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Wstęp

Czytelnika  scholiów  i  komentarzy  uderza  z  jednej  strony  ogrom  i  drobiazgowość

nagromadzonych  w  nich  informacji,  z  drugiej  zaś  –  ich  różnorodność,  by  nie  rzec,

przypadkowość. Wraz z postępem lektury wrażenie to nie tylko nie mija,  ale wzmaga się

jeszcze, a opanowanie „egzegetycznego żywiołu” zdaje się niemożliwe. Abundancja zdaje się

być zasadą komentarza, obfitość  fundamentem jego estetyki (Gumbrecht 1999, s. 451). Tym

mniej  prawdopodobna  musi  wydawać  się  możliwość  wywiedzenia  z  kart  komentarzy

jakiejkolwiek stojącej za nimi  ars interpretandi,  zespołu interpretacyjnych dyrektyw, które

wiodą egzegetę  w jego enarracyjnym  labor.  Tymczasem rozwój  badań  nad komentarzem

wskazuje dobitnie, iż nawet gdy zdobyliśmy się już na typologię zapisków komentarzowych

podług ich wartości dla krytyki tekstu czy dla rekonstrukcji horyzontu wiedzy starożytnych i

gdy  nieco  dłużej  zatrzymaliśmy  się  nad  tym  czy  innym  pojęciem  scholiów,  pozostają

komentarze  wciąż  istotnym dokumentem starożytnej  erudycji.  Jakkolwiek  do  komentarzy

odwołujemy się  zwykle  nie  dla  nich samych,  ale  dla  informacji,  które  przynoszą,  są  one

również doskonałym źródłem dla poznania sposobu, w jaki starożytni rozumieli  literaturę.

Opis  rozumienia starożytnych z  kolei  przybliża  nas  do rozumienia  nas  samych i  naszych

praktyk  interpretacyjnych,  wydobywając  podobieństwa,  ale  i  pozwalając  wyraźniej  ujrzeć

różnice.

W niniejszej  pracy stawiamy sobie  za  cel  analizę  wybranych  aspektów rzymskiego

rozumienia tekstu literackiego w postaci, która ujawnia się w komentarzach, jakie pozostawili

po sobie Donat, Serwiusz i Pomponiusz Porfyrion. Komentarze te z kolei, jak przyjmujemy,

są  gatunkiem  dyskursywnym  uprawianym  w  ramach  zinstytucjonalizowanego  wykładu

poetów,  enarratio  poetarum, w  rzymskiej  szkole  gramatycznej  i  –  szerzej  –  w  ramach

naukowego,  filologicznego  badania  tekstu,  którego  początki  sięgają  hellenistycznej

Aleksandrii. Materiał do naszej rekonstrukcji czerpiemy z:

(1) komentarza do I księgi Wergiliuszowej Eneidy autorstwa Serwiusza;
(2) komentarza do Andrii Terencjusza autorstwa Eliusza Donata;
(3) komentarza Pomponiusza Porfyriona do pierwszych 2 ksiąg Horacjańskich carmina.
O  wyborze  tekstów  zdecydowało  znaczenie  tak  komentarzy,  jak  i  komentowanych

autorów dla kultury rzymskiej. Ograniczenie kwerendy materiałowej do ok. 400 stron tekstu z

kolei  było  konieczne  dla  uzyskania  pogłębionego  wglądu  w przebieg  rozumienia  w jego

wertykalnym bogactwie, a także dla śledzenia rozumienia uchwytnych fragmentów tekstu.

W przeciwieństwie  do  nam współczesnych  starożytni  komentatorzy  niezbyt  chętnie
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teoretyzują  i  nieliczne  tylko  znaleźć  możemy  w  ich  dziełach  sądy  mogące  uchodzić  za

twierdzenia przyświecających im poetyk.  Nie oznacza to jednak, iżby próba opisu  modus

interpretandi  komentatorów  była  skazana  na  porażkę.  Podobnym  pesymistycznym

konstatacjom  przeczy,  o  czym  będzie  jeszcze  mowa,  rozkwit  badań  nad  komentarzem

antycznym w ostatnich z górą 30 latach. Lektura literatury komentarzowej jednakowoż każe

nam  sądzić,  iż  trudno  spodziewać  się,  że  najbardziej  nawet  wnikliwa  analiza  scholiów

doprowadzi  nas  do  odkrycia  rzymskiego  odpowiednika  reguł  Hillela1 czy  sformułowania

pogańskiego odpowiednika Liber regularum Tykoniusza2, ale i nie takie przecież winny być

nasze  ambicje.  Chcąc  dać  pojęcie  o  egzegetycznej  metodzie  komentatorów,  w  gęstwinę

lemmatów  zapuszczać  należy  się  z  jasno  wytyczonym  celem,  a  heterogeniczną  materię

komentarzy  trzeba  przynajmniej  starać  się  ująć  w  system  uprzednio  określonych,  także

pochodzących spoza nich samych kategorii. Wykładając komentatorów przez komentatorów

(idąc  za  ich  przykazaniem,  aby  Ὅμηρον  ἐξ Ὁμήρου  σαφηνίζειν),  starając  się  o

rekonstrukcję ich poetyki tylko od „wewnątrz”, niechybnie stracilibyśmy rozeznanie co do

znaczenia  poszczególnych  termini  technici i  wagi  zastosowanych  w komentarzach  metod

egzegetycznych. Nie znaczy to, co oczywiste, że analiza taka winna być i będzie głucha na

płynące z tekstów będących przedmiotem naszego zainteresowania sygnały, a analizowane

teksty  będą  za  wszelką  cenę  podporządkowane  narzuconym  z  zewnątrz  kategoriom  i

pojęciom.  Perspektywa  komentarza  jednak  nie  może  być  i  w  naszej  pracy  nie  będzie

perspektywą  jedyną  czy  nawet  dominującą,  a  nie  mniej  ważne  niż  to,  jak  komentarze

spełniają postulaty poetyk,  artes grammaticae, będzie dla nas i to, w jakiej mierze od nich

odstępują. To też sprawia, iż zanim przystąpimy do lektury samych tekstów, nakreślić musimy

możliwie  szerokie  tło  tak  historyczne,  jak  kulturowe  i  materiałowe  praktyki  wykładu

gramatycznego.

We  „Wprowadzeniu”  wykładamy  założenia  metodologiczne  niniejszej  dysertacji,

wskazując  najpierw  na  jej  miejsce  pośród  dostępnych  w  nauce  opracowań  problematyki

rzymskiej  interpretacji  literackiej.  Analityczna  lektura  komentarzy  musi  być  wsparta  na

fundamencie  metodologicznym,  przy  czym  wpisanie  komentarza  w  ramy   antycznych

definicji gramatyki jest tylko jedną z dostępnych badaczowi strategii3.  Po pierwsze, skoro,

1 Chodzi  tu  o  powstałe  w  środowisku  rabinicznym  a  przypisywane  Hillelowi  (choć  w  rzeczywistości
wcześniejsze) reguły interpretacji (Pisma, prawa, tradycji ustnej Tory itd.), middot, których źródeł upatruje
się niekiedy we wpływach kultury aleksandryjskiej (Towner 1982, ss. 107–108). Ich liczba waha się od 7 aż
po 32 i obejmuje m.in. zasady wnioskowania  a minori ad maius, różne typy wnioskowań z analogii oraz
interpretacji w oparciu o kontekst (Towner 1982, ss. 112–125).

2 Tekst dostępny w PL 18, s. 13-66. Por. także Cross i Livingstone (2005, s. 1400) oraz Simonetti (2000).
3 O potrzebie  teorii  w badaniach  kultury antycznej,  por. np.  Heath  (2002,  ss.  16–21),  szczególnie  s.  21:

„theoretical reflection may prompt us to see that there are kinds of questions worth asking which do not arise
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jak  przekonują  współczesne  teorie  lektury,  ta  możliwa  jest  tylko  dzięki  konwencjom  i

presumpcjom, jakie żywi czytelnik, to, starając się o wyświetlenie kategorii i modelu lektury

komentatorów, winniśmy „zdać  sprawę” z  założeń naszej  lektury komentarzy. Prócz  tego

wyzyskanie  współczesnych  teorii  lektury  może  uwrażliwić  nas  –  gdy  tylko  zachowamy

właściwy do nich dystans i nie będziemy ulegać pokusie snucia łatwych analogii – na szereg

fenomenów  „odbioru”  charakterystycznego  dla  kultury  późnego  antyku,  które  inaczej

pozostałyby niezauważone. Po trzecie, analiza, która ogranicza się do pojęć epoki, może być

zwodnicza,  gdyż nie pozwala nam dostrzec tego, co nie było poddane konceptualizacji  w

antycznej teorii literatury4.

W  rozdziale  zatytułowanym  „Komentarz  jako  gatunek  kultury  gramatycznej”

umieszczamy komentarz na tle antycznego piśmiennictwa naukowego. Wskazujemy z jednej

strony na próby steoretyzowania genre’u, jakie podejmowali starożytni, z drugiej staramy się

o charakterystykę  pola  konceptualnego oraz  historycznego rozwoju antycznej  gramatyki  i

filologii,  których  wytworem  jest  komentarz.  Zarazem  przedstawiamy  instytucjonalne  i

intelektualne  powinowactwa  enarratio:  jej  związki  z  retoryką,  analogie  z  hermeneutyką

prawniczą  i  wieszczbiarstwem,  a  także  jej  rozwój  w  egzegezie  chrześcijańskiej,  ze  św.

Augustynem na czele. W zasadniczej części rozdziału ukazujemy rozwój materialnej formy

komentarza,  dostrzegając w historii  transmisji  komentarzy Serwiusza,  Donata i  Porfyriona

przejaw,  ale  również  skutek  ich  „osłabionej  tekstualności”.  Tej  dowodzimy,  analizując

wykładniki kohezji oraz szczególnej, obliczonej na krytykę poprzedników, intertekstualności

komentarza.

Rozdział  „Rozumienie  percepcyjne  i  rozumienie  znaczenia”  ma  za  przedmiot

najbardziej elementarne procesy rozumienia tekstu literackiego. Analizuje się w nim krótko –

ze  względu  na  dobre  rozpoznanie  problemu  w  literaturze  przedmiotu  -  rozumienie

percepcyjne, tj. postrzeganie dźwiękowej i graficznej warstwy dzieła, by następnie przejść do

rozumienia  znaczenia  leksykalnego  i  rozpoznania  funkcji  składniowych  w  tekście.

Szczególną  uwagę  poświęcamy  tu  sprecyzowaniu  rodzaju  znaczenia,  jakie  przynosi

komentarz, oraz ukazaniu form podawczych tegoż wykładu.

W  rozdziale „Ponad  zdanie”  staramy  się  przybliżyć  problem  rozumienia  tekstu  na

poziomie ponadzdaniowym. Nie poświęcamy jednak więcej miejsca, np. dobrze opisanej w

literaturze przedmiotu kategorii oeconomia poetyckiej narracji. Najpierw staramy się bowiem

rozpoznać elementarne formy kohezji i koherencji, tj. elipsę oraz rekurencję, w tej postaci, w

in day-to-day interpretation”.
4 Jesteśmy tu odmiennego zdania niż Johnson (2000), według którego w badaniu lektury należy posługiwać

się wyłącznie pojęciami właściwymi danej kulturze.
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jakiej  są one diagnozowane przez gramatyków. Następnie analizujemy kategorie, jakie dla

rozumienia  całych  utworów  lub  ich  większych  części,  proponują  swoim  czytelnikom

Porfyrion  oraz  Serwiusz  we  wstępach  do  swoich  komentarzy  czy  też  do  ich  mniejszych

całostek.

W  rozdziale „Wiedza  w  enarratio  poetarum”  analizujemy  w  kategoriach  głównie

poetyki kognitywnej znaczenie, jakie dla rozumienia niesie posiadana przez czytelnika wiedza

o  świecie.  Wychodzimy  od  refleksji  nad  wyzwaniem,  jakie  dzieło  stanowi  dla  wiedzy

czytelnika, by następnie dać charakterystykę zabiegów, do jakich ów musi się uciekać, by

uczynić dzieło zrozumiałym dla siebie. Analizę przeprowadzamy w pojęciach, jakich zwykle

nie zaprzęga się do opisu rozumienia starożytnych, wskazujemy bowiem na wnioskowania,

np.  inferencyjne czy też rozpoznanie presupozycji,  zatem fenomeny rozumienia,  które nie

znajdują swojego odzwierciedlenia w warstwie terminologicznej komentarzy. Wskazujemy,

jak  wiedza  dostarczana  przez  gramatyka,  ułatwia  jego  czytelnikowi  śledzenie  ruchu

referencyjnego w tekstach, jak wzmacnia schematy poznawcze, ale przede wszystkim, jak

przyczynia się do konstrukcji spójnego modelu świata przedstawionego.

Na ten składa się również postrzeganie świata i podświatów bohaterów dzieła, który to

proces stanowi przedmiot naszego zainteresowania w ostatnim rozdziale niniejszej rozprawy

zatytułowanym  „Świat  postaci”.  Prócz  opisu  podświata  emocji  postaci  przynosi  on

charakterystykę retorycznego czy – szerzej - komunikacyjnego postrzegania agensów, z jakim

mamy do czynienia w naszych komentarzach.

Pracę zamyka krótkie „Podsumowanie” jej najważniejszych tez.
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Wprowadzenie

Studia nad recepcją i renesans zainteresowania komentarzem

Komentarz  jest  w  niniejszej  pracy  dokumentem  odbioru  dzieła,  świadectwem  jego

lektury i zarazem zapisem swoistej sytuacji komunikacyjnej. Przyjęcie tych – zdawałoby się –

dość oczywistych założeń jest brzemienne w konsekwencje. Przede wszystkim, chcąc badać

dziś zjawisko odbioru dzieła literackiego, nie można pozostać nieświadomym szczególnego

zainteresowania,  jakim problematyka recepcji  cieszyła  się  wśród historyków i  teoretyków

literatury ostatniego półwiecza. Bo, jakkolwiek nie udało się teoretykom recepcji stworzyć jej

spójnej  teorii5,  to  jednak nie  sposób przecenić  dorobku kilku dekad teoretycznoliterackiej

refleksji  nad  odbiorem  dzieł  literackich,  płynących  z  niej  badawczych  inspiracji  i

formułowanych  na  jej  gruncie  uwag.  Szczególny  rozkwit  refleksji  teoretycznej  nad

zagadnieniami odbioru daje się dostrzec od r. 1967, kiedy to na Uniwersytecie w Konstancji

H.  R.  Jauss  wygłosił  mowę  inauguracyjną  opublikowaną  następnie  jako  esej  Historia

literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze6. Jakkolwiek wystąpienie to, operujące w

nie  mniejszym  stopniu  środkami  retorycznymi  co  logicznym  dowodem  i  pełne  raczej

efektownych metafor niż argumentów (Holub 1984, s. 12), jest reakcją na sytuację polityczną

powojennych Niemiec i stan germanistyki akademickiej  (Holub 1984, ss. 7–8), dało jednak

impuls  do  wzmożonych  badań  nad  problemem  recepcji  dzieła  najpierw  wśród  badaczy

Uniwersytetu  w  Konstancji  publikujących  wyniki  swych  badań  w  serii  „Poetik  und

Hermeneutik”, później również innych ośrodków. Jednocześnie, choć niezależnie, ożywione

badania nad zagadnieniami komunikacji literackiej i lektury prowadzili uczeni amerykańscy

spod  znaku  „reader-response  criticism”  (Holub  1984,  s.  XII).  Nazwa  ta  określa  nie  tyle

metodologicznie  spójną  szkołę  teoretycznoliteracką,  co  grupuje  badaczy,  których

zainteresowania  koncentrują  się  wokół  problematyki  czytelnika,  czytania  i  odpowiedzi

(response)  (Tompkins  1984a,  s.  IX)7,  a  którzy należą  do  różnych  orientacji  badawczych.

Także  nowożytna  hermeneutyka8,  tak  hermeneutica  sacra,  jak  hermeneutica  profana,

5 Lalewicz  (1985,  s.  56) pisze  o  „dość  ogólnikowo rozumianym «nastawieniu  na  odbiorcę»”  i  –  dalej  -
„reorientacja  badań  literackich,  jaką  wywołało  zainteresowanie  problematykę  odbioru,  wydaje  się  być
prostym – i nie do końca przemyślanym – odwróceniem ukierunkowania «tradycyjnego»”. Uwagi podobne,
choć w pewnej  mierze uzasadnione,  nie  mają dla nas  większego znaczenia,  gdyż  nie staramy się  –  co
przecież  było  celem teoretyków odbioru – o nowe,  tj.  z  punktu widzenia czytelnika,  odczytanie  tekstu
prymarnego, a – przeciwnie – badamy (dla niego samego) tekst sekundarny. Koncepcje teoretyków odbioru
wykorzystujemy więc poniekąd wbrew nim samym, gdyż wyznaczają one dla nas nowy temat badawczy, a
nie – nową perspektywę oglądu literatury (por. zastrzeżenia Lalewicza (1985, ss. 58–60).

6 Pełny przekład w Jauss (1999), zob. także Bartoszyński (1999).
7 Krótkie omówienie amerykańskich studiów wraz z ich najważniejszymi problemami daje Hall (1995).
8 Podstawowe pojęcia w szkicu Veraarta i Vimera (1993).
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udzieliła  naukom humanistycznym  lekcji,  której  przecenić  nie  sposób.  Pogłębiając  naszą

wiedzę  o  fenomenie  rozumienia,  dzieła  Bartha,  Bultmanna,  Gadamera,  Habermasa  czy

Ricoeura pozwoliły nam lepiej pojąć i opisać interpretacyjne wysiłki kultur historycznych, ale

i  poszerzyły naszą świadomość samych siebie  jako interpretatorów dzieł  minionych epok.

Ogromny wpływ wreszcie na rozumienie lektury i  interpretacji  oraz ożywienie badań nad

nimi  przyniosły  nauki  o  poznaniu,  zatem  podejście  kognitywne,  które  zaprzeczyło

symplifikującym modelom kodowania-dekodowania,  podkreślając znaczenie wnioskowania

w procesie odbioru (Szwabe 2008, ss. 11–14).

Zainteresowanie  problematyką  odbioru  oraz  ożywienie  badań  nad  recepcją  nie

pozostało bez wpływu i na metody filologii klasycznej. Plonem tego zainteresowania są liczne

prace poświęcone publiczności literackiej i tzw. implied reader, np. książki Quinna (1979) czy

Martindale’a  (1993).  Należy  przy  tym  zauważyć,  iż  badacze  antyku,  przyswajając  sobie

metody współczesnego literaturoznawstwa, musieli zarazem znacząco przeformułować zakres

i cele swych dotychczasowych badań recepcji9. Wiązało się to z redefinicją niepodważalnych,

jak się przez wieki wydawało, pojęć „tradycja klasyczna” czy „spuścizna antyku”: tradycyjne

studium  Nachleben miało  badać  „the  transmission  and  dissemination  of  classical  culture

through the  ages,  usually with  the  emphasis  on  the  influence  of  classical  writers  (...)  on

subsequent intellectual movements and individual works” (Hardwick 2003, s. 2). Tymczasem,

jak przekonuje Hardwick, immanentne dla podobnych badań a powszechnie i bezrefleksyjnie

przyjmowane pojęcia „spuścizny” (legacy) i  „łańcucha wpływów” „implikowały w istocie

statyczny  ogląd  kultury  antycznej,  kultury  martwej,  którą  ożywić  może  tylko  ktoś

dysponujący  stosowną  wiedzą”  (Hardwick  2003,  s.  3).  Podjęcie  nowoczesnych  modeli

recepcji przyczyniło się do ujęcia w nowym świetle problemów kultury literackiej antyku z

jednej strony (kwestie transformacji mitów i motywów czy antycznego przekładu), a z drugiej

strony dało nowy impuls badaniom kulturowym (problemy styku kultur greckiej i rzymskiej,

ale  i  zagadnienie  stosunku Rzymian do własnej  przeszłości)  (Hardwick 2003,  ss.  12–29).

Wyznaczenie  nowych  problemów  badawczych  wiązało  się  ze  zmianą  oglądu  kultury

antycznej,  która  teraz  poczęła  jawić  się  badaczom jako  niezwykle  zróżnicowana.  Powoli

9 Nie zgadzamy się z Kennedym (1989, s. 497), który odnajduje antyczne antecedencje współczesnych teorii
recepcji,  pisząc  m.  in.: „reader-reception comes  to  be  the basis  of  criticism,  and  even among systemic
philosophers  reader-reception  has  an  important  role  in  ancient  criticism”.  Wbrew  jego  stanowisku
przyjmujemy natomiast tezy Tompkins (1984b, s. 202): „if one looks closely at what ancient writers mean
when they speak of audience reaction, one soon discovers that it is not all what Wolfgang Iser, Stanley Fish,
Michael Rifaterre, and their contemporaries have in mind. In fact, despite initial appearances, the «affective»
criticism practiced  by  critics  in  the  second  half  of  the  twentieth  century  owes  nothing  to  the  ancient
rhetorical tradition it seems at first to resemble, and almost everything to the formalist doctrines it claims to
have overturned”.
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odchodzono bowiem od paradygmatu,  który narzucał  badaczom wizję  antyku jako zbioru

arcydzieł i ich – późniejszych – mniej lub bardziej udanych przekształceń. Dostrzeżono, że

zbliżenie się do społeczności czytających i  interpretujących – jednym słowem eksploracja

tekstów sekundarnych – pozwala na dostrzeżenie niezauważanych dotąd cech i osobliwości

utworów prymarnych (Hardwick 2003, s. 4).

Nie znaczy to,  oczywiście,  iżby badań nad łacińskim komentarzem nie prowadzono

wcześniej. Tak nauka XIX-wieczna, jak i pierwszej połowy XX wieku zrodziła liczne prace

poświęcone  Serwiuszowi,  Donatowi  i  Porfyrionowi,  by  ograniczyć  się  tylko  do  naszych

autorów. Daje się w nich zauważyć znamienną, ale i naturalną tendencję: rzeczone prace mają

charakter przede wszystkim krytycznotekstowy i poprzedzają zwykle monumentalne edycje

tekstów  będących  przedmiotem  naszego  zainteresowania.  Taki  charakter  mają  rozprawy

towarzyszące i  poprzedzające pochodzącą z lat  1902-1908 edycję Donata przez Wessnera

(Aeli  Donati  quod  fertur  Commentum  Terenti,  Teubner)  oraz  wydanie  w  1874  dzieła

Pomponiusza Porfyriona przez Meyera (Pomponii Porphyrionis Commentarii in Q. Horatium

Flaccum,  Teubner)10.  Szczególny  rozwój  studiów  nad  tradycją  rękopiśmienną  oraz

rozmnożenie prac poświęconych tekstowi Serwiusza wywołały dwie współczesne edycje jego

komentarza.11 Pierwszą z nich dali pod koniec XIX w. (1878-1902) Thilo i Hagen jako Servii

Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii  w 3 tomach12.  Zastąpić je miało

nowoczesne  wydanie  przygotowane  w  Uniwersytecie  Harvardzkim  pod  kierownictwem

Randa13, jednak z różnych powodów dysponujemy dziś ledwie dwoma z planowanych pięciu

tomów edycji14 obejmującymi Aeneis 1-5.

Wydaje się, że swoista rehabilitacja komentarza i intensyfikacja badań nad spuścizną

komentatorów,  ale  i  nad  historią  antycznej  filologii15 w  ostatnich  dekadach  XX  w.  jest

pochodną  tak  omawianej  powyżej  reorientacji  studiów  literackich,  jak  i  współczesnego

zainteresowania  interpretacją  i  lekturą  w  ogóle.  Podejście  antropologiczne  do  problemu

lektury oraz jej społecznego i kulturowego zróżnicowania reprezentują prace, jakie, idąc w

ślady  np.  Svenbro  (1993;  1999),  zaprezentowali  dla  materiału  łacińskiego,  m.in.

Valette-Cagnac  (1997) czy Johnson  (2000).  Kognitywne ujęcie  tak  lektury, jak  pisania  w

10 Ożywienie studiów nad Porfyrionem związane z edycjami Meyera, Hauthala i Holdera zauważa również
Diederich (1999, s. 1).

11 Tak też historię badań nad Serwiuszem widzi Geymonat (1984, ss. 117–118).
12 Opublikowany w 1902 r. fasc. 2 tomu III obejmował Appendix Serviana ceteros praeter Servium et scholia

Bernensia Vergilii commentatores continens w wydaniu Hagena.
13 Krótko do historii projektu wprowadza Elder (1946).
14 Zapewne dużą rolę odegrać tu mógł miażdżący atak, jaki w swej recenzji przypuścił na wydawców Fraenkel

(1948).
15 Por. np. słowa Schmidta o filologii homeryckiej: „many aspects of ancient Homeric philology are far better

known today than some decades ago” (Schmidt 2002, s. 161).
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świecie starożytnym przynosi książka Small (1997). Żywo dyskutowane zagadnienie głośnej i

cichej  lektury  prócz  klasycznych  prac  w  rodzaju  wpływowego  artykułu  Knoxa  (1968)

reprezentują  rozprawy, m.in.  Saengera  (1982;  1999),  Starra  (1991) czy Gavrilova  (1997).

Odrębne miejsce należy się studiom nad poziomem alfabetyzacji i piśmienności, dla których

podstawową  monografią  pozostaje  książka  Harrisa  (1991).  Historia  interpretacji  stała  się

przedmiotem  niezliczonych  opracowań,  z  których  wymienić  można  prace,  np.  Coultera

(1976) czy tom studiów nad recepcją Homera wydany przez Lambertona i Keaneya (1992).

Do greckiej  szkoły filozoficznej  z kolei  pozwala nam zajrzeć Snyder  (2000), przybliżając

praktykowane w niej metody lektury.

Swoiste rinascimento zainteresowania  komentarzem,  jakie  obserwujemy w ostatnich

latach, wiązać należy nadto z jego aktualnością, którą dostrzega się w pierwszym rzędzie w

pokrewieństwie  jego  formy  ze  współczesnymi  praktykami  tekstualnymi.  Oto  bowiem

zdaniem  przywołanego  już  na  wstępie  Gumbrechta  (1999,  s.  451) wynalazek  druku,

urzeczywistniając  odwieczne  dążenie  człowieka  do  polimathii,  zadał  cios  gatunkowi

komentarzowemu. Współczesny natomiast renesans komentarza zawdzięczamy (1999, s. 452)

pogłębionej  refleksji  nad  stosunkiem  interpretacji  do  tekstu  prymarnego  i  rehabilitacją

gatunku komentarzowego w dziełach dekonstrukcjonistów. W podobnym duchu wyraża się

Shuttleworth Kraus, według której forma komentarzowa bliska jest rozwijanym współcześnie

formom  tekstualności,  zwłaszcza  hipertekstowi  (Kraus  2002,  s.  23).  To  zainteresowanie

owocowało  powstaniem  ważnych  tomów  zbiorowych,  które  przynoszą  często

interdyscyplinarny obraz tradycji  komentarzowej  oraz próby jego steoretyzowania.  Pośród

dzieł  tych  wymienić  należy  przede  wszystkim  tomy  zredagowane  przez  Assmanna  i

Gladigowa (1995), Mosta (1999), Goulet-Cazé i Dorandiego (2000), Gibsona i Kraus (2002)

oraz 2 tomy pod redakcją Geerlingsa i Schulzego  (2002; 2004).  Wiele miejsca poświęcono

również w ostatnich latach formie materialnej i typologii komentarza greckiego w papirusach

(Arrighetti 1977; Del Fabbro 1978; Irigoin 1985; Dorandi 2000; Cavallo 2000; Luppe 2002;

Messeri Savorelli & Pintaudi 2002) oraz rzymskiego w średniowiecznych kodeksach (Holtz

2000; Maniaci 2002). Badaczy zajmują żywo również konsekwencje zmiany medium lektury,

tj. przejścia od zwoju do kodeksu (Cavallo 1999).

Praktyka  egzegetyczna  rzymskich  gramatyków  nie  doczekała  się  dotychczas

wyczerpującej charakterystyki. Nie mogą jej zastąpić prace w rodzaju krótkiej rozprawy van

Berchema, w której wskazuje on źródła wstępów do komentarzy (Berchem van 1952). Nasi

gramatycy i tradycja  enarratio  w ogóle służą rekonstrukcji antycznego systemu edukacji w

książkach Bonnera (1977) czy Clarke’a (1971), a także w pracy Corbeilla (2001). W ramach
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systemu edukacji gramatyka osadza przede wszystkim szeroko zakrojona i podstawowa dla

zrozumienia  jego miejsca  w  społeczeństwie  starożytnym rozprawa  Kastera  (1988),  której

wartość  zwiększa  jeszcze  dołączona  prozopografia  gramatyków.  Ważkie  rozstrzygnięcia

znajdujemy również w jego wcześniejszych pracach poświęconych np. znaczeniu gramatyka

w  kształceniu  językowym  (Kaster  1980),  czy  też  w  artykule  podważającym  tradycyjny

wykład  przebiegu  edukacji  gramatycznej  (Kaster  1983) w  ślad  za  wątpliwościami

zgłaszanymi przez Bootha (1978; 1979). Ciekawe uwagi przynosi również m.in. poświęcona

znaczeniu tekstów literackich w kształceniu Rzymianina praca Gianottiego  (1989).  Należne

im miejsce  znajdują  nasi  gramatycy,  choć  już  raczej  jako  autorzy  ars czy  reprezentanci

rzymskiej ars grammatica, w fundamentalnej książce Holtza poświęconej ars Donata (Holtz

1981).

Trzeba tu zauważyć, iż impuls dla badania tradycji rzymskiego komentarza do dzieł

literackich  przyniosły  również  badania  nad  ich  średniowiecznymi  spadkobiercami.  Prace

poświęcone dziejom gramatyki  średniowiecznej,  ale także średniowiecznej filozofii  języka

czy poetyce dostarczają często niezwykle ciekawych obserwacji, wydobywając te elementy

tradycji antycznej, które znalazły swą kontynuację w świecie średniowiecznym. Wymienić tu

należy  roszczącą  sobie  pretensje  syntetyczne  niezwykle  wartościową  monografię  Irvine’a

(1994),  a  także  poświęconą  artes rozprawę  wybitnej  badaczki  średniowiecznej  tradycji

gramatycznej Vivien Law (2000) oraz śledzącą losy form komentarzowych w średniowieczu

pracę Spallone (1990) czy drobny syntetyczny szkic Minnisa (1988). Z kolei Amsler w swej

rozprawie  (Amsler  1989) charakteryzuje  użycie  wywodu  etymologicznego  w  gramatyce

przełomu starożytności i średniowiecza.

Komentarze Porfyriona i Donata i ich metoda wykładu doczekały się w ostatnich latach

pierwszych, niezwykle,  dodajmy, wartościowych, monografii.  Ich autorzy, Silke Diederich

(1999) i Rainer Jakobi (1996), starają się o wpisanie komentarza w system antycznej edukacji

gramatycznej,  porządkując  materiał  podług  antycznych  definicji  officiów gramatyki.

Obszerność  komentarza  Serwiusza  i  waga  poruszanych  przezeń  problemów,  a  także

wyjątkowo skomplikowana transmisja odpowiadają nie tylko za brak pełnego nowoczesnego

wydania,  ale  również  –  monografii.  Jej  namiastki  spełniają  rozprawy  poświęcone

zagadnieniom  szczegółowym,  przy  czym  dominuje  tu  rekonstrukcja  systemu  wiedzy

zgromadzonego przez gramatyka, zwłaszcza w świetle źródeł greckich owej wiedzy. Mühmelt

(1965) odkrywa  powinowactwa  komentatora  ze  scholiastami  greckimi,  Pellizzari  (2003)

przynosi studium Realien. Filozoficzne i kosmologiczne wątki komentarza Serwiusza zgłębia

Wallace  (1938),  a  także  Setaioli  (1995;  1997),  zaś  Serwiuszową  wersję  mitu  Eneasza
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drobiazgowo  analizuje  Bruggisser  (1987).  Aspektom  normatywnym  Serwiańskiego

komentarza poświęciła  obszerną monografię  Uhl  (1998).  Terminologii  krytycznoliterackiej

poświęcone są,  m.in.  praca Dietza  (1995),  przynosząca analizę pojęcia  historia,  Levy’ego

studium szyku w ujęciu  Serwiusza  (1969) oraz  analiza,  jakiej  Lazzarini  (Lazzarini  1984)

poddaje Serwiuszowe użycie  terminu  fabula.  Ta sama badaczka dostarczyła  nam również

wnikliwego opisu jego koncepcji narracji (Lazzarini 1989), którym wpisała się w nurt badań

zapoczątkowany artykułem Rosatiego (1979). Wybrane aspekty komentarzy naszych autorów

prezentują m.in. prace Madydy (1951), który bada kształtowanie przez Donata postaci w ich

wymiarze językowym i dramatycznym. Pojmowaniu czasu i historii u Dositeusza i Donata

przygląda się z kolei  Flobert  (1988).  W szerszym nurcie recepcji  autorów pozwalają nam

ujrzeć komentatorów prace poświęcone Nachleben Wergiliusza (Sbordone 1962; Della Corte

1984; Timpanaro 1986) czy Horacego (Tarrant 1983; Tarrant 2007), a także ujęcia wybranych

elementów recepcji, np. liczne prace charakteryzujące alegoryczny wykład Wergiliusza (Jones

Jr 1986; Coffin 1921; Jones Jr 1961; Robertson 1966).
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Założenia teoretyczne

Jak wspomniano już we wstępie, celem niniejszej pracy jest charakterystyka wybranych

aspektów rozumienia tekstu literackiego ujawniających się w komentarzach do Eneidy, Andrii

oraz  carmina 1-2  Horacego.  Zasadnicze  komponenty  teoretyczne  naszych  wywodów

obejmują przede wszystkim:

(1) elementy teorii odbioru, przede wszystkim gdy chodzi o ujmowanie lektury w sieć

zależności społeczno-kulturowych, uprzywilejowanie w opisie dokumentów recepcji raczej

niż tekstów prymarnych oraz zintegrowane podejście do wspólnot interpretacyjnych;

(2) elementy tekstologii, przede wszystkim w zakresie ujmowania kohezji i koherencji,

a także innych wykładników tekstowości jako celów interpretacji;

(3)  elementy  semantyki  leksykalnej,  gramatyki  kognitywnej,  ale  przede  wszystkim

komunikacyjnych ujęć języka w zakresie opisu metafory, znaczeń implicytnych, aktów mowy

i innych pojęć wprowadzanych na bieżąco w opisie materiału;

(4) elementy poetyki kognitywnej w ujęciu Stockwella  (2006), będącym udaną próbą

spójnego opisu natury rozumienia tekstu literackiego w jego całokształcie, ze szczególnym

uwzględnieniem miejsca w nim wiedzy schematycznej, śledzenia światów postaci itd.;

(5) elementy kognitywnych i innej proweniencji teorii rozumienia, przede wszystkim

modelu Kintscha (Kintsch 2004; Rawson & Kintsch 2005).

Wybrane aspekty wymienionych powyżej  rozstrzygnięć teoretycznych wprowadzamy

poniżej, pozostałe wprowadzać będziemy w toku wykładu lub też – gdy są one powszechnie

znane – wskażemy na nie w przypisach bibliograficznych.

***

Nie  jest  naszym  celem  dokonywanie  tu  skrótowego  nawet  przeglądu,  jak  pisał  J.

Sławiński,  „mocno już  dziś  zbanalizowanych”  (2000a,  s.  89)16 teoretycznych pomysłów i

koncepcji  powstałych  na  gruncie  teorii  odbioru,  które  jednak,  co  nie  zawsze  sobie

uświadamiamy, „zdołały w ciągu niewielu lat przeorientować nasze wyobrażenia na temat

zadań  i  przedmiotu  historii  literatury,  podając  w  wątpliwość  metodologiczny  model

dyscypliny” (Sławiński 2000a, s. 89)
17 i akcentując obserwację, iż opis procesu historycznoliterackiego pozostaje niepełny,

16 Dobrym,  choć  jednostronnym,  wprowadzeniem  do  problematyki  lektury  we  współczesnym
literaturoznawstwie jest artykuł Anny Burzyńskiej (2003).

17 Głowiński (1998b, s. 13) uważa że zainteresowanie problematyką odbioru było tylko jedną z konsekwencji
przemian literaturoznawczego paradygmatu i „unikania (...) przeciwstawień między wewnętrzną strukturą
literackiej  ewolucji,  a  ich  uwikłaniami  społecznymi  i  historycznymi”.  Zmiana  paradygmatu  pozwoliła
badaczom mówić o dziele jako artefakcie i – jednocześnie – wytworze społecznym, a zarazem zobaczyć je
jako  element  sytuacji  komunikacyjnej.  Za  pochodne  owej  zmiany  uważa  Głowiński  nie  tylko
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gdy ogranicza się tylko do refleksji nad normami kierującymi decyzjami twórców, a pomija

charakterystykę  norm  lekturowych  (Sławiński  2000b,  s.  117).  Chcielibyśmy  natomiast

wskazać na te ważne ustalenia, uściślenia i cenne spostrzeżenia teoretyków literatury, które

pozwalają w innym świetle ujrzeć lekturę gramatyków, przy czym przyjmujemy tu główne

teoretyczne  ustaleniach  polskich  badaczy  literatury  –  J.  Lalewicza,  M.  Głowińskiego,  a

szczególnie J. Sławińskiego, których prace przynoszą spójny model komunikacji literackiej z

jednej strony, a użyteczne dla naszych analiz pojęcia z drugiej18.

Co znaczy, że traktujemy komentarze jako dokumenty odbioru? Postulując „estetykę

odbioru  i  oddziaływania”  (odpowiednio  Rezeption-  i  Wirkungsästhetik),  postuluje  Jauss

jednoczesne badanie obu zagadnień związanych z zetknięciem tekstu z odbiorcą.  Naszym

jednak  celem  jest  wyłącznie  badanie  odbioru,  a  zatem,  by  posłużyć  się  celnym

sformułowaniem Lalewicza (który zresztą połączenie obu perspektyw uznaje za niemożliwe),

interesuje nas nie to „co tekst robi z odbiorcą”, ale to, „co odbiorca robi z tekstem” (Lalewicz

1985, s. 57). Stąd też, by raz jeszcze przywołać polskiego badacza, „analizując (...) odbiór,

(...)  efekty  zetknięcia  książki  z  czytelnikiem  rozpatrujemy  o  tyle,  o  ile  zależne  są  od

charakterystyki czytelnika i sposobu czytania, z założenia traktując właściwości utworu jako

nieanalizowany inwariant opisu” (Lalewicz 1985, s. 57).

Jak słusznie zauważa Thomas Schmitz, badacze starożytności są w daleko trudniejszej

sytuacji  niż ich koledzy zajmujący się literaturami nowożytnymi,  jeśli  idzie o empiryczne

badania recepcji: „badając postawy i kryteria [lekturowe] czytelników starożytnych” – pisze

niemiecki  badacz  –  „nie  mamy  do  dyspozycji  współczesnych  im  dowodów  takich  jak

pamiętniki, prywatne listy czy opublikowane recenzje” (Schmitz 2007, s. 88). Trudniej jednak

zgodzić się z jego następną uwagą, gdy mianowicie twierdzi, iż „posiadamy jedynie teksty

starożytnych  komentatorów, a  te  w tego  rodzaju  badaniach  są  mało  przydatne”  (Schmitz

2007,  s.  88).  Rzeczywiście,  trudno czerpać z  tych dzieł  materiał  do badań empirycznych

sensu stricto. Jednak wydaje się, że to właśnie teksty marginalne – czy ze względu na ich

wartość literacką, czy postać, w jakiej zachowały się do naszych czasów – dostarczają nam

wiedzy  o  starożytnym  czytelniku19,  czytelniku  przy  tym  nie  abstrakcyjnym,  ani  nie,  by

zainteresowanie problematyką odbioru, ale także podjęcie prób teorii struktury retorycznej, socjolingwistykę
i teorię aktów mowy (Głowiński 1998b, s. 15).

18 Rację ma Głowiński (1998a, s. 110), pisząc, że „badania dotyczące odbioru dzieła literackiego (...) stały się
(...) polską specjalnością, a w pewnej mierze nawet wyprzedziły (...) poszukiwania tego rodzaju w nauce
światowej”.

19 Trzeba tu wszelako pamiętać o zastrzeżeniach Heatha (2002, s. 118), jakie poczynił na marginesie antycznej
teorii literatury i krytyki literackiej: „we can never guarantee that any ancient critic or commentator is giving
us the information we seek.  Perhaps his  view is  idiosyncratic,  and unrepresentative of  the assumptions
shared by authors and well-informed audience”.
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posłużyć się określeniem Isera, o  implied reader wywiedzionym z tekstu prymarnego, ale o

czytelniku osadzonym w kontekście – najogólniej  mówiąc – instytucjonalnym20.  To teksty

komentujące mogą służyć próbie przynajmniej badania zróżnicowanej lektury starożytnych w

jej  podstawowym wymiarze  – rozumienia  dzieła  literackiego  na  poziomie  słowa,  zdania,

tekstu.21

Interesujące nas komentarze są tylko jednym z wielu przejawów odbioru dzieła, ale też

są  dokumentem  szczególnym,  bo  jednym  z  niewielu  dostępnych  historykowi  literatury

dawnej.  Są  przecież  dokumentami  odbioru  w  inny  sposób  niż  utwory  literackie  będące

tekstów prymarnych transformacjami czy też dzieła odwołujące się do nich poprzez swoją

strukturę,  ale  też  świadczą  o  odbiorze  inaczej  niż  dzienniki  intymne  czy  tzw.  literatura

krytycznoliteracka:  są  komentarze,  by  posłużyć  się  określeniem  Głowińskiego,

„wypowiedziami metaliterackimi o charakterze dyskursywnym, w których czynność lektury

nie została stematyzowana”  (Głowiński 1998c, s. 137). Jako takie zaś nie są dokumentami

lektury  czytelnika  przygodnego,  ludycznego,  ale  wytworem  lektury  profesjonalistów.22

Przyjmujemy zatem, że enarratio poetarum to szczególny przypadek lektury – ze wszelkimi

jej zaletami i ograniczeniami – fachowej, tzn. z jednej strony, nie-ludycznej23, a – z drugiej –

będącej działalnością „podstawową, racją (...) bytu społecznego”  (Lalewicz 1985, s. 104)24

tych, którzy ją uprawiają. Oczywiście, kultura rzymska wykształciła również bogate wzory

lektury prywatnej czy lektury dla przyjemności: z jednej strony na myśli mamy tutaj elitarną

kulturę literacką związaną już u swych początków z konceptem  otium spędzanego pośród

20 Na wagę kontekstu społeczno-kulturowego w badaniu lektury uwagę zwraca zwłaszcza Johnson  (2000, s.
602):  „reading  is  not  (…)  exclusively  or  even  mostly  a  neurophysiological,  cognitive  act  (…),  but  a
sociocultural system in which the individual participates. (…) A reading event is in part informed by the
conceived  reading  community.  (…)  the  reader’s  conception  of  „who  s/he  is,”  that  is  to  what  reading
community s/he thinks to belong, is an important, and determinative, part of the reading event”.

21 Wspomagającą rozumienie funkcję scholiów krótko analizuje Schmidt (2002, ss. 172–173).
22 Na ten wymiar lektury gramatyków zwraca uwagę Gladigow. Jak słusznie zauważa, wokół komentarza i

związanych  z  nim  praktyk  egzegetycznych  tworzy  się  wspólnota  interpretacyjna  (nazywana  tu  przezeń
„textual community”) (Gladigow 1995, s. 35).

23 Oczywiście, przypadek lektury „dla przyjemności” służy tu jedynie za przykład lektury nie profesjonalnej.
Jak  bardzo  zróżnicowane  cele  mogły  w  starożytności  przyświecać  czytaniu,  świadczy  o  tym  choćby
przypadek lektury „terapeutycznej”, uprawianej przez „un groupe de lecteurs dont on peut suivre la trace
pendant près d’un millénaire dans les textes médicaux grecs et latins. Tous ces lecteurs ont deux points
communs:  premièrement, ils lisent pour améliorer leur état physique ou mental; deuxièmement, ils le font
sur la recommandation de médecins qui prescrivent différentes sortes de lectures pour différentes maladies
ou  constitutions  physiques”  (von  Staden  2002,  s.  803).  Ślady  traktowania  lektury  jako  pożytecznego
ćwiczenia fizycznego znajduje von Staden w corpus Hippocraticum (von Staden 2002, s. 807), u Celsusa,
gdzie lektura pomaga przezwyciężyć wzdęcie (von Staden 2002, s. 808), u Soranosa z Efezu, gdzie pomaga
w chorobach kobiecych (von Staden 2002, s. 814) i in.

24 Por.  też  Sławiński  (2000b,  s.  127):  „sytuację  znawcy  charakteryzuje  brak  wyraźnych  granic  między
bezinteresownym odbiorem literatury a jej odbiorem «profesjonalnym»; innymi słowy: czytanie nie lokuje
się  tu  zasadniczo  w  porządku  czasu  wolnego”.  Dla  naszych  celów  zdanie  to  należałoby  nieco
przeformułować – lektura gramatyków jest  poprzez  swe zinstytucjonalizowanie wyraźnie oddzielona od
odbioru ludycznego (w ten nie mamy właściwie żadnego wglądu).
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książek i przyjaciół  (Cavallo 1999, ss. 66–67); z drugiej natomiast mowa o wykształcającej

się  wyraźnie  –  co  poświadczają  coraz  częstsze  przedstawienia  na  freskach,  mozaikach  i

reliefach – przynajmniej od I w. n.e. szerszej publiczności nie-arystokratycznej (Cavallo 1999,

s. 69). Istnienia w Rzymie sporej grupy czytelników voluptatis causa dowodzi również bogata

literatura popularna,  pośród której  Cavallo  (1999, ss.  78–80) wymienia,  m.in.  podręczniki

kucharskie,  horoskopy,  teksty  poświęcone  magii  i  interpretacji  snów, ilustrowane  książki

erotyczne czy wreszcie romanse.

Jak nie są komentarze dokumentami lektury przygodnej, tak i trudno je uważać za zapis

lektury  izolowanej.  Po  pierwsze  bowiem,  o  czym  jeszcze  wspomnimy,  wyklucza  to  już

wyjątkowo  złożony  proces  ich  transmisji.  Po  drugie,  lektura  gramatyków,  o  czym  się

przekonamy, nie jest lekturą nie liczącą się z zastanymi interpretacjami. Po trzecie wreszcie,

enarratio poetarum jest, o czym wspomnieliśmy, praktykowana przez członków określonej

grupy społecznej i zawodowej i jest tejże grupy officium, a zatem musi być podporządkowana

rozpowszechnionym  w  niej  interpretacyjnym  procedurom.  W  naszych  rozważaniach

odwoływać  będziemy  się  do proponowanej  przez  Stanleya  Fisha  koncepcji  „wspólnoty

interpretacyjnej”. Naczelna teza tego amerykańskiego teoretyka literatury, głosi, jak wiadomo,

iż  „działania  interpretacyjne  nie  są  wolne,  lecz  ograniczone  przez  zrozumiałe  praktyki  i

założenia (…) instytucji,  a nie reguły i  ustalone znaczenia jakiegoś systemu językowego”

(Fish 2002a, s. 63). Jednym słowem zdaniem Fisha czytamy tak (i tyle tylko rozumiemy), jak

każe nam „wspólnota interpretacyjna” (Fish 2002b, s. 81). Ta zaś to „nie (…) grupa jednostek,

które  podzielają  jakiś  punkt  widzenia,  lecz  raczej  (…)  punkt  widzenia  bądź  sposób

organizowania doświadczenia, który wziął w swe władanie pewne jednostki w tym sensie, że

określające  go  przyjęte  rozróżnienia,  kategorie  rozumienia  oraz  warunki  ważności  i

nieważności  stały się  treścią  świadomości członków wspólnoty”  (Fish 2002c, s.  51).  Stąd

mimo  poniechania  prób  szerokiego  opisu  społecznych  uwikłań  lektury  gramatyków,

utrzymujemy,  iż  nasze  ustalenia  możemy  ekstrapolować,  dostarczając  charakterystyki

enarratio  poetarum w  ogóle,  a  nie  jedynie  lektury  jednego  tekstu  przez  jednego  z

gramatyków.25 Podobne  przejście  z  poziomu  odczytań   jednostkowych  na  poziom grupy

25 Na pytanie  o  miejsce  terminologii  współczesnej  teorii  literatury  i  lingwistyki  w  opisie  kultury  dawnej
odpowiada celnie Heath (2002, s. 129): „Another, more homely, image is that of allowing the text to speak
in its  own terms. This,  too, is  in one sense nonsensical.  The text  already speaks in  its  own terms; the
interpreter’s job is to render it intelligible to us by making it speak in our terms”. Trzeba przy tym pamiętać,
iż  mamy do czynienia  ze  zjawiskiem bynajmniej  nie  jednostronnym.  Nie  tylko  bowiem staramy się  o
zrozumienie  kultury  antycznej  w  pojęciach  współczesnej  teorii,  ale  i  szukamy  użytecznych  dla  teorii
literatury czy językoznawstwa kategorii w dziełach starożytnych. Dyskusyjną, jak wspomnieliśmy powyżej,
choć inspirującą próbę przeprowadził  Kennedy  (1989),  który widzi  paralele,  m.in.  pomiędzy antyczną i
współczesną semiotyką, między alegorią a strukturalizmem i – co dla nas może ciekawsze – pomiędzy teorią
recepcji  a  arystotelesowską  teorią  metafory  i  –  szerzej  –  retoryki,  która  budowana  jest  o  reakcję
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czytelniczej  możliwe  jest  oczywiście  tylko  na  drodze  analizy  jednostkowych  zapisów

lekturowych, a za takowe uznajemy komentarze właśnie. Nasza analiza nie ma zatem ambicji

całościowego ogarnięcia fenomenu lektury starożytnych, a tylko scharakteryzowanie jednej z

jej  odmian  –  lektury  znawców,  a  zatem  tej  grupy  czytelniczej,  dla  której  w  ogóle

charakterystyczne jest pozostawianie śladów swojego odczytania (Sławiński 2000a, s. 113)26.

Gdyby bowiem próbować poprzez świadectwa profesjonalistów dotrzeć do, jak trafnie ujął to

Sławiński, „szeroko rozlanej rzeki odbiorców anonimowych i milczących” (Sławiński 2000a,

s. 113), natrafilibyśmy niechybnie na liczne problemy metodologicznie.

Problem  społecznego  kontekstu  lektury  gramatyków,  sytuacyjnego  jej  sensu  i  jej

miejsca w społecznym rozkładzie  zajęć literackich27,  a  także kwestia  funkcji  lektury jako

czynnika  integrującego  grupę  społeczną  (Lalewicz  1985,  ss.  111–112) będą  w  naszych

wywodach  potraktowane  pobieżnie  ze  względu  na  ich  dobre  opracowanie  w  literaturze

przedmiotu28, a także dlatego, że historyk literatury mierzy się przecież z problemami odbioru

w inny niż socjolog literatury czy księgoznawca sposób, a ujęcia socjologiczne, choć cenne,

„nie są zdolne odpowiadać na pytania literaturoznawcze” (Sławiński 2000b, s. 124). Istnieją,

oczywiście, prace, które choć zdają się być analizami literaturoznawczymi i przynoszą często

obfity materiał historycznoliteracki, w istocie mają na celu odsłonięcie stojącej za literackim

czy gramatycznym dyskursem Ideologii29. W kręgu naszego zainteresowania pozostawać więc

będzie czytelnik indywidualny, publiczność, w skład której wchodzi i – przede wszystkim –

system czytania wśród owej publiczności rozpowszechniony (Sławiński 2000a, ss. 106–107),

które to, wchodząc w kontakt ze światem tekstów, wytwarzają w nim określony porządek –

jednym dziełom przyznając status kanonicznych, inne skazując na zapomnienie30.

Zarazem przecież stale będziemy się odwoływać do kolejnej  – obok tekstu i  autora

tekstów  prymarnego  i  sekundarnego  –  instancji  komunikacji,  jakiej  element  tworzy

komentarz: odbiorcy komentarza, którego dostęp do tekstu prymarnego jest zapośredniczony

w  normach  lekturowych  proponowanych  (czy  narzucanych)  przez  komentatora.  „Norma

publiczności.
26 Por.  także  tegoż  (Sławiński  2000b,  s.  126):  „w  odróżnieniu  od  czytania  w  ramach  innych  warstw

publiczności  czytanie  znawców  nie  jest  nieme  –  utrwala  się  w  krystalizacjach  tekstowych,  stanowi  w
znacznej  mierze  fenomen  publiczny,  pozostawia  po  sobie  świadectwa  mogące  podlegać  zabiegom
analityczno-interpretacyjnym analogicznie jak utwory literackie, na które są «odpowiedziami»”.

27 „Pominięcie wszelkich determinacji lektury wynikających z sytuacji czytającego i sytuacji czytania” zarzuca
koncepcjom Sławińskiego i Głowińskiego Lalewicz (1985, s. 64), por. także ss. 99-101.

28 Podstawową pracą jest wciąż monografia Kastera (1988).
29 Por. np. uwagi P. R. Taylor – Briggs (1995).
30 O tym, por. Sławiński  (2000a, ss. 108–110), a także  (2000b, ss. 116–117): „Osadzenie utworu w historii

polega nie tylko na tym, że powstając w jakimś czasie żywi się jego doświadczeniami, lecz w co najmniej
równej mierze na tym, że jest odbierany w rozmaitych czasach i środowiskach nasycając się stopniowo
wielorakimi  odczytaniami.  (...)  [Normy  lektury]  tworzą  (...)  jakby  sieć,  którą  zbiorowość  czytających
zarzuca na świat literatury”.
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lekturowa” rozpowszechniona pośród gramatyków ma bowiem podwójne oblicze:  kieruje,

oczywiście, wyborami czytelniczymi ich samych, ale chcą ją oni przecież przekazać swoim

uczniom i – szerzej – odbiorcom swoich komentarzy.  Lektura gramatyków nie jest polem

przypadkowych czy spontanicznych wyborów, gdyż jest praktyką zinstytucjonalizowaną czy,

jak rzecz ujmuje Stierle, „commentary is a place of institution-bound understanding” (Stierle

1991, s. 116). Prócz tego przecież jak dla dzisiejszych uczniów, tak dla rzymskich discipuli

„szkolny kontakt z literaturą jest domeną przymusu” (Dynak 1977, s. 225). Kształtowane tak

wybory i dyrektywy czytelnicze oddziałują na każdą właściwie sferę obcowania odbiorcy z

dziełem, stąd i należałoby mówić raczej o istnieniu wielu norm, które składają się na normę

globalną31.

Na  globalną  normę  lekturową  składają  się  choćby  „stosowane  w  jakimś  czasie  i

środowisku kryteria wyboru tekstów do czytania. Idzie tu o hierarchię preferencji czytelnika,

z  góry  niejako  określającą  typy  twórczości,  z  jakimi  pragnie  podtrzymywać  kontakt”

(Sławiński  2000b,  ss.  117–118).  Spełniana  przez  gramatyków  funkcja  nakłada  na  nich

rozliczne obowiązki, z których niezwykle ważnym było „stabilizowanie kanonu literackiego”

(Sławiński  2000a,  s.  114),  a  zatem  potwierdzanie  i  umacnianie  szczególnego  miejsca  w

uniwersum tekstów określonego i – trzeba dodać – dość wąskiego zestawu dzieł klasycznych,

obdarzonych  wielowymiarową  auctoritas.  Stąd  miejsce,  jakie  w  niniejszej  pracy  zajmuje

problem kształtowania się w toku rozwoju gramatyki idei „kanonu”, „kanoniczności”, pojęcia

auctoritas oraz  związanych  z  nimi  officia gramatyka;  stąd  również  opis  wpływu,  jaki

auctoritas dzieła  wywiera  na  podejmowane  wobec  niego  procedury  egzegetyczne  i  sądy

krytyczne formułowane na jego temat.

Największą wszakże część naszej pracy poświęcimy problemowi „reguł rozumienia”.

Te zaś nie  sprowadzają się  do wyświetlenia   „słownika”  enarratio poetarum,  jaki  zresztą

stworzyli  już w swych pracach Diederich i  Jakobi.  W niniejszej  pracy reguły rozumienia

ujmiemy w wybrane pojęcia gramatyki tekstu, pragmatyki oraz poetyki kognitywnej, dążąc

do nakreślenia obrazu pojmowania przez gramatyków tak mikro -, jak makrosemantyki dzieła

oraz generalnego jego sensu  (Sławiński 2000a, s. 120). Abstrahujemy przy tym od kwestii

podnoszonej  w  pracach  teoretycznych,  a  będącej  swoistym  locus  communis rozpraw

poświęconych  enarratio,  tj.  problemu  petryfikacji,  rutyny  lektury  gramatyków32 czy,  by

posłużyć się terminem Dynaka, jej algorytmizacji33, poświęcając nieco miejsca jednakowoż

31 Czy, jak chciałby Głowiński, styl lektury.
32 Por. Sławiński (2000b, s. 127; 2000a, s. 115).
33 Dynak  (1977,  s.  220):  „hierarchizacja strukturalnych  porządków dzieła w czytaniu lekturowym podlega

zalgorytmizowaniu i sprowadzeniu do działań seryjnych, powtarzalnych. Serie tekstów, a nie indywidualny
tekst, programują przebieg lekturowej konkretyzacji”.
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kwestii stosunku interpretatorów do odczytań zastanych, a zatem – egzegetycznej tradycji.

Wobec dobrego ujęcia kwestii w literaturze podmiotu, nie podejmujemy się charakterystyki

„zasad wartościowania utworów”  (Sławiński 2000b, s. 121), a zatem  natury gramatycznej

κρίσις w jej historycznych przemianach, niejednokrotnie natomiast wskazywać będziemy na

aprecjatywne uwagi gramatyków, które uświadamiają nam problem miejsca iudicium pośród

innych officiów gramatyka.34

Jak  powiedzieliśmy,  tak  komentarze,  jak  artes,  ale  też  traktaty  metryczne  czy

ortograficzne  są  gatunkami  charakterystycznymi  dla  gramatycznej  wspólnoty  dyskursu.

Pojęcie  „wspólnoty  dyskursu”  wprowadzamy  tu  poniekąd,  by  wyjaśnić  wielokrotnie

zarzucany  gramatykom  schematyzm  ich  interpretacji,  wysoce  skostniałą  jej  formę,

powtarzalność  interpretacyjnych  orzeczeń,  wyraźny  konserwatyzm  metody.  Zastosowanie

rzeczonego pojęcia nie ma tu jednak celu apologetycznego. Chodzi w pierwszym rzędzie o

eksplikację  ponadjednostkowego  charakteru  interpretacji  gramatycznej  i  osadzenie  jej  we

właściwym kontekście instytucjonalnym. Łacińscy enarratores nie działają przecież w próżni.

Swoje wywody adresują z jednej strony do nowicjuszy, uczniów, którzy w szkole gramatyka

przechodzą, by tak rzec, tekstualną socjalizację: nauka pisma pozwala im wkroczyć w świat

tekstów klasycznych, tj. posiadających w kulturze rzymskiej szczególne miejsce, opanowanie

ich hermeneutyki staje się zaś wstępem do nauki na wyższym szczeblu, w szkole retora, gdzie

zdobywają  umiejętności,  które  predestynują  ich  do  zajmowania  określonego  miejsca  w

hierarchii  społecznej.35 Z  drugiej  strony,  gramatycy  poddają  swój  wywód  ocenie  im

podobnych tekstualnych ekspertów, gramatyków, którzy interpretacje albo ugruntują, albo –

przeciwnie – odrzucą. Można się oczywiście zastanawiać, na ile model gradualny właściwy

jest dla opisu gramatycznej wspólnoty dyskursu: dla ucznia-nowicjusza istotne jest przecież

nie pozostanie w jej obrębie, a przeciwnie – zdają się być członkami-satelitami wspólnoty,

której  centrum  zajmują  sami  gramatycy.  Hierarchizacja,  jasny  podział  na  nowicjuszy  i

ekspertów  to  tylko  jedna  z   cech  charakterystycznych  dla  wspólnot  dyskursu.  Spośród

wymienianych przez Swalesa (Duszak 1998, s. 254) istotne dla naszego tematu są dwie inne.

Zdaniem  amerykańskiego  badacza  dyskursu  akademickiego  –  prócz  hierarchizacji  –

konstytuują  także  przyjęte  w  ich  obrębie  cele  społeczne  i  wytwarzane  przez  nią  gatunki

34 Zgadzamy się  tu  ze Sluiter,  zdaniem której  (Sluiter  2000,  s.  189) egzegeta  pogodzić  musi  związany z
identyfikacją w tekście niejasności krytycyzm z życzliwością, którą winny jest wzorcowemu autorowi. To
każe  mu przyjąć  w wywodzie  ton apologetyczny, który rzadko tylko  zostaje  zakłócony przez  łagodnie
krytyczne uwagi; zgoła inaczej obchodzi się egzegeta ze swoimi poprzednikami – ich krytyka jest zwykle
ostra. 

35 W ujęciu Gladigowa (1995, s. 40) nauka gramatyki i komentowana lektura jawi się niczym wprowadzenie w
misteria.
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tekstów  (Duszak  1998,  s.  254).  W tym  kontekście  widzieć  należy  komentarz  do  dzieła

poetyckiego: jest on wykwitem wspólnoty dyskursu, której właściwe jest wytwarzanie silnie

skonwencjonalizowanych tekstów w rodzaju artes czy pism de differentiis czy też – ogólniej

rzecz ujmując – produkowanie „tekstów o określonej strukturze retoryczno-stylistycznej”36.

Dopiero opanowanie umiejętności wytwarzania tekstów właściwych wspólnocie – dodajmy:

dzięki  ćwiczeniom  –  daje  pełne  w  niej  członkostwo:  poddając  ocenie  swoją  tekstualną

kompetencję, gramatycy zdają się potwierdzać swoją przynależność do grupy (Duszak 1998,

s.  257nn.).  Stąd  w kolejnym rozdziale  znajdzie  się  nasza  próba  ulokowania  enarratio w

obrębie  praktyk  egzegetycznych  Rzymian,  wskazania  miejsca  gramatyki  w  systemie

rzymskiej edukacji, ale także omówienie jej historycznego rozwoju i kształtowania się pola

dyskursywnego filologii jako dziedziny wykładu literatury.

Ogólne ramy naszej pracy stanowi model rozumienia Rickheita-Strohnera37, którzy to
zakładają klasyfikację procesów rozumienia na:

(1) rozumienie percepcyjne;

(2) rozumienie składniowe;

(3) semantyczne rozumienie tekstu, w tym:

(a) rozumienie pojęciowe;

(b) rozumienie referencji;

(c) rozumienie znaczenia;

(d) pragmatyczne rozumienie tekstu.

Od  tego  przejrzystego  modelu  niejednokrotnie  jednak  będziemy  odstępować,

porzucając  go  niemal  zupełnie  w  drugiej  części  pracy,  gdyż  dostarcza  on  opisu  przede

wszystkim  rozumienia  bazy  tekstowej,  mniej  zaś  jest  przydatny  dla  śledzenia  dynamiki

tworzenia  przez  czytelnika  modelu  świata  dzieła.  Wychodzimy  bowiem  z  założenia,  iż

rozumienie na każdym z etapów obejmuje mnogie procesy składowe  (Rawson & Kintsch

2005).  W  ich  rozpoznaniu  odwoływać  się  będziemy  do  pojęć  analizy  pragmatycznej,

tekstologii i poetyki kognitywnej.

Rozumienie  tekstu  i  komunikatów  językowych  w  ogóle  jest  jednym  z  najbardziej

złożonych problemów badawczych, z jakimi zmaga się współczesna nauka. Dotychczasowe

próby teoretyzowania zjawiska lektury wydają się wciąż niewystarczające. Kolejne modele

czytania  wypracowywane  dla  potrzeb  studiów  empirycznych  pozwalają  nam  ujrzeć  ten

36 Inną  propozycję  steoretyzowania  „wspólnoty dyskursu”  przedstawili  Scollon  i  Scollon,  według  których
konstytutywne dla niej  są „ideologia,  socjalizacja,  preferowane formy dyskursu, relacje interpersonalne”
(Duszak 1998, s. 255). Warto tu wspomnieć, że  produkcja tekstów jest we wspólnocie gramatyków ściśle
związana z preferowanymi w niej „stylami” odbioru tekstów.

37 Por. wraz z dyskusją Vater (2009, s. 147) oraz Prestin (2008).
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fenomen  ludzkiej  kultury  w  coraz  to  nowym  świetle,  podkreślając  raz  rodzaj  wiedzy

koniecznej dla przetwarzania tekstu, raz zaś następstwo jego etapów czy poziom tekstu, na

którym rozumienie się odbywa. W mnogości propozycji teoretycznych Prestin dostrzega, iż

zgoda panuje przynajmniej co do faktu, iż rozumienie tekstu konstytuowane jest przez trzy

instancje, tj. sam tekst i czerpane zeń informacje, wiedzę użytkownika o świecie oraz tzw.

model sytuacyjny, integrujący wiedzę o świecie i tekst (Prestin 2008, ss. 239–241)38. Podobna

zgoda nie panuje już ani co do poznawczej architektury lektury (Perfetti i in. 2008, s. 228) , tj.

dynamicznego  udziału  i  zależności  wymienionych  czynników  w  rozumieniu,  ani  co  do

komponentów rozumienia różnych poziomów tekstu (słowa, zdania itd.). W niniejszej pracy

nie  rościmy  sobie  nadmiernych  ambicji  teoretycznych,  a  przy  tym  jej  przedmiotem  jest

właśnie  opis  dynamiki  lektury  starożytnych.  Zarazem wzmiankowane  teorie,  choć  nieraz

jeszcze będziemy się do nich odwoływać, niemal nie zdają sprawy z dwóch zasadniczych

cech  lektury  komentowanej.  Po  pierwsze  bowiem jest  to  lektura  ponawiana,  zatem nikłe

znaczenie ma w niej pamięć robocza. Po drugie za swój przedmiot czytelnik-gramatyk obiera

tekst literacki, zatem szczególne znaczenie dla jego rozumienia będzie mieć wiedza o cechach

tekstu artystycznego właśnie.

Nie  wdając  się  tu  w  rozstrzyganie  spornych  kwestii  teorii  lektury,  w  kolejnych

rozdziałach  odwołujemy  się  przede  wszystkim  do  teorii  lektury  Waltera  Kintscha,  którą

badacz ów wypracowuje – najpierw z van Dijkiem – od z górą 30 lat. Zakłada ona z jednej

strony,  iż  rozumienie  tekstu  obejmuje:  (1)  rudymentarne  przetwarzanie  na  poziomie

językowym,  (2)  tworzenie   przez  czytelnika  tzw.  bazy  tekstualnej  (textbase),  (3)

wypracowanie  tzw.  modelu  sytuacyjnego.  Pierwszy,  najbardziej  podstawowy  poziom

rozumienia obejmować będzie m.in. rozszyfrowanie znaków, rozpoznanie słów, a następnie

form gramatycznych (Rawson & Kintsch 2005, s. 210). W kolejnym etapie czytelnik – już na

poziomie semantycznego rozumienia tekstu – wypracowuje tzw.  textbase,  bazę tekstualną,

która powstaje dzięki dostrzeżeniu w dziele związków mikro- i makrostrukturalnych: jego

powierzchniowej spójności, tj. kohezji, oraz spójności tematycznej, tj. koherencji, ale także

związków między częściami tekstu i jego globalnej budowy. Baza tekstualna powstawać więc

będzie w wyniku mnogich procesów, m.in. na drodze przetwarzania wyrażeń anaforycznych i

koreferujących, poprzez ustalenie  związków przyczynowych i  logicznych, a także poprzez

odczytanie wskazówek retorycznych obecnych w tekście itd.  (Rawson & Kintsch 2005, ss.

210, 214–28). Ostatni etap rozumienia obejmuje wzbogacenie wypracowanej wcześniej bazy

38 Por. Prestin (2008, s. 240): „The situation model comprises a wide range of related information that is either
derived from the text, or inferred on the basis of world-knowledge (...). According to Johnson-Laird, at least
temporal, spatial, causal, motivational, and person- and object-related information is incorporated.”
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tekstowej  o  posiadaną  przez  czytelnika  wiedzę,  co  prowadzi  do  wytworzenia  modelu

sytuacyjnego tekstu:

if  a  reader only comprehends what  is  explicitly expressed in a  text,  comprehension will  be shallow,
suffice perhaps to reproduce the text, but not for deeper understanding. For that, the text content must be
used to construct a „situation model”; that is,  a mental model of the situation described by the text.
Generally, this requires the integration of information provided by the text with relevant prior knowledge
and the goals of the comprehender (Rawson & Kintsch 2005, s. 211).

Czytelnik, by wytworzyć ten spójny model tekstu, z jednej strony przeprowadzać będzie

mniej lub bardziej skomplikowane wnioskowania tak na poziomie lokalnym, jak i globalnym,

ale  również  stale  śledzić  zmieniające  się  przestrzenie,  czas,  cele  i  motywy  rządzące

zachowaniami bohaterów (Rawson & Kintsch 2005, ss. 219–224).

Jakkolwiek zwykle odbiorca zdany jest na siebie samego, komentarz przychodzi mu z

pomocą  dostarczając  gotowych  rozwiązań  i,  by tak  rzec,  „półproduktów” dla  rozumienia

tekstu  w  każdym  z  wymienionych  powyżej  poziomów.  W  niniejszej  pracy,  jak

wspomnieliśmy we wstępie,  staramy się  o  opis  wybranych aspektów rozumienia w takiej

postaci, w jakiej jawią się one w komentarzu, stąd kolejne rozdziały poświęcamy:

(1) przetwarzaniu tekstu na poziomie wyrazu i zdania, zwłaszcza:

-  rozumieniu  percepcyjnemu39,  w  tym  przetwarzaniu  dźwięku  i  kształtu  fizycznego

tekstu,

- przetwarzaniu znaczenia leksykalnego tekstu oraz związków składniowych w nim.

(2) przetwarzaniu tekstu na poziomie ponadzdaniowym, m.in.:

- przetwarzaniu wyrażeń anaforycznych oraz rozwijaniu wyrażeń eliptycznych.

(3)  znaczeniu  struktur  globalnych,  których  poszukiwać  będziemy  we  wstępach  do

komentarzy Serwiusza i Porfyriona.

(4) roli wiedzy w konstrukcji modelu sytuacyjnego tekstu:

- śledzenia ruchu referencyjnego w tekście,

- wypełniania luk w tekście poprzez różnego rodzaju wnioskowania, w tym inferencje,

presupozycje itp.,

-  postrzeganie postaci wraz z przyrodzonymi im cechami,  ale też w zmienności  ich

zachowań i motywacji.

Uzasadnienia  dla  użycia  w  pracy  o  ambicjach  literaturoznawczych  również

instrumentarium tradycyjnie identyfikowanego z dociekaniami lingwistycznymi dostarczają

nam same teksty, które, choć tekstom literackim poświęcone, wyrastają z tradycji łączącej

dziś  precyzyjnie  rozdzielane dziedziny dociekań nad słowem poetyckim. Gramatyka to  w

starożytności  również  językoznawcze  czy  może  raczej  pre-językoznawcze  badanie  tekstu

39 Sięgam tu po teoretyczne propozycje m.in. Vatera (2009) oraz Rawson i Kintscha (2005).
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literackiego.  Louis  Holtz  (1981,  s.  IX) mówi  nawet  o  podwójnym  uwikłaniu  gramatyki

antycznej, które, z jednej strony, zasadza się na podporządkowaniu refleksji językoznawczej

praktyce  wykładu  poetów,  z  drugiej  zaś  –  na  podporządkowaniu  nauczania  w  szkole

gramatycznej praktyce szkoły retora.40 Prócz tego wszelako wydaje się, iż sztywne trzymanie

się dystynkcji językoznawcze-literaturoznawcze zamyka drogę do wzajemnych inspiracji obu

dziedzin  wiedzy,  ustalenia  językoznawców  bowiem  mogą  walnie  przyczynić  się  do

zrozumienia  nie  tylko  dzieła  literackiego,  ale  także  jego  interpretacji.  Skoncentrowanie

współczesnych  dociekań  lingwistycznych  na  mowie  codziennej,  na  użyciach

nie-dewiacyjnych pozwala  nam też  tym lepiej  dostrzec  szczególne miejsce  literatury i  jej

specyfikę w komunikacyjnych wysiłkach człowieka.41

Obok ucznia-czytelnika samego komentarza akt komunikacyjny w naszym ujęciu ma

dwóch niewątpliwych uczestników:  poetę – nadawcę tekstu prymarnego i  komentatora –

odbiorcę  tekstu  prymarnego,  a  zarazem  nadawcę  tekstu  sekundarnego.  Komentator

odpowiada  na  komunikat  nadawcy  własnym  komunikatem  –  tekstem  komentarza.

Niewątpliwie, gdyby nie odpowiedź odbiorcy (niekoniecznie znajdująca swoje spełnienie w

tekście), dzieło prymarne pozostałoby nieme, gdy natomiast – jak w przypadku komentatorów

– odpowiedź zaistnieje,  ustanowiona zostaje komunikacja,  którą konstytuują dwa teksty –

zdarzenia  komunikacyjne.  Mówiąc  o  „zdarzeniu  komunikacyjnym”,  nawiązujemy  tu

oczywiście do teorii dyskursu zrywających z koncepcją tekstu jako swoistego analogu zdania

(Duszak  1998,  ss.  28–30).  Przynosząc  odmienną  od  strukturalistycznej  koncepcję  tekstu,

wyposaża  nas  teoria  dyskursu  w  narzędzie  analizy  kontekstualnej,  ale  zarazem  zrywa  z

oddzielnym  traktowaniem  poziomów  opisu  języka  (Duszak  1998,  s.  31).  Obok  jednak

problemu tekstualności samego komentarza przyjęcie pojęć analizy dyskursu pozwala nam

przede wszystkim stematyzować nasze próby opisu interpretacji gramatyków. Tekstualność

bowiem  w  ujęciu  teoretyków  spod  znaku  analizy  dyskursu  wydaje  się  rodzić  w  akcie

interpretacji  właśnie,  jej  źródło tkwi w interpretacyjnych wyborach odbiorcy. Jak twierdzi

Duszak (1998, s. 32): „przyjęcie, że coś jest tekstem, zakłada (…) zintegrowane posługiwanie

się  różnego rodzaju  kryteriami.  Tekst  staje  się  świadectwem decyzji,  efektem wyborów i

kalkulacji, jakich sukcesywnie dokonywać muszą uczestnicy aktu komunikacji na podstawie

dostępnych  im  i  stale  zmieniających  się  danych.  W  rezultacie  «postgramatyczny»  etap

lingwistyki tekstu przybiera charakter heurystyczny oraz wyraźnie akcentuje czynnik ludzki

40 To też sprawia, że dla refleksji lingwistycznej  sensu stricto nie znajdujemy właściwie określeń innych niż
grammatica, które przywołuje skojarzenia z dziełami literackimi (Holtz 1981, s. X).

41 O  możliwych  inspiracjach  lingwistycznych  dla  badań  literatury,  por.  zwłaszcza  Tabakowska  (2001,  ss.
177–179).
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w tworzeniu i odbieraniu tekstów”. Mówić o interpretacji to dla nas w niniejszej pracy mówić

o tym,  jak interpretator  –  gramatyk konstruuje tekstualność dzieła  będącego przedmiotem

jego  zainteresowania,  jak  nadaje  mu  integralność  w  najważniejszych  jej  przejawach:

spójności  (cohesion),  koherencji  (coherence),  intencjonalności  (intentionality),

akceptabilności  (acceptability),  intertekstualności  (intertextuality),  informatywności

(informativity)  oraz  sytuacyjności  (situationality)  (Beaugrande  de  &  Dressler  1990,  ss.

19–31).  Zarazem  trzeba  tu  wspomnieć,  że  wymienione  kryteria  tekstowości  nie  mają

bynajmniej charakteru absolutnego (taki mają dla tekstu prototypowego, choć niespełnienie

któregoś z wymienionych kryteriów sprawia, iż tekst staje się niekomunikatywny, staje się

nie-tekstem,  por.  de  Beaugrande  i  Dressler  (1990,  s.  19) a  –  gradualny,  stąd  tekstom

przypisywać  można  różne  stopnie  „tekstowości”42,  a  ściślej  rzecz  ujmując:  różne  stopnie

tekstowości może przydać im interpretator należący do określonej wspólnoty językowej, gdyż

to  rozpowszechnione  w  niej,  akceptowane  społecznie  style  komunikacji  determinują

„poczucie tekstowości” (Duszak 1998, s. 42).

Zaproponowana przez de Beaugrande’a i Dresslera  (1990) teoria tekstu ma przy tym

znaczną wartość heurystyczną.  Po pierwsze bowiem jest  próbą syntezy rozmaitych metod

analitycznych - autorzy Wstępu do lingwistyki tekstu rysują w swojej pracy szeroką panoramę

interdyscyplinarnych badań nad tekstem  (1990, ss.  272–289) obejmujących rodzącą się  w

chwili  powstawania  książki  kognitywistykę,  ale  też  socjologię,  antropologię,  psychologię,

badań czytania i pisania czy literaturoznawstwo. Tak pomyślana analiza tekstu przyznaje się

również  do  wielorakich  pokrewieństw  i  inspiracji,  dzięki  czemu  wydaje  się  podatna  na

uzupełnienia  płynące  spoza  językoznawstwa.  De  Beaugrande  i  Dressler  (1990,  s.  34)

wskazują, co dla nas szczególnie ważne, na rolę, jaką w rozwoju językoznawstwa tekstowego,

spełniły retoryczne teorie  tekstu:  ze współczesnymi analizami tekstualnymi  łączą retorykę

m.in. przekonanie o możliwości kontroli  układu myśli;  możliwości ćwiczenia przejścia od

myśli  do  jej  ekspresji;  możliwości  waloryzowania  tekstów  wyrażających  tę  samą

„konfigurację  myśli”;  możliwości  „oceny  tekstów  (…)  na  podstawie  ich  działania  na

odbiorców”,  a  także  teza,  że „teksty są  środkiem celowej  interakcji”.  Otwartość teorii  de

Beaugrande’a-Dresslera na aplikacje interdyscyplinarne niesie dla nas podstawową wartość –

jej  otwartość na inne języki analizy niż założony przez autorów, języki mianowicie, które

kontrolują proces odbioru tekstów w danym kontekście, a którymi są w naszym przypadku

dyskursy gramatyczny i retoryczny. Po drugie, tezy Beaugrande’a i Dresslera tyczące przecież

głównie produkcji dyskursu, można z powodzeniem zastosować do badania odbioru tekstów,

42 Por. Duszak (1998, s. 37).
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ich interpretacji.  Nasi autorzy zauważają  (Beaugrande de & Dressler 1990, s.  68),  że – z

pewnymi zastrzeżeniami – „odbieranie tekstów może być traktowane jako korespondujący

zbiór  faz  dominacji  przetwarzania  w odwrotnym kierunku”  oraz  że  „fazy odbioru  (…)  i

produkcji  nie  muszą  być  oddzielone  ścisłymi  granicami”.  Wydaje  się,  że  wymienność

perspektyw dotyczy nie tylko faz produkcji i odbioru, ale także do pewnego stopnia również

samego  ustrukturowania  tekstu  i  jego  odbioru.  Naszym celem będzie  zatem odtworzenie

strategii,  jakimi  posługuje  się  gramatyk,  konstruując  tekstowość  analizowanego  dzieła.

Wyzyskanie  pojęć  lingwistyki  tekstu  zaproponowanych  przez  Beaugrande’a-Dresslera

pozwala  nam  wyjść  poza  ramy  rozprawiania  o  komentarzu  w  pojęciach  artes,  ale  też

powiązać pojęcia  artes w zespoły funkcjonalne,  w których np. objaśnienie figuratywności

użycia  może  pełnić  rolę  czynnika  kształtowania  intencjonalności  tekstu,  a  wyjaśnienia

rzeczowe  (geograficzne,  astronomiczne  itp.),  powodowane  kulturowym  ze  swej  natury

przekonaniem  o  instruktywnej  wartości  poezji,  mogą  funkcjonować  jako  konstruujące

informatywność tekstu czy jego koherencję.

Tak pojęty komentarz jest serią odpowiedzi egzegety na pytania, jakie stawia przed nim

– i  jego czytelnikiem -  dzieło literackie.  Teza ta  w pierwszym rzędzie jest  konsekwencją

uznania  przynależności  „gatunku”  komentarzowego  do  dyskursu  gramatycznego  czy

filologicznego i jego osadzenia w interpretacyjnej tradycji, której podtrzymaniu zresztą służy

(Goldhill 1999, s. 403; Fowler 1999, s. 431). To właśnie próba rozwiązania πρόβλημα stoi u

zarania  naszych  komentarzy,  a  popularne  w  antycznej  kulturze  erudytów  quaestiones

stanowią ich swoistą miniaturę43. Jakkolwiek bowiem słusznie zauważył Dindorf, iż mnożone

przez  starożytnych „quaestiones  raro fructuosam prodentes  doctrinam,  saepissime vero  ad

ostendendam inutilem ingenii  subtilitatem excogitatae  [sunt-KN]”44,  to  jednak  bliższa  ich

analiza pozwala dostrzec istotne cechy antycznej lektury, w tym także lektury gramatyków.

Dzieło literackie z jednej bowiem strony stawia swemu czytelnikowi „opór”, wymagając odeń

zaangażowania  całego  repertuaru  technik  rozumienia,  ale  jest  również  poddane  lekturze

dalece bardziej niż popularna, ludyczna wnikliwej, co z kolei skutkuje postawieniem nowych

pytań  samemu  tekstowi.  Tak  pojęte  zdynamizowanie  relacji  komentator-dzieło  może

wydawać się sztuczne, nie jest jednak tylko efektowną formułą. Pozwala nam ono pogodzić,

nie wdając się w teoretyczne rozstrzygnięcia, dwie sprzeczne a równie nieadekwatne, jak się

nam zdaje, teorie lektury: tę, w której wyłącznie tekst jest źródłem interpretacji – wzywa do

niej,  prowokuje  ją,  o  niej  stanowi  i  tę,  w  której  niemy tekst  jest  przedmiotem operacji

43 Związek komentarza z tradycją lysis dostrzega Fowler (1999, s. 433).
44 Za Combellack (1987, s. 202). Do tego aspektu interpretacji powrócimy poniżej przy okazji omawiania 25.

rozdziału Poetyki Arystotelesa.
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interpretacyjnych omnipotentnego egzegety, raczej wpisującego w dzieło swoją biografię niż

wsłuchanego w jego głos. Przyjmujemy tu, że akt lektury jest wypadkową obu sił, co pozwala

nam – zależnie od potrzeby – kierować uwagę na jeden lub drugi jego wymiar.
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Rozdział  1.  Komentarz  jako  gatunek  rzymskiej  kultury

gramatycznej

Rzeczownik  commentarius45 to  w  najbardziej  elementarnym  sensie  „wszelki  zapis

wspomagający  pamięć”46.  Rzeczownik  commentarius  jest  derywatem  tematu  comment-

(Leumann i in. 1977, s. 299), który z kolei odsyła do czasowników  commentor ‘myśleć o

czymś,  rozważać,  badać’ oraz  comminiscor ‘wymyślać,  obmyślać’47.  Sufiks  –arius lokuje

termin w dziedzinie życia praktycznego, zatem  commentarius oznaczałby zapis  commenta,

rozumianych  jako  cogitationes (Bömer  1953,  s.  212).  Nazwą  commentarius (czy

commentarii) opatrywać się będzie w rzymskiej kulturze48:

(1) w sferze życia prywatnego: zapiski służbowe, ale także prywatne dzienniki, luźne

notatki i wstępne szkice mów, uczniowskie zapiski i ekscerpty z lektury, zbiory ekscerptów

literackich, wstępne wersje przerabianych później relacji oraz najbardziej nas tu interesujące –

notatki do i z wykładów autorstwa gramatyków czy prawników.

(2) w sferze życia publicznego: rejestry, zapiski z pełnienia urzędow publicznych, np.

commentarii  władców  (regum)49,  kolegiów  kultowych  (pontificum,  augurum,  fratrum

Arvalium) (von Premerstein 1900, ss. 728–731), urzędników (consulares, censorii - tożsame z

tabulae  censoriae itd.)  (von Premerstein  1900,  ss.  731–736),  cesarzy (zapiski  i  dzienniki

funkcjonowania dworu, odbytych walk, poselstw, zbiory edyktów, korespondencji itd.)  (von

Premerstein 1900, ss. 735–745).

Wyraz  commentarius – pierwotnie  oznaczający czysto użytkowe zapiski  – z czasem

zaczyna  być  używany  na  określenie  przeznaczonych  do  publikacji  pism

historyczno-autobiograficznych, za przykład których posłużyć mogą zapiski Sulli, Cyceroński

commentarius  consulatus  sui,  commentarii Cezara  czy  commentarius  de  vita  sua cesarza

Tyberiusza (von Premerstein 1900, ss. 757–8)
50. Do tej grupy należałoby, zdaniem von Premersteina, zaliczyć także komentarze do

dzieł literackich  (1900, s. 758). Zauważyć trzeba przy tym, iż rzymskie  commentarii  mają

45 Rzadziej:  commentarium, por. OLD s.v. Maltby  (1991,  s.  143) notuje  tylko  jedną antyczną (czy raczej
wczesnośredniowieczną) etymologię wyrazu w Isid. Orig. 6,8,5 commentaria dicta, quasi cum mente. 

46 Por. określenie von Premersteina (1900, s. 726): „jede das Gedächtnis unterstützende Aufzeichnung”.
47 Por. Ernout (1951, ss. 606–607), s.v. miniscor oraz Walde (1910, ss. 474–5), s.v. memini.
48 Idziemy tu za drobiazgową analizą von Premersteina (1900, s. 727 sqq).
49 Por.  Premerstein  (1900,  s.  747):  „da  die  commentarii  regum eine  Fiction  sind,  dürften  wohl  die

Aufzeichnungen der Priestercollegien als die älteste Gattung der c. zu betrachten sein."
50 Literacki charakter  commentarii  Cezara w kontekście nieoficjalnej  formy gatunku podnosi  von Albrecht

(1997, ss. 412–413).
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swoje antecedencje w greckich ὑπομνήματα51, choć,  jak udowodnił już Bömer (1953), oba

pojęcia zdecydowanie różnią się tak, co do znaczenia, gdyż semantyka ὑπόμνημα uległa w

czasach hellenistycznych i cesarstwa rzymskiego daleko idącej ewolucji, jak i genezy, gdyż

ὑπόμνημα miałoby być historycznie rzecz ujmując abstractum52.

Starożytna  ejdografia,  jak  przekonuje  Sluiter,  nie  zna  gatunku  „komentarz”,  ale

problematyczna w niej jest w ogóle klasyfikacja piśmiennictwa naukowego. Gdyby starać się

o umieszczenie pism gramatycznych choćby w systemie πίνακες Kallimacha, jak stara się to

uczynić właśnie Sluiter, najwłaściwsze byłoby zaliczyć komentarz do grupy „pism różnych”

(πίναξ τῶν παντοδαπῶν)53. Niewielkie zainteresowanie genologicznym statusem swoich

dzieł  wykazują  sami  komentatorzy,  a  ich  ujęcia  dalekie  są  od  systematyczności54.  Tym

większą uwagę,  jak się zdaje,  winniśmy poświęcić  dwu zachowanym do naszych czasów

źródłom eksplikującym prawidła rządzące  komentarzowym rzemiosłem: skierowanemu do

niejakiego Munacjusza listowi dedykacyjnemu Donata oraz świadectwu Hieronima, który w

swoich  dziełach  –  przede  wszystkim –  adversus  Rufinum przedstawił  najważniejsze  jego

zdaniem cechy konstytutywne gatunku komentarzowego.

W pochodzącym z zaginionego skądinąd komentarza do Wergiliusza Donat55 wyłuszcza
zasady swojego egzegetycznego labor:

AEL. DONATVS L. MVNATIO SVO SALVTEM Inspectis fere omnibus ante me qui in Vergilii opere
calluerunt,  breuitati admodum  studens quam te amare cognoueram, adeo  de multis pauca decerpsi, ut
magis iustam offensionem lectoris expectem, quod ueterum sciens multa transierim, quam quod paginam
compleuerim  superuacuis.  Agnosce  igitur  saepe  in  hoc  munere  collaticio sinceram  uocem  priscae
auctoritatis. Cum enim liceret usquequaque nostra interponere, maluimus optima fide, quorum res fuerant
eorum etiam uerba seruare. Quid igitur adsecuti sumus? Hoc scilicet, ut his adpositis quae sunt congesta
de multis, admixto etiam sensu nostro, plus hic nos pauca praesentia quam alios alibi multa delectent. Ad
hoc  etiam  illis  de  quibus  probata  transtulimus,  et  attentionem  omnium comparauimus  in  electis,  et
fastidium dempsimus cum relictis. Tu igitur id quod nobis praescripseras utrum processerit specta. Si
enim haec grammatico, ut aiebas, rudi ac nuper exorto uiam monstrant ac manum porrigunt, satis fecimus
iussis; si minus, quod a nobis desideraueris, a te ipse deposces. Vale.56

Brugnoli  (1984,  s.  125) i  Holtz  (1981,  ss.  30–31) zwracają  uwagę,  iż  komentarz w

51 Por. opinię von Albrechta  (1997, ss. 412–413): „In general, the  commentarius was not something purely
Roman,  even  in  Caesar’s hands.  There  had  been  comparable  hypomnemata of  rulers  and  generals  and
campaign narratives  emanating from the circle  of  Alexander  the Great.  This  is  a  genre which  likewise
employed ethnographical excursus”.

52 O historii słowa, por. zwłaszcza Bömer (1953, s. 215 sqq.).  Ta pojemna forma obejmie, jak chce Jäger, np.
część  pism ezoterycznych  Arystotelesa,  które  –  w  przeciwieństwie  do  jego  λόγοι –  byłyby  szkicami,
notatkami. Dyskusję z klasyfikacją Jägera prowadzi Bömer  (1953, s. 217). Termin  ὑπόμνημα  oznaczać
może  również  dzieło  mieszczące  uczone  zapiski  wszelakiego  rodzaju,  niekoniecznie  literaturę
scholiastyczną  (Bömer  1953,  ss.  218–9),  a  także  dzieła  wspomnieniowe  oraz  pisma  nieliterackie,  np.
efemerydy Aleksandra czy zapiski urzędników (Bömer 1953, s. 223 sqq.).

53 Sluiter (2000, s. 199) zauważa: „in general … the conclusion must be that in explicit ancient classifications
of literature, scholarship played a negligible role”.

54 Por.  Sluiter  (2000,  ss.  199–202) o  autotematycznych  uwagach  Galena,  Temistiusza,  Symplicjusza  i
Sofoniasza.

55 List dotarł do nas w jednym tylko rękopisie, por. Brugnoli (1984, s. 125).
56 Tekst dostępny jest w wydaniu Hardiego (Vitae Vergilianae antiquae, Oxford 1966).
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ujęciu Donata cechowałyby:

(1) obfitość zgromadzonego materiału (inspectis fere omnibus; congesta de multis);

(2) silne zakorzenienie w tradycji interpretacyjnej (sinceram uocem priscae auctoritatis)

i  kompilacyjność (in  hoc munere collaticio);  szacunek do tradycji  ujawnia się  również w

tendencji  do  dosłownego  cytowania  raczej  niż  parafrazowania  poglądów  poprzedników

(uerba seruare);

(3)  dążenie  do  osiągnięcia  breuitas (breuitati  studens)  poprzez  wybór  zagadnień

godnych uwagi czytelnika (multa transierim; de multis pauca decerpsi).

Egzegetą świadomym swego fachu jest również Hieronim, który zestawia komentarz z

innymi gatunkami, m.in. panegirykiem i kontrowersją, by odróżnić piśmiennictwo fachowe

od literatury pięknej. Jak rzecz ujmuje Holtz (1981, s. 44), komentarz zdaniem Hieronima ma

na  celu  wyłącznie  docere,  nie  zaś  –  mouere czy  delectare.  W centrum  zainteresowania

komentatora nie może stać on sam, lecz interpretowany tekst: ut et vobis (…) sit responsum,

me  non  panegyricum  aut  controversiam  scribere,  sed  commentarium,  id  est  hoc  habere

propositum, non ut mea verba laudentur, sed ut quae ab alio bene dicta sunt, ita intelligantur

ut dicta sunt (in Gal. 3  praef.)57. Szczególnie wiele uwag metodologicznych poświęca św.

Hieronim komentarzowi  w  swojej  Apologii  przeciw  Rufinowi  (adversus  Rufinum),  dziełu

skierowanemu przeciw zaprzyjaźnionemu z nim skądinąd autorowi przekładu  O zasadach

Orygenesa58.  Przedstawiając  zasady,  jakie  przyświecały  mu  w pracy translatorskiej,  autor

Wulgaty zwraca swojemu adwersarzowi uwagę na zróżnicowanie gatunkowe literatury59, w

tym komentarza:

commentarii  quid  operis  habent?  alterius  dicta  edisserunt,  quae  obscure  scripta sunt,  plano  sermone
manifestant;  multorum  sententias  replicant,  et  dicunt:  hunc  locum  quidam  sic  edisserunt,  alii  sic
interpretantur;  illi  sensum  suum  et  intelligentiam  his  testimoniis  et  hac  nituntur  ratione  firmare;  ut
prudens lector, cum diversas explanationes legerit, et multorum vel probanda, vel improbanda didicerit,
iudicet quid verius sit; et quasi bonus trapezita, adulterinae monetae pecuniam reprobet. Num diversae
interpretationis,  et  contrariorum  inter  se  sensuum  tenebitur  reus,  qui  in  uno  opere  quod  edisserit,
expositiones posuerit plurimorum? Puto quod puer legeris Aspri in Virgilium et Sallustium commentarios,
Vulcatii in orationes Ciceronis, Victorini in dialogos eius et in Terentii comoedias praeceptoris mei Donati
idque in Virgilium, et aliorum in alios: Plautum videlicet, Lucretium, Flaccum, Persium atque Lucanum.
Argue interpretes eorum, quare non unam explanationem secuti sint; et in eadem re quid vel sibi, vel aliis
videatur, enumerent (adv. Ruf. 1,1660).

Podobnie  jak Donat,  jego uczeń,  Hieronim,  świadomy jest,  iż  rolą  komentatora  jest

przytaczanie cudzych słów (alterius dicta edisserunt)61,  przy czym to nie do niego należy

57 Cytuję za PL 26, s. 400.
58 O sporze, por. Stanula (1989, ss. 14–19).
59 Hier. adv. Ruf. 1,15 ἀντίζηλον meum docebo senex, quod puer didici, multa esse genera dictionum; et pro

qualitate materiae, non solum sententias, sed et Scripturarum verba variari.
60 PL 23,428-429.
61 Godna uwagi jest zbieżność terminów edissere i typowego w podobnych kontekstach enarrare: jednym ze

znaczeń obu jest „drobiazgowo opowiadać”, cf. TLL s.v.
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decydowanie o zasadności tych czy innych sądów. Dzieło komentatora podporządkowane jest

bowiem czytelnikowi:  zadaniem autora zatem jest  dostarczyć  czytelnikowi argumentów, z

których ten może wybrać sobie odpowiadające (Holtz 1981, s. 45)62. Komentarz jest dziełem

świadomego wyboru interpretatora i to do jego zadań należy wybór omawianych kwestii.  W

in Jer. 3 praef.63  daje Hieronim o tym znać, uciekając się do metafory „wąskiej dróżki”: nunc

in  Jeremiam  tertium  aggrediar  librum,  in  quo  conabor  latissimos  explanationis  campos

angusta  commentariorum semita  coarctare.64 Dobór  materiału  włączanego  do komentarza

polega  przede  wszystkim  na  eliminacji  objaśnień  oczywistych,  przy  jednoczesnym

uprzywilejowaniu miejsc trudnych tekstu. Explanatio w ujęciu Hieronima to wyrażanie plane

tego,  co w tekście  prymarnym wyrażone było  obscure (quae obscure scripta sunt,  plano

sermone manifestant), przy czym szczególnie dobitnie wyraża to w cytowanym już in Gal. 3

praef.65: officii mei est obscura disserere, manifesta perstringere, in dubiis immorari. unde et

a plerisque commentariorum opus, explanatio nominatur.

***

Z  powyższych,  dość  –  należy  przyznać  –  skąpych autodefinicji  wyłania  się  obraz

komentarza  jako  gatunku kompilacyjnego,  służebnego  wobec  dzieła  prymarnego,

dostarczającego  informacji  dla  samodzielnej  już  lektury  czytelnika.  Obraz  ten  można

pogłębić,  zwracając  spojrzenie  ku  konceptualnemu  polu  starożytnej  gramatyki,  by  tym

samym określić miejsce komentarza pośród innych  genrów kultury filologicznego badania

tekstu,  a  komentowania  wśród pozostałych  officiów gramatyka.  Jakkolwiek  bowiem sami

komentatorzy rzadko teoretyzują na temat swojego rzemiosła, nie znaczy to, iż nie możemy

wskazać  intelektualnego,  kulturowego  i  instytucjonalnego  kontekstu  wykładu  poetów,

enarratio poetarum, który swoje spełnienie znajduje w komentarzu właśnie. Zarazem choć

62 Podobnie adv Ruf. 1,22 (= PL 23, s.434): commentatoris est officium multorum sententias ponere oraz 3,11
(=  PL 23,  s.  486),  gdzie  Hieronim otwarcie  wzmiankuje  również  komentarze  pogańskie:  hic  est  enim
commentariorum mos, et explanantium regula, ut opiniones in expositione varias persequantur, et quod vel
sibi vel aliis videatur, edisserant. Et hoc non solum sanctarum interpretes Scripturarum, sed saecularium
quoque litterarum explanatores faciunt,  tam Latinae linguae, quam Graecae.  Co ciekawe z zaleceniami
starożytnego  komentatora  współbrzmią  postulaty  współczesnych  teoretyków  i  praktyków  komentarza.
Zdaniem  Goldhilla  (1999,  s.  408) komentarz  winien  raczej  dostarczać  materiału  do  samodzielnej
interpretacji,  nie  zaś  za  wszelką  cenę  starać  się  o  wyjaśnienie  wszelkich  wątpliwości,  które  to  dążenie
cechuje jego zdaniem współczesnych komentatorów. Podobnego zdania jest  Fowler, dla  którego „celem
komentarza jest mnożenie problemów, nie zaś ich rozwiązywanie” (Fowler 1999, s. 442). Fowler (1999, ss.
435–436) przeprowadza  zresztą  interesującą  analogię  pomiędzy  komentarzem  a  muzeum:  jak  w
muzealnictwie  dawnym  –  w  przeciwieństwie  do  współczesnego  –  starano  się  przede  wszystkim o  jak
najszerszą  ekspozycję  przy minimalizacji  elementu  interpretacji,  tak  i  komentarz  dawny, jego  zdaniem,
pozostawia wolność wyboru czytelnikowi, podczas gdy nowożytny – kieruje go ku określonemu znaczeniu.
Tezę tę uważamy za nie do końca nieuprawnioną.

63 PL 24,787.
64 Por. uwagi Starra (2001, ss. 434–437).
65 PL 26,400.
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jest  komentarz  syntezą  metod  wypracowanych  przez  filologię,  jest  on  również,  jak

wskazaliśmy we wstępie, dokumentem odbioru literatury praktykowanego w rzymskiej szkole

gramatycznej, której naczelnym zadaniem - obok recte loquendi scientia – był wykład poetów

właśnie. Dalsza część niniejszego rozdziału będzie poświęcona:

(1) ukazaniu instytucjonalnych uwarunkowań nauki gramatyki w rzymskiej szkole;

(2) skrótowemu ukazaniu  historycznego rozwoju  gramatyki jako metody krytycznego

badania tekstu;

(3)  ukazaniu  gramatyki  na tle  innych  hermeneutyk  starożytności,  tj.  interpretacji

znaków wróżebnych oraz interpretacji prawniczej, gdyż jest enarratio poetarum przypadkiem

interpretatio, jedną z wielu praktyk przedsiębranych przez Rzymian dla ustalenia sensu;

(4)  ukazaniu  gramatyki  pogańskiej  w  świetle  teoretycznych  rozstrzygnięć  egzegezy

chrześcijańskiej, osiągającej w IV w. swe szczyty w pismach św. św. Hieronima i Augustyna.

Celowi temu posłuży analiza teoretycznych podstaw wykładu dzieł wypracowanych przez św.

Augustyna i zawartych w jego traktacie de doctrina Christiana;

(5) ukazaniu gramatyki w jej związkach instytucjonalnych z retoryką.

Rozważania  te  doprowadzą nas  do  analizy  ujęć  enarratio,  jakie  znajdujemy  w

rzymskiej teorii gramatycznej, tj. miejsca enarratio pośród innych officiów gramatycznych w

świetle  zachowanych  definicji  ars  grammatica.  Wreszcie  przedmiotem  naszego

zainteresowania stanie się miejsce komentarza pośród innych genrów gramatycznych i próba

opisu  głównych  cech  jego  tekstualności  jako  pochodnych  jego  wtórności  wobec  tekstu

prymarnego.

Gramatyk w rzymskiej szkole i społeczeństwie

Uczeni są zwykle zgodni, iż edukacja młodego Rzymianina przebiegała na najniższym

poziomie  w  dwóch  etapach:  nauczaniem  na  poziomie  elementarnym  zajmował  się

„gramatysta”, γραμματοδιδάσκαλος lub γραμματιστής, z łacińska zwany magister ludi66 lub

też  litterator,  którego  na wyższym  poziomie  zastępował  gramatyk,  γραμματικός,

grammaticus (Kaster 1983, s. 323). Naukę u pierwszego rozpoczynano w wieku mn.w. 7 lat,

kończyła się ona zaś ok. 11-12 roku życia. U gramatyka kontynuowano naukę aż po mn.w. 15

r.ż., by następnie przechodzić pod opiekę retora  (Booth 1979, s. 117). Jak dowiódł Booth,

wskazując  na  przykład  Horacego  i  posiłkując  się  opisem  zachowanym  u  Kwintyliana,

przebieg kształcenia Rzymian, zwłaszcza w rozległym cesarstwie rzymskim67, daleki był od

66 Zob. krótkie omówienie elementarnej edukacji w Gianotii (1989, ss. 438–443).
67 Kaster zwraca uwagę, że źródła wykorzystywane zwykle do rekonstrukcji przebiegu edukacji relacjonują

przede  wszystkim  stan  rzeczy  w  centrach  intelektualnych  antycznego  świata:  „we  catch  our  clearest
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dzisiejszej  uniformizacji  (Booth  1979,  s.  8) i  najpewniej  mógł  obejmować  kształcenie

elementarne  w  domu  rodzinnym  pod  kierunkiem  paedagoga (Booth  1979,  s.  3).68 Jak

pokazują analizy Bootha, kształcenie tak na podstawowym, jak i na nieco wyższym poziomie

mogło  również  przebiegać  pod  nadzorem  wyłącznie  gramatyka,  czego  dowodzą

autobiograficzne  wzmianki  Auzoniusza  (Booth  1979,  ss.  5–7).  Także  badania  Kastera

dostarczyły  dowodów, iż  tradycyjny  obraz  nie  uwzględnia  rzeczywistej  płynności  granic

pomiędzy poszczególnymi etapami edukacji.  Źródła bowiem wskazują, iż termin  litterator

stosowany  był  również  (a  nawet  w  większości  przypadków)  na  określenie  gramatyków

(Kaster  1983,  s.  329).  Co  więcej,  wbrew relacjom,  które  przypisują  litteratorowi ledwie

przyuczanie do czytania i pisania oraz wpajanie elementów arytmetyki, źródła wskazują, iż

mógł on nauczać również poezji (Kaster 1983, s. 334).69

Jak zauważa R. Kaster, status gramatyka w starożytności przypomina jego miejsce w

naukach o antyku:

Many students of antiquity today are only peripherally aware of the grammarian. In this they are like the
ancients themselves.  To his contemporaries,  the grammarian was commonly a shape spied out of the
corner  of the eye,  a  recurrent  figure in the margins  of a  series of  great  murals:  although the central
subjects of the tableaux might change, the marginal figure persisted, in different attitudes serving different
structural ends in the compositions (Kaster 1988, s. 7).

Jego  działalność  stanowiła  tak  oczywisty  element  życia  społecznego,  że  uchodziła

niemal  uwagi  współczesnych,  zarazem formalizm i  pedantyzm kształcenia  gramatycznego

stawał się przedmiotem kpin.70 Mimo tego figura gramatyka była poniekąd centralną postacią

rzymskiej  civitas.  Po  pierwsze  bowiem,  wykształcenie  gramatyczne  było  prerekwizytem

studiów literackich, a zatem i fundamentem humanitas. Świadczy o tym choćby metaforyka,

jaka gramatyce towarzyszyła: oto żyjący w I w. n.e. gramatyk w swym epitafium nazywa

swoją profesję „świętą nauką” (Kaster 1988, ss. 15–16), przez innych z kolei bywa gramatyka

glimpses  (…) of  a  two-track  arrangement  from sources  who belong or  refer  to  the  greatest  centers  of
administration and education – Quintilian of Rome or Libanius of Antioch (…). If  the ludi litterarii in Rome
simply provided the lower orders with a vulgar ‘craft literacy’, they were evidently run on different lines
from the ludus litterarius in Spain” (Kaster 1983, s. 341).

68 Za przekazywanie wiedzy, w tym gruntowanie porządku społecznego, odpowiada w rzymskim domu nie
tylko nauczyciel czy opiekun dziecka, ale także – zwłaszcza na początku – jego ojciec,  pater familias. Ze
wzrostem wpływów greckich (zwłaszcza po wojnach macedońskich) rodziców zastępuje w wychowaniu
członków  nobilitas grecki  paedagogus,  często  wyzwoleniec,  jak  świadczą  o  tym  przykłady  Liwiusza
Andronika i in. (Gianotti 1989, ss. 435–436).

69 Do ściślejszego zdefiniowania obowiązków gramatyka-nauczyciela doszło dopiero ok. I w. p.n.e.  (Booth
1978, s. 124).

70 Sformalizowanie  wykładu  literatury  szczególnie  uderza  nas,  przywykłych  do  romantycznych  koncepcji
poezji i subiektywistycznego pojęcia krytyki literackiej.  Inaczej jeszcze rzecz ujmuje Kaster  (1988, s. 13),
który podobne – anachroniczne – ujęcia określa jako „the product of a warm humanist ideal or the practical
good sense of a technological and democratic society are all the more piercing because they come from the
outside. Their accuracy is rather confirmed than negated by the likelihood that most educated men of late
antiquity would have shrugged off such criticisms, if they could have understood them at all; one might add
only that the cultural situation thus described was not peculiar to late antiquity, or to antiquity in general.”
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określana  jako  wtajemniczenie  w  misterium  Muz  czy  gimnastyka  duszy,  zaś  –  bardziej

przyziemnie - w starożytnej literaturze fachowej chwalona jest jako fundament wykształcenia

(Kaster  1988,  ss.  16–17).  W  O solecyzmie  i  barbaryzmie Pseudo-Herodiana  przeczytamy

(294,5-9):

μήτηρ  γὰρ  φιλοσοφίας  καὶ  ῥητορικῆς  γέγονε  γραμματικὴ  καὶ  πάσης  καλῶς  λεγομένης
ἐπιστήμης τε καὶ τέχνης ῥίζα καὶ γένεσις πέφυκεν αὕτη
[„gramatyka jest matką filozofii i retoryki, korzeniem i początkiem tego wszystkiego, co słusznie nazywa
się «sztuką»”].

Podobnie personifikacja Mądrości u Filona z Aleksandrii zalecać będzie:
γραμματικὴ μὲν γὰρ ἱστορίαν τὴν παρὰ ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσιν ἀναδιδάξασα νόησιν
καὶ πολυμάθειαν ἐργάσεται καὶ καταφρονητικῶς ἔχειν ἀναδιδάξει τῶν ὅσα αἱ κεναὶ δόξαι
τυφοπλαστοῦσι,  διὰ  τὰς  κακοπραγίας,  αἷς  τοὺς  ᾀδομένους  παρ’  αὐτοῖς  ἥρωάς  τε  καὶ
ἡμιθέους λόγος ἔχει χρήσασθαι (de congressu 15).

[„gramatyka  dostarcza  nam  wiedzy  pomieszczonej  w  dziełach  poetów  i  prozaików,  obdarzając  nas
rozumieniem i erudycją, uczy pogardzać fałszywymi opiniami, [wskazując] na niepowodzenia, jakie stały
się udziałem opiewanych w nich herosów i półbogów”]

Wzniosłe te przenośnie nie mogą przesłonić nam innej funkcji gramatyki, mianowicie

jej  roli  regulacyjnej.  Będąc  custos  sermonis,  orzekając  zatem  o  słuszności  form

sankcjonowanych  przez  usus,  auctoritas lub  ratio,  nauczał  gramatyk  języka  poniekąd

sztucznego,  izolowanego  od  wpływów  tak  form  i  stylu  literatury  chrześcijańskiej,  jak

rodzących się języków wernakularnych71.  Tym samym przyczyniał się do rozwoju kultury

miejskiej,  pozostającej  w  wyraźnej  opozycji  do  kultury  wiejskiej.  Po  drugie,  kształcenie

gramatyczne  wbrew  utartym  poglądom,  nie  było  powszechne,  podobnie  jak  obca  była

starożytnym, oczywista dla nas, wertykalna koncepcja edukacji. Masy zaopatrywano w ludii

litterarii w  czysto  praktyczne,  elementarne  umiejętności,  które  zamożniejsi  uczniowie

otrzymywali  w  domu  rodzinnym,  przejście  natomiast  spod  opieki  litteratora pod  opiekę

gramatyka  nie  było  naturalne.  W  konsekwencji  litterae,  rozumiane  jako  studium  artes

liberales,  stały  się  podobnym  symbolem  statusu  społecznego  jak  honos czy  domus72,

otwierając przed litterati drogę awansu społecznego.73

Przy  tym  wszystkim  jednak  –  co  szczególnie  ważne  dla  naszych  prób  określenia

officium gramatycznego – profesja gramatyków nie miała tak sztywnych ram jak dzisiejsze

koncepcje  zawodu.  Gramatyk  dysponował  oczywiście  zbiorem  definicji  i  reguł,  jego

aktywność  opierała  się  zatem  na  wyodrębnionym  zespole  umiejętności  i  wiedzy.

71 Por. też Kaster (1988, s. 19): „the young man in question [tj. uczeń gramatyka] had gained freedom through
discipline, finding a small spot of coherence in a sea of noise”.

72 Tak pojmuje litterae Paulin z Noli, por. Kaster (1988, s. 27).
73 To casus Augustyna, Auzoniusza czy uczniów Libaniusza, por. Kaster  (1988, s. 28). Fantham ujmie rzecz

obrazowo, pisząc wszelako o szkole epoki cycerońskiej: „children (probably only boys) of humble origin
would be sent for a few years (…) to learn to read, write, and calculate form an ill-paid litterator or  ludi
magister in an upstairs room open to the street; however small his monthly fee, it is more than likely that
boys would drop out when their parents could not pay” (Fantham 1996, s. 23).
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Funkcjonował również obok takich instytucji życia społecznego jak, z jednej strony, rodzina

czy,  z  drugiej,  szkoła  retora.  Jednak,  co  nie  mniej  istotne,  nie  istniała  w  starożytności

pokrewna  dzisiejszemu  kształceniu  uniwersyteckiemu  forma  edukacji  zawodowej

gramatyków,  co  było  przyczyną  postrzegania  ich  profesji  jako  tradycjonalistycznej  i

amatorskiej74. Oprócz tego nie znajdujemy w Rzymie bliskiego naszym – ustandaryzowanego

i powszechnie przyjętego – pojęcia  literacy75: to bowiem, kto mógł być nazwany litteratus,

zależało  od miejsca na drabinie  społecznej,  subiektywnego odczucia  i  miejsca,  w którym

przyszło  mu  żyć.76 Silne  zakorzenienie  gramatyków  w  życiu  publicznym  pozwalało

jednocześnie  na  sprawowanie  kontroli  nad  ich  aktywnością  poprzez  promowanie  ideału

gramatyka – wcielenia doctrina i mores, przy czym przez te ostatnie rozumieć należy przede

wszystkim skromność, niepozorność, verecundia (Kaster 1988, ss. 65–66; Kaster 1980). Ataki

Gelliusza i nie najlepsza opinia Swetoniusza o prowadzeniu się gramatyków mają, jak chcą

badacze, być pochodną ostatecznego ukształtowania się wraz z powstaniem ars Remmiusza

Palemona  w  I  w.  n.e.  odrębności  gramatyki,  któremu  towarzyszyło  wykształcanie  się

stereotypów gramatyka pogrążonego w drobiazgowych i nieistotnych dociekaniach. Nie bez

znaczenia była tu  i  świadomość pochodzenia gramatyków, którzy rekrutowali  się od I  w.

p.n.e. głównie z niższych warstw społecznych, a za swe usługi pobierali opłaty (Kaster 1988,

s. 55 sqq.). Wszystkie te czynniki uczyniły z gramatyka obiekt ataków i przyczyniły się do

zatarcia granic między officium grammatici a  officium gramatysty z jednej strony i  officium

rhetoris z drugiej, o czym będzie jeszcze mowa w niniejszym rozdziale.

Gramatyka wobec retoryki i innych hermeneutyk

Próba  określenia  charakteru  enarratio będzie  skazana  na  niepowodzenie,  gdy

ograniczymy ją do śledzenia tylko wewnętrznego rozwoju jej metod. Po pierwsze bowiem

historyczny rozwój metod egzegezy pozbawiony jest w istocie większej dynamiki – antyczni

egzegeci są nadzwyczaj konserwatywni w swych wyborach metodologicznych, a ich warsztat

wydaje się być odporny na wpływy zmieniających się poetyk.77 Konserwatyzm gramatyków

74 Kaster  (1988,  s.  35): „the  grammarian  was  permanently  linked  to  a  tradition-minded,  aristocratic
amateurism”.

75 Posługujemy się tu terminem dobrze ugruntowanym w tradycji anglosaskiej, dla którego wszelako trudno o
odpowiednik w języku polskim, por. np. prace Harrisa (1991) czy Thomas (1992), a także klasyczne dziś już
dzieło Onga (2011).

76 Dlatego mianem litteratus mógł być określony i ten, kto potrafił się jedynie podpisać, jak i ten, kto posiadł
dogłębną znajomość literatury, por. Kaster (1988, ss. 35–52).

77 Por. też Kaster  (1988, s. 197): „grammar’s failure to evolve is not attributable to some failure of nerve or
intelligence, but is a measure of its success. It remained as it was not because it was exhausted but because it
worked so well and so smoothly. Perhaps the grammarians’ satisfaction with the forms of analysis and the
conceptual categories they had inherited over the centuries, and likewise their confidence in the familiar
ordering of the language’s nature, would have been shaken if they had had to confront more unruly data,
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jest być może pozostałością owej fazy rozwoju społeczeństw, kiedy to interpretacja, jak pisze

Assmann (2008, s. 111), „stała się główną zasadą koherencji i tożsamości kulturowej”. I dalej:

„Tylko dzięki nieustannym wysiłkom interpretacyjnym ożywały przechowywane w pamięci

kulturowej  impulsy  normatywne  i  formatywne  (...).  Interpretacja  stała  się  gestem

wspominania,  interpretator  zaś  -  przypominającym,  orędownikiem  zapomnianej  prawdy.”

Stojący  na  straży  litery  hermeneuta  jest  w  takim  rozumieniu  także  przewodnikiem

społeczności, jej hodogetą (Assmann 1995, s. 30).

Po drugie, co istotniejsze, gramatyka nie była jedynym w świecie antycznym dyskursem

metaliterackim.  Już  analizując  interpretacyjny  słownik  komentatorów  zauważamy  jego

heterogeniczną naturę78. Niedookreśloność pierwotnych granic sprawi, iż gramatyka będzie

zmuszona dla zachowania swojej odrębności stale na nowo definiować swoje miejsce pośród

innych dyscyplin badania dyskursu (Swiggers & Wouters 1995, s. 18). W pierwszym zatem

rzędzie ujawni się rozróżnienie pomiędzy treścią a językową formą, pomiędzy dianoia a lexis,

noemata i  onomata (Swiggers  &  Wouters  1995,  ss.  22–23),  przy  czym  pierwsze  będą

przedmiotem zainteresowania dialektyki, drugie studiów nad językiem, tak stylistycznych, jak

językoznawczych. Obok siebie i w nieustannym napięciu, wzajemnie się przenikając, będą

rozwijać się gramatyka teoretyczna, poetyka, retoryka, a wreszcie i filozofia, przy czym każda

z nich, stanowiąc początkowo jedną z subdyscyplin badań dyskursu, stopniowo będzie się

profesjonalizować i określać swoją odrębność (Swiggers & Wouters 1995, s. 31).79 Dążenie to

dostrzeżemy w autodefinicyjnych partiach artes grammaticae, w których ich autorzy zapytują

o dobór zagadnienia, którym winni rozpoczynać wykład gramatyki (Law 2000, s. 15):

plerique artem scribentes a litterarum tractatu inchoaverunt, plerique a voce, plerique a definitione artis
grammaticae. sed omnes videntur errasse. non enim propriam rem officii sui tractaverunt, sed communem
et cum oratoribus et cum philosophis. nam de litteris tractare et orator potest; de voce nemo magis quam
philosophi  tractant;  definitio etiam Aristotelicorum est.  unde proprie Donatus  et  doctius,  qui  ab octo
partibus inchoavit. quae specialiter ad grammaticos pertinent. (S. in Don. 405, 4-11)

Wobec tego niedookreślenia nie może dziwić, iż pojęcia dla opisu słownika i metod

gramatyki  czerpać będziemy z różnych tradycji  hermeneutycznych, przede wszystkim – z

derived, say, from the vulgar language of the market or of the suburban countryside.”
78 To samo zresztą  można  powiedzieć  o  metodzie  gramatyków.  Szczególnie  ważne  w  tym kontekście  są

wywody Copeland:  „while  hermeneutical  practice,  or  exegesis,  derives  its  essential  methods  of  textual
commentary from the grammatical ars of enarratio poetarum, it is certainly not a practice confined to the
official parameters of grammatica as a study of art (...).  (...) exegesis is the method that defines the whole
project of translatio studii which is transdisciplinary in its very conception”.

79 Por. także Swiggers i Wouters (1995, s. 37): „the study of speech was discussed and practised in a global and
unified way, and which gave rise to the progressive autonomy of specific subsets, developing ultimately into
separate  technai,  albeit  with  interacting  approaches  and  terminologies,  and  with  partially  intersecting
domains”.  Sluiter  zwraca  z  kolei  uwagę  na  uwidaczniającą  się  w  źródłach  opozycję  „gramatyka”  i
„prawdziwego badacza”. Zauważa bowiem, że autorzy komentarzy do tekstów fachowych dystansują się od
metod filologicznych, jakoby niegodnych „prawdziwego badacza”  (Sluiter 1990, s. 190). Zarazem jednak
filologia tworzy od III w. p.n.e. naturalne środowisko pojęciowe i metodologiczne dla badania tekstów w
ogóle, a nie tylko tekstów literackich (Sluiter 1990, s. 186).
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teoretycznego dorobku retoryki. Tylko bowiem nieliczne spośród termini technici scholiów są

pojęciami właściwymi wyłącznie dyskursowi gramatycznemu – zdecydowana ich większość

zdradza proweniencję retoryczną (Kennedy 1994, ss. 3–4), co nie dziwi, gdy zważyć, że to na

terytorium retoryki  wypracowano  w  starożytności  teorię  stylu  poetyckiego,  a  obie  nauki

trywialne zdradzały już w Rzymie tendencję do anektowania swych officiów. Jak pisze w de

grammaticis et rhetoribus Swetoniusz (4,6-7):

ueteres grammatici et rhetoricam docebant ac multorum de utraque arte commentarii feruntur. secundum
quam  consuetudinem  posteriores  quoque  existimo,  quamquam  iam  tum  discretis  professionibus
nihilominus  vel  retinuisse  vel  instituisse  et  ipsos  quaedam  genera  meditationum  ad  eloquentiam
praeparandam (...) ne scilicet sicci omnino atque aridi pueri rhetoribus traderentur.

Swetoniusz daje nam tu wgląd w trudne związki specjalizujących się dziedzin, które to

– przynajmniej instytucjonalnie – poczęły się oddalać od siebie jeszcze bardziej po wydaniu

w  92  p.n.e.  przez  cenzorów  edyktu  skierowanego  przeciw  rosnącym  w  siłę  szkołom

retorycznym.  W zgodnej  opinii  badaczy  edykt  ów  odzwierciedlał  zarysowujący  się

podówczas spór kulturowy: upowszechnienie nauczania retoryki w języku łacińskim mogłoby

zapewnić uznanie publiczne obywatelom spoza dotychczasowej elity (Corbeill 2001, s. 272).

Chodziło  tu  w pierwszym rzędzie  o  przełamanie  monopolu,  jaki  w dostępie  do  urzędów

zapewniała instytucja tirocinium fori:

By its nature the tirocinium was part of a closed and rigid system that monopolized entry to a civic career.
Access depended heavily on the ascribed status of the participants and the connections of family and
friendship, and its methods were informal, based upon the personal relationship between the younger and
the  older  man.  The  schools  of  rhetoric,  offering  wider  access  to  an  important  skill,  threatened  the
monopoly and provoked the (fruitless) attempt at repression (Kaster 1988, s. 52).80

Wobec  tych  wysoce  powikłanych  związków  instytucjonalnych  nie  może  dziwić

ogromny  wpływ, jaki  retoryka  wywierała  na  gramatykę  i  vice  versa.  Dobrze  znany  jest

choćby wpływ, jaki na dyskurs gramatyczny wywarła retoryczna teoria figur i tropów, ale w

pojęciach  właściwych  retorom  analizuje  się  także,  jak  zobaczymy,  mowy  bohaterów

Wergiliusza czy Terencjusza, jak wcześniej opisywano środki perswazji, rodzaj argumentacji

czy status stosowane przez bohaterów Homera (Russell 1995, ss. 124–128). Wpływ, o którym

mowa, był obustronny, a rozdział kompetencji pomiędzy retora i gramatyka nie był, jak się

wydaje, całkowicie jasny nawet dla Kwintyliana, który podnosi wartość nauki gramatyki81 i

przyznaje  gramatykowi  nauczanie  rudymentów  wymowy:  Quint.  1,9,1  quaedam  dicendi

80 Por.  z  innej  perspektywy  również  Cavallo  (1999),  który  wskazuje,  iż  praktyka czytania  w  Rzymie
ograniczona była początkowo do kapłanów i grup arystokratów, w posiadaniu których znalazły się, jak je
nazywa badacz, „magazyny wiedzy”, wszelakie  lintei  i tabulae i to potrzeby klasy rządzącej zaspokajały
wczesne formy literatury w rodzaju laudationes mortuorum czy list urzędników.

81 Quint. 1,4,5 quae nisi oratoris futuri fundamenta fideliter iecit, quidquid superstruxeris, corruet; 1,4,6 ne
quis igitur tamquam parva fastidiat grammatices elementa (...) quia interiora velut sacri huius adeuntibus
apparebit multa rerum subtilitas, quae non modo acuere ingenia puerilia, sed exercere altissimam quoque
eruditionem ac scientiam possit.
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primordia,  quibus  aetates  nondum  rhetorem capientis  instituant.  Gramatycy  wprowadzali

zatem  pierwsze  ćwiczenia  retoryczne,  progymnasmata,  zaś  retorzy,  choć  w  ich  szkołach

uczono przede wszystkim prozy, uciekali się po przykłady figur i tropów do dzieł poetyckich

(Kennedy 1994, s. 159). Tym sposobem retoryka z czysto biernego odbioru dzieł kanonu staje

się dyskursem twórczym. Zwraca na to uwagę w swej książce Rhetorics, Hermeneutics and

Translation  in  the  Middle  Ages Rita  Copeland  (1991),  która,  odwołując  się  do

Gadamerowskiego  pojęcia  aplikacji  i  jego  interpretacji  arystotelesowskiej  phronesis

(Copeland 1991, s. 19), przedstawia późnoantyczną egzegezę jako ogólną teorię dyskursu i

zwieńczenie trivium (Copeland 1991, s. 56 sqq.)82. Badaczka dostrzega źródło przenikania się

gramatyki  i  retoryki  w  Grecji  –  jego  przejawem jest  już,  jej  zdaniem,  Arystotelesowska

Poetyka, w której poezja ujęta jest w kontekście swych afektywnych funkcji. Ograniczona do

studium poetów, gramatyka  w Rzymie  staje  się  –  szczególnie  pojętą  –  episteme:  wiedzą

naukową  w  sensie  ścisłym,  ograniczającą  się  do  „obiektywnego”  zrozumienia  reguł  i

deskrypcji, nie roszczącą sobie praw do wydawania sądów wartościujących (Copeland 1991,

ss. 17–18)
83,  w  zestawieniu  zaś  z  retoryką  sprowadza  się  do  pasywnego  odbioru  tekstów,

wyzbywając  się  wszelkich  twórczych  ambicji  (Copeland  1991,  ss.  34–35).  Wraz  z

oderwaniem się  retoryki  od  celów  komunikacyjnych  i  społecznych,  jej  teoretyzacją,  gdy

powiększa się dystans dzielący Rzymian od – kanonicznych – dzieł klasyków, a eksplikacja

tekstu  biblijnego  staje  się  towarzyszką  chrześcijańskiej  praedicatio  (Copeland  1991,  ss.

38–61), gramatyka zaczyna pełnić funkcję uniwersalnego studium tekstów i – co ważniejsze –

przybierać  kształty  praktyki  „retorycznej”.  „Retoryczność”  gramatyki,  zdaniem Copeland,

przejawia się przede wszystkim w przyjęciu przez nią aktywnej roli: gramatyka ucieka się do

środków stylistycznych zarezerwowanych dotąd dla mówców i – jak wcześniej  retoryka –

odpowiada na zmieniający się kontekst interpretacji84. Późnoantyczny komentator w praefatio

(jak  autorzy  średniowiecznych  accessus)  organizuje  materiał  wokół  retorycznych

circumstantiae;  „przepisuje”  tekst,  używając  jego  elementów  niczym  retor  toposów85;

wprowadzając  do  swych rozważań kategorię  intentio jako  w istocie  synonimu znaczenia,

82 Por. zwłaszcza s. 58: „grammatical enarratio (...) takes on the double function of historical recuperation and
rhetorical interpretation of texts, and the grammarians provide the paradigm for the art of textual exposition
in  all  intelectual  fields”  oraz  s.  61:  „[grammar]  assumes  the  role  of  making  the  world  of  language
intelligible”.

83 Episteme była dla Arystotelesa, jak twierdzi Copeland, „a grasp of universe, ontological truths” (Copeland
1991, s. 17).

84 Por.  Copeland  (1991,  s.  64):  „[grammatical  commentary]  continually  refashions  the  text  for  changing
conditions of understanding”.

85 Por. Copeland (1991, s. 76): „one of the most important rhetorical actions that exegesis perform upon the
text is to «rewrite» it according to the significance the interpreter discovers for the text”.
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modyfikuje dispositio dzieła (Copeland 1991, s. 77); poddaje tekst całkowitej resygnifikacji,

podporządkowując go wykładni alegorycznej  (Copeland 1991, ss. 80–82); na szeroką skalę

posługuje  się  retoryczną  techniką  parafrazy,  która  może  przybrać  postać  glosy,  ale  i

przeformułowania większych partii tekstu (Copeland 1991, s. 83)86.

Gramatyka,  będąc  sztuką  wykładu  dyskursu  literackiego,  będzie  jednak  wykazywać

powinowactwa z innymi obok retoryki  hermeneutykami starożytności. Co więcej, to właśnie

gramatyce zawdzięczamy utożsamienie  hermenei z interpretacją. Zwraca na to uwagę Jean

Pépin,  analizując  dzieje  pola  semantycznego  gr. ἡ ἑρμηνεία.  Wyraz  ten  we  wczesnych

źródłach  oznacza  wszelki  akt  wyrażania,  nie  zaś  – objaśniania  (Pépin 1975,  s.  291).  Tak

będzie  rozumieć  ów  terminArystoteles,  dla  którego  ἑρμηνεύω to  tyle  co  „wyrażać”,

„oznaczać za pośrednictwem słów”87, ἑρμηνεία zaś bliska jest „językowi artykułowanemu”88,

jakim posługują się ludzie, ale oznaczać może i język  sensu largo, rozumiany jako system

znaków służący  uzewnętrznianiu stanów duszy, jakim posługiwać się mogą choćby ... ptaki,

czego dowodzi passus de partibus animalium (Arist. de partibus 660a33 - 660b2), w którym

pisze Stagiryta89:

Τῶν δ’ ὀρνίθων ἔνιοι πολύφωνοι καὶ πλατυτέραν οἱ γαμψώνυχοι ἔχουσιν. Πολύφωνοι δ’ οἱ
μικρότεροι. Καὶ χρῶνται τῇ γλώττῃ καὶ πρὸς ἑρμηνείαν ἀλλήλοις πάντες μέν, ἕτεροι δὲ τῶν
ἑτέρων μᾶλλον, ὥστ’ ἐπ’ ἐνίων καὶ μάθησιν εἶναι δοκεῖν παρ’ ἀλλήλων εἴρηται δὲ περὶ
αὐτῶν ἐν ταῖς ἱστορίαις ταῖς περὶ τῶν ζῴων.

Utożsamienie  hermeneutyki  z  egzegezą  ułatwiło,  przekonuje  Pépin,  łacińskie

tłumaczenie greckiego terminu jako interpretatio, które to pojęcie z kolei niesie ze sobą ideę

„pośrednictwa”,  a  później  również  interpretacji  i  egzegezy  właśnie.  Zmianę  znaczenia

obserwować możemy u Grzegorza z Nyssy czy Euzebiusza z Cezarei, dla których niesie owo

słowo już sens „egzegezy” oraz Klemensa z Aleksandrii czy Justyna, którzy używają go w

znaczeniu  „przekładu”,  które  to  znaczenie  –  również  w  języku  łacińskim  –  stanie  się

dominującym,  niemal  zupełnie  grzebiąc  znaczenia  wyjściowe (Pépin  1975,  ss.  294–295).

Pépin  zauważa,  iż  podobne przesunięcia  semantyczne były możliwe,  gdyż  niezależnie  od

86 Autorka  przywołuje  pojęcie  indeterminate  areas G.  Brunsa  bliskie  ingardenowskim  „miejscom
niedookreślenia”. Książka Copeland przynosi przekonującą i systematyczną wizję heterogenicznej natury
gramatycznej enarratio, jednak niekiedy jej wywody zdają się niepoparte głębszymi analizami teksów. Brak
w literaturze przedmiotu większych analiz dziejów pojęcia intentio nie tylko w tradycji komentatorskiej, ale
w antycznej  teorii  literatury w ogóle.  Podobnie  nie  doczekaliśmy się  jeszcze  opracowania  zagadnienia
parafrazy w komentarzach antycznych: problematyczne jest już definiowanie i wyodrębnianie parafrazy w
komentarzach  tylko  na  podstawie  powierzchownego  podobieństwa  tej  praktyki  do  retorycznych
translationes.

87 Arist.  Soph.  166  b 10-11: Οἱ δὲ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως συμβαίνουσιν ὅταν τὸ μὴ ταὐτὸ
ὡσαύτως ἑρμηνεύηται i dalej (15-16):  ἔστι γὰρ τὸ μὴ τῶν ποιεῖν ὂν ὡς τῶν ποιεῖν τι τῇ λέξει
σημαίνειν.

88 Arist. de anima 420 b τὴν διάλεκτον (...) ἡ δ’ ἑρμηνεία ἕνεκα τοῦ εὖ.
89 Podobnie dla Filona, ἑρμηνεύω to wciąż tyle co „wyrażać”, por. Pépin (1975, s. 292 sqq.).
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tego,  czy rozumiemy przez  hermeneję „wyrażanie” czy „objaśnianie”, mówimy w istocie o

aktywnościach zbliżonych, z których pierwsza skierowana jest ad extra, druga natomiast – ad

intra90.  Egzegeza  zatem,  będąc  niejako  rewersem  hermenei –  wyrażania,  ale  przecież

wyrażania  nie  tylko  za  pomocą  słów, winna  być  więc  ujmowana  naszym  zdaniem jako

aktywność analogiczna do tych wszystkich praktyk starożytnych, które stanowiły odpowiedź

na ich działalność sygnifikacyjną91. Zgadzamy się przy tym z Assmannem, który formułując

swoistą  „archeologię  komentarza”,  zauważa,  iż  „w  komentarzu  łączą  się  mantyka,

hermeneutyka i filologia”  (Assmann 1995, s. 12). Historia komentowania, praktyki obecnej

we wszystkich właściwie kulturach, jest dla tego  uczonego zarazem historią hermeneutyki,

gdyż człowiek komentuje i komentował od zawsze to wszystko, co w jakiś sposób wydaje mu

się istotne i  wyposażone w znaczenie,  sinnhaltig (Assmann 1995, s.  13).92 W tej  właśnie

perspektywie  interpretacyjne  przedsięwzięcie  gramatyków proponujemy widzieć  nie  tylko

jako jeden z elementów rzymskiego życia społeczno-politycznego, ale przede wszystkim jako

jeden z  przejawów hermeneutycznych  wysiłków Rzymian w ogóle.  Rzymski  interpres to

bowiem nie tylko „pośrednik”93 i  nie tylko „ten,  który objaśnia słowa”94 czy – wreszcie -

„tłumacz”95,  ale  również  wykładający  znaki  wieszcze  i  interpretator  prawa.  Oto  już  u

Pakuwiusza  czytamy  (trag. 81)  o  augúrium  atque  extum  intérpretes,  a  w  Cycerońskim

traktacie  de divinatione znajdujemy wzmianki o  interpretes ostentorum (1,93) i  interpretes

somniorum. W dziele Arpinaty natrafiamy na inne miejsca, które potwierdzają jeszcze nasze

intuicje.  Rozważając  naturę  wieszczbiarstwa,  porównuje  Cyceron  praktykę  mantyczną  do

interpretacji gramatyków, pisząc (1,34):  quorum [sc. divinationum] omnium interpretes, ut

grammatici  poëtarum.  Podobnie,  omawiając  zasady  oneiromantyki,  zestawia  objaśnianie

snów z eksplikacją  gramatyczną (1,116):  somniorum (...)  interpretatio  eodemque modo et

oraculorum et vaticinationum [sunt enim explanatores, ut grammatici poëtarum]. Poza tymi –

bynajmniej nie przypadkowymi – zbieżnościami, daje się w Cycerońskim traktacie dostrzec i

inne, nie mniej ważne.

90 Por. Pépin (1975, s. 295): „l’exégèse, après que l’exégète l’a opérée pour son propre compte dans l’intimité
du texte, bifurque vers le langage quand il s’agit de la rendre publique; inversement, par exemple lorsque le
locuteur n’agit pas en son propre nom, mais se fait porte-parole, son langage s’assortit plus ou moins d’une
exégèse des intentions qu’il exprime”.

91 Podobne podejście sugeruje sam Pépin, znaczną część swojego artykułu poświęcając implikacjom pojęcia
ἑρμηνεύς jako porte-parole bogów, por. Pépin  (1975, ss. 295–299).

92 Tak przedmiotem egzegezy mogła być  pojmowana jako tekst  natura,  tak wykładu w kulturze egipskiej
doczekała się symbolika rytuału, a wcześniej w Mezopotamii – sny (Assmann 1995, ss. 13–16). 

93 TLL s.v. I A.
94 TLL s.v. II  A.  Mniej  ważne,  czy idzie  o słowa Sfingi  (Plaut.  Poen.  444  isti  … orationi  Oedipo opust

coniectore, qui Sphingi interpres fuit), czy o teksty literackie (Nep.  fragm. 30 poetarum interpretes, qui a
Graecis grammatici nominentur).

95 TLL s.v. II B.
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Po  pierwsze  bowiem,  jest  dywinacja  –  abstrahując  od  jej  oceny  przez  Cycerona  i

proponowanych przezeń rozróżnień –  ars96,  choć  ars omylną,  bo opartą na wnioskowaniu

koniekturalnym:  similis est haruspicum responsio omnisque opinabilis divinatio; coniectura

enim nititur, ultra quam progredi non potest (1,25)97. Po drugie, jej domeną jest sfera znaków,

signa,  domagających się od hermeneuty objaśnienia:  znaki ukazują przyszłe wydarzenia98;

składają się na swoisty język99;  jako  signifiants pozostają w ustalonym związku do swych

signifiées100.  Po  trzecie  wreszcie,  znaki  dawane  ludziom  przez  bogów  domagają  się

eksplikacji z uwagi na zawarte w nich obscuritates i ambiguitates, które są również źródłem

egzegezy utworów literackich:

sic cum omni utilitate, quam di hominibus dederunt, ars aliqua coniuncta est, per quam illa utilitas percipi
possit.  item  igitur  somniis,  vaticinationibus,  oraclis,  quod  erant  multa  obscura,  multa  ambigua,
explanationes adhibitae sunt interpretum (1,116)101.

Podobne  naszemu  ujęciu  pokrewieństwa  dywinacji  ze  sztuką  intepretacji  proponuje

Manetti dla interpretacji prawniczej, przy czym dla niego zasadza się ono przede wszystkim

na  „użyciu  [w  obu]  znaków  dla  uzyskania  wiedzy,  która  nie  jest  bezpośrednio  dostępna

zmysłom”,  rozróżnieniu  między  elementami  koniekturalnymi  a  naturalnymi102 oraz

wielowykładalności  znaków  (Manetti  1993,  s.  149)103.  Przedmiotem  enarratio –  jak

interpretacji dywinacyjnej czy prawniczej – są na najogólniejszym planie – znaki. Zgadzamy

się  tu  z  Manettim (1993,  s.  139),  który  właśnie  w  rzymskiej  retoryce  dostrzega

spadkobierczynię semiotycznych rozważań Greków:

The  interest  of  the  Roman  world  in  learning  about  semiotic  arguments  formed  part  of  a  constant,
progressive transfer of the Greek cultural heritage, beginning in the third century B.C. However, in the
passage from the Greek world into the Roman world, the semiotic paradigm moved away from the field
of philosophy in the strict sense and into the area of judicial rhetoric, where it assumed a central position.
(…) [T]he  Romans were  more  interested in  matters  which tended principally to  the  pragmatic,  and,
although they recognized and appreciated the potentiality of the semiotic paradigm, they immediately

96 O semiotycznym wymiarze greckiej dywinacji, por. Manetti (1993, ss. 14–24).
97 Por. również 1, 34  iis igitur adsentior, qui duo genera divinationum esse dixerunt, unum, quod particeps

esset artis, alterum, quod arte careret.
98 1, 127 relinquendum est homini, ut signis quibusdam consequentia declarantibus futura praesentiat.
99 Por. cytowany przez Cycerona w 1,131 krytyczny wobec wieszczów ustęp z  Chryzesa Pakuwiusza (trag.

83-85):   nam isti quí  linguam avium intéllegunt / Plusque éx alieno iécore sapiunt quam éx suo, / Magis
aúdiendum quam aúscultandum cénseo.

100 1,118 sed ita a principio inchoatum esse mundum, ut  certis rebus certa signa praecurrerent  ... ea quibus
bene percepta sunt, ii non saepe falluntur; male coniecta maleque interpretata falsa sunt non rerum vitio,
sed interpretum inscientia.

101 Mniej  pewne  jest  znaczenie  użytego  przez  Cycerona  (1,90)  w  kontekście  praktyki  wieszczej  słowa
commentor: et in Persis augurantur et divinant magi, qui congregantur in fano commentandi causa atque
inter se conloquendi, quod etiam idem vos quondam facere Nonis solebatis. Identyczny zwrot znajdujemy w
Lael. 2, 9-10 cum in hortos D. Bruti auguris commentandi causa, ut adsolet, venissemus.

102 Która to opozycja na gruncie dywinacji przybierze postać „sztuczna : naturalna”.
103 Por. też np. Eden (1997, s. 2): „the most comprehensive and detailed treatments of interpretation in so-called

classical antiquity come from the rhetorical manuals of Cicero and Quintilian (...). In the course of these
treatments  (...),  rhetoricians  –  and  the  grammarians  who  shared  large  portions  of  their  curriculum  –
considered  such  seemingly  current  hermeneutical  questions  as  the  nature  of  meaning  etc.”  Charakter
semiotyczny miała również antyczna medycyna (Manetti 1993, ss. 36–52).
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channeled it into what were for them the more attractive ends of political and judicial debate, a debate
which was conducted with instruments supplied by rhetoric.

Źródłem  interpretacji  prawniczej  jest  przede  wszystkim  „niedoskonałość  w

sformułowaniu  reguł  prawnych”  (Lausberg  2002,  s.  113),  konflikt  rodzący  się  (zdaniem

jednej  ze stron sporu) pomiędzy wysłowieniem normy prawnej  a  voluntas prawodawcy104.

Sprzeczność ta przybierać może różne postaci105: spór bierze swe źródło ze zbyt szerokiego

zakresu prawnego formuły (status scripti et voluntatis)  (Lausberg 2002, ss. 122–123), z jej

zbyt wąskiego zakresu (status syllogismi) (Lausberg 2002, s. 126), konfliktu między dwiema

regułami  prawnymi  (status  legum  contrariarum)106,  bądź  też  z  niejednoznacznego  ujęcia

językowego normy (status ambiguitatis)107.  Spośród wymienionych trzy pierwsze  status są

analogami  retorycznej  probatio,  ostatniej  odpowiada  –  elocutio.  Podobnie  rozstrzygnięcie

konfliktów scriptum – voluntas możliwe jest tylko poprzez odwołanie się do aequitas, czyli –

jak  ją  definiuje  Lausberg  (2002,  s.  114) –  „naturalnego  poczucia  sprawiedliwości”,  gdy

natomiast spór tyczy dwuznacznika – homonimii lub wątpliwego ordo – koniecznym staje się

odwołanie  do  językowych  consuetudo i  ratio.  Wysiłki  H.  Lausberga,  by  przeszczepić

kategorie  starożytnej  retoryki  na  grunt  interpretacji  literackiej,  wydają  się  skądinąd

szczególnie  inspirujące,  gdy  badacz  ten  próbuje  wypracować  ogólne  modele  twórczości

literackiej i aktywności filologa, przywołując pojęcia ars rhetorica. Nie inaczej rzecz się ma z

zaproponowaną  przez  niego  analogią  trzech  etapów  postępowania  w  dziedzinie  lex z

działaniem w domenie literatury i  aktów mowy. Wedle niej  sekwencji:  factum  sprawcy –

sententia  sędziego – lex interpretata odpowiadają:  opus artysty – sententia krytyka sztuki –

lex (jako  norma  krytyki  sztuki)  oraz  parole mówcy  –  sententia gramatyka  –  opera

gramatyczne108.  Jakkolwiek  dyskusyjne  może  wydać  się  ograniczenie  tu  officium

gramatycznego do  recte  loquendi  scientia,  to  jednak – przyjmując,  że antyczny gramatyk

zawłaszczał kompetencje krytyka – uzyskujemy dzięki autorowi Retoryki literackiej poręczny

model wszelkiej – nie tylko prawniczej czy literackiej – hermeneutyki, model, który pozwala

nam widzieć praktykę enarracyjną z jednej strony jako komplementarną względem praktyki

104 Por.  Quint.  7,5,5  lex  (...)  quaestionem  aut  in  scripto  aut  in  voluntate  [habet] .  O  sporze  pomiędzy
zwolennikami interpretacji secundum scriptum i secundum voluntatem pisze Zwierlein (2002, ss. 80–81).

105 Por. Lausberg (2002, s. 119).
106 Por. Lausberg  (2002, ss. 123–125). Tu, ściśle rzecz ujmując, strony bronią dwu różnych a wzajem sobie

przeczących scripta.
107 Por. Lausberg (2002, ss. 126–127). Por. także Eden (1997, s. 10 sqq.).
108 Podobna analogia obejmuje wszystkie elementy wzmiankowanych  actiones: sprawca postępując  sine arte

vel  artibus  variis jest  analogiem  iudex podążającego  za  scientia  legum i  prawodawcy  kierującego  się
scientia iuris et aequitatis;  w planie literatury mamy do czynienia – odpowiednio – z  auctor i jego  ars,
krytykiem obeznanym z  ars,  filologiem oceniającym podług  ars rozumianej jako estetyka, w planie zaś
aktów mowy – z  mówcą posługującym się  langue comme systeme,  gramatykiem wyposażonym w  ars
grammatica i lingwistą biegłym w nauce o języku (Lausberg 2002, ss. 114–118).
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twórczej, z drugiej zaś – jako zwierciadlane odbicie naszych prób rozumienia.

Enarratio poetarum w definicjach gramatyki

Choć,  o  czym powiemy niżej,  inventor rzymskiej  gramatyki  miał  być  pergamoński

uczony, Krates z Mallos, to jednak nie może ulegać wątpliwości, że refleksja językoznawcza i

praktyka  egzegetyczna  Rzymian  rozwijały się  pod przemożnym wpływem pojęć  i  metod

wypracowanych w hellenistycznej Aleksandrii. W stolicy hellenistycznego świata dokonała

się synteza stoickiej109 i  Arystotelesowskiej teorii  języka,  ale także – wykrystalizowały się

naczelne  pojęcia  i  metody  wykładu  literackiego,  które  przejmie  następnie  egzegeza

chrześcijańska i rzymska enarratio. Nie bez racji zatem pisze Irvine (1994, ss. 41–42):

The nearly universal authority of Alexandrian textual culture in the later classical and early Christian era
is itself an astonishing historical event: it  extended to the religious textual  community of Alexandria,
represented by Philo Judaeus, Clement of Alexandria, and Origen, and to the grammatical culture in the
Roman  empire,  where  scholars  like  Varro  and  Remmius  Palaemon  translated  almost  verbatim  the
methodology, metalanguage, and subject matter of Stoic and Alexandrian grammatike into Latin treatises
on grammatica and poetry. In short, to read and think about texts and language meant to think and read in
the terms of  Alexandrian and Hellenistic grammatical discourse.

Nie znaczy to, oczywiście, iżby starożytni wcześniej  nie przejawiali zainteresowania

językiem110, ani iżby Grecy wcześniej nie używali terminu  γραμματική. To jednak dopiero

w Aleksandrii  gramatyka  i  filologia  rodzą  się  jako  uniwersum praktyk  interpretacyjnych,

właściwych  im  gatunków  piśmiennictwa  naukowego,  ról  społecznych,  profesjonalnej

samoświadomości  itd.  To  tu  termin  „gramatyka”  przestaje  oznaczać  rudymentarną

piśmienność  czy nawet  „biegłość w literach”  (Schenkeveld  1994,  s.  263),  a  poczyna być

używany na oznaczenie dziedziny naukowego badania tekstów przeszłości,  συγγράμματα

(Barwick 1922, s. 216).  To w czasach aleksandryjskich,  jak celnie  wskazują Chartier  i

Cavallo (1999, s. 10), poznawanie literatury poczyna znaczyć poznawanie tekstu pisanego, do

którego dostęp zyskać można za pośrednictwem lektury.111 Tak właśnie definiować będzie

zadania  gramatyki  Dionizjusz  Trak,  podkreślający  tekstocentryczny  charakter  nauki:

109 O  problematyczności  pojęcia  „gramatyka”  odnośnie  do  działalności  Stoików, por.  zwłaszcza  cytowany
powyżej  Frede  (1987a).  O  wcieleniu  stoickiej  myśli  językoznawczej  do  wykładu  poetów, por.  Morgan
(1998, s. 160).

110 Również w czasach przedaleksandryjskich powstawały dzieła „proto-komentarzowe”: „les premiers recueils
de γλ σσαι, les premiers commentaires, les premières éditions, sont antérieurs a l’activité des grammairiensῶ
alexandrins” (Irigoin 1998, s. 407). Warto mieć w tym kontekście na uwadze ostrzeżenie Fredego (1987a, s.
302): „Historians of grammar have usually proceeded as if their subject had a continuous history starting in
the fifth century B.C., with the Sophists. But even if one is willing to credit Sophists like Protagoras and
Prodicus, and later philosophers like Plato and Aristotle, with a theory of language, it is obvious that their
theories were not grammatical theories: they were not interested in finding out how a particular language,
Greek, actually works in such detail as to be in a position even to attempt to start formulating the canons for
correct Greek”.

111 Trzeba tu zarazem zauważyć, że gramatyk-nauczyciel, nie zaś – badacz, po raz pierwszy zjawia się tak w
źródłach literackich, jak i w papirusach dopiero w I w. p.n.e. (Morgan 1998, ss. 155–156).
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γραμματική ἐστιν ἐμπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ

πολὺ λεγομένων (ars 1,1,5,1-2), przy czym  ἐμπειρία wskazuje na wpisane w nauczanie

gramatyczne wymaganie  zdobywania wiedzy w pracy nad tekstem  (Cribiore 2005, s. 186).

Paradoksalnie sposób, w jaki Dionizjusz określa następnie zadania gramatyki (Pfeiffer 1971,

ss.  268–269),  wydzielając  znane  z  kolejnych  nawiązań  officia,  pozostaje  w  pewnej

sprzeczności z zawartością jego własnego traktatu, pozwala nam on jednak uchwycić ten etap

rozwoju  nauk  o  tekście,  w  którym  jeszcze  niejasne  były  związki  pomiędzy  badaniem

filologicznym  a  systematycznym  badaniem  języka,  które  dziś  nazwalibyśmy

lingwistycznym112:

Μέρη δὲ αὐτῆς ἐστιν ἕξ· (1) πρῶτον  ἀνάγνωσις ἐντριβὴς κατὰ προσῳδίαν, (2) δεύτερον
ἐξήγησις κατὰ τοὺς ἐνυπάρχοντας ποιητικοὺς τρόπους, (3) τρίτον γλωσσῶν τε καὶ ἱστοριῶν
πρόχειρος ἀπόδοσις, (4) τέταρτον ἐτυμολογίας εὕρεσις, (5) πέμπτον ἀναλογίας ἐκλογισμός,
(6) ἕκτον κρίσις ποιημάτων, ὃ δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ τέχνῃ (ars 1,1,5,3-1,1,6,3).

6 gramatycznych  μέρη obejmować będzie zatem113:  (1)  ἀνάγνωσις ἐντριβὴς κατὰ

προσῳδίαν,  tj. właściwe  odczytanie  tekstu  podług  jego  właściwości  prozodycznych;  (2)

ἐξήγησις  κατὰ  τοὺς  ἐνυπάρχοντας  ποιητικοὺς  τρόπους,  tj.  objaśnienie  tropów

poetyckich;  (3)   γλωσσῶν τε  καὶ  ἱστοριῶν  πρόχειρος  ἀπόδοσις,  tj.  wykład  glos  i

realiów; (4)  ἐτυμολογίας εὕρεσις, tj. wykład etymologii; (5)  ἀναλογίας ἐκλογισμός, tj.

wykład analogii w języku (deklinacji itd.); (6) κρίσις ποιημάτων, tj. krytykę literacką.

Nie  jest  jednak  klasyfikacja  Dionizjusza  bynajmniej  jedyną,  jakiej  dostarczają  nam

starożytne  źródła.  Oto  z  kolei  Asklepiades  z  Myrlei,  który  mógł  nauczać  w  Rzymie  na

początku I w., a z pewnością działał w południowej Hiszpanii (Blank 1998b, ss. XLV–XLVI) i

znany  był  jako  przeciwnik  poglądów  Dionizjusza  Traka,  proponował  trójdzielny  podział

gramatyki na τεχνικόν, ἱστορικόν i γραμματικόν  μέρος:
Ἀσκληπιάδης δὲ ἐν τῷ Περὶ γραμματικῆς τρία φήσας εἶναι τὰ πρῶτα τῆς γραμματικῆς μέρη,
[ἀνάγνωσιν ἐντριβῆ καὶ κατὰ προσῳδίαν,] τεχνικὸν ἱστορικὸν γραμματικόν, ὅπερ ἀμφοτέρων
ἐφάπτεται, φημὶ δὲ τοῦ ἱστορικοῦ καὶ τοῦ τεχνικοῦ, τριχῇ ὑποδιαιρεῖται τὸ ἱστορικόν (S.E.
adv. math. 1,252)114.

Pierwsze z  μέρη miałoby obejmować zagadnienia językowe, kolejne – wyjaśnienie

112 Filologiczną, tekstocentryczną, raczej niż spekulatywną orientację aleksandryjskiej gramatyki oraz niejasną
relację filologii i gramatyki „technicznej” podkreśla Frede (1987b, s. 340): „these four parts [cztery części
gramatyki, których rozwinięcie stanowi Dionizjuszowa definicja wyróżniająca 6 officiów] correspond to the
topics  somebody  in  philology  would  go  through  in  lecturing  and  commenting  on  literary  texts.  (…)
Dionysius in the introduction seems to think of Alexandrian philology when he promises us a treatise on
grammar  (…)  at  the  time Dionysius  wrote  his  Techne there  was  no  established  systematic  connection
between philology and technical grammar (...).”.

113 W interpretacji Dionizjusza idę za Fredem (1987b, s. 340).
114 Jakkolwiek Sekstus Empiryk używa, omawiając podziały gramatyki (1,57-90) pojęć  mere  ‘części’,  erga

‘funkcje’,  organa ‘narzędzia’,  to  granice  pomiędzy nimi  niekiedy  się  zacierają.  Blank  (1998a,  s.  146)
zauważa, iż dystynkcje te pochodziły z dyskusji o podziałach filozofii.
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realiów, zatem zbieżne byłoby ono z  ἀπόδοσις Dionizjusza Traka, ostatnie zaś – będące

syntezą  poprzednich  i  na  nich  się  wspierające  –  wskazywałoby  na  egzegezę  i  krytykę

autorów. Jakkolwiek  bliższy  związek  Asklepiadesa  z  uczonymi  Pergamonu  jest  wątpliwy

(Blank  1998b,  s.  XLVI),  podział  ten  zwykło  postrzegać  się  jako  opozycyjny  wobec

rozstrzygnięć uczonych aleksandryjskich, przede wszystkim ze względu na redefinicję ujęcie

gramatyki jako τέχνη raczej niźli  ἐμπειρία:

ὅθεν τὸ μὲν ἀλλάξας τοῦ ὅρου τούτου τὸ δ’ ἀνελών, οὕτως ἀποδίδωσι [sc. Asklepiades] τῆς
γραμματικῆς τὴν ἔννοιαν·  ‘γραμματική ἐστι  τέχνη τῶν παρὰ ποιηταῖς  καὶ  συγγραφεῦσι
λεγομένων.’ (S.E. adv. math. 1,74)115

Krytyczne ostrze wymierzył swą definicją w orientację aleksandryjskich studiów nad

tekstem Krates z Mallos, który miał być fundatorem gramatyki w Rzymie. W zachowanej u

Sekstusa Empiryka definicji przeciwstawia on aleksandryjskiemu, znajdującemu upodobanie

w  glosach  gramatykowi,  γραμματικός  zainteresowanego  raczej  dociekaniami

filozoficznymi (Blank 1998b, s. 140)  „krytyka”, κριτικός:

καὶ  γὰρ ἐκεῖνος  [sc.  Krates] ἔλεγε διαφέρειν τὸν κριτικὸν τοῦ γραμματικοῦ, καὶ τὸν μὲν
κριτικὸν πάσης, φησί,  δεῖ λογικῆς ἐπιστήμης ἔμπειρον εἶναι,  τὸν δὲ γραμματικὸν ἁπλῶς
γλωσσῶν ἐξηγητικὸν καὶ προσῳδίας ἀποδοτικὸν καὶ τῶν τούτοις παραπλησίων εἰδήμονα·
παρὸ καὶ ἐοικέναι ἐκεῖνον μὲν ἀρχιτέκτονι τὸν δὲ γραμματικὸν ὑπηρέτῃ (S.E.  adv. math.
1,79).

Gramatyka  miała  być  podporządkowana  „krytyce”,  stanowić  jej  dyscyplinę

pomocniczą,  stąd  też  κριτικός mniej  interesował  się  treścią  dzieł  poetyckich,  której  nie

sposób  opisać  w  sposób  systematyczny  (Blaensdorf  1988,  s.  143).  Także  Sekstusowi

Empirykowi zawdzięczamy przekazanie trójdzielnej  definicji  gramatyki,  jaką sformułować

miał uczeń Kratesa, Tauriskos:

Ὅτι μὲν οὖν ἀξιοῦται τοῦτο ὁλοσχερῶς εἶναι μέρος γραμματικῆς, συμφανές. Ταυρίσκος γοῦν
ὁ Κράτητος ἀκουστής, ὥσπερ οἱ ἄλλοι κριτικοὶ ὑποτάσσων τῇ κριτικῇ τὴν γραμματικήν,
φησὶ τῆς κριτικῆς εἶναι τὸ μέν τι  λογικὸν τὸ δὲ  τριβικὸν τὸ δ’  ἱστορικόν,  λογικὸν μὲν τὸ
στρεφόμενον  περὶ  τὴν  λέξιν  καὶ  τοὺς  γραμματικοὺς  τρόπους,  τριβικὸν  δὲ  τὸ  περὶ  τὰς
διαλέκτους καὶ τὰς διαφορὰς τῶν πλασμάτων καὶ χαρακτήρων, ἱστορικὸν δὲ τὸ περὶ τὴν
προχειρότητα τῆς ἀμεθόδου ὕλης (S. E. adv. math. 1,248-249).

Τὸ λογικόν  obejmuje  w  jego  ujęciu  język  dzieła  i  warstwę  tropów,  τὸ  τριβικόν

oznaczałoby   wyjaśnianie  dialektów  i  rodzajów  wymowy  (Blank  1998a,  s.  260),  w  τὸ

ἱστορικόν  natomiast mielibyśmy do czynienia z materią, której nie sposób ująć w reguły

(τῆς ἀμεθόδου ὕλης).116 Adversus mathematicos jest atakiem na roszczenia artes liberales,

115 Zob. też Pagani (2011, s. 19).
116 Blank tłumaczy λογικόν, τριβικόν i  ἱστορικόν odpowiednio jako „rational”, „empirical”, „historical part”

(Blank 1998a, s. 49), a zatem „rozumowa”, „empiryczna” i „historyczna część” gramatyki. Słusznie przy
tym zwraca uwagę na problematyczną atrybucję badań nad językiem i figurami gramatycznymi do dziedziny
„rozumowej”, dialektów zaś i stylu – do „empirycznej”.  W literaturze medycznej τριβικόν pojawia się na
określenie doświadczenia opartego o stosowanie podobieństwa i analogii, którego wypracowanie wymaga
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zatem Sekstus wskazuje tu raczej na fakt, iż przedmiotem badań gramatyka jest literatura,

której świat przedstawiony kształtowany jest  w pierwszym rzędzie przez tradycję, dopiero

później  przez  świadomego autora,  stanowi  zatem  ὕλη,  nieukształtowany, surowy materiał

(Blank 1998a, s. 262). Nie sposób go badać systematycznie, nie sposób też nazwać  techne

dziedzinę  parającą  się  mitami,  półprawdami  zatem  i  nieprawdami.  By  odwołać  się  do

argumentacji Sekstusa:

οὕτω  καὶ  ὁ  γραμματικὸς  δύναται  ἀπὸ  ἐπιστημονικῆς  τινος  καὶ  καθολικῆς  θεωρίας
ἀπαγγέλλειν,  ὅτι  ὁ μὲν Πέλοπος ὦμος ἐλεφάντινος ἦν ὑπὸ τοῦ Ἄρεως ἢ ὑπὸ Δήμητρος
βρωθείς, ἡ δὲ τοῦ Ἡρακλέους κεφαλὴ ἐψέδνωτο ῥυεισῶν αὐτοῦ τῶν τριχῶν ὅτε ὑπὸ τοῦ
ἐφορμῶντος τῇ Ἡσιόνῃ κήτους κατεπόθη, ἀλλ’ ἵνα τούτων ποιήσηται τὴν ἔκθεσιν, ὀφείλει
πᾶσι τοῖς κατὰ μέρος περὶ αὐτῶν ἱστοροῦσιν ἐντυχεῖν (adv. math. 1,255-256).

Łacińska  tradycja  gramatyczna  odziedziczy  greckie  podziały,  również  te,  których

mnogie  definicje  są  ledwie  śladem.  W rzymskich  definicjach  znajdziemy z  jednej  strony

zmieniające  się  proporcje  i  relacje  pomiędzy  „językoznawczym”  a  krytyczno-literackim

komponentem  gramatyki,  z  drugiej  zaś  –  dojdzie  w  nich  do  głosu  przekonanie  o

„niemetodyczności” tego drugiego. Warron wedle świadectw w Mar.Vict. 4,4 (= GRF, Varro,

fg. 235) odwoływać się miał do podziału gramatyki na 4 części:

ut Varroni placet, ars grammatica, quae a nobis litteratura dicitur, scientia est <rerum> quae a poetis,
historicis  oratoribusque dicuntur  ex parte  maiore.  eius  praecipua  officia  sunt  quattuor, ut  ipsi  placet:
scribere, legere, intellegere, probare.

Prócz jednak zacytowanej  tradycja przypisuje Warronowi i  inną definicję gramatyki,

zachowaną u Diomedesa (Diom.  426,21 = GRF, Varro,  fg.  236):  grammaticae  officia,  ut

adserit  Varro,  constant  in  partibus  quattuor,  lectione  enarratione  emendatione  iudicio.

Wyróżnione tu  lectio, enarratio, emendatio i  iudicium już Usener przypisał nauczycielowi

Warrona, Tyrannionowi (Blank 1998a, s. 147), przy czym jego definicję mieścić mają scholia

do Dionizjusza Traka, w których znajdujemy zredukowany do 4 części podział gramatyki:

διαίρεσις γάρ ἐστι τῆς γραμματικῆς, ὡς ὅλου εἰς μέρη, εἰς τὰ τέσσαρα, τὸ ἀναγνωστικόν, τὸ
ἐξηγητικόν, τὸ διορθωτικόν, τὸ κριτικόν. πάλιν τὸ ἀναγνωστικὸν ἐπιδιαιρεῖται εἰς ὑπόκρισιν,
προσῳδίαν καὶ διαστολὴν κτλ. (Sch. DT p. 135,6-9)

Trójpodział nawiązujący do rozróżnień Asklepiadesa przynosi Seneka (epist. 88,3), u

którego czytamy, iż grammatice circa curam sermonis versatur et, si latius evagari vult, circa

historias, iam ut longissime fines suos proferat, circa carmina. Jednak w artes grammaticae

późnej starożytności znajdziemy ślady przede wszystkim dwupodziału na officium językowe i

egzegezę poetów. Z jego wczesną wersją spotkamy się u Kwintyliana, u którego przybierze

ona postać opozycji recte loquendi scientia i enarratio poetarum:

Haec igitur  professio,  cum breuissime in duas  partis  diuidatur,  recte  loquendi  scientiam et  poetarum
enarrationem, plus habet in recessu quam fronte promittit. Nam et scribendi ratio coniuncta cum loquendo

dłuższego czasu (Blank 1998a, s. 261).
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est et enarrationem praecedit emendata lectio et mixtum his omnibus iudicium est (Quint. 1,4,2-3).117

Zachowane w późnoantycznych gramatykach rozróżniania podkreślać będą jeszcze ten

rozdział  obu  officiów,  zarazem  akcentując  niemetodyczność  wykładu  poetów  –  w

przeciwieństwie do ujmowalnej w reguły recte loquendi scientia:

Quint. recte loquendi scientia enarratio poetarum

Quint.118 methodice historice

Dositheus ars119 scientia emendati sermonis poematumque ac lectionis prudens praeceptum

Asper  ars

maior120

scientia recte scribendi [scientia]  enunciandi  interpretandique poetas

per historiam

Diomedes ars121 recte  loquendi  scribendique

ratio

intellectus poetarum

Diomedes ars horistice, finitiua exegetice, enarratiua

Dająca  o  sobie  znać  w  pismach  łacińskich  teoretyków  od  Kwintyliana  dystynkcja

pomiędzy „językoznawczą” a  „literaturoznawczą” działalnością gramatyka jawi się zatem,

gdy wziąć jej  wcześniejsze artykulacje,  jako  novum.  Jak bowiem wskazują zebrane przez

Colsona  testimonia świadomość rozbratu obu nie była wcześniej tak oczywista. Co więcej,

nawet  wyliczone  powyżej  definicje  Dionizjusza  Traka  czy  Warrona  niemal  bez  wyjątku

rejestrują  zainteresowania literackie  (Colson 1914,  s.  34).  Bliższa językoznawstwu,  jak je

dzisiaj rozumiemy, byłaby część diortotyczna, jednakowoż wydaje się ona stanowić nie tyle

odrębną dziedzinę badań co raczej  sui generis propedeutykę gramatyki  właściwej,  wiedzę

konieczną dla zaawansowanej lektury tekstu  (Colson 1914, s. 35). Zarazem Kwintylianowa

definicja,  w której  mowa o  recte loquendi scientia odzwierciedla wzrastającą świadomość

konieczności zachowywania czystości językowej, ale także odrębności metod obu dziedzin

117 Rozdziały poświęcone zadaniom gramatyki nazywa (Colson 1914, s. 33): „the most valuable discussion of
the subject which we possess”.

118 Quint.  1,9,1  et  finitae  quidem sunt  partes  duae quas haec professio pollicetur, id  est  ratio  loquendi  et
enarratio auctorum, quarum illam methodicen, hanc historicen uocant.

119 Dos.  ars 3,1  (=GL 7,376)  ars  grammatica  est  scientia  emendati  sermonis  in  loquendo  et  scribendo
poematumque ac lectionis prudens praeceptum. grammaticus est qui uniuscuiusque rei uim ac proprietatem
potest  explanare  loquela.  artis  grammaticae  officium  constat  partibus  quattuor,  lectione  emendatione
enarratione iudicio.

120 Asp.  ars  (=GL 5,547)  grammatica est scientia recte scribendi et enunciandi interpretandique poetas per
historiam formatam ad usum rationemque uerborum, quam Terentius [et]  Varro primum ut adhuc rudem
appellatam esse dicit litteraturam.

121 Diom. ars (=GL 1,426) grammatica est specialiter scientia exercitata lectionis et expositionis eorum quae
apud poetas et  scriptores dicuntur, apud poetas, ut ordo seruetur, apud scriptores,  ut ordo careat uitiis.
grammaticae partes sunt duae, altera quae uocatur exegetice,  altera horistice.  exegetice est enarratiua,
quae pertinet ad officia lectionis: horistice est finitiua, quae praecepta demonstrat, cuius species sunt hae,
partes  orationis  uitia  uirtutesque.  tota  autem  grammatica  consistit  praecipue  intellectu  poetarum  et
scriptorum et historiarum prompta expositione et in recte loquendi scribendique ratione.
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badań  (Colson 1914, s.  35).  Przeciwnego niż Colson zdania jest  Holtz,  który twierdzi,  iż

ujęcie  dwóch  officiów – wykładu  poetów i  nauki  języka  –  w  jednej  definicji  jest  próbą

kompromisu  między  bardziej  empirycznym  nastawieniem  przedstawicieli  szkoły

aleksandryjskiej,  a bardziej skłonnymi do spekulacji pergameńczykami (Holtz 1981, s. 24).

Jak  zresztą  zauważa,  oba  terytoria  gramatyki  nawzajem się  na  siebie  nakładają:  autorzy

komentarzy sięgają po pojęcia wypracowane przez „językoznawców”, ci ostatni zaś czerpią

materiał przede wszystkim z autorów (Holtz 1981, s. 25).122 Zarazem nie można zapominać, iż

pomiędzy  światem  gramatyki  nauczanej  w  szkołach  a  gramatyką  spekulatywną  istnieje

rozdźwięk:  jak  trafnie  rzecz  ujmuje  L.  Holtz  (1981,  s.  10),  „to,  co  dla  jednych  jest

przedmiotem badań czy hipotezą,  dla  drugich  stanowi  obiekt  pewności.  Szkoła  pobieżnie

resumuje, wybiera, adaptuje i często upraszczając deformuje”.

Przy wszystkich powyższych teoretycznych rozstrzygnięciach,  pamiętać należy, iż w

antycznej refleksji nad związkami enarracji i gramatyki normatywnej istnieje również dążenie

do traktowania obu jako wzajem się dopełniających części. Wyrazicielem tej tendencji jest

sam Sekstus Empiryk, który, omawiając podział gramatyki, przypomina, iż nie sposób obu

części traktować osobno niczym duszę i ciało (1,94), gdyż należy pojmować je jak części

medycyny – chirurgię  czy farmację – które,  gdyby je  stosować oddzielnie,  okazałyby się

nieprzydatne (1,95):

ταῦτά ἐστι τὰ τῆς γραμματικῆς μέρη· νοητέον δὲ αὐτὰ οὐ κατ’ εἰλικρίνειαν, οὐδ’ ὡς ἄν τις
εἴποι· ‘μέρη τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ καὶ σῶμα’. ταυτὶ μὲν γὰρ ὡς ἕτερα ὄντα ἀλλήλων νοεῖται,
τὸ δὲ τεχνικὸν καὶ ἱστορικὸν καὶ τὸ περὶ τὰς ποιήσεις καὶ συγγραφὰς τῆς γραμματικῆς μέρη
πολλὴν ἔχει συμπλοκὴν καὶ ἀνάκρασιν πρὸς τὰ λοιπά· καὶ γὰρ ἡ τῶν ποιητῶν ἐπίσκεψις οὐ
χωρὶς τοῦ τεχνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ γίνεται μέρους, καὶ ἑκάτερον τούτων οὐ δίχα τῆς τῶν
ἄλλων παραπλοκῆς συνέστηκεν (S.E. adv. matth. 1,93-95).

Wzajemne uwikłanie obu składowych rozumienia stanie się jasne w szkolnej praktyce

egzegetycznej, o której pojęcie daje nam Kwintylian. Jak wynika z lektury Kwintylianowego

traktatu, gramatyk rozpoczynał wykład od lectio.123 Ta zawierać będzie odczytanie utworu124:

(1) uwzględniające metrykę oraz podziały logiczne wewnątrz zdania:

122 Również Morgan w definicji Kwintyliana widzi dowód zlania się odrębnych pierwotnie dziedzin refleksji
nad językiem i twórczością literacką oraz ich wzajemnych złożonych relacji już od czasów hellenistycznych.
Ewolucja tychże relacji miałaby przebiegać przez etapy rozdzielenia i ponownej syntezy: „we have (…)
situation in which two kinds of grammar, originally developed for the quite different purposes (…) were first
conflated, producing tables and treatises on normative literary grammar (…). Then, in educational texts,
grammar redivided into that which taught literary criticism and that which taught correct speech, but without
a corresponding divergence in the written grammatical material, so that the same normative grammar, by
Quintilian’s day, served both functions” (Morgan 1998, s. 161).

123 Kaster zauważa, iż nauka w szkole gramatyka – powtarzalna, ograniczona do niewielu tekstów, obliczona na
naśladowanie nauczyciela - wymuszała na uczniu bierność: „the students’ ordinary participation was limited
to repeating the details imparted by the teacher – and getting a crack across the knuckles with the teacher’s
rod  if  he  got  them wrong”  (Kaster  1986,  s.  12).  Amerykański  badacz  konkluduje:  „the  education  was
suffocating” (Kaster 1986, s. 13).

124 Por. także komentarz Colson (1914, ss. 42–43).
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superest lectio: in qua puer ut sciat ubi suspendere spiritum debeat, quo loco uersum distinguere, ubi
cludatur sensus, unde incipiat, quando attollenda uel summittenda sit uox, quid quoque flexu, quid lentius
celerius concitatius lenius dicendum, demonstrari nisi in opere ipso non potest (1,8,1).

(2) uwzględniające cechy prozodyczne poezji:
sit autem in primis lectio uirilis et cum sanctitate quadam grauis, et non quidem prorsae similis, quia et
carmen  est  et  se  poetae  canere  testantur,  non  tamen  in  canticum dissoluta  nec  plasmate,  ut  nunc  a
plerisque fit, effeminata (1,8,2).

(3) uwzględniające charakter mówiącej postaci i oddające zmianę osoby mówiącej (w tym
poety):

nec  prosopopoeias,  ut  quibusdam placet,  ad  comicum morem pronuntiari  uelim,  esse  tamen  flexum
quendam quo distinguantur ab iis in quibus poeta persona sua utetur. (1,8,3)125.

Następująca  po  lectio  - praelectio pełni  funkcję  lektury  wprowadzającej,  której

zadaniem  jest  uprzystępnienie  dzieła  w  ogólnym  zarysie.  Jak  zauważa  Kwintylian  na

praelectio składać się będzie126:

(1) objaśnienie części mowy i problemów metrycznych (Quint. 1,8,13 partes orationis
oraz pedum proprietates);

(2)  wskazanie  miejsc,  w  których  język  poetycki  jest  sprzeczny  z  zasadami  recte
loquendi (Quint. 1,8,14 barbara, inpropria, quae contra leges loquendi sint posita)127;

(3) objaśnienie znaczeń wyrazów (Quint. 1,8,15 quot quaeque uerba modis intellegenda
sint);

(4) objaśnienie glos (Quint. 1,8,15 circa glossemata etiam, id est uoces minus usitatas,
non ultima eius professionis diligentia est);

(5) objaśnienie figur i tropów (Quint. 1,8,16 maiore cura doceat tropos omnes, quibus
praecipue non poema modo sed etiam oratio ornatur, schemata utraque, id est figuras)128.

Charakterystykę  iudicium,  tj.  będącej  w  ujęciach  filologicznych  ukoronowaniem

gramatyki oceny estetycznej dzieła, odnajdujemy w Quint. 1,8,17, przy czym, jak dowodzi

Colson (1914, s. 43), zasadzać się ono będzie na ocenie dzieła podług:

(1) budowy (quae in oeconomia);
(2) stosowności i piękna ukazania wydarzeń (quae in decore rerum);
(3) charakterystyki postaci (quid personae cuique conueniat);
(4) zawarcia w dziele godnych uwagi myśli (quid in sensibus laudandum);
(5) piękna wysłowienia (quid in uerbis);
(6) stylu (ubi copia probabilis, ubi modus).
Iudicium Kwintyliana  bliższe  jest  ujęciu  pedagogicznemu  (Colson  1914,  s.  44) niż

tradycji filologicznego badania tekstu i ustalania jego kanonicznej postaci. Obejmując obie

sfery gramatyki, iudicium jest niezależnym osądem129:

125 W  zachowanych  w  przekazach  papirusowych  uczniowskich  ćwiczeniach  znaleziono  m.in.  znak
paragraphos,  który służył  zaznaczeniu zmian  osoby w dramacie  lub  podziałów w obrębie  heksametru;
podobnie występują w nich m.in. znaki długości, przydechu czy akcentu, por. Cribiore (2005, s. 191).

126 Por. uwagi Colson (1914, s. 43).
127 Recte loqui to, jak słusznie wskazuje Maltby, nie tyle mówić łaciną klasyczną, co używać kulturalnej łaciny

epoki cesarstwa, którą Einar Löfstedt określił, nawiązując do współczesnego „angielskiego standardowego”
mianem „Received Standard Imperial Latin” (Maltby 2003, s. 265).

128 Baratin i Desbordes (1986, ss. 232–236) zauważają, iż w tym samym passusie dzieła Kwintyliana vitia mają
swoje  odbicie  w  virtutes  (metaplasmus,  schematismus,  schemata),  jeśli  tylko  służą  spełnieniu  celu
poetyckiego.

129 Por. komentarz  Colson  ad loc. (1914,  s.  45):  „his  meaning is  that  ‘iudicium’ cannot  be limited to  any
particular  department  of  ‘grammatica’”  i  dalej:  „‘iudicium’ is  wanted  for  the  faculty  of  independent
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nam et scribendi ratio coniuncta cum loquendo est et enarrationem praecedit emendata lectio et mixtum
his omnibus iudicium est: quo quidem ita seuere sunt usi ueteres grammatici ut non uersus modo censoria
quadam uirgula  notare  et  libros  qui  falso  uiderentur  inscripti  tamquam subditos  summouere  familia
permiserint sibi, sed auctores alios in ordinem redegerint, alios omnino exemerint numero (Quint. 1,4,3).

Jednak  antycznego  komentarza  nie  sposób  zrozumieć  w  oderwaniu  od  tradycji

naukowego  badania  tekstu  i  filologicznego  iudicium.  Choć  bowiem  nasze  komentarze,

związane  ze  środowiskiem rzymskiej  szkoły,  często  zaskakują  rudymentarnym poziomem

uwag,  to  jednak  obserwować  w  nich  możemy  praktyczne  zastosowanie  metod

wypracowanych  na  gruncie  –  zwłaszcza  –  aleksandryjskiej  filologii.  Jakkolwiek  bowiem

zawężać  zakres  κρίσις w  szkole  gramatyka,  choć  uobecnia  się  w  innych  formach  niż

krytyczne wydanie, jest lustrzanym (może niekiedy zniekształconym) odbiciem, wybiórczym

nawiązaniem i popularyzującym (czasem może wulgaryzującym) podjęciem  metod najpierw

aleksandryjskich filologów, później ich rzymskich następców.

Arystotelejskie προβλήματα i rozwój egzegezy aleksandryjskiej

Zgromadzone  powyżej  definicje,  choć  pozwalają  ujrzeć  praktykę  egzegetyczną  w

kontekście  pozostałych  gramatycznych  officia,  niewielkie  dają  nam  pojęcie  o

rozpowszechnionych w wykładzie gramatyków technikach interpretacyjnych i tego wykładu

podstawowych tendencjach. Te możemy uchwycić śledząc historyczne przemiany repertuaru

metod egzegetycznych, owych „norm czytania”, od uczonych aleksandryjskich po luminarzy

enarratio rzymskiej. Historia filologii to bowiem również historia przemian form i funkcji jej

gatunków dyskursywnych, w tym komentarza do dzieł literackich. Nim jednak, podążając za

Pfeifferem,  skrótowo  nakreślimy  dzieje  filologii  aleksandryjskiej,  wskażemy  na

arystotelesowskie  inspiracje  filologii.  Ich  ukazanie  wydaje  nam  się  tym  ważniejsze,  iż

charakterystyczne dla XXV rozdziału Poetyki traktowanie literatury jako źródła προβλήματα
jest  nie  tylko  emblematyczne  dla  uprawianego  w  starożytności  gatunku  piśmiennictwa

naukowego,  ale  również,  o  czym  wspomniano  we  wstępie  pracy,  epitomizuje  proces

rozumienia, zwłaszcza w niespiesznej, skupionej na szczególe lekturze gramatyków.

Wpływu,  jaki  na  metody  uczonych  skupionych  wokół  biblioteki  aleksandryjskiej,

wywrzeć  mógł  Arystoteles130,  dowodził  ostatnio  przekonująco  Richardson  (1994).131

judgement, which is capable at any moment of overriding the dictates of general law and thinking for itself”.
130 Takiego zdania jest także Montanari  (1994a, s. 29): „Aristotele e il Peripato promossero la nascita della

filologia,  furono il  «fermento  decisivo»”.  Wpływ ten zdaniem włoskiego  badacza  polega  w pierwszym
rzędzie na wykształceniu się za sprawą Arystotelesa szczególnego, refleksyjnego i naukowego stosunku do
greckiej literatury i pajdei (Montanari 1994a, s. 31).

131 Richardson z jednej strony wskazuje, iż Museion zorganizowany był podobnie jak Liceum, a na kształt jego
księgozbioru wpływ mieć mógł Demetriusz z Faleronu (Richardson 1994, ss. 12–13). Z drugiej dostrzega
znaczącą  paralelę  pomiędzy  zainteresowaniami  Arystotelesa  w  jego  traktatach  a  zainteresowaniami
aleksandryjskich  filologów:  chronologiczne  prace  Stagiryty  mają  swój  odpowiednik  w  dziełach
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Jakkolwiek jednak XXV rozdział Poetyki wydaje się być swoistą summą filologicznej avant

la lettre metody Stagiryty, nie jest jasne, jak jego techniki badania tekstu literackiego mogły

przeniknąć do środowiska aleksandryjskich badaczy, zwłaszcza wobec milczenia scholiów o

samym Arystotelesie132. Pewne jest wszakże, iż scholiaści przekazują rozliczne  problemata,

jeszcze przed Porfiriuszem, z którego pochodzą kwestie zachowane w Venetus B. Problemy

tekstowe  dostrzega  się  w  scholiach  w  sprzeczności  w  opisie  świata  w  obrębie  samego

dzieła133, ale też w wadliwej konstrukcji świata przedstawionego134, sprzeczności w nim135 czy

wątpliwych moralnie postępków bohaterów136. Nie ulega wszakże watpliwości, iż dotyczące

problemów  termini  technici nie są w greckich scholiach stosowne konsekwentnie,  bywają

wręcz  pomijane,  a  często  tym  samym  terminem  określa  się  rozwiązania  o  niezwykle

zróżnicowanym charakterze.137 Zdaniem Richardsona problemata wskazane w XXV rozdziale

Poetyki mogły zainspirować filologów nie za pośrednictwem samej  Poetyki, a dzięki dziełu

Homerika Problemata138 i - być może – za sprawą traktatu  de poetis, który mógł zawierać

podsumowanie tez wyłożonych w Poetyce (Richardson 1994, s. 18, przyp. 12).139

Będący odpowiedzią na coraz żywszą krytykę Homera tekst XXV rozdziału Poetyki jest

próbą  ujęcia  problemów  interpretacyjnych,  jakie  stwarza  poezja  w  ogóle140.  Krytyka  ta

chronograficznych  Eratostenesa,  w  Pinakes Kallimacha  czy  w  hipotezach  Arystofanesa  z  Bizancjum;
paradoksografia  arystotelejska  znajduje  swoją  paralelę  w  Zbiorze  dziwów Kallimacha  czy w  Peri  zoon
Arystofanesa z Bizancjum. Najistotniejszy dla nas jednak jest fakt, iż Arystoteles zdradzał zainteresowania
historią literatury i biografią, jak Kallimach w swoich Pinakes czy Arystoksenes w biografii anegdotycznej,
a także wykazywał znaczące zainteresowanie problemem języka w Retoryce czy w Poetyce. Wpływ metody
Arystotelesa i jego koncepcji dzieła literackiego dostrzega Richardson u Arystofanesa z Bizancjum, ale w
największej mierze u Arystarcha, którego ze Stagirytą łączy ujmowanie Homera jako poety, nie zaś źródła
nauk moralnych, przeciwstawienie poety cyklikom, drobiazgowe analizy jego techniki poetyckiej i języka, a
także zainteresowanie, jakie wykazuje dla różnic pomiędzy społeczeństwem opisywanym przez Homera a
historycznym (Richardson 1994, ss. 21–24). Jakkolwiek nie rysowałyby się szczegóły zależności filologów
od koncepcji Arystotelesowskich, łączą ich ze Stagirytą przekonanie o wielkości poety i stosowane przez
nich metody usuwania niespójności tekstu, dla których wzór znajdujemy właśnie w XXV rozdziale Poetyki.

132 Większego znaczenia nie przydaje temu faktowi Montanari (1994a, s. 30).
133 Np.  Nestora  nazywa  Homer  najstarszym  z  Greków  pod  Troją,  podczas  gdy  skądinąd  wiadomo,  iż

najstarszym był Menestios (Combellack 1987, ss. 212–213).
134 Np. na marginesie  Il. 8,555 scholiaści zauważają,  iż gwiazdy nie mogą być widoczne, gdy jasno świeci

księżyc  (Combellack 1987, s.  207) czy zarzut archaizmu wysunięty pod adresem  Il. 3,144  (Combellack
1987, s. 212).

135 Np. w Il. 9,4 o Boreaszu i Zefirze słyszymy, jakoby oba wiały od strony Tracji (Combellack 1987, s. 216).
Irracjonalna jest również zdaniem scholiasty diapeira z 2,73 (Combellack 1987, s. 217).

136 Zbliżenie Fojniksa w Il. 9,452 (Combellack 1987, s. 210) czy kłamstwo Zeusa w Il. 2,12 (Combellack 1987,
s. 211).

137 W swoim artykule poświęconym λύσιϛ ἐκ τῆϛ λέξεωϛ Combellack (1987, s. 203) wymienia m.in. λύσιϛ
ἀπὸ τοῦ καιροῦ, gdy rozwiązanie odwołuje się do sytuacji;  λύσιϛ ἀπὸ τοῦ ἔθουϛ, gdy rozwiązanie
odwołuje się  do panującego zwyczaju;  λύσιϛ ἀπὸ τοῦ προσώπου,  gdy rozwiązanie odwołuje się do
postaci;  λύσιϛ ἐκ τῆϛ λέξεωϛ, gdy rozwiązanie odwołuje się do rozumienia wyrazu (w tym wszelkich
zabiegów dookreślających denotację wyrazu, opisujących historyczne zmiany znaczeń).

138 Wedle Carrolla XXV rozdział Poetyki miałby być ich skrótem (Carroll 1895, s. 16).
139 Tak też Schenkeveld (Montanari 1994a, s. 33). Maehler (Montanari 1994a, ss. 31–32) przypomina również o

możliwej ustnej propagacji nauki Stagiryty.
140 Por. Carroll (1895, s. 12): „Aristotle seems to have realized that the attacks of detractors of Homer (…) were
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zasadzała się, jak podsumowuje w swojej przydatnej syntezie Carroll  (1895, ss. 19–26), na

pięciu typach, εἴδη, zarzutów:

• ὡς ἀδύνατα – przedstawienie wydarzeń niemożliwych, nierzeczywistych141;

• ὡς ἄλογα – przedstawienie wydarzeń „sprzecznych z rozumem” (tł. Podbielski);142

• ὡς βλαβερά – przedstawienie „moralnie wątpliwe”143;

• ὡς ὑπεναντία – przedstawienie  sprzeczne,  przy  czym sprzeczność  dotyczyć  ma

niespójności m.in. w obrębie języka poety, ale także sprzeczności z opinio communis;

• ὡς παρὰ τὴν ὀρθότητα τὴν κατὰ τέχνην – przedstawienia sprzeczne z poetycką

poprawnością144.

Odparciu zarzutów z kolei służyć miało 12 sposobów (λύσεις), które rozumiemy jako

środki utrzymania autorytetu tekstu, ale także wytyczne dla rozumienia tekstu artystycznego,

przede wszystkim zwiększające akceptabilność dla jego języka i  reprezentowanego w nim

świata. Środki te odwoływać będą się do145:

• artystycznej poprawności (należy tu wzgląd (1) na estetyczny cel poezji, (2) oraz na

istotność błędu dla sztuki poetyckiej146);

• przedmiotu przedstawienia (tu należeć będzie rozwiązanie (3) z prawdy poetyckiej, (4)

z panujących przekonań, legend itd., (5) ze zdarzeń rzeczywistych i zwyczajów);

• środków przedstawienia (zatem rozwiązania z λέξις poetyckiej, które powoływać się

będą  na  zastosowanie  przez  poetę  (6)  glosy,  (7)  metafory,  a  także  (8)  cechy

prozodyczne,  (9)  interpunkcję,  (10)  dwuznaczność  wysłowienia,  (11)  zwyczaj

językowy, (12) polisemię wyrazu).

Gdy przyjrzymy się bliżej naszym komentarzom, dostrzeżemy, iż wykorzystują one w

dużej mierze postulowane przez Arystotelesa modi eksplikacji, przy czym trudności, na jakie

odpowiadają,  są  z  jednej  strony  problemami  wskazywanymi  w  tradycji  egzegetycznej

(niekoniecznie  przez  obtrectatores),  a  z  drugiej  –  przewidywanymi  przez  gramatyków

assaults on the very nature of poetry”.
141 Por. podawany przez Arystotelesa (1460 b 26) przykład pościgu Achillesa za Hektorem: „scena pogoni

Achillesa za Hektorem, wystawiona w teatrze, wyglądałaby śmiesznie. Widzielibyśmy spokojnie stojących
Achajów, nie biorących udziału w pościgu, i Achillesa, który daje im znaki, aby powstrzymali się od tego
pościgu” (1460 a 15 sqq., tł. Podbielski).

142 „Niedorzeczności” (tł. Podbielski) dostrzega Arystoteles np. w scenie przybycia Odysa na Itakę (1460 a 35
sqq.).

143 Jako „morally hurtful” tłumaczy Carroll (1895, s. 21), jako zaś „pospolite” Podbielski (s. 366).
144 Tak Carroll (1895, s. 23); Podbielski z kolei: „niewłaściwe pod względem artystycznym”. W scholiach błąd

ten obejmuje, np. niespójności w budowie postaci (Carroll 1895, ss. 24–26).
145 Podążamy tu za Carroll (1895, s. 27 sqq.).
146 Por. 1460 b 31-32: „mniejszy to przecież błąd, jeśli artysta nie wie,  że sarna nie ma rogów, niż jeśli ją

przedstawi w sposób nienaśladowczy” (Podbielski).
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problemami odbioru poezji, jakie napotkać może czytelnik-uczeń skonfrontowany z być może

niejasnymi  dla  niego  regułami  rządzącymi  dyskursem  poetyckim.  Wyliczane  przez

scholiastów   problemy  opisują  wyzwanie,  jakie  stanowi  dla  wiedzy  czytelnika

informatywność tekstu literackiego z jego fikcjonalnością, schematyzmem naśladownictwa,

czerpaniem z wiedzy nienaukowej, uprzywilejowaniem wartości estetycznej. Jednocześnie to

tu  kryje  się  źródło  podwójnej  perspektywy  komentatorów,  którzy  ocalają  spójność

wartościowego kulturowo tekstu,  dokonując  na  nim mnogich  zabiegów interpretacyjnych,

jednocześnie przecież obnażając jego mielizny i rozbrajając powstające w dziele napięcia. 147

***

U zarania aleksandryjskiej filologii znajdujemy postać wielkiego Zenodota, który, jak

się dziś niekiedy uważa, jako pierwszy dokonał διόρθωσις poematów homeryckich (Pfeiffer

1971, s. 106)148 i Hezjodejskiej Teogonii, a także ustalił teksty liryków – Anakreonta i Pindara

(Pfeiffer  1971,  ss.  117–118).  Nie  pozostawił  Zenodot  po  sobie  prawdopodobnie  żadnego

traktatu fachowego (poza pracą glossograficzną, Γλῶσσαι), stąd też ocena jego krytycznego

dorobku jest nadzwyczaj trudna, tym bardziej, że i starożytni czerpali swą wiedzę o metodzie

Aleksandryjczyka  tylko  z  drugiej  ręki.  Emendatio była  oczywiście  istotnym  officium

gramatyka,  nie  jedynym wszakże  i  w łacińskich  komentarzach mniej  obecnym.  Dlaczego

więc zajmuje nas działalność Zenodota jako krytyka tekstu? Wydaje się bowiem, że właśnie w

ustalaniu  tekstu  gramatycy  rozwijać  i  doskonalić  będą  swoje  krytyczne  instrumentarium,

które  służyć  im  czy  innym  filologom  będzie  później  w  opisie  i  wykładzie  dzieła.149 W

wyborach  krytycznotekstowych  filologów  odnajdziemy  niczym  w  pigułce  argumentację,

którą  już  expressis  verbis podawać  będą  komentatorzy. Źródła  wskazują  np.,  że

zakwestionować  autentyczność  Il.  1,4-5  (Pfeiffer  1971,  s.  112) każą  Zenodotowi  jego

stylistyczne upodobania, co zwraca naszą uwagę na uznaniowość decyzji egzegetów. Uciekać

się miał w swej krytyce tekstu do kryteriów „moralnych”, które bliższe byłyby Platonowi niż

tradycji arystotelesowskiej (Richardson 1994, s. 20), co z kolei uprzytomnia nam, iż wykład

147 Dla Sluiter jest to jedna ze sprzeczności komentarza składających się na jego wewnętrzną dialektykę. Z
jednej bowiem strony egzegeta przekonuje nas zwykle o szczególnej wartości wykładanego tekstu, z drugiej
natomiast,  sama  czynność  komentowania  implikuje  przecież  tkwiącą  w  tekście  prymarnym  niejasność,
stojącą w sprzeczności z założoną doskonałością tekstu. Niejasność tę komentatorzy tłumaczą rozmaicie:
archaicznością języka, ograniczeniem publiczności dzieła tylko do wtajemniczonych czy też zamierzeniem
podsycania ciekawości czytelnika (Sluiter 2000, ss. 188–189).

148 Podważa istnienie takiego wydania West (2002, s. 141):  „what was later known as his  διόρθωσις may
simply have been an old exemplar which he had owned and marked up with his obeloi”.

149 Nie zmienia to faktu, że tekst poematów homeryckich zaproponowany przez Zenodota był, jak go nazwał
West (2002, s. 137), „ekscentryczny”. Metoda Zenodota, która prowadziła go ku emendacjom godnym, jak
twierdzi West, raczej rapsoda, nie przewidywała, jak się wydaje, zgłębiania tradycji rękopiśmiennej: „the
one kind of textual criticism which we know he practised was not concerned with choices between variant
readings, but with the identification of spurious lines and passages” (West 2002, s. 140).
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dzieła  podporządkowany  będzie  zarazem  przyjętemu  dlań  przez  komentatora  systemowi

wiedzy schematycznej.  Dostrzec można w praktyce  krytycznotekstowej  Zenodota również

inny znamienny rys,  który stanie  się  charakterystyczną  cechą filologicznego podejścia  do

tekstu.  Oto  bowiem  zachowuje  on  wiersze  podejrzane,  opatrując  je  obelosem,  który

sygnalizować  ma  wątpliwości,  jednakowoż  to  czytelnikowi  pozostawia  decyzję  co  do

właściwej  lekcji.  W  tej  krytycznej  procedurze  –  opatrywania  marginalnymi  znakami

podejrzanych passusów – wyrażać się  będzie  charakterystyczny dla  antycznych filologów

respekt  dla  tekstu  podstawowego  (Montanari  1994b,  s.  42),  a  jednocześnie  tendencja  do

pozostawiania wyboru interpretacji czytelnikowi i poszukiwanie spójności tak językowej, jak

świata przedstawionego dzieła.150

Po Zenodocie studia filologiczne podjęli w aleksandryjskiej bibliotece uczeni – poeci,

zaliczani w poczet Plejady, Aleksander Etolczyk i Likofron z Eubei. Pierwszy, autor m.in.

dzieł  epickich,  elegii  i  epigramów, swe zainteresowania kierował  ku tragedii  i  dramatowi

satyrowemu. Drugiego znamy jako twórcę licznych tragedii  i  – na polu filologii  – autora

traktatu  glossograficznego  Peri  komodias.  Prawdopodobnie  sporządził  Likofron  także

διορθώσεις komedii staroattyckiej  (Pfeiffer 1971, ss. 119–120). Również autor uczonych i

zdradzających doskonałą znajomość Homera Phainomena, Aratos z Soloi parał się – nie bez

powodzenia – filologią, dając krytyczne wydania obu poematów homeryckich (Pfeiffer 1971,

ss.  121–122).  W kręgu  biblioteki  aleksandryjskiej  studia  filologiczne  prowadził  również

najwybitniejszy  chyba  poeta  hellenistyczny,  Kallimach  z  Kyreny,  który  za  zadanie  miał

przede  wszystkim zaprowadzenie  porządku  w ogromnym księgozbiorze  (Pfeiffer  1971,  s.

126)151.  Powierzone  mu  zadanie  wykonał,  sporządzając  Pinakes,  tj.  ujęte  w  nadrzędne,

tematyczne  i  gatunkowe  kategorie  (np.  rhetorika,  nomoi,  pantodapa  syngrammata itd.)

alfabetyczne listy autorów greckiej literatury i – poprzedzone krótkimi życiorysami twórców

– wykazy ich  dzieł  (Pfeiffer  1971,  s.  128).  O tak  charakterystycznym i  dla  późniejszych

gramatyków i naszych komentatorów zainteresowaniu Kallimacha starożytnościami świadczy

fakt,  iż  był  on autorem licznych pism gromadzących tego rodzaju materiał.  Przedmiotem

Nomima  barbarika były  zwyczaje  ludów  niegreckich;  podobny,  etnograficzny,  charakter

miało zapewne dzieło  Peri agonon; z traktatem  Paradoksa inicjuje Kallimach osobny nurt

literatury paradoksograficznej; z tytułu i nielicznych ekscerptów znamy zbiór glos  Ethnikai

onomasiai, w którym hasła były prawdopodobnie pogrupowane tematycznie. Dobrze, jak się

wydaje,  stanowisko  estetyczne  Kallimacha  ilustrują  zachowane  fragmenty  poetyckie  jego

150 Irigoin streszcza zasady, jakimi kierował się Zenodot w swojej edycji Homera, w dwóch zdaniach: „Homère
ne se contredit pas; Homère ne dit rien d’invraisemblable” (Irigoin 1998, s. 408).

151 O jego studiach homeryckich, por. Sistakou (2002).
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autorstwa,  co  się  natomiast  tyczy  ujęć  dyskursywnych,  sądy  krytyczne  mieścić  mogło

zdaniem Pfeiffera pismo skierowane przeciw perypatetykowi Praksyfanesowi (Pfeiffer 1971,

s. 136), jednak  nie możemy w oparciu o źródła stwierdzić, czy dał on krytyczne wydanie

tekstu i czy był autorem komentarza doń152. To jednak jemu i jego uczniom przyznaje Pfeiffer

zasługę zainicjowania tradycji wykładu poezji: „these poets were the immediate forerunners

of the writers of continuous interpretations (hypomnemata). It is from Callimachus and his

pupils that a lines run to the true hermeneia ton poieton by the Alexandrian grammatikoi of

the following generations” (Pfeiffer 1971, s. 140).

Kierownictwo Biblioteki  objął  następnie  Apolloniusz  Rodyjski,  autor  Argonautyków.

Zachowane  fragmenty  jego  dzieł  epickich  wskazują  na  szczególne  zainteresowanie,  jakie

żywił  dla  greckich  starożytności,  pisma  naukowe  natomiast  poświęcił  przede  wszystkim

Homerowi i Hezjodowi. Dzieła pierwszego poddawał analizie w Pros Zenodoton, rozprawie,

w której przedstawił, jak się zdaje, konkurencyjne wobec Zenodotowych lekcje tekstu Poety

(Pfeiffer 1971, ss. 147–148). Brały one swe źródło nie tyle z inwencji samego Apolloniusza,

co  raczej  z  wykorzystania  innych  niż  Zenodot  kopii.  Jako  pierwszy opracował  naukowo

twórczość Archilocha w Peri Archilochu (Pfeiffer 1971, s. 143)153.

Wraz  z  Eratostenesem  wkraczamy  w  epokę  rozwoju  gramatyki  profesjonalnej  i

wyodrębniającej się spośród innych dziedzin nauki.  Słusznie nazywany twórcą starożytnej

chronologii  naukowej wyłożył  jej  zasady w  Chronographika (Pfeiffer 1971, ss. 163–164),

szczególnie jednak zasłużył się dla geografii, której poświęcił dzieło  Geographika w 3 ks.

Wspominamy o nim, gdyż otwierał je przegląd autorów piszących o geografii – pierwszym z

nich  miał  być  Homer,  którego  Eratostenes  jednakowoż  za  geografa  nie  uważał,

przypominając, że celem poety nie było nauczanie, a sprawianie przyjemności słuchaczowi

(Pfeiffer 1971, s. 166). Ściśle naukowa, racjonalna metoda Eratostenesa różni go często od

jego następców, w tym i naszych komentatorów, którzy, jak zobaczymy, szukali w znanym

sobie świecie miejsc poetyckich. Eratostenes mówił o sobie φιλόλογος, przywołując termin

znany  już  Platonowi154,  który  to  jednak  w  Aleksandrii  III  w.  p.n.e.  nabiera  już  innego

znaczenia,  służąc określeniu tego, komu znane są wszystkie dziedziny wiedzy, cała zatem

152 Por. Pfeiffer  (1971,  s.  138):  „the  few fragments  of  his  Hypomnemata seem to  indicate  a  collection of
mythological, linguistical and geographical material”.

153 Kolejny poeta, autor poematów historycznych i mitologicznych, Rianos z Krety wydał Iliadę i Odyseję. Po
wyżej wymienionych poeci już rzadko oddają się dociekaniom gramatycznym. Nic prócz tego, że zbierał
materiał  antykwarystyczny,  nie  wiemy  o  egzegetycznych  dokonaniach  epika  Euforiona  z  Chalkis.
Okazjonalnie  tworzyli  poezję  również  Hermippos  ze  Smyrny,  Istros  i  Filostefanos.  Pierwszy  z
wymienionych kontynuował, nie stroniąc przy tym od anegdot, Kallimachejskie  Pinakes i był zbieraczem
starożytności.  Istros  interesował  się  przede  wszystkim  historią  mityczną,  Filostefanos  natomiast  był
zbieraczem starożytności dotyczących greckich poleis (Pfeiffer 1971, s. 151).

154 Por. np. Laches 188c, Rep. IX 582E.
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domena λόγοι. Dociekaniom gramatycznym i literackim poświęcił dzieło w co najmniej 12

księgach  -  Peri  tes  archaias  komodias.  Z  niego  to  pochodzą  prawdopodobnie  fragmenty

objaśniające glosy i osobliwości gramatyczne.

Największy  rozwój  gramatyki  i  jej  ostateczne  wyodrębnienie  jako  dyscypliny

badawczej wiąże się z postacią Arystofanesa z Bizancjum. Zasłynął on przede wszystkim jako

krytyk tekstu.  Swoje wydania epików, dramatopisarzy i  liryków zaopatrzył  w nowe znaki

krytyczne,  σημεῖα:  asterysk (ἀστερίσκος), sigmę (σίγμα) i antysigmę (ἀντίσιγμα); jego

zasługą było też wprowadzenie prawdopodobnie dwóch znaków interpunkcyjnych zwanych

τελεία στιγμή i ὑποστιγμή. Zasłużył się Arystofanes również na polu gramatycznej lectio

wprowadzając jako pierwszy – nie słyszymy przynajmniej o nikim, kto czyniłby to przed nim

–  znaki  prozodyczne.  Jego  διορθώσεις  liryków  –  Anakreonta  i  Alkajosa  –  również

przyniosły ważną innowację – podział utworów na  kola155. To samo tyczy się jego wydań

poetów dramatycznych – dotychczas zapisywane scriptio continua liryczne partie dramatów

podzielił na różnej długości i struktury metrycznej jednostki. Źródła donoszą o szczególnym

uwielbieniu, jakie żywił dla twórczości Menandra – był, jak poświadcza Porfiriusz (Pfeiffer

1971, s.  191),  autorem pisma, w którym zestawiał  loci paralleli z  dzieł  komediopisarza i

autorów, na  których  twórca  się  wzorował.  Jakkolwiek trudno rekonstruować jego metodę

krytyczną, którą w dużej mierze przysłania w scholiach materiał arystarchejski, to, jak się,

zdaje  był  Arystofanes  bardziej  zachowawczy niż  Zenodot,  przy czym jego podejrzliwość

wzbudzały  przede  wszystkim  miejsca  niespójne,  powtórzenia,  wyrażenia  niezwykłe  i

moralnie  wątpliwe  (Richardson  1994,  s.  21).  Prawdopodobnie  nie  napisał  Arystofanes

komentarza,  jednak  swoje  wydania  dramatów  poprzedzał  wstępami,  ὑποθέσεις.  Za  cel

stawiał sobie, wzorując się na Pinakes dramatopisarzy, dostarczenie czytelnikowi prostego i

nieprzesadnie uczonego wprowadzenia, w którym podawał informacje na temat fabuły utworu

i potraktowania tego samego tematu przez innych twórców, identyfikował chór, wspominał o

dacie  pierwszego  wystawienia  sztuki,  o  konkurentach  w  komediowym  czy  tragediowym

agonie  i  jego  wyniku,  ale  także  –  niekiedy  –  formułował  krytyczną  ocenę  utworu.156

Arystofanes  prowadził  także  studia  leksykograficzne:  jego  dzieło  zatytułowane  Λέξεις,

obejmujące  materiał  nie  tylko  poetycki  ale  i  prozatorski,  było  zbiorem glos,  przy  czym

objaśnień doczekały się w nim także słowa będące wciąż w użyciu, a wyjątkowe czy to ze

155 Por. zwłaszcza Irigoin (1998, ss. 410–413).
156 Mianem  „hipotezy”,  choć  właściwszym  byłby  tu  termin  diegesis,  określano  w  starożytności  również

wprowadzenia innego typu – pozbawione dodatkowych, także antykwarystycznych, informacji streszczenia
fabuły. Wprowadzenia takie towarzyszyły w tradycji greckiej zwłaszcza dziełom dramatycznym i zawierały
streszczenie fabuły, przedstawienie postaci itd. (Luppe 2002, ss. 64–66)
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względu  na  formę,  czy  znaczenie  (Pfeiffer  1971,  s.  197).  Wiemy  również  o

antykwarystycznych  zainteresowaniach  Arystofanesa  –  był  on  autorem  monografii  Peri

prosopon,  Peri  ton  Athenesin  hetairidon oraz  antologii  przysłów  –  Metrikai  paroimiai i

Ametroi paroimiai.   Zajmowały go dawne i współczesne znaczenia wyrazów oraz różnice

dialektalne,  sądzi  się  też,  że  jako  pierwszy  podjął  systematyczne  poszukiwania  ἔτυμα
wyrazów.  Co  się  tyczy  gramatyki  sensu  stricto,  wspomnijmy  tylko,  że  zaobserwował

regularności  odmiany  rzeczowników,  przyczyniając  się  do  powstania  aleksandryjskiej,

dalekiej jeszcze od uwikłań filozoficznych, teorii analogii. Ważny jest dla nas Arystofanes z

innego jeszcze  względu:  to  on w dużej  mierze  przyczynił  się  do wyróżnienia  niektórych

autorów jako wzorcowych. Nazywany przez Kwintyliana poetarum iudex157, opierając się na

swej  κρίσις,  jednych  autorów  wykluczał,  innych  z  kolei  umieszczał  na  listach  autorów

klasycznych (πίνακες), co jest o tyle istotne, że dzieła zaliczonych w poczet ἐγκριθέντες158

stawały  się  odtąd  obiektem  naukowego  zainteresowania  gramatyków  i  przedmiotem

drobiazgowej egzegezy.

Jakkolwiek objaśnianie tekstu nie było domeną wyłącznie aleksandryjskich filologów

ani  też  nie  było  ograniczone  do  środowiska  szkoły  gramatycznej,  jak  świadczą  o  tym

Homerika Problemata Arystotelesa czy papirus z Derveni (Wilson 1983, s. 85), to pierwszym,

o jakim słyszymy, już nie zbiorem luźnych notatek, a komentarzem systematycznym, miały

być  ὑπομνήματα Eufroniusza  do  Plutosa Arystofanesa  (Pfeiffer  1971,  s.  161)159,  ale  to

dopiero  uczeń  Arystofanesa,  Arystarch  z  Samotrake,  nie  tylko  kontynuując  studia  swego

mistrza, ale też, będąc autorem licznych komentarzy, jak pisze Pfeiffer (1971, s. 212), „filled a

gap left by his predecessors”.160 Był on egzegetą przede wszystkim Homera, zasługując sobie

na przydomek Ὁμηρικός, ale objaśniał również Hezjoda i odróżniał jego katalogowy styl od

narracyjnego  stylu  Homera,  co  prowadziło  go  do  atetowania  z  Iliady i  Odysei passusów

„hezjodejskich”. Z poetów lirycznych komentował Alkmana i Bakchylidesa, znacznie mniej

informacji  natomiast  posiadamy  o  jego  komentarzach  do  poetów  dramatycznych.  Jako

pierwszy  miał  interpretować   prozaika  –  Herodota.  Co  dla  nas  ważne,  to  Arystarchowi

tradycja przypisywała ugruntowanie w interpretacji gramatycznej zasady wykładania dzieła

poetyckiego  na  podstawie  paraleli  zaczerpniętych  z  tego  samego  autora,   Ὅμηρον  ἐξ

157 Quint. 10,1,54 Apollonius in ordinem a grammaticis datum non uenit, quia Aristarchus atque Aristophanes,
poetarum iudices, neminem sui temporis in numerum redegerunt eqs.

158 Termin  „kanon”  nie  występuje  w  tym  znaczeniu  w  piśmiennictwie  greckim,  do  nauki  nowożytnej
wprowadzony został w XVIII w. przez D. Ruhnkena, por. Pfeiffer (1971, s. 207).

159 Wcześniejsze  być  może  są  komentarze  filozoficzne:  zdaniem Proklosa  Krantor  (335-275)  miał  napisać
komentarz do Platona (Wilson 1983, s. 86).

160 Z ostrożnością musimy podchodzić do relacji Księgi Suda, jakoby był autorem … 800 ksiąg komentarzy.
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Ὁμήρου σαφηνίζειν.  Jakkolwiek atrybucja tej  metody Arystarchowi właśnie jest  wysoce

niepewna161, pewni jesteśmy, że w swej egzegezie Homera zestawił wszystkie  loci paralleli

obu poematów, wskazując przy tym ἅπαξ λεγόμενα. Doskonała znajomość Iliady i Odysei

sprawiła,  że  i  dziś  jego  uwagi  tyczące  wyboru  lekcji,  objaśnienia  glos  czy  synonimów

uchodzą za niezwykle trafne, gdyż skrupulatnie analizuje użycie konwencjonalnych formuł,

ale  też  poświęca  wnikliwe  uwagi  konstrukcji  fabularnej  poematów,  dostrzegając  jej

dramatyczną  jakość  i  uciekając  się  do  pojęć  wiarygodności,  spójności  i  decorum postaci

(Richardson 1994, s. 24). Rówieśnikiem ostatniego wielkiego filologa Aleksandrii162 miał być

uczony  pergameński,  Krates  z  Mallos,  którego  tradycja  uznaje  za  heuretes gramatyki

rzymskiej.

Narodziny rzymskiej filologii i tradycji komentarza

„Historia filologii w Rzymie” – by posłużyć się celną formułą Kastera  (1997, s. 3) –

„rozpoczęła się od poetów, a skończyła na kapłanach”. Ci pierwsi to oczywiście otwierający

Swetoniuszową opowieść o rzymskich grammatici et rhetores163 Liwiusz Andronik i Enniusz,

o których historyk napisze:

initium quoque eius [sc.  grammaticae] mediocre exstitit,  siquidem antiquissimi doctorum qui idem et
poetae  et  semigraeci  erant  –  Liuium  et  Ennium  dico  quos  utraque  lingua  domi  forisque  docuisse
adnotatum est  –  nihil  amplius  quam Graecos  interpretabantur,  aut  si  quid  ipsi  Latine  conposuissent
praelegebant.

Jakkolwiek praelegere znaczy tu zapewne wyłącznie opatrywanie komentarzem własnej

produkcji literackiej (Vacher 1993b, ss. 36–37), fragment ten zdradza, iż gramatyka łacińska

będzie  sięgać  po  osiągnięcia  nauki  greckiej,  której  znajomości  dowodzą  już  fragmenty

łacińskiego przekładu  Odysei (Kaster  1997,  s.  4).  Wpływ gramatyki  greckiej  odciśnie  się

znaczącym piętnem na kształcie poszukiwań lingwistycznych Rzymian, przy czym greckie

kategorie ulegną na gruncie rzymskim daleko posuniętej asymilacji, u której podstaw tkwić

będzie z rzadka tylko artykułowane przekonanie o porównywalności obu języków (Desbordes

1988, s. 15). Czerpiąc z greckich teorii języka i pojęć jego opisu Rzymianie odwoływać się

będą  także  do  zaczerpniętych  z  dzieł  greckich  gramatyków  exemplów,  przy  czym,  jak

dowiódł Desbordes, szczególnie chętnie powoływać się będą na greckie testimonia, by drogą

analogii  rozstrzygać  kwestie  sporne  (np.  wyjątki  deklinacyjne)  czy  dowodzić  tożsamości

161 O dyskusyjności tej atrybucji będziemy jeszcze pisać dalej.
162 Por. Suet. gram. rhet. 2,1 Crates Mallotes, Aristarchi aequalis.
163 O  wartości  Swetoniusza  jako  źródła  do  dziejów  gramatyki  rzymskiej,  por.  Vacher  (1993a,  ss.

XXXVII–XLIII). Niewiele informacji przynosi Swetoniusz na temat metod gramatyków, bo i nie taki jest
cel jego dzieła: „Suétone s’est attachée à noter tous les faits qui lui semblaient curieux, qui lui paraissaient
sortir de l’ordinaire, ce qui a pour effet de retenir l’attention du lecteur et d’individualiser les personnages”
(Vacher 1993a, ss. XLIV–XLV).
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wybranych  signifiés w  obu  językach   (Desbordes  1988,  ss.  18–19).164 Postać  Enniusza

przypomina  nam zarazem,  iż  u swego zarania  rzymska  filologia  zdradza  zainteresowania

antykwarystyczne,  które  staną  się  jednym  ze  spoiw  narodowej  tożsamości  Rzymian.  W

swoich annales Enniusz mówić będzie o sobie dicti studiosus (7,209) i to już w jego dziele,

jak trafnie rzecz ujął  Kaster  (1997, s. 5), „wurde die Philologie auch zum ersten Mal zur

Schaffung einer nationalen Identität eingesetzt”. Co zresztą istotne, studia antykwarystyczne

podejmowali  później  nie  tylko  zawodowi  nauczyciele,  ale  również  amatorzy  czy  uczeni

kompilatorzy, by wymienić,  za Kasterem, tylko Pliniusza,  Gelliusza,  Cenzoryna,  Noniusza

Marcellusa,  Makrobiusza  czy  Marcjana  Kapellę  (Kaster  1997,  s.  8).  To zainteresowanie

tekstami  przeszłości  zanurzonymi  w  narodowej  historii  i  kulturze  tłumaczy  fakt,  iż

najdawniejsze  dociekania  Rzymian  poświęcone  ich  językowi  miały  pierwotnie  w  dużej

mierze charakter glossograficzny, w czym przypominały początki filologii greckiej. Inaczej

jednak niż w Aleksandrii, Rzymianie swą aktywność glossograficzną skierowali ku tekstom

nie  tylko  poetyckim,  ale  niezrozumiałym  już  w  ich  czasach  tekstom  sakralnym  czy

prawniczym, choćby „Prawu XII  tablic”  (Blaensdorf  1988, s.  144).  Narracja  Swetoniusza

oparta o schemat ἀρχή – αὔξησις – ἀκμή (Dahlmann 1963, s. 11) każe nam uznać za primus

inventor rzymskiej gramatyki Kratesa z Mallos:

primus  igitur,  quantum opinamur,  studium grammaticae  in  urbem intulit  Crates  Mallotes,  Aristarchi
aequalis, qui missus ad senatum ab Attalo rege inter secundum ac tertium Punicum bellum sub ipsam
Ennii mortem, cum regione Palatii prolapsus in cloacae foramen crus fregisset, per omne legationis simul
et  valitudinis  tempus plurimas acroasis  subinde  fecit  adsidueque disseruit  ac  nostris  exemplo fuit  ad
imitandum (Suet. Gramm. 2,1-2).

Abstrahując  od  powodów przedłużenia  się  pobytu  Kratesa  w  Rzymie,  miał  on  dać

rozwojowi rzymskiej gramatyki znaczący impuls, choć sam – zważywszy na zainteresowania

stoickich  mistrzów  Kratesa  –  prawdopodobnie  stronił  od  ściśle  filologicznego  badania

tekstu.165 Jak   wskazuje  Swetoniusz,  to  z  jego  postacią  wiązać  należy  dalszy  rozwój

krytycznego badania tekstu i rzymskiej egzegezy, przy czym początkowo komentowano, jeśli

dać  wiarę  Swetoniuszowi,  głównie  dzieła  przyjaciół  –  poetów:  tamen  imitati  ut  carmina

parum  adhuc  divulgata  vel  defunctorum  amicorum  vel  si  quorum  aliorum  probassent

diligentius  retractarent  ac  legendo  commentandoque  etiam  ceteris  nota  facerent (Suet.

164 Nie oznacza to, że Rzymianie nie dostrzegali różnic dzielących oba języki. Ugruntowana była świadomość
braku  rodzajnika  w  łacinie,  odmienności  systemu  deklinacyjnego  (przypadki,  dualis)  czy  akcentuacji
(Desbordes 1988, s. 22).

165 Zdaniem  Blaensdorfa  Krates  zainteresowany  był  przede  wszystkim  filozoficznym  wymiarem  dzieł
literackich,  nie  zaś  dociekaniami  filologicznymi,  więc  i  komentarz  gramatyczny  nie  mógł  być
reprezentatywnym gatunkiem dla jego metody (Blaensdorf 1988, s. 143). Wpływom szkoły pergamońskiej
przeczyłyby również mało systematyczne dociekania etymologiczne Rzymian na przełomie II i I w. p.n.e.
(Blaensdorf 1988, s. 145).
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Gramm. 2,3)166.  Powstanie literatury komentarzowej w sensie gr.  ὑπομνήματα należy być

może wiązać z postacią Eliusza Stilona, który wedle Swetoniusza zdecydował, jak się wydaje,

o α ξησις rzymskiej  gramatyki:ὔ  instruxerunt auxeruntque  ab omni parte grammaticam L.

Aelius  Lanuvinus  generque  Aelii  Ser. Clodius  ….  Aelius  cognomine  duplici  fuit:  nam  et

Praeconinus  … et  Stilo  (Suet.  Gramm. 3,1-3,2).  Miał  on  być  autorem  commentarius  de

proloquiis,  przy  czym  proloquium jest  odpowiednikiem  stoickiego  terminu  logicznego

aksioma, zatem i dzieło nie było najpewniej komentarzem do autora  (Johanson & Londey

1988, s.  330). Warron (de lingua 7,2) wspomina o jego  interpretatio carminum Saliorum,

której zachowane 3 pewne fragmenty zawierają etymologizujące glosy (GRF, ss. 57-58)167.

Być  może  autorem  komentarza  był  Serwiusz  Klodiusz,  którego  4  glosy  (w  tym

etymologizujące)  znajdujemy w komentarzu Serwiusza i  u Gelliusza (GRF, ss.  96-97).  W

zachowanych fragmentach gramatyków rzymskich czytamy również o Nigidiuszu Figulusie, z

którego  commentarii grammatici w co najmniej 29 ks. pochodzi 37 fragmentów (GRF, ss.

161-175), wśród których znajdziemy differentiae168, uwagi dotyczące tworzenia derywatów i

ich znaczenia169, użycia czasów170, poprawnej pisowni171, wymowy i jej zapisu172, znaczenia

spójników173,  glosy  i  etymologie174,  ale  także  opinie  w  kwestii  pochodzenia  języka175.

Korneliusz  i  niejaki  Wergiliusz  mieli  być  zdaniem  Warrona  (de  lingua 7,39)  autorami

nieznanych  skądinąd  commentarii do  Newiusza,  w  których  wykładać  mieli  etymologię

wyrazu luca (sc. bos)176. Sabidiusz (Wessner 1920) miał być autorem commentarius do pieśni

Saliów,  którego  fragment  zawierający  objaśnienia  rzeczowe,  antykwarystyczne,  cytują

scholia  Veronensia (GRF, ss.  110-11).  Gelliusz  (2,24,4)  wspomina  o  jakichś  bliżej  nam

nieznanych (quidam commentariorum in Lucilium scriptores)  komentarzach do Lucyliusza

(GRF, ss. 412). L. Krassycjusz Pasikles177 miał być autorem komentarza do  Smyrny Cynny,

którego zachowany u Konsencjusza fragment traktuje o defektywnej koniugacji niektórych

czasowników  (GRF,  ss.  524).  Propemptikon Cynny  komentować  miał  również  słynny

166 Swetoniusz  (2,4)  wymienia  parających  się  tekstami  Newiusza,  Enniusza  czy  Lucyliusza  -  Gajusza
Oktawiusza Lampadiona, Kwintusa Warguntejusza, Leliusza Archelausa oraz Wettiusza Philocomusa.

167 Por. także von Albrecht (1997, s. 584).
168 Np. fg. 1 sempiternitas – perpetuitas; fg. 3 vetustiscere – inveterascere; fg. 31 mendacium – mentiri.
169 Fg. 4 religiosus i sufiks –osus; fg. 22 canatim eqs.
170 Fg. 8.
171 Fg. 10-12.
172 Fg. 16-18, 20-21.
173 Fg. 32.
174 Fg. 5, 13; fg. 14-15 czy 28-29, 34.
175 Fg. 23, w którym Nigidiusz zauważa związek pomiędzy zaimkami osobowymi nos i vos a towarzyszącymi

ich wypowiadaniu gestami.
176 GRF, ss. 105-106, por. też OLD, s.v. luca bos, ss. 1044-5.
177 Suet.  Gramm.18,2 commentario Zmyrnae edito (...) inclaruit. Hermetyczne to dzieło dawało gramatykom

sposobność udowodnienia swojego talentu (Vacher 1993b, s. 152).
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Hyginus (GRF, ss. 527).178

Ku dziejom egzegezy Wergiliusza, Horacego i Terencjusza, o których szerzej będziemy

jeszcze mówić, zbliża nas wyzwoleniec Attyka, Kwintus Cecyliusz Epirota, o którym napisze

Swetoniusz,  iż  miał  jako  pierwszy  komentować  (praelegere)  Wergiliusza  i  innych

współczesnych sobie poetów: primusque Vergilium et alios poetas novos praelegere coepisse

(Suet.  Gram.  17,3).  Prócz  wymienionego  z  imienia  Wergiliusza  miał  on  być  również

pierwszym gramatykiem wykładającym Horacego oraz elegików – Tibullusa, Propercjusza i

Owidiusza  (Vacher  1993b,  s.  143). To wszakże,  tj.  zainteresowanie  współczesnymi  sobie

autorami, nie zawsze było oczywiste, o czym świadczą choćby słowa Horacego skarżącego

się na brak uznania, z jakim spotykają się współcześni poeci179, ale nie ulega wątpliwości, że

byli i tacy, którzy poddawali szkolnej egzegezie poetów tworzących w czasach im bliskich, a

nawet  –  wciąż  jeszcze  żyjących.180 Autorem  komentarza  do  Smyrny,  uczonego  epyllion

Gajusza Helwiusza Cynny, był, o czym wspomnieliśmy wyżej, Lucjusz Krassycjusz. Zarazem

komentarzy  doczekały  się  nie  tylko  dzieła  poetyckie,  choć  to  te  były  przede  wszystkim

studiowane  w szkole  gramatyka.  Oprócz  znanych  komentarzy  wczesnej  i  późnoantycznej

jurysprudencji181 czy też  komentarzy filozoficznych182,  możemy tu  wskazać  komentarz  do

mów Cycerona autorstwa Askoniusza Pedianusa datowany na 54-57 n.e.  (Asconius Pedianus

2006, ss. XI–XII).

178 Mniej  oczywisty,  gdyż  nie  pozostały  po  nich  większe  ślady,  jest  dla  nas  status  i  charakter  dzieł
komentarzowych  wspominanych  przez  Swetoniusza  –  Sewiusza  Nikanora  (Suet.  Gramm. 5,1  fecitque
praeter commentarios, quorum tamen pars maxima intercepta dicitur eqs.), Marka Pompiliusza Andronika
(Suet. Gramm. 8,3 adeo inops … ut coactus sit … opusculum suum annalium Enni elenchorum … cuidam
uendere) czy Kurcjusza Nikii (Suet.  Gramm. 14,3 huius de Lucilio libros eqs.), por. zwłaszcza rozważania
Vacher (1993b, ss. 70–71) na temat pojęcia commentarii.

179 H. epist. 2,1,18 sqq.
180 W I w. n.e. reakcją na tę tendencję było ustabilizowanie się kanonu classici z Terencjuszem i poetami epoki

Augusta z Wergiliuszem na czele (Vacher 1993b, s. 144).
181 O znaczeniu komentarza dla dziejów jurysprudencji rzymskiej, por. Behrends  (1995). O roli interpretacji

pomieszczonej w komentarzu dla rozumienia prawa, por. zwłaszcza Klingenberg (1995).
182 Znacząca dla zrozumienia kwestii transmisji doktryny filozoficznej wydaje się obserwacja Dillona o roli

tekstów w hellenistycznej edukacji: „the chief vehicle for the transmission of Platonic doctrine during all
this time is not so much a series of written and published treatises as the oral  tradition of the schools,
embodied, perhaps, in notes written up by either teacher or pupil” (Snyder 2000, s. 42). Forma komentarza
cieszyła się szczególnym uznaniem w Perypacie. Fazzo (2004) proponuje ujęcie historii arystotelizmu jako
historii  komentarza  właśnie:  „more  than  any  other  philosophical  current  of  the  imperial  period,
Aristotelianism operated as a commentary tradition. Based on the texts of the Master – on their precise
wording and terminology – Aristotelian philosophy found in the commentary format not only a means of
transmission, but also a preferred tool for the development of doctrine” (Fazzo 2004, ss. 3–4). Snyder daje
doskonały skrótowy opis formy i użycia komentarzy do Arystotelesa  (Snyder 2000, ss. 74–81) i Platona
(Snyder  2000,  ss.  99–105).  Bogatą  literaturę  komentarzową  zrodziła  również  antyczna  medycyna,  by
wspomnieć  tylko Galena.  Sibylle  Ihm wyróżnia  trzy zasadnicze typy komentarza medycznego:  „1.  Der
Scholienkommentar  mit  fortlaufender  Erklärung  schwieriger  Stellen;  2.  der  Expositionskommentar  mit
kontinuierlicher Paraphrase und Interpretation des gesamten Quellentextes; 3. die sich mit den Inhalten des
Quellentextes  frei  auseinandersetzende  Kommentarschrift”  (Ihm  2002,  s.  315).  Większość  komentarzy
Galena reprezentuje pierwszy z typów (Ihm 2002, s. 316).
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Św. Augustyn o wykładzie Pisma

W poszukiwaniach teoretyzacji enarratio należy zwrócić się ku innej niż pogańska acz

silnie  w  starożytnej  filologii  zakorzenionej  tradycji  interpretacyjnej,  mianowicie  –  ku

rozstrzygnięciom  interpretatorów  Pisma  św. Przypomnienie  metody  Ojców  wydaje  się

zasadne z  kilku co najmniej  powodów. Po pierwsze,  mimo iż  pogańska  ars interpretandi

rozwija się niezależnie od chrześcijańskiej, to przecież interpretatio Christiana pozostaje pod

przemożnym wpływem ratio egzegetycznej żydowskiej z jednej strony, a hellenistycznej – z

drugiej.  Po drugie czołowi przedstawiciele chrześcijańskiej  egzegezy Zachodu, ze św. św.

Hieronimem i  Augustynem na czele,  kształcili  się  w pogańskich szkołach  gramatycznych

(Hieronim był  prawdopodobnie  uczniem samego  Donata!)183,  co  nie  mogło  pozostać  bez

wpływu na ich egzegetyczną metodę184. Zresztą należy tu zauważyć, iż kształcenie chrześcijan

odbywało się często jeszcze w IV w. n.e. w pogańskich szkołach gramatycznych (Lang 1995,

s. 210). Po trzecie, choć teksty klasyków nie były dla Rzymian normatywne w tym sensie, w

jakim normatywne  dla  starożytnego  judaizmu  były  księgi  Starego  Testamentu,  to  jednak

teksty  classici,  autorów szkolnych komentowanych przez naszych gramatyków, obdarzone

były swoistą auctoritas – przede wszystkim językową jako niedościgłe wzory Latinitas, ale i

jako  skarbce  rzymskiego  obyczaju,  wielkiej  historii  i  religijności  ojców, można  się  więc

spodziewać, że i dzielić będą rzymscy egzegeci z egzegetami Pisma apologetyczną intencję i

metody  obrony  spójności  tekstu.  Źródeł  egzegezy  patrystycznej  upatruje  się,  jak

powiedzieliśmy, w tradycji grecko-rzymskiej z jednej strony, a żydowskiej z drugiej185. Dzieje

filologii aleksandryjskiej nakreśliliśmy powyżej, wypada więc wskazać jeszcze najważniejsze

183 Por. choćby Hagendahl (1958, s. 311): „Christianity triumphed over the pagan religions, but it had to yield to
the pagan school-system (...). In the first four centuries the Christians did not dream of creating Christian
schools (...). The pagan schools of grammar, and rhetoric exercised upon them an influence that can hardly
be overrated. They affected (...) »not merely the literary style of those who were bred there, but also their
feeling and habit  of  thought«”.  Hieronim wspomina o Donacie trzykrotnie na przestrzeni ponad 20 lat,
zawsze tytułując go nie inaczej niż praeceptor meus, określeniem zatem, które w jego opus przynależy tylko
Grzegorzowi z Nazjanzu (Holtz 1981, s. 37).

184 Geerlings  mówi  za  Schäublinem  o  „pogańskim  rysie  egzegezy  chrześcijańskiej”  (pagane  Prägung
christlicher  Exegese),  zauważając  przy  tym,  iż  Augustyn  od  wyuczonej  w  pogańskiej  szkole  egzegezy
pozostaje zależny tak, gdy chodzi o jej metody (rzadko wzmiankuje innych autorów, fragmentuje tekst itd.),
jak  formy,  np.  stosowanie  parafraz  (Geerlings  2002,  ss.  4–5,  8–9).  Lienhard  dostrzega  w  metodzie
Augustyna wpływ praktykowanych w rzymskiej  szkole głośnej  lektury oraz wykładu opartego o  lectio,
emendatio, enarratio i  iudicium (tu też upatruje tendencji  do poszukiwania etymologii,  znaczenia liczb,
zastosowania techniki Homeron eks Homerou itd.) (Lienhard 1996, ss. 10–18).

185 „Les premières générations chrétiennes se situent au sein du judaïsme (…) deux grands exégètes juifs  de
langue grecque, Philon d’Alexandrie et Flavius Josèphe, ont été récupérés par la tradition patristique (…)
l’exégèse rabbinique a été à l’école de l’hellénisme - tout comme les Pères de l’Église” (Dorival 2002, s.
131).  Jednocześnie  tak  interpretacja  chrześcijańska,  jak  żydowska  są  dłużniczkami  swojej  pogańskiej,
grecko-rzymskiej odpowiedniczki: „on ne peut pas situer l’exégèse juive et l’exégèse chrétienne l’une par
rapport à l’autre, sans faire référence à l’exégèse païenne, dont elles sont toutes deux issues – même si elles
ont chacune leurs traits  d’originalité”  (Dorival  2002, s. 132). Jej zawdzięczają bowiem alegorezę i  inne
metody oraz formy podawcze intepretacji (w tym sam komentarz!), por. Dorival (2002, ss. 132–133).
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cechy żydowskiej interpretacji Pisma św.

„U podstaw wiary i tożsamości kulturowej Izraela leżą pisma” (Jeanrond 1999, s. 27).

Szczególne miejsce Tory w świecie żydowskim, a była ona uznawana za wcielenie bożego

słowa, księgę prawdziwą w każdym słowie, pociągało za sobą konieczność bezustannego jej

objaśniania  i  zarazem  neutralizowania  za  pomocą  niezwykle  czasem  subtelnych  metod

wszelkich  pojawiających  się  w  toku  lektury  wątpliwości  i  sprzeczności.  Żywy kontakt  z

Pismem zrodził zróżnicowane metody jego interpretacji. W szkołach rabinicznych rozwijano

przede wszystkim technikę midraszu, której kodyfikację przypisuje się żyjącemu w I w. p.n.e.

Rabbiemu  Hillelowi186:  szczególny  nacisk  padał  tu  na  odnajdywanie  w  tekście  miejsc

podatnych na  interpretację  niedosłowną,  duchową,  jednak dobrze  ugruntowaną w tekście.

Rozwijająca metodę pesher wspólnota z Qumran próbowała zaprzęgać biblijnych profetów do

interpretacji wydarzeń sobie współczesnych. Alegoryczną interpretację Pisma, powodowaną

względami  apologetycznymi,  rozwijał  z  kolei  Filon  z  Aleksandrii,  broniąc  Pisma przed

zarzutami  niejasności,  niedorzeczności,  antropomorfizmu  (Jeanrond  1999,  ss.  28–30).

Wczesna  hermeneutyka  chrześcijańska  będzie  rozwijała  się  na  styku  dwu wspomnianych

tradycji  interpretacyjnych.  Revelatio Jezusa  postawiła  przed  społecznością  interpretacyjną

nowe wyzwania: należało na nowo zrozumieć pisma hebrajskie w świetle jego życia, ale i

postarać  się  o  wydoskonalenie  technik  egzegetycznych  wobec  formowania  się  kanonu

Nowego Testamentu. Przyjęcie Dobrej Nowiny zmuszało do podjęcia typologicznej lektury

Starego  Testamentu  –  dopuszczając  się  często  gwałtu  na  tekście,  odnajdywano  w  nim

zapowiedzi  przyjścia  Mesjasza.  Potrzeba  obrony  kanonu  przed  nieprawomyślnymi

interpretacjami  płynącymi  zwłaszcza  ze  wspólnot  gnostyckich  była  źródłem dyskusji  nad

składem  corpus,  ale  i  przyczyniła  się  do  zdecydowanego  obstawania  przy  interpretacji

alegorycznej („szkoła aleksandryjska”)187, bądź dosłownej („szkoła antiocheńska”)188. Jednak

wkrótce  wsparcia  dla  propozycji  interpretacyjnych  poczęto  szukać  w  kryteriach

pozatekstualnych:  wraz  z  Ireneuszem  z  Lyonu  pojawia  się  w  hermeneutyce  teologicznej

186 Por. także uwagi we wstępie niniejszej pracy.
187 Z kolei tradycyjnie pogańskiej  egzegezie aleksandryjskiej  przypisuje się nastawienie antyalegoryczne, w

czym Cucchiarelli widzi wpływ Pfeiffera i świadectwa, jakie o Arystarchu przynosi Eustacjusz (Cucchiarelli
1997, ss. 210–211). 

188 Dzieje egzegezy patrystycznej mogą być właściwie opisane jako dzieje przewagi raz alegoryzmu, raz zaś
literalizmu,  por.  Simonetti  (2000,  ss.  17–18).  Pobieżnie  nakreślone  tu  różnice  między egzegetycznymi
praktykami obu szkół ujawniają się już,  jak dowiódł tego Bate  (1923),  w odmiennym rozwoju  termini
technici interpretacji. Podczas gdy dla Aleksandryjczyków ἀλληγορία to termin określający egzegetyczny
modus pozwalający  dotrzeć  do  niedosłownego  znaczenia  tekstu  głoszącego  sprzeczności,  tak  dla
Antiocheńczyków –  allegoria mieści  się  przede  wszystkim w porządku znaczenia  dosłownego i  formy
językowej,  która  wskazuje  na  figuratywność  użycia  (Bate  1923,  ss.  60–61).  Przeciw  interpretacji
alegorycznej  występowali  myśliciele  antiocheńscy  (np.  Teodor  z  Mopsuestii),  odrzucając  symbolizm  i
mistycyzm Aleksandryjczyków (Jeanrond 1999, ss. 30–35).
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kryterium kościelnej normy (regula veritatis), które stanie się podstawą rozróżnienia między

prawowitą  i  nieprawowitą  wykładnią  w  pismach  Tertuliana.  W interpretacji  alegorycznej

celował  Klemens  z  Aleksandrii,  jednak  jej  systematyzację  znajdujemy  w  traktacie  O

zasadach Orygenesa,  który  wyróżniał  dosłowne,  moralne  i  duchowe  znaczenie  tekstu

biblijnego. Autor ten zresztą odebrał wykształcenie gramatyczne i gramatyką parał się, póki

nie rozpoznał swojego powołania – wykładu Pisma. Jak pisze Perrone (2003, s. 272), „choć

porzucił swoich klasyków, nie uwolnił się od metody lektury, jaką zaszczepiła mu szkoła”189.

W  swojej  pracy  nad  tekstem  biblijnym  ujawnia  świadomość  filologicznego  warsztatu,

zestawiając lekcje, dyskutuje o autentyczności passusów, wskazuje na tożsamość mówiących,

różnicując przy tym swoją intepretację, ale też komentuje osobliwości stylu Pisma Św., daje

objaśnienia rzeczowe, stylistyczne, retoryczne  (Perrone 2003, ss. 274–276), a jego wywód

przybiera niekiedy postać  quaestiones i  responsiones (Perrone 2003, s. 282). Przy tym jego

koncepcja  tekstu  bliska  jest  tej,  jaką  znajdziemy  u  gramatyków  pogańskich:  to  tekst

obdarzony głęboką spójnością, stawiający pytania o intencję (σκοπός) jego twórcy (Perrone

2003, s.  278).  Źródło owej  koherencji  będzie,  oczywiście,  objaśniał  Orygenes  inaczej  niż

autorzy pogańscy: tkwi ono, jak pisze Perrone  (2003, s. 280), „w dialektycznym związku,

który łączy Stary i Nowy Testament tchnieniem tego samego Ducha”, w tajemnicy Chrystusa

jako przewodnim temacie obu. Jednakowoż dowodzić spójności dzieła będzie odwołując się

do  samej  Biblii  pojętej  jako  samoobjaśniający  się  korpus,  w  którym  należy  wskazać  na

intertekstualne uwikłania tego czy innego passusu i mnożyć paralele dla niejasnych wyrażeń

itd. (Perrone 2003, ss. 280–281)

Dojrzałą syntezę literalizmu i alegoryzmu zawarł w swym teoretycznym traktacie  de

doctrina Christiana św. Augustyn i to w tym dziele szukać będziemy paraleli dla pogańskiego

wykładu poetów. Interesujące nas księgi II i III z liczącego cztery księgi dzieła powstały w

397 r.190 i to w nich właśnie – po przedstawieniu w ks. I swych poglądów na naturę znaków i

po przeprowadzeniu ich klasyfikacji – biskup Hippony wykłada systematycznie swą teorię

egzegezy Pisma św. Księga II rozpoczyna się mającymi charakter wstępny rozważaniami o

data signa, znakach, które to sibi quaeque viventia invicem dant ad demonstrandos quantum

possunt motus animi sui, vel sensa aut intellecta quaelibet (2,2). Spośród tych, Augustyna

interesują znaki, po pierwsze, quantum ad homines attinent (2,2), po drugie zaś te tylko, które

mają charakter językowy – verba. To dzięki słowom możemy poznać cogitationes i voluntas

189 Por. też Lang (1995, s. 207).
190 Korzystamy z tekstu zawartego w PL 34, s. 15-122. Księga I powstała również w r. 397 i ma charakter

przede wszystkim wprowadzający, księga IV, skomponowana w 426/7 r.,  za swój przedmiot ma retorykę
(Simonetti 2000, s. 347 przyp. 395).

65



autorów Pisma św., a zatem i voluntas samego Boga, który przez nich przemawia (2,5). Bez

większego  problemu,  jeśli  tylko  obdarzeni  jesteśmy dostateczną  pojętnością  (intelligentia

capaces, 2,14), dostrzeżemy w Piśmie wyrażone aperte (2,14) zalecenia moralne (praecepta

vivendi,  2,14)  i  przykazania  wiary  (regulae  credendi,  2,14).  Słowa  mogą  wszakże  swą

dwuznacznością i niejasnościami mylić, zwłaszcza nieuważnego czytelnika (decipiuntur qui

temere legunt, 2,6), a przeszkody te rozsiane są w Piśmie nie bez przyczyny, jak bowiem pisze

Augustyn: [id] totum provisum esse divinitus non dubito, ad edomandam labore superbiam et

intellectum a fastidio renovandum (2,6). Jak więc pokonać owe ambiguitates i jak rozproszyć

obscuritates? Oto zadanie tak egzegety, jak uważnego i dociekliwego czytelnika191.

Już  w  2,8  zauważa  Augustyn,  że  niejasne  miejsca  tekstu  objaśniać  można  przez

odwołanie  do  innych  jego  loci:  nihil  enim  fere  de  illis  obscuritatibus  eruitur, quod  non

planissime dictum alibi repperiatur  (2,6). W 2,12 dostrzega również192 wagę pamięciowego

opanowania tekstu, a przynajmniej pobieżnej znajomości całości dzieła193. To jednak dopiero

od 2,14 rozwija  swą klasyfikację  ambiguitates,  systematycznie wskazując sposoby, jakimi

można  się  z  nimi  uporać.  Podstawą jest  tu  „oswojenie  się  z  językiem Pisma”,  quaedam

familiaritas  cum  ipsa  lingua  divinarum  Scripturarum (2,14),  i,  o  czym  wspomnieliśmy,

pamięciowe  jego  opanowanie,  które  pozwoli  przywołać  inne  loci tekstu  dla  objaśnienia

trudnego fragmentu194.

Zdaniem Augustyna niezrozumienie może rodzić się, gdy w tekście spotykamy znaki

albo nam nieznane (ignota), albo też dwuznaczne (ambigua signa)195, które mogą być użyte

prócz  tego  dosłownie  (propria)  lub  przenośnie  (translata).  Oczywistym  warunkiem

rozumienia  nieznanych znaków nieprzenośnych jest  nauka języków, prócz  łaciny również

greki i hebrajskiego, co pozwala w razie wątpliwości na porównywanie przekładu  Pisma z

jego  oryginałem  z  jednej  strony  i  dzięki  czemu,  z  drugiej  strony,  poznajemy  sens

nietłumaczonych  biblijnych  hebraizmów196.  Wątpliwości  czytelnika  budzić  mogą  również

191 Por. charakterystyczne wyrażenia, np. sollertissimus indagator (2,12) itp.
192 Pomijamy tu  mniej  nas  interesujące  zalecenia Augustyna,  które  tyczą się  przyjęcia przez  studiującego

Pismo należytej duchowej  postawy wobec tekstu: winien on mianowicie wzbudzić w sobie timor Dei, który
to strach, skłaniając do rozmyślań o śmierci, pozbawi uniemożliwiającej zrozumienie superbia oraz pietas,
która  z  kolei  każe  pokornie  przyjąć  zawarte  w  biblijnych  passusach  nauki,  a  także  przywiedzie  do
przekonania, że cogitare potius et credere id esse melius et verius quod ibi [scil. in Scripturis] scriptum est,
etiam si lateat, quam id quod nos per nosmetipsos sapere possumus (2,9). Kolejnym stopniem poznania jest
gradus scientiae.

193 Por.  2,12  erit  igitur  divinarum Scripturarum solertissimus  indagator, qui  primo  totas legerit  notasque
habuerit, et si nondum intellectu, iam tamen lectione, dumtaxat eas quae appellantur canonicae.

194 Por. 2,14 pergendum est, ut ad obscuriores locutiones illustrandas de manifestioribus sumantur exempla et
quaedam  certarum  sententiarum  testimonia  dubitationem  incertis  auferant.  in  qua  re  memoria  valet
plurimum, quae si defuerit, non potest his praeceptis dari.

195 2,15 duabus autem causis non intelleguntur quae scripta sunt, si aut ignotis aut ambiguis signis obteguntur.
196 2,16  ut  ad  exemplaria  praecedentia  recurratur, si  quam  dubitationem  attulerit  Latinorum  interpretum
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nieznane  mu  pojedyncze  wyrazy  lub  wyrażenia  języka  łacińskiego197 -  ich  znajomość

pozyskać można dzięki nawykowi lektury i rozmowie198, o ich sens możemy spytać kogoś

lepiej obeznanego ze świętym tekstem lub domyślić się go, wnioskując z kontekstu199.

Co  się  tyczy  znaków  przenośnych  (verba  translata),  ich  rozumienie  oparte  jest  na

notitia  linguarum i  notitia  rerum (2,23).  Znajomość  języków  pozwala  np.  pojąć  sens

hebrajskich  nazw  własnych:  imion,  miast,  rzek.  Znajomość  rzeczy  rozjaśnia  znaczenie

wyrażeń przenośnych (locutiones figuratae), a może ona dotyczyć wiedzy o istotach żywych,

kamieniach,  roślinach,  które  pojawiają  się  w  Piśmie  św. w  charakterze  porównania

(similitudinis  gratia, 2,24).  Nie  sposób zrozumieć  niektórych  passusów Biblii,  nie  znając

znaczenia  liczb200,  w  egzegezie  przydatna  może  okazać  się  także  wiedza  muzyczna201 -

znajomość  instrumentów.  Po  powyższych  praecepta przechodzi  Augustyn  do  omówienia

swego  stanowiska  w  kwestii  dorobku  twórców  kultury  pogańskiej,  wskazując  te  jego

elementy,  które  warte  są  podjęcia  i  te,  które  jako  przejaw  superstitio,  inanissimae

observationes (2,31),  egzegetę  wieść  mogą  na  manowce202.  Pośród metod  użytecznych  w

objaśnianiu  świętych  ksiąg  wymienia  Augustyn  historia,  które  to  pojęcie  należy  chyba

rozumieć przede wszystko jako dociekania chronologiczne, pisze bowiem w tym kontekście

m. in.: et per Olympiadas et per Consulum nomina multa saepe quaeruntur a nobis203. Idealny

egzegeta, prócz wymienionych już, winien również opanować elementy  artes – medycyny,

rolnictwa, żeglarstwa, ale też aktorstwa czy tańca, tylko bowiem tak wyposażony zrozumie

właściwie zaczerpnięte z owych dziedzin w przenośnym sensie wyrażenia204. Księgę II swego

traktatu kończy Augustyn rozważaniami o przydatności i niebezpieczeństwach, jakie niesie

dialektyka,  owa  disciplina disputationis205,  a  także ogólnymi uwagami dotyczącymi sztuki

wymowy, eloquentia, która jego zdaniem sama w sobie nie jest zła, staje się taką natomiast,

gdy użyta jest w niecnych celach206. Tym samym formułuje program chrześcijańskich  artes

infinita varietas. Por. także 2,17-19.
197 2,21 namque aut ignotum verbum facit haerere lectorem, aut ignota locutio.
198 2,21 si  autem  ipsius  linguae  nostrae  aliqua  verba  locutionesque  ignoramus,  legendi  consuetudine

audiendique innotescunt.
199 2,2  ut cum vel peritior occurrerit de quo quaeri possint, vel talis lectio quae vel ex praecedentibus vel

consequentibus vel utrisque ostendat quam vim habeat, quidve significet quod ignoramus.
200 2,25 numerorum etiam imperitia multa facit non intelligi translate ac mystice posita in Scripturis.
201 2,26 non pauca etiam claudit atque obtegit nonnullarum rerum musicarum ignorantia.
202 Wśród zabobonów wymienia Augustyn m.in. astrologię (2,32-3 oraz 2,46).
203 2,42.  Por.  także  2,43,  gdzie  dowód  chronologiczny  pozwala  odpowiedzieć  na  zarzuty  oszczerców

twierdzących, jakoby Chrystus swe sądy zaczerpnął z pism Platona.
204 Wiedza takowa przydatna będzie 2,47 ad iudicandum, ne omnino nesciamus quid Scriptura velit insinuare,

cum de his artibus aliquas figuratas locutiones inserit.
205 Por. 2,48-53.
206 Por. szczeg. 2,54 quae [scil. praecepta eloquentiae] nihilominus vera sunt, quamvis eis possint etiam falsa

persuaderi; sed quia et vera possunt, non est facultas ipsa culpabilis, sed ea male utentium perversitas.
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liberales i  zakreśla  granice  uprawnionego  wykorzystywania  dorobku  starożytnej  myśli

filozoficznej207.

Po  omówieniu  w  ks.  II  zasad  interpretacji  signa  ignota,  przechodzi  Augustyn  do

interesującego  nas  wykładu  reguł  objaśniania  signa  ambigua.  Oto,  co  zresztą  w  świetle

zacytowanych wyżej definicji gramatycznego officium nie dziwi, wątpliwości co do znaczenia

wyrazów  i  zwrotów  nieprzenośnych  rozstrzygnąć  może  już  właściwe  ich  odczytanie,

poprawna lectio. Chodzi tu, po pierwsze, o właściwą distinctio, a zatem dające sens łączenie

wyrazów i  zdań.  Kryterium decydującym o poprawności  distinctio jest  przede  wszystkim

zgodność uzyskanego sensu z regula fidei, jego zatem poprawność doktrynalna.208 Gdy jednak

wzgląd na  regula fidei doprowadzi nas do dwu lub więcej zgodnych z doktryną odczytań

passusu, pozostaje nam wewnątrztekstowe kryterium ustalania  distinctio209. Co jednak, gdy

mimo zastosowania obu metod, wciąż mamy wątpliwości co do łączenia? Pozostaje tylko

pogodzić  się  z  istnieniem  alternatywnych  lekcji210,  a  wybór  jednej  z  nich  pozostawić

czytelnikowi211.  Podobną  jak  wyżej  opisana  ratio radzi  kierować  się  św.  Augustyn  w

rozstrzyganiu wątpliwości tyczących pronuntiatio212, intonacji zdań213 oraz tych, które rodzą

się,  gdy w tekście  spotykamy homonimy lub  równobrzmiące formy gramatyczne jednego

wyrazu214. W tym ostatnim przypadku zaleca również215 skolacjonowanie tekstu łacińskiego z

oryginalnym,  linguae  praecedentis  inspectio (3,7)  oraz  porównanie  między sobą  różnych

tłumaczeń  łacińskich,  interpretum  collatio (3,8).  Więcej  miejsca  poświęca  Augustyn

interpretacji wyrażeń przenośnych,  verba translata, który to problem, jak wiadomo, stał w

centrum teoretycznych rozważań i sporów egzegetów chrześcijańskich216. Nie próbując nawet

określić miejsca Augustyna w dziejach owej kontrowersji, przytoczymy jedno tylko zdanie,

dobrze oddające jego interpretacyjną zasadę: ea demum est miserabilis animae servitus, signa

207 2,60  philosophi  autem  qui  vocantur, si  qua  forte  vera  et  fidei  nostrae  accomodata  dixerunt,  maxime
Platonici, non solum formidanda non sunt, sed ab eis etiam tamquam ab iniustis possessoribus in usum
nostrum vindicanda.

208 3,2 consulat regulam fidei, quam de Scripturarum planioribus locis et Ecclesiae auctoritate percepit.
209 3,2 quod si ambae vel etiam omnes, si plures fuerint partes, ambiguitatis secundum fidem sonuerint, textus

ipse sermonis a praecedentibus et consequentibus partibus, quae ambiguitatem illam in medio posuerunt,
restat consulendus eqs. Por. także przykłady heraetica distinctio w 3,3.

210 3,5 nihil obest secundum quamlibet earum quae ostenduntur, sententiam distinguere.
211 3,5 tales (...) distinctionum ambiguitates in potestate legentis sunt.
212 Por. wyżej.
213 Najważniejszym kryterium pozostaje zgodność lekcji z  regula fidei, następnie wnioskowanie z kontekstu

(3,6  consequentis  contextio  sermonis),  a  w  przypadkach  nierozstrzygniętych  –  pozostawienie  wyboru
pronuntiatio czytelnikowi.

214 Augustyn  podaje  tu  przykłady  –  odpowiednio  –  wyrazów  os i  praedico oraz  fratres (nominativus?
accusativus? vocativus?).

215 Obok omawianych już zasad regula fidei i wnioskowania z kontekstu, określanego w tekście również jako
ex verbo vicino (3,7) i circumstantia sermonis (3,8).

216 Por. Simonetti (2000, passim).
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pro rebus accipere, et supra creaturam corpoream oculum mentis ad hauriendum aeternum

lumen levare non posse (3, 9).

Jak rozpoznać, czy do czynienia mamy z proprium czy translatum verbum i, co za tym

idzie,  wybrać właściwe egzegetyczne postępowanie – te  pytania stawia Augustyn w 3,14.

Kryterium decydującym o podjęciu  alegorycznej  wykładni  passusu  Pisma winien być,  po

pierwsze, wzgląd na odmalowane w nim obyczaje, morum honestas, a – po drugie – zgodność

literalnego znaczenia tekstu z veritas fidei. Co w tekście biblijnym zdaje się przy interpretacji

dosłownej  kłócić  z  jednym  bądź  drugim,  to  musi  być  rozumiane  jako  figurate  dictum i

domaga  się  alegorycznej  eksplikacji.  Zasadę  tę  uszczegóławia  Augustyn  w  kolejnych

rozdziałach swojego traktatu.

Za przenośne więc uznać musimy te ustępy Biblii, które relacjonują „srogie” czyny i

słowa Boga,  i  jego świętych217,  a  które  to  ustępy mają  w istocie  za  cel  obalenie  rządów

pożądliwości218. Podobnie, te loci Pisma, w których słyszymy o haniebnych czynach Stwórcy,

o  jego  dicta  factaque  flagitiosa,  właściwie,  tj.  alegorycznie,  rozumiane  okazują  się

wezwaniem  do  miłości219.  Tę  egzegetyczną  metodę,  którą  traktujemy  jako  szczególną

presumpcję lektury dzieła kanonicznego, zawrze następnie w zdaniu:

si praeceptiva locutio est aut flagitium aut facinus vetans, aut utilitatem aut beneficientiam iubens, non est
figurata.  si  autem flagitium aut facinus videtur iubere aut  utilitatem et  beneficentiam vetare,  figurata
est.  ...  et  cum  possit  dupliciter  interpretari,  uno  modo  ad  nocendum,  altero  ad  praestandum,  ad
beneficentiam te potius caritas revocet eqs. (3,23)

W interpretacji pamiętać należy nie tylko o tym, co się w tekście mówi, ale także mieć

na  uwadze  kto,  gdzie  i  kiedy  mówi220,  postępując  bowiem  inaczej,  popełniamy  błąd

narzucając  dziełu  fałszywą  perspektywę221.  Oczywiście,  wszystkie  te  uwagi  mają  cel

apologetyczny,  przypominając  o  konieczności  uwzględnienia  kontekstu  czasowego,

historycznego  oraz  „wymowy”  Pisma  św.,  co  uniemożliwia  odczytania  heretyckie,

oszczercze,  które scenom biblijnym zarzucałyby niemoralność i  okrucieństwo.222 Tę część

swych wywodów kończy Augustyn wezwaniem egzegety do lektury uważnej i  wytrwałej:

217 3,17 quidquid ergo asperum et quasi saevum factu dictuque in sanctis Scripturis legitur ex persona Dei vel
sanctorum eius eqs.

218 3,17 ad  cupiditatis  regnum  destruendum,  por.  także  3,15  ad  (...)  cupiditatem  vincendam  atque
exstinguendam.

219 3,18 ad caritatis pastum i bardziej wymownie w 3,15 ad (...) caritatem nutriendam atque corroborandam.
220 3,19  quid igitur locis et temporibus personisque conveniat, diligenter attendendum est, ne temere flagitia

reprehendamus.
221 W tym kontekście ważne wydają się słowa z 3,15 quoniam proclive est humanum genus non ex momentis

ipsius libidinis,  sed potius suae consuetudinis aestimare peccata, fit  plerumque ut  quisque hominum ea
tantum culpanda arbitretur, quae suae regionis et temporis homines vituperare atque damnare consueverunt.

222 3,22  in  quae  facta  legenda  cum  incurrunt  indocti  alterius  consuetudinis,  nisi  auctoritate  reprimantur,
flagitia putant. Por. też 3, 26 item cavendum est ne forte quod in Scripturis veteribus pro illorum temporum
condicione, etiamsi non figurate, sed proprie intellegatur, non est flagitium neque facinus, ad ista etiam
tempora quis putet in usum vitae posse transferri.
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servabitur  ergo  in  locutionibus  figuratis  regula  huiusmodi,  ut  tam  diu  versetur  diligenti

consideratione quod legitur, donec ad regnum caritatis interpretatio perducatur (3,23).

Przechodzi  następnie  Augustyn  do  opisu  niektórych  osobliwości  stylu  biblijnego.

Zajmuje się najpierw porównaniem, które, jak twierdzi, nie posiada raz na zawsze przypisanej

mu  wartości  czy  funkcji:  to  samo  słowo,  to  samo  biblijne  porównanie  może  raz  służyć

pochwale, raz naganie, a kiedy indziej znowu – może być nienacechowane223. Raz jeszcze, by

rozstrzygnąć „wartość” tych ostatnich, każe nam Augustyn rozważyć kontekst, w jakim się

pojawiają albo też przywoływać inny passus tekstu, w którym inkryminowane porównanie

występuje  w  niewątpliwym  sensie224.  Gdy  jednak  obie  metody  zawiodą  i  nie  uzyskamy

znaczenia  pewnego,  kontynuuje  Augustyn,  przyjąć  trzeba  wieloznaczność  wyrażenia.

Wieloznaczność,  co  ważne (także  dla  gramatyków pogańskich),  która  nie  jest  bynajmniej

niepożądana, bo wielowykładalność tekstu w niczym nie uchybia  regula fidei:  si latet quid

senserit ille qui scripsit, nihil periculi est, si quodlibet eorum congruere veritati ex aliis locis

sanctarum Scripturarum doceri potest (3,38), więcej nawet – przez autorów Pisma została

przewidziana: nam quid in divinis eloquiis largius et uberius potuit divinitus provideri, quam

ut eadem verba pluribus intellegantur modis, quos alia non minus divina contestantia faciant

approbari? (3,38) Nim przejdzie do szczegółowego omawiania mniej nas tu interesujących

reguł Tykoniusza,  wspomni Augustyn jeszcze,  że autorzy biblijni  posługiwali  się  tropami,

znali ironię, stąd ich poznanie konieczne jest dla zrozumienia Pisma św.225

Jakkolwiek  przedmiotem opisu  Augustyna  jest  egzegeza  biblijna,  nie  sposób  nie

zauważyć   uderzającej  odpowiedniości  jego  teorii  z  praktyką  komentarza  pogańskiego.

Augustyn  wypowiada  niejednokrotnie  zasady, które  komentatorzy,  jak  nieraz  zobaczymy,

zdają się milcząco przyjmować. Wśród najważniejszych tytułem podsumowania wymienić

należy:

• rolę znajomości całego tekstu dla rozumienia poszczególnych jego ustępów oraz loci
paralleli z autora będącego przedmiotem analizy;

• równouprawnienie wiedzy rzeczowej i znajomości języka w rozumieniu dzieła, w tym
np. wyrażeń figuratywnych;

• przekonanie o kontekstualności znaczenia w dziele;
• świadomość, iż alegoria służyć może odzyskiwaniu koherencji dzieła i służy obronie

integralności tekstu wobec niepożądanych interpretacji;
• przyzwolenie na wieloznaczność dzieła i uznanie jej za naturalny składnik rozumienia.

223 3, 35 et in vituperatione posuit fermentum Dominus cum diceret (...) et in laude cum diceret eqs.; 3, 36 sunt
(...) quae incertum sit in quam partem accipi debeant.

224 3, 36 pro locis in quibus ponitur i 3, 37 ubi autem apertius ponuntur, ibi discendum est quo modo in locis
intellegantur obscuris.

225 3, 40-1, a szczeg. 3, 41 quorum cognitio propterea Scripturarum ambiguitatibus dissolvendis est necessaria
quia, cum sensus, ad proprietatem verborum si accipiatur, absurdus est, quaerendum est utique, ne forte illo
vel illo tropo dictum sit quod non intellegimus; et sic pleraque inventa sunt quae latebant.
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Ku charakterystyce komentarza

Komentarz a inne genry226 kultury gramatycznej

Barwick,  a  za  nim  de  Nonno  wskazują,  iż  wyliczone  przez  Tyranniona  ὄργανα

gramatyki  (γλωσσηματικόν,  ἱστορικόν,  μετρικόν,  τεχνικόν) wyznaczają  całokształt

wiedzy i kompetencji uprawiającego ją gramatyka, a jako takie mogą stać się swoistą mapą

służącą  klasyfikacji  tematycznej  gramatycznego  piśmiennictwa  fachowego.  W zależności

zatem od aspektu,  w jakim rozpatrywać chce  język  lub  dzieło  literackie,  komentator  czy

egzegeta wybrać może dla swojego wywodu jeden z typów tekstu:

(1) zbiory glos i słowniki (γλωσσηματικόν);
(2) mitografie, monografie antykwarystyczne (ἱστορικόν);
(3) rozprawy poświęcone metryce (μετρικόν);
(4)  przynoszące  próbę  opisu  systemu  języka  artes  grammaticae,  poświęcone

poprawności językowej traktaty de latinitate oraz pisma de orthographia (τεχνικὸν).
Z  kolei  w  proponowanym przez  Tyranniona  czwórpodziale  μέρη gramatyki

(διορθωτικόν,  ἀναγνωστικόν, ἐξηγητικόν, κριτικόν) nie  dostrzega Barwick większego

potencjału teoretycznego, pisząc, iż “von den μέρη (...) ließ sich (...) rein theoretisch wenig

oder gar nichts sagen”  (Barwick 1922, s. 225). Poszukując wśród gatunków piśmiennictwa

naukowego  odpowiedników  dla  wspomnianych  partes,  wskazuje  uczony,  iż  produktami

aktywności  w  tych  obszarach  mogą  być  tak  wydania  tekstów,  jak  ustny  wykład  czy

komentarz.  Ta  sama  myśl  przyświeca  autorce  fundamentalnej  analizy  Porfyriuszowego

komentarza,  Silke  Diederich,  która  czyni  ze  schematu  Tyranniona  szkielet  swojej  pracy,

przypominając opinię Usenera uważającego, iż schemat ten doskonale odpowiada starożytnej

praktyce  egzegetycznej:  “Man  sieht  leicht,  daß  sich  kein  System  des  Altertums  den

tatsächlichen  Umrissen  der  antiken  Philologie  so  enge  anschmiegt  als  dieses”  (Diederich

1999, s. 14). Miejsce komentarza jednakowoż domaga się w takim ujęciu doprecyzowania.

Commentarius okazuje się swoistą syntezą tak  partes, jak i  officiów  gramatycznych.

226 Terminu  „genre”  używam  tu  w  znaczeniu  przyjętym  w  teorii  dyskursu  na  oznaczenie  typu  tekstu
przewidzianego dla określonych w pewnej wspólnocie celów. Por. definicję Johnstone: „a recurrent verbal
form (or ‘text-type’) associated with a recurrent purpose or activity” (Johnstone 2008, s. 184). W ujęciach
dyskursu  podkreśla  się  zwłaszcza  społeczną  wagę  znajomości  konwencji  produkcji  tekstów:  „genre
knowledge is the procedural competence required to produce a form and use it”  (Johnstone 2008, s. 184).
Por. również tamże (2008, s. 182):  „discourse analysts (…) have used the idea of genre in discussing the
categories of texts which a person has to learn to recognize, reproduce, and manipulate in order to become a
competent member of a particular community. (...) The relatively fixed text-types that are associated with
particular recurrent purposes for writing of speech in a community are referred to as genres. In some uses of
the term, the skills, understandings,  or activities through which these text-types are produced are called
‘genre knowledge’”.
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Stojąc  w centrum filologii  łączyć  będzie  w sobie  różne  jej  gatunki  i  techniki,  stając  się

amalgamatem  mnogich  genrów i  przestrzenią  wykorzystania  wszystkich  dostępnych

antycznym  filologom  narzędzi.  Będąc  wytworem kultury  o  skomplikowanej  strukturze

wewnętrznej  i  –  jak  podkreślaliśmy  –  o  wybitnie  niejasnych  granicach,  sam  komentarz

również  będzie  polem krzyżowania  się  różnych gatunków, przy czym zjawisko to  o  tyle

zrozumiałe,  że  i  uzasadnione  przez  praktykę  użycia  tekstu  komentarzowego.  Jak bowiem

udowodnił Schindel, dwa główne genry kultury gramatycznej,  artes i komentarze, używane

były równolegle w praktyce pedagogicznej oraz często pozostawały od siebie zależne. Relacja

ta miała przy tym charakter obustronny: artes wykorzystują autorzy komentarzy, komentarze

z kolei dostarczają materiału ilustracyjnego autorom artes (Schindel 2002, ss. 104–114). W

przeciwieństwie do artes  jednak przedmiotem, quid, komentarza jest tekst literacki227, nie zaś

system języka. W komentarzu mamy do czynienia z zapisem rozumienia tekstu literackiego, a

to jest z zasady wielopłaszczyznowe, jak wielopłaszczyznowy jest jego przedmiot. Nie może

więc dziwić, że komentarz będzie istotnie stanowić syntezę kompetencji odbiorczych, aparatu

analitycznego i interpretacyjnego, jakim starożytny gramatyk dysponował. Ten syntetyczny

(ze względu na konieczne kompetencje) i holistyczny (ze względu na całościowe traktowanie

materii  dzieła)  charakter  można dostrzec tym wyraźniej,  gdy rozpatrzyć  komentarz na tle

innych gatunków, które za swój przedmiot obrały tekst prymarny. W tej perspektywie będzie

komentarz  stał  w opozycji,  np.  do słowników do poszczególnych autorów, gdyż  refleksji

poddany jest  w nim tekst  en entier,  a  nie  tylko jego wybrany aspekt (w przypadku dzieł

glossograficznych: leksykalna płaszczyzna dzieła). Próbę kontrastywnej definicji komentarza

–  w  świetle  innych  gatunków  „żywiących  się”  tekstami  prymarnymi  –  podjął  Raible,

wskazując  miejsce komentarza  w szeregu tekstów ufundowanych na amplifikacji  tekstu228

prymarnego, tj. scholiów, homilii229, targumów,  glossae ordinariae czy przekładów  (Raible

1995, s. 62). Tak pojmowany, komentarz będzie stał w opozycji z jednej strony do tekstów

redukujących tekst prymarny (epitomy, katechismoi, compendium, argumentum, hypotheseis,

glosy),  a  z  drugiej  –  w opozycji  do  tekstów, w skład  których  wchodzą  teksty prymarne

(florilegium,  miscellanea,  stromata,  compilatio,  słowniki,  encyklopedie,  konkordancje)

(Raible 1995, ss. 58–63). Zarazem jednak w komentarzu wykorzystuje się modi egzegetyczne

właściwe innym gatunkom: praktyka podawania ekwiwalentów wyrazów tekstu prymarnego

227 To różni komentarze,  którymi zajmujemy się  w niniejszej  pracy, od komentarzy, np. filozoficznych czy
naukowych, o których pisze np. Geffcken (1932).

228 Ta  przejawia  się  w  charakterystycznej  np.  dla  komentarzy  prawniczych  predylekcji  do  definicji
ekstensjonalnych,  uszczegółowiających,  w  miejsce  definicji  intensjonalnych  tekstów  prymarnych,  por.
Raible (1995, s. 55).

229 O komentarzu homiletycznym oraz jego celach, por. Lang (1995).
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charakterystyczna jest dla dzieł glossatorskich, leksykonów czy encyklopedii, odpowiedniki

zdań  znajdziemy  we  wszelkiego  rodzaju  parafrazach,  natomiast  uwagi  i  interpretacje

komentatorów  dotyczące  elementów  makrostruktury  dzieła  znajdują  swój  ekwiwalent  w

tekstach  parodiujących  czy  argumentach  (Raible  1995,  ss.  67–68).  Ta  „gatunkowa”

heterogeniczność komentarza nie jest niczym wyjątkowym, jeśli przypomnieć sobie, że już w

czasach hellenistycznych granice między różnymi typami pism erudytów są płynne: między

krótką rozprawą a komentarzem jest miejsce na typy pośrednie, dla ilustracji których Wilson

przywołuje komentarz Didymosa do Demostenesa (P. Berol.  9780),  w którym przeważają

uwagi historyczne, nie językowe, a i objaśnień „historycznych” doczekają się tu nie wszystkie

miejsca  (Wilson 1983, s. 86). Taka charakterystyka komentarza w kontekście pokrewnych

dzieł kultury gramatycznej musi być jednakowoż uzupełniona o próbę opisu jego materialnej

formy oraz wybranych aspektów jego tekstualności, tekstualności szczególnej, dodajmy, bo

zrodzonej z wtórności komentarza, jego silnego podporządkowania tekstowi prymarnemu230. 

Komentarz jako tekst o tekście

Ewolucja materialnej formy komentarza i jej konsekwencje dla tekstualności

Związek  komentarza  z  tekstem  będącym  jego  tematem  nie  jest  związkiem  tylko

konceptualnym,  towarzyszy mu on bowiem również  w sensie  fizycznym,  choć  relacja  ta

przybierała  różne  formy  w  historycznym  rozwoju  formy  komentarzowej.  Del  Fabbro

analizując  komentarze  zachowane  w  papirusach,  definiuje  je  jako  teksty  egzegetyczne,

fizycznie oddzielone od edycji dzieła komentowanego, cechujące się następstwem lemmatów

i  uwag  objaśniających  (Del  Fabbro  1978,  s.  69).  Wśród  tak  zdefiniowanych  komentarzy

wyróżnia następnie te, w których lemmaty niemal w całości odtwarzają tekst komentowany,

zatem można je  czytać,  nie  odwołując  się  do  tekstu  komentowanego,  oraz  komentarze  o

luźniejszym układzie lemmatów, wymagające równoległego dostępu do tekstu prymarnego

(Del Fabbro 1978, ss. 70–71). Lemmaty są poprzedzone zwykle ἔκθεσις o szerokości jednej

lub  więcej  liter,  od  tekstu  oddziela  je  παράγραφος,  natomiast  poszczególne  zapiski

oddzielone są od siebie znakiem  κορωνίς, któremu może towarzyszyć διπλῆ (Del Fabbro

1978, s. 87). Częste są w komentarzach także skróty (np. dla wyrazu poeta) i wszelakie sigla.

Różny bywa zakres  uwag – w jednych komentarzach dotyczą  one pojedynczych słów, w

innych z kolei – całych passusów (Del Fabbro 1978, s. 93). Uwagi natury ogólnej wysunięte

230 Ta „redukcja”  komentarza  jest  szczególnie  dostrzegalna  w egzegezie  chrześcijańskiej,  gdzie  warunkiem
zaistnienia  komentarza  jest  „kanonizacja”  tekstu,  wobec  którego,  jak  przedstawia  to  Geerlings,
nauczyciel-egzegeta ustępuje, zürucktritt (Geerlings 2002, s. 1)
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są na czoło papirusu: tu odnajdziemy biografię poety, fabuły dramatów czy opis okoliczności

wykonania partii chóralnych (Del Fabbro 1978, s. 95).

Opisywaną przez del Fabbro postać komentarza ciągłego, ὑπόμνημα231, commentarius,

należy odróżnić od scholiów, tj. krótkich uwag ad locum wypełniających szczelnie nie tylko

marginesy papirusów lirycznych czy tragicznych (Messeri Savorelli & Pintaudi 2002, s. 50),

ale  też  -  co  dla  nas  bardziej  interesujące  -  karty  średniowiecznych  rękopisów  dzieł

prymarnych. Jakkolwiek scholia są wobec komentarza wtórne, gdyż są z nim genetycznie

związane, przez co nie stanowią oryginalnej formy antycznego dyskursu o literaturze (Luppe

2002, s. 57), to jednak przewijają się stale przez historię gatunku komentarzowego, gdyż to do

nich  komentarz  bywa  sprowadzany  i  niekiedy  z  nich  powtórnie  wydzielany  w  dzieło

autonomiczne. Choć kwestia datowania ewolucji komentarzy w scholia (i na odwrót) jest w

nauce wciąż dyskutowana232,  daje się wyróżnić dwa główne stanowiska: część badaczy za

Zuntzem datuje powstanie scholiów na ok. IX w. n.e., inni z kolei przyjmują, iż zmiana ta

miała miejsce w IV-V w. n.e. Ewolucję komentarza greckiego opisuje del Fabbro (1978, ss.

91–92), przekonując, że postępowała ona od mniej lub bardziej ścisłego związku z edycją,233

przez  etap  oddzielenia  od  niej,  kiedy to  ograniczano  zakres  lemmatów, a  miejsca  sporne

oznaczano  w  tekście  znakami  diakrytycznymi,  aż  po   komentarz  o  obfitych  lemmatach,

przeznaczony do niezależnej lektury, erudycyjny.234 Powrót komentarza do jego dawnej formy

datuje del Fabbro na czasy bizantyńskie,  kiedy to silnie zredukowany komentarz przybrał

formę  marginaliów.  Podobnie  ewolucję  komentarza  przedstawia  Mähler,  datując  proces

przepisywania komentarzy ze zwojów do kodeksów na II w. n.e., przy czym towarzyszące

transkrypcji uproszczenie scholiów wiąże z ich adaptacją do potrzeb szkoły (Mähler 2000, s.

35).235 Wprowadzenie kodeksu pozwoliło komentarzowi zbliżyć się do tekstu oryginalnego,

231 O problemach klasyfikacji hypomnemata, por. zwłaszcza pracę Dorandiego (2000). Włoski badacz dowodzi,
iż termin ten był wieloznaczny, a na pewno obejmował dzieła o różnej budowie, celu itd. (Dorandi 2000, s.
27)

232 Por. np.  zastrzeżenia  Arrighettiego  (1977),  który wskazuje  przykłady tekstów niełatwo poddających  się
klasyfikacji.

233 Istnienie  edycji  komentowanych  w  świecie  greckim,  przynajmniej  dla  krótkich  utworów  (np.  elegii),
potwierdzają Savorelli i Pintaudi (2002, s. 49). Dobre wprowadzenie do mise en page komentarza greckiego
(wraz  z  poglądowymi  ilustracjami)  stanowi  praca  Irigoina  (1985).  Pamiętać  należy,  że  świadectwo
papirusów wskazuje,  iż edycje komentowane były stosunkowo mało popularne. Niewiele zachowało się
papirusów  literackich  z  objaśnieniami  marginalnymi,  również  edycje,  w  których  właściwe  miejsce
komentarza ciągłego wskazywano za pomocą znaków (np. diple), były skierowane do wąskiej publiczności:
„most copies of Homer were produced for the general reading public, not for serious students. (…) Scholars’
reasons for proposing variant readings and elaborate interpretations appear to have been of little interest to
most readers (…)” (McNamee 1981, ss. 254–255).

234 Rozbudowane komentarze zarazem funkcjonowały odrębnie od tekstu komentowanego, przez co ich użycie
było niewygodne: „commentaries circulated until late antiquity in book rolls independent of the texts they
treated. To consult them was awkward. It is scarcely remarkable, in fact, that neither sigla nor hypomnemata
are found in abundance in ancient papyri” (McNamee 1981, s. 252).

235 Nie był to proces, jak podkreśla Irigoin  (1985, s. 80), prosty: „les deux pages qui se font face lorsqu’on

74



zarazem wymagając odeń uproszczenia  (Irigoin 2003, s. 202). W toku ewolucji komentarze

autonomiczne,  współistniejące  jeszcze  w  VI  w. n.e.  z  kodeksami  zawierającymi  scholia,

zostają stopniowo wyparte przez komentarze marginalne wraz z procesem selekcji objaśnień,

upowszechnienia minuskuły greckiej w IX w. oraz systemu skrótów (Mähler 2000, s. 34). 

Podobnie  ze  starożytności łacińskiej236 średniowiecze  odziedziczy  dwa  rodzaje

komentarza  -  komentarz  marginalny,  scholia,  oraz  samodzielny,  zaopatrzony  w  lemmaty

(Holtz 2000, s. 104).237 Ewolucja form jest tu, jak zauważa Zetzel, jasna: „from independent

text  to  marginalia  in  late  antiquity,  from  marginalia  back  to  independent  text  in  the

Carolingian period or slightly later; and then a bewildering proliferation of transformations

down to the era of printed books” (Zetzel 2005, s. 8). Marginalia - będące zwykle własnością

ucznia  lub  nauczyciela  -  miały  charakter  bardziej  osobisty,  nie  były  komentowanym

wydaniem, jakie znamy ze Wschodu  (Maniaci 2002, ss. 10–11); komentarz autonomiczny

natomiast, jak przekonuje Holtz, silnie związany był z osobą jego autora, co bynajmniej nie

oznacza,  iż  nie  podlegał  zmianom  i  uzupełnieniom  (Holtz  2000,  s.  104).  W kodeksach

łacińskiego  Zachodu  daje  się  zauważyć  wzajemne  przenikanie  obu  typów  komentarza:

lemmaty  komentarza  przenoszono  do  wydań  i  –  odwrotnie  –  uwagi  marginalne  mógł

nauczyciel  włączyć  do  swojego  komentarza  (Holtz  2000,  ss.  104–105).  Szczególną

popularność  komentarz  zyskuje  sobie  zdaniem  Holtza  od  III  w.  n.e.,  kiedy  Orygenes

inauguruje  swoją  Heksaplą rozkwit  egzegezy  biblijnej.  Zlemmatyzowany  komentarz

dominuje od II do VI w. n.e., szczyt popularności osiągając w V-VI w. n.e.  (Holtz 2000, s.

106) Proces przenoszenia komentarzy do wydań nasila się od VI w., kiedy uczona łacina dzieł

normatywnych znacząco oddala  się  od  łaciny ogólnej  owych czasów, więc  i  same  dzieła

domagają się bliższego związku z objaśnieniem (Holtz 2000, s. 108). W epoce karolińskiej

układ  strony  kodeksu  zostaje  już  podporządkowany  komentarzowi  marginalnemu,  który

otacza tekst ze wszystkich stron, przy czym proporcje obu zmieniają się w zależności od ich

ouvre le livre en forme de codex acquièrent une autonomie plus grande que celle des colonnes du rouleau
(…). Les copistes ne semblent pas avoir toute de suite pris conscience du changement: dans le Sinaiticus de
la Bible,  les  colonnes de texte s’accumulent  à raison de huit  sur  la double page,   mais pour les livres
poétiques, la disposition tient compte de la longueur des versets”.

236 Warto tu pamiętać, iż zdaniem niektórych badaczy „genetyczne” dociekania nad powstaniem komentarzy w
średniowiecznych  manuskryptach  obciążone  są  wobec  niedostateczności  dowodów,  sporym  błędem
(Maniaci 2002, s. 11).

237 Por.  również  definicje  Zetzela  (2005,  s.  4),  dla  którego  komentarz  jest  tekstem od  tekstu  prymarnego
względnie niezależnym, podczas gdy scholia ściśle tekst oplatają: „(…) commentary: a set of notes on a text
constructed as a continuous prose and presented separately from the text itself. Of such works, the most
familiar is Servius’ commentary on Virgil: while it is dependent on the text of Virgil for the order and topics
it contains, it  can be read independently and each note or set of notes is constructed as a coherent unit
introduced by a lemma (…) and itself consists of individually comprehensible phrases or sentences. (…) The
other form of exegesis is (…) scholia: notes placed in the margins of a literary text, generally keyed to the
text by proximity or by reference signs. The individual scholia may or may not include lemmata”.
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objętości  (Holtz  2000,  ss.  110–113).238 Skomplikowany  proces  ewolucji  form

komentarzowych nie ominie również naszych komentarzy: zmieniając niekiedy kilkakrotnie

swą postać,  z jednej strony obrosną interpolacjami, z drugiej  zatracą część wyznaczników

tekstualności,  jakie  konstytuowały  je  u  zarania.  Nim jednak  prześledzimy historię  tekstu

naszych komentarzy, zwróćmy nasz wzrok ku roli, jaką teksty literackie pełniły w rzymskiej

edukacji, by następnie wskazać na bezpośrednich poprzedników naszych autorów.

Rola tekstów w rzymskiej edukacji: Terencjusz, Horacy, Wergiliusz

Kulturotwórcza  rola  tekstów  nie  wzbudza  dziś  najmniejszych  wątpliwości,  większa

jeszcze była  ona w starożytności.  W cywilizacjach,  które  ewoluowały od fazy oralnej  do

piśmiennej, to właśnie pismo przyjmowało funkcję repozytorium pamięci kulturowej. Teksty,

do których komentarze zajmują nas w niniejszej pracy, usytuowane są w centrum rzymskiej

edukacji, stanowią jej kanon. Nie znaczy to bynajmniej, iżby - jak niekiedy się twierdzi - ich

status  był  tożsamy  ze  statusem ksiąg  świętych  w  kulturach  hebrajskiej  czy  buddyjskiej.

Wypada tu odwołać się do istotnego, jak sądzimy, rozróżnienia Assmanna pomiędzy tekstami

kanonicznymi a tekstami świętymi. Te ostatnie bardziej niż interpretacji domagają się wiernej

recytacji, te pierwsze winny być wcielane w życie, a przy tym obcowanie z kanonem wymaga

udziału osoby trzeciej, interpretatora, który pośredniczyłby między tekstem a jego odbiorcą,

uwalniając,  jak  już  wspomniano,  zawarte  w  literach  impulsy  normatywne  i  formatywne

(Assmann 2008, s. 110). Teksty będące przedmiotem zainteresowania gramatyków nie tworzą

zamkniętego, niepodatnego na modyfikacje zbioru, zatem kanonu w sensie, jaki od IV w. n.e.

pojawia się w chrześcijaństwie, by wreszcie zdominować nasze rozumienie tego terminu239.

Wręcz przeciwnie: podlegają,  jak dobrze wiadomo, historycznym zmianom. Tak z kanonu

rzymskiej szkoły Wergiliusz wyparł Enniusza, tak rola Terencjusza była przez wieki daleko

istotniejsza  od  roli  Horacego  czy  Lukana  (Reynolds  & Wilson  2008,  s.  46).240 Podobnie

idoneus auctor nie był Stacjusz,  zaś Juwenalis  włączony został  do  curriculum dopiero na

przełomie IV i  V w.  (Jakobi 2004, ss. 2–3).  Jak zauważa Flobert,  w cytacjach artigrafów

dominuje  Wergiliusz,  Terencjusz  i  Horacy,  pośród  prozaików  zaś  palmę  pierwszeństwa

dzierży Cyceron, cytują oni prócz tego Salustiusza i Liwiusza (Flobert 1988, s. 28). Dopiero

za  czasów  Serwiusza  w  programie  rzymskiej  szkoły  pojawiają  się  Lukan,  Stacjusz  i

238 Podobnie rzecz się miała z komentarzem greckim, gdyż i tu układ stronic kodeksu planowano z myślą o
komentarzu okalającym tekst prymarny (Irigoin 1985, s. 86).

239 Dobre  wprowadzenie  do  problematyki  kanonu  dają  Anderson  (1993) oraz  Grant  (1993) Najlepszym
wprowadzeniem w zagadnienie cytacji z autorów u gramatyków rzymskich jest artykuł de Nonno (1990).

240 Por. określenie  quadriga Messii, którego Kasjodor użył (Inst. 15,7) na określenie wzorcowych autorów, z
których wyboru konstrukcji gramatycznych dokonał pod koniec IV w. Aruzjanus Messjusz (GL 7, s. 449).
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Juwenalis,  autorzy  zatem  odlegli  od  szkolnych  czytelników  o  z  górą  trzy  stulecia.241

Wymienione dzieła są jednakowoż dziełami wzorcowymi w ten czy inny sposób: kształtują

narodową wspólnotę (Eneida), wcielają pożądany styl (Lukan w czasie archaizującego zwrotu

II  w.,  ale  także  Terencjusz),  wskazują  wzorce  osobowe (Horacy).  Przy tym,  jak  słusznie

zauważa  Assmann  (2008,  s.  135),  „klasyczna  cenzura  dotyczy  wyłącznie  autorytetu,

reprodukowalności i nawiązywalności”, a zatem wcielając normę, winny być (w wybranych i

podlegających  dyskusji  wymiarach)  przedmiotem  imitacji,  mogą  też  stać  się  źródłem

twórczych  nawiązań.242.  Teksty  klasyków,  choć  nie  są  kanonicznymi  w  sensie,  w  jakim

kanonicznymi  są  księgi  biblijne243,  podlegać  będą  jednakowoż  interpretacji  naznaczonej

oddziaływaniem  czynnika  celnie  przez  Grünwalda nazwanego  „efektem  skrypturalnym”

(Grünwald 1995, s. 77), który to wpływa na interpretacyjne zachowania ludzi wobec tekstów

obdarzanych przez nich szczególnym autorytetem. Teksty tego rodzaju otwarte są na daleko

idące  reinterpretacje  sięgające  warstwy  leksykalnej,  a  obliczone  na  cele  istotne  dla

interpretatora;  czytelnikom  zdają  się  nieść  szczególnie  istotne  treści,  przez  co  zyskują

charakter w ten czy inny sposób normatywny (Grünwald 1995, s. 87).

Żywa recepcja naukowa dzieł Horacego, Terencjusza i Wergiliusza potwierdza intuicję

Schulzego, że sam fakt, iż dzieło doczekiwało się komentarza, można uznać za potwierdzenie

jego  popularności  i  autorytetu  (Schulze  2004,  s.  21),  zwłaszcza  iż,  jak  zauważa  Raible,

obcowanie z tekstami kanonicznymi – a taki charakter mają dzieła Horacego, Wergiliusza i

Terencjusza - ma charakter inicjacyjny, pozwala adeptom kultury stać się jej pełnoprawnymi

członkami (Raible 1995, s. 56). Kształcenie w szkole gramatyka miało przecież, jak zauważa

Corbeill,  również  konsekwencje  „polityczne”.  Podążając  za  współczesnymi  teoretykami

wychowania  (przede  wszystkim  Bourdieu),  badacz  zauważa,  iż  w  systemie  rzymskiej

edukacji wiedza służy utrzymaniu właściwych dla elity przywilejów, a znakomite opanowanie

gramatyki i leksyki łacińskiej, ale także nienaganna gestykulacja czy ubiór składają się na

wizerunek  idealnego  rzymskiego  vir (Corbeill  2001,  283–284).244 Prócz  tego

241 O przemianach kanonu w szkołach hellenistycznych por. Cribiore (2005, ss. 194–204).
242 Jak  dowodzi  tego  przykład  dzieła  Dioskuridesa,  inaczej  rzecz  się  ma  ze  swobodą  ich  uzupełniania.

Podstawowe dla  europejskiej  farmacji  dzieło  jego  autorstwa  nie  posiadało  „nietykalnego”  statusu  dzieł
literackich czy filozoficznych, nie doczekało się w przeciwieństwie do dzieł Hipokratesa i Galena znaczącej
tradycji komentatorskiej, a przy tym przetrwało do naszych czasów uzupełnione o dodatkowe objaśnienia i
egzempla (Schulze 2004, ss. 28–31).

243 Choćby z tego powodu, że nie przypisuje się im boskiej inspiracji, por. Grünwald (1995, s. 81).
244 Na ten elitarystyczny wymiar nauki gramatyki i retoryki,  litterae, która stanowiła jeden z wyznaczników

statusu obok honos i domus (Kaster 1988, s. 27), szczególną uwagę zwrócił już Kaster, pisząc: „the schools
of grammar and rhetoric did one thing superbly well, by providing their students with the language and
mores through which the elite recognized its members (…). This was the basic, structural role of the schools.
(…) The degree of one’s learning could be added to the degree of one’s birth and wealth and so would
contribute  to  the  fine  hierarchical  distinctions  (…).”  (Kaster  1988,  s.  14).  Zarazem  kultura  literacka
umożliwiała awans społeczny:  „if in theory the man of letters could be presumed to be the right sort, in
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socjo-politycznego  wymiaru  kształcenia,  dla  popularności  komentarza  istotny jest  fakt,  iż

łacińska koncepcja poprawności językowej, latinitas, opierała się obok ratio i consuetudo, na

auctoritas, uzusie wybranych autorów. Zarazem nie można nie doceniać faktu, iż język dzieł

kanonicznych  dla  rzymskiej  szkoły  stał  się  szybko  językiem  odległej  przeszłości,  fakt

bowiem, iż tekst wymaga komentarza, świadczy nie tylko o jego kulturowej roli, ale też o

uświadamianej przez profesjonalnych czytelników trudności jego rozumienia. Komentarz jest

konieczny,  gdy  zaistnieje  zmiana  językowa,  zmiana  świata  dyskursu,  które  kładą  kres

niezakłóconej komunikacji (Raible 1995, s. 55).245

Jak zauważa Timpanaro,  krytyka tekstu Wergiliusza zaczyna się246 wraz z  Juliuszem

Hyginem, wyzwoleńcem Augusta z jednej strony i przyjacielem poetów z drugiej, który to

miał być autorem zbioru wyrastających z zainteresowań antykwarystycznych quaestiones do

dzieła poety (Timpanaro 1986, s. 51). Autorem komentarza i jakichś libri de Vergilio miał być

nauczyciel Persjusza i Lukana Anneusz Kornutus (Timpanaro 1986, s. 71). Umieszczany w II

w. n.e. Emiliusz Asper był, jak się wydaje, autorem komentarzy do Terencjusza, Salustiusza i

Wergiliusza,  a  także  poświęconego  językowi  tego  ostatniego  specjalistycznego  traktatu

Quaestiones  Vergilianae  oraz  być  może wydania  Eneidy (Goetz  1893,  s.  547;  Timpanaro

1986, s. 129). Komentatorami  Eneidy byli żyjący w czasach Hadriana Weliusz Longus oraz

tworzący po nim – Urbanus (Timpanaro 1986, ss. 129–130). To wyliczenie nie wyczerpuje,

oczywiście,  w  żaden  sposób  bogactwa  oddziaływania,  jakie  wywarł  na  rzymską  kulturę

Wergiliusz. W czasach bliższych Serwiuszowi i po nim komentarze tworzyli m.in.  Juniusz

Filargiriusz (do  Bukolik i  Georgik)247, Firmianus (do dzieł Wergiliusza)248, Tytus Gallus (do

Bukolik i Georgik)249 i Gaudencjusz (Bukoliki i Georgiki) (Kaster 1988, s. 409).

Ślady recepcji dzieła Horacego odnajdujemy już u Propercjusza i Owidiusza, z których

pierwszy nawiązuje do ód poety w swoich wydanych niedługo po nich elegiach, drugi zaś

czyni  aluzje  do nich m.in.  w  Remedia amoris i  Amores (Tarrant  2007, s.  277 sqq.).  Ody

Horacego  zyskały  sobie  nadzwyczaj  pochlebną  opinię  Kwintyliana  (10,1,96),  stały  się

również  obiektem refleksji  naukowej.  Ich  metryka  zajmowała  Cesjusza  Bassusa  (Tarrant

2007, s. 280),250 wkrótce także dzieło Horacego doczekało się edycji  krytycznej autorstwa

practice the presumption provided entry into the network of personal relationships and patronage that could
lead to wealth, offices, and good marriages” (Kaster 1988, s. 28).

245 Jak celnie zauważa Assmann (2008, s. 48), „w szkole trzeba na nowo nauczyć się czytać teksty święte lub
klasyczne”.

246 O najwcześniejszej  recepcji  twórczości  Wergiliusza,  por. Della  Corte  (1984).  O recepcji  Wergiliusza  w
literaturze komentarzowej, por. także np. Sbordone (1962, ss. 53–69).

247 Filargiriusz obficie cytował Donata i Serwiusza (Kaster 1988, ss. 284–285).
248 Istnienie jego komentarza poddawane jest w wątpliwość, por. Kaster (1988, ss. 407–408).
249 Istnienie komentarza poświadczają tylko Scholia Bernensia (Kaster 1988, s. 409).
250 Fragmentum de metris od czasów edycji Keila (VI 255-272) przypisuje się właśnie Bassusowi, mimo iż
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słynnego  filologa  Marka  Waleriusza  Probusa  (Stemplinger  1913,  s.  2391).251 Pośród

wczesnych  komentatorów  Horacego  nasze  źródła  (przede  wszystkim  Pseudo-Akron  i

Porfyrion) wymieniają Modestusa oraz Klaranusa, działających prawdopodobnie w czasach

Domicjana.  Za  czasów  Hadriana  z  kolei  działa  Kwintus  Terencjusz  Skaurus,  autor  ars

grammatica cytowanej  przez  Juliusza  Romanusa  oraz  zachowanego  pisemka  de

orthographia,  dla  nas  jednak  przede  wszystkim  autor  obszernego  komentarza  do  dzieła

Horacego w co najmniej 10 księgach (Wessner 1934, ss. 674–5). Na przełomie II i III w. n.e.

komentarz  do  Horacego  skomponował  Heleniusz  Akron  (również  autor  komentarza  do

Terencjusza), przy czym zachowane do dziś scholia Horatiana nie mają z gramatykiem wiele

wspólnego:  jak dowiódł  tego Noske (1969),  zawierają  one  materiał  pochodzący z  dwóch

tradycji  -  V-wiecznej  i  średniowiecznej,  zaś  ich  atrybucja  pochodzi  dopiero  z  czasów

renesansu. Z komentarza Akrona niejednokrotnie użytek czyni sam Porfyrion (Wessner 1912,

s. 2841).

Dzieła Terencjusza cieszyły się sporym zainteresowaniem czytelników i widzów jeszcze

przez wieki po jego śmierci.  Szybko stał  się Terencjusz autorem szkolnym, a jego dzieło

komentarzem  opatrywali antykwaryści,  gramatycy  i  rzymscy  historycy  literatury.  Edycję

krytyczną komedii Terencjusza dał Marek Waleriusz Probus. Komentować jego dzieła mieli

przed Donatem: cytowany przez Donata,  a żyjący prawdopodobnie w II  w. n.e.  Emiliusz

Asper, gramatyk i autor komentarzy również do Salustiusza oraz Wergiliusza (Goetz 1893);

Heleniusz Akron, który napisał cytowany przez Juliusza Romanusa komentarz przynajmniej

do Braci i Eunucha (Wessner 1912, ss. 2840–2841); być może z komentarza do Terencjusza

pochodzą  cytaty  z  Arruncjusza  Celsusa  cytowane  przez  Juliusza  Romanusa,  Diomedesa,

Konsentiusza i Pryscjana  (Kaster 1988, s. 390). Prócz komentarza Donata jednak zachował

się  tylko  VI-wieczny  komentarz  Eugraphiusa  i  fragment  de  fabula pochodzący

prawdopodobnie z komentarza Ewancjusza (Kaster 1988, ss. 278–279).

Dzieje  tekstu  Porfyriona,  Donata  i  Serwiusza.  Komentarz  jako  wytwór

działalności wydawcy

Podporządkowanie  komentarzy  już  od  chwili  ich  powstania  tekstowi  prymarnemu

skutkować  będzie  skomplikowanymi  zazwyczaj  dziejami  ich  transmisji  najpierw  w

rękopisach  późnostarożytnych,  a  następnie  –  średniowiecznych.  Komentarz  Porfyriona

stanowi drugi obok przypisywanego błędnie Heleniuszowi Akronowi – zestaw scholiów do

tradycja przekazała je pod imieniem Atyliusza Fortunacjana. Por. także tezy Consbrucha (1897).
251 Probus jest autorem szeroko cytowanym w rzymskiej  literaturze komentarzowej, zarazem charakter jego

„wydań” jest, jak dowodzi Jocelyn (1984), wysoce dyskusyjny.
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Horacego  o  antycznej  proweniencji,  lecz  ma  od  niego  mniej  pogmatwaną  historię

rękopiśmienną.  Zachowany  do  naszych  czasów  tekst,  którego  najwcześniejsze  przekazy

sięgają IX w. (Tarrant 1983), jest prawdopodobnie bliski późnoantycznej (V w. n.e.) przeróbce

oryginalnego, trzeciowiecznego komentarza i stanowi zdaniem Zetzela  (1981, ss. 168–170)

względnie spójne dzieło. Nie znaczy to bynajmniej, jakoby ostał się do naszych czasów w

swojej pierwotnej formie. Powstałe w formie scholiów marginalnych (Wessner 1893, s. 161)

dzieło  uboższe  jest  dziś  np.  o  wspominaną  przez  komentatora,  a  nieobecną  w  naszych

przekazach vita poety (Wessner 1893, ss. 160–161). Przechodząc ewolucję od marginaliów ku

stworzonemu ok. IX w. autonomicznemu komentarzowi,  był  również interpolowany przez

czwarto- lub piątowiecznego, jak go określa Wessner  (1893, s. 163),  „mędrka” (sciolus) i

późniejszych kompilatorów, którzy zaopatrzyli tekst w tłumaczenia użytych przez Porfyriona

greckich  wyrażeń252,  bądź  też  owe  grecyzmy  zastępowali  łacińskimi  odpowiednikami253,

wreszcie  (to  najczęstsza  z  ingerencji)  włączali  do  tekstu  łacińskie  glosy  i  objaśnienia.

Podobnie  nie  od  Porfyriona  pochodzą  alternatywne scholia  do  tego  samego miejsca  oraz

tytuły umieszczane na czele interpretacji niektórych z  Pieśni (Wessner 1893, ss. 162–166),

błędnie  bywają  również  atrybuowane  objaśnieniom  (nieobecne  w  tekście  pierwotnym!)

lemmaty.

Komentarz Donata254 znany był już św. Hieronimowi i, jak dowodzą wzmianki tak u

niego,  jak  u  św.  Augustyna,  gramatyk  znany  był  przed  Serwiuszem  właśnie  ze  swego

komentarza, nie zaś z ars (Holtz 1981, s. 219), gdyż to owo dzieło wkrótce będzie cytowane

przez Sergiusza (GL 4,486,8) i Pryscjana (Jakobi 1996, s. 2). Zachowany do naszych czasów

w ok. 40 rękopisach z XV w. tekst komentarza do pięciu spośród sześciu sztuk Terencjusza

jest przeróbką komentarza oryginalnego. Zdaniem Wessnera komentarz stanowił pierwotnie

autonomiczne  dzieło,  które  następnie  zostało  wyekscerpowane  najpewniej  przez  dwóch

skrybów i przepisane na marginesy wydań, gdzie doczekało się uzupełnień i zmian. W VI w.

252 Np. w P. S. 1,10,21 O SERI STVDIORVM ὀψιμαθεῖς id est qui uultu docti sint.
253 Np. w P. C. 2,1,17, gdzie pojawiające się niespodziewanie w toku wywodu id est otiosum jest objaśnieniem

do usuniętego z oryginalnego tekstu  ἐνεργῶς:  per quod significat uim eloquentiae Pollionem [id e<st>
otiosum] in relatione pugnarum inducere eqs.

254 Informacji, które pozwalają na datowanie Eliusza Donata (Aelius Donatus) dostarcza św. Hieronim w swoim
uzupełnieniu tłumaczenia Kroniki Euzebiusza (2370 Donatus grammaticus, praeceptor meus), wzmiankuje
go również jako komentatora Wergiliusza św. Augustyn. Floruit Donata mogło przypadać na mn.w. 354-363
r. n.e., natomiast jako przybliżony rok jego urodzin wskazuje Holtz 310 r. n.e. Jako główne środowisko jego
aktywności naukowej wskazać należy Rzym, gdyż mimo sugestii, iż mógł pochodzić Donat z Afryki, jest
wzmiankowany w rękopisach jako grammaticus urbis Romae (Holtz 1981, ss. 15–23). Jego najsłynniejszym
dziełem była  oczywiście  ars,  opracowana w dwóch wersjach –  maior  i  skróconej  –  minor.  Prócz  tego
stworzył komentarz do Wergiliusza typu varia, z którego ostał się jedynie cytowany w niniejszej pracy list
dedykacyjny,  a  także  wstęp  do  komentarza  do  Bukolik.  Testimonia  wraz  z  dyskusją  oraz  omówienie
tytulatury w kodeksach przedstawia Kaster (1988, ss. 275–278).
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n.e. obie tradycje marginalne zostały ponownie zespolone, przy czym autor kompilacji starał

się  o  zachowanie  jej  spójności  (Wessner  1902,  s.  XLVI)255.  Prócz  manuskryptów

renesansowych pochodzących od zaginionych dziś rękopisów odkrytych przez humanistów w

1433 r. i  pod koniec lat  40.  XV wieku w  resp. Mainzu i  Chartres  (Reeve 1979, s.  310),

posiadamy także 2 rękopisy starsze - z XI i XIII w. - oraz 2 istotne dla zrozumienia tradycji

rękopiśmiennej edycje nowożytne: Stephanusa z 1529 r. i Lindenbroga z 1602 r. (Reeve 1983,

s. 153)256 Tak złożona historia zaowocowała tekstem, w którym widoczne są ślady dwóch

odrębnych,  choć  wywodzących  się  ze  wspólnego  oryginału  redakcji,  znajdujemy  w  nim

bowiem, jak zobaczymy, mnogie objaśnienia do jednego tylko lemmatu, które nasuwać mogą

wątpliwości – czy zawdzięczamy je Donatowi czy może autorowi epitomy (Jakobi 1996, ss.

5–6).257

Złożoną  tradycję  rękopiśmienną  ma  komentarz  Serwiusza258.  O  jego  popularności

świadczy fakt, że już w VI w. cytuje go Pryscjan, w VII w. zaś swoje dzieła obficie inkrustuje

cytatami  z  Serwiusza  Izydor  z  Sewilli259.  Pierwszym znanym rękopisem jest  zawierający

wyimki z Serwiusza,  a pochodzący z połowy VIII w. rękopis spisany w Anglii  (Marshall

1983,  s.  385).  Prawdopodobnie  ok.  VII  lub VIII  w. irlandzki  mnich  uzupełnił  oryginalne

dzieło o materiał z wergiliańskiego komentarza Donata. Tak spojone, wcześniej autonomiczne

komentarze (Rand & Smith 1946, s. III), stały się podstawą dokonanego przez francuskiego

filologa Pierre’a Daniela w 1600 r. wydania, które w literaturze przedmiotu nazywane jest

Servius Danielis (DS) lub też Servius auctus (Marshall 1983, s. 386)260, w przeciwieństwie do

rekonstruowanego komentarza samego Serwiusza (S).

Niezliczone  dekompozycje,  kolejne  kompilacje  i  interpolacje,  jakich  komentarze

255 Próby rekonstrukcji oryginalnego tekstu nazywa Reeve (1983, s. 156) „the impossible task”. Istniejący tekst
może  być  kompilacją  ze  skróconej  już  wersji  komentarza,  przy  czym  czas  owej  kompilacji  pozostaje
nieznany  (Reeve 1983, s. 156). Wessner  (1902, ss. XLVI–XLVII) z kolei napisze: „si quaeritur num fieri
possit, ut aliqua ex parte genuinum Donati commentum ex hac scholiorum farragine eliciatur, equidem hoc
non prorsum negaverim, sed res mihi videtur admodum lubrica atque intricata.”

256 Niewiele wiadomo o średniowiecznych losach tekstu Donata. W IX w. w swoim liście do papieża Benedykta
III prosi o egzemplarz Donata Lupus z Ferrières. Z komentarza do Eunucha korzystał żyjący na przełomie
XII i XIII w. Hugo z Orleanu (zw. Primas), a około sto lat później ekscerpował go na marginesie swojego
egzemplarza słownika Papiasza leksykograf żyjący w okolicach Orleanu  (Reeve & Rouse 1978, ss. 235,
248). 

257 Zetzel posuwa się dalej: „miserable remains, repetitive, dull, and incoherent in places, that now pass under
his name, are but a sad reminder of what the commentary must once have been” (Zetzel 1975, s. 340).

258 Serwiusz (mniej pewne, jak przekonuje Kaster (1988, s. 357), są pozostałe człony jego imienia, tj. Maurus
vel Marius  oraz  Honoratus)  urodził  się  najpewniej  pod  koniec  lat  60.  bądź  w latach  70.  IV w. n.e.  Z
pewnością  nauczał  gramatyki  w Rzymie  ok.  390 r.  (Kaster  1988,  s.  169).  Prócz  komentarza  do dzieła
Wergiliusza był autorem rozpraw de finalibus, de centum metris, de metris Horatii oraz komentarza do ars
Donata (Kaster 1988, s. 358). Krótką i niezwykle wartościową dyskusję źródeł do biografii można znaleźć w
Kaster (1988, ss. 356–359).

259 Marshall (1983, s. 385) posuwa się do twierdzenia, iż „w niektórych ustępach można mu przypisać wartość
bardzo wczesnego rękopisu Serwiusza”.

260 W niniejszej rozprawie korzystamy z tekstu Servius minor, bliższego tekstowi Serwiusza.
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doznały, czynią uzasadnionym przypuszczenie, iż forma komentarza, z jaką obcujemy dziś,

jest w większym lub mniejszym stopniu wytworem krytycznej aktywności wydawców. Ci,

uzbrojeni  w filologiczne  instrumentarium,  konstruują  spójny tekst  komentarza  w ten  sam

sposób,  w jaki  sami  komentatorzy  konstruują  spójność  tekstu  będącego  przedmiotem ich

zainteresowania. Nie miejsce tu na omawianie metody krytycznej wydawców komentarzy w

jej precyzji i subtelności, warto jednak przypomnieć, iż również ona wychodzi od mniej lub

bardziej  jawnie  wyrażonych  przesłanek  na  temat  tekstu  oryginalnego  i  interpolacji.  Za

przykład mogą nam służyć Quaestiones Porphyrioneae Wessnera (1893), które dają wgląd w

metodę krytyczną wydawcy z końca XIX w. W pierwszym rzędzie zastanawia język opisu

zachowanego  do  naszych  czasów  tekstu.  Oto  tekst  oryginalny  jest  w  wyniku  transmisji

„mutilatus”  (161),  „depravatus”  (162),  „inquinatus”  (165),  na  skutek  wprowadzenia  doń

błędów („vitia inferre”, 162), przeniknięcia bzdur („summae ineptiae penetraverunt”, 163).

Oddzielenie oryginalnych zapisek od tych interpolowanych wymaga sprecyzowania obrazu

ich autora, który to obraz zresztą potwierdzany będzie w toku lektury. Jest zatem zdaniem

Wessnera  autor  zepsuć  („corruptela”,  166)  „mędrkiem”  („sciolus”,  163),  człowiekiem

skłonnym -  mimo niewielkiej  wiedzy -  do  erudycyjnych  popisów („sua  ipsius  doctrina  -

quanquam satis exigua - excellere videbat”, 166), do tego niedbałym i głupim („qui mirum est

quantam  praestiterit  neglegentiam  atque  ignorantiam”,  162).  Podobnie  Meyer,  wydawca

Porfyriona, wspominając o wątpliwej atrybucji partii scholiów do Akrona, napisze, iż „nie

podobna uznać ich za dzieło wykształconego człowieka żyjącego w III w. n.e.”261. Kryterium

odrzucenia interpolacji  jest  tu zakładany przez wydawcę poziom wiedzy autora  („redolent

doctrinam ac disciplinam temporum inferiorum”, Meyer (1874, s. V), podobnie jak kryterium

atrybucji  scholiów  Porfyrionowi  jest  ich  zgodność  z  zakładaną  przez  wydawcę  metodą

gramatyka: „qui cum inter se optime consentiunt,  tum conueniunt disciplinae ac doctrinae

Porphyrionis” (Meyer  1874,  s.  VI).  Abstrahując  od  emocjonalnego  nacechowania  sądów

Wessnera,  oczywistym  jest,  iż  wydawca  powtarza  w  wydaniu  gest  antycznego  filologa,

akceptując lub odrzucając ustęp w imię jego zgodności z zakładanym obrazem autora tekstu

oryginalnego i kompilatora-ekscerptora. Podobnie rzymscy komentatorzy: poszukiwać będą

akceptowalnych znaczeń tekstu w imię przekonania o racjonalności czy geniuszu autora. O

tym jednak przyjdzie nam jeszcze mówić, tu ograniczmy się tylko do konstatacji, iż forma tak

tekstu literackiego, jak i (a może nawet w większym stopniu) komentarza jest w dużej mierze

konstruktem zakorzenionym w sądach, jakie o tekście żywi jego wydawca.

261 „Si non codicum auctoritatem sed scholia ipsa excusseris, literatum hominem tertio saeculo post Christum
haec composuisse negabis” (Meyer 1874, s. V).
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Podatność komentarza na dekompozycję i jego „osłabiona tekstualność”

Dlaczego jednak tekst  komentarza jest  podatny na tak daleko idącą dekompozycję i

ponowną  rekompozycję,  wykazując  przy  tym  zdolność  wchłaniania  nowego  materiału  i

kolejnych uzupełnień? Odpowiadać za to wydaje się jego swoista amorficzność, „osłabiona”

tekstualność262,  która  sprawia,  że  czytelnik  komentarza  nie  jest  skłonny  szukać  w  nim

sygnałów  spójności,  postrzegając  go  raczej  jako  zespół  mikrotekstów.  Dlatego  też  w

literaturze  podkreśla  się  bezstylowość  komentarza,  która  każe  Stierlemu  zauważać,  iż

reprezentuje  on „the  real  «degré  zéro  de  l’écriture»”  (Stierle  1991,  s.  120).  Autorzy

komentarzy  usuwać  się  mają  w  cień,  wyzbywając  się  ambicji  perswazyjnych,  co

obserwujemy i  dzisiaj,  gdy  porównamy styl  komentarza  ze  stylem naukowej  monografii

(Kraus 2002, ss. 1–5). Hummel charakteryzuje styl antycznych komentarzy jako „elliptique,

brachylogique,  répétitive,  et  souvent  même maladroite,  elle  a  sa  propre syntaxe,  à  défaut

d’avoir  du  style” (Hummel 2008, s. 146). Jak wskazuje francuska badaczka dominuje w nim

predykacja niewerbalna, zaś dominacja  praesens wytwarza wrażenie obiektywizmu i nadaje

orzeczeniom gramatyka swoistej  ponadczasowości:  „Le présent prend en charge,  et  met à

distance,  le  texte-objet,  dont  le  commentateur  se  fait  l’interprète  hors  de  tout  repère

chronologique:  ce que l’œuvre signifie  existe  hors temps et  hors  lieu”  (Hummel  2008,  s.

149).263

Na owo osłabienie tekstualności składają się i są jego rezultatem, jak sądzimy i czego

dowodzić będziemy na wybranych przykładach, w największej mierze:

(1) uzależnienie globalnej struktury tekstu komentarza od tekstu prymarnego,

(2) nikła kohezja poszczególnych zapisek oraz słabe związki zapisek z lemmatami,

(3) ograniczona do pojedynczych zapisek intertekstualność.

Jednocześnie  naruszenie integralności  komentarza  nie  byłoby  możliwe,  gdyby

komentarz nie był uznawany za tekst użytkowy o funkcji przede wszystkim informacyjnej,

262 Zbliżoną  i  podatną  na  zakłócenia  tekstualność  komentarzowi  przyznaje  Zetzel,  który  zauważa,  iż  „a
commentary has an independent existence: it may be a second-order text (dependent for its meaning and
usefulness on the work which it purports to explain), but it is a text (…). Within its own tradition, it is almost
as fixed as a literary text – and hence arises the possibility of establishing the text of a commentary. But
while manuscripts of a literary text in general beget only other manuscripts of the same literary text, that is
clearly not true of commentary manuscripts. The material found in Servius or Cornutus may retain its shape
in subsequent copyings – or it may be borrowed, excerpted, reorganized, and reshaped in a manuscript of
Virgil or Persius with marginalia” (Zetzel 2005, s. 6). Podobnie Zetzel (1975, s. 354).

263 Sluiter tłumaczy z kolei ów „stopień zero stylu” komentarza jego dydaktyczną proweniencją: działalność
gramatyka  jest  bowiem  źródłowo  związana  z  ustnym  nauczaniem.  Zdaniem  Sluiter  (2000,  s.  191)
pozostałością genezy komentarza jest z jednej strony jego informacyjne bogactwo (od gramatyka oczekuje
się opanowania informacji przekazywanych słuchaczom), z drugiej natomiast – przyjmowanie głosu autora
tekstu  w  parafrazach  oraz  wyjątkowa  podatność  tekstów  komentarzowych  na  uzupełnienia  i  zmiany.
Doskonałe, krótkie wprowadzenie do języka greckiej scholiastyki przynosi Dickey (2007, ss. 107–123).
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którego spójność jest w istocie drugorzędna. Ewokowane w cytowanym liście do Munacjusza

i w uwagach Hieronima kompilacyjność i osadzenie w tradycji należy zatem uznać nie tyle za

postulowane cechy komentarza, co raczej za konstatację jego otwartości na uzupełnienia i

płynnego  charakteru.264 Charakterystyczne  także  choćby  dla  słowników  czy  encyklopedii

rozczłonkowanie  na  poziomie  lokalnym  pozwala  korzystać  z  komentarza  w  sposób

nielinearny, wybiórczy,  ad  locum,  bez  potrzeby uwzględniania  jego  pełnej  struktury.  Nie

dziwi  zatem,  iż  relacje  pomiędzy objaśnieniami-mikrotekstami  są  luźne,  a  konstytuuje  je

przede wszystkim tekst prymarny, stanowiący ich globalny temat i zasadę organizacji, gdyż

komentarz ściśle naśladuje sekwencyjny przebieg tekstu komentowanego.265 Gdy analizować

lemmaty komentarzy266, zauważamy, że zwykle obejmują one niewielki tylko fragment tekstu.

W  komentarzu  Serwiusza,  który  posłuży  naszym  analizom  w  niniejszym  rozdziale,

przeważają  lemmaty  1-  i  2-wyrazowe,  nieliczne  tylko  obejmują  więcej  niż  3-4  wyrazy.

Znajdziemy pośród nich tak pojedyncze wyrazy267 czy syntagmy268, jak i równoważniki zdań i

zdania, w tym złożone.269

Spójność lemmatu i objaśnienia

Łatwość dezintegracji komentarza pozostaje w związku z relacjami spójności lemmatu i

objaśnienia, gdyż można przypuszczać, że najłatwiej rozdzieleniu czy innym modyfikacjom

mogły podlegać takie komentarze270, w których związek lemmatu z objaśnieniem opierał się

wyłącznie na rozpoznaniu wspólnego tematu i na sekwencyjnym, materialnym następstwie

objaśnianego tekstu i objaśnienia271. Pośród objaśnień tego rodzaju w komentarzu Serwiusza

wskazać możemy proste zestawienia definiens i definiendum i inne typy objaśnień, w których

to kohezja pozostaje niewyrażona środkami językowymi:

S. A. 1,203 OLIM modo temporis futuri est.

264 Z kolei Zetzel (1975, s. 337) widzi w tym samym liście dowód korzystania przez komentatorów z dzieł typu
varia.

265 Zarazem komentarz Serwiusza musiał przynajmniej na początku obywać się bez tekstu przez ograniczenia
miejsca na marginesach, tworzył zatem odrębne dzieło (Zetzel 1975, ss. 338–339).

266 W lemmatach wyraża się temat, dla którego objaśnienie stanowi remat.
267 Por. np. S. A. 1,167 VIVO; 1,126 STAGNA; 1,203 IVVABIT.
268 Por. np.  S.  A.  1,426  PORTVS EFFODIVNT;  1,127  PLACIDVM CAPVT;  1,360  HIS COMMOTA;  1,399

PVPPESQVE TVAE PVBESQVE TVORVM; 1,359 IGNOTVM ARGENTI PONDVS ET AVRI.
269 Por. np. S. A. 1,495 DVM STVPET; 1,562 SOLVITE CORDE METVM TEVCRI; 1,568 NEC TAM AVERSVS

EQVOS TYRIA SOL IVNGIT AB VRBE; 1,417 TVRE CALENT ARAE SERTISQVE RECENTIBVS HALANT;
1,63 ET PREMERE ET LAXAS SCIRET DARE IVSSVS HABENAS.

270 Jak  można  się  domyślać,  związek  ten  będzie  najsłabszy  w  przypadku  zbiorów  takich  jak  komentarz
Poryfriona  powstały  jako  scholia  marginalne:  tu  bowiem  opierał  się  on  wyłącznie  na  oznaczeniach
graficznych (Diederich 1999, ss. 5–6).

271 Brak będzie formalnych wykładników także w tych miejscach,  w których uzupełnia się  niewyrażone w
tekście prymarnym części zdania dla uzupełnienia sensu czy jego doprecyzowanie: S. A. 1,393 LAETANTES
post periculum; S. A. 1,407 TV QVOQVE sicut Iuno ceterique dii eqs.; S. A. 1,723 QVIES EPVLIS propter
regalem affluentiam.
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S. A. 1,227 TALES de rebus humanis.

S. A. 1,684 PVERI PVER argumentum a facili.

Można domyślać się, że im większe nagromadzenie środków budujących kohezję, tym

trudniej o rozdzielenie lemmatu i odpowiadającego mu objaśnienia w kolejnych ekscerpcjach.

Spójność budować będzie już choćby:

(1) paralelizm form gramatycznych lemmatu i objaśnienia:

S. A. 1,739 PROLVIT bibendo profudit.

S. A. 1,536 PROCACIBVS perseverantibus.

(2) uwikłanie lemmatu w strukturę składniową objaśnienia:

S. A. 1,20 AVDIERAT a Iove aut a Fatis

S. A. 1,223 FINIS vel fabularum vel diei.

Wśród formalnych wykładników związku lemmatu i objaśnienia znajdziemy m.in.:

(1)  operatory  wewnątrztekstowe  wskazujące  na  ekwiwalencję  obu272,  przy  czym  w

analizowanym materiale są to m.in. wyrażenia:

a) id est

S. A. 1,57 MOLLITQVE ANIMOS id est, ventos eqs.

b) hoc est

S. A. 1,101 FORTIA CORPORA hoc est, virorum fortium corpora eqs.

c) scilicet

S. A. 1,158 VERTVNTVR scilicet a proposito itinere eqs.

(2) okazjonalizmy tekstowe273, w tym:

(a) zaimki anaforyczne

S. A. 1,150 FVROR ARMA MINISTRAT sic alibi eqs.

S. A. 1,338 PVNICA REGNA VIDES his adtentum facit Aeneam.

S. A. 1,71 PRAESTANTI CORPORE NYMPHAE bene etiam istas laudat eqs.

S. A. 1,131 EVRVM AD SE ZEPHYRVMQVE VOCAT per hos omnes intellegendi sunt.

isti enim sunt cardinales.

(b) grupy nominalne o częściowo deiktycznej funkcji:

S. A. 1,96 OPPETERE … possumus autem sic uti hoc sermone ut eqs.

S. A. 1,100 SIMOIS nomen hoc integrum eqs.

272 Por.  np.  propozycję  klasyfikacji  operatorów  wewnątrztekstowych  Bartmińskiego  i
Bartmińskiej-Niebrzegowskiej (2009, ss. 194–196).

273 W większości z wymienionych przypadków można mieć wątpliwości, czy w istocie mamy do czynienia z
deiksą czy może z pronominalizacją, tj. zjawiskiem anafory. Przyjmujemy tu, że w wyliczonych przykładach
zaimki czy grupy nominalne oznaczone podkreśleniem nie stanowią z lemmatami koreferentów, gdyż je
przywołują, nie zaś współoznaczają. Por. rozróżnienie Levinsona (2010, s. 97).
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S. A. 1,169 ANCHORA MORSV hoc nomen, cum … aspirationem non habeat eqs.

S. A. 1,255 SERENAT hoc verbum de his est eqs.

S. A. 1,513 OBSTIPVIT et ad admirationem et ad timorem hic pertinet sermo eqs.

S. A. 1,2 LAVINAQVE VENIT LITORA haec civitas eqs.

(c) inne wyrażenia, których rolą jest orientowanie w dyskursie:

S. A. 1,251 VNIVS hic produxit paenultimam

S. A. 1,261 TIBI FABOR ENIM hoc loco excusat eqs.

S. A. 1,326 AVDITA NEQVE VISA hinc probatur, quia eqs.

S. A. 1,339 SED FINES LIBYCI … nunc aperte regionem ostendit eqs.

S. A. 1,17 HIC ILLIVS ARMA, HIC CVRRVS FVIT … ut ecce hoc loco ‘currui’ eqs.

S.  A.  1,356  CAECVMQVE DOMVS SCELVS OMNE RETEXIT  ecce  hic planius  …

ostendit.

(3) rekurencja:

a) powtórzenie wyrazu w niezmienionej formie,  przy czym wyrażenie komentowane

występuje w supozycji materialnej:

S. A. 1,2 FATO PROFVGVS ‘fato’ ad utrumque eqs.

S. A. 1,164 TVM SILVIS SCAENA CORVSCIS ‘silvis coruscis’, hoc est eqs.

S. A. 1,206 ILLIC FAS REGNA RESVRGERE TROIAE … dicendo … ‘illic fas’ ostendit

eqs.

S. A. 1,207 VOSMET ‘met’ πάρελκον est.

S. A. 1,278  NEC METAS RERVM NEC TEMPORA PONO ‘metas’ ad terras rettulit,

‘tempora’ ad annos.

S. A. 1,452 AVSVS bene ‘ausus’ quia eqs.

S. A. 1,594 TVM SIC quid est ‘sic’?

b) powtórzenie w zmienionej formie:

- komentowany wyraz uwikłany może być dodatkowo w strukturę składniową zdania

komentującego274:

S. A. 1,1 ARMA multi varie disserunt cur ab armis Vergilius coeperit;

S. A. 1,4 SAEVAE … quaerunt multi cur eam dixerit saevam eqs.

S. A. 1,73 CONVBIO IVNGAM ‘conubium’ est ius eqs.

S. A. 1,118 NANTES prima verbi positio est ‘no nas nat’ eqs.

S. A. 1,215 IMPLENTVR ‘impleor’ duos casus regit eqs.

S. A. 1,337 SVRAS VINCIRE COTVRNO coturni sunt calciamenta eqs.

274 Ta forma objaśnienia pojawi się najczęściej w objaśnieniach rzeczowych.
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S. A. 1,374 CLAVSO more poetico, qui [sc. poetae] dicunt caelum per noctem claudi,

per diem aperiri.

S. A. 1,402 AVERTENS subaudis ‘se’, hoc est, cum averteretur

S. A. 1, 469 NEC PROCVL HINC RHESI Rhesus res Thraciae fuit eqs.

S. A. 1,617 DARDANIO ANCHISAE bene Anchisen addidit.

S. A. 1,691  PLACIDAM QVIETEM aut epitheton est  quietis, aut ideo  placidam dixit,

quia est quies eqs.

S. A. 1,706 QVI DAPIBVS ‘dapes’ regum sunt eqs.

S. A. 1,726 LYCHNI … a lychno autem lucerna dicta est eqs.

S. A. 1,755 SEPTIMA AESTAS per ‘aestates’ annos intellege

- powtórzony jest derywat lub podstawa słowotwórcza275 objaśnianego wyrazu:

S. A. 1,4 VI SVPERVM violentia deorum eqs.

S. A. 1,7 ALBANIQVE PATRES Albam ab Ascanio eqs.

S. A. 1,250 ANNVIS quia nutu semper promittit aliquid Iuppiter

S. A. 1,639 LABORATAE VESTES labore perfectae eqs.

Wymienione  środki  mogą  być  stosowane  łącznie,  co  obserwujemy  szczególnie  w

objaśnieniach skomplikowanego szyku, który podlega parafrazie:

S. A. 1,155  CAELOQVE INVECTUS APERTO non per  caelum vectus, sed  caelo iam

sereno vectus per maria.

S. A. 1,161 INQVE SINVS SCINDIT SESE VNDA REDVCTOS dividit se unda in sinus

reductos eqs.

S. A. 1,289 SPOLIIS ORIENTIS victo Pharnace (parafraza) Mithridatis filio, qui re vera

in oriente fuit.

(4) konektory:

a)  wykładniki  przyczynowości,  eksplikacji  itd.,  wprowadzające  zwykle  uzasadnienie

adekwatności któregoś ze środków językowych:

S. A. 1,3 ET TERRIS IACTATVS ET ALTO fatigatus est enim eqs.

S. A. 1,10 INSIGNEM PIETATE VIRVM quia patrem eqs. (też 1,87)

S. A. 1,290 ACCIPIES SECVRA quia post mortem Caesar eqs.

S. A. 1,71 PRAESTANTI CORPORE NYMPHAE bene etiam istas laudat eqs.

S. A. 1,359 IGNOTVM ARGENTI PONDVS ET AVRI aut quod ignorabat eqs.

S. A. 1,654 MAXIMA NATARUM PRIAMI quia ante etiam feminae regnabant eqs.

b) zaimki względne:

275 Tu należą również etymologizacje w rodzaju S. A. 1,196 TRINACRIO Graecum est, propter tria acra eqs.
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S. A. 1,338 AGENORIS VRBEM quam fecerunt Agenoridae.

S. A. 1,364 PYGMALIONIS OPES PELAGO quas Pygmalion iam suas putabat.

S. A. 1,661 DOMVM TIMET AMBIGVAM in qua habitat mutabilis femina eqs.

Oczywiście,  często  w  jednym  objaśnieniu  spotkamy  wszystkie  wymienione  środki

spójnościowe:

S. A. 1,51 NIMBORVM nimbi (rekurencja) nunc (deiksa) ventos significant eqs.

W wymienione powyżej relacje mogą wchodzić również przywołane przez gramatyka

na prawach paraleli cytaty:

S.  A.  1,389  PERFER imperativus  modus  est,  ut  (E.  8,101)  „fer cineres,  Amarylli,

foras”;

S. A. 1,578 naufragus, ut (4,373) „eiectum litore egentem”;

S. A. 1,657  AT CYTHEREA ab insula quae numero tantum plurali dicitur, ut (10,86)

„sunt alta Cythera”;

S.  A.1,733  ESSE VELIS secundum Etruscam disciplinam … sic enim dicunt  ‘volens

propitiusque sis’.

Jak wynika z powyższego, w tekście komentarza Serwiusza znajdujemy zróżnicowane i

wcale bogate środki zapewniające spójność lemmatu i dotyczącego go objaśnienia. W czym

zatem tkwi prócz osłabionej  tekstualności  podatność  komentarza  na  uzupełnienia?  Krótka

nawet analiza materiału interpolowanego pozwala stwierdzić, iż ma ona źródła również w

informacyjnym bogactwie  komentarza  i  jego  syntetyzującym charakterze.  Będąc  źródłem

obocznych interpretacji, będzie komentarz bez trudu wchłaniać kolejne, wprowadzone przez

kompilatora przez proste przyłączanie nowego materiału, bez konieczności nawet naruszania

spójności oryginału, który zazwyczaj cechuje nieskomplikowana składnia. Nie dziwi więc, że

z  analizy  interpolacji  w  I  księdze  komentarza  Serwiusza  wynika,  iż  mają  one  charakter

dołączanych  do  tekstu  S.  alternatywnych  objaśnień,  alternatywnych  tak  ze  względu  na

podnoszony  przez  kompilatora  a  nieuwzględniony  w  S.  punkt  widzenia  na  tekstualny

problem, jak i ze względu na polemiczny charakter rozwiązania.

Spójność w obrębie pojedynczego objaśnienia

Na poziomie lokalnym naszych komentarzy bez trudu znajdziemy przejawy kohezji i

koherencji,  których  próżno  by  szukać  pomiędzy  objaśnieniami.  Oczywiście,  nie  należy

spodziewać się ich w jednozdaniowych, lakonicznych notach czy zgoła glosach, jakie tworzą

znaczącą część tekstu komentarza, natomiast przykładów dostarczyć nam mogą tak krótkie,

dwu- czy trzyzdaniowe, jak i te dłuższe, tworzące nieledwie mikrorozprawy. Do pierwszej
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grupy wypada zaliczyć choćby P. C. 2,17,19-20:

SEV TYRANNVS HESPERIAE CAPRICORNVS V. ‘tyrannum’ nunc ideo dixit, quod hiemale signum
est; nam oritur sexto decimo kalendas Ianuarias, occidit autem octauo decimo kalendas Februarias, quod
tempus in undas quasi  dominatur, id est  saeuit.  sed ‘Hesperiae undae’ quare? nisi  forte uult  intellegi
occasum signi huius magis saeuire tempestatibus quam ortum, ut per Hesperiam undam occiduam partem
Oceani et ex ea occasum astri huius intellegamus.

Temat globalny powyższego mikrotekstu, wzmianka o „Koziorożcu, panu hesperyjskiej

fali”  (tyrannus / Hesperiae Capricornus undae), w objaśnieniu gramatyka zostaje rozpisany

na dwa tematy lokalne, ‘Koziorożec, pan’ i ‘hesperyjska fala’, przy czym nie tylko każdy z

nich  zrealizowany  jest  w  zdaniach  nasyconych  wykładnikami  związków  logicznych,

składniowych oraz koreferencji, ale tych nie brak również na poziomie ponadzdaniowym276,

by wspomnieć tu tylko użycie:

a) spójników oraz ich korelatów, np. ideo … quod, magis … quam, nam, autem, id est,

ut, autem;

b) wykładników koreferencji, np. quod tempus, huius signi;

c) rekurencji, np.  VNDAE -  in undas - undae - per undam;  TYRANNVS - tyrannum -

dominatur - saeuit - saeuire; oritur/occidit – occasum / ortum – occiduam - occasum itd.

d) innych operatorów, np. quare, forte.

Z wyżej zacytowanego objaśnienia wyraźnie wyłania się sytuacja komunikacyjna, przy

czym  jej  zasadniczymi  komponentami jest  poeta,  o  którym  mówi  się  w  3  os.  liczby

pojedynczej i przypisuje mówienie intencjonalne, obliczone na wpływanie na odbiorcę: ideo

dixit,  quod;  uult  intellegi.  Trzecia  osoba  służy  w  objaśnieniach  także  orzekaniu  o

przedmiotach nieożywionych, np.  oritur, signum est itd. Kolejną „instancją” w mikrotekście

jest wyrażony wprost odbiorca poetyckiego komunikatu, wyrażający się w 1 osobie pluralis:

ut … intellegamus. Kolektywny odbiorca obejmuje również samego gramatyka, który wydaje

się być swoistym reprezentantem czytelnika, zapytując w jego imieniu: sed quare?

Wszystkie  z  wymienionych sygnałów tekstowości  odnajdziemy w nagromadzeniu w

scholiach  obszernych w rodzaju S.  A.  1,535277,  którego część  stanowi  opowieść o losach

Oriona, do  której z kolei asumpt stanowi wzmianka o „chmurnym Orionie, wschodzącym

nagłą burzą” (tł. Kubiak):

CVM SVBITO ADSVRGENS FLVCTV NIMBOSVS ORION Oenopion rex cum liberos non haberet, a
Iove Mercurio Neptunoque, quos hospitio susceperat, hortantibus, ut ab his aliquid postularet, petiit, ut
sibi concederent liberos. illi intra corium immolati sibi bovis urina facta praeceperunt, ut obrutum terra
conpletis maternis mensibus solveretur. quo facto inventus est puer, cui nomen ab urina inpositum est, ut
Οὐρίων diceretur, quod Dorica lingua commutatum est, ut ου diphthongus in ω verteretur. quod autem
plerumque prima syllaba brevis invenitur, ut hoc loco, cum sit naturaliter longa, Graecae rationis est; nam
detractio  fit  υ litterae  et  ο  remanet  brevis,  quo modo  οὔρεά τε σκιόεντα pro  ὄρεα, ποίησον pro

276 Abstrahujemy tu do pewnego stopnia od podziałów zdaniowych wprowadzonych przez wydawców.
277 O źródłach scholionu, por. Mühmelt (1965, s. 101).
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πόησον. et hoc, quia aut ω est naturaliter longa, aut ου diphthongus; ceterum si sit in proprio nomine
dichronos, ut omnes Latinae sunt, propriorum nominum abutemur licentia, ut in artibus lectum est. Orion
ergo postea venator factus, dum vellet cum Diana concumbere, ut Horatius dicit, eius sagittis occisus est,
ut  Lucanus,  inmisso  scorpione  periit,  et  deorum  miseratione  relatus  in  sidera  signum  famosum
tempestatibus fecit. veri similius autem est a scorpione interemptum, quo oriente occidit. sane ipse Orion
magnitudine sua multis oritur diebus, et ideo eius est etiam apud peritos incerta tempestas. unde dictum
est ‘cum subito adsurgens’ ad excusationem non praevisae tempestatis. et multi superfluo quaerunt, cur
ortus commemoretur Orionis, cum sit inmissa a Iunone tempestas. sed et Ilioneus ista non novit quae a
poeta supra dicta sunt, per musam, ut dictum est, cognita. et constat numina nisi inventa occasione nocere
non posse: quod in omni opere suo Vergilius diligenter observat. 

Opowieść ta dostarcza czytelnikowi najpierw kolejnych informacji, których związek z

tematem mikrotekstu nie  jest  oczywisty. Dowiadujemy się zatem o istnieniu bezdzietnego

króla Ojnopiona, któremu w podziękowaniu za gościnę Jowisz, Merkury i Neptun obiecują

spełnić życzenie. Gdy ten zażyczy sobie potomka, bogowie oddadzą mocz na skórę byka, z

której  po  9  miesiącach  narodzi  się  chłopiec  zwany  od  łac.  urina -  Urionem.  Tak

wyprowadzona  nazwa  staje  się  z  kolei  podstawą  wywodu  etymologicznego,  przy  czym

gramatyk dowodzi  zmian fonetycznych,  które stały u  źródła zmiany  ου w  ω.  Ponownie

podejmuje gramatyk wywód ajtiologiczny, tym razem zmierzając do wyjaśnienia przyczyny,

dla  której  Orion  dał  miano  gwieździe.  Przedstawiwszy różne  warianty opowieści,  w tym

interpretację  racjonalizującą,  uzasadnia  wreszcie  celowość wzmianki  o  Orionie w tekście.

Globalny temat tego mikrotekstu, tj. „gwiazda Orion przynosi nagłe zmiany aury”, rozpisany

jest na mikrotematy realizowane przez gramatyka za pomocą zróżnicowanych środków i przy

zdynamizowaniu struktury tematyczno-rematycznej:

a)  → Urion:  narracyjna  partia  poświęcona  narodzinom Oriona  rozwija  się  poprzez

dostarczanie  kolejnych  nova,  przy czym  datum,  imię  Urion,  zdradzone zostaje  względnie

późno.

b) → Orion: niezgodna z lekcją analizowanego tekstu wersja imienia musi doczekać się

obszernego  komentarza  językoznawczego,  przy  czym  datum poprzedza  tu  novum,  gdyż

wynika z realizacji poprzedniego mikrotematu.

c) → Orion-gwiazda: gramatyk podejmuje narrację mitograficzną, by, opisując śmierć

Oriona, uzasadnić istnienie jego gwiazdy. Część rematyczna poprzedza tu eksplikację tematu.

d) → Orion-gwiazda jako niejasny znak pogody:  dostarczając tym razem informacji

astronomicznych i meteorologicznych uzasadnia się kojarzoną z Orionem niepewność aury.

Temat,  jak  wyżej,  pojawia  się  w  strukturze  zdań  po  remacie.  Całe  obszerne  objaśnienie

zamknięte jest odparciem wątpliwości co do stosowności wzmianki o Orionie w niniejszym

kontekście.

Jakkolwiek  niecelowe byłoby  tu  wyliczanie  wszystkich  wykładników  spójności  tak

formalnej,  jak  treściowej  w  powyższym  objaśnieniu,  wystarczy  rzut  oka,  by  dostrzec
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wszystkie z wymienionych już powyżej. Co uderza w bliższej lekturze podobnych objaśnień,

to  ich  informacyjne  bogactwo  z  jednej  strony,  a  zróżnicowanie  pomieszczonych  form

(narracja,  wywód  etymologiczny,  komentarz  ajtiologiczny)  z  drugiej.  Bogactwu

informacyjnemu  i  tworzeniu  kolejnych  relacji  spójnościowych  towarzyszy  brak

uwzględnienia płaszczyzny ponadwyrazowej i ponadzdaniowej. Ich jedynym przejawem jest

właściwie (prócz realizacji mikrotematu „objaśnienie fragmentu całości”) wtrącone ut dictum

est,  odwołujące  się  do  wprowadzonego  na  początku  komentarza  rozróżnienia  pomiędzy

wiedzą  dostępną  poecie  i  przed  nim ukrytą.  Te odwołania,  jak  zobaczymy, są  jednym z

przejawów komentarzowej  spójności  na  poziomie  ponadlokalnym.  Oprócz  nich  buduje  ją

również swoista intertekstualność komentarza.  Obu zagadnieniom poświęcamy kilka uwag

poniżej.

Intertekstualność komentarza

Mówiąc  o  specyficznej  dla  komentatorów  intertekstualności  na  myśli  mamy  ich

polemiczny ton, w którym ustosunkowują się do pomysłów i quaestiones odziedziczonych z

interpretacyjnej  tradycji  oraz  zwyczaj pomijania  imion  poprzedników278.  Poniżej

przedstawiamy analizę odwołań Porfyriona do dzieł poprzedników, uzupełniając ją o uwagi

poświęcone praktyce Donata w tym względzie.279

W  analizowanym materiale,  który  rozszerzyliśmy  na  całość  zachowanego  corpus

Porphyrianum, źródła przywoływane są przede wszystkim dla objaśnień rzeczowych. Taki

charakter ma wzmianka Porfyriona o Heleniuszu Akronie (P. S. 1,8,25), która na celu ma

ustalenie tożsamości Sagany: CVM SAGANA MAIORE VLVLANTEM memini me legere apud

Helenium Acronem Saganam nomine fuisse Horati temporibus Pompei sagam senatoris, qui a

triumuiris  proscriptus  est.  Nie  brakuje  jednak  i  objaśnień  znaczenia  leksykalnego

wyposażonych w podobne cytaty, np. w P. S. 2,5,92 Porfyrion odrzuca (choć nie  expressis

verbis) interpretację Skaurusa H. obstipus jako ‘inclinatus’, proponując swoją – jako ‘tristis,

severus’: STES CAPITE OBSTIPO tristi ac seuero. Scaurus ‘inclinato’ dicit.

Niezwykle przy tym liczne są przypadki,  gdy gramatyk powołuje się  na opinie,  nie

wskazując ich źródła, a tylko ucieka się do bezosobowych wyrażeń, np.  dicitur, fertur czy

legitur, traditur albo też putant. Podobnie anonimowe są kolektywne formuły w rodzaju qui

de personis Horatianis scripserunt (P. S. 1,3,21; 1,3,90-91),  (quidam, alii) … alii (rzadziej

278 Tendencja, którą obserwujemy w komentarzach, cechuje również artigrafów. Dositeusz, jak zauważa Flobert
(1988, s. 33) cytuje Sacerdosa trzykrotnie, nikogo nie cytuje w swej ars Donat.

279 Krótkie wyliczenie określeń, jakimi opatrują poprzedników i oponentów gramatycy można znaleźć w Starr
(2001, ss. 440–441).
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nonnulli,  quidam),  która  służyć  może  wprowadzeniu  alternatywnych  interpretacji  lub

dodatkowych objaśnień rzeczowych bez rozstrzygania pomiędzy nimi280. Równie anonimowo

wprowadza  Porfyrion  alternatywne  lekcje281 tekstu.  Służy  temu  celowi  najczęściej  znana

również ze  scholiastyki  greckiej  formuła  et  legitur. Podobne objaśnienia  nie  zawsze  będą

zawierały wyrażone explicite  rozstrzygnięcie problemu tekstualnego, jednakowoż o wyborze

gramatyka może świadczyć – choć w ograniczonym ze względu na koleje tekstu zakresie –

przyjęty przezeń lemmat282.

Co się  tyczy stosunku do propozycji poprzedników, Porfyrion krytycznie wypowie się

np. o propozycjach eksplikacji źródeł metafory w P. Ep. 1,17,50 alii … sed male. Polemiczne

odwołania znajdziemy także w P. S. 1,3,1 wprowadzone przez frazę nonnulli tamen ueterum

grammaticorum (S.  1,3,1),  gdzie  differentia między  Sardus  i Sardiniensis zostaje

przeciwstawiona objaśnieniu ad loc. samego Porfyriona: Tigellium … Sardum dixit, quod in

Sardinia esset natus. adnotandum ergo et Sardum et Sardiniensem dici posse. Podobnie rzecz

się ma z nonnulli tamen w P. S. 1,2,1, gdzie wyrażenie to dotyczy zwolenników intepretacji

ambubaiae jako ‘tibicines’, podczas gdy Porfyrion przyjmuje rozumienie mulieres uagae ac

uiles. Zdecydowanie dystansuje się także od zwolenników interpretacji metonimicznej H. Ep.

1,18,10-11 imi derisor lecti, uprzywilejowując już expressis verbis własne odczytanie: P. Ep.

1.18.10-11 sic ego melius intellego ab his, qui putant metonymicos dictum imi lecti derisorem

pro  eorum  derisorem,  qui  in  imo  lecto  accumbant  eqs.  Wprost  błąd  zarzuca  gramatyk

zwolennikom  pochodzenia  wyrazu  bidental od  agnae  bidentes,  którą  to  teorię  znamy

skądinąd z wielu przekazów283:  P. A. 471 AN TRISTE BIDENTAL284 id quod Iouis fulmine

percussum est, bidental appellatur. hoc expiari non potest.  errant autem qui putant ab agna

dictum bidental. Wprost również wyrazi swoje wątpliwości w P. S. 1,12,7  ABSTEMIVS qui

abstinet; an, ut quidam putant, abs temeto, id est: siccus ac sine uino et sobrius?

Polemiczny  charakter ma  opinia  quidam przytoczona  w  P.  C.  1,7,15-16,  gdzie

komentator  odrzuca  próby  rozdzielenia  utworu  na  dwie  części.285 Nie  inaczej  w  P.  S.

1,2,129-130, gdzie opinia  quidam co do  distinctio przeciwstawiona zostaje zdaniu samego

komentatora  (sed  mihi  uidetur).  Zdecydowanie  odrzuca  gramatyk  również  lekcję  Pontias

zamiast  pontis w  P.  S.  2,2,32  Pontisne  inter  iactatus:  quidam  pro  ‘Pontias  insulas’

280 Przykłady takich uwag znajdziemy w P. C. 1,36,13-14; 3,4,34; 3,4,77-78; 3,16,41-42; Ep. 1,10,49; 1,18,15;
1,18,19; 1,18,75: parafraza; 2,155-56; 2,1,230; 2,2,114; S. 1,1,105; P. A. 277; sunt qui: P. S. 2.6.12-13.

281 O tym więcej w rozdziale poświęconym rozumieniu percepcyjnemu.
282 Np. P. C. 2,6,24; P. S. 2,1,79; 2,2,50; 2,3,238; Ep. 2,2,80.
283 M. in. Nigid. ap. Non. 53,22; Char. Gramm. 393,10.
284 bidental] corr. Meyer uidental Holder.
285 O tym scholion jako przykładzie praktyki krytycznotekstowej, distinguere, por. Diederich (1999, s. 37).

92



acceperunt, male. Pontes enim Tiberini dicti; oraz lekcję ne na korzyść ni w P. Ep. 2,2,54 NI

MELIVS DORMIRE legunt  ‘ne melius’.  sed ‘ni’ uerum est. Preferowana przez gramatyka

lekcja  może  niekiedy  doczekać  się  nieco  szerszego  uzasadnienia,  jak  w  P.  Ep.  2,2,82

INSENVITQVE L. legitur et insonuit. sed si insenuit, ‘inpalluit et inmoratus est’ significat, si

insonuit, ‘instrepuit atque exercuit uocem’ intellegitur.  Już mniej zdecydowanie wydaje się

Porfyrion zaprzeczać lekcji  Anerio w S. 2,3,69, przytaczając bowiem, pozostawia ją jednak

bez komentarza. Jeszcze mniej wyraźnie niż w wyżej wymienionych przypadkach opozycja

rysuje  się  w  interpretacji  P. C.  1,20,1  modicis,  które  Porfyrion  proponuje  rozumieć  jako

‘paruis’ (videtur … positum), podczas gdy inni – owi  quidam właśnie - dopatrywali się tu

znaczenia wywiedzionego z modus. Podobnie słabiej przeciwstawia swoją lekcję P. S. 2,3,166

barathroni lekcji  barathro:  ‘barathro’ luxuriosus.  verum quidam legunt  ‘barathro’.   Jako

prawdopodobnie słuszna w P. saec. 41 (ideo uidetur dictum, quia eqs.) przedstawiona zostanie

opinio quorundam.

Nie inaczej  postępuje Donat. Interpretacja poprzedników może zostać odrzucona, jeśli

nie wnosi niczego do rozumienia czy rozjaśnienia ustępu. I tak Donat odrzuca interpretację

iusta jako  debita pisząc w  D. An. 36,3  APVD ME IVSTA ET CLEMENS moderata, aequa,

leuis, cui contrarium Vergilius ait ‘et iniquo p. r.’ et ‘iniquo sub fasce u. c. c.’ nam qui iustam

debitam nunc dici putant, nihil afferunt ad iuuandam sententiam. Ostro (delirat) wypowiada

się Donat o zwolennikach etymologii sodes jako ‘σῶος ζῇς’: D. An. 85,1 delirat, qui σῶος

ζῇς interpretatur sodes. Często jednak przyjęcie określonej interpretacji wiązać się może u

niego  z  przywołaniem  rozwiązania  konkurencyjnego  bez  wyrażenia  preferencji  dla

któregokolwiek z nich, jak w przypadku połączenia ad venandum z equos i canes alere w T.

An. 56, które następnie opatruje Donat uwagą: D. An. 56,2 quod multi docti improbant, ut

dicant  separata  esse  et  ad  uenandum extra  rationem esse  pro ad uenatum, ut  „uenatum

Aeneas unaque miserrima Dido” (V. A. 4,117).

Odwołania wewnątrztekstowe

Mikrotekstualizm  komentarza  nie  oznacza,  iż  zupełnie  brak  w  nim  globalnych

wykładników tekstowości, które pozwoliłyby postrzegać komentarz jako spójny tekst, mimo

jego silnego rozczłonkowania na mikroteksty. Jednym z tych sygnałów, choć niezbyt licznie

reprezentowanym w naszych komentarzach, są eksplicytne odwołania do innych partii tekstu

komentarzowego (ang. cross references).

W  przeważającej liczbie  wypadków  Poryfrion  odwołuje  się  do  miejsc  komentarza

poświęconego  tej  samej lub  sąsiadującej  księdze  dzieła,  raz  tylko  wskazując  na  vita
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poprzedzającą  komentarz,  gdy w  P. S.  1,6,41 przywołuje  informację  o  ojcu-wyzwoleńcu

Horacego.  Rzeczone  cross-references wprowadzane  są  formułami  (ut)  supra  diximus,

ostendimus, rettulimus czy po prostu sicuti supra, a tylko dwukrotnie pojawiają się formuły

bardziej rozbudowane: w P. C. 4,1,1-2  in superiore libro ostendimus oraz w P. S. 1,6,41  in

narratione,  quam de uita illius  habui,  ostendi.  Informacje,  do których odsyła komentator,

parafrazowane są lub też przytaczane bez zmian w danym lemma (włącznie z powtórzeniem

cytacji autora stanowiącej egzemplum, jak np. w P. E. 15,22 czy P. C. 2,6,5), natomiast z

rzadka  tylko  (P.  C.  2,11,16-17)  owych  informacji  nie  powtarza.  Szczególny  przypadek

stanowi  tu  P.  C.  3,29  pr.,  gdzie  odwołanie  do  komentarza  ad  1,1  wiąże  się  z  faktem

zacytowania incipitu pieśni: TYRRHENA REGUM PROGENIES simile illi est … principium

„Maecenas atauis edite regibus”, et cur sic eum appellat, ibi diximus  . Objaśnienia takie mają

zwykle charakter rzeczowy.

Podobne  powtórzenia znajdziemy u  Donata,  np.  w  D.  An.  127,2,  gdzie  odsyła  nas

gramatyk do wprowadzonej już etymologii i definicji funus, przy czym ją powtarza: FVNVS

INTERIM P. S.  ‘funus’ a  funalibus  dictum  est,  ut  supra  notauimus.  et  est  funus  pompa

exsequiarum.  Również  w  D.  An.  180,2,  określając  znaczenie  sic jako  demonstratywne,

przypomina  o  podobnej  interpretacji  zaimka  we  wcześniejszej  partii  komentarza:  SIC

demonstratio est et magis gestu quam sensu intellegitur, ut supra diximus. Podobnie w D. An.

946,3,  dyferencja  gaudere i  gratulari będzie zaopatrzona w odwołanie do wcześniejszego

(939,2)  objaśnienia  tej  samej  różnicy  znaczeń:  et  ‘gavdere’  supra adnotauimus:  nostris

‘gaudere’,  alienis  ‘gratulari’.  Również  Serwiusz  odsyła  nas  w  S.  A.  1,313  BINA do

wcześniejszej  (93)  uwagi  o  znaczeniu  ‘bina’  w  języku  przodków,  zaś  w  S.  A.  1,626

TEVCRORVM  A  STIRPE  VOLEBAT propter  genus  maternum,  ut  supra  dictum  est do

wprowadzonej już (w 1,619) genealogii.

Osobną  grupę  tworzą  odwołania,  które  nie  tylko  orientują  czytelnika  w  bieżącym

dyskursie  (tj.  w tekście  komentarza),  ale  także  sytuują  dany fragment  dzieła  w szerszym

kontekście, gdyż analizowane miejsce staje się lokalną realizacją komentowanej już wcześniej

charakterystyki dzieła. Może mieć ona naturę stylistyczną i semantyczną, jak w P. C. 3,25,12,

gdzie deuius z H. C. 3,25,12 quam mihi deuio interpretowane jest w zgodzie z wprowadzoną

już we wstępie normą lektury - odczytaniem alegorycznym:  diximus haec allegoricos dici,

quia  per  ea  intellegi  uult  eqs. W  P.  C.  1,4,1  Porfyrion  zauważy,  że  tak  tu,  jak  we

wcześniejszych  księgach,  Horacy używa  metaforyki  wojennej  dla  oznaczenia  miłości:  in

superiore libro ostendimus allegoricos … militiam Ueneris Horatium pro amoribus dicere. Na

powtarzające się znaczenie wyrazu wskaże też w P. C. 4,4,35 UTCUMQUE ‘quandocumque’
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significare apud hunc poetam saepe diximus.

Do  uprzedniej  charakterystyki  stylu  poetyckiego  w  ogóle  odwołuje  się  również

Serwiusz, np. w  S. A. 1,273, gdzie na marginesie gente sub Hectorea, zauważa gramatyk, iż

debuit dicere ‘Aeneia’. diximus superius nomina poetas ex vicino usurpare286. Cechy poezji

jako dyskursu o opinio raczej niźli historia podniesie w S. A. 1,382, odnosząc się do 1,15, w

którym znajdziemy informację, iż  ingenti arte Vergilius, ne in rebus fabulosis aperte utatur

poetarum licentia, quasi opinionem sequitur et per transitum poetico utitur more. Podobnie na

poziom genologiczny, tj. właściwości klasy tekstów poetyckich, podniesie Serwiusz problem

stosunku poety do rzeczywistości w S. A. 1,37, gdzie zauważa, iż relacja z monologu Junony

jest  fikcyjna  (fictum  est)  w  myśl  wprowadzonej  we  wstępie  (ut  superius  dictum  est)  do

komentarza charakterystyki epiki jako dzieła „zawierającego prawdę i zmyślenie” (S.  praef.

79).

Charakterystyka globalna dotyczyć będzie również warstwy retorycznej. W D. An. 74,1

ut  diximus wskazuje się  na realizację przez poetę zapowiedzianej  w D.  An.  43 pochwały

Chryzydy287,  podobnie  jak  w D.  An.  29,4  –  na  realizację  zapowiedzianej  w D.  An.  28,2

strategii autorskiej288. Serwiusz ponownie odwoła się do prefacji swojego komentarza, tym

razem wskazując na wyłożoną we wstępie intentio poety, tj. pochwałę Augusta: S. A. 1,286

NASCETVR ... et omnis poetae intentio, ut in qualitate carminis diximus, ad  laudem tendit

Augusti.  Walor  kompozycyjny  podkreśla  z  kolei  wzmianka  Porfyriona,  iż  H.  C.  4,4  jest

powodem, dla którego Horacy stworzył całą księgę IV Ód (o czym komentator napomknął już

w 4,1): haec est ecloga propter quam, ut supra ostendimus, totus hic liber conpositus est289. Z

kolei konsekwencję budowy świata  przedstawionego podkreśla uwaga w S. A. 1,666  TVA

NVMINA … et notandum unum deum plura habere numina,  ut supra diximus,  przy czym

odsyła do S. A. 1,8, gdzie znajdujemy podobny wywód na marginesie V. A. 1,8 quo numine

laeso.

Jakkolwiek ograniczone mogą wydawać się wewnątrztekstowe odwołania gramatyków,

są one pochodną  lektury skupionej na szczególe. Odwołania do uprzednio wprowadzonych

informacji nie tylko są formą skrótowego ich zapisu, ale też przejawem ujmowania sensów

286 Podobnie w 1,19 DVCI ductum iri odwoła się do wprowadzonej już informacji o języku poetów: S. A. 1,4
MEMOREM IVNONIS OB IRAM constat multa in auctoribus inveniri per contrarium significantia.

287 D. An. 74,1 defendit, ut diximus, uitam Chrysidis, ut potuerit apud eam recte morata esse Glycerium, quae
ex argumento matrona erit.

288 D. An. 29,4 DICTVM PVTA ad hoc respondet, ut agi res uideantur, quemadmodum supra diximus. Por. 28,2
haec scaena pro argumenti narratione proponitur, in qua fundamenta fabulae iaciuntur, ut uirtute poetae,
sine officio prologi uel θεῶν ἀπὸ μηχανῆς, et periocham comoediae populus teneat et agi res magis quam
narrari uideantur.

289 Por. P. C. 4,1 pr. scribere conpulsus esse dicitur ab Augusto ut Neronis … uictoriam ... inlustraret, quae in
hoc libro ea ode continentur (sc. 4,4) eqs.
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lokalnych  w  struktury  ponadlokalne:  stylu  danego  poety  i  poetyckiej  elocutio w  ogóle,

świadomie realizowanej intencji twórczej czy tylko charakterystycznego dla danego autora

użycia  wyrazów  w  określonym  znaczeniu.  Tym  przejawom  ponadlokalnego  myślenia  o

tekście poświęcimy jeszcze miejsce w osobnym rozdziale, kiedy omówimy wstępy, jakimi

swoje  komentarze  poprzedzają  Porfyrion  i  Serwiusz,  służące  wprowadzeniu  globalnych

normy  lektury,  do  których  jednakowoż  –  jak  analiza  cross-references wskazała  –

komentatorzy nie odwołują się w toku wykładu nazbyt chętnie. Nie ulega jednak wątpliwości,

iż  zachęcają  one  –  choć  w  niewielkim  zakresie  –  czytelnika-ucznia  do  rozumienia

wykraczającego ponad analizowane lemma.
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Rozdział 2. Rozumienie w obrębie zdania

Rozumienie percepcyjne

Teksty literackie w tej postaci, w jakiej obcowali z nimi starożytni czytelnicy, nieomal

nie  poddawały się  lekturze  ex  tempore:  brak  w nich  było  tych  wszystkich  ułatwień,  bez

których nie może obyć się współczesny czytelnik.290 Użycie na szeroką skalę od końca I w

n.e.  scriptio  continua wymagało  od  czytelnika  wprawy291,  ale  i  mogło  prowadzić  do

niezrozumienia np. dokumentów prawnych. Świadczy o tym poświęcony ambiguitas zapisów

prawnych  ustęp  7,9  Institutio  oratoria,  w  którym  Kwintylian  wskazuje  na  kłopoty

interpretacyjne wynikające z braku odstępów między wyrazami. Zdaniem teoretyka wymowy

wątpliwość może się zrodzić, gdy nie sposób rozstrzygnąć, czy dany ciąg liter składa się na

jeden  czy więcej  wyrazów, np.  ingenua  wobec in  genua292,  oraz  czy dany wyraz  tworzy

wyrażenie przyimkowe czy też może jest częścią compositum, np. inculto wobec in culto loco

ponere.293 Rezultatem tego była odmienna od współczesnej  fizjologia lektury. Przywołując

badania  Saengera,  Johnson  zauważa,  iż  technika  książki  starożytnej  mogła  sprawiać,  iż

czytelnicy mieli problemy z natychmiastowym rozpoznaniem wyrazów, co skutkowało sporą

liczbą „nawrotów” do już przeczytanego odcinka tekstu w poszukiwaniu granic słów i zdań

(Johnson 2000, ss.610–611).294

Zarazem  jednak  rzymska  lektura  dzieł  literackich  pozwalała  na  dowolność  w

kształtowaniu materii dźwiękowej i gestykulacyjnej dzieła (Cavallo 1999, ss.74–75). Nawyki

lekturowe  starożytnych  różniły  się  przecież  znacznie  od  współczesnych,  tak  bowiem  w

świecie  rzymskim,  jak  wcześniej  w  greckim  podstawowym  modus lektury  była  lektura

głośna295 i z myślą o wykonaniu na głos powstawały dzieła literackie. Nie może zatem dziwić,

iż  antyczny  czytelnik,  zwłaszcza  zaś  dzieł  poetyckich,  był  szczególnie  wrażliwy  na

290 Por. Cribiore  (2005, ss.189–190):  „ancient manuscripts did not make many concessions to readers.  (…)
Reading at first sight was practically impossible”.

291 Materialne  uwarunkowania  scriptio  continua i  kognitywne  konsekwencje  dla  nawyków  lekturowych
wskazuje np. Small (1997, s.13): „literary texts in antiquity remained pretty much an undifferentiated blosk.
Latin sometimes, and especially in inscriptions, separated words with ‘dots’ or ‘points’ (interpuncts) or even
ivy leaves (hederae), but in the second century AD, in one of those great misbegoten regressions, adopted
(…) scriptio continua of the Greeks”.

292 Quint. 7,9,4  alia integro uerbo significatio est, alia diuiso, ut ‘ingenua’ et ‘armamentum’ et ‘Coruinum’,
ineptae sane cauillationis.

293 Quint. 7,9,5 ex compositis, ut si quis corpus suum in culto loco poni iubeat, circaque monumentum multum
agri ab heredibus in tutelam cinerum, ut solent, leget, sit litis occasio cultum locum dixerit an incultum.

294 Przez  fizjologię  rozumiemy  również  inną  rolę  ciała  w  lekturze  cichej,  czego  świadomy  był  Izydor
(Valette-Cagnac 1997, s.33).

295 Historię  badań  i  dyskusję  głównych  tez  przynosi  artykuł  Johnsona  (2000).  Autor  przypomina  m.in.
argumenty Balogha, który twierdził, iż  scriptio continua była jednym z powodów wykształcenia głośnej
lektury tekstu (Johnson 2000, s.595). Tezy Balogha podważa zwłaszcza Knox (1968).
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brzmieniowy kształt utworu. To oralne296 zorientowanie literatury i kształcenia literackiego

każe  niektórym  badaczom  wręcz  kwestionować  istnienie  w  starożytności  tekstu  jako

przedmiotu badań, gdyż tym zawsze miałaby być jego dźwiękowa realizacja.  Szczególnie

dobitnie  problem  ten  ujmuje  Martin  Irvine,  pisząc:  „in  grammatical  theory,  nothing

pre-existed the reader’s production of the text; that is, a text, as an object of knowledge, did

not exist in some positive state prior to being read (…). To become  sermo, discourse, the

silent written signifiers required the human voice” (Irvine 1994, ss.69–70). Podobnie rzecz

ujmuje  Saenger,  posuwając  się  nawet  do  twierdzenia,  że  status  tekstu  pisanego  w

starożytności podobny był do tego, który charakteryzuje zapis muzyczny: „a written text was

essentially  a  transcription  which,  like  modern  musical  notation,  became  an  intelligible

message only when it was performed orally to others or to oneself” (Saenger 1982, s.371).

Tym samym czytanie nabierało cech twórczych, jakie miał i akt pisania, który skądinąd nie

mógł się obyć w starożytności bez głośnego czy choćby stłumionego artykułowania (Saenger

1982, s.372). Wszystko to nie znaczy, iż lektura cicha w starożytności w ogóle nie istniała.

Zwłaszcza  ostatnio  pojawiają  się  sugestie,  iż  w  pewnych  kontekstach  społecznych  i

kulturowych lekturą domyślną była lektura cicha297. Nie była ona jednak bynajmniej, jak dla

nas, punktem dojścia literackiej edukacji: „à Rome, le stade ultime de l’apprentissage était la

lecture  expressive,  elle-même  conçue  comme  un  exercice  préparatoire  à  la  pratique

d’éloquence. Il n’y a donc absolument pas, comme dans nos sociétés, de passage graduel de la

lecture  à  haute  voix  à  la  lecture  muette,  en  passant  par  tous  les  stades  de  l’oralisation”

(Valette-Cagnac  1997,  ss.29–30).  Nie  ulega  jednakowoż  wątpliwości,  iż  głośna  lektura

wypełniała rzymski świat również poza  schola grammatici.298 Znajdujemy ją w publicznej

recytacji dzieł literackich, także przez samych twórców (Valette-Cagnac 1997, ss.116–169),

ale  również  w  recitationes aktów  prawnych,  np.  testamentów  (Valette-Cagnac  1997,

ss.173–180) czy leges (Valette-Cagnac 1997, ss.181–207), a także w publicznym odczytaniu

listów  czy  edyktów  przed  zgromadzonymi  na  contio żołnierzami  oraz  przed  senatorami

(Valette-Cagnac 1997, ss.208–241).

Nie  może  wobec  tego  dziwić,  iż  w  komentarzach  rozumienie  percepcyjne  dzieła

296 Starr  proponuje używać na określenie literatury rzymskiej  terminu „auralna”  zamiast  „oralna”:  „Roman
literature (…) might more accurately be described as «aural» than as «oral».  Literature was appreciated
primarily through the ears rather than the eyes”  (Starr 1991, s.338).  Nie dziwi zatem wykształcenie się
wśród rzymskiej arystokracji instytucji lectores, którzy uwalniali swoich panów od „żmudnego obowiązku
odszyfrowywania tekstu” (Starr 1991, s.343).

297 Por. np. Gavrilov  (1997) oraz Burnyeat  (2009), a zwłaszcza przydatne zestawienie  testimoniów Gavrilova
(1997, ss.170–173).

298 Użyczenie głosu przez przechodnia,  viator, jest również częścią poetyki epitafiów, w której żyjący udziela
głosu  zmarłemu,  a  także  innych  obiektów  „mówiących”:  „le  lecteur  prête  sa  voix  au  monument,  qui
lui-même fait parler la mort” (Valette-Cagnac 1997, s.103).
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literackiego będzie czytelnikowi-uczniowi ułatwiane w dwóch rodzajach objaśnień. Gramatyk

zatroszczy się o właściwą realizację dźwiękowej warstwy dzieła – poprawną delimitację, a

także  artykulację  zgodną  z  zasadami  metryki  i  prozodii.  Prócz  tego  jednak  –  wobec

charakteru transmisji dzieł literackich w starożytności – gramatycy przedstawić muszą swoim

uczniom  kanoniczną  postać  tekstu,  czemu  służyć  z  kolei  będą  elementarne  objaśnienia

krytycznotekstowe.

Dźwiękowa realizacja tekstu w lekturze gramatyków

Wspomagającą  aspekt  percepcyjny lektury  rolę  komentarza  gramatycznego  dostrzec

możemy  już  w  starożytnej  Grecji,  gdzie  ok.  IV  w.  p.n.e.  w  attyckiej  produkcji  książki

pojawiają  się  teksty opatrywane znakami,  które  miały za  zadanie  wspomóc czytelnika  w

odczytaniu i zrozumieniu tekstu.  Taką rolę pełnił np. znak παράγραφος pomiędzy liniami

tekstu,  który  wraz  z  odpowiadającym  mu  znakiem w  tekście  (światło,  kropki  itd.)  miał

sygnalizować  zmianę  osoby  mówiącej  w  utworze  (Irigoin  2003,  s.197).  W  czasach

aleksandryjskich w tekstach pojawiają się znaki interpunkcyjne, akcentuacyjne i prozodyczne,

pomiędzy  liniami  warianty  lekcji,  zaś  pomiędzy  kolumnami  znaki  kolometryczne  oraz

krytycznotekstowe  (wspominane  już  obelos,  diple,  asterysk itd.),  a  także  odsyłacze  do

komentarzy  (Irigoin  2003,  s.198).  Wszystkie  te  znaki  znajdą  swoje  odpowiedniki  w

objaśnieniach gramatyków: znaki akcentuacyjne, prozodyczne, delimitacyjne w stosownych

uwagach tyczących poprawnej dźwiękowej realizacji tekstu zapisanego w scriptio continua;

znaki  krytycznotekstowe  –  w  takichż  notach.  Z  kolei  znaki  sygnalizujące  zmianę  osoby

mówiącej znajdą swoją analogię w uwagach, które będą przedmiotem rozważań w rozdziale

ostatnim, a które wiąże się nie tyle z ułomnościami materialnej formy antycznej książki, ile z

jedną z funkcji głośnej lektury w szkole gramatyka. Ta bowiem, jak przypomina Cribiore,

stanowiła namiastkę żywej komunikacji oraz pełniła funkcję swoistej wprawki do edukacji

retorycznej (Cribiore 2005, s.190).299

Oba te wymiary lektury ujmowane są w  artes wspólnie, jako komponenty poprawnej

lectio, przy czym na pierwszy składają się accentus i distinctio, drugi zaś objęty jest terminem

pronuntiatio. W ars  Maksymiusza Wiktoryna300 czytamy o propria pronuntiatio:  lectio quid

299 Diederich (1999, s.16) pisze wprost o tożsamości anagnostycznej części  enarratio i  pronuntiatio: „Da ihre
[sc. ὑπόκρισις] Methoden und Prinzipien weitestgehend identisch sind mit denen des fünften officium des
Redners, der  pronuntiatio oder actio, stellt sie eine wichtige Vorübung für den späteren Rhetorikunterricht
dar,  indem  das  effektvolle,  die  Zühörer  mitreißende  Vortragen  von  Reden  anhand  der  Rezitation  von
Dichtertexten eingeübt wird”.

300 Czas życia gramatyka nie jest znany, zatem i jego wywód musimy traktować z ostrożnością (Kaster 1988,
ss.437–438).

99



est? secundum accentus et sensuum necessitatem propria pronuntiatio (GL 6,188). Podobnie

połączy w swojej  ars oba wymiary  lectio  Dositeusz, definiując ją jako (GL 7,376):  uaria

cuiusque  scripti  pronuntiatio  seruiens  dignitati  personarum  exprimensque  habitum animi

cuiusque.301 Accentus obejmować  będzie,  jak  można  się  domyślać,  poprawną,  zgodną  z

prozodią akcentuację z jednej strony302 oraz  discretio, a zatem podporządkowane znaczeniu

przestankowanie  z  drugiej303.  „Podporządkowane  znaczeniu”  odczytanie,  jak  o  discretio,

διαστολή, interpunkcji zatem, wyrażają się artes, wymaga nie tylko rudymentarnej, wstępnej

percepcji tekstu, ale musi być poprzedzona zrozumieniem wyrazu czy zdania, „wydzieleniem

[jego]  semantycznych  i  składniowych  jednostek”  (Irvine  1994,  s.71).304 Podobnie

ugruntowana w rozumieniu dzieła musi być i trzecia część gramatycznej lectio. Rozpoznanie i

na poły retoryczne, na poły aktorskie oddanie działających w świecie przedstawionym dzieła

postaci ujmuje Maksymiusz Wiktoryn jako pronuntiatio i  modulatio. Modulatio obejmować

będzie  kształtowanie  intonacji  dzieła  podporządkowane  przede  wszystkim  celom

estetycznym:  continuati  sermonis  in  iucundiorem  dicendi  rationem  artificialis  flexus  in

delectabilem  auditus  formam  conuersus  asperitatis  uitandae  gratia  (GL  6,168)305.  Na

pronuntiatio z kolei składa się wygłoszenie dostosowane do charakteru (ethos)306 mówiącej

postaci:

scriptorum  secundum  personas  accommodata  distinctione  similitudo,  ut  puta  cum  aut  senis
temperamentum  aut  iuuenis  proteruitas  aut  feminae  infirmitas  aut  qualitas  unius  cuiusque  personae
ostendenda est et mores unius cuiusque habitus exprimendi (GL 6,168).

To w  niej  gramatyka  zbliża  się  szczególnie  do  retoryki,  a  czytelnik  stara  się,  jak

postulował Kwintylian dla mówcy, o stosowne przedstawienie emocji targających postaciami:

301 Warto tu również przywołać świadectwo poetyckie, do którego odwołuje się choćby Clarke (1971, s.23), a
mianowicie  Auzoniuszowy  list  do  wnuka  (Ep. 22,45-50,  ed.  White),  w  którym  również  znajdziemy
odwołanie do dwóch aspektów  lectio,  tj.  distinctio i  pronuntiatio:  Perlege, quodcumque est memorabile.
Prima monebo. / Conditor Iliados et amabilis orsa Menandri / euoluenda tibi: tu flexu et acumine uocis /
innumeros numeros doctis accentibus effer / adfectusque inpone legens. Distinctio sensum / auget et ignauis
dant interualla uigorem.

302 Maksymiusz Wiktoryn (GL 6,188) pisze:  accentus quid est? unius cuiusque syllabae in sono pronuntiandi
qualitas.  Prócz  akcentu  już  w  czasach  greckich  προσῳδία obejmować  będzie  również  przydech  i,
oczywiście, iloczas (Bonner 1977, s.223).

303 Maksymiusz Wiktoryn (GL 6,188) napisze o confusarum significationum perplana significatio.
304 Już  greccy  scholiaści  wskazują  na  mnogie  konsekwencje  interpunkcji,  na  które  wskazywać  będą  ich

rzymscy następcy, choćby określanie „pełnego”, „niepełnego” sensu (w tekstach łacińskich resp.  distinctio
oznaczana  przez punctum  i  subdistinctio),  a  także  media  distinctio,  jako  znaku  krótkiej  pauzy  dla
zaczerpnięcia  oddechu.  Pauzy  towarzyszyć  będą  również  składniowej  koordynacji  zdań  podrzędnych,
wyróżnianiu wyrażeń wtrąconych czy grup wyrazowych (Bonner 1977, ss.221–222). Szczególnie dobitnie
brzmi  zawarte  pośród  zaleceń  Kwintyliana  co  do  lektury  w  szkole  gramatycznej  jego  wezwanie,  by
realizacja warstwy dźwiękowej dzieła była poprzedzona zrozumieniem: unum est igitur quod in hac parte
praecipiam, ut omnia ista facere possit: intellegat [scil. puer] (1,8,2). Zarazem wypada tu wspomnieć, iż nie
wszyscy badacze uznają pochodność uwag interpunkcyjnych z dźwiękowej realizacji. Jakobi  (1996, s.17)
wskazuje, iż Donat przywołuje różne wersje interpunkcji zawarte w różnych wydaniach tego samego tekstu.

305 Por.  komentarz  i  tłumaczenie  u  Irvine’a  (1994,  ss.69,  73).  Czworaki  podział  lectio znajdziemy też  w
ekscerptach Audaksa (GL 7,322).

306 Por. Bonner (1977, s.223 nn.).
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iam enim tempus est dicendi quae sit apta pronuntiatio: quae certe ea est quae iis de quibus dicimus
accommodatur. … sic uelut media uox, quem habitum a nostris acceperit, hunc iudicum animis dabit: est
enim mentis index ac totidem quot illa mutationes habet. itaque laetis in rebus plena et simplex et ipsa
quodam modo hilaris fluit; at in certamine erecta totis uiribus et uelut omnibus neruis intenditur. atrox in
ira et aspera ac densa et respiratione crebra: neque enim potest  esse longus spiritus cum immoderate
effunditur.  paulum  inuidia  facienda  lentior,  quia  non  fere  ad  hanc  nisi  inferiores  confugiunt;  at  in
blandiendo fatendo satisfaciendo rogando lenis et summissa. suadentium et monentium et pollicentium et
consolantium  grauis:  in  metu  et  uerecundia  contracta,  adhortationibus  fortis,  disputationibus  teres,
miseratione flexa et flebilis et consulto quasi obscurior; at in egressionibus fusa et securae claritatis, in
expositione  ac  sermonibus  recta  et  inter  acutum sonum et  grauem media.  attollitur  autem concitatis
adfectibus, compositis descendit, pro utriusque rei modo altius uel inferius (Quint. 11,3,61).

Jak  zobaczymy zwłaszcza  w  ostatnim  rozdziale  pracy,  szczególnego  znaczenia

objaśnienia takie nabiorą w komentarzach do dzieł dramatycznych, w tym w omawianym tu

komentarzu Donata.307

Metryka, prozodia, interpunkcja

Elementarne  objaśnienia  dotyczące  prozodycznej  i  metrycznej  realizacji  dzieła  mieć

mogą charakter prostych instrukcji308, jak w uwadze Donata309 dotyczącej poprawnej realizacji

długości  sylab  w D.  An.  1,4,2,2  TEMVLENTA  produc  primam  syllabam  ‘te’ czy

Serwiuszowym S. A. 1,118  NANTES … et prima syllaba naturaliter longa est eqs.310 Prócz

tego znajdziemy w naszych komentarzach objaśnienia dotyczące np.  poprawnej sylabizacji,

choćby realizacji u w ‘suadet’: S. A. 1,357 SVADET secundum naturam duae sunt syllabae,

sed multi trisyllabum putant. quod etiam si inveniatur, solutio dicenda est, quo modo dicimus

‘aena’ et ‘aëna’. hoc autem solum huiusce modi verbum in Latino invenitur. Jak się wydaje,

podobne objaśnienia nie  mają krytycznego znaczenia dla  rozumienia tekstu,  podobnie nie

wydaje się go mieć np. rozróżnienie  pomiędzy hŏc gaudere a  hōc gaudere w D. An. 946,2

OMNIS NOS GAVDERE HOC CHREME aut ‘hoc gaudere’ correpte aut ‘hoc’ producte, ut

sit: ‘hac re’. Takie uwagi jednak nie dają pojęcia o uwikłaniu percepcji dźwiękowej warstwy

dzieła  w  dekodowanie  znaczeń311.  Na  to  bowiem  światło  rzucają  ustępy  komentarzy,  w

307 Jakobi  (1996, ss.8–9) zauważa nawet, iż etopojea jest centralnym pojęciem interpretacji Donata.
308 O  problemach,  jakich  Rzymianom  nastręczała  wymowa  języka,  por.  McCartney  (1927,  ss.178–179).

Obejmowały one m.in. wahania prozodyczne, wpływy regionalne, wpływy wymowy potocznej czy wręcz
plebejskiej, wreszcie błędy, jakie znajdziemy w Appendix Probi.

309 Zdaniem Jakobiego (1996, s.47) niewielka liczba objaśnień metrycznych najsilniej odróżnia Donata od jego
greckich  odpowiedników, scholiastów Arystofanesa:  „Der  wohl  markanteste  Unterschied  zwischen  dem
Terenzkommentar  des  Donat  und  seinem  erhaltenen  griechischen  Pendant,  den  Aristophanes-Scholien,
dürfte in dem fast gänzlichen Fehlen metrisch-prosodischer Interpretamente zu sehen sein”.

310 Podobnie  też  S.  A.  1,187  CONSTITIT  ‘con’ secundum  naturam  brevis  est  semper  eqs.; S.  A.  1,249
CONPOSTVS pro ‘compositus’. syncope est; detraxit enim de medio syllabam, ut eqs.; S. A. 1,251 VNIVS
hic  produxit  paenultimam.  Wśród  obszerniejszych  wymienić  należy  np.  S.  A.  1,343,  gdzie  Serwiusz
tłumaczy strategie poetów odnośnie do zapisu imienia Sychaeus.

311 Trzeba tu zarazem zauważyć, iż spora część objaśnień dot. wymowy ma charakter wybitnie normatywny.
Prócz  wspomnianych  to  także  np.  S.  A.  1,384  o  proparoksytonicznym  akcentowaniu  peragro (por.  w
kontekście debat dot. akcentuacji sekwencji  muta cum liquida (Loporcaro 2005, s.425). Na normatywny
charakter uwag akcentuacyjnych wskazuje także Diederich (1999, s.21).
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których właściwa realizacja warstwy akcentuacyjnej i prozodycznej utworu niesie znaczące

konsekwencje dla jego zrozumienia.

Takimi  obarczona  jest  właściwa  realizacja  dźwięków wtedy, gdy przyczynia  się  do

zniesienia  homonimii.  Zwraca na to  uwagę D.  An.  prol.  17,1,  wskazując,  iż  prozodyczna

interpretacja  -ne w  analizowanym  fragmencie  jest  przedmiotem  sporów: FACIVNTNE

INTELLEGENDO  ‘ne’  quidam  corripiunt  et  cum  interrogatione  pronuntiant,  quidam

producunt. quorum alii ‘ne’ pro ‘nonne’ accipiunt, id est ‘non’, alii ‘ne’ pro ualde, ut „ne ego

homo sum infelix” et Cicero „ne illi ueh. e.” Podobnie Serwiusz w S. A. 1,119 zwraca uwagę

swojego czytelnika,  iż  wraz  ze  zmianą  wymowy wyrazu  Troia zmienia  się  również  jego

znaczenie:  TROIA  differentia  in  hoc  sermone  est  et  in  sensu  et  in  syllabis.  nam  cum

provinciam  dicimus,  et  principale  est  nomen,  brevis  est  ‘Tro’.  quando  autem  non  est

principale et derivatio est, longa est ‘Tro’, ut “Troius Aeneas”. Z kolei w skierowanej do

Pamfila prośbie Dawosa o przebaczenie w T. An. 678  tuomst, siquid praeter spem euenit,

mihi ignoscere realizacja metryczna euenit narzuca interpretację formy jako praesens (euĕnit)

lub  perfectum (euēnit)312, co z kolei pozwala zrozumieć treść obietnicy niewolnika: D. An.

678,1  SI QVID PRAETER SPEM EVENIT ‘euenit’ producta magis, quia hoc perpetuo non

uult accidere Pamphilo. 2 ergo ‘euenit’,  non ‘eueniet’ aut ‘euenit’ media correpta. Uwagi

takie  przyniesie  również  komentarz  Porfyriona,  jak  tego  dowodzi  choćby  P.  C.  1,24,8

QVANDO ACVTA ‘acuta’ priore est  syllaba ‘quando’ enuntiandum, ut  uim interrogatiuam

habeat.313

Uwagi  „interpunkcyjne”,  dotyczące  zatem  distinctio,  mają  u  naszych  komentatorów

walor wybitnie interpretacyjny, gdyż wyodrębnianie pauz i półpauz,  discretio, pozostaje w

ścisłym związku ze strukturą składniową tekstu, a zatem i z rozumieniem syntaktycznym, w

tym elementarnym parsowaniem314. Drugorzędna, jak słusznie zauważa Jakobi odnośnie do

komentarza  Donata,  jest  funkcja  delimitacyjna,  najważniejsze  zaś  staje  się  podkreślenie

znaczeń w ustnym wykonaniu: „Dabei gilt die Absicht des Erklärers nicht einer graphischen

Periodisierung (…), sondern er gibt (…) Empehlungen für einen dem Sinn entsprechenden

Vortrag (…)” (Jakobi 1996, ss.16–17). Taką rolę spełnia choćby subdistinctio w komentarzu

do  T. An.  75  lana  ac  tela  victum  quaeritans,  gdzie oddzielenie  lana  ac  tela od  victum

quaeritans pozwala wyodrębnić czynność i jej cel: D. An. 75,1 LANA ET TELA VICTVM Q.

312 Por. też uwagi wydawców Hyperdonat (Bureau & Nicolas 2009, n.721).
313 Por.  uwagi  Diederich  (1999,  s.21).  Zob.  także  znaczenie  prozodii  dla  rozróżnienia  homonimów  w

przykładach zebranych przez Diederich (1999, ss.23–24).
314 Jak rzecz się ma z niemal każdym poziomem uwag gramatyków, także rozstrzygnięcia interpunkcyjne mogą

pochodzić z interpretacyjnej tradycji, jak dowodzi tego np. D. An. 720,3  DOLOREM ‘dolorem’ distinxit
Probus et post intulit separatim quod sequitur.
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subdistingue ‘tela’:  finis  enim laboris  est  ‘uictum quaeritans’.  O znaczeniu  składniowym

będzie też decydować subdistinctio w D. An. 88,1, gdzie gramatyk rozstrzyga wątpliwości co

do łączenia składników zdania, wydzielając zeń pytajne quid: QVID SYMBOLAM DEDIT non

‘quid  symbolam  dedit?’,  sed  subdistingue  ‘quid’,  ut  sit  uox  quaerentis,  „quid  dicat  de

Pamphilo”. Serwiusz z kolei zaproponuje distinctio pomiędzy quaero a patria w V. A. 1,380

Italiam quaero || patriam, et genus ab Ioue summo, by wyodrębnić trzy dopełnienia quaero i -

co za tym idzie - trzy cele Eneasza. Podstawą interpretacji jest tu odrzucenie sugerowanej

przez apozycję identyfikacji Italia i patria, gdyż - jak przekonuje gramatyk - ojczyzną może

być tylko miasto:

ITALIAM QVAERO hoc loco distinguendum est; nam si iunxeris ‘patriam’, non procedit. patria enim, id
est, civitas, in provincia esse potest, non tamen ut ipsa provincia patria sit … tria ergo dicit: ‘provinciam
quaero’, hoc est, ‘Italiam’; ‘patriam’, hoc est Corythum, Tusciae civitatem, unde Dardanus fuit; ‘genus ab
Iove’ ideo, quia ex Electra et Iove Dardanus Iasiusque nati sunt, Dardanus autem auctor est Troiae (S. A.
1,380).315

Jak niejednokrotnie będziemy jeszcze wskazywać, rozumienie znaczenia ma charakter

również wertykalny, zatem rozumienie na jednym poziomie umożliwiane jest  i  umożliwia

rozumienie na innych. Dotyczy to również realizacji dźwiękowej dzieła,  w tym  distinctio.

Stanowiąc bowiem element rozumienia percepcyjnego,  distinctio przyczynia się wprost do

konstrukcji świata przedstawionego i modelu sytuacyjnego tekstu. Przykładu dostarcza nam

distinctio w V. A. 1,607-608:

dum montibus umbrae 
lustrabunt ||1 conuexa ||2 polus dum sidera pascet
Serwiusz  (S.  A.  1,607)  dyskutuje  dwie  odziedziczone  z  tradycji  interpretacyjnej

propozycje przestankowania, zatem i łączenia wyrazu conuexa, które niosą za sobą odmienne

obrazy poetyckie.  W pierwszej  z nich  conuexum  odnosi się do cieni okrywających góry i

oznacza tyle co latus inclinatum ‘łuk’, w drugiej zaś conuexa okazuje się być przymiotnikiem,

który  wraz  z  sidera oznacza  ‘wiszące  gwiazdy’316.  Rozstrzygając  o  znaczeniu,  będzie

distinctio stanowić jeden z możliwych sposobów jego konstrukcji, jak na to wskazuje D. An.

940,4, gdzie komentator przywołuje dwa alternatywne sposoby  odczytania T. An. 940-941

dignus / cum tua religione, odium, chcąc, jak się wydaje, znieść problem wynikający z braku

związku  gramatycznego  pomiędzy  dignus a  odium.  Proponuje  zatem Donat  albo  zmianę

przypadka odium na odio, albo też wydzielenie w osobną całość syntaktyczną (i dźwiękową)

315 Na drugim biegunie znajdujemy np. scholium S. A. 1,475, w którym gramatyk odrzuca przekazywany w
tradycji  interpretacyjnej  pomysł  distinctio w V. A. 1,475  infelix puer atque impar congressus Achilli (o
Troilusie), gdyż zdaje się nie dostrzegać wprowadzanej przez distinctio różnicy znaczenia: INFELIX multi
hoc loco distinguunt; tamen etiam si iungas ‘puer’, unus est sensus.

316 S. A. 1,607 MONTIBVS VMBRAE LVSTRABVNT CONVEXA alii hoc loco distinguunt et dicunt ‘quamdiu
inclinata in montibus latera umbrae pro solis flexu circumibunt’ ... alii tamen ‘convexa sidera’ volunt, id est,
pendentia.
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odium: D. An. 940,4 DIGNVS C. T. R. O. aut dignus odio ... aut separatim ‘odium’ legendum,

ut sit: dignus qui male habearis.317

Emocje, wydzielenie postaci, realizacja aktorska

Nie  zawsze  łatwo  zrozumieć  motywacje,  jakie  powodowały  gramatykiem,  gdy

wskazuje  na  stosowny  afekt,  jaki  realizować  należy  w  lekturze  dzieła,  pronuntiatio318.

Jakkolwiek  spora  część  takich  objaśnień  pozbawiona  jest  jakiejkolwiek  argumentacji,  to

jednak łatwo się domyślić, iż instrukcje co do wyboru stosownego uczucia wypływają tak z

interpretacji  relacji  pomiędzy  postaciami,  jak  i,  choć  rzadziej,  czynników  językowych.

Objaśnienia takie mogą mieć postać prostych konstatacji319 jak np. D. An. 185,6, gdzie Donat

dookreśla emocjonalne nacechowanie pytania Simona rogas?, określając je jako interrogatio

indignantis.  Z  kolei  bardziej  rozbudowane,  łączące  różne  afekty  czy  poziomy  opisu,

objaśnienia znajdziemy np. w P. C. 2,7,23-25 QVIS VDO DEPROPERARE APIO CORONAS

CVRATVE MYRTO? ‘quis’ interrogatiue,  sed  cum quodam hortamento  dicitur czy też  na

marginesie D. An. 196,1 sis sensero hodie quicquam, które zostaje opatrzone zaleceniem, by

słowa  te  czytać  tak,  aby w  każdym z  nich  pobrzmiewała  groźba:  SI  SENSERO HODIE

QVICQVAM comminatio. et sic pronuntiatur, ut <in> singulis uerbis ardeant minae.320

Omawiany typ uwag ma charakter  par excellence interpretacyjny i normatywny.321 Z

jednej  bowiem strony wypływają one z przyjętej  już interpretacji  passusu,  z drugiej  służą

wypracowaniu  założonego  przez  egzegetę  znaczenia.322 Doskonałym  dowodem  takiego

charakteru  dźwiękowej  realizacji  jest  D.  An.  380,6,  gdzie  Donat  przytacza  możliwe

interpretacje wygłoszonych przez Pamfila słów T. An. 380  quiduis patiar. Pierwsza z nich

317 U Porfyriona z kolei distinctio służyć będzie przede wszystkim rozjaśnieniu trudnej składni Horacego, por.
Diederich (1999, ss.26–30).

318 Najwięcej miejsca poświęcimy roli stosownej (przynajmniej w opinii gramatyków)  pronuntiatio w ostatnim
rozdziale  niniejszej  pracy  poświęconym  rozumieniu  świata  postaci  oraz  w  rozdziale  poświęconym
deszyfrowaniu  znaczeń  emotywnych  w  tekście.  Pronuntiatio bowiem  ugruntowana  jest  w  rozpoznaniu
emocji i nastawień postaci, w które winien wcielić się czytający. Tu poczynimy zatem ledwie kilka wstępnej
natury uwag.

319 Diederich  zauważa,  że  ranga  uczuć  przypisywanych  postaciom  w  komentarzu  Porfyriona  jest  bardzo
ograniczona  i  sprowadza  się  do  ledwie  kilku  afektów  (1999,  s.19).  Uwagę  tę  z  powodzeniem  można
zastosować również do Donata i Serwiusza.

320 Spośród innych tego rodzaju objaśnień możemy jeszcze przywołać D. An. 375,2 stomachose etiam hoc dixit
„quid sibi uult”, ut „ille quid uult concursus ad amnem?”; w D. An. 216 deliberatywne sive ista uxor sive
amicast Dawosa  o  Glikerce  zostaje  doprecyzowane  informacją,  iż  słowa  te  wypowiada  niewolnik  z
oburzeniem i niesmakiem, cum quodam taedio et indignatione stomachi interrumpit;  D. An. 719,2 NVNC
MISERA QVEM C. D. cum admiratione pronuntia quem et cum exclamatione quadam.

321 Nie byłyby one zatem, jak chciałby np. Madyda, śladem rzeczywistych wystawień  (Jakobi 1996, s.12). O
interpretacyjnym  znaczeniu  właściwie  ukształtowanej  głośnej  lektury  w  kształceniu  filozoficznym,  por.
Snyder (2000, s.23): „a decently phrased and articulated reading might even have been considered a kind of
explanation. A bad reading, on the other hand, was a major impediment to understanding”.

322 Zwraca  na  to  uwagę  również  Jakobi  (1996,  s.10):  „Donats  Interpretationen  sind  entsprechend  den
φωνή-Noten konkret gehalten (…) und aus der Deutung des Terenztextes selbst entwickelt”.
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bierze  swe  źródło  w  założonej  koherencji  wypowiedzi  postaci  Pamfila.  Druga  natomiast

wypracowywana  jest  (ut  sit  sensus)  dzięki  pronuntiatio właśnie:  D.  An.  380,6  QVIDVIS

PATIAR sunt qui ‘quiduis’ pro ‘quicquid euenerit’ intellegant, quia dixerat (T. An. 277) ‘adeo

me ignauum putas?’. alii pronuntiant, ut sit sensus: ‘quid me uis facere? an ut hoc patiar mihi

uxorem dari?’. Świadomość niedookreśloności tkanki językowej dzieła, której znaczeniowa

konkretyzacja możliwa jest dzięki odpowiedniej  pronuntiatio,  znać w D. An. 209,4, gdzie

Donat  wahania  Dawosa  –  pomóc  raczej  Pamfilowi  czy  usłuchać  Simona  –  komentuje,

wskazując, iż preferencję dla jednego z rozwiązań wyraża on nie tyle środkami językowymi,

co  dźwiękowymi  właśnie,  stosowną  pronuntiatio:  PAMPHILVMNE  ADIVTEM  AN

AVSCVLTEM SENI semper deliberatiua uerba habent quendam sonum, per quem exitus rei

demonstratur,  ut  hic  ostendit  Pamphilum  se  magis  adiuuaturum  quam  uerbis  senis

obtemperaturum. Jak w powyżej zacytowanych miejscach, interpretacja ta wypływa z jednej

strony ze  znajomości  rozwoju  akcji,  ale  także  –  znowu podporządkowanego  interpretacji

sytuacji scenicznej – odczytywania sygnałów tekstu w dalszych jego partiach. Oto bowiem w

D. An. 211,3 znajdziemy uwagę DIFFICILE EST non dixit ‘impossibile est’. ergo ostendit

partem se sequi,  quae pro Pamphilo est.  Pronuncjacyjną  warstwę dzieła  Donat  kształtuje

zatem tak, by przekazywała informacje, których językowo się w tekście nie przekazuje czy

też takie, o które tekst przeznaczony do wystawienia jest uboższy.323 Jakkolwiek więc jasny

wydaje się nie tylko aspekt lokucyjny, ale i illokucyjny rady Dawosa, by Pamfil zgodził się na

niechciany przezeń ślub, T. An. 383 dic te ducturum, to gramatyk, wskazując na pożądaną dla

passusu pronuntiatio, wyposaża tekst i perswazyjne zabiegi niewolnika w znaczenie, którego

z tekstu nie sposób wywieść: D. An. 383,2 DIC TE DVCTVRVM pronuntia ‘dic’ quasi rem

facilem et  nullius  praeiudicii.  To zresztą  właśnie  dzieło  Donata  przyniesie  informacje  na

temat realizacji aktorskiej, których próżno szukać w pozostałych komentarzach. Tu bowiem

pronuntiatio służy  przedstawieniu  rzeczywistej,  a  przynajmniej  pożądanej  ze  względu  na

akcję  scenicznej  realizacji  kwestii.  Zatem nie  może  dziwić,  iż  Donat  radzi  słowa  Myzji

skierowane  do  Dawosa,  ale  już  nie  do  podsłuchującego  (o  czym  wie)  ich  Chremesa,

wymawiać  ściszonym głosem:  D.  An.  752,2 NON TVTE IPSE summissa  uoce.  Podobnie

Dawos nie pozwoli Myzji odejść w T. An. 760 mane: caue quoquam ex istoc excessis loco, co

jednak uczyni,  tak by nie  usłyszał  go Chremes:  D.  An.  759  PROPERA ADEO PVERVM

TOLLERE  hic  uersus  clare  dicitur, sequens,  ne  senex  audiat,  presse.  Zagadnieniu  temu

poświęcimy osobne miejsce zwłaszcza w ostatnim rozdziale pracy.

323 Por. także Jakobi  (1996,  s.10):  „Häufiger  als  in  den  φωνή-Explikationen findet  sich ein Hinweis,  daß
diesem  Teil  der  Hypokrisis  eine  Hilfsfunktion  zukomme,  wenn  der  Text  allein  das  Verständnis  nich
gewährleisten könne”.

105



Krytyka tekstu

Percepcja tekstu nie jest możliwa bez ustalenia jego „kanonicznej” postaci, która może

być  następnie  podstawą  kolejnych  egzegetycznych  zabiegów.  Będąc  jednym  z  officiów

gramatyka, emendatio realizuje się przede wszystkim w wydaniach tekstów, mniej oczywista

natomiast wydaje się w sytuacji szkolnego wykładu poetów, choć i tu miała do odegrania

swoją  rolę,  gdy  w  fazie  praelectio gramatyk  podawał  swoim  uczniom  właściwe  lekcje

czytanych passusów. Bliżej wyjaśnia ją cytowane przez Diederich  (1999, s.31) świadectwo

scholiów do ars Dionizjusza Traka (p. 12,6-9): 

πρὸ  μὲν  γὰρ τοῦ  ἄρξασθαι  τὸν  νέον  ἀναγιγνώσκειν  ὁ  διορθωτὴς  λαμβάνων  τὸ  βιβλίον
διωρθοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐπταισμένον αὐτὸ ἀναγνοὺς ὁ νέος εἰς κακὴν ἕξιν ἐμπέσῃ … λαβὼν
ὁ νέος τὸ βιβλίον διορθωθὲν κτλ. 

Emendatio  w  późnoantycznych  definicjach  niewiele  ma  już  wspólnego  z  grecką

διόρθωσις, krytyką tekstu znajdującą swe spełnienie w wydaniu: późnoantyczny gramatyk,

jak wskazuje Irvine  (1994, s.75),  przez  emendatio rozumie zespół  działań normatywnych:

„emendatio became a larger division of grammatical practice, embracing the «correction» of

errors in orthography, usage, style, and grammar with reference to an authoritative norm”. Tak

pojętą emendację odnajdziemy w sformułowaniach Diomedesa (GL 1,426):  emendatio est

qua singula pro ut ipsa res postulat dirigimus aestimantes uniuersorum scriptorum diuersam

sententiam, uel recorrectio errorum qui per scripturam dictionemue fiunt  i Wiktoryna (GL

6,188):  emendatio quid est? errorum apud poetas et figmentorum reprehensio, przy czym u

tego drugiego „korekcja” (correctio) obejmuje nadto krytykę poetyckich zmyśleń, wykracza

zatem daleko poza pierwotne rozumienie officium.

Opisane  powyżej  normatywne  rozumienie  gramatyki  odnajdujemy  w  niezwykle

licznych uwagach ortoepicznych na kartach naszych komentarzy, jednak ze względu na ich

przede wszystkim pedagogiczny charakter nie będzie nas tu ono zajmować. Inaczej rzecz się

ma z  emendatio-krytyką tekstu, której rezultatem jest jego ostateczne ustalenie324. Również

tak zdefiniowana emendacja pozostawiła swoje ślady w prostych i bardziej rozbudowanych

uwagach,  w  których  przywołuje  się  sprzeczne  lekcje  rękopisów.  Trudno  jednakowoż

zakładać, iż gramatyk wprowadzał swoich uczniów w sztukę krytyki tekstu, owego szczytu

filologicznych umiejętności, być może więc objaśnienia tego rodzaju ujawniają podwójnego

przynajmniej  do  pewnego  stopnia  adresata  komentarza,  którym –  obok  ucznia-gramatyka

przyjmującego  normatywne  uwagi  nauczyciela  –  mogło  być  również  grono  czytelników

324 Np. dla Funaiolego nie wydaje się ulegać wątpliwości, iż Serwiusz był również wydawcą tekstu, co z kolei
w wątpliwość podaje Zetzel (1981, s.85).
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ekspertów325.  Z drugiej  jednak strony, jak już zauważyli  badacze rzymskiej krytyki tekstu,

obecność w komentarzu dyskusji nad różnymi lekcjami tekstu pozostaje w ścisłym związku z

zakładaną przez autora publicznością. Stąd np. w komentarzu Serwiusza, jak tego dowiódł

Zetzel, a także w przypisywanym Donatowi materiale DS – nad krytykiem tekstu zwycięża

pedagog. Gramatyk nie mnoży tu wątpliwości co do lekcji,  koncentrując się w zamian na

uzyskaniu tekstu  spójnego i  zrozumiałego  (Zetzel  1981,  s.101)326. Podobnie  nie  wykazuje

nadmiernego zainteresowania świadectwem rękopisów327, niejednokrotnie również lemmaty

jego  komentarza  nie  mają  wiele  wspólnego  z  przyjętą  w  toku  wywodu  lekcją328.

Nonszalancja, z jaką Serwiusz traktuje swoje krytycznotekstowe ustalenia ujawnia się także,

gdy gramatyk nie rozstrzyga pomiędzy lekcjami, kwitując ich rozbieżność uwagą, iż obie są

równoznaczne,  unus tamen sensus est (S. G. 4,45) (Zetzel 1981, s.91).  Również u Donata329

proponowane warianty tekstu przechodzą często nie zwracając większej uwagi gramatyka, by

wspomnieć  np.  D.  An.  459,4 VT  DIXTI  LESBIA  et  ‘dixti’  et  ‘dixisti’  legitur.330

Krytycznotekstowe  uwagi  Porfyriona,  gdy  już  się  pojawią  w  tekście  jego  komentarza331,

zwykle nie są zaopatrzone w uzasadnienie, np. P. C. 2,6,24  VATIS AMICI legitur et ‘uatis

Horati’.332

Krytyka  tekstu,  jak  wspomnieliśmy,  wymaga  zaangażowania  całego  aparatu

interpretacyjnego, jakim dysponował starożytny gramatyk333, nie sposób jej zatem traktować

tylko jako dopełnienia wykładu, gdyż stanowi raczej jego pomniejszony co do skali model,

poręczną epitomę. Jak jest ustalony tekst punktem wyjścia dla rozumienia, tak i jest punktem

325 Na  warunkowany  publicznością  elementarny  charakter  objaśnień  krytycznotekstowych  zwraca  uwagę
Zetzel: „it is important to remember that our source is neither a text nor an apparatus, but a commentary, and
one designed for fairly young students at that” (1981, s.84).

326 Jak dowiódł Zetzel  (1981, s.100 nn.),  Serwiusz pomija milczeniem z górą 100 wątpliwych lekcji,  jakie
zajmują autora DS. Por. także Timpanaro (1986, ss.161–176).

327 Por. Zetzel (1981, s.98): „Servius simply did not care about the manuscript evidence”.
328 Por. przykłady w Zetzel (1981, ss.86–88).
329 Jakobi zwraca uwagę,  że noty dotyczące zagadnień krytyki tekstu są u Donata silnie uschematyzowane

wskutek  daleko  idących przeróbek  (Jakobi  1996,  s.19).  Na problem oszczędności  uwag Donata  zwraca
uwagę również Zetzel (1981, s.149).

330 D. An. 536,1 AVSCVLTA PAVCIS et ‘paucis’ et ‘pauca’ legitur; D. An. 538,2 ET NOSTRAM AMICITIAM
CHREMES legitur et ‘Chreme’; D. An. 646 QVI TVVM ANIMVM EX A. S. M. legitur et ‘cum’; D. An. 825
DVM ID EFFICIAS QVOD VELIS legitur et ‘quod lubet’. Por. też przykłady oraz analogie ze scholiastyki
greckiej w Jakobi (1996, ss.30–35).

331 Zdecydowanie o sztuce krytyki tekstu w komentarzu Porfyriona wyraża się Diederich  (1999, s.39): „Der
Schulkommentator  Porphyrio  ist  den  weitaus  späteren  Kommentatoren  Donat  und  sogar  Servius  an
textkritischem Bewußtsein also quantitativ wie qualitativ weit unterlegen, und noch mehr dem Hieronymus,
der seinerseits eine Generation später gearbeitet hat als Donat”.

332 Zarazem Diederich  (1999, s.32) zauważa, iż „von den wenigen Varianten bei Porphyrio ist keine für die
Konstituierung des Horaztextes wirklich relevant”. Tak też Zetzel (1981, s.169).

333 Rację również ma Slater (1989, s.40), przekonując, iż atetezy antycznych grammatici miały charakter ściśle
interpretacyjny i egzegetyczny. Zabiegi krytyczno-tekstowe mają charakter regulacyjny i służą przywróceniu
tekstowi spójności. Ilustrację tego wymiaru krytyki przynosi metoda Arystarcha, który miał rozjaśniać tekst
poprzez emendację elementów, jak je nazywa Struck (1995, ss.222–223), irracjonalnych.
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dojścia dla tegoż, gdyż nie sposób ustalić lekcji czy też wybrać pomiędzy nimi, nie podjąwszy

wcześniej  decyzji  co do konsekwencji  tegoż wyboru dla semantyki  dzieła.  Zmierzając do

zniesienia trudności tekstu, tak krytyk, jak gramatyk w wykładzie starają się o uczynienie go

doskonale spójnym w każdym ze znaczeń tego słowa. Nie może zatem dziwić wobec nie

tylko  wspólnej  genezy  krytyki  i  enarracji,  ale  i  krzyżujących  się  w  komentarzu  domen

gramatycznego officium, iż w krytyczno-tekstowych uwagach komentatorów odnajdziemy w

działaniu wszystkie narzędzia analityczne i interpretacyjne wydawców.

Mimo  iż  lektura  analizowanej w  niniejszej  pracy  części  komentarza  Serwiusza

usprawiedliwia zacytowane powyżej oceny Zetzela, to jednak nieliczne krytyczno-tekstowe

passusy pozwalają nam dostrzec złożoność wnioskowań stojących za wyborem lekcji. Za tym

ostatnim przemawiać może, np. uzus autorów i tradycja krytyczna, jak w S. A. 1,441, gdzie

Serwiusz  rozważa lekcję  V. A.  1,441  laetissimus umbra i  konkurencyjną,  zaproponowaną

przez  Probusa  laetissimus  umbrae334,  przywołując  dla  ilustracji  tej  ostatniej  paralelę  z

Salustiusza: LAETISSIMVS VMBRA aut septimus est, aut secundum Probum genetivus, ut sit

‘laetissimus umbrae’, sicut Sallustius “frugum pabulique laetus ager”. Z kolei w S. A. 1,636

gramatyk  przeprowadza  wnioskowanie  ze  związków  w  obrębie  świata  przedstawionego,

przyjmując,  iż  V. A.  1,636  należy  czytać  raczej  laetitiamque  die(i)  niż  dei:  S.  A.  1,636

MVNERA LAETITIAMQVE DEI id est, vinum; aut certe, ut multi, legunt, „laetitiamque die”,

id est,  ‘diei’ ,  ut supra dicta munera sint multorum dierum usui sufficientia. intellegamus

autem missa aliqua etiam ad usum diei.

Inne  znowu  kryteria  dowodzenia  słuszności  wybranej  lekcji  przywołuje  Donat.

Znajdziemy w jego komentarzu bowiem argumenty, m.in.:

-  z  koherencji  tekstu i  świata przedstawionego, gdy, przytaczając lekcję  D. An. 344

abeo335, zauważa, iż wyrażające chęć opuszczenia sceny słowa Dawosa pozostają w zgodzie

ze słowami zatrzymującego go  Pamfila336: D. An. 344,2  HABEO inueni. legitur et abeo, ut

merito illi dicatur ‘resiste’.

-  ze  znajomości  języka  ueterum w  D.  An.  656,1  HAE  NVPTIAE  legitur  et  ‘haec

nuptiae’; sic enim ueteres dixerunt.337

- ze znajomości źródeł imitacji poety, jak w D. An. 592,1, gdzie za przyjęciem audiam

zamiast  audio świadczyć miało  futurum użyte przez Menandra w jego Andrii: D. An. 592,1

QVIDNAM AVDIO legitur et ‘audiam’; Menander338 enim sic ait τί ποτ᾽ ἀκούσομαι;
334 Tak też Mynors za ms. Vaticanus lat. 3225 i za Probusem ap. Seruium.
335 Sam będąc zwolennikiem lekcji habeo.
336 T. An. 344 Dave, ades resiste.
337 Por. też Zetzel (1981, s.165).
338 An. 38, ed. Körte-Thierfelder.
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- z oceny jakości rękopisów, która służy odrzuceniu alternatywnego zakończenia Andrii

w D.  An.  978,1  TV DAVE ABI  DOMVM hi  uersus  usque  ad  „illum gnatam tibi  meam

Philumenam uxorem negantur  Terentii  esse  adeo,  ut  in  plurimis  exemplaribus  bonis  non

inferantur.339

Znajdujemy  wreszcie  u  Donata  i  passusy,  w  których  gramatyk  proponuje  różne

znaczenia w zależności od  przyjętej lekcji, jak ma to miejsce z eadem : idem w D. An. 599,1

DICAM EADEM ILLI in aliis ‘idem’ scriptum est. quod si est, pro ‘item’ accipiamus.340

339 Zetzel (1981, s.157) zauważa skądinąd, że to jedyne miejsce, w którym odwołuje się Donat do świadectwa
rękopisów. Tam też dyskusja.

340 Jakobi (1996, ss.35–41) analizuje 8 ustępów z corpus Donatianum, w których rozpoznaje – prócz niektórych
z wymienionych w niniejszej pracy – m.in. kryterium metryczne oraz stylistyczne.
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Rozumienie znaczenia

Twierdzić,  iż  gramatycy  wykładają  znaczenie  analizowanych  przez  siebie  tekstów,

byłoby frazesem. Tak antyczne definicje enarratio, której  officium miało być m.in.  sensuum

explanatio341,  jak i  pobieżna choćby lektura komentarzy muszą prowadzić do wniosku, że

„objaśnianie  znaczeń”  należy  do  fundamentalnych  zadań  gramatyka.  Wobec  jednak

skomplikowania  procesu  nadawania  i  interpretacji  znaczeń  tę  oszczędną  formułę  należy

doprecyzować, wskazując na zakres zjawisk, jakie poddaje się opisowi. Nie wdając się tu w

rozstrzyganie kwestii  dynamiki  rozumienia na poziomie wyrazów, przyjmujemy słuszność

modelu, wedle którego po identyfikacji jednostki leksykalnej na poziomie ortograficznym lub

fonologicznym, następuje oparta „o kotekst i kontekst selekcja najlepszego kandydata spośród

aktywowanych  [wcześniej]”  oraz  integracja  „składniowej  i  semantycznej  informacji

towarzyszącej  jednostkom  słownika”  (Prestin  2008,  s.  243).  W  niniejszej  części  pracy

zajmować  nas  będzie  właśnie  proces  dekodowania  znaczenia  leksykalnego,  określania

składniowej funkcji wyrazu w zdaniu oraz odczytywania informacji pragmatycznej (przede

wszystkim nacechowania ekspresywnego), które składać się będą wespół na rozumienie sądu

(proposition)342. Zwrócimy  szczególną  uwagę  na  rolę  wiedzy  językowej  (zwłaszcza

znajomości leksykonu oraz składni) w rozumieniu, by rolą wiedzy o świecie w interpretacji

zająć się w poświęconym temu problemowi rozdziale niniejszej pracy. Co się tyczy podziału

domeny językoznawstwa pomiędzy semantykę, składnię i pragmatykę luźno nawiązujemy tu

do  wielokrotnie  już  przeformułowanego podziału  Morrisa343.  Wykład  znaczenia  w

komentarzach postaramy się opisywać mając na uwadze:

• źródła problemu interpretacyjnego,
• zróżnicowanie formalne objaśnień,
• źródło rozwiązania problemu oraz

341 Diomedes  (GL  1,426)  będzie  np.  definiować  enarratio  jako obscurorum  sensuum  quaestionumue
explanatio, uel exquisitio per quam unius cuiusque rei qualitatem poeticis glossulis exsoluimus.

342 Por. Rawson i Kintsch  (2005, s. 210):  „word meanings must be combined in ways stipulated by the text,
forming idea units or propositions”.

343 Zob. np. Levinson (2010, ss. 1–3). Ponieważ nasza praca nie ma charakteru teoretycznego, nie rozważamy
tutaj  szczegółowo  problemu  granicy  pomiędzy  informacją  przekazywaną  systemowo  a  informacją
pragmatyczną, pomiędzy informacją eksplicytną,  what is said, a implicytną, what is implicated. Dla celów
analitycznych  przyjmujemy  za  Ariel,  iż  granicę  pomiędzy  znaczeniem gramatycznym  (i  –  szerzej  –
systemowym) a pragmatycznym wyznacza granica między kodem a wnioskowaniem (inferring),  stoimy
zatem  na  stanowisku,  iż  informacja  gramatyczna  przekazywana  przez  wypowiedź  jest  zawsze
niedookreślona (pojęcie  underdeterminacy), a by wypowiedź stała się zrozumiała,  interpretujący ją musi
uciec się do informacji kontekstowych (Ariel 2008, ss. 1–2). W wypadkach, gdy interpretacja wypowiedzi
może być analizowana tak w pojęciach kodu, jak w pojęciach wnioskowania, przyjmować będziemy analizę
pragmatyczną za obowiązującą. Nie rozstrzygamy przy tym problemu granicy pomiędzy poziomem what is
said a znaczeniem semantycznym ani pomiędzy tym pierwszym a znaczeniami implikowanymi (Ariel 2008,
s. 216 nn.; Recanati 2003).
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• konsekwencje, jakie przyjęcie danego znaczenia niesie dla rozumienia dzieła.

Znaczenie leksykalne, znaczenie tekstowe

Źródła semantycznej niejasności tekstu

Diagnozę  części  przynajmniej  problemów,  jakich  nastręcza  odbiorcy  leksykalna  i

gramatyczna warstwa dzieła, zawierają już przywołane we wstępie pracy definicje gramatyki,

które wyliczają pośród narzędzi, ὄργανα, dostępnych egzegecie ὄργανον γλωσσηματικόν.

Nazwa ta odsyła nas do antycznych definicji glosy jako wyrazu nieznanego odbiorcy zupełnie

lub tylko częściowo. Glosami zatem będzie się nazywać wyrazy obce czy to ze względu na

ich pochodzenie z innego niż grecki i łaciński języka (albo innego niż literacki dialektu), czy

to ze względu na ich archaiczny charakter (Dyck 1987, s. 120)344. Takie ujęcie glosy pochodzi

z tradycji arystotelesowskiej, to bowiem dla Stagiryty użycie glos – rzadkich, (dosłownie)

wyszukanych słów – jest cechą niepospolitego stylu poetyckiego, ich zaś nadużycie gwałci

zasadę jasności wysłowienia345, skutkując mową enigmatyczną lub barbaryzmem:

σεμνὴ δὲ καὶ ἐξαλλάττουσα τὸ ἰδιωτικὸν ἡ τοῖς ξενικοῖς κεχρημένη [scil. λέξις]· ξενικὸν δὲ
λέγω γλῶτταν  καὶ  μεταφορὰν  καὶ  ἐπέκτασιν  καὶ  πᾶν  τὸ  παρὰ τὸ  κύριον.  ἀλλ’  ἄν τις
ἅπαντα τοιαῦτα ποιήσῃ, ἢ αἴνιγμα ἔσται ἢ βαρβαρισμός· ἂν μὲν οὖν ἐκ μεταφορῶν, αἴνιγμα,
ἐὰν δὲ ἐκ γλωττῶν, βαρβαρισμός (Arist. Poet. 1458a 21-26).

Termin  „glosa”  odnajdziemy  również  w  XXV  rozdziale  Poetyki,  gdy  Arystoteles

rozważa  sposoby oddalenia  w  oparciu  o  znajomość  środków wyrażania,  λέξις,  zarzutów

wysuwanych pod adresem poetów:

τὰ δὲ πρὸς τὴν λέξιν ὁρῶντα δεῖ διαλύειν, οἷον γλώττῃ τὸ “οὐρῆας μὲν πρῶτον”· ἴσως γὰρ
οὐ τοὺς  ἡμιόνους λέγει ἀλλὰ τοὺς φύλακας· καὶ τὸν Δόλωνα, „ὅς ῥ’ ἦ τοι εἶδος μὲν ἔην
κακός”, οὐ τὸ σῶμα ἀσύμμετρον ἀλλὰ τὸ πρόσωπον αἰσχρόν, τὸ γὰρ εὐειδὲς οἱ Κρῆτες τὸ
εὐπρόσωπον καλοῦσι· καὶ τὸ „ζωρότερον δὲ κέραιε” οὐ τὸ ἄκρατον ὡς οἰνόφλυξιν ἀλλὰ τὸ
θᾶττον (Arist. Poet. 1461a).

To rozumienie  glosy  i  wypływające  z  niego  zainteresowanie  podobnymi  wyrazami

żywe było pośród aleksandryjskich filologów, doskonale zresztą harmonizując z ówczesną

praktyką poetycką.  Daje się ono również wyśledzić w znaczeniu,  jakie terminowi „glosa”

nadaje Kwintylian, nazywając ją (tj. glossema) – uox minus usitata (1,8,15), a jej objaśnienie

czyniąc jednym z zadań gramatyka. Wskazując na zasady doboru słów służących za egzempla

w elementarnej nauce pisania i czytania, zauważa teoretyk wymowy, że nie należy ograniczać

się wyłącznie do wyrazów dobrze znanych, ale wprowadzać także rzadkie, należące do lingua

344 Dziełka wczesnych glossografów mogły prawdopodobnie funkcjonować anonimowo jako rodzaj pomocy
dla uczniów (Gebrauchstexte) (Dyck 1987, s. 122).

345 Z Arystotelesowskim wpływem na grecką teorię literatury wiąże Struck przekonanie, iż rozumienie poezji
zasadza się na dostępności  wspólnej,  retorycznej  techne tak poecie,  jak jego odbiorcy  (Struck 1995, ss.
217–218). Stąd też przemożny wpływ intepretacji retorycznej, a co za tym idzie i aprecjacja „jasności” jako
użycia wyrazów w znanych znaczeniach, zabezpieczanych jeszcze przez uzus (Struck 1995, s. 218).
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secretior:

illud non paenitebit  curasse,  cum scribere  nomina puer,  quemadmodum moris  est,  coeperit,  ne  hanc
operam  in  uocabulis  uulgaribus  et  forte  occurrentibus  perdat.  Protinus  enim  potest  interpretationem
linguae secretioris, id est quas Graeci glossas uocant, dum aliud agitur ediscere, et inter prima elementa
consequi rem postea proprium tempus desideraturam (Quint. 1,1,34-35).

Jak dowodzą zgromadzone przez Diederich (1999, ss. 101–102) testimonia, rozważania

starożytnych  przynoszą  rozpoznanie  również  innych  trudności  rozumienia  na  poziomie

wyrazu.  Bliskie  cytowanym  fragmentom  Poetyki Arystotelesa  będą  zwłaszcza  ujęcia

Cycerona346 i cytowanego już Kwintyliana, którzy, wskazując na źródła ornatus, ale i grożące

językowi poetyckiemu vitia, będą przedstawiać podział singula verba na:

- wyrazy rodzime i pochodzenia obcego (nostra / peregrina);

- wyrazy użyte w znaczeniu dosłownym i przenośnym (propria / translata);

- wyrazy potoczne i neologizmy (usitata / ficta).347

Każda z opozycji ewokuje zarazem możliwe problemy rozumienia, z którymi następnie

zmagać się będą autorzy komentarzy przybliżający np. przenośne znaczenia wyrazów.

Co jednak uderzające, analiza komentarzy dowodzi, iż to nie znaczenie owych inusitata

czy  peregrina verba jest  głównym przedmiotem zainteresowania gramatyków. Przeciwnie,

jak  zobaczymy,  uwaga  egzegety  koncentruje  się  przede  wszystkim  na  znaczeniach

przenośnych  oraz  znaczeniach  wyrazów  dobrze  znanych  i  łatwo  użytkownikowi

dostępnych348, choć i odnajdziemy definicje wyrazów obcego pochodzenia, np. w S. A. 1,119

GAZA Persicus sermo est et significat divitias; est autem generis feminini, ut “et gaza laetus

agresti” czy  P. C.  2,7,8  MALOBATHRO ‘malobathrum’ unguenti  speciem esse  scimus349.

Wyrazy, które mogłyby być odbiorcy nieznane – czy to z powodu swego ograniczonego do

poezji  użycia,  czy  też  zasięgu  ograniczonego  do  dialektu  –  reprezentuje  np.  sobrinus

objaśniony przez  D. An. 801 ESTNE HIC CRITO S[OBRINUS] C[HRYSIDIS]  sobrini sunt

consobrinorum filii — nam sic dicit Menander — uerum ut alii putant, de sororibus nati, ut

sint sobrini quasi sororini350.  Podobnie rzadki jest  objaśniony przez Donata wyraz  scirpus

‘sitowie’351, który tłumaczy D. An. 941,1 jako scirpus palustris res est et leuissima.

346 Cic. Orat. 80 sqq.
347 Quint. 1,5,3 singula sunt aut nostra aut peregrina, aut simplicia aut composita, aut propria aut tralata, aut

usitata aut ficta.
348 Poniżej  podejmujemy jedynie wybrane problemy znaczenia  na  poziomie wyrazu,  przeprowadzając  nasz

wywód  w  dużej  mierze  niezależnie  od  klasyfikacji  starożytnych.  Wzorem  podjęcia  tematu  podług  tej
ostatniej pozostaje Diederich (1999, ss. 101–116).

349 Podobne  przykłady  rozumienia  języka  i  definiowania  wyrażeń  językowych  wskazują  nam  zresztą  na
płynność granicy pomiędzy wiedzą leksykalną a wiedzą o świecie w rozumieniu języka. Będziemy jeszcze
niejednokrotnie wracać do tej kłopotliwej opozycji.

350 Por. Sex. Festus, p. 297,6-8 (ed. Lindsay) sobrinus est, ut ait Gallus Aelius, patris mei consobrini filius, et
matris meae consobrinae filius.

351 Sex. Festus, p. 330,39 (ed. Lindsay) scirpus est id, quod in palustribus locis nascitur leve et procerum, unde
tegetes fiunt.
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Za  trudno  dostępne  uchodziły  również  wyrazy  pochodzące  z  subkodów  języka

ogólnego, z języków fachowych zatem352. Rzadkie jednak są miejsca komentarzy, w których

odbiorcy  objaśnia  się  znaczenie  nieznanego  mu  terminus  technicus,  częściej  natomiast

spotykamy  objaśnienia  wyspecjalizowanego  znaczenia  wyrazu  odbiorcy  prawdopodobnie

znanego.  Tak rzecz się  ma z D.  An.  24,4  FAVETE silete.  sic  et  pontifices  dicunt  ‘fauete

linguis,  fauete  uerbis’,  unde  Vergilius  ‘ore  fauete  omnes’ (Aen.  5,71)  etc.,  gdzie  Donat

przybliża rozpowszechnione w formułach kultowych znaczenie fauere ‘milczeć’, zauważając,

iż używają go „także kapłani”.353

Spora  część  objaśnień  wskazuje  także,  iż  znaczenie  wyrazu  mogło  być  odbiorcy

nieznane  z  powodu  historycznych  przesunięć  semantycznych354.  W  objaśnieniach

archaicznych  wyrazów i  takich  znaczeń  uzus  veterum zostaje  przeciwstawiony  użyciu

współczesnemu egzegecie. Z takim przypadkiem mamy do czynienia np. w S. A. 1,16, gdzie

gramatyk wskazuje na zmianę zakresu użycia wyrazu colere: COLVISSE SAMO … coluisse

autem quia veteres ‘colere’ dicebant etiam cum maior minorem diligeret czy w S. A. 1,93

DVPLICES duas, secundum antiquum morem. nam ‘duplices’ ‘duos’355 dicebant, ut hoc loco

eqs. Historyczne przesunięcia znaczenia diagnozuje też Donat, np. w wykładzie  ea gratia,

które rozumie jako ea causa w D. An. 433 GRATIA ‘gratia’ ueteres pro ‘causa’ ponebant.356

Podobnie Porfyrion H. C. 2,6,5 Argeo objaśnia jako dawny odpowiednik Argiuo ‘argiwski’: P.

H.  ad loc.  ‘Argeo’ pro ‘Argiuo’ antique  dicitur.  Objaśnienia  leksykalne  uciekające się  do

wywodu  apud veteres nie zawsze wszelako są powodowane chęcią objaśnienia glosy, gdyż

znaczenie leksykalne,  o czym będzie jeszcze mowa,  może wchodzić w konflikt  z  wiedzą

czytelnika  czy też  postulowanym przez  gramatyka  aptum świata  przedstawionego.  Dobry

przykład podobnego dysonansu stanowi S. A. 1,56, gdzie Serwiusz każe nam interpretować

orzeczone o Eolu sedet nie jako ‘otiatur’, lecz jako ‘curat’, wskazując, iż wyraz ten oznaczał

352 Jakkolwiek granica pomiędzy językiem ogólnym (general language) a językami specjalnymi (specialised
languages) pozostaje wciąż przedmiotem sporu badaczy, to za język specjalny uznać należy subkod języka
ogólnego,  którego  użytkownicy  posiadają  określony  zasób  wiedzy  specjalistycznej  nabytej  w  wyniku
procesu kształcenia. Użycie języka specjalnego będzie zatem domeną grup profesjonalistów (Cabré Castellví
1999, ss. 64–65).

353 Objaśnienia wyrazów pochodzących z języków fachowych kwalifikuje Diederich (1999, s. 104) jako verba
propria (proprietas rozumiana jest jako sua cuiusque rei appellatio).

354 Dla ucznia gramatyka język Wergiliusza czy Terencjusza mógł być, jak to określa Maltby, „osobliwy”, co się
stanie  tym  bardziej  zrozumiałe,  iż  sprawiać  mógł  problemy  samym  komentatorom,  wiodąc  ich  ku
fałszywym interpretacjom  (Maltby 2003, s. 266). Maltby w swoim artykule przedstawia liczne przykłady
glosowania wyrazów archaicznych czy użytych w znaczeniach niejasnych dla współczesnych Serwiusza czy
Donata.

355 duos] Thilo duas Harv.
356 Podobnie, lecz tym razem podkreślając niespotykany charakter użycia (noue) raczej niźli jego dawność w D.

An. 587 SED EA GRATIA SIMVLAVI ‘gratiam’ pro ‘causa’ posuit noue. 
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dawniej tyle co ‘considerare’, na poparcie swojej interpretacji przytaczając paralelę z dzieła

analizowanego autora:  sedet non otiatur, sed curat; apud antiquos enim ‘sedet’ considerat

significabat, ut alio loco ait (V. A. 9,4) „Turnus sacrata valle sedebat”. Etykieta archaizmu

jest tu gramatykowi przydatna, gdyż, rozszerzając znaczenie sedere o elementy konotowane,

sytuacyjne, oddala od Eola (i opisującego go języka Wergiliusza) ewentualne oskarżenia o

improprietas.

Homonimia i polisemia

Zacytowane  powyżej  przykłady  i  nawet  pobieżna  lektura  komentarzy  pozwalają

dostrzec,  iż definicje wyrazu, który odbiorcy mógł być nieznany, stanowią znikomą część

leksykalnych  rozważań  gramatyków,  zwykle  natomiast,  jak zobaczymy,  dotyczą  słów  o

wysokiej  frekwencji  czy wręcz pospolitych357.  Rozumienie znaczenia na poziomie wyrazu

napotyka  na  problemy  z  dwóch  przede  wszystkim  powodów.  Pierwszym  z  nich  jest

wieloznaczność  analizowanych  słów,  która  każe  rozstrzygać  gramatykowi  o  znaczeniu

aktualizowanym w tekście. Drugim natomiast źródłem owych problemów jest figuratywność

języka poetyckiego i języka w ogóle, która – gdy ją ujmować w kategoriach antycznej poetyki

i retoryki - jest domeną zerwania ze znaczeniem dosłownym, najbardziej dostępnym odbiorcy.

Doniosłość  problemu  niejednoznaczności  języka  dostrzegli  już  Grecy  na  gruncie

retoryki i gramatyki, przy czym poczynione tam obserwacje były nie wynikiem filozoficznej

spekulacji, a – przeciwnie – miały źródło w ich codziennej aktywności. Na gruncie retoryki

zatem rozważano amfibolię jako, z jednej strony, zagrożenie dla  σαφήνεια,  jaka powinna

cechować  komunikację  w życiu  publicznym  (Ebbesen  1988,  s.  16),  z  drugiej  zaś  –  jako

problem dwuznaczności prawa, w tym zapisów testamentalnych  (Ebbesen 1988, s. 17). Na

gruncie  gramatyki  natomiast   dwuznaczność  jawiła  się  jako  problem  rozumienia  tekstu

literackiego wynikły przede wszystkim z greckich konwencji  zapisu,  tzn.  z braku znaków

przestankowych,  odstępów  między wyrazami  i  znaków  akcentów  (Ebbesen  1988,  s.  16).

Próbę klasyfikacji zjawisk obejmowanych mianem dwuznaczności znajdujemy u Apoloniusza

Dyskolosa, który obok amfibolii358 gramatycznej359 wyróżnia jej odmianę leksykalną. Ma ona

swoje źródło z jednej strony w homonimii (gdy jednego  ὄνομα używa się na oznaczenie

357 Oczywiście,  mówiąc  o  frekwencji,  mamy  na  myśli  korpusy  tekstów  literackich,  jakie  w  znaczącej
większości dotarły do naszych czasów. Na tej podstawie nie możemy wysnuwać żadnych wniosków co do
językowej kompetencji uczniów gramatyka czy też zasobu ich słownictwa.

358 Apoloniusz  Dyskolos  używa  wyrazów  ἀμφιβάλλεσθαι,  ἀμφίβολος,  ἀμφίβολον ‘dwuznaczność,
dwuznaczny, mówić dwuznacznie’ oraz  przymiotników  ἀναμφίβολος,  ἀναμφίλεκτος ‘niedwuznaczny’
(Lallot 1988, ss. 35–36).

359 O której mowa będzie jeszcze poniżej, por. Lallot (1988, ss. 37–39).
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więcej niż jednej osoby), z drugiej zaś w homofonii (gdy zachodzi przypadkowa zbieżność,

συνέμπτωσις, formalna dwóch lub więcej słów lub syntagm).

Amfibolia staje się także przedmiotem dociekań filozoficznych Greków, gdyż niesie,

jak  wskazuje  Ebbesen,  znaczące  konsekwencje  dla  języka  samej  filozofii,  choćby  dla

sylogistyki,  która  niechybnie  popada  w  błąd,  gdy możliwa  jest  dwuznaczna  interpretacja

wyrażeń w rodzaju ΖΩΙΟΝ jako 1. ‘zwierzę’ lub 2. ‘stół’. Tu też, tj. na gruncie dialektyki,

pojawia się pomysł, by – odwołując się do pojęć nam współczesnych – odróżnić „wyrażane”

od „wyrażającego”, a zatem by uznać ortograficzną czy fonetyczną identyczność wyrazów za

niedostateczną przesłankę tożsamości twierdzeń  (Ebbesen 1988, ss. 17–18). Dwuznaczność

przy tym ujmowana jest na dwa zasadnicze sposoby. Zdaniem Symplicjusza i Galiena nie jest

cechą wyrażeń, a – rozbieżnością ich rozumienia przez nadawcę i odbiorcę (Ebbesen 1988, s.

20). Z kolei zdaniem stoików (np. Chryzypa) jest właściwością wyrażenia (Ebbesen 1988, s.

21).360

Rzymianie wnoszą do refleksji nad niejednoznacznością języka rozróżnienie homonimii

i  synonimii361.  Oba  pojęcia  zdefiniuje  Pseudo-Fronton  (GL 7,525):  homonymia  una  voce

multa  significat,  synonymia  multis  vocibus  idem  testatur,  jednakowoż,  jak  zauważa

Desbordes, definicja ta musi wzbudzać pytania o sens użytych w niej terminów: czy bowiem

mowa  tu  o  referentach  czy  może  o  pojęciach?  czy  vox to  tyle  co  ‘słowo’,  czy  raczej

significans?  (Desbordes  1988,  s.  53).362 Na gruncie rzymskiej  retoryki  homonimia  zostaje

uznana  za  rodzaj  amphibolia i  jako  taka  staje  się  problemem interpretacji  związanym  z

dziedziną  inventio,  podczas  gdy  synonimia  jest  jedną  z  figur  słów,  związaną  z  elocutio

(Desbordes  1988,  ss.  75–76).  Homonimia  jest  tylko  jednym  z  problemów,  jakie  rodzi

interpretacja  prawa  i  czynów:  obok  sprzeczności  litery  prawa  i  intencji  prawodawcy,

sprzeczności  praw  samych  oraz  sylogizmu  (Desbordes  1988,  s.  76).  Kwintylian  omawia

360 Filozof wobec dwuznaczności nie pozostaje bezbronny: zdaniem stoików wyrażenia tracą ją w kontekście
zdań.  Celem  zatem filozofa  jest  nie  tyle  ujednoznacznienie  wyrażeń  (co  wydaje  się  niemożliwe),  a  –
wypowiadanie niedwuznacznych zdań (Ebbesen 1988, s. 22).

361 W Grecji oba terminy były równoznaczne, różniąc się tylko dystrybucją u poszczególnych autorów, por.
Desbordes (1988, ss. 51–52).

362 Łacińska  dialektyka,  której  świadectwa  znajdujemy  przede  wszystkim  od  IV  w.  n.e.,  pozostaje  pod
wpływem dialektyki  stoickiej,  a  od  2  poł.  I  w. p.n.e.  zyskuje  rys  arystotelejski.  Za  tradycją  Kategorii
dialektycy przyjmują, iż terminy homonyma, synonyma, paronyma tyczą się odpowiednio: rzeczy mających
te same nazwy, ale odmienne definicje; mających te same nazwy i tę samą definicję; posiadających nazwy
urobione  od  innych  rzeczy. W anonimowym  komentarzu  do  Kategorii z  IV  w. ta  grupa  pojęć  zostaje
rozszerzona o  heteronyma i  polyonyma.  Marcjanus Kapella mówi o  aequivocum (homonimy),  univocum
(synonimy),  plurivocum (polionymia),  rebus  sua  verba (imiona  własne,  heteronimy),  verba  aliena
(metafory). Boecjusz z kolei używa pojęć  aequivoca w znaczeniu ‘homonimy’,  univoca ‘synonimy’ oraz
denominativa (paronimy).  Powtórzenia  lub  opuszczenia  wyliczonych  tu  pojęć  znajdujemy także  w  ars
rhetorica Clodiani,  w  Institutiones Kasjodora,  u Izydora z Sewilli  i  Augustyna. W niniejszym przypisie
streszczamy ustalenia Desbordesa  (1988, ss. 55–73).
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amfibolię  jako problem  scriptum normy prawnej363.  Zauważając,  że  niektórzy filozofowie

skłonni  są  zaprzeczać  istnieniu  jednoznacznych  znaczeń  wyrazów364,  przeprowadza  swoją

klasyfikację  niejednoznaczności  w  oparciu  o  podział  na  verba  singula i  coniuncta.  Do

pierwszego z rodzajów, amfibolii in verbis singulis, zalicza365 interesującą nas tu homonimię

w rodzaju  gallus 1. ‘Gal’ 2. ‘kogut’ i polisemię charakteryzującą wyraz  cerno366, ale także

przypadki niepewności co do referentu, np. imienia Aiax 1. ‘syn Telamona’ 2. ‘syn Ojleusa’.

Gramatycy  rzymscy367 poświęcają  amfibolii  (a  w  tym  i  homonimii)  osobne  ustępy

swoich artes. W jednych amfibolia znajdzie się w rozdziałach poświęconych vitia  i  virtutes

orationis, obok barbaryzmu i solecyzmu368. Diomedes, Donat, a za nimi i Izydor wyróżniają 4

rodzaje  ambiguitas, obok homonimii, będą to  ambiguitates  składniowe (np.  2 akuzatywy w

zdaniu),  verbum  commune  (forma  bierna  ma  znaczenie  czynne  i  na  odwrót),  wreszcie

problematyczna  distinctio.  Do podziału Kwintyliana z  kolei  nawiązuje Charyzjusz dzieląc

ambiguitates podług  kryterium  wyraz  –  grupa  wyrazów.  Inaczej  Sacerdos,  który  łączy

homonimię  z  synonimią,  nie  wartościując  ich  przy  tym  (Desbordes  1988,  ss.  88–90).

Homonyma z kolei i synonyma zostają opracowane w rozdziałach poświęconych klasyfikacji

nazw  (Desbordes 1988, ss. 86, 94), przy czym definiowane są jako – odpowiednio -  una

(voce) plura oraz pluribus (vocibus) idem (Desbordes 1988, s. 95).

Gdy  powyższe  próby klasyfikacji  zestawić  z  dociekaniami  semantycznymi  naszych

autorów, łatwo zauważyć, iż ich objaśnienia leksykalne rzadko tylko odpowiadają na problem

homonimii w ścisłym znaczeniu tego słowa, tj. zjawiska typu gallus:Gallus, „gdy pewien ciąg

foniczny  odnosi  się  do  odrębnych  zjawisk,  nie  mających  żadnych  nietrywialnych cech

wspólnych” (Grzegorczykowa 1990, s. 49). W przeważającej natomiast liczbie wypadków są

eksplikacjami znaczenia / znaczeń wyrazu polisemicznego, przy czym polisemię rozumiemy

jako  fakt  posiadania  przez  leksem wielu  powiązanych  ze  sobą  znaczeń  (Pethö  2001,  ss.

177–178)
369.  Rozdźwięk  pomiędzy  metodologicznymi  postulatami  a  praktyką

gramatyka-komentatora  nie  jest  jednak  tak  zasadniczy,  jak  mogłoby  się  zdawać.

363 Quint.  7,9,3  unde [sc.  ex  ambiguitate]  fere lites,  praecipue  ex  testamentis,  cum de  libertate  aut  etiam
hereditate contendunt ii quibus idem nomen est, aut quid sit legatum quaeritur.

364 Quint. 7,9,1  amphiboliae species sunt innumerabiles, adeo ut philosophorum quibusdam nullum uideatur
esse uerbum quod non plura significet.

365 Quint. 7,9,2 singula adferunt errorem cum pluribus rebus aut hominibus eadem appellatio est (ὁμωνυμία
dicitur).

366 Quint. 7,9,2 verba quoque quaedam diuersos intellectus habent.
367 Po raz pierwszy rozważania o homonimii i  synonimii znajdujemy u Warrona na marginesie rozważań o

działaniu analogii w języku (Desbordes 1988, s. 91 nn.).
368 Jako „inny błąd” funkcjonuje m.in. u Charizjusza, Diomedesa, Donata i Pompejusza.
369  Przegląd współczesnych badań nad problemem polisemii daje Pethö (2001).
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Dokładniejsza  analiza  artes  zdradza  bowiem,  że  w  zakres  zjawisk  językowych  objętych

mianem ‘homonimii’ wchodziła również - jak w dziele Kwintyliana - pojęta współcześnie

polisemia. Świadczy o tym choćba egzemplifikacja w ars maior Donata370: amphibolia (...) fit

et  per  homonyma,  ut  si  quis  aciem dicat  et  non  addat  oculorum aut  exercitus  aut  ferri.

Przywołane przez gramatyka znaczenia wyrazu acies, tj. ‘wzrok’, ‘szyk bojowy’ i ‘ostrze’ w

większości współczesnych opracowań byłyby przecież klasyfikowane jako znaczenia jednego

leksemu.  Podobnie  rzecz  się  ma  z  innymi  wyrazami  przywołanymi  w części  de  nomine

Donacjańskiej  ars:  sunt alia homonyma, quae una appellatione plura significant, ut ‘nepos,

acies, aries’371. Przykład wyrazu nepos znajdujemy również u Charizjusza (GL 1,156)372: sunt

quoque quaedam homonyma, quae una loquella plura significant, ut ‘nepos acies’. significat

enim ‘nepos’ et certum cognationis gradum et rei auitae consumptorem. similiter ‘acies’ et

oculorum dicitur et  ferri  et  exercitus.  Różnica znaczeń pomiędzy ‘wnuk’ a ‘marnotrawca’

współcześnie klasyfikowana jako polisemia przez antycznego gramatyka uważana była  za

podstawę wyróżnienia homonimów.373 Podobnie należy domyślać się, iż uznanie za homonim

wyrazu aries pozostaje w związku ze znaczeniami, które dziś skłonni bylibyśmy uznawać za

znaczenia tego samego wyrazu polisemicznego: ‘baran’ i ‘taran’.

Należy przy tym zauważyć,  iż  choć  traktowana przez  teorię  stylu  jako przypadłość

perspicuitas polisemia domaga się od gramatyka objaśnienia,  to zarazem w komentarzach

znajdziemy  scholia  niekonkluzywne,  nie  przynoszące  rozstrzygnięcia  problemu

interpretacyjnego,  które  wydają  się  być  realizacją  Hieronimowego  postulatu  dostarczania

czytelnikowi alternatywnych propozycji rozwiązania problemów tekstualnych. Jak zauważył

Raymond  Starr,  objaśnienia  tego  rodzaju  dowodzą  zakorzenienia  komentarza  w

intepretacyjnej  tradycji,  a  zarazem  potwierdzają  otwartość  gramatyków  na  alternatywne

odczytania  dzieła.  Ostateczny  bowiem  jego  wybór  należy  do  „rozważnego  czytelnika”,

prudens lector (Starr  2001, s.  439)374 Z takimi  nierozstrzygniętymi objaśnieniami  jednego

miejsca spotykamy się np. w S. A. 1,35 LAETI vel ‘alacres’ vel ‘veloces’, ut est (2, 417) „et

laetus Eois Eurus equis”, item (G. III 320) „et virgea laetus pabula” id est, ‘festinus cum

intentione’, vel re vera laeti, który to passus dowodzi zresztą drobiazgowości komentatora i

370 Ed. Holtz, s. 660.
371 Ed. Holtz, s. 615.
372  Identycznie Diomedes (GL 1,322-323).
373 Podobnie  argumentuje  Sacerdos  (GL  6,455):  homonymia  est,  cum  duae  res  uel  plures  uno  nomine

nuncupantur, ut ‘liceat superesse nepotem’, filium filii, et ‘quis ganeo, quis nepos’, id est luxuriosus. hic
enim nepos uno nomine multa significauit.

374 Mnożenie  tekstualnych  problemów  nie  jest  z  kolei  w  smak,  jak  przekonuje  Fowler  (1999,  s.  433),
dzisiejszemu czytelnikowi,  który od  komentatora domaga się  raczej  niezachwianej  pewności.  Z  drugiej
strony Kennedy  (1989, s. 497) zauważa, iż cechująca antycznych komentatorów względna tolerancja dla
wieloznaczności zbliża ich do współczesnych teoretyków literatury.
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jego  troski  o  najmniejsze  nawet  elementy  świata  przedstawionego.  Podobnie

nierozstrzygniętą pozostawi Serwiusz alternatywną interpretację w  S. A. 1,82 AGMINE vel

inpetu vel multitudine … nam impetum significat, ut (2,212) … multitudinem, ut hoc (6,572)

…  etiam  incedentem  exercitum  ‘agmen’  vocamus.  Podobnie  alternatywne rozwiązania

przywołuje Donat, np. w D. An. 25,2 RELIQVVM siue hoc reliquum dicit siue ‘reliquum’ pro

reliquorum czy nieco dalej w D. An. 26,1 DE INTEGRO utrum denuo an ex integris Graecis?

Nie  zawsze  potrafimy  odtworzyć  źródła,  z  których  czerpią  gramatycy  opis  zasobu

znaczeń analizowanych przez siebie wyrazów, przy czym w przypadkach podobnych S. A.

1,214 FVSI polysemus sermo est. significat enim et ‘discumbentes’, ut hoc loco, et ‘fugatos’ et

‘occisos’, może nim być po prostu językowa świadomość gramatyka. Nawet jednak ta, by być

podstawą dowodzenia w dziele – jak komentarz – fachowym, potrzebuje ugruntowania w

materiale porównawczym. Dla egzegetów naturalnym źródłem znaczeń jest z jednej strony

korpus analizowanego  autora, z drugiej zaś – zespół kanonicznych tekstów literackich. Co

ważne, oba mogą służyć rozwiązaniu problemów interpretacyjnych, poświadczając przyjęte

przez gramatyka znaczenie.

Przykładu polisemii opartej na znaczeniach poświadczonych u autora dostarcza nam S.

A. 1,1 CANO, gdzie dwa z trzech proponowanych przez Serwiusza znaczeń wyrazu (‘laudo’ i

‘divino’)  wywiedzione  są  z  tekstu  Eneidy.  Podobnie  w S.  A.  1,20  OLIM może  zdaniem

komentatora odnosić się do teraźniejszości, przyszłości lub przeszłości i dla każdego z owych

znaczeń znaleźć można paralelę w Eneidzie.375 Skrajny przykład tej częstej w dziele strategii

znajdziemy w S. A. 1,646, gdzie gramatyk wylicza i ilustruje pięć znaczeń czasownika ‘stare’:

STAT modo ‘est’, alias ‘horret’, ut (6,300) „stant lumina flamma” et (8,233) “stabat acuta silex”; item
‘plenum est’, ut (12,407) “iam pulvere caelum stare vident”; item ‘positum est’, ut (3,63) “stant Manibus
arae”; item ‘placet’, ut (12,678) “stat conferre manum Aeneae” et (2,750) “stat casus renovare omnes”.
pro loco ergo hic sermo intellegendus est.

Szczególnie  przy tym  problematyczne zdaje  się  być  określenie  znaczenia  wyrazów,

które w zależności od kontekstu mogą przybierać znaczenia zgoła przeciwne. Stąd uwaga

Serwiusza na marginesie V. A. 1,438  fastigia: wykładając wyraz w analizowanym passusie

jako ‘szczyt, wierzchołek’, zauważa gramatyk zarazem, iż w Georgikach wyraz ten pojawia

się w znaczeniu ‘głębokość’376 Podobnych przykładów nie szczędzi nam też Donat, przy czym

wspomnimy tu tylko definicję eho w D. An. 500,2 EHO AN TVTE ‘eho’ nunc interiectio est

admirantis, alias ad se uocantis, ut (T. An. 184) „ehodum ad me”.377

375 Tak też np. wieloznaczność  felix jako ‘sprawca szczęścia’ i  ‘odczuwający szczęście’ w S. A.  1,330  SIS
FELIX.

376 S. A. 1,438 FASTIGIA nunc operis ‘summitates’, alibi ‘ima’ significat, ut (V. G. 2,228) “forsitan et scrobibus
quae sint fastigia quaeras”.

377 Por. też D. An. 667,1 EHO DIC MIHI ‘eho’ interiectio est intentionem audientis exposcens.
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Paralela pochodzić może z analizowanego dzieła jak w S. A. 1,28 RAPTI stuprati ut est

(A. 4,198) „rapta Garamantide nympha” et (A. 8,635) „et raptas sine more Sabinas” czy

1,32 ACTI FATIS … legimus … ‘fatum’ voluntatem, ut (8,292) „fatis Iunonis iniquae”378. Nie

zawsze, oczywiście, będzie ona przywołana in extenso, gdyż wskazaniu na  użycie wyrazu w

danym znaczeniu służyć mogą inne środki, zwłaszcza,  o czym wspominaliśmy, wyrażenia

orientujące  w  tekście  samego  komentarza,  jak  supra w  S.  A.  1,99  SAEVVS  magnus,  ut

superius (4) diximus. Podobnie rzecz się ma z paralelami z całego corpus autora, przy czym

źródło cytacji może być, lecz nie musi bezpośrednio wskazane. Z objaśnieniem pierwszego

rodzaju mamy do czynienia w S. A. 1,41 FVRORIS amorem, ut in Bucolicis „seu quicumque

furor”;  z  kolei  z  tymi  drugimi,  np. w  S.  A.  1,49  PRAETEREA  postea,  ut  (G.  4,502)

„praeterea vidit; nec portitor Orci amplius obiectam passus transire paludem” czy D. An.

17,1  … alii ‘ne’ pro ualde, ut (Ad. 4,2,1) „ne ego homo sum infelix” .379 Jak wspomniano

wcześniej,  corpus pełni  dwie  funkcje:  staje  się  argumentem na  rzecz polisemii,  ale  także

pozwala na uporanie się z nią wedle formuły Ὅμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν, ‘objaśniać

Homera Homerem’380. Ten najczęstszy chyba egzegetyczny argument ilustruje np. D. An. 565

NISI PERICVLVM FECERIS ‘temptamentum’. Cicero „aut tute tui p. f.?”; idem Terentius

(Eun. 476) „fac periculum in litteris”.

Obok  dzieła  analizowanego  autora  najważniejszym  źródłem  znaczenia  są  dla

gramatyków inni autorzy, przede wszystkim ci uznawani za kanonicznych. Zdaniem Fowlera

paralele  w  dziełach  komentatorów  dają  pojęcie  o  langue,  dla  którego  parole stanowi

analizowany passus (Fowler 1999, s. 434). Ową langue jest język poetycki definiowany przez

uzus autorów wzorcowych, przy czym przez ten rozumiemy tu również akceptowalny zasób

378 Por. też   S. A. 1,162 MINANTVR eminent, ut  (V. A. 4,88-89) “minaeque murorum ingentes”, item (V. A.
2,628) “illa usque minatur” itd.

379 Skrajnym, można by rzec, przypadkiem niezdefiniowania źródła stanowią uogólnienia w rodzaju S. A. 1,576
EQVIDEN in omni Vergilio ‘ego quidem’ significat eqs. Przykłady w dziele Porfyriona zestawia Diederich
(Diederich 1999, s. 307).

380 Zachowała  się  ona  w  Quaestiones  Homericae Porfiriusza:  Ἀξιῶν  δὲ  ἐγὼ  Ὅμηρον  ἐξ  Ὁμήρου
σαφηνίζειν  αὐτὸν  ἐξηγούμενον  ἑαυτὸν ὑπεδείκνυον,  ποτὲ  μὲν παρακειμένως,  ἄλλοτε  δ’  ἐν
ἄλλοις (56,4). Do dziś spory budzi datacja owej formuły. Zdaniem Pfeiffera nie była ona w tej postaci znana
za czasów Arystarcha i  pojawia się  w literaturze scholiastycznej dopiero od czasów Porfiriusza.  Wilson
(1983, ss. 105–106) z kolei – w opozycji do Pfeiffera – przekonuje (wbrew krytyce Guya Lee  (1975)), iż
musiała być znana znacznie wcześniej, skoro żartobliwie nawiązuje do niej poeta Agaton (V/IV w. p.n.e.) w
relacji Eliana:  ἀλλὰ σύ γε, γενναῖε, λέληθας σεαυτὸν τὸν Ἀγάθωνα ἐκ τοῦ Ἀγάθωνος ἀφανίζων
(V. H. 14,13).  Na współczesne jej znaczenie - wobec rozpowszechnienia i dzisiaj tego modusu egzegezy -
nieco  światła  rzuca  Simon Goldhill.  Brytyjski  uczony stawia pytanie  (Goldhill  1999,  s.  397) o funkcję
owego cf., które znajdujemy przecież i w dzisiejszych komentarzach: czy paralela ma za zadanie „zamknąć”
znaczenie, tj. ustanowić jego ekwiwalencję w obu tekstach? Czy zatem jako taka nie staje się wymówką, by
uniknąć interpretacji? Podobnie – zwracając się ku kwestiom praktycznym - można za Goldhillem zapytać,
czy paraleli doczekać powinny się miejsca oczywiste, typowe, czy też wyłącznie zepsute, niejasne, trudne,
jak chciał tego w omawianym we wstępie wywodzie Hieronim?  Tę metodę interpretacji przyswoiły sobie
tak chrześcijańska, jak żydowska egzegeza (Dorival 2002, ss. 133–142).
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znaczeń.  Korpus  idonei  auctores,  w oparciu  o  który zwykło  dekodować  się  analizowane

dzieło, służy przede wszystkim - o czym ze względu na charakter niniejszej pracy jedynie

wspominamy  -  kształtowaniu  Latinitas ucznia  gramatyka,  dostarczając  mu  wzoru  do

naśladowania  i  odwodząc  od  niepożądanych  zachowań  językowych.  Korpus  ów  jest

historycznie  zmienny,  gdyż  teksty  będące  przedmiotem  zainteresowania  gramatyków  nie

tworzą  zamkniętego  zbioru,  o  czym  wspominaliśmy  we  wprowadzeniu.381 W  działaniu

praktykę ilustrowania polisemii cytacjami z autorów możemy obserwować, np. w S. A. 1,576,

gdzie  odrzucone  znaczenie  certus jako  ‘firmus’ potwierdzane  jest  paralelą  z  Salustiusza:

CERTOS  aut  ‘veloces’,  ‘aut  fideles’;  utrumque  enim  hoc  loco  significat.  aliquando  et

‘firmos’, ut Sallustius “apud latera certos locaverat” eqs. Tak też do auctores odwoływać się

będzie Donat, np. w D. An. 596,4-5, gdzie cytat z V. A. 9,190-191 służy za ilustrację użycia

porro  jako partykuły, podczas gdy w analizowanym passusie jest ów wyraz przysłówkiem:

PORRO ENITERE: ‘porro’ in futurum, ‘deinceps’. 5 futuri temporis aduerbium aut hortantis,

ut (V. A. 9,190-191) „percipe porro quid dubitem” czy też w D. An. 907,1-2, gdzie tym razem

wskazaniu alternatywnych znaczeń przymiotnika  insolens  służy dzieło Cycerona:  QVID TV

A.  I[NSOLENS]  insolens  ‘insuetus,  insolitus’.  Cicero  „moueor  etiam  loci  i.”,  Sallustius

„insolens  uera  accipiendi”.  insolens  et  ‘arrogans’ intellegitur. 2  qui  praeter  legem  agit

humanam et naturalem, ‘insolens’ dicitur. Cicero „in uictoria, quae natura insolens et s. e.”

Cytaty  z  auctores służą  także  rozwiązaniu  problemu  interpretacyjnego,  wspierając

argumentację  egzegety  na  rzecz  określonego  znaczenia.  Wystarczy  tu  wspomnieć  m.in.

Serwiuszowe S. A. 1,591 PVRPVREVM pulchrum, ut Horatius (H. C. 4,1,10) “purpureis ales

oloribus”,  a  także  takie  objaśnienia,  jak  D.  An.  2,1,13,2  PRODAT  ‘proferat,  prolatet,

differat’.  Lucilius  in  quinto  (214)  „an porro prodenda dies  sit” czy P. C.  2,12,7  VNDE

PERICVLVM FVLGENS CONTREMVIT DOMVS pro ‘a quibus’,  ut  est  illud Terentianum

(Eun. 114-115): „e praedonibus unde emerat se audisse.”382

381 Znaczenie auctoritas i antiquitas dla Serwiusza, por. np. Uhl (1998, ss. 559–561); o cytacjach z annalistyki
rzymskiej u Serwiusza, por. Sensal (2004), tam też (2004, s. 334) statystyczne ujęcie cytowanych autorów w
S., DS. i komentarzu Donata. Wzorową charakterystykę użycia autorów przez Porfyriona daje Diederich
(1999,  ss.  309–339).  Analiza cytatów u Porfyriona pozwala jej  konkludować,  iż  prócz  przypisywanych
Horacemu  greckich  i  rzymskich  wzorów, najważniejszą  rolę  w  dowodzeniu  odgrywają  dla  Porfyriona
Wergiliusz i Terencjusz, spośród zaś prozaików – Salustiusz.

382 Por. też np.  S. A. 1,13 LONGE valde. Sallustius (Cat. 52,2) „longe alia mihi mens est, patres conscripti”. S.
A. 1,58 ‘caelum’ hoc loco pro aere posuit, ut Lucretius ait „in hoc caelo qui dicitur aer” . S. A. 1,164 TVM
SILVIS SCAENA CORVSCIS ‘silvis coruscis’ hoc est silvarum coruscarum, id est crispantium, ut Iuvenalis
“longa coruscat serraco veniente abies”. S. A. 1,261 REMORDET ‘sollicitat’. Terentius “par pari referto,
quod eam remordeat”. D. An. 503  NON SATIS ME PERNOSTI ETIAM QVALIS SIM SIMO ‘etiam’ pro
‘adhuc’, ut Vergilius (A. 6,485) „Idaeumque etiam currus, etiam arma tenentem”.
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Utekstowienie znaczenia

Synonimy w rodzaju  cytowanego ledwie  D.  An.  313,2  PRODAT proferat,  prolatet,

differat uznać  możemy  za  przybliżenia  jednego  (preferowanego  przez  gramatyka)  z

leksykalnych  znaczeń  prodere383.  Trudniej  jednak  za  ekwiwalent  znaczenia  leksykalnego

curare uznać coquere, jak zdaje się sugerować D. An. 30,1, gdzie Ter. An. 30 curentur recte

glosuje Donat jako diligenter coquantur384. Obecność podobnych definicji nie jest bynajmniej

przypadłością  tylko  Donata,  o  czym  przekonuje  np.  S.  A.  1,145,  gdzie  Serwiusz  o

wergiliańskim levat w odniesieniu do statków zanotuje: LEVAT leves ac navigabiles facit, ut

“nostrumque leves quaecumque laborem”385 ; czy też S. A. 1,574, gdzie ogólne ago w mowie

Dydony będzie uściślone jako ‘rego’:  S. A. 1,574  AGETUR regetur.  Przywołane definicje

mają za cel nie tyle nakreślić pole semantyczne wyrazu, nie wskazują również na znaczenie

„podzielane” przez zespół tekstów. Przeciwnie,  mają charakter wybitnie specyficzny, gdyż

dokonuje  się  w  nich  zawężenia  znaczenia  poprzez  jego  kontekstualizację,  uwzględnienie

sygnałów płynących z tekstu i wiedzy gramatyka, jednym słowem z kontekstu, w jakim wyraz

odnajdujemy, przy czym ten obejmować będzie m.in. wyrazy pozostające z analizowanym w

związkach składniowym. Taki wybitnie kontekstowy charakter mieć będzie np. definicja alter

w D. An. 77,1, gdzie gramatyk zauważa, iż w kontekście passusu (wyliczenie kochanków

Chryzydy)  ‘alter’ non  est  secundus,  sed  tertius.  Podobnie  w  D.  An.  277,6:  reagując  na

wątpliwości Myzji, Pamfil zapytuje, czy ta uważa go za tchórza, ignavus, przy czym definicja

Donata  tegoż  wyrazu  –  IGNAVVM ‘ignauus’ est,  qui  uim  non  potest  ferre,  qui  non  est

perseuerans – jest oczywistym echem pytania Myzji z Ter. An. 277 vereor … vim ut queas

ferre. Podobnie  rzecz  się  ma  z  wyprowadzoną  z  kontekstu  ekwiwalencją  expostulare i

deliberare w S. A. 1,77, gdzie wybór znaczenia podyktowany jest bezpośrednim kontekstem,

w  jakim  pojawiają  się  słowa  Eola:  EXPLORARE  ‘deliberare’;  superius  namque  multa

poposcerat Iuno.

Mówiąc  o  kontekstualizacji  znaczenia386 mamy  na  myśli  nie  tylko  zaprzęganie do

383  Por. OLD s.v. prodo 4.
384  Co ciekawe, obstawać będzie przy tej interpretacji curare w D. An. 1,1,144,1 CVRABO ut coquus. et supra

sic „nempe ut  curentur  recte haec”,  przy czym wydaje  się  ona nam jeszcze mniej  uzasadniona,  skoro
Sosjasza  curabo jest  odpowiedzią  na  polecenie  Simiasza,  by  tamten  „udawał  zaślubiny,  przestraszał
Dawosa,  obserwował  syna”  (Ter.  An.  1,1,141-2  tuomst  officium  has  bene  ut  adsimules  nuptias,
perterrefacias Davom, observes filium). Jakkolwiek te pomysły interpretacyjne Donata mogą dziwić, warto
jednak się zastanowić, czy owo powtarzane raz przez Simiasza, raz przez samego Sosjasza curare nie jest
elementem charakterystyki języka kucharza i dowcipną aluzją do jego fachu. Z drugiej strony jedyne bliskie
proponowanemu przez Donata znaczenie curare pojawia się wg OLD w Pl. Poen. 1151 cena curetur uolo, a
i tu znaczy tyle co ‘przygotować’.

385  Por. też np. S. A. 1,162 MINANTVR eminent eqs. (sc. scopuli).
386 W podobnym sensie używa terminu Henry na marginesie technik egzegetycznych autora papirusu z Derveni

(1986, s. 160 sqq.), jakkolwiek dość swobodnie posługuje się on np. terminem „referent”.
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interpretacji  kontekstu  językowego,  tj.  kotekstu,  ale  również  kontekstu  poznawczego  i

społecznego analizowanych wyrażen387. Stąd nie możemy pominąć tych miejsc komentarzy, w

których  o  znaczeniu  decyduje  odwołanie  do  rzeczywistości  pozatekstowej.  Tą  jest  w

pierwszym rzędzie  pozajęzykowa wiedza  komentatora.  Do  potocznej  wiedzy o  świecie  i

ludziach odwołuje się Donat w interpretacji  familiariter ferre jako graviter ferre w D. An.

111,1  HVIVS MORTEM TAM FERT F. ‘familiariter’ id est  grauiter, nam quae nobis sunt

familiaria, grauia sunt animo nostro. Do podobnej argumentacji gramatyk odwołuje się także

w D. An. 195,1, uzasadniając ekwiwalentyzację valide za sane: ‘sane’ ualide, quia qui sanus,

et ualidus est oraz sane w formule sane pol w D. An. 229,1 SANE POL ‘sane’ multum, ualide;

namque ualidus est, qui multum rerum necessariarum habet ad salutem. W D. An. 36,2 z

kolei kontekstowo uszczegółowione zostają wyrazy iustum i clemens, przy czym ich definicje

dostosowuje gramatyk do relacji pan-niewolnik, w jakiej się pojawiają: IVSTA ET CLEMENS

‘iusta’ in qua nihil iniquum iubetur, ‘clemens’ in qua etiam de iusto multum remittitur.388

Zarysowana  powyżej  strategia  definicji  znaczenia  każe  nam  przyjrzeć  się

przybliżającym znaczenie wyrazów definicjom gramatyków. Oczywiście, niewiele mają one

wspólnego  z  metodą  dzisiejszych leksykografów.  Doraźną,  kontekstualną  interpretację

znaczeń  uznaje  Dyck  (1987,  ss.  123–124) za  „the  basic  flaw”  metody  wczesnych

glossografów.  Uczony  zauważa,  iż  nie  tylko  nie  rekonstruują  oni  pola  znaczeniowego

wyrazów w oparciu o wszystkie ich wystąpienia, ale – co więcej – podają znaczenia raz to

nazbyt  wąskie,  raz  znowu  –  konkretne  w  miejsce  abstrakcyjnych,  by  nie  wspominać  o

interpretacjach zupełnie chybionych. Ocena taka wydaje się być całkowicie nieuzasadniona, a

to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze bowiem anachronizmem jest stawianie przed

antyczną  refleksją  semantyczną  wymogu  badania  wszystkich  użyć  wyrazu.389 Po  drugie

dociekania glossograficzne w scholiach czy komentarzach są ściśle związane z interpretacją

dzieła i jej służą, nie mają zatem i nie mogą mieć charakteru wysoce abstrakcyjnych objaśnień

słownikowych.390 Uwaga Dycka dziwi tym bardziej, iż nawet współczesna nauka ma często

problemy  ze  wskazaniem  nietrywialnych  komponentów  znaczenia,  które  składają  się  na

387 Tanskanen  (2006,  s.  6) za kontekst  językowy (linguistic  context)  uznaje „materiał  językowy otaczający
rozważany obiekt”, kontekst poznawczy (cognitive context) to dla niej „czynniki poznawcze komunikacji,
nie tylko reprezentacje mentalne i założenia, ale także wysiłek poznawczy wymagany od komunikujących
się”, zaś kontekst społeczny (social context) to tyle co “kanał komunikacji, sytuacja, komunikujący się i ich
role”.

388 Roli wiedzy w rekonstrukcji znaczeń poświęcamy osobny rozdział pracy.
389 Trzeba zarazem przyznać, jak powyżej będziemy jeszcze dowodzić,  iż gramatycy odwołują się  avant la

lettre do praktykowanych i współcześnie form wykładu znaczenia, a i semantyczna charakterystyka leksyki
tekstu zaskakuje niejednokrotnie swoim bogactwem.

390 Eksplikacji znaczeń w oderwaniu od analizowanego miejsca służyły dzieła leksykograficzne w rodzaju de
verborum significatione Festusa, choć i tam znajdujemy bogate cytacje z literatury rzymskiej.
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znaczenie  leksykalne.391 Nasi  komentatorzy zresztą  są  świadomi,  iż  rekonstruowane przez

nich  znaczenie  ma  charakter  przygodny.  Świadczą  o  tym  używane  przez  nich  formuły

podkreślające jego „lokalność”.392 U Serwiusza znajdziemy m.in. (1) formułę hoc loco w S. A.

1,192  VICTOR hoc loco  ‘propositi  effector’,  ut  est  (G.  3,114)  „rotis  insistere victor” (o

Eneaszu) czy też (2) wyrażenie  pro loco intelligere w S. A. 1,502  PERTEMPTANT modo

‘vehementer  temptant’.  alibi  ‘leviter’...  sunt  enim  multa  quae  pro  locis  intelleguntur, ut

‘inpotens’ et ‘satis’ et ‘minus’ et ‘nihil potens’ significat; S. A. 1,646 STAT modo ‘est’, alias

‘horret’ ...  item  ‘plenum  est’ ...  item  ‘positum est’ ...  item  ‘placet’ ...  pro  loco  ergo  hic

intellegendus est sermo. U Porfyriona świadomość ta dochodzi do głosu np. w formule  hic

accipe  …  alioquin,  jak  w  P.  C.  2,4,2-4,  gdzie  analizuje  gramatyk  znaczenie  wyrazu

insolens393:  PRIVS  INSOLENTEM SERVA B.  N.  C.  M.  A.  ‘insolentem’ hic  ‘superbum’ et

‘adrogantem’ accipe; alioquin ‘insolens’ ‘crudelis’ dicitur.  Podobnym  celom  służyć  mogą

inne wyrażenia limitatywne, w rodzaju  nunc w wykładzie  modus jako  finis w P. C. 2,6,7-8

SIT MODVS LASSO MARIS ET VIARVM MILITIAEQVE ‘modum’ nunc pro ‘fine’ dixit. optat

ergo sibi post labores maris et uiarum et militiae in reliqua aetate Tiburis secessum.  Prócz

jednak kontekstualizacji znaczenia zauważamy, iż w komentarzach wchłania ono elementy

asocjacyjne, przy czym i ich atrybucja pochodzi z interpretacji tekstu, zwłaszcza zaś modelu

sytuacyjnego wypracowanego przez komentatora. Stąd  też Donat w objaśnieniu T. An. 353

(me)  prendit  (o  Chremesie  chcącym  rozmawiać  z  Dawosem)  nie  będzie  tłumaczył

leksykalnego  znaczenia  wyrazu  pre(he)ndere,  ale  wnioskować  będzie,  iż  jego  użycie

suponuje, że Dawos unikał Chremesa: D. An. 353,2 et ‘prehendit’ dixit quasi uitantem se ac

fugientem. Tak  też  T. An.  534  adierunt (o  osobach  napotkanych  przez  Chremesa)  wnosi

informację o łagodnym usposobieniu Chremesa: D. An. 534,2 ADIERVNT non ‘accesserunt’,

quia aditus arduus difficilisque est. Zarazem uwagi takie jako trafną charakteryzują  electio

verborum poety,  gdyż  daje  on  rzeczy  odpowiednie  słowo394,  stąd  aprecjatywne  uwagi  w

rodzaju  D.  An.  600,3,  gdzie  wybór  wyrazu  proficiscar,  jak  zapowiada  Dawos,  któremu

pozostało już tylko  in pistrinum proficisci „udać się do młyna”, zostaje określone mianem

bene,  gdyż  wyraz  ten  konotuje  rozpoczęcie  czynności  nieprzyjemnej,  trudnej:  bene

‘proficiscar’, ‘proficisci’ enim in rem aegram et difficilem dicimus.395

391 Ogólne  uwagi  o  znaczeniu  tekstowym  i  odcieniach  znaczeniowych  oraz  trudności  ich  oddzielenia  od
znaczenia leksykalnego, por. Grzegorczykowa (1990, ss. 39–41).

392 Por. obecne w greckich scholiach νῦν (Schmidt 2002, s. 162).
393 Argumentem za odczytaniem tegoż jako ‘pyszny’,  nie zaś  ‘okrutny’, jest przedstawienie Achillesa przez

Wergiliusza: superbiae autem Achillis Vergil. quoque meminit, cum de Pyrro filio eius loquitur ita: „stirpis
Achilleae fastus”.

394 Quint. 8,2,1 primus enim intellectus est sua cuiusque rei appellatio, qua non semper utemur.
395  W podobne objaśnienia obfitować będzie właśnie komentarz Donata, por. np. enitere o zadaniu przekonania
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Forma objaśnień a typ znaczenia

Nie sposób mówić o naturze eksplikowanego w definicjach znaczenia, nie biorąc pod

uwagę zróżnicowania formalnego owych definicji. Wzajemny związek obu wynika z faktu, iż

„semantyczny charakter” wyrazu determinuje w dużej mierze płaszczyznę jego opisu. Stąd

też spodziewać się można, iż np. wykrzyknienia doczekają się raczej eksplikacji ich znaczenia

emotywnego,  zaś spójniki  -  znaczenia gramatycznego raczej  niż denotacyjnego  (Geeraerts

2003, s. 87).396 Takie też założenie przyjmują  avant la lettre nasi komentatorzy. Najbardziej

elementarnym  modus  wykładu znaczeń pojedynczych wyrazów w komentarzu jest, jak już

widzieliśmy, opatrzenie ich jednowyrazowym odpowiednikiem. Ta forma wykładu nabrała

szczególnego znaczenia, gdy komentarz począł towarzyszyć – w formie glosy marginalnej –

tekstom  prymarnym,  choć,  oczywiście,  rozważania  semantyczne  towarzyszyły  myśli

językoznawczej od jej zarania w starożytnej Grecji (Sluiter 1990, s. 5 nn.), o czym świadczą

tworzone w starożytności listy glos do poematów homeryckich czy zainteresowanie sofistów

różnicowaniem znaczeń synonimów, które, jak chce Sluiter  (Sluiter 1990, s. 6), wynikało z

przekonania o jednoznaczności  każdego wyrazu i  możliwości  ustalenia  jego precyzyjnego

sensu. Analogii dla tej hermeneutycznej strategii można jednak już szukać choćby w praktyce

Apolloniosa  Dyskolosa,  który,  dociekając  znaczenia  wyrazu,  ucieka  się  do  techniki

μετάληψις, “tłumaczenia słowa na synonimiczne wyrażenie”  (Sluiter 1990, ss. 111–117), a

której źródła tkwią zdaniem Sluiter  (1990, s. 112) w retorycznej substytucji słowa bardziej

znanego za mniej znane. Nie są owe  modi zresztą ograniczone do komentarzy literackich,

gdyż znajdujemy je także choćby w komentarzach filozoficznych.397 Trzeba tu zatem jasno

stwierdzić,  iż  pojedyncze  ekwiwalenty,  jak  i  rozbudowane  parafrazy,  które  przyjęło  się

Pamfila do ożenku: D. An. 596,6 ENITERE elabora, quasi difficile sit et conatu opus; conieci o uwikłaniu
Pamfila  w ślubną intrygę  (D.  An.  602,2  IN NVPTIAS CONIECI E[RILEM]  F[ILIUM]  nec ‘inmisi’ sed
‘conieci’, quod impetum iniuriamque significat); amoliri o ciężarze, jakim dla Dawosa są Pamfil i Charinus
(D. An. 703,1  PROINDE HINC VOS AMOLIMINI ‘amoliri’ dicuntur ea, quae cum magna difficultate et
molimine submouentur et tolluntur e medio); narrare, jak o planach Dawosa wyraża się Myzja (D. An. 734,1
NESCIO QVID NARRES bene ‘narres’: narrare enim aliena et quae nobis non sunt necessaria dicimus);
persequi o  uporze  Faniasza  (D.  An.  935,2  PERSEQUENS  dixit  perseuerationem  sequentis  ostendens;
persequitur enim, qui non desinit sequi). Dojście do znaczeń konotowanych wyrazu umożliwia także (1)
wnioskowanie per contrarium, jak w D. An. 842,3, gdzie wykład konotacji otiosus (< otium) jako ‘securus’
zasadza  się  na  odtworzeniu  konotacji  negotium jako  ‘sollicitudo’:  OTIOSO  ‘securo’,  quia  negotium
sollicitudo est. Podobnie odtworzenie konotacji możliwe jest dzięki wnioskowaniu (2)  per analogiam: D.
An.  848,2  BENE  SANE  ‘sane’ ‘ualide’,  quia  qui  sanus,  idem  et  ualidus.  Dla  Jakobiego  spora  część
wymienionych przypadków stanowić będzie wyzyskanie kryterium  proprietas w analizie języka poetów.
Zarazem zastosowanie ocennych określeń w rodzaju bene ma być elementem iudicium (Jakobi 1996, s. 110).

396 Por. Geeraerts  (2003, s. 87): „... non-denotational types of meaning require a different form of definition
than what is common in cases of denotational meaning”.

397 Analizując arystotelesowskie parafrazy do Topik Aleksandra z Afrodyzji Abbamonte (2004, s. 28) zauważa,
iż autorem „powoduje chęć rozjaśnienia tego wszystkiego, co w tekście arystotelesowskim wyrażone jest
eliptycznie czy dwuznacznie”.
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rozważać  w  kategoriach  retorycznych398,  sięgają  fundamentów  rozumienia  tekstu  i

komunikacji  w ogóle.  Jak słusznie zauważa Raible  (1995, s.  52), parafrazowanie pozwala

nam w sytuacji codziennego komunikowania, upewnić się, iż nasz przekaz został właściwie

zrozumiany.

Ekwiwalenty  znajdujemy  w  komentarzu  bezpośrednio  po  lemmacie,  pozbawione

jakiejkolwiek formuły wprowadzającej, np. w D. An. 8,1 NVNC QVAM REM ‘quam’ qualem

lub D. An.  689  SOLLICITARIER ‘perturbari’;  S.  A. 1,261 QVANDO siquidem.399 Równie

jednak często są one wprowadzane za pomocą wyrażeń wskazujących na synonimię czy też

inne relacje pomiędzy wyrazami. Rolę wprowadzającą spełniać może, np.:

(1) przyimek  pro400:

D. An. 349,3 VT DVCAS pro ‘ne non’ ‘ut’ posuit.

D. An. 529,1 QVID ALIAS ‘quid’ pro ‘cur’.

P. C. 2,1,1 MOTVM EX METELLO C[ONSVLE] C[IVICVM] ... et ‘motum’ pro ‘bello’

posuit.

P. C. 2,15,10 ‘normam’ pro ‘regula’ dixit.401

(2) wyrażenie id est:

D. An. 42,1 ET ID GRATVM FVISSE A[DVORSUM] T[E] id est ‘apud te, penes te’.

S. A. 1,341 LONGAE AMBAGES id est ‘circuitus’.

P. C. 2,3,6-7 ‘reclinatum’ autem, id est ‘resupinum recumbentem’ eqs.

(3) inne wyrażenia, wśród których znajdziemy m.in.:

- partykuły i spójniki wskazujące np. na kontekstualność znaczenia  modo ... alias (D.

An. 346,4 QVIN TV HOC AVDI ‘quin’ modo pro ‘immo’, alias ‘quare non’402);

- czasowniki, np. intellige czy nota: D. An. 545,2 nota ‘olim’ pro ‘nuper’.

Analizowany wyraz może doczekać się ekwiwalentu w postaci kilku synonimów, np. D.

An. 56,1  ADIVNGANT alligent,  aptent,  accommodent czy D. An. 250,5  OBTRVDI infligi,

impingi.403 Oczywiście  ekwiwalentyzacja  obejmować  może  również  te  przypadki,  gdy

398 Tak  np.  Copeland,  zdaniem  której  komentarze  mogą  być  źródłem  do  poznania  starożytnej  praktyki
egzegetycznej w ogóle, a związków gramatyki i retoryki w szczególności: „they offer an indication of an
early connection between paraphrase and literary exegesis, as the explication often takes the form of verbal
recasting to deliberate on sense as well as on usage” (Copeland 1991, s. 22).

399 Szerszą  ekwiwalencję  podyktowaną  względami  metrycznymi  zauważa  S.  A.  1,203  przy  okazji  forsan:
FORSAN  ‘forsan’,  ‘fortassis’,  ‘forsitan’,  ‘forte’,  ‘fors’  unum  significant,  sed  varie  pro  metri  ratione
ponuntur.  Ekwiwalenty  wraz  z  charakterystyką  fleksji  znajdziemy  w  S.  A.  1,211  TERGORA  ‘tergus
tergoris’, unde et ‘tergora’, corium significat, ‘tergum’ vero ‘tergi’, ut ‘templum templi’, ‘dorsum’ significat.

400 Termin  ten  –  o  czym  niżej  –  będzie  często  sygnałem  znaczenia  przenośnego,  tj.  tropicznego,  lub
dewiacyjnego użycia wyrazu.

401 Wprowadzeniu odpowiednika za pomocą pro może również towarzyszyć rozpoznanie tropu czy figury, np.
S. A. 1,203 MITTITE pro ‘omittite’. et est tropus aphaeresis, quomodo ‘temnere’ pro ‘contemnere’.

402 Tak też D. An. 354,4.
403 By pozostać przy Donacie,  przywołać można także D.  An.  95,3  SVAE VITAE MODVM moderationem,
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wyrażenia czy zwroty zastępują gramatycy ich jednowyrazowymi odpowiednikami, jak np. w

D.  An.  8,2  VITIO  DENT  uituperent,  culpent czy  S.  A.  1,303  IN  PRIMIS  praecipue.404

Wskazanie bliskoznacznego wyrazu czy wyrażenia wydaje się być szczególnie użyteczne w

definicjach przyimków czy przysłówków, które nie poddają się łatwo definiowaniu przez opis

ich desygnatu. Przykładem takiego objaśnienia jest uwaga na marginesie hinc w D. An. 126

HINC  ILLAE  LAC  ‘hinc’  ex  hac  causa.  W  zrozumieniu  takich  wyrażeń  pomóc  mogą

przykłady zaczerpnięte  niekoniecznie  z  dzieł  literackich.  Z  takim objaśnieniem znaczenia

praeter  ‘wbrew’ ilustrowanego za pomocą praeter aetatem tuam mamy do czynienia  w D.

An.  436,1  PRAETER  SPEM  EVENIT  ‘praeter’  pro  ‘contra’,  ut  ‘praeter  aetatem  tuam’.

Ponieważ  proponowane  jako  ekwiwalentne  wyrażenie  może  różnić  się  od  definiendum

cechami  składniowymi,  niekiedy zachodzi  potrzeba  uwikłania  w definicję  także  wyrazów

składniowo zależnych od członu definiowanego. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w

D. An. 121,2: PRAETER CETERAS id est: plus quam ceterae, gdzie wyrażenie przyimkowe

zostaje sparafrazowane za pomocą ekwiwalentnego dla  praeter wyrażenia  plus quam, przy

czym  w  definicję  uwikłane  zostaje  zależne  składniowo  ceterae.  Gdy  z  kolei  dotyczy

następujących po sobie wyrazów, ekwiwalentyzacja bliska jest już parafrazie, jak choćby w

D. An. 176,1 QVORSVM EVADERET ad quam partem erumperet.

Prócz  tych  uproszczonych  definicji  synonimicznych405 spotykamy  w  komentarzach

definicje  analityczne,  w  których  podejmuje  się  próbę  eksplikacji  znaczenia,  a  nie  tylko

glosowania trudnego miejsca.  Mowa tu przede wszystkim o definicjach równościowych z

wyrażonym bądź nie spójnikiem równościowym  (Żmigrodzki 2009, s. 81), w których sens

przybliżony zostaje wedle Arystotelesowskiego schematu per genus proximum et differentiam

specificam.  Taki  charakter  mają,  np.  S.  A.  1,45  SCOPVLO saxo  eminenti406 ,  S.  A.  1,45

TVRBINE  volubilitate  ventorum407 Oczywiście,  podobne  definicje  przybrać  mogą  postać

mniej lapidarną, dostarczając ilustracji źródłowej i dodatkowych informacji, jak dowodzi tego

S. A. 1,182 BIREMES naves habentes remorum ordinem geminum, ut alibi (A. 5,119) “triplici

pubes quam Dardana versu inpellunt”.408 Donat definicję równościową wyrazu  perspicere

regimen; D. An.  524,1  NON IMPVLIT ME HAEC NVNC OMNINO VT CREDEREM ‘non impulit’ non
persuasit, non perfecit, ut crederem Glycerium peperisse itd.

404 Te będą również wykładane poprzez ekwiwalentne wyrażenia, np. D. An. 408,4 APVT TE SIES pro ‘paratus
sis’, cui contrarium est ‘non sum apud me’.

405 Por. też Żmigrodzki (2009, s. 80), przy czym w komentarzach definicja synonimiczna nie jest szczególnie
związana  z  wyrazami  odnoszącymi  się  do  stanów  psychicznych  itd.  Oczywiście,  definicje  analityczne
można niejednokrotnie odnaleźć obok synonimicznych, np. D. An. 162,2 MIHI VT INCOMMODET noceat,
incommodum afferat.

406  Por. OLD s.v. scopulus1 1a: „a projecting rock”.
407  Por. OLD s.v. turbo2 3: „an eddy in the water, whirlpool”.
408 W uwikłaniu znajdziemy takie definicje np. w D. An. 16,4, gdzie ‘kontaminować’ zostaje zdefiniowane jako

‘z wielu czynić jedną’: CONTAMINARI NON DECERE id est: ‘ex multis unam non decere facere’.
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zawrze w D. An. 378 AD NVPTIAS PERSPEXERIT ‘perspicere’ est ad plenum et perfectum

uidere. Rozwiniętą  postać  definicji  równościowej  reprezentuje  także D.  An.  72,2,  gdzie

definiowane  jest  przez  gramatyka  wyrażenie  integra  aetas:  ATQVE  AETATE  INTEGRA

integra aetas est, quae in flore consistit, cui neque addendum iam sit neque adhuc quicquam

sit imminutum, ut „integer aeui Ascanius” (V. Aen. 9,255-6). Objaśnienie to zawiera nie tylko

eksplikację  integra aetas jako ‘kwiat  młodości,  wieku’  (quae in  flore consistit), ale  także

motywację użycia w tym kontekście przymiotnika  integer,  jako tego, ‘który ani nie został

jeszcze  uszczuplony,  ani  nie  domaga  się  uzupełnienia’.  Proponowane  przez  gramatyka

znaczenie zostaje nadto wsparte cytatem z Eneidy.

Wobec  istotnego  miejsca,  jakie  w starożytnej  gramatyce  rezerwowano  dla  dociekań

etymologicznych409,  nie  może  dziwić,  iż  staje  się  również  etymologia  ważnym  modus

definiowania  w  komentarzu.  Tym  samym  objaśnienia,  w  których  podkreśla  się  różnymi

środkami etymologię  wyrazu,  nabierają  cech definicji  strukturalno-znaczeniowych410.  Taką

definiującą  etymologię  zawiera  S.  A.  1,224  DESPICIENS  deorsum  aspiciens,  sicut

‘suspiciens’ ‘sursum aspiciens’411 czy D. An. 404,4 REVISO redeo ut uideam412, D. An. 688,1

HOC MALVM INTEGRASCIT ‘integratur’,  quod ad integrum redit,  quod repetitur, quod

instauratur, ut  Vergilius  eqs.413 Porfyrion  zanotuje  definicje  zbliżone  do zacytowanych na

marginesie kompozitów w rodzaju  deproperare: P. C. 2,7,23-25 QVIS VDO DEPROPERARE

APIO CORONAS CVRATVE MYRTO? … ‘deproperare’ autem ‘ualde properare’ significat.

Eksplikacji znaczenia leksykalnego służą definicje kontrastywne, w których objaśnia się

użyte przez poetów wyrazy bliskoznaczne, przy czym gramatyk różnicuje znaczenia wyrazów

tak, by każdy z nich wnosił odmienną treść. Takie objaśnienie fides i taciturnitas jako dwóch

409 Krótkiego przeglądu dokonuje Amsler (1989, ss. 15–56).
410 Definicje strukturalno-znaczeniowe, których wyodrębnianie we współczesnej praktyce leksykograficznej się

kwestionuje,  cechuje  „obecność  w  definiensie  podstawy  słowotwórczej  wyrazu  definiowanego”
(Żmigrodzki 2009, s. 88).

411 O etymologii  w  komentarzu  Serwiusza  do  dzieł  Donata  por.  Amsler  (1989,  ss.  63–65),  zwłaszcza  64:
„initially, etymologia functions as a strategy for definition; the authority for the word’s meaning depends on
where the word is said to come from. Then this method of definition is dispersed in a range of etymological
explanations which expand the traditional scope of technical grammatical discourse”.

412 Por. też D. An. 957,4 PROVISO ‘prouiso’ duas res significat: et ‘procedo’ et ‘uideo’; 975,4 ‘respicere’ est
proprie ‘retro aspicere’.

413 Por. również etymologizujące D. An. 608,1 TAM INERS sine arte, id est sine ἀρετῇ czy D. An. 679,3 AT
FACIO SEDVLO id est ex animo et sine dolo. O podobnych przypadkach dekompozycji (Dekomposition)
jako  metodzie  Donata  pozwalającej  wywodzić  etymologię  m.in.  z  greckich  zapożyczeń,  ze  skojarzeń
opartych na podobieństwie fonetycznym wyrazów oraz z przeciwieństwa (κατ’ἀντίφρασιν), por. Jakobi
(1996, s. 99). Bliska analizie morfologicznej jest definicja podkreślająca znaczenie prefiksu w D. An. 694,1
PER OMNIS TIBI ADIVRO DEOS ‘ad’ auctiua particula est, ut ‘admirabiliter’ ‘ualde mirabiliter’. Podobną
funkcję spełnia określenie  diecula jako  hypokoristikon w D. An. 710,2-3  QVOD IAM TIBI DIECVLAM
ADDO ‘dieculam’ ‘moram’. 3 et est ὑποκόρισμα diecula, hoc est tempusculum, et sumitur ab eo quod est
‘haec  dies’.  Doskonały  rys  techniki  Porfyriona  na  tle  antycznej  etymologii  daje  Diederich  (1999,  ss.
123–140).
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odmian  obseruantiae  przynosi  D.  An.  34,1  FIDE  ET  TACITVRNITATE  fides  est

commendatorum  fida  exsecutio  uel  obseruantia,  taciturnitas  uero obseruantiae  genus,  in

silentio constituta et in celando secreta. Ten rodzaj objaśnień wykorzystuje również Serwiusz,

np. różnicując znaczenia lex i ius w S. A. 1,507, przy czym ma ono tu walor apologetyczny,

gdyż gramatyk uzasadnia celową  electio verborum:   IVRA DABAT LEGESQVE VIRIS ius

generale  est;  nam  lex  iuris  est  species:  non  est  ergo  iteratio.414 Wzoru  dla  tej  techniki

egezegetycznej upatrywać należy w pismach de differentiis, gdzie objaśnienia doczekują się

nie tylko wyrazy o podobnym zakresie znaczeniowym, ale także derywaty jednego tematu

oraz wyrazy, które łączy jedynie podobne brzmienie czy zapis (Jakobi 1996, s. 102; Diederich

1999, s. 120). Nie należy jednakowoż sądzić, jakoby w komentarzach nie były tego rodzaju

objaśnienia  uwikłane  w  kontekst  omawianego  dzieła.  Odcienie  znaczeniowe  nie  są

wypreparowane  z  abstrakcyjnego  systemu  języka,  a  wydają  się  raczej  „negocjowane”  w

oparciu o kontekst. Z drugiej strony proponowane w  differentia subtelności znaczeń nadają

analizowanym wyrazom charakter wysoce aluzyjny, odzwierciedlają bowiem, jak przekonują

gramatycy, istotny element świata przedstawionego. Oto Wenus, prosząc Jowisza o objęcie

opieką Trojan, przypomina, iż bóg był ją niegdyś obiecał: V. A. 1,237  pollicitus – quae te,

genitor, sententia  uertit? Serwiusza  zainteresuje  tu  wyraz  pollicitus,  przy czym  gramatyk

kontrastuje  znaczenie  polliceor ze  znaczeniem  promitto.  Podstawą  różnicowania  obu

wyrazów oznaczających ‘obiecywać,  przyrzekać’ jest  fakt  dobrowolności  lub nie  złożonej

obietnicy, co przynosi ważną informację o nastawieniu Jowisza do prośby matki Eneasza: S.

A. 1,237 POLLICITVS pollicemur sponte, rogati promittimus. Jeszcze bardziej oczywista jest

strategia gramatyka w jego objaśnieniu do V. A. 1,256  oscula libauit  natae,  gdzie  będzie

podkreślał - kontrastując  osculum i  savium - niewinny charakter pocałunku Jowisza: S.  ad

loc. OSCVLA  LIBAVIT  leviter  tetigit.  et  sciendum  osculum  religionis  esse,  savium

voluptatis.415   Tak  też  użyte  przez  poetę  słowa  będą  korespondować  ze  światem

414 Podobnie S. A. 1,545 BELLO MAIOR ET ARMIS non est iteratio. nam ‘bellum’ et consilium habet, ‘arma’
tantum in actu ipso sunt. Jakobi (1996, ss. 104–105) dostrzega u Donata dwie grupy objaśnień: te, w których
różnicuje się synonimiczne wyrazy występujące w tekście (por. cytowane objaśnienia  fides i  taciturnitas)
oraz  te,  w których  przywołuje  się  wyraz  spoza tekstu dla lepszej  charakterystyki  wyrazu w tekście się
znajdującego, jak w powyżej zacytowanym objaśnieniu do polliceor.

415 Por. podobnie S. A. 1,289 w uwadze do V. A. 1,289 spoliis Orientis onustum (mowa o Cezarze lub Auguście
przyjmowanym  przez  Wenus  w  niebiosach),  gdzie  gramatyk  zauważa,  iż  onustus konotuje  (poprzez
etymologię ‘honos’) zaszczytny charakter ciężaru: HONVSTVM inter ‘honustum’ et ‘oneratum’ hoc interest,
quod ‘oneratus’ est qualicumque pressus pondere,  ‘honustus’ vero cui onus ipsum honori  est,  ut  si quis
spolia hostium ferat. Analogicznie na poziomie desygnatów gramatycy będą różnicować odniesienia często
ogólnych deskrypcji w rodzaju V. A. 1,278  nec metas rerum nec tempora pono.  Metas (rerum) nie jest
bynajmniej  synonimem  tempora,  jednak gramatyk,  przyjmując odpowiedniość słów i  rzeczy, stara się  o
zróżnicowanie referentów obu określeń, by dowieść tym samym właściwej  electio:  ad loc.  NEC METAS
RERVM NEC TEMPORA PONO ‘metas’ ad terras rettulit, ‘tempora’ ad annos; Lavinio enim et Albae finem
statuit, Romanis tribuit aeternitatem. Zob. też S. A. 1,361, gdzie podobne wnioskowanie dotyczy podziału
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przedstawionym, gdy Wergiliusz nazwie ucztę,  jaką Dydona wyprawiła na część Eneasza,

mianem V. A. 1,706 dapes: S.  ad loc. QVI DAPIBVS dapes regum sunt, epulae privatorum.

Elementy kontrastywne będą zawierać również definicje podkreślające gradualność wyrażeń

językowych. Taki charakter ma definicja  aliquot, jaką proponuje Donat w 534,1 ALIQVOT

ME  ADIERVNT  ‘aliquot’ hoc  est:  nec  multi  nec  pauci416.  Podobnie  propemodum będzie

ujmowane  jako  poprzedzające  na  skali  admodum:  D.  An.  586,2  NAM  PROPEMODVM

HABEO IAM hoc est: ‘prope modum’, cuius auctiuum est ‘admodum’.417

Objaśnieniom  differentiae możemy  często  przypisać  funkcję  normatywną  i

dydaktyczną. W S. A. 1,185 gramatyk zauważa, iż tota w V. A. 1,185 tota armenta użyte jest

niezgodnie z uzusem w znaczeniu ‘omnis’,  dostarczając przy tym przykładów podobnych

praktyk w corpus autora:

TOTA inter ‘totum’ et ‘omne’ hoc interest, quod ‘totum’ dicimus unius corporis plenitudinem, ‘omne’ de
universis  dicimus,  ut  puta  ‘totum  auditorium  habet  scolasticos’,  hoc  est,  plenum  est  auditorium
scolasticis; ‘omne auditorium habet scolasticos’, id est omnia auditoria. usurpant tamen poetae et ista
confundunt, ut hoc loco tota pro ‘omnibus’ posuit, et contra pro ‘tota’ omnem posuit, ut est (V. A. 2,750)
“omnemque reverti per Troiam”.418

Rzadziej natomiast mają one znaczenie dla percepcyjnego rozumienia tekstu, dotycząc

wyrazów podobnie brzmiących, które zatem czytelnik może zrozumieć omyłkowo. Z takim

przypadkiem  spotykamy  się  w  rozważaniach  Donata  na  temat  różnicy  znaczenia

czasowników dispicere i despicere w D. An. 622,2 IAM ALIQVID DISPICIAM ‘dispicere’ est

‘disquirere consilium’, ‘despicere’ ‘deorsum aspicere’.

Na przeciwnym biegunie definicji różnicujących, zatem i wzbogacających semantyczny

potencjał  dzieła,  znajdujemy  objaśnienia,  w  których  gramatyk  przyjmuje  dla  wyrazu

interpretację  szeroką,  niespecyficzną,  opatrywaną  zwykle  terminem  generaliter,  zamiast

podkreślać  różnice  znaczenia  dwóch  wyrazów  bliskoznacznych.  Tak  rzecz  się  ma  z

wykładnią, jaką dla V. A. 1,178419 fruges proponuje Serwiusz, sprzeciwiając się różnicowaniu

fruges i frumenta: 

niechętnych Pigmalionowi obywateli na laesi i  laedendi, który to podział odpowiadać ma z kolei zdaniem
gramatyka V. A. 1,361-2 conueniunt,  quibus aut odium crudele tyranni /  aut metus acer erat (S. A. 1,361
QVIBVS AVT ODIVM CRVDELE TYRANNI AVT METVS ACER ERAT oderant laesi, metuebant laedendi,
hoc est qui timebant, ne laederentur).

416 Tak samo D. An. 771,2 ALIQVOT LIBERAE nec paucae nec multae
417 Dociekania te znajdują swoją paralelę w objaśnieniach rozważających siłę wyrażenia językowego. Dobitnie

widać to np. w D. An. 599,3,  gdzie w kategoriach retorycznej synonimii  (Lausberg 2002, ss. 368–371)
rozważa się różnicę pomiędzy T. An. 592 occidi  i T. An. 599 nullus sum, jak swój stan opisuje obrazowo
Dawos: D. An. 599,3 NVLLVS SVM plus est ‘nullum esse’ quam ‘perisse’; nam qui perit, uel corpus habet
reliquum, qui uero nullus est, ita non est, ac si non natus sit.

418 Tak też rozumieć należy interpretację różnic pomiędzy  annales a  historia (S. A. 1,373). Niekiedy jednak
gramatycy wykorzystują passus dla nakreślenia pola semantycznego, jak w S. A. 1,449, gdzie Serwiusz
wskazuje bez większego związku z tekstem różnice pomiędzy fores, ianua, ostia i valvae.

419 V. A. 1,177-179 tum Cererem corruptam undis Cerealiaque arma / expediunt fessi rerum, frugesque receptas
/ et torrere parant flammis et frangere saxo.
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FRUGES generaliter omnes fruges dicuntur, et errant qui discernunt frumenta a frugibus. nam Cicero ait
„olei et frugum minutarum”, cum de leguminibus diceret, ut ostenderet etiam frumenta ‘fruges’ vocari.
frugum autem nomen tractum est a frumine, id est eminente gutturis parte (S. A. 1,178).

Wskazane powyżej typy objaśnień zwracają naszą uwagę zwykle na wybrany aspekt

znaczenia  wyrazu,  ukazując  go  w  dalekiej  od  systematyczności  perspektywie.  Definicje

etymologizujące  na  przykład  podnoszą  problem  derywacji  znaczeń,  podczas  gdy

kontrastywne  wskazują  na  miejsce  wyrazu  w  leksykonie.  Wybrany  aspekt  znaczenia

prezentują  również  objaśnienia,  które  podnoszą  gramatyczny  bądź  emotywny  wymiar

znaczeń. Ten ostatni stanie się przedmiotem naszego zainteresowania w ostatnim rozdziale

pracy,  z  pierwszym  typem  definicji  natomiast,  tj.  definicją  gramatyczną,  spotykamy  się

choćby  w  D.  An.  22,2  PORRO  ‘porro’  in  futurum  dixit,  gdzie  gramatyk  wskazuje  na

„czasowe” (w odróżnieniu od przestrzennego itd.) znaczenie wyrazu, czy też – w podobnej

funkcji - w S. A. 1,203 OLIM modo temporis futuri est.420 Taki charakter mieć będą definicje

znaczenia spójników i  partykuł,  np.  spójnika  interim w D.  An.  108,2  INTERIM ‘interim’

discretio  est  huius  rei,  quae  ad  narrationem  pertinet  superiorem czy  też  rozróżnienie

pomiędzy sed tzw. inceptivum a discretivum w D. An. 310,2 SED PAMPHILVM VIDEO ‘sed’

inceptiuum  est  …  non  discretiuum.421 Definicję  pragmatyczną,  charakteryzującą  użycie

wyrazu w komunikacji,  znajdziemy np. w D. An. 14,1  ID ISTI VITVPERANT F. ‘isti’ ad

reprehensionem sumitur personae czy D. An. 418 HODIE VXOREM D[VCAS] V[T] D[IXI]

V[OLO] ‘uolo’ et ‘nοlο’ nimis imperiosa et superba dictio est eqs.422 W definicje opisujące

moc illokucyjną zaopatrzone zostaną także, m.in. partykuła profecto (D. An. 554 PROFECTO

SIC  EST  ‘profecto’  confirmatio  est)  czy  wyrażenie  T.  An.  713  age  veniam,  które

charakteryzuje Donat,  wskazując na użycie w sytuacji  komunikacyjnej:  D.  An.  713  AGE

VENIAM uix concedentis  et  uix  consentientis  est  ‘age ueniam’.  Zbliżona do wyliczonych

będzie definicja zastosowania frazeologizmu  acta ac transacta w  D. An. 248,3  ACTA AC

TRANSACTA prouerbiale est in id negotii, de quo nihil supersit ad agendum.423

420 Tak samo w S. A. 1,289. Por. też ogólne D. An. 462,1  SED HIC PAMPHILVS semper ‘sed’ contrariae
sententiae significatio est. Identyczne objaśnienie znajdziemy też w P. C. 2,10,17 NON SI MALE NVNC ET
OLIM SIC ERIT ‘olim’ nunc futuri temporis est. Tempus jest tu jedną z wyróżnianych w gramatyce antycznej
kategorii przysłówka, por. Jakobi (1996, ss. 69–70).

421 Por. też D. 940,1 AT MIHI VNVS SCRVPVLVS ETIAM RESTAT ‘at’ discretiuum est superiorum dictorum .
Określenia  spójników wyrażają  ich  potestates,  ‘funkcje’,  jak  termin  ten  tłumaczy Jakobi  (1996,  s.  71).
Różne modi łączyć będzie D. An. 356,1 VBI TE NON INVENIO IBI ‘ubi’ modo non est aduerbium loci, sed
temporis pro ‘postquam’.  Por. też wykład znaczenia przyczynowego  quando  w D. An.  487,2  QVANDO
QVIDEM IPSE EST ‘quando’ et ‘cum’ interdum causales sunt coniunctiones.

422 Dla zrozumienia objaśnienia istotne jest, że w scenie tej Simon zwraca się do syna.
423 Przysłowia i powiedzenia otrzymują również definicje innego rodzaju, jak choćby ekwiwalent D. An. 381,7

DICTVM AC FACTVM prouerbium celeritatis, id est, ‘cito’.
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Figuratywność języka poetyckiego

Największym  obok  regularnej  polisemii  leksykalnej  (w  tym  typu

generaliter/specialiter) źródłem wątpliwości co do znaczenia wyrazów i wyrażeń pozostaje w

komentarzach wysycenie języka poetyckiego tropami i  figurami.  Jak jednak naturalna dla

języka  polisemiczność domagała się od gramatyka wyboru właściwego znaczenia spośród

dostępnych, tak użycie tropu definiowanego jako uerbi uel sermonis a propria significatione

in  aliam  cum  uirtute  mutatio (Quint.  8,6,1),  wymagać  będzie  zrekonstruowania  verbum

proprium, dla którego ekwiwalent stanowi424 użyte w charakterze tropu verbum improprium.

Użycie tropu dla osiągnięcia ornatus  może wiązać się z:

(1)  zastąpieniem  verbum  proprium przez  verbum  improprium pozostającym  z

poprzednim w relacji podobieństwa (metafora) (Lausberg 2002, s. 316);

(2)  zastąpieniem  verbum  proprium przez  verbum  improprium pozostającym  z

poprzednim w związku rzeczywistym (metonimia, synekdocha) (Lausberg 2002, s. 323);

(3) nieprecyzyjnym  wyrażeniem res (emfaza, hiperbola) (Lausberg 2002, ss. 332–334);

(4) substytucją verbum proprium (apelatywu lub nazwy własnej) w antonomazji;

(5)  abundantnym  wyrażeniem  verbum  proprium w  peryfrazie  (Lausberg  2002,  ss.

340–343);

(6) litotes i ironia.

Przywołanie  verba propria, w miejsce których zostały użyte tropy, przybierać będzie

różne  formy.425 W najprostszej  postaci  mieć  będziemy  do  czynienia  z  jednowyrazowym

ekwiwalentem, jak w S. A. 1,435 PRAESEPIBVS alveariis. et est translatio eqs. i P. C. 1,14

pr. VIX DVRARE CARINAE P[OSSINT] I[MPERIOSIUS] A[EQUOR] ... ‘imperiosius’ autem

translatiue  pro  ‘saeuius’.  Ciąg  ekwiwalentów  bliższy  raczej  parafrazie  znajdziemy w

przypadku litoty w S. A.  1,387  HAVD CREDO INVISVS CAELESTIBVS litotes figura ...

‘credo te  esse carissimum superis’.426 Znajdziemy również  w komentarzach rozbudowaną

definicję,  jak w D. An.  348,4  OBTVNDIS idem saepe repetendo dicere ‘obtundere’ est.427

Wreszcie rozpoznania figuratywności możemy domyślać się tam, gdzie nie jest ono wyrażone

expressis  verbis,  szczególnie zatem w przypadku pojedynczych ekwiwalentów czy też ich

szeregów,  które  jednakowoż  nie  są  opatrzone  komentarzem.  Tego  rodzaju  objaśnienia

424  Nie należy tu zapominać o przypadkach tzw. metafory koniecznej, tj. katachrezy, której motywacją jest, jak
to określił Lausberg, leksykalna inopia (Lausberg 2002, s. 320).

425 O zjawiskach, takich jak peryfraza, tyczących raczej sfery referencji mowa będzie w rozdziale poświęconym
roli wiedzy w rozumieniu.

426 Podobnie np. S. A. 1.479.1 NON AEQVAE id est, iniquae, infestae. litotes figura est eqs.
427 Por.  również  inne  formy wprowadzenia  znaczenia  metaforycznego:  P. C.  2,1,28  RETTVLIT INFERIAS

IVGVRTHAE nunc latius intellege, id est: ‘Afris omnibus’.
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odpowiadają  po  części  za  opisywane  już  wrażenie  silnej  kontekstualizacji  dociekań

semantycznych gramatyków. Za doskonały przykład tej strategii służyć może Serwiuszowe

podstawienie ekwiwalentu pulchra w miejsce V. A. 1,402 rosea (sc. ceruice, o Wenus): S. ad

loc. ROSEA pulchra. Za ekwiwalentyzacją taką stoi najpewniej rozpoznanie metaforycznego

pola BYĆ PIĘKNYM TO BYĆ JAK RÓŻA. Rozpoznanie tropów i figur będzie też podstawą

parafraz Porfyriona, które są “specjalnością” tego gramatyka - czy to ze względu na gęstość

poetyckiej  mowy Horacego, czy też na wpływ tradycji  gramatycznej  parafrazy. Przykładu

takiego  przekształcenia  dostarcza  nam  P. C.  2,16,9,  które  stanowi  komentarz  do  H.  C.

2,16,9-11:

non enim gazae1 neque 2-consularis 

submovet4 lictor-2 3-miseros tumultus 

mentis-3 eqs.

Gramatyk  w  swoim  wykładzie  sprowadzi  wszystkie  verba  translata do  propria

ustalając ekwiwalencję  gazae = diuitiae,  consularis lictor =  honor suus, miseros tumultus

mentis = inquietam sollicitudinibus mentem, submovet = prodest quominus ... patiatur: P. C.

2,16,9  non enim, inquit, diuitiae1 aut honor2 suus cuique prodest4a-, quominus-4a 3-inquietam

sollicitudinibus mentem-3 patiatur4b.

Eksplikacja odbywać  się  może  poprzez  wskazanie,  np.  w  przypadku  metafory,

źródłowej similitudo, której przyswojenie pozwoli już uczniowi-czytelnikowi na zrozumienie

tekstu. Poprzez wskazanie domeny translatio objaśnia np. S. A. 1,149  ANIMIS IGNOBILE,

wskazując, iż metaforyczne arrectis auribus z A. 1,152 (o rozgorączkowanym tłumie) zawiera

porównanie  do  zwierząt:  … ideo  etiam  paulo  post   ait  ‘arrectis  auribus’;  sumpsit  enim

translationem ab animalibus. Podobnej analizy doczeka się epitet  velivolum (sc.  mare) w S.

A.  1,224,  gdzie  Serwiusz,  przedłożywszy definicję  strukturalno-znaczeniową  (Żmigrodzki

2009, s. 80) złożenia (duas res significat, et quod velis volatur, ut hoc loco, et quod velis

volat), nie zaś definicję jego  verbum proprium, przedstawia następnie jego motywację:  est

ista reciproca  translatio  navium et avium ...  cum natatus navium sit,  alae vero avium.428

Definicja przez wskazanie źródła towarzyszy w komentarzach nawet metaforom czy tropom

skonwencjonalizowanym, gdy zatem nie ma potrzeby rekonstrukcji znaczenia literalnego, jak

np.  w D.  An.  480  EGO IN P[ORTU]  NA[VIGO]  haec  ex  translatione  maris  sunt  dicta

μεταφορικῶς.429 Wreszcie  niekiedy  gramatycy  jedynie  nazywają  trop  i  przedkładają

428 Do problemu domeny metafory powrócimy w przedostatnim rozdziale pracy poświęconym roli wiedzy w
rozumieniu dzieła.

429 Zaczerpnięcie metafory z określonego subkodu języka może doczekać się przy tym aprecjatywnej uwagi
gramatyka, gdy trop taki koresponduje szczególnie z opisywanymi res. Stąd Donat w D. A. 733,1 pochwali
użycie  wyrazu  intendo,  gdy  mowa  o  zasadzce  na  Chremesa  i  Simona,  zaczerpnięty  jest  on  bowiem,
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czytelnikowi paralelę,  która ma pomóc w samodzielnej  już rekonstrukcji  znaczenia:  S.  A.

1,399 PVPPESQVE TVAE PVBESQVE TVORVM tropus synecdoche: a parte totum significat,

ut Terentius “o lepidum caput”, id est lepidus homo. To na czytelniku Serwiusza spoczywa

już ciężar wyprowadzenia z  lepidum caput  :  lepidus homo analogicznego rozwiązania dla

puppis.  W  większości  wypadków,  oczywiście,  znajdziemy  w  komentarzach  objaśnienia

łączące  wszystkie  wymienione  modi. I  tak  w  D.  An.  82,3430 znajdzie się  miejsce  dla

ekwiwalentów  (tenetur  et  irretitur)  i  określenia  domeny,  z  której  pochodzi  metafora  (ex

translatione  ferarum atque  uenatus)431.  Podobnie  rzecz  się  ma z  objaśnieniami  w rodzaju

zachowanego  w  cytowanym  już  D.  An.  348,4,  w  których,  prócz  definicji,  znajdziemy  i

rozbudowane  określenie  domeny:  OBTVNDIS  ...  translatio  a  fabris,  qui  saepe  repetunt

tundendo aliquid malleo et idem obtundunt atque hebetant. Łączyć różne formy eksplikacyjne

będzie też Porfyrion, np. gdy H. C. 1,11,8  carpe diem glosuje przez  die fruere, a następnie

wskazuje, iż metafora ‘zrywania’ dnia pochodzi od jabłek: P. C. 1,11 pr: CARPE DIEM Q. M.

C. P. metaforicos ‘primo quoque’ inquit ‘die fruere’. translatio autem a pomis sumpta est,

quae  scilicet ideo carpimus, ut fruamur. Podobny rodzaj objaśnień znajdziemy u Serwiusza,

choćby w S. A. 1,239 REPENDENS compensans. et est translatio a pecunia.432

Wykład  tropów  i  figur  podporządkowany  jest  w  dużej  mierze  pedagogicznej  i

normatywnej  funkcji  komentarza.  Gdy  bowiem  w  grę  wchodzić  będą  tropy  szczególnie

skonwencjonalizowane,  umiejętność  ich  rozpoznawania  staje  się  elementem  kompetencji

czytelniczej.  Kultura  literacka  czytelnika  może z  kolei  stać  u podstaw sztuki  retorycznej,

którą parać się będzie uczeń gramatyka w przyszłości. Normatywizm wykładu tropów ma zaś

swe źródło w przekonaniu o „dewiacyjności” języka figuratywnego, tj. jego pochodności od

sermo cotidianus. Antyczna teoria stylu433, której istotną część stanowiła teoria tropu i figury,

ma, oczywiście, korzenie retoryczne, przy czym, jak słusznie zauważa Russel (1995, s. 129),

„jej  cele były początkowo raczej normatywne niż deskryptywne”. Przeczucie pochodności

zdewiowanego  języka  poetyckiego  od  języka  codziennego  było  bliskie  już  Grekom,  a

opierało się przede wszystkim na dostrzeżeniu mimetycznej funkcji tropu i figury, którą to

przekonuje gramatyk, z języka łowieckiego: REPVDIO CONSILIVM QVOD P[RIMUM] I[NTENDERAM]
bene ‘intenderam:’ uerbum a uenatoribus translatum, qui retia intendunt ad feras captandas. hic ergo, quia
parat Chremem et Simonem fallere, intenderam dixit.

430 Por. T. An. 82 egomet continuo mecum “certe captus est”.
431 Por. też np. D. An. 348,4 i inne, o których mowa będzie w rozdziale poświęconym wiedzy w rozumieniu.
432 Wobec braku syntetycznego opracowania tej problematyki w literaturze przedmiotu, nie podejmujemy się tu

charakterystyki systemu figur i tropów w dziełach gramatyków. Należy tu pamiętać, iż komentarze obfitują
w objaśnienia w rodzaju D. An. 371,2, gdzie gramatyk rozpoznaje synekdochę, wskazując na cechę, która
pozwala użyć tropu w miejsce nomen proprium: RIDICVLVM CAPVT ‘caput’ pro toto homine. nemo enim
ore contempto ex aliis membris hominem uelit significare. et est συνεκδοχὴ τρόπος.

433 Por. słuszne zastrzeżenia Russella (1995, ss. 130–131), który przestrzega przed pochopnym utożsamianiem
współczesnego pojęcia ‘stylu’ z jego antycznym odpowiednikiem.
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myśl artykułował Arystoteles w swojej Poetyce (Swiggers & Wouters 1995, s. 21).434 Rozwój

teorii datuje się na czasy hellenistyczne  (Russell 1995, s. 144) i już wtedy daje się w niej

dostrzec silne przekonanie o istnieniu językowej normy, naturalnego uzusu, od którego figura

i trop stanowią odstępstwa,  proprium dla którego stanowią  improprietates (Russell 1995, s.

145). Zapewne znaczną rolę w wykształceniu się podobnej koncepcji odegrać musieli  już

twórcy teorii  tropów i  figur, stoicy, którzy intensywnie  rozwijając  gramatykę  postulowali

przyjęcie anomalistycznej teorii języka.435 Tę dewiacyjną naturę tropu i figury łatwo dostrzec

w definicjach, jakich się oba pojęcia doczekały w antycznej teorii wymowy i w gramatyce.

Kwintylian (9,1,4) definiuje trop jako sermo a naturali et principali significatione translatus

ad aliam … dictio  ab eo loco  in  quo propria est  tralata in  eum in quo propria non est

ornandae orationis gratia,  przy czym jego definicję niemal dosłownie powtarzają autorzy

artes.436 Nie inaczej rzecz się ma z figurami, schemata, które do mowy niefiguratywnej mają

się tak, jak ciało w ruchu do ciała w spoczynku (Lausberg 2002, s. 344):  schema dicitur, in

sensu uel sermone aliqua a uulgari et simplici specie cum ratione mutatio, sicut nos sedemus,

incumbimus,  respicimus (Quint.  9,1,11).  Zgodni  co  do  koncepcji  figury  jako  naruszenia

normy są  rzymscy gramatycy:  Sacerdos  definiować  ją  będzie  jako  (451,25)  dictio  aliter

composita quam debet metri vel decoris causa, zaś dla Charyzjusza (GL 1,368,14)  schema

lexeos est ordo verborum aliter quam debuit figuratus metri aut decoris causa. Zastosowanie

tropu  i  figury,  naruszające  poprawność  językową,  Latinitas czy  ową  narzucającą  się

„naturalność”,  communis et primum se offerens ratio (Quint. 9,1,4) wysłowienia, winno być

celowe, powodowane względami ornatus lub przynajmniej metri causa. Tu wydaje się tkwić

jedno ze  źródeł  predylekcji  gramatyków do uzasadniania  celowości  poetyckich  wyborów,

konieczności odstępowania od sermo cotidianus. Co więcej, gramatycy, których obowiązkiem

oprócz  enarratio  poetarum jest  również  wpojenie  recte  loquendi  scientia,  będą  ze

szczególnym naciskiem wskazywać  użycia  niefiguratywne,  licencję  na  dewiacyjne  użycia

przyznając poetom.  Należy przy tym zauważyć, że język poetycki – choć dopuszcza liczne

odstępstwa – obowiązują podobne zasady co język potoczny, a szczególną wartość przypisuje

się jasności wysłowienia (Swiggers & Wouters 1995, ss. 23–24).

434 Wyrazu  schema miał  używać  w  znaczeniu  figury  Teofrast,  sam  Arystoteles,  choć  poddawał  analizie
przykłady porównań czy antytez, nie używał na określenie figur osobnego  terminus technicus (Kennedy
1994, s. 86).

435 Autorem dzieła o anomalii był Chryzyp, ale – co dla nas ważniejsze – jego opinię podzielał Krates, primus
inventor gramatyki rzymskiej (Kennedy 1994, s. 91).

436 Por. np.   Char.  358,7 (= GL 1)  sqq. tropus est dictio translata a propria significatione ad non propriam
similitudinem decoris  aut  necessitatis  aut  cultus  gratia;  Diom. 456,27 (= GL 1)  sqq.  tropus est,  ut  ait
Scaurus, modus ornatae orationis et dictio translata a propria significatione ad non propriam decoris aut
necessitatis aut cultus aut emphaseos gratia (dalej in extenso cytuje Diomedes definicję Kwintyliana). Tak
samo Don. ars 399,13 sqq.
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Ten pedagogiczny walor nauki tropów dostrzec można z jednej strony w informacjach z

teorii tropów, jakich gramatyk dostarcza, przybliżając ich definicje, jak w S. A. 1,387 HAVD

CREDO INVISVS CAELESTIBVS litotes figura per contrarium significans, czy wskazując na

źródła tropu, jak w S. A. 1,435, gdzie Serwiusz dowodzi dwóch źródeł metafory -  inopia i

ornatus: PRAESEPIBVS … et est translatio, quae fit quotiens vel deest verborum proprietas,

vel  vitatur  iteratio.  Z  drugiej  strony  egzegeta uczy  rozpoznawania  tropów  w  dyskursie

poetyckim w ogóle. Umiejętność ta dotyczyć będzie z jednej strony corpus autora, jak w S. A.

1,387  HAVD CREDO INVISVS CAELESTIBVS litotes ... ut supra (S. A. 1,77) „mihi iussa

capessere fas  est”  albo  D.  An.  384,2  ex  ferarum translatione  ‘concludar’ dixit,  ut  alibi

(Phormio  744)  ‘conclusam  hic  habeo  uxorem  saeuam’.  Z  drugiej  strony  komentarz

wprowadza do rozumienia tropów w innych dziełach. Taką funkcję spełnia m.in. S. A 1,1

ARMA ... per ‘arma’ autem bellum significat, et est tropus metonymia. nam arma quibus in

bello  utimur pro bello  posuit,  sicut  toga qua in pace utimur pro pace ponitur, ut  Cicero

"cedant arma  togae", id est bellum paci. Gramatyk nie tylko wskazuje na verbum proprium

zastąpione przez trop (per ‘arma’ autem ‘bellum’ significat), ale też wskazuje na związek obu

stojący u podstaw tropu (arma quibus in bello  utimur pro bello  posuit)  oraz podaje inne

przykłady  metonimii,  dostarczając  klucza  dla  dekodowania  podobnych  zabiegów

stylistycznych  w  innych  dziełach  literatury  (sicut  toga  …  paci).  Identyczną  strukturę

znajdujemy  w  S.  A.  1,724,  z  jednym  wszakże  wyjątkiem  –  cytat  z  autora  dowodzi  tu

słuszności rozwiązania vinum przez poculum: INCUSAQUE PINGUI AURO DONA FERAM.

ET  VINA  CORONANT  ‘vina’ pro  poculis  posuit,  et  est  tropus  synecdoche,  ut  Cererem

dicimus pro frumento. sic Plautus „vinum precemur; nam hic deus praesens adest”. Tak też,

tj. jako realizację officum dydaktycznego, rozumieć należy generalizujące uwagi w rodzaju S.

A.  1,252  INFANDVM  pro  infande  posuit  …  et  est  figura,  quae  fit  quotiens  nomen  pro

adverbio ponitur; magis autem poetica est, in prosa aut rara aut numquam.437

Rozumienie gramatyczne i składniowe

Na rudymentarne rozumienie, stanowiące fundament dla budowy bazy tekstu, składa się

– obok percepcji materialnej formy znaków językowych czy dostępu do leksykonu – również

rozpoznawanie podstawowych funkcji składniowych wyrazów  (Prestin 2008, s. 243).438 W

437 Naturalnie,  taką  funkcją  pełnią  również  uwagi  nt.  uzusu  wykładanego  autora,  w  jakie  obfitują  nasze
komentarze. Por. np. S. A. 1,263 ITALIA in Italia, et detraxit praepositionem more suo, ut alibi (4,36) “non
Libyae, non ante Tyro; despectus Hiarbas” id est ‘in Tyro’; nam si adverbialiter vellet, ‘Tyri’ diceret.

438 W  kwestii  kompetencji  i  problemów  językowych  Rzymian  punktem  wyjścia  może  być,  mimo
subiektywizmu i  swoistej  anegdotyczności,  artykuł  McCartneya  (1927).  Przywołane  przezeń  testimonia
dowodzą, iż problemy takie trapiły nawet mężów stanu i literatów, m.in. Mecenasa (krytykowanego przez
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komentarzu ta kompetencja odbiorcza ujawniać się będzie w (1) elementarnym rozpoznaniu

form gramatycznych wyrazów i przypisaniu im funkcji w zdaniu, a także w (2) rozwikłaniu

przypadków  „trudnego”,  artystycznego  szyku,  który  utrudnia  dostęp  do  relacji

syntaktycznych.

Problemy, jakie wynikać mogą z gramatycznej i syntaktycznej niejasności, ambiguitas,

dostrzegali  już  starożytni.  Jak wskazuje  Lallot  (1988,  ss.  37–39),  zdaniem  Apoloniusza

Dyskolosa ambiguitas gramatyczna bierze swój początek z:

• niedookreślonego znaczenia tzw. aoristia (np. hom.  ἑ może mieć znaczenie zwrotne

lub nie);

• defektywności morfologii (np. σώφρων może być użyte dla masculinum i femininum)

• z wieloznacznej składni i wielu możliwości delimitacji jednostek tekstu, np. kiedy tę

samą  sekwencję  znaków  zinterpretować  można  na  kilka  sposobów,  np.

ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ można dekodować jako 1.  παρανόμου,  tj.  formę gen. sg.  wyrazu

παράνομος bądź 2. jako wyrażenie przyimkowe παρὰ νόμου)439.

Z kolei Kwintylian, umieszczając problem określenia funkcji składniowych w obrębie

ambiguitates in verbis coniunctis, będzie wskazywał, iż może on powstawać wskutek:

• nieokreślonej funkcji przypadka w zdaniu, np. akuzatywów w składni accusativus cum

infinitivo (7,9,6 per casus);

• trudności określenia związków składniowych między wyrazami, np. V. A. 1.477 lora

tenens (sc. Troilus) tamen/lora tenens  tamen (7,9,7  per conlocationem, ubi dubium

est quid quo referri oporteat, ac frequentissime cum quod medium est utrimque possit

trahi)440;

• niepewności co do podmiotu zdania podrzędnego (7,9,9  utri duorum antecedentium

sermo subiunctus sit in dubio est).

Elementarne objaśnienia składniowe

Ilość  elementarnych  objaśnień  pozwalających  na  identyfikację  form  gramatycznych

musiał  pozostawać  w  związku  z  poziomem  planowanej  publiczności  komentarza.441

Senekę), Cycerona (mającego wątpliwości co do poprawnej formy lokatiwu Pireus) itd. McCartney (1927, s.
168) przywołuje również przykłady błędów popełnianych przez samych gramatyków.

439 Apoloniusz Dyskolos wskazuje również sposoby ujednoznaczniania wyrażeń (Lallot 1988, ss. 40–43), przy
czym kluczowe okazują się tu znajomość paradygmatyki, zasad akcentuacji oraz kontekstualizacja wyrażeń.

440  Tu należą także przypadki homonimii form fleksyjnych, np.  quinquaginta ubi erant centum inde occidit
Achilles (Quint. 7,9,8 fit per flexum).

441  W tekstach z rzymskiego Egiptu zwiększa się liczba elementarnych objaśnień gramatycznych, co jest echem
skomplikowanej sytuacji językowej ówczesnych uczniów (Cribiore 2005, s. 210 nn.). Zarazem por. artykuł
McCartneya (1927, ss. 169–172) o problemach, jakie mieli Rzymianie z fleksją, określeniem (i tworzeniem
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Stosunkowo  niewiele  tego  rodzaju  scholiów  znajdziemy w  komentarzu  Donata442,  a  i  tu

towarzyszą zwykle formom rzadszym jak confore w D. An. 140,2 ET SPERO CONFORE ab

eo  quod  est  confit,  id  est  perficitur, futurum  tempus  infinitiui  modi  confore facit,  id  est

‘perfectum iri’.  sic  in  Adelphis  ‘uerum quid  ego dicam? hoc confit  quod uolo’ .  Częściej

natomiast spotykamy je u Serwiusza, który np. w S. A. 1,389 zauważy PERFER imperativus

modus est  eqs.443 Trudno tu o wyczerpanie katalogu możliwych objaśnień gramatycznych,

wskażmy  jednakowoż  przynajmniej  niektóre  z  nich. Przede  wszystkim  objaśnienia

gramatyczno-składniowe dotyczyć będą funkcji przypadków w zdaniu. Serwiusz np. zwracać

będzie uwagę czytelnika na przysłówkowe użycie  humi w S. A. 1,193 FVNDAT HVMI per

humum. et est adverbialiter positum eqs.444, ale także funkcję limitatywną ablatiwu w S. A.

1.320 NVDA GENV nudum genus habens … et est Graeca figura eqs. Oczywiście, podobne,

precyzujące składniową rolę przypadków objaśnienia, znajdziemy także u Donata, np. w D.

An. 490,3  PVERPERAE datiuus casus est: ipsi puerperae coram non imperabat, czy też u

Porfyriona, który w P. C. 2,13, 2 precyzuje przypadek arbos:  ET SACRILEGA MANV P. A.

uocatiuo casu accipe arbos, hoc est ‘o arbos’.445

Co istotne,  trudno niekiedy o przeprowadzenie ścisłej  granicy pomiędzy eksplikacją

znaczenia a określeniem formy wyrazu446,  co dowodzi, iż w wypracowaniu znaczenia biorą

udział  obie  -  tj.  leksykalna  i  gramatyczno-składniowa  -  kompetencje  odbiorcy.  Jest  to

oczywiste, gdy w grę wchodzi rozpoznanie formy gramatycznej wyrazów, które w zależności

od  niej  zmieniają  znaczenie.  Stąd  też  dla  rozumienia  V. A.  1,600-601 grates  persoluere

dignas / non opis est nostrae, Dido, istotne jest rozważenie różnicy pomiędzy znaczeniem ops

a  opes:  S.  A.  1,601  NON OPIS  EST NOSTRAE DIDO ‘opis’ possibilitatis.  et  secundum

Ateium  philologum  ‘opes’  numero  tantum  plurali  divitias  significat  ...  numero  tantum

singulari  auxilium ...  ab utroque possibilitatem. Ale zjawisko wzajemnego współdziałania

intepretacji gramatycznej i leksykalnej dostrzec można i w mniej oczywistych wypadkach, np.

form) rodzaju czy liczby w łacinie.  Por. również  słowa Kastera  (1988,  s.  170) o poziomie komentarza
Serwiusza: „the commentary remains at the level suitable for pueri”.

442 Por. np. D. An. 915,1 NON ARBITRERE id est ‘non arbitreris’. O objaśnieniach gramatycznych Donata, por.
Jakobi  (1996, ss. 52–94). Autor ten  (1996, s. 77) zwraca uwagę, iż język Terencjusza wymaga mniejszej
ilości objaśnień niż Plauta.

443 Czysto dydaktyczny z kolei wydaje się cel objaśnień w rodzaju S. A. 1,118 NANTES prima verbi positio est
‘no nas nat’, unde est “nare per aestatem liquidam”.

444 Por.  na  przeciwnym  biegunie  S.  A.  1,374 VESPER  proprie  stella  est.  cum  autem  ‘vesperi’ dicimus,
adverbium temporis est.

445 Precyzacja funkcji składniowych nie dotyczy tylko rzeczowników, por. np. objaśnienie funkcji gerundium w
S. A. 1,713 TVENDO dum intuetur. et omni gerundi modus eqs.

446 Wykładowi  znaczenia  gramatycznego  może  również  –  jak  w  przypadku  znaczenia  leksykalnego  –
towarzyszyć  aprecjonująca  uwaga  podkreślająca  celowość użycia,  por.  D.  An.  38,3  o  użyciu  przez
Terencjusza  imperfectum serviebas (Kauer-Lindsay  dają  servibas)  zamiast formy  perfectum:  QVOD
SERVIEBAS bene imperfecto tempore, non perfecto, ut ostendat potuisse eum etiam atque etiam seruire.
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w D. An. 129,3, gdzie ustalenie formy gramatycznej staje się punktem wyjścia interpretacji,

gdyż  nieoosobowe  użycie  fletur skłania  gramatyka  uzbrojonego  w  wiedzę  potoczną  do

interpretacji  fletur jako fletur  ab  omnibus:  FLETVR bene  hic  impersonaliter  ‘fletur’:  ab

omnibus;  extrema  enim  quaeque  mortuorum  omnes  commouent  ad  lacrimas447.  Podobnie

interpretuje  passivum w V. A. 1,272 Serwiusz, zauważając, iż strona bierna pozwala tu nie

określać anonimowych agensów: ad loc. REGNABITVR impersonali usus est, quia de multis

dicit. Również określenie walencji czasownika współdziała z rozpoznaniem jego znaczenia w

D. An. 656,2, gdzie połączenie czasownika apparare z datiwem uznaje scholiasta za nośnik

znaczeń asocjacyjnych: NON APPARABANTVR ‘apparari’ cum datiuo casu iunctum semper

cladem et perniciem significat, ut (V. A. 2,132) „mihi sacra parari”. Tworzenie znaczenia

gramatycznego ma charakter dynamicznych negocjacji, gdyż przyjęcie interpretacji jednego

wyrazu  skutkuje  ustaleniem  interpretacji  innego.  O  wzajemnym  uwikłaniu  interpretacji

funkcji  składniowej  i  semantyki  znowu  świadczy  S.  A.  1,69,  gdzie  Serwiusz  waha  się

pomiędzy interpretacją incute jako inice lub fac, przy czym decyzja interpretacyjna wiąże się

z  interpretacją  formy gramatycznej  ventis jako  datiwu  lub  septimus  casus:  INCVTE VIM

VENTIS duplex sensus est: ‘incute’ enim si inice significat, ‘ventis’ dativus est casus; si autem

‘fac’,  septimus  casus  est,  et  erit  sensus:  ‘fac  vim  Troianis  per  ventos’.  Podobnie

niezdeterminowany charakter ma objaśnienie wyrazu  merum w H. C. 2,7,6-7  diem mero /

fregi  (dativus czy  ablativus),  gdzie  Porfyrion  dostarcza  dwóch  równorzędnych,  jak  się

wydaje, hipotez co do znaczenia ustępu: P. C.  ad loc. ‘mero’ autem siue datiuo casu siue

ablatiuo accipias, habebit suam rationem sensus: aut enim ‘illa re fregi diem’, aut ‘illi rei

fregi’. Częściej jednak przyjęcie określonej charakterystyki gramatycznej wyrazu ma daleko

idące konsekwencje dla  interpretacji  utworu w innych jego wymiarach,  jak dowodzi  tego

passus  komentarza  Serwiusza,  w  którym  gramatyk,  przyjmując,  iż  exspirare to  tyle  co

animam  exspirare,  napisze:  S.  A.  1,44  EXSPIRANTEM  FLAMMAS  non  animam  dicit

‘flammas’, sed cum anima fulminis flammas vomentem. et ut superius pleno nomini adiecit

opum,  id  est,  dives  opum,  sic  hic  verbo;  cum  enim  plenum448 sit  ‘exspirantem’,  addidit

‘flammas’, ut alio loco ‘animas, ut „confixi expirant animas”. Uznanie exspirare za verbum

447 O tym scholium Jakobi  (1996, s. 61) napisze: „Auch in den wenigen Fällen, in denen ein  impersonalis
modus diskutiert wird, pflegt Donat eine Begründung zu bieten”. Por. też D. An. 403  CVRABITVR non
curabo, sed impersonaliter cum difficultate, quod quasi arduum est et graue, dixit.

448  Odnośnie do terminu plenus, cf. TLL s.v. plenus, ss. 2418,39 sqq. W używanym przez gramatyków wyrazie
plenus spotykać wydają się dwa poziomy klasyfikacji – syntaktyczny i semantyczny:  plenus to, z jednej
strony, tyle co  plenus sensus,  z drugiej  zaś brak obligatoryjności  dopełnienia,  cf.  Consent.  gramm.  (GL
5,215,32) quaedam verba sic dicuntur, ut non sint plena, nisi aliquid addatur, ut ‘vult’ . S. ars (GL 4,409,39)
sqq.  nomina … plenas faciunt elocutiones,  pronomina semiplenas.  habet plenum sensum, nisi  personae
coniungantur, ut si dicas magnus vir, magnus exercitus eqs.
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plenum każe  mu  poszukiwać  motywacji  dla  abundantnego  flammas.  Zarazem  niekiedy

intepretacja fleksyjno-składniowa może stać w sprzeczności z innymi poziomami rozumienia,

powodując powstanie egezegetycznej quaestio. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w P.

C. 2,16,15, gdzie gramatyk, przyjmując, iż użyte przez poetę cupido oznacza ‘pożądanie’, nie

zaś ‘miłość’, konstatuje, iż znaczenie to kłóci się z użytym rodzajem wyrazu, tj. masculinum:

NEC LEVIS SOMNOS T. A. C[UPIDO] S[ORDIDUS] A[UFERT] ‘cupidinem’ hic non puto

pro ‘amore’ posuisse,  sed pro ‘cupiditate’.  quare miror  masculino eum genere cupidinem

dixisse, cum hac significatione ‘haec cupido’ dicatur.

Ten zasadniczy dla rozumienia wymiar interpretacji gramatycznej dotyczyć będzie nie

tylko  czasowników  i  rzeczowników.  By  nie  mnożyć  tu  zbyt  licznych  przykładów,

wspomnijmy  tylko,  iż  gramatycy  uprzedzają  również  wątpliwości  czytelnika  co  do  np.

homonimicznych  przysłówków  i  przyimków449,  jak  ma  to  miejsce  w  S.  A.  1,29,  gdzie

Serwiusz waha się pomiędzy interpretacją super jako praepositio a adverbium (nie rozstrzyga

jednak  pomiędzy nimi): HIS  ACCENSA SVPER ‘his  super’ aut  de  his,  aut  super  metum

Carthaginis his quoque accensa.450 Rozróżnienie  quid - zaimka pytajnego i  quid pełniącego

rolę pytajnej partykuły451 zostaje sproblematyzowane przez Donata w jego interpretacji T. An.

241 quid? Chremes eqs.

Gdy  starać  się  o  zrozumienie źródeł gramatycznej  niejasności  tekstu,  prócz  tych

wzmiankowanych  w  traktatach  teoretycznych  i  wyliczonych  powyżej,  w  komentarzach

odnajdziemy – jak w przypadku znaczenia leksykalnego – również świadomość historycznej

zmienności  form fleksyjnych  oraz  powodowanego  ornatus artystycznego  skomplikowania

dotykającego zwłaszcza szyku. Znamiennym przykładem tego pierwszego rozpoznania jest D.

An. 443,6, gdzie gramatyk konstatuje452, iż pasywne konstrukcje w rodzaju użytej przez T. An.

443 licitum est, zastąpione zostały w czasach mu współczesnych przez formy aktywne: DVM

LICITVM EST EI  sic  et  ‘placitum’ et  ‘puditum’ dicebant,  quod nos  ‘placuit’ et  ‘puduit’.

Podobnie historyczne zmiany języka każą objaśnić genetivus T. An. 608 nulli: D. An. 608,3

NVLLI CONSILI nos ‘nullius’ et  ‘solius’,  recte autem ueteres ‘nullus nulli’ et  ‘solus soli’

declinabant. Nie zawsze, oczywiście, objaśnienia tego rodzaju mają znaczenie krytyczne dla

449  Teorie dotyczące wykształcenia się przyimków z przysłówków omawia Pinkster (1972, s. 148 sqq.).
450 Wątpliwości co do przyimkowego charakteru adversum (advorsum, ed. Kauer-Lindsay) nie ma Donat w D.

An. 42,2  ADVERSVM TE sine dubio praepositio est: aduersus et participium potest esse ab eo quod est
aduerto.

451  Quid występuje tu zatem w funkcji bliskiej tej, jaką Hofmann-Szantyr (1977, s. 425) przypisują wyrazowi
w Cic. nat. deor. 2,7 quid … Iunius, eodem bello nonne tempestate classem amisit czy Val. Max. 6,1,4 quid
P. Maenius, quam severum pudicitiae custodem egit!: „hier ist  quid unter Schwund der Pause hinter dem
Subj. zur bloßen Partikel = ‘ferner’ herabgesunken”. 

452 Jakobi (1996, s. 79) zauważa, iż diagnozowany przez Donata archaizm tłumaczy nawet połowę osobliwości
fleksyjnych Terencjusza.
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rozumienia, ich funkcją jest – jak jeszcze zobaczymy – pogłębianie kompetencji językowych

czytelnika, ale także zwiększanie akceptabilności tekstu historycznego453. Ranga poruszanych

przy  tym  problemów  obejmuje  prócz  ledwie  wzmiankowanych  również  problemy,  np.

łączliwości wyrazów, jak  rzecz się ma choćby z absolutnym użyciem  dives w S.  A.  1,14

DIVES OPVM modo tantum ‘dives’ dicimus; antiqui adiungebant cuius rei eqs. Podobnie,

przy  okazji  objaśniania  cech  poetyckiej  składni  w D.  An.  223,1  poetyckie  mortem obire

Terencjusza i Wergiliusza skontrastowane jest z absolutnym, „dzisiejszym” użyciem obire: IS

OBIIT MORTEM plene dixit, quod nos obiit tantum. Vergilius ‘morte obita’.454 Perspektywa

nos  i  maiores  zestawiona  będzie  także  w  S.  A.  1,476,  gdzie  objaśniana  jest  historyczna

składnia  congredior + dativus: CONGRESSVS ACHILLI ‘congredior tibi’ antiqui dicebant,

sicut ‘pugno tibi’, ‘dimico tibi’. hodie dicimus ‘congredior tecum’, ‘pugno tecum’, ‘dimico

tecum’.  Nastręczać problemu czytelnikowi mogą również historyczne zmiany składni zdań

złożonych,  np.  użycie  ne w  miejsce  non  w  D.  An.  2,1,35,1  MIHI  NE  DETVR  ueteres

frequenter ne pro non dicebant czy stosowanie połączeń bezprzyimkowych w S. A. 1,147:

quod enim nos modo dicimus per praepositionem nomini copulatam sequente verbo, antiqui verso ordine
praepositionem detractam nomini iungebant verbo, ita  tamen ut  esset  una pars  orationis,  et  faciebant
honestam elocutionem. nos dicimus ‘per undas labitur’, illi dicebant ‘perlabitur undas’. item ‘per forum
curro’ et ‘percurro forum’.

Prócz  artystycznego  szyku,  któremu  poświęcamy  miejsce  poniżej,  problem

dekodowania znaczenia gramatycznego wynika z charakterystycznego dla dzieł  literackich

licencjonowanego  łamania  norm  językowych.  Fakt  ten  nie  umknie  uwadze  gramatyków,

którzy, jak już wspominaliśmy, reprezentują podwójną perspektywę: egzegety i normatywisty.

Przykład takiego objaśnienia znajdziemy w S. A. 1,325, gdzie gramatyk zwraca uwagę na

nieprawidłowe z punktu widzenia normy językowej użycie  orsus dla oznaczenia czynności

aktualnej  (tu:  następujących  w kolejnych  wersach  słowach  odpowiedzi  Eneasza):  ORSVS

nunc  coepit,  alias  finiit,  ut  (9,806)  “sic  Iuppiter  orsus”.  sed  illic  proprie  posuit  et  hic

usurpatum est; praeteritum enim est participium.455 Ten dydaktyczny rys zdominuje miejsca

komentarzy,  w  których  rozumienie  tekstu  nie  wydaje  się  być  zagrożone,  a  objaśnienie

gramatyka  służy  jedynie  wzbogaceniu  wiedzy  ucznia-czytelnika.  Rozbudowane  uwagi

453 Jakobi zauważa, iż w przeciwieństwie do Serwiusza Donat nie wartościuje języka sobie współczesnego:
„Mit Donats nos dicimus können wir einen nicht wertenden Typus der Sprachbeschreibung greifen, in dem
das allomorphe Element aufgezeigt und die Norm der Schulgrammatik allenfalls indirekt mitvermittelt wird,
in  dem aber  keine  sprachlichen  Vorschriften  (nos  dicere debemus)  mitgegeben werden.  Anders  als  der
Schulmeister  Servius gehört  der  Terenzkommentator  Donat  noch nicht  dem Zeitalter  der  von Kaster  so
meisterhaft gewürdigten guardians of language an” (Jakobi 1996, ss. 93–94).

454 Por. też np. S. A. 1,295 SAEVA SEDENS SVPER ARMA.
455 Pominięcie esse w analitycznej formie orsus est nie doczeka się jednak komentarza np. w S. A. 2,2. Trzeba

także pamiętać, iż użycie określonych form może spotkać się z aprecjacją ze strony gramatyka, jak ma to
miejsce przy okazji omawiania rekcji czasowników przez Serwiusza w S. A. 1,599  OMNIVM EGENOS
‘egeo’ honestius genetivo iungitur quam  ablativo, cui iungit Cicero eqs.
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przynoszące próby opisu – choćby fragmentarycznego – systemu języka wskazują raz jeszcze

na  polimodalność  komentarza,  tym  razem  na  jego  powinowactwa  z  artes  grammaticae.

Przykładem podobnego objaśnienia, a właściwie mikroanalizy, może być S. A. 1,453456, gdzie

Serwiusza457 zajmuje m.in. morfologia perfecti czy S. A. 1,194, gdzie gramatyk wdaje się w

drobiazgowe rozważania dotyczące związku znaczenia i  strony czasownika,  okraszone nie

tylko  licznymi  cytatami,  ale  i  dyskusją  z  poglądami  Probusa458.  Podobnie  nie  służą

bezpośrednio rozumieniu  exercet w V. A. 1,431 rozważania Serwiusza o rozróżnianiu form

participium ‘exercitus,  -a,  -um’  od  rzeczownika  ‘exercitus,  -us’459.  Tendencję  tę  dobrze

obrazuje S.  A.  1,149,  gdzie  z  kolei  gramatyk  obszernie  opisuje  rodzajową  zmienność

rzeczownika vulgus, wykraczając znacznie poza kontekst omawianego passusu:

VVLGVS et masculini generis et neutri lectum est: generis neutri hoc loco, alibi masculini, ut in “vulgum
ambiguas”. et hoc est artis ut masculino utamur, quia omnia Latina nomina in ‘us’ exeuntia, si neutra
fuerint, tertiae sunt declinationis, ut ‘pecus pecoris’: si autem secundae fuerint declinationis, masculina
sunt;  ‘vulgi’ autem facit,  non ‘vulgeris’,  ut  ‘docti  clari’.  usurpatum tamen est  neutrum genus propter
unum Graecum nomen, id est ‘pelagus’. cum enim pelagi faciat, neutri tamen est generis460.

Ale  przecież  i  kilkuwyrazowe  uwagi  mają  niejednokrotnie  walor  wyłącznie

dydaktyczny. Celem D. An. 383,1  CEDO ‘cedo’ singularis numerus est, ‘cette’ pluralis, ut

‘salue,  saluete’ nie  jest  przecież  objaśnienie  znaczenia  czasownika  cedo –  to  odbiorca

komentarza, jak się wydaje, winien znać – a przypomnienie anomalnej, defektywnej formy

wyrazu.  Trudno też inaczej  zrozumieć,  dlaczego Donat  objaśnia  dawne użycie  temnere w

miejsce kompozitum contemnere, mimo iż w Andrii użył  Terencjusz tego drugiego: D. An.

492,2  ITAN  CONTEMNOR  ‘ualde  temnor’,  nam  ueteres  ‘temnere’  dicebant  sine

praepositione.461

456 S. A. 1,451 LENIIT quartae coniugationis tempus praeteritum eqs.
457 Jak  dowodzi  Uhl,  Serwiusz  zdradza  szczególne  upodobanie  dla  dowodzenia  z  ars,  systemu  reguł,  w

mniejszym stopniu korzysta natomiast z analogia i etymologia: „Besonders häufig argumentiert er mit ars,
dem Regelsystem,  wobei  er  sich  unterstützend  analogia und  etymologia bedient.  Bei  dem Einsatz  von
analogia ist besonders ihre Ordnungsfunktion wichtig. In der Bedeutung dieser Funktion zeigt sich Servius’
Vorliebe für Systematisierung (…) und Wiederholung von Regeln” (Uhl 1998, s. 556). Por. też Uhl (1998, s.
557 sqq.).  Donat z kolei, jak charakteryzuje jego egzegetyczną metodę Jakobi (1996, s. 93), opiera się w
dowodzeniu przede wszystkim na vetustas i auctoritas wbrew dominacji w artes  zasad regula i ratio.

458  S. A. 1,194 PARTITVR Sallustius ait “provincias inter se partiverant”, nam et ‘partio’ et ‘partior’ dicimus:
et est verbum de his, quae cum utramque recipiant declinationem pro nostra voluntate, activae tamen sunt
significationis,  ut  ‘punio  punior,  fabrico  fabricor,  lavo  lavor’.  quamquam  temptaverit  Probus  facere
differentiam inter activam passivamque significationem, ut dicamus ‘tondeo alterum’, ‘tondeor ab altero’;
sed hoc in aliis  verbis  dicere non possumus,  ut  ‘fabrico fabricor, pasco pascor’;  nam legimus “florem
depasta  salicti”  et  “pascuntur  vero  dumos”.  sunt  autem  alia  verba,  quae  activae  significationis
declinationisque sunt, ut ‘caedo’; sunt quae passivae, ut ‘caedor’. invenimus tamen, activam declinationem
significationem  habere  passivam,  ut  ‘vapulo’,  et  contra  declinationem  passivam  activam  habere
significationem, ut ‘loquor’. haec ergo caute ab illis segreganda sunt verbis. Por. też krótsze objaśnienia o
podobnych charakterze, np. S. A. 1,203 MEMINISSE.

459 S.  A.  1,431  EXERCET fatigat  …  hoc  autem  participium  ab  ‘exercitu’,  id  est,  militum  multitudine,
declinatione discernimus; nam nomen quartae declinationis est eqs.

460 Por. też analogiczne wobec cytowanego objaśnienia Donata S. A. 1,235 FORE futuros esse. et est de verbis
defectivis.

461 U Terencjusza  takie  dydaktyczne objaśnienia  obejmować będą  również  często  deklinację  typowych  dla
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Szyk artystyczny

Jak w przypadku dekodowania znaczeń leksykalnych, także gramatyczne i składniowe

przetwarzanie  tekstu  będzie  determinowane  przez  jego  charakter  artystyczny (ornatus),  a

także historyczny (vetustas) dystans języka dzieła. Literacki charakter tekstu ujawnia się w

często odległym od naturalnego szyku. By wspomóc czytelnika w dostrzeganiu związków

składniowych w obrębie zdania, gramatycy wskazywać będą na pożądane łączenie wyrazów

w związki składniowe, jak ma to miejsce choćby w D. An. 8,4  NVNC QVAM REM VITIO

DENT ‘nunc animaduertite’, non ‘nunc uitio dent’. Jednak wyjaśnienia tego rodzaju stają się

szczególnie ważne, gdy pozostające ze sobą w związku składniowym wyrazy będą od siebie

znacząco oddalone. Tak rzecz się ma z objaśnieniem w D. An. 35,3, gdzie gramatyk odrzuca

możliwość,  by  T. An.  35  emi wiązać  z  następującym  tuż  po  nim  a  paruulo,  wskazując

natomiast na konieczność łączenia z odległym T. An. 37 scis: D. An. 35,3 EGO POSTQVAM

TE E. A P. non ‘emi a paruulo’, sed a paruulo, ut clemens tibi fuerit seruitus, scis, hoc est ‘a

paruulo scis’.462 Ozdobność szyku konstatować będą gramatycy wskazując wprost na użyte

figury.  W D.  An.  3,2  Donat  objaśniać  będzie  zależność  fabulas od  fecissent,  nie  zaś  od

placerent, wyjaśniając zarazem, iż mamy do czynienia z syllepsą:  VT PLACERENT QVAS

FECISSET  FABVLAS  ad  ‘fecisset’  rettulit  ‘fabulas’,  non  ad  ‘placerent’.  et  est  figura

σύλλημψις.  Jako  zeugmę  zakwalifikuje  Serwiusz  V. A.  1,120-122  iam ualidam  … vicit

hiems, przy czym snuć będzie przy tej okazji rozważania ogólniejszej natury nad charakterem

owej  figury  w  dziele  Wergiliusza,  tym  samym  wzbogacając  kompetencję  czytelnika  o

umiejętność rozpoznawania cech stylistycznych:

IAM  VALIDAM  zeugma  est  ab  inferioribus  ‘vicit  hiems’.  quod  fit  et  a  superioribus  et  a  medio,
plerumque et ad utrumque respondet, ut “Troiugena, interpres divum, qui numina Phoebi, qui tripodas,
Clarii laurus, qui sidera sentis et volucrum linguas et praepetis omina pinnae”. ecce hoc loco ‘sentis’ et
ante dicta et sequentia concludit (S. A. 1,120).463

Starożytni  rozwijają  swoją  teorię  szyku  na  gruncie  gramatyki  i  retoryki  przede

wszystkim odwołując się do pojęcia szyku „naturalnego”,  ordo naturalis,  które to pojęcie

znajdziemy u Apoloniusza Dyskolosa, u Dionizjusza z Halikarnasu czy Demetriusza, autora

Peri hermeneias (de Jonge 2007, s. 214). Jeśli mówić o planie wyrażania,  elocutio, pojęcie

szyku naturalnego u tego ostatniego wiązać należy ze stylem prostym, najbliższym mowie

palliaty greckich imion (Jakobi 1996, ss. 78–79).
462  Z sytuacją odmienną mamy do czynienia w S. A. 1,55, gdzie wątpliwość może zrodzić się z atrybucji

montis do murmur lub też claustra w następnym wersie: S. A. 1,55 MAGNO CVM MVRMVRE MONTIS non
circum montis claustra, sed cum magno montis murmure fremebant. Tu gramatyk ingeruje w proces lektury,
wskazując na relatywną zgodność porządku składniowego z wersyfikacyjnym.

463 Rozpoznanie zeugmy stoi również u źródła np. objaśnienia Porfyriona P. C. 2,9,4 NEC ARMENIIS IN ORIS,
AMICE UALGI, STAT GLACIES INERS et hic et in subiectis sensibus ‘non semper’ ex superiore per zeugma
accipiendum.
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codziennej, zatem „szyk naturalny” będzie jego naśladownictwem (de Jonge 2007, s. 219),

naśladownictwem,  którego  naczelnym celem jest  komunikacyjna  jasność,  σαφήνεια,  (de

Jonge 2007, s. 222). Zarazem, jak zauważa de Jonge (a przed nim Pinkster), tak rozważania

Demetriusza, jak Kwintyliana w 9,4,24-26 (z jego vis sermonis i materia – analogami „focus”

i  „topic”)  bliższe  są  współczesnym  ujęciom  pragmatycznym,  nie  zaś  perspektywie

syntaktycznej (de Jonge 2007, ss. 225–226). Pośród uwag, które wyświetlają poetycki szyk w

naszych komentarzach, uwag wprowadzanych najczęściej formułą  ordo (est)464, znajdujemy

tak przegrupowania wyrazów, jak i uporządkowanie z parafrazą. Z objaśnieniami tego rodzaju

mamy do czynienia, np. w S. A. 1,109 SAXA VOCANT ITALI MEDIIS QVAE IN FLVCTIBVS

ARAS ordo est, ‘quae saxa in mediis fluctibus Itali aras vocant’465 czy P. C. 1,1,19 EST QVI

NEC V[ETERIS] P[OCVLA] M[ASSICI] ordo: est ‘qui nec spernit’. dicit autem alios uita

lautiore delectari.

Donat z kolei „porządkuje” np. T. An. 401-402:

hanc1 fidem2

sibi3 me4 obsecrauit5, qui6 se7 sciret8 non9 deserturum10, ut11 darem12.
w  D.  An.  401,2  HANC  FIDEM  ordo  est:  ‘ut11 hanc1  fidem2 darem12 sibi3,  me4

obsecrauit5, qui6 <se>7 sciret8 non9 deserturum10’.

Jak  dowodzi  już  cytowane  powyżej  P. C.  1,1,19,  objaśnienia  szyku  mogą  przybrać

postać  uproszczoną,  gdy pomija  się  niektóre  przynajmniej  człony zdania.  W S.  A.  1,195

gramatyk „porządkuje” wergiliański szyk w V. A. 1,195-197:

uina bonus quae deinde cadis onerarat Acestes

litore Trinacrio dederatque abeuntibus heros

diuidit

ograniczając  się  do  najważniejszych  części  zdania  i  zmieniając  formę  gramatyczną

niektórych z nich:  VINA BONVS QVAE DEINDE CADIS ONERARAT ACESTES ordo  est

‘deinde vina partitur, quae Acestes dedit’466. Jeszcze bardziej lakoniczny, tj. ograniczony do

zasadniczego  zdaniem  gramatyka  problemu,  charakter  będzie  mieć  komentarz  do  V. A.

1,411-412:

464 Levy dowodzi  związku tej  formuły ze  znanym z  greckich  scholiów  τὸ ἑξῆς i  wyróżnia  cztery grupy
objaśnień tego rodzaju: (1) usunięcie wyrażeń parentetycznych, (2) zmiana szyku, bez zmiany wyrazów; (3)
zmiana wyrazów z drobną zmianą szyku; (4) połączenie 1 i 3, tj. brak zmiany szyku, zmiana części wyrazów
(Levy 1969, s. 239).

465 Por. też np. S. A. 1,53 SONORAS ... ordo autem talis est, ‘Aeolus ventos et tempestates sonoras vasto antro
premit’; S. A. 1,81 CAVVM ordo est, ‘conversa cuspide cavum montem in latus inpulit’.

466 Partitur traktujemy tu jako kontaminację z poprzednim lemma S. A. 1,194 PARTITVR. Instruktywne w tym
względzie jest  porównanie objaśnienia S. z  DS. 1,195, w którym to nie pomija się  żadnego z członów
„porządkowanego” zdania:  VINA BONVS QVAE DEINDE CADIS ONERARAT ACESTES ordo est ‘deinde
vina heros dividit quae bonus Acestes Trinacro litore cadis onerarat et abeuntibus dederat’.
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at Venus obscuro gradientes aere saepsit, 

et multo nebulae circum dea fudit amictu,

które to wiersze ujęte zostaną w klamrę S. A. 1,411 AT VENVS ordo est ‘at Venus dea’.

Również Porfyrion będzie uciekał się do tej techniki, precyzując jedynie problematyczne w

jego opinii związki składniowe. Tak rzecz się będzie miała np. z H. C. 2,12,15-16 bene mutuis

/ fidum pectus amoribus, które to słowa zwracają uwagę komentatora ze względu na, jak się

wydaje,  możliwą  atrybucję  bene do  mutuis lub  fidum:  P. C.  2,12,15  ET BENE MVTVIS

FIDVM P. A.  ordo  est:  ‘bene  fidum’,  id  est  ‘ualde  fidum’.467 Pominięcie  takowe  będzie

szczególnie  zasadne  w  przypadku  rozbudowanych  wtrąceń,  które  zaburzają  ciągłość

tematyczną czy referencjalną wypowiedzi, stąd z pomocą czytelnikowi przyjdzie Serwiusz,

wskazując na parentezę w V. A. 1,643-644:

Aeneas (neque enim patrius consistere mentem

passus amor)468 rapidum ad nauis praemittit Achaten

i  ułatwiając odbiorcy  śledzenie  głównego  tematu:  S.  A.  1,643 AENEAS  sequitur

‘rapidum ad naves’, cetera per parenthesin dicta sunt.

Wobec  wszystkich  powyższych  uwag  należy  jednakowoż  pamiętać,  iż  jak

niezdeterminowane  pozostawać mogą  niekiedy  znaczenia  leksykalne  czy  fleksyjna

charakterystyka wyrazów, tak i nie zawsze jasne są dla gramatyków związki składniowe w

obrębie zdania, To z kolei każe wskazywać alternatywne interpretacje struktury składniowej,

jak miejsce to ma choćby w D. An. 1,1,67,2 NEQVE COMMOVETVR A. utrum deest ‘eius’

an ordo est:  qui  animus cum ingeniis  conflictatur  eiusmodi  neque commouetur  in  ea re?

Donat  przywołuje  również  możliwe  interpretacje  szeregu  aetas  metus  magister,  w  której

magister uznane  zostaje  za  przydawkę  w  apozycji  do  metus,  miast  być  równorzędnym

elementem  wyliczenia:  D.  An.  54,1  DVM  AETAS  METVS  MAGISTER  PROHIBEBANT

quidam iungunt ‘metus magister’ † is quoque † potest enim intellegi, tamquam si diceret: quid

est  metus?  magister.  Preferencję  dla  jednego  z  alternatywnych  rozwiązań  dwuznaczności

składniowej wyraża S. A. 1,136 POST MIHI NON SIMILI aut ‘non simili poena’, id est non

467 Jak kluczowe dla wyklarowania modelu świata przedstawionego mogą być takie uwagi, uświadamia nam P.
C.  2,15,2  VNDIQVE  LATIVS  EXTENTA  VISENTVR  LVCRINO  STAGNA  LACV. Zdaniem  gramatyka
tematem pieśni jest „panoszenie się zabudowy na ziemiach, które mogłyby służyć rolnictwu” (P. C. 2,15 pr.
tanta libido est hoc tempore latius porrigendi aedificia, ut breui defuturi sunt agri arationi). Latius znajdzie
wnet swój analog w altius, jak odczyta Porfyrion H. C. 2,15,2-4 undique latius / extenta uisentur Lucrino /
stagna lacu. Wiążąc składniowo latius z uisentur, nie zaś z extenta, gramatyk wysuwa następnie propozycję,
iż  lepsza  widoczność  jeziora  Lukryńskiego  jest  wprost  spowodowana  wznoszeniem wysokich  budowli,
latius uisentur: VNDIQVE LATIVS EXTENTA VISENTVR LVCRINO STAGNA LACV non tantum, inquit, in
latitudinem,  sed  etiam  in  altitudinem  student  porrigere  aedificia;  denique  undique  lacus  Lucrinus
prospicietur in Campania. non autem latius extenta stagna intellegendum, sed latius uisentur. 

468 Taką interpunkcję stosuje Mynors.
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ea  qua  Troianos  adfecistis,  aut  certe  ‘mihi  non  simili’,  id  est  vehementer  irato.469

Nierozstrzygniętą pozostawi z kolei Porfyrion kwestię relacji składniowych w H. C. 1,1,5-6

palmaque  nobilis  terrarum  dominos  evehit  ad  deos,  przy  czym  wątpliwość  gramatyka

wzbudza tu alternatywna atrybucja  nobilis do  palma bądź  deos:  P. C.  ad loc.  ambiguum,

utrum ‘nobilis deos’ an ‘nobilis palma’. Nie inaczej postąpi w 1,3,5-6, gdzie zastanawiać się

będzie:  QVAE TIBI  C.  D.  V. ambiguum,  utrum ‘debes  finibus  Atticis’ an  ‘finibus  Atticis

reddas’ accipiendum sit.

469  Por. też S. A. 1,181.
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Rozdział 3. Ponad zdanie

Rozumienie tekstu wykracza daleko poza ramy zdania. Postrzegany jest bowiem jako

taki wtedy, gdy odbiorca - zrozumiawszy już propozycjonalną treść zdań - potrafi dostrzec w

nim  więcej  niż  tylko  zbiór  przypadkowych  sądów.470 Zarazem  przecież  nawet  intuicyjna

wiedza  o  języku  każe  domniemywać,  iż  rozumienie  zdania  jest  niemożliwe  bez  -  tutaj

rozumianego sensu largo - kontekstu. Czynniki zapewniające zbiorowi zdań charakter tekstu,

zatem decydujące  o  jego  tekstowości,  doczekały się  w ostatnich  30  latach  niezliczonych

studiów na  gruncie  tekstologii,  przy  czym jednego  z  najczęściej  podejmowanych  modeli

tekstualności dostarczyli w swym Wstępie do lingwistyki tekstu Robert-Alain de Beaugrande i

Wolfgang Ulrich Dressler (1990). Wedle badaczy na tekstowość składają się, przypomnijmy,

spójność (cohesion), koherencja (coherence), intencjonalność (intentionality), akceptabilność

(acceptability),  intertekstualność  (intertextuality),  informatywność  (informativity)  i

sytuacyjność (situationality)  (de Beaugrande & Dressler 1990, ss. 19–31). Jak wspomniano

już  we  wstępie  pracy,  konieczność  zaistnienia  któregoś  czy  nawet  większości  ze

wzmiankowanych przez Dresslera  i  de Beuagrande’a czynników dla powstania tekstu jest

kwestionowana.  Heinz  Vater  choćby  zauważa  prymat  koherencji  nad  pozostałymi

wyznacznikami  tekstualności:  „koherencja  jest  w  istocie  dominującym  kryterium

tekstualności (…) tak długo mamy do czynienia z tekstem, jak długo u jego podstaw leży

koherencja”  (Vater 2009, s. 66). Nie zmienia to jednak faktu, iż podtrzymanie tekstualności

jest  nie  tylko  możliwe  dzięki  sygnałom płynącym z  tekstu,  ale  również,  a  może  przede

wszystkim stanowi wyzwanie dla odbiorcy471. 

Przedmiotem pierwszej części niniejszego rozdziału będzie próba opisu sposobu, w jaki

gramatycy radzą sobie z konstruowaniem kohezji tekstu w tych jej aspektach, które często

podnoszone są we współczesnej  tekstologii,  tj.  rekurencji,  anafory zaimkowej oraz elipsy.

Dowodzimy  bowiem,  iż  interpretator-gramatyk  konstruuje  tekstualność  dzieła  będącego

przedmiotem jego zainteresowania, nadając mu spójność formalną i treściową, tj. kohezję i

koherencję, poprzez poszukiwanie ich sygnałów, a następnie wskazywanie ich odbiorcy. To

470 Jest to tendencja ludzkiej komunikacji w ogóle, por. Heath (1989, s. 1), który nie używa jednakowoż pojęć
teorii tekstu: „when someone speaks to us, we will generally try to make sense of what have been said. If the
utterance  consists  of  two apparently unrelated  sentences,  we are  likely to  infer  that  it  is  in  some way
pregnant”.

471 Por.  Tanskanen  (2006,  s.  19):  „some  texts  may  be  coherent  and  meaningful  to  some  receivers,  but
uninterpretable to others. This has led some researchers to postulate that it is really background knowledge
that is the predominant factor in the receiver’s ability to perceive coherence. In other words, coherence can
be perceived and communication is more likely to be successful if the receiver’s background knowledge is
sufficient for making an interpretation. Successful interpretation thus involves both the text itself and the
knowledge the receiver brings into it”.
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poszukiwanie  wyznaczników  spójności  pozwala  gramatykowi  budować  mikro-  i

makrotekstualność dzieła, bez których nie sposób o jego rozumienie472. Zarazem jednak nasze

analizy wskażą, iż starożytny egzegeta nie zawsze rozumiał kohezję w sposób zbliżony do jej

współczesnych  ujęć.473 Druga  część  rozdziału  poświęcona  będzie  świadomości  znaczeń

globalnych,  jaka  wyłania  się  z  analizy wstępów do  komentarzy,  przy czym przedmiotem

naszego zainteresowania będą krótkie omówienia, jakimi Porfyrion poprzedza swoje wykłady

carmina I księgi, oraz wstępy Serwiusza do Eneidy 2-12, które w przeciwieństwie do wstępu

do całego komentarza rzadko tylko stają się przedmiotem osobnych analiz.

Kohezja w komentarzu

Spójność (kohezja) wg Beaugrande’a i Dresslera  „dotyczy sposobu, w jaki składniki

tekstu  powierzchniowego,  tzn.  wyrazy  (…),  są  ze  sobą  wzajemnie  powiązane”  (de

Beaugrande & Dressler 1990, s. 20), przy czym za jej nośniki uznają badacze (de Beaugrande

& Dressler 1990, ss. 73–74), m.in. - powtórzenie (także częściowe) tych samych wyrazów,

paralelizm,  parafrazę,  użycie  proform  (np.  zaimków),  elipsę,  powierzchniowe  wyrażanie

czasu  i  aspektu  oraz  junkcję  (użycie  spójników, partykuł  itd.).  Z  kolei  o  koherencji,  tj.

spójności treści, niezależnej od powierzchniowych wykładników, decyduje „ciągłość sensów”

(de Beaugrande & Dressler 1990, s. 119) w obrębie świata tekstu, ustanawiana przez odbiorcę

poszukującego,  np.  kauzalnych  czy  czasowych  relacji  między  pojęciami  w  tekście  (de

Beaugrande  &  Dressler  1990,  ss.  21–24).  Rozróżnienie  obu  spójności,  tj.  formalnej  i

semantycznej, oraz upatrywanie źródła pierwszej w tekście, drugiej zaś w interpretacyjnych

wysiłkach odbiorcy wydaje się być stałym elementem badawczego horyzontu tekstologii i

nauki  o  rozumieniu474,  różnie  natomiast  będą  określane  wchodzące  w ich  skład  zjawiska,

472 Według  Kintscha  budowanie  bazy  tekstu,  textbase,  jest  -  obok  modelu  sytuacyjnego  -  podstawą  jego
zrozumienia. Na bazę tekstualną bowiem oprócz mikrostruktury (tj. m.in. rozwiązania relacji koreferencji;
por. Rawson i  Kintsch  (2005, s. 210): „the microstructure is  constructed by forming propositional  units
according to the words of the text and their syntactic relationships and by analyzing the coherence relations
among these propositions, which are often, but not always, signaled by cohesion markers at the linguistic
level”) składa się również makrostruktura, tj. uchwycenie znaczeniowych związków między partiami tekstu:
„macrostructure formation involves the recognition of global topics and their interrelationships, which are
frequently conventionalized according to familiar rhetorical schemata” (Rawson & Kintsch 2005, s. 211).

473 Kulturowo  determinowane  wyznaczniki  tekstowości  kazały,  jak  się  wydaje,  antycznemu  czytelnikowi
tolerować  czy  nawet  doceniać  teksty,  w  których  czytelnik  współczesny  spójności  dopatruje  się  z
najwyższym  trudem.  Potwierdzać  to  zdają  się  z  jednej  strony  mniejsza  niż  można  by  się  spodziewać
obecność problemu jedności w antycznej teorii literatury  (Heath 1989, s. 9),  z drugiej – silna aprecjacja
ποικιλία:  „related  to  the  tolerance  of  digression  and  similar  techniques  was  an  emphasis  on  diversity
(ποικιλία); indeed, in much ancient criticism there is a far greater emphasis on diversity than on unity”
(Heath 1989, s. 10).

474 Powraca ono np. w roważaniach Tanskanen (2006, s. 7): „It is generally accepted, however, that cohesion
refers to the grammatical and lexical elements on the surface of a text which can form connections between
parts of the text. Coherence, on the other hand, resides not in the text, but is rather the outcome of a dialogue
between the text and its listener or reader.”
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różnie przedstawiana będzie ich dynamika w procesie rozumienia tekstu.

W pierwszej części niniejszego rozdziału zatem naszą uwagę zajmować będzie zjawisko

rekurencji  leksykalnej,  które  we  współczesnych  ujęciach  zajmuje  istotne  miejsce  jako

wykładnik  spójności,  a  które  zjawia  się  w  komentarzach  jako  fenomen  retoryczny,

eufoniczny. Inaczej  rzecz  ma  się  z  anaforą  zaimkową,  która  choć  oczywiście  nie  jest  w

komentarzu  traktowana  jako  zjawisko  tekstotwórcze,  to  jednak  zyskuje  w  nim  często

przygodną  eksplikację.  Ta  służy  orientowaniu  czytelnika  w  dyskursie  i  ułatwianiu  mu

śledzenia  ruchu  referencyjnego  w  dziele.  Wreszcie  próbę  ustanowienia  ponadzdaniowej

koherencji, tj. makrotematu, znajdziemy we wstępach do poszczególnych dzieł czy też ich

części, które zajmować nas będą w drugiej części rozdziału.

Rekurencja

Rekurencja jest jednym z podstawowych sposobów budowania kohezji leksykalnej w

tekście.  Pośród  relacji,  jakie  wiązać  mogą  wyrazy  czy  segmenty  X  i  Y, wymienia  się475

przypadki, gdy m.in. jeden z nich stanowi proste powtórzenie (tj. pełną rekurencję) drugiego,

jest  jego derywatem, synonimem, hiponimem (i  hiperonimem) czy też pozostaje z  nim w

innej relacji. Osobne a szczególne miejsce w badaniach zajmuje zjawisko pronominalizacji.

Co istotne, rekurencji nie należy utożsamiać z koreferencją, gdyż kohezja leksykalna może,

ale  nie  musi  być  jej  wykładnikiem476.  Problemy, z  którymi  dziś  zmaga  się  teoria  tekstu,

podejmowano  już  w  pewnym  zakresie  w  antycznej  teorii  retoryki,  określając  zjawiska

rekurencji  mianem  figurae  per  adiectionem,  gdzie  adiectio rozumieć  należy  jako

„powtórzenie tego samego słowa albo tej samej grupy słów, z drugiej zaś jako nagromadzenie

różnych  słów  albo  różnych  grup  słownych”  (Lausberg  2002,  s.  346).  Powtórzenie  tych

samych słów w kontakcie (które interesuje nas tu mniej) będzie określane w zależności od

pozycji  powtarzanych  wyrazów  mianem  geminatio,  reduplicatio,  gradatio  lub redditio.

Powtórzenie  na  odległość  natomiast  przybrać  może  postać  anafory,  epifory  i  complexio

(Lausberg  2002,  ss.  348–359).  Co  się  tyczy  natomiast  rekurencji  niezupełnej,  „z

rozluźnionym  ekwiwalentem”,  wyróżnia  się  z  jednej  strony  (w  przypadku  rozluźnienia

formalnego) annominatio, polyptoton, synonymia, z drugiej zaś (rozluźnienie semantyczne) -

traductio, distinctio, reflexio (Lausberg 2002, ss. 359–374).

Jakkolwiek kwestia rekurencji  leksykalnej wydaje się zajmować znaczące miejsce w

475 Tak np. Bartmiński i Bartmińska-Niebrzegowska (2009, ss. 274–277). Por. też Vater (2009, ss. 38–40) oraz
Tanskanen (2006, ss. 51–63).

476 Tanskanen  idąc  za  tradycją  Hallidaya  i  Hasan  wyróżnia  prócz  powtórzeń  (reiteration)  także  kolokacje
(collocation),  które  opierają  się  na współwystępowaniu słów nie synonimicznych,  stąd nie referujących
(Tanskanen 2006, s. 33 nn.).
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teorii  wymowy, mniej  miejsca  poświęcają  jej  nasi  komentatorzy.  I  tak  np.  Serwiusz  nie

opatruje żadnym komentarzem ani wewnątrzzdaniowych paralelizmów w rodzaju V. A. 1,121

et  qua vectus  Abas,  et  qua grandaevus  Aletes czy V. A.  1,204  per  varios  casus,  per  tot

discrimina rerum477, które uznać można za realizację  fonetycznej kohezji. Nie doczekają się

też  uwag  anafory  V. A.  1,709  mirantur dona  Aeneae,  mirantur Iulum, ani  anaforyczny

poliptoton pronominalny V. A. 1,503  talis erat Dido,  talem se laeta ferebat czy poliptota

nienominalne w rodzaju (V. A. 1,3-5):

multum ille et terris iactatus et alto

vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;

multa quoque et bello passus, dum conderet urbem

czy też  czasownikowe  repetycje  jak  w  V.  A.  1,396  aut  capere,  aut  captas iam

despectare  videntur.  Nie  skomentuje  gramatyk  również  przypadków  rekurencji

ponadzdaniowej, np. w A. 1,325 sic  Venus; et  Veneris contra sic filius orsus eqs. czy w A.

1,619-622  memini  Sidona  (…)  nova  regna  petentem  auxilio  Beli;  genitor  tum  Belus …

vastabat Cyprum.

W Andrii Terencjusza rekurencja leksykalna służy zachowywaniu kohezji na poziomie

nie tylko ponadzdaniowym, ale także pomiędzy partiami postaci, które będą powtarzać słowa

interlokutorów478, jak powtarzane są one w codziennej rozmowie czy też, by wyrazić wobec

nich zdumienie,  dystans,  wreszcie  uczynią przedmiotem kpin.  Dosłowne479 powtórzenie w

obrębie jednej wypowiedzi znajdziemy np. w T. An. 110-112:

sic cogitabam “hic parvae consuetudinis 

causa huiu’ mortem tam fert familiariter:

quid si ipse amasset? quid hic mihi faciet patri?”

Powtórzenie zaimka ma tu zdaniem komentatora funkcję ozdobną, o czym świadczy

przysłówek uenuste użyty przez Donata na jego określenie: 112,3 QVID HIC MIHI F. P. uide

quam  uenuste repetierit  ‘hic’.  Geminatio w  T.  An.  282  O  Mysis  Mysis Donat  będzie

interpretował,  starając  się  o  zróżnicowanie  funkcji  powtórzonych  wyrazów,  z  których

pierwszy pełni rolę adresatywną, drugi zaś zdaniem gramatyka służy wyrażeniu przygany: D.

477 Por. też np. V. A. 1,607-608 in freta dum fluvii current, dum montibus umbrae / lustrabunt convexa, polus
dum sidera pascet eqs. A. 1,751-2 nunc quibus Aurorae venisset filius armis, / nunc quales Diomedis equi,
nunc quantus Achilles.

478 Oczywiście,  nie  uwzględniamy tu  najoczywistszego  powtórzenia,  tj.  wypowiadanego  w odpowiedzi  na
identyczny zwrot - salve (T. An. 267; 318) czy salvo’ sis (T. An. 802).

479 Rekurencja może mieć wszakże, jak wiadomo, charakter powtórzenia niedosłownego. Z takim przypadkiem
mamy do czynienia np. w D. An. 435,2, gdzie  nihil Simona uznaje gramatyk za parafrazę słów Dawosa:
NIHILNE HEM … simul quid sit ‘aeque quicquam nunc quidem’ senex explicandum dat: „nihil” . Nihil
pozwala tu wytłumaczyć T. An. 434 aeque quicquam nunc quidem, które doczekało się interpretacji w D.
An. 434,3 AEQVE QVICQVAM NVNC QVIDEM hoc est: ‘nihil’.
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ad loc. 1  Ο MYSIS MYSIS primum uocandi, alterum increpandi est.  Powtórzenie wyrazów

pochodzących  od jednego tematu na  poziomie  zdania  w T. An.  242  id  mutavit quia  me

inmutatum videt,  diagnozowane jest  jako przykład  paromoion,  przy czym Donat  rozumie

figurę jako czasownikowy odpowiednik paronomazji: D. An. 242,3 ID MVTAVIT QVONIAM

M.  I.  παρόμοιον.  nam  quotiens  uerba  sunt,  παρόμοιον dicitur,  quotiens  nomina,

παρονομασία.480 Zarazem jednak  nie  wspomina  o  podobnym  przypadku  w  T. An.  280

commoveat neque  commoneat ut  servem fidem czy T. An. 346 PA.  Dave,  perii. (...) CH.

Interii.481

Rzadko  tylko  zwracają  uwagę  komentatora  przywołane  w  porządku  cytowania

(Levinson 2010, s. 97) słowa interlokutora. W D. An. 382,3 Donat zauważy, iż powtórzone

przez Pamfila eiciat ewokuje zdziwienie postaci słowami Dawosa: T. An. 382 DA. … quam

ob rem  eiciat oppido. PA.  eiciat?, wskazuje zatem na emotywny walor powtórzenia. Prócz

emotywnej  przypisuje się  powtórzeniom również funkcje pragmatyczne,  jak tego dowodzi

komentarz Donata do T. An. 765: MY. vostri. DA. quoi(u)s nostri? MY. Pamphili. DA. hem

quid?  Pamphili?  Interpretacja gramatyka ma charakter pozatekstowy, wybiega bowiem ku

intencjom postaci realizujących swoje cele. Dawos powtarza zbyt cicho wypowiedziane słowa

Myzji,  chcąc - z jednej strony - udawać niezrozumienie, z drugiej  zaś – pragnąc, by imię

Pamfila zapadło w pamięć obecnego na scenie Chremesa:

apparet mulierem ‘uestri’ et ‘Pamphili’ lentius pronuntiasse quam Dauus uellet, et ideo hunc repetisse
nomen ‘nostri? Pamphili?’ duas res operatur Dauus simul: et ut ignarissimum se ostendat et ut Pamphilus
nominetur.  et  argute  repetit  nomen  Pamphili  quasi  per  indignationem,  ut  soceri  auribus  adulescentis
nomen inculcet; metuit enim, ne non audiat uelut senex (D. An. 765,1-2).

Ten „symulacyjny”  charakter powtórzeń, pod którymi,  pozorując próbę zrozumienia,

ukrywa się prawdziwe intencje, da o sobie znać w dialogu Chremesa i Pamfila w T. An. 785

CH.  audiui, inquam,  a  principio. DA.  audistin, obsecro? Gramatyk  zauważa,  iż  Dawos

pokpiwa sobie z Chremesa, gdyż niemożliwym jest, by nie wiedział o obecności Chremesa

podczas  rozmowy z  Myzją:  D.  ad loc. 1-2  exsultans  Dauus  infert  et  inculcat  frequenter

repetendo  ‘audisti’.  2 …  difficile  credendo  affirmat  non  sciuisse  praesentem,  ut  hac

confirmatione  nihil  illum  de  se  faciat  suspicari. Również  względami  pragmatycznymi

podyktowane zostało uparte powtarzanie przez Dawosa pytania Simona w T. An. 849-850:

SI. … etiam tu hoc respondes quid istic tibi negotist? DA. mihin? SI. ita.

DA. mihin? SI. tibi ergo eqs.

Gramatyk  dostrzega  w  repetycji zaimka  mihine przez  przyłapanego  na  gorącym

480 Por. też np. D. An. 964,2 SOLIDE SOLVM figura παρόμοιον.
481 Nie znajdują objaśnienia pragmatycznie motywowane powtórzenia, np. w T. An. 764 MY. tu  nescis? DA.

mitte id quod scio: dic quod rogo.
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uczynku Dawosa działanie na zwłokę: D. An. 849,4  MIHINE quando non sumus parati ad

respondendum, ducendo tempus eludimus. Jeszcze inny charakter nadaje powtórzeniu Donat

na marginesie T. An. 915 CH. bonus est hic vir. SI. hic vir sit bonus? Echo słów Chremesa w

wypowiedzi Simona ma wydźwięk „ironiczny”, jest ich kwestionującą reinterpretacją: D. An.

ad loc.  3  HIC SIT VIR B.  ‘hic’ per  ironiam: nec uirum nec bonum esse dixit.482 Z kolei

powtórzenie przez Simona słów Dawosa w T. An. 875-876:

DA. ita praedicant.

SI. „ita praedicant!”

precyzuje Donat jako wynikłe z gniewnego zdumienia: D. An. 875,5 ITA PRAEDICANT

... adeo in hac re uehementer commotus senex hoc ipsum repetit ‘praedicant’ per iracundiam.

et ita est ἐν ἤθει, ut repetantur uerba, in quibus arguitur impudentia. Gramatyk, jak jeszcze

zobaczymy  w  osobnym  rozdziale,  zwraca  szczególną  uwagę  na  komunikacyjny  wymiar

zachowań  językowych  postaci.  Zauważa  zatem,  iż  uparte  podtrzymywanie  kohezji  przez

jedną  tylko  postać  może  być  również,  jak  tego  dowodzi  T.  An.  860,  znakiem  odmowy

kontaktu i zaprzeczenia interakcji:  SI.  …  Dromo,  Dromo. DA.  quid est? SI.  Dromo.  DA.

audi.  SI.  uerbum  si  addideris!  Dromo. Donat  przekonuje,  że  wzywając  niewzruszenie

wymierzającego  chłostę  Dromona,  daje  Simon  wyraz  swojemu  gniewowi:  D.  An.  860,1

DROMO  DROMO  commotus  ira  et  dolore  nihil  dicit,  nisi  lorarium  repetendo  saepius

uocat.483

Wobec mnogości  podobnych  efektów w dziele  Terencjusza,  nie  powinno być  może

dziwić,  iż  gramatyk  nie  zawsze  kieruje  uwagę  czytelnika  na  nagromadzenie  powtórzeń

obliczone na efekt humorystyczny. Przykładem może tu być, np. D. An. 194 DA. non hercle

intellego.  SI.  non?  hem. DA.  non:  Davo’ sum,  non Oedipus. Nie  opatrzy  także  Donat

komentarzem np. powtórzenia derywatów w obrębie jednego zdania w T. An. 42 et id gratum

fuisse  advorsum  te  habeo  gratiam.  Podobnie  bez  komentarza  pozostawi  różne  formy

gramatyczne czasownika w wypowiedziach różnych postaci, jak w T. An. 352 PA. qui scis?

DA. scio. Nie zainteresują gramatyka również paralelizmy w rodzaju T. An. 164: mala mens,

malus animu’ czy T. An. 862 DR. quem? SI. Davom. DA. quam ob rem? SI. quia lubet. rape

482 Taki też wymiar ma najpewniej (Donat nie wskazuje nań explicite) echo słów Simona (T. An. 497 credon
tibi hoc nunc) w ustach Dawosa (T. An. 499 quid credas), przy czym objaśnienie gramatyka zwraca uwagę,
gdyż wrażenie rekurencji zaleca on wzmocnić poprzez stosowną pronuntiatio: D. An. 499,2 QVID CREDAS
repetit uerbum eius, quod ait „credon”: quare adiuuandum pronuntiatione est.

483 Znajdziemy  u  Donata  również  uwagi  podkreślające,  jak  się  wydaje,  estetyczną  celność  gry  słów,
pozostawiające nas jednak bez szerszego uzasadnienia. Tak np. echo pytania-groźby Pamfila T. An. 616-617
viden me tuis consiliis miserum / impeditum esse w odpowiedzi przerażonego Dawosa w T. An. 617 at iam
expediam spuentuje  Donat  tylko  krótkim  bene:  D.  An.  617,3  AT IAM  E[XPEDIAM] ...  et  bene  ad
‘impeditum’ ‘expediam’ rettulit.
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inquam. DA.  quid  feci? SI.  rape.  Podobnie  nie  będą  komentowane  niezwykle

rozpowszechnione  w  silnie  zretoryzowanym  tekście  powtórzenia  wyrażeń  pytajnych  w

kolejnych zdaniach, np. w  T. An. 236 PA. hoccinest humanum factu aut inceptu? hoccin[est]

officium patris? czy w T. An. 886-887 sed quid ego? quor me excrucio? quor me macero? /

cur meam senectutem huius sollicito amentia? nie są obiektem zainteresowania Donata.484 W

wielu przypadkach zatem użycia rekurencji pozbawionej wyraźnej funkcji pragmatycznej czy

retorycznej nie znajdą się w zasięgu zainteresowania gramatyka, jak o tym świadczy również

np. T. An. 237 MY. quid illud est? PA. pro deum fidem quid est, si haec non contumeliast?

czy też  będące  dramatyczną  reinterpretacją  kwestii  ojca  słowa Pamfila:  T. An.  255  „abi

domum.”  id  mihi  visust  dicere  „abi cito  ac  suspende  te.”485 Brak  też  komentarza  do

dowcipnego echa słów Pamfila  w wypowiedzi Dawosa w T. An. 966 PA.  nescis quid mi

obtigerit. DA. certe; sed quid mihi obtigerit scio.486

Jeszcze mniej uwagi poświęca tekstotwórczej czy choćby retorycznej funkcji rekurencji

Porfyrion,  stąd  próżno  w  jego  komentarzu  szukać  eksplikacji  tak  częstych  u  Horacego

paralizmów składniowych jak np. w H. C. 1,8,1-10 Lydia, dic ... cur properes … cur … oderit

… cur neque ... equitet ... nec … temperet … cur timet … cur ... uitat neque … gestat eqs.  czy

2,15,10-15 iam … distinguet …; iam sequetur; iam … petet eqs.487 Paralelizm taki nie spotka

się z komentarzem nawet wtedy, gdy jest zasadniczy dla konstrukcji utworu, jak echa w H. C.

3,9,  gdzie  podmiot  liryczny  i  Lidia  odpowiadają  sobie  w  kolejnych,  paralelnych  tak

484 Por. też D. An. 910  tune inpune haec facias? tune hic homines adulescentulos eqs.
485 Podobnie  D.  An.  239 PA.  incertumst  quid  agam. MY.  misera  timeo „incertum” hoc quorsus  accidat;

281-282 MY. unum hoc scio, hanc meritam esse ut memor esses sui. / PA. memor essem?; 314 interea fiet
aliquid, spero.  BY. id „aliquid” nil est; 328  aut tibi nuptiae hae sunt  cordi. PA.  cordi! (nawiąże do tego
objaśnienia, co ciekawe, jeszcze w D. An. 649, wskazując na analogię z analizowanym miejscem, jednak nie
precyzując  charakteru  powtórzenia:  ad  loc. 2 HABEAM  ut  supra  aut  „si  tibi  nuptiae  hae  sunt  cordi.
cordi?”); 367 PA. non opinor, Dave. DA. „opinor” narras?; 712-713 CH. huc face ad me [ut] uenias … /
DA.  quid  ueniam? nil habeo. ...  DA. age ueniam; 889-890 PA. Mi pater!  / SI.  quid ‘mi pater’? quasi tu
huius indigeas patris.

486 Powtórzenia będą jeszcze powracać, nie doczekując się komentarza,  w D. An. 967 DA.  more hominum
euenit ut quod sim nanctus mali (cf. mihi obtigerit) / prius rescisceres (cf. scio, nescis) tu quam ego illud
quod tibi euenit boni.

487 Brak także uwag, np. do H. C. 2,20,1-8 non ... nec ... ferar … neque ... morabor … non ego … non ego ...
obibo … nec  ...  cohibebor;  H.  C.  1,36,11-15  neu … neu … neu … neu eqs. H.  C.  3,29,17-21  iam ...
Andromedae pater / … iam Procyon … iam pastor eqs. H. C. 4,1,21-24 illic … illic  eqs. H. C. 4,5,25-29
1aquis 2aParthum 3apaueat, 1bquis ... 2bScythen, 1cquis 2cGermania … 1dquis … bellum 3bcuret 2dHiberiae? Być
może  pewną  rolę  w  przybliżeniu  paralelizmu  można  dostrzec  w  P.  C.  2,1,17  IAM  NVNC  MINACI
MVRMVRE CORNVVM iam, inquit, uideor mihi uidere et audire ea, quae historia refert, per quod significat
uim eloquentiae Pollionem in relatione pugnarum inducere. Krótkie streszczenie, jakie poddaje czytelnikowi
Porfyrion,  można  uznać  za  wyzbytą  walorów  estetycznych  przeróbkę  H.  C.  2,1,17-24,  z  licznymi
paralelizmami składniowymi i powtarzanym czteorokrotnie iam, które pojawia się również w zacytowanym
streszczeniu  Porfyriona.  Podobnie  poetyckie  wyliczenie  uprzedza  Porfyrion  w  1,31,3  NON  OPIMAE
SARDINIAE SEGETES FERACES negat se poeta ab Apolline ea petere, quae ad auaritiam spectant eqs.
Owe ea quae ad auaritiam spectant są streszczeniem rozpisanej na H. C. 1,31,3-8 poetyckiej negacji: non …
segetes … non … armenta, non aurum aut ebur … non rura eqs.  Por. także podobne streszczenie w P. C.
4,1,33.
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treściowo,  jak  i  formalnie  czterowierszach.  Oczywiście,  Porfyrion  dostrzega  konstrukcję

utworu  (alternis  uocibus P. C.  3,9  pr)  i  wskazuje  miejsce,  gdzie  kończy się  wypowiedź

jednego głosu a zaczyna drugiego (P. H. 3,9,5 his dehinc quattuor uersibus Lydia respondet et

deinceps  … uices  inter  eos  sunt  dicendi  ac  respondendi  quaternis  uersibus),  jednak  nie

zwraca  uwagi  czytelnika na  anafory  i  liczne  powtórzenia,  które  choć  nie  mają  na  celu

ustalenia  koreferencji,  to  jednak  walnie  przyczyniają  się  do  uspójnienia  utworu  (H.  C.

3,9,1-16):

„1Donec ...

...
2aPersarum 2buigui 2crege 2dbeatior.”

„1Donec …

...
2aRomana 2buigui 2dclarior 2cIlia.”

„3aMe 3bnunc 3cThressa 3dChloe 3eregit,

…
4apro 4bqua 4cnon metuam 4dmori,
5asi parcent 5banimae 5cfata superstiti.”

„3aMe 3etorret face mutua
3cThurini 3dCalais filius Ornyti,
4apro 4bquo 4cbis patiar 4amori,
5asi parcent 5bpuero 5cfata superstiti.” eqs.

Nie  może zatem dziwić, że Porfyrion nie wykazuje większego zainteresowania mniej

oczywistymi przypadkami powtórzeń,  np.  dokładnych przymiotników w H. C.  2,13,27-28

dura nauis, /  dura fugae mala, dura belli czy rzeczowników w wykrzyknieniu H. C. 3,3,18

Ilion, Ilion488. Nie znajdziemy także uwag dotyczących powtórzeń ze zmianą przypadka489 czy

stopnia490.  Podobnie rzecz się  będzie miała  z  powtórzeniami form czasownikowych491 czy

przysłówkowych492. Jak już wspomniano, pominięcie podobnych przejawów kohezji uderzać

będzie zwłaszcza w komentarzu do utworów przesyconych podobnymi efektami jak H. C.

488 Por. także brak uwag do H. C. 4,13,1-2 Audiuere,  Lyce,  di mea uota, di audiuere,  Lyce; H. C. 1,36,13-18
Damalis … in Damalin … Damalis; H. C. 3,19,23-24 Lycus … Lyco; H. C. 4,2,49-50 io Triumphe! … io
Triumphe!

489 Por. np. H. C. 3,6,26-30 inter mariti uina … non sine conscio ... marito; H. C. 1,5,9-12 qui … te fruitur ...
aurea … qui … sperat, nescius aurae fallacis.

490 Por.  H. C. 1,16,1 O matre pulchra filia pulchrior.
491 Por. np. H. C. 1,21,1-2 Dianam ... dicite, uirgines … pueri, dicite Cynthium; H. C. 1,26,7-8 necte flores, …

necte ... coronam; H. C. 2,3,17-19 cedes … cedes; H. C. 2,10,6-7 caret … caret; H. C. 4,1,2 Parce precor,
precor (aliterujące z parce); H. C. 4,4,70-1 occidit, occidit / spes omnis.

492 Por. np. H. C. 1,37,1-2 Nunc est bibendum, nunc pede libero / pulsanda tellus, nunc Saliaribus eqs.
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2,16, gdzie dodatkowych objaśnień nie otrzymują ani powtórzenia leksykalne (H. C. 2,16,1-6

otium … otium … otium),  ani  seria  pytań (H.  C.  2,16,17-20  quid  … iaculamur? quid ...

mutamus? … quis exul … fugit?), ani też paralelizmy i asyndetony (H. C. 2,16,29-30 abstulit

clarum cita  mors  Achillem,  /  longa Tithonum minuit  senectus),  powtórzenia  tego samego

zaimka w różnych przypadkach (H. C. 2,16,31-37  mihi ...  tibi  … te ...  tibi  ...  te ...  mihi),

powtórzenia  synonimiczne  (H.  C.  1,26,3-5  quis  …  metuatur  …  quid  …  terreat)  czy

antonomazje, jak w H. C. 1,3,25-27  audax … gens humana … audax Iapeti genus eqs.493

Wszystkie te efekty nie przykuwają uwagi Porfyriona, nawet jeśli walnie przyczyniają się do

budowania znaczeń utworu, jak choćby opozycje privatum - publicum (commune) oraz breuis

- magnus w H. C. 2,15,13-18 priuatus ... census ... breuis, commune magnum … priuatis ...

publico sumptu eqs. czy paradoksalne, gnomiczne H. C. 3,16,42-43 multa petentibus desunt

multa.  Pośród nielicznych przypadków, gdy uwaga Porfyriona ku powtórzeniom się kieruje,

znajdziemy  aprecjatywny  komentarz  do  użycia  przez  Horacego  epanalepsy w  H.  C.

3,11,30-32494:  P.  C.  3,11,30  bona  epanalempsis  per  quam  inpensior  affectio  dicentis

exprimitur.  Powtórzenie ewokuje tu poruszenie podmiotu lirycznego, pełni zatem zdaniem

gramatyka funkcję emotywną495.

Lektura  wszystkich  trzech  analizowanych  komentarzy  każe  zauważyć,  iż  niezwykle

rzadko rekurencja obejmuje odległe passusy, przyczyniając się do budowania ponadlokalnych

relacji  spójnościowych,  przy  czym sygnalizowana  przez  gramatyków  zbieżność  wyrazów

może  być  interpretowana  jako  sposób  obniżenia  informatywności496 passusu,  zatem  jako

konstatacja koherencji raczej niż kohezji. Przykładem takiego echa leksykalnego może być S.

A. 1,280, gdzie wzmiankę Jowisza o strachu, który powoduje Junoną prześladującą Trojan,

komentuje Serwiusz, odsyłając do użytych w V. A. 1,23 słów id metuens: METV ut supra „id

metuens”.  To  samo  miejsce  możemy  jednak  rozumieć  jako  próbę  wyjaśnienia  nowo

wprowadzonej  informacji  o  podświecie  emocji  bohatera  w  oparciu  o  wiadomości

zgromadzone w toku lektury.

Anafora zaimkowa

Rozwiązanie  anafory (anaphora  resolution)  i  katafory,  pociągające  za  sobą

ustanowienie  koreferencji  w  tekście,  jest  jednym  z  najczęściej  analizowanych  zjawisk  z

493 Podobnie, nie zostaną skomentowane bogate rekurencje w H. C. 3,3 czy H. C. 4,13.
494 H. C. 3,11,30-32 Impiae (nam quid potuere maius?) / impiae sponsos potuere duro /perdere ferro.
495 Nie  pełni  takiej  funkcji  (a  przynajmniej  nie  doczeka  się  tego  rodzaju  komentarza)  powtórzenie,  jakie

znajdujemy w tym samym utworze: H. C. 3,11,37-38 „surge” quae dixit iuveni marito, „surge eqs.”
496 O czym mowa będzie w przedostatnim rozdziale pracy.
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zakresu  rozumienia  tekstu.  Z  anaforą497 mieć  będziemy  do  czynienia  wówczas,  „gdy  do

nominalnego wyrażenia w jednym zdaniu lub kontekście następuje odniesienie w kolejnym

bez  repetycji  leksykalnej”  (Pinkster  1990,  s.  250).  Funkcję  anaforyczną  spełniać  mogą

zapewniające  kohezję  leksykalną,  a  zastępujące  nazwę  własną  rzeczowniki  ogólne,

rodzajowe498, np.  homo,  vir czy res. Stąd też Donat glosować będzie w D. An. 192,4 ea res

jako amor w T. An. 192 tum siquis magistrum cepit ad eam rem inprobum eqs., wnioskując

zapewne z tematu rozmowy pomiędzy Dawosem i Simonem oraz leksykalnych sygnałów, np.

w T. An. 1,191 omnes qui amant graviter sibi dari uxorem ferunt.499 : D. An. 192,4 AD EAM

REM id est super eam rem, hoc est super amorem. W parach izotopicznych, jak je określają za

Danešem Bartmiński i Niebrzegowska-Bartmińska  (2009, s. 274), znaleźć możemy jednak

również i inne rzeczowniki. Stąd np. anicula, jak się o wzmiankowanej dopiero (T. An. 228

audivi,  Archylis eqs.)  Archylidzie  wyrazi  Myzja  (T.  An.  231  inportunitatem  spectate

aniculae), doczeka się uściślającego komentarza w D. 1,4,4,3 ANICVLAE Archylidis scilicet.

Najczęściej  wszelako  rozpatrywanym,  bo  i  najczęstszym  przypadkiem  anafory  jest

anafora zaimkowa500, która jednak w komentarzach nie jest traktowana konsekwentnie, a jej

wykład w większości  przypadków, jak zobaczymy, jest  pomijany. To może świadczyć,  iż

rozumienie  pronominalizacji  nie  nastręczało  czytelnikom  większych  problemów501,  co

wszelako nie oznacza, iż nie sprawiało ich w ogóle. Świadczą o tym choćby alternatywne,

pozostawione bez rozstrzygnięcia rozwiązania zaimków, jak np.  eius w komentarzu Donata

do  T.  A.  115  egomet  quoque  eius causa  in  funus  prodeo.  W  tradycji  rękopiśmiennej

znajdujemy dwie propozycje rozumienia eius causa. W jednej eius odnosi się do opisywanej

wcześniej  wrażliwości  Pamfila,  w drugiej  do samego Pamfila:  D.  A.  115,6  EIVS CAVSA

eiusdem mansuetudinis et humanitatis. 7 Et ‘eius’ Pamphili. Podobne wahanie znajdziemy w

Donata wykładzie res z T. An. 202 ita aperte ipsam rem modo locutus es, nil circuitione usus

es, które to słowa wypowiada Dawos tuż po tym, gdy Simon zabronił mu wszelkich knowań

w sprawie ślubu Pamfila, grożąc jednocześnie surowymi karami. Drobiazgowy czytelnik, nie

pozostawiając miejsca dla niedookreślenia, próbuje ustalić czy anaforyczne rem odnosi się do

497 Oczywiście, w znaczeniu nie-retorycznym.
498 Por. Pinkster  (1990, s. 247):  „another form of repetition is the use of  homo, a ‘generic’ or ‘empty’ noun,

practically equivalent to an anaphoric pronoun”. 
499 Por. też np. D. An. 692,4 ATQVE EDEPOL EA RES EST id est (D. An. 690) „nuptias quod apparari sensit”.

Niebezpośrednio wskazuje  na  koreferent  w  V.  A.  1,10  insignem  pietate  virum Serwiusz,  poniekąd
mimochodem wskazując na  Eneasza: S. A. 1,10 INSIGNEM PIETATE VIRUM … nam si iustus est Aeneas
eqs.

500 Idąc  za Bolkenstein  (2000,  s.  108) pomijamy tu  różnicę  pomiędzy anaforą  a  deiksą  wewnątrztekstową
orientującą czytelnika w dyskursie  (discourse deixis, por.  (2000, s. 113). Wykładniki anafory zaimkowej,
por. Pinkster (1990, ss. 249–251) i Bolkenstein (2000).

501 Zupełnie wyjątkowy jest przypadek D. An. 265,2  CVM IPSA ‘ipsa’ nunc ‘domina mea’, gdzie gramatyk
ostrzega przed rozwiązywaniem ipsa jako zaimka anaforycznego.
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woli Simona czy też samych gróźb: D. An. 202,1 IPSAM REM MODO LOCVTVS ‘ipsam

rem’ id est uoluntatem suam. an interminationem, hoc est pistrinum et poenas seruiles?

Serwiusz

Z analizy I księgi komentarza Serwiusza wynika, iż zaimki anaforyczne definiowane są

najczęściej poprzez referent, do którego odsyłają wraz z drugim elementem pary izotopicznej,

nie  zaś  przez  odwołanie  do  tegoż  elementu,  to  zatem referencja,  nie  zaś  kohezja  stoi  w

centrum zainteresowania gramatyka.  Eksplikacja  anafory u Serwiusza odbywać się będzie

najczęściej  nie  poprzez  eksplicytne  wskazanie  koreferującego  wyrażenia,  stąd  nie  ma

charakteru czysto tekstowego, ale przede wszystkim poprzez jego  parafrazę lub omówienie

precyzujące  wspólny referent.  Stąd  zaimek  w V. A.  1,44:  illum … turbine  corripuit [sc.

Pallas] wskazujący na Ajaksa z V. A. 1,41  unius ob noxam et furias  Aiacis Oilei zostanie

przez Serwiusza objaśniony jako S. A. 1,44  ILLVM auctorem scilicet criminis.502 Tak samo

rzecz się mieć będzie z parafrazami, bądź jednowyrazowymi ekwiwalentami całych zdań lub

wierszy. Jako sacrificium odda Serwiusz V. A. 1,334 multa tibi ante aras nostra cadet hostia

dextra, do którego odwoływać się będzie jego zdaniem użycie talis honor w V. A. 1,335 haud

equidem tali me dignor honore: S. A. 1,335 TALI ME DIGNOR HONORE id est, sacrificio.

Jako  per naufragia odtworzy z kolei referent substytucyjnego  sic w V. A. 1,253  sic nos in

sceptra reponis?, przy czym owe naufragia znajdują swój wyraz w V. A. 1,251 nauibus …

amissis: S. A. 1,253  SIC NOS IN SCEPTRA REPONIS ‘sic’, hoc est ‘per naufragia’. Rolę

zbliżoną  do  sic pełni  także  adeo,  w  którego  eksplikacji  waha  się  gramatyk  pomiędzy

potwierdzonym  u  Terencjusza  znaczeniem  przysłówkowym  ‘bardzo’  a  wprowadzającym

porównanie  ‘tak  bardzo  jak’,  które  to  znaczenie  z  kolei  domaga  się  objaśnienia  poprzez

odwołanie do informacji już wprowadzonych: S. A. 1,567 NON OBTVSA ADEO aut ‘non

multum’ ut in Terentio … aut ‘non adeo’, ut tu dicis.

Niekiedy koreferencja  ustanawiana jest nie wprost, bez odwołania do samego zaimka,

jak  np.  w  komentarzu  Serwiusza  S.  A.  1,16503,  gdzie  związek  illius i  Iuno,  choć

niesproblematyzowany, wynika z eksplikacji  innych części  zdania:  HIC ILLIVS ARMA …

‘arma’  instructam armis  Iunonem in  alio  loco  ipse  testatur  eqs. Taki  niebezpośredni

charakter  ma  również  S.  A.  1,55  ILLI  INDIGNANTES  hic  aperte  ostendit  quid  sit  (53)

„luctantes”. Zauważmy, że i tu gramatyk nie zajmuje się wprost anaforyczną funkcją illi (sc.

502 Zarazem objaśnienie anaforycznego  illum jest o tyle zrozumiałe, że zaimek występuje po dwuwersowym
opisie zniszczeń, jakie Atena poczyniła we flocie Argiwów, stąd i informacja o Ajaksie może domagać się
przypomnienia.

503 V. A. 1,15-16 quam Iuno fertur terris magis omnibus unam / posthabita coluisse Samo. hic illius arma, eqs.
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venti), wskazuje jednak na ekwiwalencję indignantes rozwijącego jego zdaniem wcześniejsze

luctantes, przez co mimochodem wskazuje na koreferencję illi z owymi luctantes.504 Takiego

niebezpośredniego wskazania referentu doszukać można się również w S. A. 1,290, gdzie

gramatyk wzmiankuje Cezara na marginesie V. A. 1,290 accipies secura, dzięki czemu jasna

jest referencja anaforycznego hunc z poprzedniego wersu V. A. 1,289 hunc tu olim eqs.

Jak  jednak  wspomniano,  zasadnicza  część  zaimków nie  otrzymuje  objaśnienia.  Nie

doczekają się objaśnień przykłady anafory wyrażonej zaimkiem względnym, np. w V. A. 1,64

ad quem tum Iuno supplex eqs. czy w aposjopezie V. A. 1,135 quos ego.505 Nie skomentuje

Serwiusz anafory wyrażonej  ille w V. A. 1,139  tenet ille immania saxa (1,137  regique …

uestro) czy A. 1,153  ille regit … (1,151  uirum)506;  nie poświęci miejsca również  hic w A.

1,717  reginam  petit  haec oculis,  haec pectore  toto  eqs.507 Tylko  wyjątkowo  objaśnienia

zyskują zaimki orientujące w tekście, bliskie czy nawet tożsame z deiksą wewnątrztekstową.

Tak rzecz  się  ma  z  eksplikacją  anaforycznego  zaimka  hic,  z  jaką  mamy do czynienia  w

uściślającym komentarzu do A. 1,81  haec ubi dicta eqs., w którym gramatyk precyzuje, iż

haec odnosi  się  do dwóch poprzedzających mów, nie  zaś  tylko do, jak można by sądzić,

mowy Eola:  HAEC VBI  DICTA et  a  Iunone  et  ab  Aeolo. Mniej  precyzyjna,  jednakowoż

wskazująca na substytucję jest uwaga tycząca hic w S. A. 1,360 HIS COMMOTA supra dictis

omnibus.  Jak  jednak  wspomniano,  w  większości  przypadków  podobne  użycia  nie  będą

objaśniane. Dotyczy to tak zaimka is508, jak hic509.

Znajdujemy wreszcie w komentarzu Serwiusza kilka objaśnień o niejasnym statusie,

takich,  które,  choć  zdają  się  odwoływać  do  zaimka,  nie  podnoszą  zasadniczo  jego

anaforycznego  charakteru.  Serwiusz  np.  poświęca  uwagę  zaimkowi  id (hoc  w  edycji

Mynorsa) w V. A. 1,61  hoc metuens (sc. Iuppiter), gdzie dotyczy on będącej przedmiotem

poprzednich  wersów dzikości  wiatrów, nad  którymi  panuje  Eol.  Gramatyk  uściśla,  chcąc

zapewne bronić dzielności boga, iż Jowisz obawia się nie o siebie, a o żywioły: S. A. 1,61 ID

METVENS  timens.  ergo  Iuppiter  timet  non  sibi,  sed  elementis,  ne  turbentur  eruptione

ventorum.  Przedmiotem scholium jest  zatem nie  tyle  anaforyczny  charakter  hoc (S.,  raz

504 Podobnie w V. A. 1,247 ille urbem Pataui sedesque locauit gramatyk nie będzie poszukiwać anafory dla V.
A. 1,242 Antenor, lecz wzmianka o założycielu Patawium pojawi się w objaśnieniu S. A. 1,247 SEDESQVE
LOCAVIT … dicens id concessum Antenori, quod ipsa desiderat.

505 Por. też brak komentarza dla V. A. 1,546 quem si fata virum eqs. (V. A. 1,544 Aeneas).
506 Podobnie komentarza nie doczekają się V. A. 1,210 illi se praedae accingunt eqs. (V. A. 1,198 socii); 1,227

atque illum talis iactantem pectore curas (1,223  Iuppiter); 1,348  ille Sychaeum eqs. (1,347  Pygmalion);
1,738 tum Bitiae dedit increpitans. ille impiger hausit eqs.

507 Por. też V. A. 1,185; 203; 278; 343; 477; 579; 645; 656; 741.
508 Por. np. V. A. 1,586 Vix ea fatus erat eqs. i 1,676 qua facere id possis eqs.
509 Por. V. A. 1,297 haec ait eqs. Również kataforyczne V. A. 1,37 haec secum eqs.; 1,64 his vocibus usa est

oraz m.in. 76; 137; 663.
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jeszcze podkreślmy, utrzymuje w lemmacie lekcję  id), co powodowane dbałością o  aptum

przedstawienia boga źródło strachu. Spośród ok. 15 użyć talis510 w V. A. 1 Serwiusz poświęca

uwagę dwu - cytowanemu powyżej V. A. 1,335 oraz V. A. 1,227 illum talis iactantem pectore

curas (ed. Mynors). W komentarzu do tego ostatniego wskazuje, iż tales curae dotyczą spraw

ludzkich:  S.  A.  1,227  TALES  de  rebus  humanis.  Nie  sposób  tu  jednak  uznać  zaimka  za

anaforyczny,  gdyż  poprzednie  zdanie  Eneidy tylko  aluzyjnie  wspomina  o  uwadze,  jaką

poświęcił  Jowisz  „libijskim królestwom”  (1,226  Libyae  defixit  lumina  regnis).  Gramatyk

wypełnia  zatem treścią  niedookreślone  talis,  uzasadniając  zarazem swoją  interpretację  w

oparciu o przypisywane Wergiliuszowi przejęcie nauk stoików: S. A. 1,227 secundum Stoicos

loquitur, qui deos dicunt humana curare.

Gramatyka nie interesują kataforyczne użycia zaimków. Sic przyciąga jego uwagę, gdy

stara  się  o  „wypełnienie  znaczeniem”  sic w  S.  A.  1,594.  Oto  Eneasz  występuje  po  raz

pierwszy przed Dydoną: V. A. 1, 594  tum sic reginam adloquitur eqs. Gramatyk zupełnie

pomija kataforyczny charakter  zaimka w swojej  interpretacji,  miast  tego poszukuje raczej

jego wymiaru anaforycznego. ‘Tak’ znaczy tu więc dla gramatyka ‘w takich okolicznościach’,

nie zaś ‘to, co następuje’: S. A. 1,594  TVM SIC quid est ‘sic’? et sui gratia praepotens et

matris auxilio.

Donat

Tekst komedii Terencjusza będzie zawierał, jak można się spodziewać, dużo więcej niż

dzieło epickie czy liryczne zaimków, które obdarzone są przy tym rozmaitymi funkcjami.511

Co typowe dla  bliższej  mowie potocznej  komedii,  zaimki anaforyczne będą sąsiadować z

zaimkami deiktycznymi, charakterystycznymi dla utworów scenicznych, zatem i nie zawsze

łatwo  będzie  nam sprecyzować  znaczenie,  jakie  nadaje  im  gramatyk.  Znamienny  jest  tu

komentarz Donata do słów Simona w T. An. 110  sic cogitabam „hic paruae consuetudinis

eqs.”. Gramatyk zwraca uwagę, że poeta w miejsce hoc użył tu zaimka sic, który prócz swojej

funkcji  kataforycznej,  ma  funkcję  deiktyczną,  odnosi  się  bowiem  do  gestu  scenicznego

postaci:  D.  An.  110,1  SIC  COGITABAM  si  dixisset  ‘hoc  cogitabam’,  sensum  tantum

cogitationis dicere debuit, sed quia ‘sic cogitabam’ dixit, ipsum gestum cogitantis exponit. est

igitur μίμησις. Trudno również o jednoznaczną interpretację odwołania T. An. 593 nunc per

hunc nulla  est  mora,  które to słowa wypowiada Simon.  Jak słusznie wskazuje gramatyk,

510 Prócz omawianych, np. V. A. 1,50; 74; 94; 102; 131; 208; 256; 370; 406; 410; 503; 559; 563.
511 Zupełnie pomija ten problem Jakobi, dla którego zaimki u Donata są wyłącznie środkiem kształtowania

ethos postaci: „Pronomina sind Donat also keine bloßen Vertreter für Nomina, sondern besonders wirksame
Mittel, Affekte oder das Ethos einer Person zu kennzeichnen” (Jakobi 1996, s. 57).
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odnoszą się  one do Chremesa (D. An. 593  NVNC PER HVNC Chremem scilicet),  jednak

trudno  im  przypisać  czysto  tekstualną  referencję,  choć  powielają  hic z  T.  An.  590.  Tak

bowiem tu,  jak  i  wcześniej  słowa  te  wypowiada  Simon  w obecności  samego  Chremesa.

Wydaje się, iż eksplikację anaforycznego waloru zaimka znaleźć można też w D. An. 416,

gdzie w oparciu o tekst,  ale  i  wytworzony w toku lektury model  świata przedstawionego

wykłada Donat użyty przez Simona nieokreślony zaimek utrumque, który wskazywać będzie

na zapowiadanych już wcześniej w tekście Dawosa i Pamfila: VTRVMQVE ADESSE VIDEO

et Dauum et Pamphilum. Tak Dawos, jak i Pamfil byli ledwie wzmiankowani w niniejszej

scenie512, jednak przez Birriasza, którego – jak wynika z rozumienia sceny przez gramatyka513

– Simon nie mógł słyszeć. Anafora miałaby tu więc, jak się wydaje, wymiar czysto tekstualny

i oczywista jest przede wszystkim dla czytelnika, mniej dla mówiących postaci.

Donat rozwiązuje anaforę zaimkową, gdy wskazuje czytelnikowi, iż  is  w T. An. 393

haec quae facis, ne is mutet suam sententiam odnosi się do wspomnianego wcześniej (391)

Chremesa: D. An. 393,1 NE IS MVTET SENTENTIAM Chremes scilicet514. Uwaga ta wydaje

się tym bardziej konieczna, iż śledzenie referencji w bieżącym passusie515 mogło sprawiać

problemy czytelnikowi wobec nagromadzenia zaimków i - szerzej - osób, o których mowa:

nam hocp haud dubiumst quin Chremes1

tibi2 non det gnatam3; nec tu2 <ea>p causa minueris

haecp quaep facis, ne is1 mutet s<ua>m1 sententiam.

patri4 dic velle eqs. (T. An. 391-4)516

Nagromadzenie  anafor  w  zdaniu  spotka się  ze  szczególną  uwagą  gramatyka  w

komentarzu do D. An. 896, gdzie Pamfil wyznaje swoją miłość do Glikerki słowami ego me

amare hanc fateor; si id peccare est, fateor id quoque. Donat objaśni więc, iż hanc odnosi się

do  Glikerki517,  przy  czym  uzasadni  wybór  zaimka  w  miejsce  imienia  względami

pragmatycznymi: D. An. 896,2 HANC FATEOR bene ‘hanc’ dicit, non ‘Glycerium’, cuius in

nomine  offenditur  senex,  nec  peregrinam,  ignominiam scilicet  uitans.518 Następnie  uwaga

512 Pamfil w T. An. 412 Eru’ me relictis rebu’ iussit Pamphilum; Dawos w T. An. 415 ipsum adeo praesto video
cum Davo.

513 Jest persona non admixta conversationi, por. D. An. 421 QVID DIXIT nota hic Byrriae personam quartam,
sed non admixtam.

514 Podobną funkcję spełnia równie lakoniczna uwaga w D. An. 719,1 VERVM EX EO id est Pamphilo, gdzie is
tożsamy jest z Pamfilem, którego imię wzmiankowane jest przez tę samą Myzję dwa wersy wcześniej: T.
An. 717 hunc Pamphilum.

515 Ale  też  w  komedii  w  ogóle  z  jej  zmianami  tematu,  postaciami  niemymi,  licznymi  aluzjami  i  grami
słownymi.

516 1 - Chremes; 2 - Pamfil; 3 - Glikerka; 4 - Simon; p - pozostałe zaimki o funkcji anaforycznej itd.
517 Wzmiankowanej w rzeczonym akcie po wielokroć, z imienia w T. An. 875 ain tandem, civi’ Glyceriumst?, a

następnie poprzez zaimki w T. An. 880 hanc habere studeat, 889 vivat cum illa oraz 892 illam hinc civem
esse dicant.

518 Glikerki dotyczy również wypowiedziane przez Pamfila w T. An. 708  hanc, tym razem realizowane „ze
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gramatyka zwróci się ku obu anaforycznym id, wskazującym kolejno na miłość do Glikerki

(D. An. 896,3  SI ID PECCARE EST FATEOR noli,  inquit,  me incusare,  quoniam amo)  i

ledwie  wypowiedziane  przyznanie  się  do  grzechu  miłości  (D.  An.  896,4  FATEOR  ID

QVOQVE me peccare scilicet)519.  Bezpośrednią eksplikację znajdujemy też w D. An. 547,1

SED SI EX EA RE id est nuptiarum,  gdzie  ea res -  choć przedmiotem całego ustępu jest

małżeństwo Pamfila z Glikerką - wydaje się być echem nuptiae w wypowiedzi Simona:

ut me adiuves in hac re atque ita uti nuptiae

fuerant futurae, fiant (T. An. 542-3).520

Na marginesie T. An. 51 nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia  gramatyk po raz

kolejny wskaże już na koreferujący fragment tekstu,  nie zaś na referent obu. Zauważa on

bowiem, iż  is odnosi się do gnati uitam z T. An. 49, wskazuje zatem nie na sam koreferent

(gnati), ale fragment tekstu odnoszący się do tegoż. Zarazem funkcja zaimka anaforycznego

nie  ogranicza  się  do funkcji  koreferencyjnej,  gdyż  wprowadzenie  is w zdaniu,  w którym

pojawia się również dwuznaczne składniowo  Sosia, pozwala właściwie rozpoznać podmiot

zdania,  tj.  Pamfila:  D.  An.  51,1  NAM IS  POSTQVAM EXCESSIT  necessario  positum  is

pronomen, ἀναφορᾷ ad illud „gnati uitam”; nam si non posuisset hoc pronomen, Sosia erat

intellegendus. Podobną definicję zyska sobie również id w D. An. 242,1 ID MVTAVIT noue

dixit ‘id’:  τό ‘id’ enim ad ‘denegarat commissurum mihi gnatam uxorem’521, a także D. An.

331,4,  gdzie  koreferujące  z  zaimkiem  słowa  uwikłane  będą  w  składnię  objaśnienia:

POSTVLARE ID GRATIAE PONI SIBI aut ‘id’ ‘propter id’ aut ‘id’ quod ‘nihil mereat’522.

Objaśnienie  przysłówkowej anafory z kolei  znajdujemy np. w D. An. 46,  gdzie gramatyk

glosuje ita z ita faciam Simona jako hoc est: uno uerbo dicam, przy czym uno uerbo dicam

jest niemal repetycją słów Sozjasza z poprzedniego wiersza: D. An. 45 quin tu uno verbo dic

quid  est  quod  me  velis.  Z  kolei  referencję  zaimka  kataforycznego  objaśnia  Donat  w

współczuciem”  (cum  commiseratione):  D.  An.  708,1  EGO  HANC  VISAM  Glycerium  scilicet.  et  cum
commiseratione puellae ‘hanc’. 

519 Podobnie,  choć  przytaczając  słowa  innej  postaci,  por.  T.  An.  380  quiduis  patiar,  gdzie  anaforycznie
eksplikowane jest quiduis poprzez niedosłowne, aktualizujące (zmiana osoby) odwołanie do słów Dawosa z
D. An. 379 sed si tu negaris ducere eqs.: D. An. 380,2 QVIDVIS PATIAR hoc est: patiar me uxorem ducere.

520 Por. też T. An. 202 ipsam rem, w wykładzie którego Donat waha się pomiędzy ogólniejszym znaczeniem
‘voluntas Simona’ a  zawężonym znaczeniem ‘konkretne jego groźby’:  D.  ad loc. IPSAM REM MODO
LOCVTVS ‘ipsam rem’ id est uoluntatem suam. an interminationem, hoc est pistrinum et poenas seruiles?
Podobnie, anaforycznej interpretacji doczeka się rzeczownik res w D. An. 253,1, gdzie Donat precyzuje, iż
wzmiankowaną przez Pamfila  tanta res są jego zaślubiny, nie wskazuje przy tym na odcinek tekstu, do
którego słowa się odnoszą, a na temat, jaki w wypowiedziach postaci raz po raz się przewija: TANTAMNE
REM T. N. summum uoti ac nuptias.

521 T. An. 241-2 Chremes, qui denegarat se commissurum mihi / gnatam suam uxorem, id mutauit quoniam me
inmutatum uidet?

522 Por. T. An. 330-331 ne utiquam officium liberi esse hominis puto / cum is nihil mereat, postulare id gratiae
poni sibi.
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komentarzu do słów Dawosa w T. An. 175 mirabar hoc si sic abiret eqs. Sic pojawia się tu w

pierwszych słowach postaci, którą widzimy na scenie po raz pierwszy523, nieświadomą przy

tym obecności innej. Referencji zatem dla przysłówkowego sic szukać należy, jak zdaje się

zakładać gramatyk,  w następujących słowach,  w których niewolnik opisuje zdumiewające

zachowanie swego pana: D. An. 175,2 SI SIC ABIRET ‘sic’ pro ‘leuiter’ et ‘neglegenter’, przy

czym  słowami leuiter i  neglegenter  nawiązuje  Donat  do  ewokowanej  w  T.  An.  177-8

obojętności Simona524:

qui postquam audierat non datum iri filio uxorem suo,

numquam cuiquam nostrum uerbum fecit neque id aegre tulit.

Oczywiście,  jak  Serwiusz,  tak  i  Donat  stosuje  parafrazy i  ekwiwalenty,  omawiając

koreferujące  wyrażenia,  jak  tego  dowodzi  np.  D.  An.  259,1  VT HOC NE FACEREM ut

‘tacerem’, przy czym tacerem jest ekwiwalentem hoc facerem ewokującego obstipui (T. An.

256) i obmutui (T. An. 257), którymi to słowami opisuje Pamfil swoją reakcję na wypowiedź

ojca.525 Podobnie jak Serwiusz,  mimo iż  poświęca anaforze zaimkowej stosunkowo sporo

uwagi,  to  i  w jego  komentarzu  większość  zaimków anaforycznych  nie  znajdzie  swojego

objaśnienia. Tak rzecz się ma, np. z T. An. 83 obseruabam mane illorum seruulos eqs., T. An.

99 hac fama inpulsus Chremes eqs. czy T. An. 104 in diebus paucis quibus haec acta sunt.

Porfyrion

Znacznie mniej istotne niż dla Serwiusza i Donata wydaje się być dla Porfyriona tak

rozwiązanie anaforycznego526,  jak  kataforycznego527 użycia  zaimków.  Spośród  niewielu

miejsc, w których zaimki te doczekają się objaśnienia, wymienić tu należy:

(1) uwagi do H. C. 1,33,10 sic uisum Veneri: hoc Veneri, inquit, placuit, ut qui amantur

non  consentiant  amatoribus,  sed  in  alios  ipsi  amores  declinent (ad  loc.).  Parafraza

niebezpośrednio wyjaśnia, iż sic odnosi się do opisywanych wcześniej par kochanków. Że do

czynienia mamy z parafrazą ustępów wcześniejszych, o tym świadczy m.in. wyraźne echo

wersów 6-7 Cyrus in asperam / declinat Pholoen.

523 Choć wzmiankowana jest już w T. An. 159.
524 Zarazem zauważa, iż słowo sic należy do grupy słów, których znaczenie wywodzić można w części również

w oparciu o gest sceniczny: D. An. 175,3 et est [sc. ‘sic’] de his, quae gestu adiuuanda sunt.
525 Jakkolwiek wszystkie rękopisy są zgodne w przekazie, wydaje się, że ekwiwalencja pomiędzy lemmatem a

objaśnieniem nie jest pełna. Istnieją, jak sądzimy, dwie możliwości interpretacji miejsca: (1) ut tacerem jest
odpowiednikiem  ut hoc facerem; (2) w przyjętej przez nas interpretacji  ut  wprowadza właściwą glosę, tj.
tacerem, jako odpowiednik (hoc) facerem, którą to interpretację potwierdza jeszcze kolejne objaśnienie do
tego wiersza, mianowicie D. An. 259,2 nota ‘facerem’ pro ‘tacerem’. Tak też wydawcy HyperDonat (Bureau
& Nicolas 2009 n. 453), którzy jednak nie dostosowują interpunkcji do swojej interpretacji miejsca.

526 Por. np. H. C. 3,37,33 quae simul centum tetigit potentem; 4,6,9 ille mordaci uelut icta ferro eqs.
527 Por. np. H. C. 1,7,24 sic tristis affatus amicos eqs.
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(2) w P. C. 2,8,13 gramatyk mimochodem objaśni hoc w C. 2,8,13 ridet hoc … Venus,

wskazując na opisywane w poprzednich wersach wiarołomstwo, periurium, Baryny:  RIDET

HOC INQVAM VENVS I.  R.  S.  N.  F. ET C.  ridet  periurium suum Venus,  quae  scilicet

amantibus facilis est, przy czym periurium można uznać za nawiązanie do wykorzystanego

przez Horacego w pierwszym wersie utworu wyrażenia ius perieratum528.

(3) w P. C. 3,3,69 gramatyk w parafrazie wskazuje na znaczenie kataforycznego hoc w

non hoc iocosae conveniet lyrae, zapowiadając treść kolejnych wersów: nunc his uerbis poeta

ad  se  conuersus  ait  non  se  recte   facere,  quod  lyrico  carmine,  cui  iocosa  conueniant,

seueriora  loquatur, przy czym owo ujęcie poważnych treści w niepoważną pieśń zostanie

wskazane wprost w H. C. 3,3,72 (desine) magna modis tenuare parvis.

(4) w P. C. 3,9,21, które stanowi objaśnienie do H. C. 3,9,21-22:
quamquam sidere pulchrior

ille est,

czytamy:  QUAMQUAM  SIDERE  CLARIOR  Calais  scilicet.  Imię  Kalaisa  poeta

wzmiankuje już w H. C. 3,9,14, zatem choć ze względu na lemat przypisać należy eksplikację

Porfyriona do w. 21 raczej niż 22, niewątpliwie przyczynia się ono do rozwiązania anafory

zaimkowej.

(5) Bezpośredniej eksplikacji doczeka się również anaforyczne ille w H. C. 4,13,6 ille

uirentis eqs., które objaśnia Porfyrion (ad loc.) jako  Cupido scilicet, przy czym imię boga

pojawia się wcześniej w H. C. 4,13,5-6 et cantu tremulo pota Cupidinem / lentum sollicitas.

Elipsa

Tekstotwórczą funkcję pełni w tekście, a przynajmniej w jego współczesnych ujęciach,

elipsa, kiedy służy wyrażeniu koreferencji, zatem na przykład gdy jako tzw. zerowa anafora

wskazuje  na  wcześniej  wyrażony  już  podmiot  (Bartmiński  & Bartmińska-Niebrzegowska

2009,  s.  287).  Zarazem  jest  elipsa  zjawiskiem  typowym  tak  dla  języka  codziennej

komunikacji, jak i dla mowy literackiej, czy  sensu largo dla języka w ogóle. Nie mówimy

przy tym wyłącznie o tzw. elipsie gramatycznej (Lyons 1975, s. 199), ale również o naturalnej

dla języka dążności jego użytkowników do ekonomii wyrazu, którą rządzi zasada, iż „treść

nie musi być wyrażana,  jeśli  można ją wyprowadzić z kontekstu”  (Vater 2009, s. 41).  Ta

definicja bliska jest ujęciu Pinkstera, który przekonuje, iż elipsa to tyle co „brak jednego lub

więcej  składników  w  zdaniu  B,  które  to  składniki  były  w  jakiś  sposób  wyrażone  w

poprzedzającym  lub  jeszcze  wcześniejszym  zdaniu  A  i  których  nie  można  pominąć

528 H. C. 2,8,1-2 ulla si iuris tibi perierati / poena.
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składniowo czy semantycznie bez znajomości kontekstu”  (Pinkster 1990, s. 251). W zakres

tak  pojętej  elipsy  wchodzić  będzie  choćby  pominięcie  podmiotu,  dopełnienia,  w  tym

dalszego, orzeczenia czy głównego elementu grupy nominalnej (Pinkster 1990, ss. 251–252).

Tradycyjne ujęcie problemu elipsy znajdziemy u Hofmanna-Szantyra, przy czym dla

zrozumiałego użycia elipsy istotna jest  dla badaczy – jak dla Pinkstera czy tekstologów -

dostępność kontekstu. Uczeni owi przypominają o literackich walorach elipsy, kiedy to jej

użycie dyktuje chęć uzyskania efektu dobitności, wobec czego rozróżniają przypadki elipsy

„afektywnej”  (affektische  Ellipse)  i  elipsy  podyktowanej  względami  oszczędności

(Sparsamkeitsellipse)  (Leumann i in. 1977, ss. 822–823). Stąd też mianem elipsy określają,

m.in. pominięcie łącznika w 3 osobie indicativi praesentis529, ale także przypadki pominięcia

– czy to w wyrażeniach emotywnych czy w potocznych – innych czasowników (Leumann i

in. 1977, ss. 423–425), dopełnień przy  habere czy  facere, rzeczownika przy genetiwie (np.

eius zam. eius uxor) lub przy przymiotnikach (np. divinarum zam. divinarum scripturarum).

Różnice w wyliczaniu zjawisk obejmowanych mianem elipsy530 zwracają  naszą uwagę na

fakt,  iż  eliptyczność  języka  jest  stopniowalna.  Zbyt  daleko  posunięta  prowadzić  może,

oczywiście,  do  zaciemnienia  komunikatu  czy jego całkowitej  niezrozumiałości.  Z  drugiej

strony umiejętne jej zastosowanie ma walor estetyczny. Tę dwoistość elipsy dobrze widać w

antycznych definicjach.

Starożytni dobitnie uświadamiali sobie kontekstową wykładalność językowej detrakcji.

Świadczy o tym choćby Quint.  8,6,21  quidam synecdochen  uocant et  cum id  in contextu

sermonis quod tacetur accipimus: uerbum enim ex uerbis intellegi, quod inter uitia ellipsis

uocatur: „Arcades ad portas ruere”531. W tradycji retorycznej wyrażenia eliptyczne rozważa

się na gruncie  virtus brevitatis i służących jej osiągnięciu detrakcyjnych figur  elocutionis i

sententiae. Elipsy zatem będą się teoretycy wymowy dopatrywać w infinitiwie historycznym

oraz,  by  użyć  sformułowania Lausberga  (2002,  s.  386),  w  „stylu  nominalnym”.  Pośród

detrakcyjnych  figur  słów  wymieniać  się  będzie  również  zeugmę  oraz  asyndeton,  zaś  do

529 Np. w przysłowiach, opisach, w wyrażeniach typu  mirum quin, określeniach czasu w rodzaju  hic tertius
annus, wykrzyknieniach. W formach innych czasów znacznie rzadziej, por. Hofmann i Szantyr (1977, s. 219
sqq.).

530 W  poczet  zjawisk  bliskich  elipsie  zaliczają  także  brachylogie  i  wyrażenia  „pregnantyczne”.  Do  tych
pierwszych zalicza się tzw. comparatio compendiaria, potoczne pominięcie zaimka względnego po  quam,
upodobnienie przypadków w zdaniu eliptycznym do akuzatiwu w zdaniu poprzedzającym, pominięcie verba
dicendi. Jako przypadki „pregnancji” klasyfikują Hofmann i Szantyr (1977, ss. 826–828) użycia w rodzaju
dicere de aliquo w znaczeniu male dicere, ferre … formosam w miejsce iniurias formosae (Prop. 2,24,40),
Philippi zamiast pugna Philippica, ale też tzw. przysłówki oceny („adverbia des Urteils”) w rodzaju stulte
istud credimus, zestawienia dwóch zaimków (pytajnego i wskazującego), zastąpienie dicere de konstrukcją
dicere + acc. Podobny charakter mieć będą również asyndeton, zeugma i figura ἀπὸ κοινοῦ (Leumann i in.
1977, ss. 828–836).

531 Por. też Lausberg (2002, s. 386).
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detrakcyjnych figur myśli zaliczy się  percursio,  praeteritio i asposjopezę. Jak jednak widać

już w powyżej zacytowanych słowach Kwintyliana (inter uitia eqs.),  artystyczna detrakcja

łatwo  może  się  przerodzić  w  vitium.  Podsumowując,  odróżnić  musimy  wzmacniającą

poczucie  kohezji  tekstu  elipsę  stanowiącą  parę  izotopiczną  z  koreferującym  członem

poprzedniej wypowiedzi od elipsy naturalnej dla języka acz stanowiącej zawsze wyzwanie dla

rozumienia, zwłaszcza w tekście poetyckim. W komentarzach zjawisko pomijania w planie

wyrażania  części  zdania  czy  nawet  całych  zdań  bywa  opatrywane  miana  elipsy  czy

asyndetonu532, częściej jednak znajdziemy w nich formuły  deest czy  subaudiendum (est)533.

Określany tymi ostatnimi zbiór  zjawisk nie  jest  bynajmniej  jednorodny. Z jednej  bowiem

strony,  jak  zobaczymy,  uzupełnienia  proponowane  przez  gramatyków  dotyczyć  będą

elementów, których pominięcie nie utrudnia zrozumienia, często fakultatywnych czy zgoła

zbędnych. Z drugiej, zwłaszcza objaśnienia wprowadzane poprzez  subaudiendum nie są już

konstatacją  elipsy, nie  tyle  dotyczą  planu wyrażania,  co  raczej  planu treści,  gdyż opisują

konieczne  dla  wytworzenia koherentnego tekstu  inferencje534.  Z  tym zatem zastrzeżeniem

należy traktować poniższe rozważania.

Nawet  jeśli  gramatyk  nie  waha  się  w  swojej  diagnozie  elipsy535,  w  komentarzach

dominują objaśnienia przybierające postać rekonstrukcji „idealnego” wyrażenia językowego,

takiego zatem, w którym - niejako wbrew samemu językowi536 - możliwie wiele wyraża się

powierzchniowo.  Dlatego  też  pośrednicząc  pomiędzy tekstem  a  odbiorcą  gramatyk

uzupełniać  będzie  tekst  o  niewyrażone,  a  najczęściej  fakultatywne  w komunikacji,  także

literackiej, elementy. Oto np. Donat w D. An. 10,4 VTRAMVIS deest ‘harum’ konstatuje brak

partytywnego harum537, choć zaimek wydaje się być zrozumiały i bez niego538. Tym bardziej

więc nie może dziwić obecność w komentarzu objaśnień, które zdają się często mieć za swój

cel nie tyle ułatwienie zrozumienia trudnego ustępu, co raczej ilustrację rozpoznanej w tekście

figury. Przykładem takiego „stylistycznego” rozumienia elipsy może być komentarz do T. An.

532 O asyndeton u Donata, por. Jakobi (1996, ss. 118–120).
533 Pomijamy w naszym wywodzie bardziej oczywiste przypadki elipsy, np. pominięcie ad po devenio w V. A.

1,365 deuenere locos (S. ad loc. DEVENERE LOCOS ‘ad’ minus est).
534 Taki graniczny przypadek stanowi D. An. 469,4. Oto Simon, będąc świadkiem rozmowy Myzji i Lesbii,

powie o Pamfilu T. An. 469  adeon est demens? ex peregrina? Donat uznaje  ex peregrina za wyrażenie
eliptyczne (ściślej: aposjopezę) i dostarcza czytelnikowi niewyrażonego zdania skutkowego: D. An. 469,4
EX PEREGRINA ἀποσιώπησις, deest enim ‘ut filium suscipiat’ aut aliquid tale.

535 Wątpliwości,  jakie  zjawisko  elipsy  mogło  rodzić,  dobrze  ilustruje  wahanie  Donata  co  do  interpretacji
wypowiedzianych  w  T.  An.  149  słów  Sozjasza  non  tu  ibi  gnatum  …? Donat  podaje  bowiem  dwie
możliwości opisu zdania: jako przykładu aposjopezy lub elipsy z pominięciem obiurgasti czy też podobnego
wyrazu (D. An. 149,1-2).

536 „Należy wystrzegać się traktowania każdego skrótu jako elipsy. Nie ma takiej sytuacji, która mogłaby zostać
oddana językowo we wszystkich jej detalach” (Vater 2009, s. 41).

537 O wspomnianych w poprzednim wersie T. An. 9 fecit Andriam et Perinthiam.
538 Por. np. Plaut. Rud. 566 vel ego amare utramvis possum, si probe adpotus siem.
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285 accessi; uos semotae: nos soli. Jakkolwiek gramatyk zauważa, iż mamy tu do czynienia z

właściwymi  Terencjuszowi  figurami,  tj.  asyndetonem  i  elipsą,  jednocześnie  przecież  nie

sposób nie dostrzec, iż tak passus, jak i uzupełnienia komentatora są zupełnie elementarne: D.

An. 285,1 ACCESSI VOS SEMOTAE NOS SOLI figurae proprie Terentianae, ἀσύνδετον et

ἔλλειψις: ‘uos semotae’ deest ‘estis’, ‘nos soli’ deest ‘remansimus’539.

Prócz tego pre-retorycznego wymiaru rozpoznanie elipsy ewokuje niekiedy przekonanie

gramatyków  o  pochodzeniu  pewnych  konstrukcji  od  wyrażeń  „pełnych”,

niezredukowanych540,  których uprzytomnienie czytelnikowi ma walor  tak hermeneutyczny,

jak dydaktyczny. Tak chyba należy tłumaczyć objaśnienie, np.:

(1) niezależnych koniunktiwów w pytaniach, np. w D. An. 191 gdzie Terencjuszowe

hoc quid sit? gramatyk uzupełnia (ad loc.) o quaeris: HOC QVID SIT ἔλλειψις, deest enim

‘quaeris’.541

(2) niezależnego koniunktiwu w funkcji imperatiwu: na marginesie wypowiedzianego

przez Dawosa w T. An. 598 quiescas ‘bądź spokojny’, znajdziemy w komentarzu Donata dwa

objaśnienia  różnie  interpretujące  ten  sam  fakt  językowy:  D.  An.  598,3  QVIESCAS:  pro

‘quiesce’. 4 aut deest ‘uolo’ aut ‘facito’.542

(3)  accusativus  exclamationis w  T.  An.  868-9  o  Chreme,  /  pietatem  gnati!,  który

gramatyk  tłumaczy,  wskazując  na  domyślne  uides:  D.  An.  869,1  PIETATEM  GNATI

ἔλλειψις, deest enim ‘uides’ aut quid tale.

(4)  patronymicum w genetiwie w S. A. 1,41  OILI Oilei  … et  est  Graeca figura,  si

dicamus ‘Aeneas Anchisae’ et subaudiamus ‘filius’. hac autem figura utimur circa patres et

circa   maritos  tantum,  ut  Vergilius  „Deiphobe  Glauci”,  id  est  filia,  et  „Hectoris

539 Por. też D. An. 300 VERBVM VNVM CAVE D[E] N[VPTIIS] deest ‘dicas’: figura ἔλλειψις czy D. An. 57,1
AVT AD PHILOSOPHOS mira ἔλλειψις et familiaris Terentio. nam possumus subaudire ‘audiendos’ siue
‘sectandos’.  Jak  już  zauważyliśmy,  konstatowanie  użycia  figury  mogło  mieć  za  zadanie  wyłącznie
wprawienie ucznia w rozpoznawaniu i nazywaniu cech języka literackiego i retorycznego. Tę funkcję dobrze
obrazuje wyjaśnienie Serwiusza do wtrącenia w V. A. 1,65-66 Aeole - namque tibi diuum pater … mulcere
dedit fluctus eqs. Gramatyk wskazuje tu na obecność parentezy, zarazem dostarczając kryteriów odróżnienia
jej  od  elipsy  właśnie:  S.  A.  1,65  AEOLE  INCVTE  VIM  VENTIS  …  et  est  figura  parenthesis.  inter
parenthesin et ellipsin hoc interest, quod parenthesis est quotiens remota de medio sententia integer sermo
perdurat; plenum namque est ‘Aeole incute vim ventis’ … ellipsis autem  est quotiens remotis interpositis
deest aliquid, ut est (A. 1,136) „quos ego - post mihi non simili poena”; deest enim ‘adfligam’.

540 Przeciwieństwem tej strategii byłoby konstatowanie „abundancji” w rodzaju recta uia w miejsce recta w D.
An.  600,4  RECTA VIA  plene  dixit,  non  tantum  ‘recta’.  O  typach  pleonazmu  oraz  jego  funkcjach  w
komentarzu Donata, por. Jakobi (1996, ss. 120–123).

541 Por. też D. An. 336 AT TV HERCLE HAVT QVICQVAM deest ‘effers dicis nuntias’ czy też 468 QVID HOC:
secum senex ἐλλειπτικῶς, deest enim ‘rei est’.

542 Jakobi widzi w 598,3 rezultat interwencji redaktora, dla Donata typowe bowiem miałyby być objaśnienia w
rodzaju x pro y (Jakobi 1996, s. 59). W oryginalnej zatem postaci rzeczone objaśnienie mogłoby mieć postać
coniunctivum (modum) pro imperativo posuit.
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Andromache”, id est uxor.543

(5) rzeczowników odprzymiotnikowych, takich jak conuexum w V. A. 1,310 in conuexo

nemorum, który to wyraz interpretować można jako elipsę conuexum locum: S. A. 1,310 IN

CONVEXO NEMORVM ... ‘convexo’ autem curvo, unde et ‘convexum’ dicitur  caelum. sane

subaudimus ‘loco’.

Konsekwencją  takiego  rozumienia  języka  jest  tendencja  do  wskazywania  użyć

hiperpoprawnych, całkowicie eksplicytnych, przy czym względy hermeneutyczne zdają się tu

schodzić  na  dalszy  plan,  gdyż  wykazywana  przez  gramatyka  eliptyczność poetyckiego

dyskursu nie niesie żadnego zagrożenia dla zrozumienia dzieła. Przykładem takiej eksplikacji

będzie glosa do T. An. 65 ita ut facillime eqs.  Gramatyk sugeruje, iż ut musi następować po

czasowniku  lub  jego  ekwiwalencie:  D.  An.  65,2  ITA VT  deest  ‘faciens  uolens  agens’.

Podobnie z wiedzy o kategorialnych właściwościach części mowy wynika uwaga do T. An.

482  signa  esse  ad  salutem,  gdzie  gramatyk  dostrzega  użycie  absolutne  i  jako  takie  –

eliptyczne  wyrażenia  przyimkowego  ad  salutem.  Nieeliptyczna  wersja  zdania  brzmiałaby

zdaniem gramatyka signa haerentia/pertinentia ad salutem: D. An. 482,1-2 SIGNA ESSE AD

SALVTEM deest ‘haerentia’ aut ‘pertinentia’ … absolute ergo dixit, ut desit aliquid tale. unde

et nos dicimus ‘quid ad rem?’ uel ‘quid ad me?’ Porfyrion z kolei ueksplicytnia czasownik,

który  rządzić  ma  koniunktiwem544 w  P.  C.  1,14,19-20  INTERFVSA  NITENTIS  VITES

AEQVORA C. hic sensus per se accipiendus et subaudiendum hic ‘suadeo’, ut sit:  ‘suadeo,

uites aequora inter Cycladas nitentes fusa’.

Wobec powyższego nie dziwi, że gramatycy będą uzupełniać lapidarne równoważniki

zdań, „dopisując” im zazwyczaj orzeczenie. Tak czyni na marginesie T. An. 61 Donat: ad loc.

4  NE QVID NIMIS deest ‘agas’, ut sit: ‘ne quid nimis agas’, przez co czyni tekst bardziej

zrozumiałym, ale i pozbawia  brevitas. Podobnie rzecz się ma z D. An. 183,2, gdzie Donat

wskazuje,  iż  dostrzeżona  przezeń  w  Andrii  elipsa  zbliżona  jest  do  stosowanej  przez

Wergiliusza: NEC SATIS AD OBIVRGANDVM CAVSAE deest ‘habui’ uel ‘erat’, ut Vergilius

„nec sat rationis in armis”: et hic ‘est’ uel ‘habui’ deest ad sententiam. Również Serwiusz

będzie  „rekonstruował”  pełną  postać  zdania,  gdy V. A.  1,36-7  cum  Iuno  … haec  secum

uzupełni o locuta est: S. A. 1,37 HAEC SECVM subaudimus ‘locuta est’, deest enim.545 Tak

też rzecz się ma z wyodrębnieniem cana Fides et Vesta z szeregu w V. A. 1,293-3:

543 Uwaga ta ma zatem również charakter preskrypcyjny. Eliptyczny charakter ma zdaniem Serwiusza także
meus w V. A. 1,231 meus Aeneas, jak o Eneaszu wyraża się Wenus: S. A. 1,231 MEVS subaudis ‘filius’.

544 Choć wydaje się on raczej związany z desiderium curaque non levis z w. 18.
545 Identycznie  S.  A.  1,76  AEOLVS  HAEC  subaudis  ‘dixit’,  quod  ex  posterioribus  intellegitur,  ut  supra

notavimus,  a  także  1,371  IMOQVE TRAHENS A PECTORE VOCEM deest  ‘dixit’ czy 1,559  TALIBVS
ILIONEVS aut subaudis ‘loquebatur’ eqs.
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cana Fides, et Vesta, Remo cum fratre Quirinus,

iura dabunt.

Raz wydzielonym gramatyk odtwarza następnie orzeczenie: S. A. 1,292 CANA FIDES

ET VESTA subaudis  ‘erit’.  Podobnie poszukiwanie  paralelizmu w H.  C.  3,6,6  hinc omne

principium, huc refer exitum, powoduje Porfyrionem, gdy uzupełnia hinc omne principium o

czasownik  habes:  P.  C.  3,6,6  HINC  OMNE  PRINCIPIVM  subaudienda  est  extrinsecus

particula ‘habes’. et est sensus: hinc omne principium imperii habes, quod deos colas; ergo

ut imperium perseueret, perseuera deos colere; czy gdy uzupełnia o  łącznik  esse  orzecznik

timidus: P. C. 4,9,51-2 NON ILLE PRO CARIS AMICIS AVT PATRIA TIMIDVS PERIRE deest

‘erit’. Do częściej korygowanych „braków” poetyckiej elocutio należy też pomijanie zaimka

względnego,  np.  w  parentezie  w  V. A.  1,12  urbs  antiqua  fuit  (Tyrii  tenuere  coloni),  na

marginesie  którego  Serwiusz  wskaże,  iż  pominięcie  jest  charakterystyczne  dla  języka

dawnego: S. A. 1,12  TYRII TENVERE COLONI deest ‘quam’,  amant namque antiqui per

epexegesin dicere quod nos interposito pronomine exprimimus.546 Z kolei brak sprzężonego z

zaimkiem względnym zaimka osobowego „naprawia” Porfyrion w P. C. 3,16,43-44  BENE

EST CVI DEVS OBTVLIT PARCA QVOD SATIS EST MANV subaudiendum hic extrinsecus

pronomen, quod est ‘ei’, ut sit: ‘bene est ei, cui deus obtulit parca quod satis est manu”.

Nie zawsze dbałość o składniową precyzję i ueksplicytnienie wszystkich związków w

obrębie zdania wydaje się prowadzić we właściwym kierunku. Błędnej intepretacji składni H.

C. 3,24,22-3 metuens alterius uiri … castitas dopatrujemy się w uwadze ad loc. Porfyriona.

Gramatyk  zdaje  się  prowadzić  swojego  czytelnika  ku  interpretacji,  w której  alterius  uiri

pozostaje  w  związku  z  domyślnym  adulterium,  który  to  wyraz  z  kolei  jest  właściwym

dopełnieniem  participium metuens:  P.  C.  3,24,  22  ET  METVENS  ALTERIVS  VIRI

subaudiendum extrinsecus ‘concubitum’. Tymczasem zrozumieć tę grupę składniową można i

obywając  się  bez  domyślnego  adulterium,  gdyż  metuens jest  tu  raczej  przymiotnikiem

rządzącym genetiwem właśnie.  Podobnie  należy  chyba  traktować   komentarz  Donata  do

użytego przez Terencjusza zwrotu tempus fert, który zdaniem gramatyka otwiera miejsce dla

dopełnienia  se w D. An. 188,1 DVM TEMPVS AD EAM REM T. deest ‘se’, ut sit: ‘dum se

tempus praebuit’547. 

Już  powyższe  przykłady  wskazują,  iż  mamy  tu  do  czynienia  z  konstatacją  różnic

pomiędzy langue a poetyckim parole. Dystans ten będzie, oczywiście, szczególnie dojmujący

w przypadku użyć potocznych czy choćby mówionych. Nie dziwi zatem, że szczególnie wiele

546 Miejsce  to  stanowi paralelę  dla S.  A.  1,159  LOCVS subaudis  ‘quem’,  ut  superius  “urbs antiqua fuit”.
Podobnie też S. A. 1,532 OENOTRI COLVERE VIRI deest ‘quam’.

547 Por. jednak, np. T. Ad. 843 tempus fert.
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takich objaśnień  znajdziemy w komentarzu Donata,  bo to  w dziele  Terencjusza mamy do

czynienia, po pierwsze, z nagromadzeniem konstrukcji właściwych językowi potocznemu i

mówionemu, po drugie zaś, z językiem, który służy interakcji, a jego interpretacja zależy w

dużej mierze od kontekstu, przede wszystkim – wypowiedzi interlokutorów548. W bliskości

stylu Terencjusza językowi mówionemu tkwi,  jak się wydaje,  źródło objaśnień w rodzaju

tego, które znajdujemy na marginesie T. An. 29 paucis te volo, które to słowa Donat wykłada

uzupełniając  o  czasownik  ‘rozmawiać’ i  rzeczownik  ‘słowa’:  D.  An.  29,2 PAVCIS  deest

‘colloqui’ aut  ‘uerbis’.549 Ta typowa dla  mowy potocznej  skrótowość będzie przedmiotem

uwag Donata na marginesie T. An. 357 circumspicio: nusquam. forte ibi huius uideo Byrriam.

Tu komentarza doczeka się najpierw nusquam, w którym gramatyk dopatruje się eliptycznej

wersji nusquam uidi: D. An. 357,1 NVSQVAM deest ‘uidi’,550 a następnie użyty w znaczeniu

posesywnym  zaimek  huius:  D.  An.  357,2  FORTE  IBI  HVIVS  VIDEO  BYRRIAM  deest

‘seruum’. Podobnie na marginesie lapidarnego T. An. 527-528:

Chremem

conueniam, orabo gnato uxorem

zanotuje Donat w D. An. 528 GNATO VXOREM: subauditur ‘ut det’.
Rozwiązania  również,  jak  wspomnieliśmy,  doczekają  się  zakorzenione  w

charakterystyce dialogu przypadki elipsy zrozumiałej tylko przez odwołanie do wcześniejszej

wypowiedzi  postaci lub  jej  interlokutora551.  Stąd  uzupełniona  zostanie  wypowiedziana  w

reakcji na pytanie Simona hoccin agis an non?, pozbawiona orzeczenia odpowiedź Dawosa

ego vero istuc (T. An. 186): D. An. 186,3  EGO VERO ISTVC deest ‘ago’ uel ‘audio’, przy

czym pierwsza  propozycja  jest  echem czasownika  użytego  przez  Simona.  Wśród  innych

przykładów tego poszukiwania koherencji w aktualnym temacie rozmowy postaci wymienić

należy, np.:

(1) D. An. 381,1, gdzie lakoniczne T. An. 381 difficile est Dawosa zostaje uzupełnione o

podmiot w oparciu o temat rozmowy, tj. opór Pamfila wobec ojca: DIFFICILE EST hoc est,

resistere contradicere.552

548 Jakobi  zauważa  znaczącą  dysproporcję  w  ilości  rozpoznanych  przez  komentatorów  elips  w  dziele
Wergiliusza  i  Terencjusza:  „Donat  belegt  die  Figur  namentlich  ca.  70mal  (…),  während  im  Corpus
Servianum die Diagnose lediglich an sieben Stellen begegnet” (Jakobi 1996, s. 115).

549 Podobny charakter - uzupełnienia zwrotu lub wyrażenia - ma D. An. 82,2 EGOMET CONTINVO MECVM
C. C. E. ‘mecum’: deest ‘uoluebam cogitabam uersabam’.

550 Podobnie interpretowane będzie continuo w D. An. 361,2 EGOMET CONTINVO deest ‘duco’: consuetudine
dictum. est et ἐλλειπτικῶς.

551 Por. również Lyons  (1975, s. 198): „w normalnej codziennej mowie występuje wiele wypowiedzi, które,
jeśli chodzi o ich wewnętrzną formę, są «zależne» od występujących wypowiedzi zrealizowanych przed
nimi przez tego samego mówiącego albo przez jego rozmówcę”.

552 Tak też ueksplicytniane w przekładzie Skwary (Terencjusz 2005, s. 83): „trudno się sprzeciwiać”,  ale  Riley
(Riley 1893, s. 24): „it is a difficult matter” i Talbot (Talbot 1869, s. 55) : „il est difficile”.
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(2)  ujęcie  czasowników  modalnych,  dla  których  w  planie  wyrażania  pominięto

dopełnienie  zrozumiałe  jednakowoż  dzięki  kontekstowi:  D.  An.  409,3  POSSIM apud  me

esse553.

W  dziele  scenicznym  elipsa  może  być  sygnalizowana  i  rekompensowana  przez

gestykulację  czy  mimikę.  Wydaje  się,  iż  z  aktorskim sygnalizowaniem  elipsy  mamy  do

czynienia w D. An. 381,6 DIFFICILE EST ἀποσιώπησις cum uultu: deest ‘resistere’, gdzie

uultus, ‘mimika’, wskazuje na moment zawieszenia głosu. Nieco inaczej rzecz się ma chyba z

D. An. 226,3 EGO HINC ME AD FORVM uultuose hoc pronuntiatur, ut desit ‘pergam’ aut

‘ducam me’, gdzie realizacja sceniczna pozwala pominąć określenie czynności, gdyż stanowi

naturalne dopełnienie kwestii postaci. Taką też kompensującą rolę wydaje się pełnić zdaniem

Donata mimika w D. An. 232, gdzie Donat zauważa elipsę w T. An. 231-2:

inportunitatem spectate aniculae

quia compotrix eius est,

przy  czym  proponuje  uzupełnić wypowiedź  Myzji  o  całe  zdanie  wprowadzające

informację,  której  domniemaną  przyczynę  stanowi quia  eqs. Gramatyk  komentuje  owo

miejsce:  D.  An.  231  QVIA  COMPOTRIX  EST  in  uultu  remansit  oratio;  deest  enim  per

figuram  ἔλλειψιν ‘ideo illam uult arcessi’. Trudno tu o jednoznaczną odpowiedź: czy gest

sceniczny wyrażać ma całą treść ideo eqs. czy raczej - jak poprzednio - kierunek ruchu.

To również  Donat będzie szczególnie podkreślał  interakcyjne i  emotywne znaczenie

elipsy  oraz  aposjopezy.  Fakt,  że  styl  eliptyczny  odzwierciedla  również  stany  psychiczne

postaci,  konstatuje Donat np. w D. An. 369,1, gdzie zauważa  ADEON EST DEMENS EX

PEREGRINA  ἔλλειψις per  ἀποσιώπησιν apta  cogitanti.  reliquum autem  sic  pronuntiat

quasi reperto consilio, przypisując eliptyczność namysłowi.554 Z kolei przerwana wypowiedź

Simona w T. An. 872 quid ais, omnium …? doczeka się dwóch sprzecznych interpretacji, z

których w jednej aposjopeza uznana będzie za właściwą dla osób ogarniętych gniewem: D.

An. 872,3  QVID AIS OMNIVM … et est irati familiaris  ἀποσιώπησις, cum pro dignitate

peccati non inueniat conuicium. Druga z interpretacji - sprzeczna z poprzednią - wiedzie nas

ku eksplikacji aposjopezy jako rezultatu celowego przerwania wypowiedzi postaci przez jej

interlokutora, tu powstaje wskutek interwencji zniecierpliwionego Chremesa: D. An. 872,2

ἀποσιώπησις tertia.  et  est  ad  deformationem  personae.  Takie  rozumienie  terminu

„aposjopeza trzecia” pozostawałaby w zgodzie z definicją zachowaną w D. An. 790:  fiunt

553 Pamfil powątpiewa w D. An. 409, czy będzie mógł zachować zimną krew w rozmowie z ojcem, modo ut
possim, Dave!, przy czym possim staje się zrozumiałe w świetle padającego wcześniej z ust Dawosa apelu
D. An. 408 proin tu fac apud te ut sies.

554 O elipsie jako sposobie charakteryzowania ethos postaci u Terencjusza, por. Jakobi (1996, ss. 116–117).
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autem ἀποσιωπήσεις, id est reticentiae modis tribus: aut enim tacet per se ipsum et ad aliud

transit et est prima, aut tacet nec ultra aliquid dicet et est secunda, aut alterius interuentu

personae silet et est tertia. Podobny walor miałaby rozmowa Myzji i Dawosa, w której ten

ostatni, świadomy obecności ukrytego Chremesa, wypytuje niewolnicę Glikerki o dziecko jej

pani:  T.  An.  742  puer  herclest.  mulier,  tun  posisti  hunc? Nieświadoma  spektaklu,  jaki

odgrywa przed ojcem Glikerki Dawos, niewolnica zapyta wreszcie w T. An. 752 deliras: non

tute ipse? Niewolnik nie pozwala jej jednak skończyć (T. An. 752-3):

uerbum si mihi

unum … faxis: cave!

Donat zauważy, iż Dawos kontroluje wypowiedzi Myzji przerywając jej (interturbat)

raz po raz: D. 752,1  DELIRAS NON TVTE IPSE deest ‘eum mihi dedisti?’ sed et supra et

nunc interturbat Dauus,  ne mulier totum dicat.  Mielibyśmy tu raz jeszcze do czynienia z

aposjopezą „trzeciego typu”. Z kolei czysto perswazyjny wymiar mieć będzie aposjopeza w T.

An.  165  sed  quis  opus  est  uerbis? Gramatyk  nie  będzie  tu  podpowiadał  czytelnikowi

pominiętych słów, a opisywał tylko emotywne znaczenie figury: D. An. 165 ἀποσιώπησις
est grauissimam poenam ostendentis.

Jak  wynika  z  powyższych  przykładów  zjawiska  oznaczane  zwrotem  deest czy

subaudiendum nie wydają się zwykle zagrażać pomyślności zrozumienia. Jednak w naszych

komentarzach  znaleźć  można  i  takie  miejsca,  gdzie  uwaga  gramatyka  pozwala  uniknąć

czytelnikowi  składniowych  ambiguitates i  znacząco  ułatwić  rozeznanie  w  dyskursie.

Przykładem może być  choćby zachowane w D.  An.  145,1 skądinąd słuszne  uzupełnienie

Terencjuszowego An. 144-6:

uenit Chremes postridie ad me clamitans:

indignum facinu’; comperisse Pamphilum

pro uxore habere hanc peregrinam.

Donat  proponuje  uzupełnić  zdanie  o  zaimek  se,  zatem  rozumieć  se  comperisse

Pamphilum (D. An. 145,1 INDIGNVM FACINVS C. P. deest ‘se’), przy czym se tożsame jest z

Chremes555.  Składniowej  perspicuitas  zagraża  również  będący konsekwencją  eliptyczności

wyrażenia  problem z delimitacją  tekstu  pozbawionego interpunkcji.  Dowodzi  tego uwaga

Donata na marginesie T. An. 345 te ipsum quaero. euge, Charine! ambo opportune: uos uolo.

Pozbawiony interpunkcji w starożytnym tekście segment ambo opportune uos uolo dopuszcza

różne  możliwości  distinctio,  decyzja  co  do  których  możliwa  jest  dzięki  hipotezie  elipsy

555 Por. zupełnie błędnie naszym zdaniem autorzy wydania HyperDonat (Bureau & Nicolas 2009, n. 274).
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właśnie: D. An. 345,2 AMBO OPPORTVNE deest ‘adestis’, non: ‘opportune uos uolo’.556

Eliptyczność  języka  zagraża  niekiedy  również  rozeznaniu się  w  świecie

przedstawionym,  a  interwencja  gramatyka wydaje  się  niezbędna557.  Jednym  z  takim

przypadków jest T. An. 970 pater amicu’ summu’ nobis, które to słowa wypowiada Pamfil o

swojej ledwie wzmiankowanej558 wybrance. Interwencję gramatyka wywołuje brak explicite

wyrażonego possessivum, precyzuje on zatem: D. An. 970,2 AMICVS SVMMVS deest ‘eius’.

Abstrahując  od  poprawności  lemmatu559,  o  zasadności  uzupełnienia  i  jego  wadze  dla

ułatwienia rozumienia passusu, świadczy znaczący fakt, iż również niektórzy tłumacze Andrii

postanowili owo possessivum ueksplicytnić:

(1) Riley (1893, s. 61): „Her father is an intimate friend of ours”;

(2) Skwara (2005, s. 163): „A jej ojciec nam sprzyja”;

(3) Talbot (1869, s. 155): „Son père est notre meilleur ami.”

Z  innym  przykładem  orientowania  czytelnika  w  temacie  i  śledzenia  przesunięć

referencji, spotkamy się w komentarzu na marginesie T. An. 129, gdzie czytamy  in ignem

inposita est; fletur. interea haec soror eqs. Gramatyk zauważy tu D. An. 129,1  IN IGNEM

INPOSITA EST ἔλλειψις: non enim ‘quae’. 2 et mire, cum ‘funus’ supra dixerit. Dostarcza

zatem  niewyrażonego  zaimka,  który  ma  zwrócić  uwagę  czytelnika  na  fakt,  iż  tematem

wypowiedzi jest teraz zmarła, nie zaś nos czy funus z poprzednich wersów560. Uwaga ta, choć

556 W  kontekście  distinctio interesująca  jest  uwaga  Donata  tycząca  T.  An.  395-6  nam  quod  tu  speres
„propulsabo facile uxorem his moribus; / dabit nemo”. W dzisiejszych wydaniach znajdujemy średnik po
his moribus, który wskazuje, iż mamy do czynienia ze względnie niezależnymi wypowiedziami. Tymczasem
gramatyk  -  błędnie,  jak się  wydaje -  łączy  his moribus nie z  propulsabo,  a  z  dabit  nemo,  co każe mu
następnie doszukiwać się elipsy: D. An. 395,5 VXOREM HIS MORIBVS deest aliquid, ut sit: ‘his moribus
agenti’, aut: ‘his moribus praedito’.

557 Elipsa może być przy tym tylko jednym z rozwiązań niejasności tekstu, alternatywną hipotezą, jak w S. A.
1,219,  gdzie  gramatyk  proponuje  dwie  interpretacje  Wergiliańskiego  nec  iam  exaudire  vocatos,  gdzie
vocatos raz dotyczyć może bogów, to znowu zmarłych pozbawionych grobu: EXAVDIRE VOCATOS aut ...
‘deos’ et quasi conquestio est, quod non flectantur precibus, aut certe hoc dicit, non  solum perisse eos, sed
nec sepulturam habere, ad quam vocentur.

558 T. An. 969 Glyceria mea suos parentis repperit.
559 Jakkolwiek rękopisy są tu jednomyślne, bardziej zrozumiałe byłoby PATER AMICUS SUMMUS.
560 Por. uwaga wydawców HyperDonat (Bureau & Nicolas 2009, n. 263): „Ce qui est remarquable aux yeux du

grammairien, c’est que funus, qui signifie ici «le cadavre», est neutre et qu il est repris ici par un féminin qui᾽
désigne la morte.” Naszym zdaniem jest to interpretacja zupełnie chybiona. Świadczy o tym w pierwszym
rzędzie lektura D. An. 127,2 FVNVS INTERIM P. S. ‘funus’ a ‘funalibus’ dictum est, ut supra notauimus. et
est  funus  pompa exsequiarum.  Brak  zatem jakichkolwiek  śladów rozumienia  funus jako  ‘zwłoki’.  Jeśli
próbowalibyśmy zrozumieć to w istocie trudne miejsce - mire, cum ‘funus’ supra dixerit - postawilibyśmy
ryzykowną tezę,  iż  gramatykowi chodzić może o godną uwagi  (mire)  grę konceptem ‘ognia’:  in ignem
kontynuuje funus, który to wyraz, jak widzieliśmy w zacytowanym ledwie D. An. 127,2, pochodzi zdaniem
gramatyka od  funale, ‘pochodnia’. Etymologii dostarcza nam zresztą w D. An. 108,1  ‘funus’ est ‘pompa
exsequiarum’, dictum a ‘funalibus’: etenim noctu efferebantur propter sacrorum celebrationem diurnam.
Etymologia owa żywa była jeszcze u Izydora, orig. 11,2,34 funus a funibus accensis (por. Maltby (1991, s.
248).  Użyte  przy  tym  przez  Donata  określenie  mire dotyczy  w D.  An.  zazwyczaj  mniej  czy  bardziej
paradoksalnych elementów przedstawienia postaci i - przede wszystkim - celnej elocutio.
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jej  elementarny  poziom  może  zaskakiwać561,  zda  się  na  miejscu,  gdy  pod  uwagę  wziąć

dynamikę narracji  Simona (T. An.  127-130),  a  zwłaszcza ruch referencji  osobowej  (Vater

2009, s. 110):

funus interim

procedit: sequimur; ad sepulcrum venimus;

in ignem inpositast; fletur. interea haec soror

quam dixi eqs. (T. An. 127-130).

Referencja osobowa  będzie  tu  przebiegać  od  nos  (funus,  sequimur, venimus)  przez

Chryzydę (inpositast, fletur), po Glikerkę (haec soror).

Inną,  a  niezwyklę  istotną  funkcję  objaśnienia  elipsy  znajdziemy  w  Serwiuszowym

komentarzu do określenia ignotus, jakim w A. 1,384 określa się Eneasz: ipse ignotus, egens

eqs. Hipoteza  elipsy  służy  gramatykowi  do  utrzymania  koherencji  tekstu.  Zauważa  on

bowiem, iż Eneasz wcześniej powiedział o sobie V. A. 1,379 fama super aethera notus, co stoi

jego zdaniem w sprzeczności  z  analizowanym miejscem. Dlatego też Serwiusz proponuje

uznać ignotus za eliptyczne wyrażenie quasi ignotus: 

IGNOTVS deest  ‘quasi’;  nam contrarium est quod dixit  „fama super aethera notus”. facit  autem hoc
frequenter Vergilius, ut hanc particulam subtrahat, ut „at medias inter caedes exultat  Amazon”, quasi
Amazon; nam Vulsca fuit (S. A. 1,384).

Zauważmy, iż diagnoza elipsy nie służy tu bezspośrednio zrozumieniu tekstu, nie jest

próbą przywrócenia tekstowi idealnej, całkowicie eksplicytnej postaci, a raczej znosi napięcia

w świecie przedstawionym, szczególnie – zagrażające spójności przedstawienia postaci. Taki

wymiar  ma,  jak  się  wydaje,  również  P.  C.  3,7,19-20.  Oto  wysłannik  Chloe  opowiada

Gigesowi  historie  znanych  wiarołomców,  by  uległ  on  swojej  gospodyni.  Horacy,

wzmiankując Anteję i Hippolitę, podsumowuje wysiłki posłańca w C. 3,7,19-20  et peccare

docentis fallax historias mouet562. Gramatyk, starając się o całkowitą spójność i eksplicytność

tekstu, przekonuje P. ad loc. subaudiendum ‘et alias’, quia et hae, quas supra rettulit, docent

peccare. Podobnie Donat zauważy na marginesie  liberius w T. An. 52  liberius vivendi fuit

potestas, iż nie ma ów wyraz charakteru porównawczego, ‘swobodniej’ bowiem nie znaczy tu

‘swobodniej niż poprzednio’ (swobodnego życia bowiem broniły Pamfilowi „wiek, strach i

nauczyciel”), ale ‘nieco swobodniej’, przy czym owego ‘nieco’ należy się tylko domyślać: T.

An.  52,1  LIBERIVS ‘liberius’ non est  comparatiuus  gradus:  non enim libere ante  uiuere

potuit,  ‘dum aetas  metus  magister  prohibebant’.  ergo deest  ‘aliquanto’,  ut  sit:  aliquanto

liberius.

561 Zarazem po raz kolejny można odwołać się do przekładów, które ueksplicytniają podmiot inpositast: „on la
place” (Talbot 1869, s. 19); „she is placed” (Riley 1893, s. 11); „ciało kładą” (Terencjusz 2005, s. 58).

562 mouet] Borszak : monet lemma ap. Porphyrionem asseruatum.
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Szczególnego  znaczenia  nabiera  w  lekturze  również  śledzenie  niewyrażonych

powierzchniowo relacji pomiędzy sądami. Jakkolwiek bowiem junkcje (spójniki, konektory

itd.)  są  znaczącym  czynnikiem  tekstotwórczym563,  tak  ich  pominięcie  przerzuca  ciężar

budowania spójności tekstu na odbiorcę. Problemowi temu będziemy się jeszcze przyglądać

w rozdziale  poświęconym wiedzy, zauważmy tu tylko,  iż  gramatycy  dostarczają  niekiedy

czytelnikowi  hipotetycznego,  formalnego  wykładnika  związków  logicznych  pomiędzy

zdaniami. Z takim przypadkiem mamy do czynienia, np. w D. An. 83,6, gdzie Donat wskazuje

na niewyrażone konektory (quoniam … tamen),  które pozwalają  łatwiej  dostrzec związek

między informacjami o miłosnych perypetiach Pamfila w D. An. 82-3  certe captus, / habet

(sc. Pamphilus) i działaniach jego ojca z D. An. 83-4  obseruabam mane illorum seruulos /

uenientis aut abeuntis: D. An. 86,6 OBSERVABAM deest ‘tamen’, hoc est: „quamuis captus

erat  et  iam  habebat,  tamen  obseruabam”.  Taką  też  rolę  spełniać  będzie  wyrażanie

powierzchniowo niewyrażonych relacji, m.in. eksplikacji  choćby w D. An. 138, gdzie  nam

służy  gramatykowi  wskazaniu  związku  słów  Simona  nec  satis  ad  obiurgandum (sc.

Pamphilum) causae z opisywanym przezeń dalej przewidywanym zachowaniem syna (diceret

/  „quid  feci?  eqs.”,  T.  An.  138-9):  D.  An.  138,3  DICERET  deest  ‘enim’.  Podobnie

ueksplicytnione będzie  wynikanie sygnalizowane za pomocą itaque w P. C. 1,2,21 AVDIET

C. A. F. ἀσυνδέτως transiit. et sic intellegendum: itaque audiet rara iuuentus, maiores suos

acuisse ferrum lub też za pomocą  ergo, jak to ma miejsce w P. C. 1,2,25  QVEM VOCET

DIVVM P. R. iterum ἀσυνδέτως transiit … subaudienda hic est coniunctio ‘ergo’; sic enim

fit  plenum:  ‘quem  ergo  uocet  diuum  populus’.  Strategia  ta  obywa  się  przy  tym  bez

konstatowania asyndetonu, gdyż informację o związkach logicznych zawrzeć można np. w

rozbudowanej parafrazie. Taki przecież charakter ma  eksplikacja T. An. 377  ipsus sibi esse

iniurius uideatur, neque id iniuria, gdzie związek pomiędzy dwoma wypowiedzeniami Donat

wyrazi poprzez sprzężone usque adeo ... ut: D.  ad loc.  NEQVE ID INIVRIA id est: „usque

adeo iniustus sibi uidebitur, ut se iniustitiae ipse condemnet”, rozwijając zarazem lakoniczne

neque id iniuria.

Makrostruktury we wstępach Porfyriona i Serwiusza

Skupiona  na  szczególe,  zatomizowana  lektura  gramatyków  wydaje  się  nie  sprzyjać

interpretacji ponadzdaniowych struktur tekstu. Rację ma Kraus (2002, s. 15)564, gdy twierdzi,

563 Wyrażone junkcje  i  konektory  domagać  się  będą  dodatkowej  eksplikacji,  gdy  wiedza,  do  której  się
odwołują, jest trudniej dostępna. Stąd zajdzie potrzeba tłumaczenia wynikowego igitur w T. An. 375 quid
igitur sibi volt pater,  gdyż zdanie to rozpoczyna nową scenę, zatem mniej jasna może być dla odbiorcy
treść, którą podsumowuje: D. An. 375,1 bene ‘igitur’: si enim falsae sunt nuptiae, quid cogitat? 

564 Trudniej zgodzić się z innym twierdzeniem Kraus (2002, s. 11), tym mianowicie, iż rozczłonkowanie tekstu
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że lektura tekstu prymarnego w oparciu o komentarz znacząco modyfikuje nawyki lekturowe,

zmuszając do odmiennej niż w lekturze niekomentowanej strukturyzacji tekstu. To właśnie

owa nienaturalna segmentacja tekstu w komentarzu z jednej strony sprzyja stawianiu pytań

szczegółowych,  z  drugiej  –  co  ważniejsze  –  prowadzi  do  zapoznania  w  pewnej  mierze

horyzontalnego wymiaru tekstu, jego mezo- i makrostruktury, swoisty mikrotekstualizm, jak

tendencję tę nazywa Irene de Jong  (2002, s. 49), autorka narratologicznego komentarza do

Odysei. Wraz z upowszechnieniem się kodeksu w świecie rzymskim, tj. na przestrzeni III-V

w.,  sprzyjać  będzie  takiej  orientacji  lektury  gramatycznej  także  jej  zmieniająca  się

„fizjologia”. Kodeks, często o dużej objętości, nie jest już przeznaczony wyłącznie do lektury

całościowej,  a  sprzyja  właśnie,  np.  dzięki  paginacji,  fragmentarycznej.  Uwolniony  od

konieczności  trzymania  książki  oburącz,  antyczny czytelnik  będzie  miał  teraz  sposobność

częściej  jeszcze  niż  dotychczas  opatrywać  swój  tekst  uwagami.  Zarazem jego  wzrok nie

obejmuje  już,  jak  miało  to  miejsce  w  przypadku  zwoju,  wielu  kolumn,  a  tylko  stronicę

(Cavallo  1999,  ss.  87–88).  Tendencję  tę  pogłębiać  będzie  jeszcze  rekonstruowany  dla

komentarzy  sposób  ich  wykorzystania  w  lekturze.  Jak  już  bowiem  wspomnieliśmy,  w

starożytnych kodeksach łacińskich lemmaty bardzo często poprzedzają passus, nie powielając

jednak tekstu, a służąc jedynie jako punkt orientacyjny w nim (w pełnym brzmieniu zapisuje

się  tylko  pierwszy  wyraz  ustępu,  pozostałe  skraca  do  pierwszych  liter).  Tym  samym

komentarz wymusza używanie również kopii tekstu prymarnego, bądź też odwoływanie się

do tekstu zapamiętanego (Holtz 2000, s. 102). Niespieszne tempo, w jakim lektura w szkole

gramatyka  przebiega,  wymusza  koncentrację  na  niemal  każdym  językowym  fenomenie  i

próby wyklarowania znaczeń daleko bardziej uparte niż ma to miejsce w lekturze, nazwijmy

ją,  nienacechowanej.565 To z  kolei  owo skupienie  na szczególe mogło przyczyniać się  do

osłabienia zrozumienia całości tekstu (Cribiore 2001, s. 251 nn.), ale i pełniło ważną funkcję

w wykształcaniu umiejętności  emulacyjnych i  – w efekcie  – miało na celu wdrożenie do

twórczości własnej (Cribiore 2001, s. 258).

Nie znaczy to jednak, iż poszczególne passusy nie są ujmowane przez gramatyków w

sieć ponadlokalnych zależności tekstowych. Jak już wspomnieliśmy, gramatycy odwołują się

do pojęcia stylu, lokują teksty w szerokiej przestrzeni wiedzy tak literackiej, jak wiedzy o

świecie,  doceniają  w  swych  wywodach  wnioskowanie  genologiczne  czy  uzasadniają

zgodność loci z wypracowaną na terytorium antycznej poetyki teorią przedstawienia. Potrafią

analizowanego  na  lemmaty  jest  przede  wszystkim  wynikiem  oddziaływania  tradycji  interpretacyjnej.
Konstatację badaczki należy, jak sądzimy, doprecyzować, gdyż w pierwszym rzędzie tradycja oddziałuje na
dobór dyskutowanych problemów, nie zaś na samą segmentację tekstu.

565 Por. celne ujęcie Stierlego (1991, s. 118): „the places of institutionalized reading are places of slow reading,
of laborious penetration and interruption”.
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również docenić mistrzostwo poety, wskazując, jak dany ustęp przyczynia się do realizacji

celu narracyjnego566. W niniejszym rozdziale zajmować nas będą natomiast próby uchwycenia

globalnego sensu utworu, z jakimi spotykamy się w pre-tekstach komentarzowych, zatem w

krótkich  przedmowach  Porfyriona  do  kolejnych  carmina oraz  we  wstępach  Serwiusza

poprzedzających kolejne księgi komentarza do Eneidy.

Wstępy Porfyriona

Rekompozycja  treści utworu,  z  jaką  mamy  do  czynienia  we  wstępach,  którymi

poprzedza  Porfyrion  wykład  kolejnych  pieśni,  prócz  zajmującego  nas  aspektu

hermeneutycznego,  ma,  jak  się  wydaje,  również  aspekt  pedagogiczny.  Umiejętność

uchwycenia globalnego tematu utworu przyda się uczniowi gramatyka już wkrótce w szkole

retora,  gdzie  odnajdujemy  exercitium  przybierające formę  parafrazy,  interpretatio.  Jak

zauważa autor  Retoryki  do  Herenniusza 4,38,  interpretatio  est,  quae  non  iterans  idem

redintegrat verbum, sed id commutat, quod positum est, alio verbo, quod idem valeat. Mamy

tu więc do czynienia z zabiegiem, który zasadza się na zamianie jednego słowa na drugie przy

zachowaniu znaczenia. Podobnie rzecz ujmuje Kwintylian, dla którego stosownym dla szkoły

gramatycznej ćwiczeniem jest prozatorska przeróbka tekstu poetyckiego:

Aesopi fabellas … narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente, deinde eandem gracilitatem
stilo exigere condiscant [sc. pueri]: uersus primo soluere, mox mutatis uerbis interpretari, tum paraphrasi
audacius uertere, qua et breuiare quaedam et exornare saluo modo poetae sensu permittitur (Quint. 1,9,2).

Pierwszą z umiejętności567, jaką opanować winien uczeń gramatyka, jest rozwiązanie

metrum utworu, następnie prosty „przekład” (interpretari) ze zmianą słów (mutatis uerbis) i –

wreszcie  –  odważniejsza parafraza  (paraphrasi  audacius  uertere568),  uciekająca  się  do

skrótów  (breuiare  quaedam)  albo  –  przeciwnie  –  ozdobności  (ornare).  Dwie  ostatnie

procedury  Lausberg   uważa  za  jedną  z  par  modi,  jakie  aplikować  można  do  tekstu

oryginalnego w twórczej przeróbce. Breuiare i ornare są dla uczonego synonimami detrakcji i

adiekcji,  prócz  nich  autor  Retoryki  literackiej wyróżnia  jeszcze  dwie  pary,  mianowicie:

proprietas/tropi oraz wypowiedź niefiguratywna/słowne i myślowe figury (Lausberg 2002, s.

566 Przykładem takiej  ponadlokalnej  interpretacji  jest  aprecjacja  „ekonomii”  poetyckiego  dyskursu. Użycie
terminu  oeconomia   przez  Serwiusza  zanalizowała  już  Lazzarini  (1989),  wiążąc  go  z  artystycznym
opracowaniem narracji (Lazzarini 1989, s. 66) i tłumacząc jako „troskę o konstrukcję opowiadania” („cura
della  costruzione  del  racconto”,  (Lazzarini  1989,  s.  81),  przy  czym na  poziomie  lokalnym  oeconomia
oznaczać będzie podporządkowanie elementów dzieła nadrzędnej kompozycyjnej spójności (Lazzarini 1989,
s. 73), na poziomie zaś tekstu - bliskie jest naszym ujęciom struktury narracyjnej  (Lazzarini 1989, s. 80).
Podobnie sporo miejsca tak pojętej ekonomii poświęcać będzie Donat w swych wstępach poprzedzających
kolejne sceny i akty. Ich analiza jednak wymagałaby kompetencji teatrologicznych.

567 Podobnie także Lausberg (2002, ss. 561–562).
568 Warto tu zwrócić uwagę na terminologię Kwintylianowego wywodu: parafraza – tak wstępna, jak i ta o

większych ambicjach – jest konsekwentnie określana pojęciami właściwymi teorii przekładu:  interpretari
(cf. TLL s.v.) i vertere (cf. TLL s.v.).
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563),  stawiając  przy  tym tezę,  iż  „versus  solvere (…)  oraz  interpretatio (…)  są  częścią

zwykłej  teorii  czytania  dzieł  gramatyków”  (Lausberg  2002,  s.  561)569.  Teza  ta  wszelako

domaga się  doprecyzowania.  Jakkolwiek  bowiem uznać można,  iż  mamy do czynienia w

naszych komentarzach z parafrazą w jej odmianie detrakcyjnej, to pojęcie to można rozumieć

wyłącznie  ogólnie,  nie  zaś  w  sensie ścisłym,  technicznym.  Parafraza,  zgadzamy się  tu  z

cytowaną opinią Lausberga, jest modus legendi, ale nie parafraza retoryczna czy, by tak rzec,

artystyczna.  Nie  jest  tu  również  parafraza  tekstem  autonomicznym,  a  tylko  elementem

strukturalnym  innej  partii  komentarza.  Znajdujemy  ją,  i  owszem,  w  krótkich  wstępach

Porfyriona, ale wchodzi tu ona w skład metatekstu. Mini-prefacje, jakimi Porfyrion poprzedza

wykład carmina, mają charakter streszczeń, ich tematem jest sam tekst, nie zaś ewokowany

przez ten tekst temat.

Poniżej przedstawiamy krótką analizę wstępów do  carmina I księgi, która to analiza

każe nam  zauważyć,  iż  w streszczeniach,  jakimi  Porfyrion opatruje  niemal  każde  carmen

Horacego,  przede  wszystkim  zarysowana  zostaje  sytuacja  komunikacyjna  utworów,  przy

czym ueksplicytnione zostają570:

(1) nadawca komunikatu, jego intencja komunikacyjna,

(2) adresat utworu-komunikatu,

(3) akt komunikacyjny, z jakim w odzie mamy do czynienia,

(4) temat globalny utworu i jego upraszczające opracowanie w krótkiej parafrazie.

Gdy tak opisać strukturę wprowadzenia u Porfyriona, pokusić można się o próbę jego

ujęcia  z  punktu  widzenia  istniejących  modeli  streszczania.  Widziane  w  perspektywie

zaproponowanej przez Bartmińskiego (2009, ss. 303–304) dla opisu streszczenia naukowego,

wprowadzenie Porfyriona odpowiada na pytania o to:

(1)  „kto  napisał  tekst?”  (=  nadawca  komunikatu)  i  „do  jakiego  odbiorcy  tekst  jest

adresowany?”

(2) „z jaką intencją (celem) wypowiada się autor?” (= intencja komunikacyjna)

(3) „co robi autor w płaszczyźnie logicznej, językowo-informacyjnej, kompozycyjnej?”

(= akt komunikacyjny)

569 Pouczające  może  być  zestawienie  niniejszego  ze  świadectwem  Teona,  który  pośród  progymnasmata
zalecanych dla wykształcenia retora omawia również parafrazę (παράφρασις, μετάφρασις). Zasadza się
ona na zmianie formy wypowiedzi przy zachowaniu „myśli”, przy czym przybierać może cztery postaci:
parafrazy syntaktycznej (zachowanie słów, zmiana szyku zdania), adiekcyjnej (uzupełnienie oryginalnych
słów),  parafrazy  detrakcyjnej  (usunięcie  elementów  oryginału)  oraz  parafrazy  substytucyjnej  (zmiana
oryginalnych słów na inne, w tym metafory na słowo własne i odwrotnie). Ten ustęp znany jest tylko z
armeńskiego przekładu dzieła Teona wydanego po raz pierwszy przez Patillona w 1997 r. w serii Budé,
przekład i komentarz w Kennedy (2003, ss. 70–71).

570 Materiał do poniższych uwag czerpię z komentarza do I ks. carmina.
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(4) „o czym mowa w tekście?” i „co się mówi na dany temat?” (= temat globalny), przy

czym odpowiedzi na te dwa pytania są dla streszczania obligatoryjne (2009, s. 303).

Nadawca  utworów zwykle  nie  zostaje  wymieniony z  imienia,  jednak  w większości

przypadków możemy domyślać się poety, który odą (w tym kontekście najczęściej pojawia

się formuła hac ode)571 czy w odzie (in hac ode572) przedstawia, zwraca się itp. Domyślać się

głosu poety możemy tym bardziej, iż zdarza się, że bywa on wyrażony eksplicytnie, np. we

wstępnej uwadze w P. C. 1,37  pr. laetitiam profitetur suam poeta, ale też w tych miejscach

komentarzy,  gdzie  stematyzowany  jest  sam  akt  tworzenia573.  Zgoła  wyjątkowo  sytuacja

komunikacyjna  zarysowana  we  wstępie  głosu  poety  nie  obejmuje.  Z  takim przypadkiem

mamy do czynienia  choćby w 1,28,  gdzie  scholiasta  zapowiada,  iż  utwór  posiada  formę

prozopopei: haec ode prosopopoeia forma est. I tu jednak - mimo iż brak wzmianki o poecie -

daje się wciąż słyszeć głos nadawcy, tym razem jest nim nieżyjący już Archytas, skarżący się

na swą niedolę i proszący o pochówek: P. C. 1,28 pr. inducitur enim corpus naufragi Archytae

Tarentini in litus expulsum conqueri de iniuria sui et petere a praetereuntibus sepulturam.

Rzadziej  również  znajdujemy  w  analizowanych  wstępach  formuły  w  rodzaju  haec  ode

continet (P. C. 1,12 pr.; 1,24 pr.) czy protreptice ode est haec ad hilaritatem (P. C. 1,27 pr.).

W swoim komentarzu  do  carmina Horacego  Porfyrion  konsekwentnie  wskazuje  na

adresatów – czy to historycznych, czy ludzkie typy – utworów.574 Tu jednak interesuje nas nie

tyle  typologia  adresatów  pieśni  Horacego,  co  wiedza  o  nich,  jaką  swoim

czytelnikom-uczniom, przekazuje komentator. Rzadko poprzestaje on na powtórzeniu imienia

adresata takim, jakim znajdujemy je w utworach. Za oczywistą uznaje tożsamość adresatów i

postaci historycznych, stąd w jego komentarzu znajdujemy nie tylko imiona Agryppy (1,6),

Mecenasa  (1,1)  czy  Warusa  (1,18),  których  znajomość  zdaje  się  zakładać  u  swojego

czytelnika, ale także precyzujące dookreślenia postaci 575 mniej być może znanych odbiorcy.

Stąd  dowiadujemy się,  iż  np.  adresatem H.  C.  1,7  jest  Munatius Plancus  consularis,  1,4

Publius Sextius  consularis,  1,33  Albius  Tibullus,  1,22  Aristius Fuscus,  a  1,26  -  Aelius

Lamia576. Rzeczone identyfikacje pozwalają osadzić utwór w realiach historycznych, ale też

571 Rzadziej brak tego określenia, por. P. C. 1,9 pr. Thaliarchum ad laetiorem uitam hortatur.
572 Por. P. C. 1,14 pr. in hac ode ad Marcum Brutum loquitur.
573 Obok np. (haec) scribit (1,13; 2,7) czy hanc oden scribit (1,29)  znajdujemy odpowiadające im wyrażenia

bierne, np. haec (sc. ode) scribitur (1,17), haec ode … scripta est (1,4; 1,23; 1,25; 1,26; 2,1; 2,3; 3, 8; 3,6;
3,30; 4;4; 4,5; 4,9; 4,10), haec scribuntur (1,22), dicitur (2,4).

574 O tym inaczej Diederich, która konsekwentnie uznaje podobne uwagi odmalowujące tzw. scenerię poetycką
za przygotowanie  pronuntiatio. Badaczka używa w ich kontekście terminu „sytuacja w tekście”: „Um die
Situation des Textes zu erkennen, ihren Stimmungsgehalt zu erfassen und im Vortrag umsetzen zu können,
ist es (…) notwendig, Adressaten, Ort, Zeit und nähere Umstände zu berücksichtigen, zu denen die redende
Person im Gedicht spricht” (Diederich 1999, s. 19).

575 Tu oznaczone podkreśleniem.
576 Por. też P. C. pr. 2,1 .
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stanowią  interpretacyjną  wskazówkę,  by  horacjańskie  carmina traktować  jako  utwory

powstałe w określonym czasie, skierowane do określonych, znanych Horacemu odbiorców,

dla  określonych celów. Jakkolwiek podobne odczytanie,  lokujące  utwory w historycznym

uniwersum,  może  wydawać  się  oczywiste,  jego  wybitnie  „interpretacyjny”  charakter

dostrzegamy w komentarzu do H. C. 1,14:

In hac ode ad Marcum Brutum loquitur, qui apud Filippos Macedoniae urbem ab Augusto fusus uidebatur
rursus se instruere ad pugnam. Merito autem poeta per allegoriam metuere se pro eo testatur, quoniam sub
ipso militauerat. Qui tamen ex proelio Philippico fatigatus, receptus ab Augusto ueniam ab eo meruit (P.
C. 1,14 pr.).

Pomijając  zaproszenie  do  lektury  alegoryzującej,  o  której  mowa  będzie  poniżej,

zauważmy, że  w  horacjańskim  carmen Marek  Brutus  nie  zostaje  wymieniony z  imienia.

Przyjęcie  za  adresata  utworu  Brutusa  niesie  daleko  idące  konsekwencje  dla  eksplikacji

kolejnych jego wersów, których lokalne sensy zostają uzgodnione z przyjętym na wstępie

sensem globalnym. I tak H. C. 1,14,4 nudum remigio latus jest znakiem (significat) słabości

wojska Brutusa577;  Pontica pinus z H. C. 1,14,11 stanowi aluzję do pochodzenia Brutusa578;

wersy H. C. 1,14,17-18:

nuper sollicitum quae mihi taedium,

nunc desiderium curaque non levis

ewokują  niedawne  przeżycia  Horacego579;  wreszcie  koniunktiw  z  H.  C.  1,14,19-20

interfusa nitentis / vites aequora Cycladas każe komentatorowi uzupełnić domyślny sens o

wyraz  suadeo,  przy  czym Horacy przekonywać  ma  Brutusa  do  porzucenia  ryzykownych

przedsięwzięć580.

Obok  postaci  historycznych  jako  adresaci  ód  Horacego  funkcjonują  w  komentarzu

Porfyriona  postaci,  których historyczne istnienie  jest  wątpliwe,  a  także  ludzkie  typy oraz

przedmioty  nieożywione.581 Historyczność  tych  pierwszych  wydaje  się  nie  ulegać  dla

Porfyriona  wątpliwości,  są  one  bowiem  przezeń  traktowane  jak  wymienione  postaci

historyczne. Takie ujęcie postaci dziś dla nas nieuchwytnych świadczy o biografistycznym

rysie egzegezy Porfyriona582, dla którego adresaci utworów Horacego - o ile nie są to hymny

na cześć  bogów -  są  postaciami  z  historycznego  uniwersum Horacego-poety. Tu wypada

zaliczyć  postaci,  które  zdają  się  być  czysto  tekstowymi  rekonstrukcjami  raczej  niż

577 P. C. 1,14,3-4 significat, ex parte iam debilitatum exercitum Bruti, et uires partium eius minutas esse.
578 P. C. 1,14,11 haec ad nobilitatem Bruti referuntur.
579 P. C. 1,14,17-18  ecce hic manifeste ostendit se poeta partium Bruti fuisse, quarum affectione sese teneri

ostendit propter ipsius Bruti miserationem.
580 P. C. 1,14,19-20 hic sensus per se accipiendus et subaudiendum hic 'suadeo', ut sit: suadeo, uites aequora

inter Cycladas nitentes fusa ... per hoc ergo suadet Bruto, ne se artioribus periculis committat.
581 Por. też Diederich (1999, s. 20).
582 Abstrahujemy tu od wartości wiadomości przekazywanych przez Porfyriona, które wywodzą się czy to z

vita Swetoniusza, czy też z interpretacji tekstu (Diederich 1999, ss. 68–69).
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interpretacjami zakorzenionymi w znajomości epoki, jak choćby Pyrra z H. C. 1,5583.  Taki

charakter ma w komentarzu postać Leukonoe, której charakterystyka jest niczym więcej jak

parafrazą H. C. 1,11584. Podobnie wywiedzione z tekstu nie zaś kontekstowo umotywowane są

relacje łączące owych nadawców z Horacym-poetą i ich wzajemny stosunek. Oto w P. C. pr.

1,13 czytamy, że utwór skierowany jest do Lydii, przyjaciółki Horacego585, zaś w P. C.  pr.

1,38, że jego pouczenie skierowane jest do chłopca, puer suus586. Nie inaczej rzecz się ma z

Lydią z  H. C. 1,8, o której komentator mówi nam tyle tylko, ile „pozwala” powiedzieć tekst:

P. ad loc. Haec Lydia amica uidetur fuisse Sybaris nomine adulescentis. Wśród typów raczej

niż określonych historycznie czy uchwytnych przez uwikłanie w horacjańską vita wymieńmy

meretrix rapax z H. C. 1,25. Pośród adresatów nieożywionych wymienić wypada horacjańską

lirę (H. C. 1,32), statek (H. C. 1,3), przy czym warto zauważyć, że obserwacje komentatora

mają  tu  dokładnie  ten  sam  status,  co  w  przypadku  adresatów-postaci  historycznych587.

Wzmiankowanie adresatów może odgrywać rolę  uspójniającą,  gdyż komentator  ustanawia

treściowe  związki  między  utworami,  zakładając  tożsamość  postaci,  do  których  są  one

kierowane.  Dobitny  przykład  takiej  strategii  lekturowej  znajdujemy  w  Porfyriuszowej

wykładni H. C. 1,16 i H. C. 1,17. Pierwszy z nich ma zdaniem komentatora być palinodią

skierowaną  do  Tyndarydy,  przyjaciółki  Horacego  (amica  sua):  P.  C.  1,16  pr. hac  ode

παλινωιδίαν repromittit  ei,  in  quam  probrosum  carmen  scripserat,  Tyndaridae  cuidam

amicae suae. Warto zauważyć, że w Horacjańskim oryginale imię Tyndaris nie pada, jednak

sąsiedztwo  w  corpus pozwala  egzegecie  związać  utwór  z  następnym postacią  odbiorcy  i

ustalić między nimi związek tematyczny. W H. C. 1,17 bowiem poeta, zdaniem gramatyka,

zwraca się do tej samej Tyndarydy z zaproszeniem do swego sabińskiego majątku, przy czym

tym razem „pragnie jej w pełni zadośćuczynić”: P. C. 1,17  pr. et haec ode ad Tyndariden

scribitur, cui plene cupiens satisfacere poeta, inuitat eam in fundum suum, quem in Sabinis

habebat.

W tak skonstruowanej przestrzeni komunikacyjnej poeta-nadawca, ten pierwszy zwraca

się do drugiego (adloquitur,  loquitur ad588), przy czym gramatyk różnie owe akty mowy589

583 P. C. 1,5 pr. Pyrrham meretricem adloquitur.
584 P. C. 1,11  pr.  Leuconoen adloquitur, quae sollicita de uita sua mathematicos consulebat; suadet autem,

omissa cura futurorum, unum quemque diem de lucro conputans laeta exigat.
585 P. C. 1,13  pr.  ad Lydiam amiculam suam haec scribit, a qua riualem suum Telefum laudari moleste ferre

testatur.
586 P. C. 1,38 pr. ad puerum suum de hilaritate loquitur.
587 P. C. 1,32 pr. hac ode lyram suam adloquitur oraz 1,3 pr. ad nauem loquitur, qua Vergilius Athenas petierat,

gdzie wprowadzona jest dodatkowo informacja o okolicznościach historycznych.
588 Adloquitur (aliquem), np. P. C. 1,1 pr.; 1,5-7 pr.; 1,11 pr.; 1,32 pr. loquitur ad (aliquem), np. 1,3 pr.; 1,14 pr.
589 Odwołujemy się tu, oczywiście, do Austinowskiej teorii aktów mowy zaprezentowanej w How to do Things

with Words (1962), później znacząco wzbogaconej przez Searle'a. Dobrym wprowadzeniem do problematyki
aktów mowy jest Sadock (2006). Powszechnie dziś znaną klasyfikację Searle’a przedstawiają syntetycznie
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klasyfikuje. Znajdziemy wśród diagnoz komentatora, by posłużyć się tradycyjną typologią,

m.in.:

(1) reprezentatywy, np.  ait  (passim),  dicere (passim, np. 1,16; 2,2),  significare (1,26;

1,34), indicare (1,1; 1,7; 1,22), describere (1,4; 2,2), adfirmare (1,7; 1,16), testari (1,13; 2,7),

negare (1,38), memoro (1,5).

(2) dyrektywy, np. (co)hortari ad (1,4; 1,9; 2,1), invitare (1,17; 1,20), adorare ut (1,3),

admonere (1,4), suadere (1,11; 1,18), protreptice … est … ad (1,27)

(3) komisywy, np. negare (1,6), παλινωιδίαν repromittere (1,16), promittere (1,20).

(4)  ekspresywy,  np.  inputare (1,8),  dicere (1,19),  profiteri  laetitiam (1,37), mirari

(1,29),  laudare (1,18,  por. 1,27:  continet  ode  laudes),  testatur  gratissima sibi  loca (2,6);

gratulari (2,7).

Następujące po nich parafrazy590 to syntetyczne ujęcia tematu utworu, podsumowania

argumentacji  (gdy mamy do  czynienia  z  utworem perswazyjnym)  czy  też  zdania  bliskie

sentencjom (w przypadku utworów, które dziś określilibyśmy mianem refleksyjnych), przy

czym pomija się w nich poetyckie exempla i szczegóły obrazowania.  Z takim streszczeniem

mamy do czynienia np. w P. C. 1,4  pr., gdzie po wskazaniu adresata Porfyrion wylicza, iż

Horacy „opisuje uroki wiosny” (describens uerni temporis gratiam) i zachęca do folgowania

uciechom życia (cohortatur ad laetiorem indulgentioremque uitam), przypominając, iż śmierć

na równi grozi  wszystkim (admonens mortem aequaliter  omnibus imminere).  Wobec tego

typowego dla gramatyka streszczenia za wyjątkowe muszą uchodzić wprowadzenia w rodzaju

P. C. 1,22  pr., gdzie po krótkim podsumowaniu treści utworu następuje szersze niż zwykle

streszczenie opisanych w nich wydarzeń:

ad Aristium Fuscum haec scribuntur, quibus indicat innocentiam semper et ubique tutam esse; cuius rei
testimonium ipse acceperit tunc, cum in Sabinis in agello suo spatiantem se lupus inmensae magnitudinis
fugerit.  et  haec  dubito,  utrum ioculariter  dicantur,  an  uere,  quoniam lupi  dicuntur  solere  singulares
homines inuadere. 

Opis horacjańskiej przygody zdaje się tu być przywołany przede wszystkim dlatego, iż

kłóci się on z wiedzą o świecie (dubito, utrum ioculariter): streszczenie ma zatem funkcję

antycypacyjną, wyprzedzając możliwy efekt zaskoczenia, jaki udzielić może się czytelnikowi.

Jeśliby próbować zatrudnić do naszej  analizy ramy pojęciowe zaproponowane przez

Lausberga, najbliższe retorycznej parafrazy detrakcyjnej będą streszczenia, jakie poprzedzają

carmina 1,23-25, wprowadzone formułą sensus est. W nich bowiem nie ujawnia się poziom

metatekstowy (oczywiście, poza rzeczoną formułą), obowiązuje mowa niezależna, a przy tym

m.in. Yule (1996, ss. 53–54) oraz Bussmann (1996, ss. 1106–1107).
590  Wyjątek stanowią tu np. P. C. 1,2 pr., 1,21 pr. czy 1,31 pr., gdzie brak typowego streszczenia, komentator

natomiast daje krótkie historyczne wprowadzenie, które czytelnikowi każe osadzić utwór w historycznym
uniwersum.
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naśladują one układ instancji obecny w samym tekście:

P. C.  1,23  VITAT INVLEO ME SIMILIS  CHLOE haec  ode  in  puellam refugientem

tactum uiri scripta est. sensus est autem: Chloe me uitat atque timet ut inuleus, qui matri

aberrauit.

P. C. 1,24 QVIS DESIDERIO SIT P. A. M. T. C. C. P. L. haec ode θρῆνον continet in

Quintilium sodalem Vergilii.  sensus  autem est:  Da  mihi  praecepta  carminis,  o  Musa,  ut

ostendam, quis modus desiderii esse debeat carissimi amici.

P. C. 1,25 PARCIVS IVNCTAS Q. F. haec ode in meretricem rapacem, sed iam uetulam,

et merito ab amatoribus passuram, quae fecerat, scripta est; sensus autem: Iuuenes, qui olim

frequentius fenestras tuas lapidibus incessebant, ut excitata somno ianuas aperires, iam te

neglegere incipiunt, et idcirco haec rarius faciunt.

Wyraz  sensus,  jak się  wydaje,  należy tu  rozumieć jako ‘treść’,  czego dowodzi  jego

użycie w P. C. 1,27 pr. NATIS IN VSVM LAETITIAE protreptice ode est haec ad hilaritatem,

cuius sensus sumptus est ab Anacreonte ex libro tertio, gdzie służy na określenie treściowej

zawartości naśladowanego przez Horacego utworu Anakreonta.

Ostatnia  z  zacytowanych  uwag każe  skierować naszą  uwagę  na  grupę  wprowadzeń

Porfyriona, w których próżno szukać streszczenia utworu, a które zawierają tylko zwięzłą

informację o prymarnym tekście, który jest tu przedmiotem Horacjańskiej emulacji. Rzeczone

wprowadzenia odbiegają od opisanych powyżej swoją strukturą: nie wspomina się tu zwykle

adresata,  nie  określa  również  natury  aktu  komunikacyjnego.  Wydaje  się  zatem,  że  nasz

komentator nie widzi tu miejsca dla interpretacji wywiedzionej z uniwersum poety, milcząco

zakładając ich  literackość. Tak rzecz się ma z zacytowaną powyżej uwagą na marginesie H.

C. 1,27, jak i z uwagami odnośnie do H. C. 1,10, gdzie czytamy: P. ad loc. hymnus est in

Mercurium, ab Alcaeo lyrico poeta. W niektórych uwagach tego rodzaju po określeniu źródła

Horacego  znajdujemy  próby  ujęcia  komparatystycznego,  np.  w  P. C.  1,12  pr. Porfyrion

napisze:  hoc  a  Pindaro  sumpsit.  continet  autem  haec  ode  laudes  deorum  ac  principum

Romanorum czy w P. C. 1,15 pr. hac ode Bacchylidem imitatur. nam ut ille Casandram facit

uaticinari futura belli Troiani, ita hic Proteum. Co jednak ciekawe, interpretacja historyczna

jest usprawiedliwiona, gdy utwór jest realizacją wzoru gatunkowego, jak tego dowodzą P. C.

pr.  1,30  quasi  epigramma  est  hoc  in  dedicationem  Veneris  scriptum,  quam  a  se  ipso

consecrarit czy cytowany już komentarz do P. C. 1,24.  Z innym typem uwag lekturowych

mamy do czynienia w P. C. 1,1,2, gdzie Porfyrion kreśli historyczne tło ewokowanych w

utworze wydarzeń, dostarczając tym samym wskazówki interpretacyjnej dla całego utworu:

post occisum Gaium Caesarem, quem Cassius et Brutus aliique coniurati interfecerunt, multa

181



portenta sunt uisa. haec autem omnia uult uideri in ultionem occisi principis facta, et poenam

eorum, qui bella ciuilia agere non desinebant.

Prefacje Serwiusza

Wstęp,  jakim Serwiusz  poprzedza  swój  komentarz  do  Eneidy,  jest  jedną  z  chętniej

analizowanych jego części, przy czym szczególne miejsce zajmuje on w rozważaniu ewolucji

accessus  ad  auctores: S.  A.  1  pr. 1-3 in  exponendis  auctoribus  haec  consideranda sunt:

poetae  vita,  titulus  operis,  qualitas  carminis,  scribentis  intentio,  numerus  librorum,  ordo

librorum, explanatio. Jeśli chciałby traktować ową prefację jako zestaw globalnych dyrektyw

interpretacyjnych, czytelnik-uczeń winien w opisie Eneidy uwzględnić zatem:

(1) biografię autora (pr. 4-74) ;

(2) jej globalny temat, zapowiedziany w tytule, zatem dzieje Eneasza: S. A. 1 pr. 75-76

titulus est  Aeneis, derivativum nomen ab Aenea, ut  a Theseo Theseis eqs.,  przy czym ten

zostanie  jeszcze  zmodyfikowany w uwagach  S.  A.  1  pr.  101-104  oraz  1,1.  W pierwszej

Serwiusz zauważy, iż to pierwszy wiersz przynosi nam eksplikację tematu (thema) utworu,

przy czym ta globalna norma lekturowa odnosi się i do innych dzieł rzymskiej epiki:

sciendum praeterea est quod, sicut nunc dicturi thema proponimus, ita veteres incipiebant carmen a titulo
carminis sui,  ut  puta “arma virumque cano”,  Lucanus “Bella  per  Emathios”,  Statius  “Fraternas  acies
alternaque regna” (S. A. 1 pr. 101-104).

Porządek, w jakim oba główne tematy będą podjęte, jest dokładnie odwrotny wobec

tego zapowiedzianego przez  arma uirumque (najpierw wojny, później zaś mąż, tj. Eneasz),

przy czym usprawiedliwione jest to przez zastosowanie przez poetę artystycznego szyku:  S.

A. 1,1 ARMA … et ‘arma uirumque’ figura usitata est, ut non eo ordine respondeamus, quo

proposuimus; nam prius de erroribus Aeneae dicit, post de bello.

(3) literacki charakter dzieła, przy czym ten obejmuje (a) właściwości metryczne tegoż,

(b)  charakterystykę  narracyjną,  tj.  (b1)  łączenie  wypowiedzi  narratora  z  wypowiedziami

postaci  składające  się  na  jego  „heroiczną”  naturę,  a  także  (b2)  częściowo fikcyjny status

zgromadzonych w nim informacji oraz (c) charakterystykę stylu:

qualitas carminis patet; nam (a) est metrum heroicum et (b1) actus mixtus, ubi et poeta loquitur et alios
inducit loquentes. est autem heroicum quod (b2) constat ex divinis humanisque personis, (b2) continens
vera  cum fictis;  nam Aeneam ad  Italiam venisse  manifestum est,  Venerem vero  locutam cum Iove
missumve  Mercurium  constat  esse  compositum.  (c)  est  autem  stilus  grandiloquus,  qui  constat  alto
sermone magnisque sententiis. scimus enim tria esse genera dicendi: humile, medium, grandiloquum (S.
A. 1 pr. 77-83).

(4) intencję autora (S. A. 1  pr. 83-87), którą tu okaże się z jednej strony artystycznej

raczej natury naśladownictwo Homera oraz wynikająca już z historycznych uwarunkowań,

zewnętrzna poniekąd wobec twórczości – chęć wychwalenia Augusta poprzez jego przodków:
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intentio Vergilii haec est: Homerum imitari et Augustum laudare a parentibus ... Iulius autem

Caesar ab Iulo Aeneae originem ducit eqs.

(5) ilość ksiąg (S. A. pr. 87-89) i (6) ich porządek (S. A. 89-96), który wszelako może

kłócić się z porządkiem narracji: (5) de numero librorum nulla hic quaestio est …. (6) ordo

quoque  manifestus  est,  licet  quidam  superflue  dicant  secundum  primum  esse,  tertium

secundum, et primum tertium, ideo quia primo Ilium concidit, post erravit Aeneas, inde ad

Didonis regna pervenit eqs.

Owych sześć globalnych norm będzie mieć, jak widzieliśmy, i nieraz zobaczymy różne

znaczenie w toku wykładu, przy czym wydaje się, iż stosunkowo najmniejsze dla zrozumienia

kolejnych wersów dzieła mieć będą vita poetae oraz podział dzieła na księgi, który da o sobie

znać  co  najwyżej  w  kolejnych  wstępach.  Nawet  w  toku  lektury  ks.  I  powróci  problem

laudacyjnego  charakteru  dzieła,  ale  także  –  w  objaśnieniach  obrazów  czy  cech  stylu  –

homerycka  inspiracja  Wergiliusza.  Wreszcie  istotna  dla  serwiańskiego  rozumienia  świata

przedstawionego  jest  dialektyka  fictum  i  verum oraz  dający  o  sobie  znać  we  wstępie

rozdźwięk pomiędzy ordo artificialis a naturalis i jego konsekwencje dla fabularnej struktury

utworu.

Zarazem, jak przekonują badacze, ten siedmioczęściowy podział (uzupełniony jeszcze o

właściwy wykład, explanatio) materii widzieć należy w jego genetycznych powinowactwach,

przede  wszystkim  z  rozwiniętą  na  gruncie  retoryki  tradycją  siedmiu  retorycznych

circumstantiae, będących odpowiednikami περιστάσεις Hermagorasa591, które pozwalały na

doprecyzowanie przedmiotu  retorycznej  kontrowersji,  gdy  ta  dotyczyła  przedmiotu

określonego,  nie  zaś  tematu  natury  ogólnej  (Spallone  1990,  s.  397)592.  Listę  owych

argumentów przekazał nam obok Augustyna Fortunacjan w swojej ars rhetorica593:

reperto statu quid consideramus? totam materiam per septem circumstantias. cur non statim dividimus?
quoniam  prius  universam  causam  confuse  considerare  debemus,  tunc  omnia,  quae  reperta  sunt,
capitulatim quaestionibus ordinare. quae sunt circumstantiae? persona, res, causa, tempus, locus, modus,
materia (Fortun. 2,1594).

Analogii  dlań  szukać  można  również  w  greckich  dziełach  komentarzowych

poświęconych  jednak  nie  poezji,  a  prozie.  Berchem  zestawia  prefacje  komentatorów

Wergiliusza z datowanym na V-VI w. wprowadzeniem do lektury περὶ ἰδεῶν Hermogenesa

autorstwa niejakiego Fojbammona  (Berchem van 1952, s.  81).  Zaleca się  tam, by lektura

591 Prawdopodobnie również siedmiu (Spallone 1990, s. 398).
592 Por. opartą na wykładzie poniżej cytowanego Fortunacjana definicję Lausberga (2002, s. 88): „argumenta,

które przy przejściu z  intellectio do  inventio przynajmniej z grubsza („confuse”) winny zostać ogarnięte,
określa się jako circumstantiae”.

593 Chodzi o retora Chiriusza Fortunacjana (Albrecht 1997, s. 1476), nie zaś gramatyka Atyliusza Fortunacjana,
o którym więcej Kaster (1988, s. 409).

594 Ed. Halms, Rhetores Latini minores, Lipsiae 1863, s. 102-103.
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dzieła  poprzedzona  była  rozważeniem  jego  σκοπός,  które  utożsamić  można  z  intentio

Donata,   χρήσιμον595 τίς  ἡ  ἐπιγραφή (=  titulus),  εἰ  γνήσιον,  τίς  ἡ  τάξις  τῆς

ἀναγνώσεως (=  ordo);  ἡ εἰς τὰ μέρη τομή (numerus).  Van Berchem zauważa również

paralelizm  pomiędzy  planem  prefacji  gramatyków  (prócz  Donata  i  Serwiusza  także

Eustacjusza)  a  tzw.  schematem  izagogicznym  (określenie  Nordena),  w  którym  greckim

τέχνη,  τεχνίτης,  ἔργον odpowiadałyby łacińskie  poesis,  poeta,  poema, a którego korzenie

sięgają epoki hellenistycznej. Schematyzm zaś prefacji, i zastosowanie w analizie pojęć takich

jak  qualitas czy  intentio miałyby zdradzać wpływ pergamońskiej refleksji nad literaturą, w

której centralnym problemem była pedagogiczna czy też moralna wartość tekstów literackich

(Berchem van 1952,  s.  84).  Podobne pojęcia  znajdziemy także  w komentarzach do dzieł

filozoficznych.  Prefacje  w  neoplatońskich  komentarzach  do  Kategorii Arystotelesa

odpowiadać  będą  na  pytania  o  klasyfikację  utworów  Stagiryty,  cel  i  przeznaczenie  jego

filozofii  (telos,  skopos)  (Hadot  1991,  ss.  178–184).596 Rozwój  filozofii  jako  praktyki

objaśniania tekstów ojców założycieli szkół filozoficznych odzwierciedlają z kolei wstępy do

komentarzy Ammoniusza czy Symplicjusza do  Kategorii Arystotelesa.  Rozważane w nich

zadania  egzegety  obejmują  znajomość  wszystkich  dzieł  autora597,  objaśnianie  niejasności,

rozstrzyganie o prawdziwości twierdzeń (Hadot 1991, s. 185). Ta filozoficzna tradycja wstępu

stanie u zarania wstępu, jaki rozwinął Boecjusz w swoich komentarzach do Arystotelesa i

Izagogii Porfiriusza,  zapładniając  autorów tak  popularnych  w średniowieczu  accessus  ad

auctores598.

Komentarze do pozostałych ksiąg Eneidy

Serwiańskie  prefacje  do  poszczególnych  ksiąg  dzieła  różnią  się  tak  pod  względem

objętości, jak i problemów, które się w nich podnosi. Prefację do ks. III rozpoczyna Serwiusz,

umieszczając opowiadanie Eneasza o tułaczce jego i jego towarzyszy w kontekście całego

dzieła. Raz jeszcze przypominając, że narracja nie ma charakteru chronologicznego (S. A. 3

pr. 3-4  ordine  … commutato),  wskazuje,  że  Eneasz  wypełnia  tu  prośbę  Dydony z  V. A.

1,753-5, przy czym jak księga II zawierała opowieść o upadku Troi, tak III zawierać będzie

595 Zapewne utilitas, dla której paralele znajduje się dopiero w XIII-wiecznym komentarzu do Persjusza, por.
van Berchem (1952, s. 84 przyp. 28).

596 Por. też Hadot (2002, ss. 192–193).
597 Umożliwiając  tłumaczenie go  na  gruncie  jego  własnego  corpus,  co,  oczywiście  zakłada  przekonanie  o

jedności  tegoż,  cf.  David  (Elias)  cytowany  w  Hadot  (1991,  s.  184): ἵνα  σύμφωνον  δείξας  τὸν
Ἀριστοτέλην ἑαυτῷ.

598 Podstawowe  informacje  o  rozwoju  średniowiecznej  tradycji komentarzowej,  por.  np.  Minnis  (1988).
Doskonałe wprowadzenie do problematyki  accessus i  ich klasycznych wzorów daje Spallone  (1990,  ss.
392–412). O realizacji wzoru Serwiuszowej prefacji w komentarzu Bernarda, por. np. O’Donnell  (1962, s.
238).
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perypetie Eneasza po opuszczeniu miasta: S. A. 3 pr. 1-3 secundum interrogationem Didonis

post insidias Graecorum et casus suorum proprios errores exsequitur, quos pertulit antequam

ad  Africam  perveniret.599 Zapowiedź  globalnego  tematu  księgi  III  zostaje  następnie

uszczegółowiona w dłuższym streszczeniu wprowadzonym formułą  fuga autem eius haec est

(S.  A.  3  pr. 5-6),  z  którego  poznajemy odwiedzane  przez  Eneasza  miasta  i  krainy  oraz

dowiadujemy się  o  najważniejszych  wydarzeniach,  np.  o  śmierci  Anchizesa.  Streszczenie

kończy się znamiennym zdaniem inde, ut est in primo, ad Didonis regna pervenit, które raz

jeszcze lokuje księgę w strukturze narracyjnej dzieła.

Inny charakter ma wstęp Serwiusza do ks. IV. Pierwszą z wprowadzonych tu globalnych

norm jest lektura intertekstualna: zdaniem komentatora w księdze IV opiera się Wergiliusz na

III  księdze  Argonautyków Apolloniusza  Rodyjskiego,  której  bohaterką  była  Medea:

Apollonius Argonautica scripsit et in tertio inducit amantem Medeam; inde totus hic liber

translatus est (S. A. 4 pr. 1-3). Następnie dokonuje Serwiusz charakterystyki, by użyć terminu

zaproponowanego przez Lausberga, „emotywnej treści” księgi  (2002, s. 596), przywołując,

jak  się  wydaje,  dobrze  znane  pojęcia  Arystotelesowskiej  Poetyki w  swoistym  jednak

znaczeniu. Księga IV bowiem, jak przekonuje, „cała zasadza się na uczuciu, choć na końcu

zawiera i  pathos, kiedy to odejście Eneasza rodzi cierpienie”600. Trudność interpretacji tego

passusu  wynika  z  użycia  przez  Serwiusza  w różnym znaczeniu  pojęć,  które  w rzymskiej

tradycji teoretyczno-literackiej są używane synonimicznie. Zgodnie bowiem z tą ostatnią łac.

affectus jest odpowiednikiem gr. πάθος, jak zaświadcza o tym choćby Kwintylian601:

horum [sc.  adfectuum] autem, sicut  antiquitus traditum accepimus, duae sunt species:  alteram Graeci
πάθος uocant, quod nos uertentes recte ac proprie adfectum dicimus, alteram ἦθος, cuius nomine, ut ego
quidem sentio, caret sermo Romanus: mores appellantur.

U Serwiusza termin affectus – inaczej niż pathos, którego użycie zgodne jest z tradycją

Arystotelesowską – służy klasyfikacji treści księgi i wydaje się obejmować to, co w 7-8 tego

ustępu określone jest mianem consilia, subtilitates. Ciekawe w tym kontekście jest wyrażenie

comicus stilus, jakie na określenie księgi IV pojawia się w S. A. 4  pr. 8-10  paene comicus

stilus est; nec mirum, ubi de amore tractatur. Trzeba tu zauważyć, że użyte jest ono w corpus

Servianum tylko jednokrotnie: prócz oczywistego substantivum, przymiotnik comicus pojawia

się  w  znaczeniu  bliskim  powyższego,  tj.  na  określenie  komediowej  elokucji,  jeszcze

dwukrotnie,  mianowicie  w  S.  A.  4,543  est  autem  comicum  principium,  nec  incongrue

amatrici datum. sic Terentius „quid igitur faciam?” oraz w S. B. 9,6 inde et illud comicum

599 Zob. też S. A. 1,755 et responsio hunc ordinem sequitur. nam primo dicit Troiae ruinam, post errores suos.
600 S. A. 4 pr. 5-6 est autem paene totus in affectione, licet in fine pathos habeat, ubi abscessus Aeneae gignit

dolorem.
601 Quint. 6,2,8.
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natum est „di bene vertant, quod agas”.602 Komediowa elokucja zatem u Serwiusza ściśle

wiąże się z treścią komedii – miłosnymi perypetiami Eneasza i Dydony.603

Z podobnymi uwagami spotykamy się w prefacji do ks. VII, tu jednak dotyczą one już

globalnej  struktury  utworu.  Serwiusz  sygnalizuje  mianowicie  zmianę  charakteru  dzieła:

pierwszych 6 jego ksiąg miało być wzorowanych na  Odysei, kolejnych 6 za swój wzór ma

Iliadę. Kryterium tak wprowadzonego podziału jest treściowa odmienność obu części dzieła

wyrażona co  prawda  z  pominięciem pojęć  pathos i  ethos,  jednakowoż  wydaje  się,  że  to

właśnie one stały za uwagami gramatyka:

ut et in principio diximus, in duas partes hoc opus diuisum est: nam primi sex ad imaginem Odyssiae dicti
sunt, quos personarum et adlocutionum uarietate constat esse grauiores, hi autem sex ad imaginem Iliados
dicti sunt, qui in negotiis ualidiores sunt: nam et ipse hoc dicit “maius opus moveo”. et re uera tragicum
opus est, ubi tantum bella tractantur. (S. A. 7, pr.).

Użyte przez Serwiusza określenia personarum et adlocutionum varietas oraz in negotiis

validiores i ubi tantum bella tractantur są być może parafrazami arystotelesowskich terminów

ethos i pathos z Arist. Poet. 1459 b 13-16:

καὶ γὰρ τῶν ποιημάτων ἑκάτερον συνέστηκεν ἡ μὲν Ἰλιὰς ἁπλοῦν καὶ παθητικόν,  ἡ  δὲ
Ὀδύσσεια πεπλεγμένον (ἀναγνώρισις γὰρ διόλου) καὶ ἠθική.

Warto  tu  również  przywołać  passus  ze  słynnego  porównania  Iliady i  Odysei,  jaki

znajdujemy w  de sublimitate Pseudo-Longinosa. Dowodząc, iż jest  Odyseja dziełem wieku

starczego, pisze (9,13) autor traktatu:

ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς αἰτίας, οἶμαι, τῆς μὲν Ἰλιάδος γραφομένης ἐν ἀκμῇ πνεύματος ὅλον τὸ
σωμάτιον δραματικὸν ὑπεστήσατο καὶ ἐναγώνιον, τῆς δὲ Ὀδυσσείας τὸ πλέον διηγηματικόν,
ὅπερ ἴδιον γήρως.

Iliada zdaniem krytyka jest  δραματικὸν i ἐναγώνιον, tj. dramatyczna i żywa, pełna

energii604. Podobnie zdaje się rozumieć charakter poematu Serwiusz, przy czym szczególnie

ciekawa  wydaje  się  wzmianka  o  wojnach  jako  temacie  tragedii  (tragicum):  czy  nie

mielibyśmy tu  do  czynienia  ze  swoistym  –  acz  w  pełni  uprawnionym605 –  rozumieniem

Longinosowego  przymiotnika  ἐναγώνιος jako  ‘należący do  bitwy, dotyczący bitwy’?  W

świetle Long. 9,15 bardziej zrozumiały staje się także Arystotelesowski termin  ethos i jego

szczególne  użycie  przez  Serwiusza  w S.  A.  4  pr.,  gdzie  staje  się  niemal  synonimiczny z

comicus:

δευτέρου δὲ εἵνεκα προσιστορήσθω τὰ κατὰ τὴν Ὀδύσσειαν, ὅπως ᾖ σοι γνώριμον ὡς ἡ
ἀπακμὴ τοῦ πάθους ἐν τοῖς μεγάλοις συγγραφεῦσι καὶ ποιηταῖς εἰς ἦθος ἐκλύεται. τοιαῦτα
γάρ που τὰ περὶ τὴν τοῦ Ὀδυσσέως ἠθικῶς αὐτῷ βιολογούμενα οἰκίαν οἱονεὶ κωμῳδία τίς
ἐστιν ἠθολογουμένη (9,15).

602 Analogię stanowić może tu D. An. 597  productiones sunt comici stili ‘hercle sedulo’ ad fucum orationis
positae, gdzie comicus stilus to tyle co „styl komediowy”.

603 Por. niżej omawiane ujęcie treści poematów homeryckich w dziele Pseudo-Longinosa.
604 Por. LSJ s.v.
605 Choć pomijanym przez tłumaczy Longinosa, cf. LSJ s.v.
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Odyseja,  starcze  dzieło  Homera,  pozbawionego  zdolności  odczuwania  i  kreowania

pathos, w opisie domostwa Odyseusza staje się komedią charakterów.

Tym jednak, co w analizowanej prefacji zajmuje gramatyka szczególnie, jest miejsce

księgi  w  porządku  narracji  dzieła  oraz  wyzwanie,  jakie  stanowi  ona  dla  jego  spójności.

Wzgląd na wspomniane kwestie każe gramatykowi dowodzić istnienia spójności między ks.

III a IV, która zdaniem Serwiusza nie zasadza się na zgodności tematów partii tekstu606. W S.

A. 4 pr. 16-22 czytamy:

cum enim tertium sic clauserit ‘factoque hic fine quievit’, †subsecutus ‘at regina gravi iamdudum saucia
cura’, item paulo post ‘nec placidam membris dat cura quietem’; nam cum Aenean dormire dixerit, satis
congrue subiunxit ut somno amans careret.

Wydaje  się,  że  według  naszego  gramatyka  źródłem  koherencji  są  subtelne  więzy

następstwa  czasowego  (subsecutus607),  ale  –  przede  wszystkim  –  ustanawiana  lokalnie

antytetyczna  relacja  między  zamykającym  księgę  III  obrazem  zasypiającego  Eneasza  a

otwierającym księgę IV – niespokojnej, zakochanej królowej.

Pozbawiony typowej, tj. poprzedzającej lokalne objaśnienia, prefacji jest komentarz do

V ks. Eneidy, jednak za takową uznać możemy uwagi pomieszczone przez wydawcę w S. A.

4,1 INTEREA, gdzie po krótkim objaśnieniu wyrazu, następuje rozpoczynający się słowami et

hoc  sermone  librum,  ut  solet,  superioribus  iunxit passus  ogólnej  natury.  Jak  można

wnioskować  z  jego  pierwszych  słów, komentator  swoją  uwagę  poświęca  po  raz  kolejny

problemowi miejsca księgi w całym dziele, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z

księgą  IV,  tym  razem  jednak  porusza  tę  kwestię  tylko  zdawkowo,  odwołując  się  do

zwyczajowej  praktyki  Wergiliusza.  Nim  przejdzie  Serwiusz  do  roztrząsania  czasowej

spójności opisywanych przez poetę wydarzeń, wskaże jeszcze na źródło księgi V (podobnie

jak  uczynił  to  dla  ks.  IV),  ograniczając  ujęcie  komparatystyczne  do  uwagi  o  charakterze

igrzysk ku czci Patroklosa w Iliadzie i Anchizesa w Eneidzie: S. A. 5 pr. 2-4 cuius pars maior

ex Homero sumpta est; nam omnia quae hic commemorat exhibentur circa tumulum Patrocli,

nisi  quod illic  curule  exercetur, hic  navale  certamen. Następujące  po  zacytowanej  uwagi

ogólne bez wyjątku podejmują problem czasowej spójności opisywanych w dziele wydarzeń.

Uwagi Serwiusza podyktowane są szczególnym rozumieniem inicjalnego  interea, które jest

dla niego nie tyle lokalnym konektorem, co ustanawia równoczesność wydarzeń opisywanych

na końcu księgi IV z sycylijskim epizodem Eneasza. Rodzi to próbę pogodzenia wiedzy o

świecie z informacjami czerpanymi z tekstu. Zakładając, że Eneasz nie mógł w ciągu jednego

606 Wspominani przez komentatora krytycy poety zauważają rozdźwięk pomiędzy tematem księgi poprzedniej –
niebezpieczną  żeglugą  i  obecnej  –  miłością:  S.  A.  4  pr.  15-16  in  illo  enim  navigium,  in  hoc  amores
exsequitur.

607  subsecutus] (litt. secutus del., intulit ss. m. al. A) NATaγ, est add WPa, fort. subsequitur Stocker-Travis. W
DS. czytamy tu intulit.
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dnia dotrzeć do Sycylii (S. A. 5  pr. 4-5  sane intellegendum non potuisse fieri ut una, nec

plena,  die  Aeneas  ad  Siciliam perveniret),  przyjmuje,  że  odpłynąć  ze  swą flotą  musiał  o

świcie (S. A. 5 pr. 6 circa primum ortum lucis navigavit608), płynął ku swemu celowi w czasie,

gdy Dydona rozpaczała i szykowała stos (S. A. 5 pr. 8-9 tota die dum se Dido interimit, dum

fletur, paululum provectus  est,  leniter  spirantibus  ventis),  by o zmierzchu dojrzeć  jeszcze

płomień stosu, na którym spłonęła (S. A. 5  pr. 9  flammas rogi circa vesperam vidit).  Dla

uzasadnienia ostatniej z propozycji przywołuje Serwiusz elementy wiedzy o świecie: wiedzy

potocznej,  bo  tylko  towarzysząca  zmierzchowi  ciemność  pozwalała  dojrzeć  płomienie,  i

wiedzy o zwyczaju, bo wedle niego nie palono zmarłych.609

Ze  szczególnym  rodzajem prefacji  mamy do  czynienia  w  Serwiuszowych  uwagach

poprzedzających  explanatio ks.  VI.  Najbliższe  omawianym  dotychczas  są  informacje  o

źródłach  imitacji  Wergiliusza:  wiedzę,  którą  pomieścił  w ks.  VI,  zaczerpnąć  miał  przede

wszystkim od  Homera,  homeryckie  ma  być  również  inicjalne  sic  fatur  lacrimans610.  Jak

wcześniej,  tak i  tu poświęca Serwiusz miejsce wyznaczeniu granic ksiąg,  przy czym jego

uzasadnienie lekcji jest zgoła zdawkowe i nie do końca jasne: wbrew Probusowi postuluje

pozostawienie S. A. 6,1-2 w ks. VI, powołując się z jednej strony na kryterium „estetyczne”, z

drugiej na autorytet Homera611. Co jednak różni omawianą prefację od poprzednich, to fakt, iż

zawiera  ona  wyraźne  dyrektywy  interpretacyjne:  dicuntur  aliqua  simpliciter,  multa  de

historia,  multa  per  altam  scientiam  philosophorum,  theologorum,  Aegyptiorum,  adeo  ut

plerique de his singulis huius libri integras scripserint pragmatias. Charakter taki ma naszym

zdaniem przysłówek simpliciter, który regularnie używany jest przez Serwiusza na określenie

interpretacji  dosłownej,  a  także  rzeczowniki  „historia”,  „wiedza  filozofów,  teologów,

Egipcjan”,  które określają tematyczne nastawienie ekspozycji  ks. VI612,  ale pełnią też rolę

interpretacyjnej sugestii, która wskazuje na konieczność wyświetlenia wiedzy, w którą ks. VI

obfituje.

Z  kolei  uwagi  antycypacyjne,  osłabiające  informatywność  tekstu  znajdujemy  w

komentarzu do V. A. 9, gdzie gramatyk zapowiada znaczącą zmianę tematu: S. A. 9 pr. 1-4 in

hoc libro mutatio est rerum omnium: nam et personae et loca alia sunt et aliud negotium

608 Ten sąd Serwiusza ma swoje źródło w drobiazgowym odczytaniu tekstu V. A. 4,586-7 regina e speculis ut
primum albescere lucem / vidit et aequatis classem procedere velis.

609 S. A. 5  pr. 9-11  quo tempore et per naturam ignem videre potuit et per pristinum morem, quo per diem
cadavera non incendebantur. deinde tota navigans nocte et alterius diei parte ad Siciliam venit.

610 S. A. 6  pr. 1-2  totus quidem Vergilius scientia plenus est, in qua hic liber possidet principatum, cuius ex
Homero pars maior est oraz poniżej cytowany w. 8.

611 S. A. 6 pr. 7-8 sane sciendum, licet primos duos versus Probus et alii in quinti reliquerint fine, prudenter ad
initium sexti esse translatos; nam et coniunctio poematis melior est, et Homerus etiam sic inchoavit  ὣς
φάτο δάκρυ χέων. Zwłaszcza pierwsza z przesłanek jest słabo umotywowana.

612  Będziemy o tym pisać w dalszej części pracy.
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incipitur; ab Aenea enim transit ad Turnum, a Tuscia ad Ardeam, a petitione auxiliorum ad

bellum.  Wzmianka  ta ma  swoje  źródło  w  wątpliwościach  antycznych  krytyków  co  do

spójności księgi z poprzednią, tym samym zatem obserwujemy powrót stałego tematu prefacji

Serwiusza: S. A. 9  pr. 4-7  quem transitum quidam culpant, nescientes Vergilium prudenter

iunxisse  superioribus  negotiis  sequentia  per  illam particulam ‘atque  ea  d.  p.  dum parte

geruntur’, scilicet dum offeruntur arma, dum dantur auxilia. Raz jeszcze gramatyk wraca do

argumentacji, którą znaleźliśmy w prefacji do ks. V: tym bowiem, co świadczy o właściwym

miejscu księgi w całym dziele, jest równoczesność opisywanych w niej wydarzeń ewokowana

przez spójnik atque. Komentator wspomni również o wzorze Wergiliusza, którym miała być

tu homerycka Doloneja: S. A. 9 pr. 9-12 sane formatus est iste liber ad illud Homeri, ubi dicit

per noctem egressos esse Diomeden et Vlixen, cum capto Dolone castra penetrarunt: nam

partem maximam et oeconomiae et negotiorum exinde habet.

Delimitacyjny z  kolei  charakter  mają  inicjalne  uwagi  (S.  A. 10,1  oraz  S.  A.  11,1)

poświęcone  problemowi  czasu  narracji,  a  będące  stałym  elementem  także  scholiów

homeryckich,  te  mianowicie,  w których  gramatyk  oznacza  tekstualne  wykładniki  końca  i

początku dnia w świecie przedstawionym dzieła. Istotna dla Serwiusza jest „artystyczność”

ujęcia Wergiliusza, który, po pierwsze, używa poetyckich określeń początku i końca dnia (S.

A. 10,1,1-3 secundum poeticum morem hoc dicit ‘factus est dies’, quia poetae dicunt matutino

tempore aperiri caelum, noctu vero claudi), po drugie zaś opuszcza informacje abundantne,

co zaskakująco dla nas przypisuje komentator stosowaniu się do Horacjańskiej zasady  nec

verbum verbo (H. Ars 133):  S. A. 10,1,6-7 ut intellegamus alium diem esse consumptum, et

nunc  eum more solito  noctis  praetermisisse  descriptionem oraz  S.  A.  11,1,1-5  more suo

praetermisit noctis descriptionem, quam transisse indicat praesens ortus diei. et hoc est unde

ait Horatius “nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres”: quae enim naturalia sunt

omnibus patent. Brak zupełnie prefacji i uwag wstępnych w komentarzu do ks. II613, VIII oraz

XII.

613  Namiastkę rozważań o koherencji poszczególnych ksiąg dzieła może stanowić uwaga w S. A. 2,1, gdzie
Serwiusz przekonuje, iż V. A. 2,1 conticuere omnes jest echem 1,275 fit strepitus tectis.
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Rozdział 4. Wiedza w enarratio poetarum

W poprzednich rozdziałach wskazywaliśmy na rolę, jaką w rozumieniu tekstu odgrywa

kompetencja  językowa  w  jej  wymiarze  leksykalnym  i  gramatyczno-składniowym.

Dowodziliśmy następnie, iż dla rozumienia tekstu istotne jest założenie jego powierzchniowej

spójności,  kohezji,  a  także  stawianie  hipotez  dotyczących  znaczenia  globalnego.  W

dotychczasowych rozważaniach staraliśmy się o separowanie w opisie rozumienia roli, jaką

odgrywa w nim wiedza o świecie.  Jakkolwiek konieczny dla celów analitycznych, zabieg

takowy nie  zdaje  w  pełni  sprawy z  uwikłania  wiedzy  w  proces  lektury614.  Czy  bowiem

wyróżniać w niej poziomy konceptualny, percepcyjny, dotyczący interakcji itd.  (Vater 2009,

ss. 161–163), czy też ujmować w teorię skryptów i schematów (Stockwell 2006), wiedza o

świecie  przenika  rozumienie  na  każdym  z  jego  poziomów  i  tworzy  dlań  naturalne

podglebie615,  co  zadaje  kłam  teoriom  ujmującym  rozumienie  jako  proste,  bezpośrednie

dekodowanie. Dowodzić tego będziemy w niniejszym rozdziale, bliżej przyglądając się roli,

jaką  wiedza  o  świecie  odgrywa  w  rozumieniu  tekstu  literackiego616.  W pierwszej  części

rozdziału zwrócimy uwagę na konflikt, w jaki wiedza o świecie przedstawionym wchodzić

może z  rozumieniem warstwy językowej  dzieła,  zatem z bazą  tekstu  (textbase).  Zarazem

jednak wskażemy na przykładzie eksplikacji  domeny figur, iż  wiedza o świecie w istocie

rozumienie dzieła w wymiarze językowym umożliwia. W drugiej części rozdziału dowodzić

będziemy, iż informacje na temat świata przedstawionego zgromadzone  przez czytelnika w

toku lektury mogą stanowić wyzwanie dla wiedzy, jaką dotychczas posiadał.  Konflikt  ten

każe  mu  przyjmować  rozmaite  strategie  poznawczo-lekturowe.  Ze  względu  na  dużą

informatywność tekstu, wprowadzającego informacje albo nowe, albo takie których związek z

dotychczasową wiedzą czytelnika jest niejasny, będzie on zmuszony zaangażować w proces

614 Już w poprzednich rozdziałach zwracaliśmy uwagę na fakt, iż niekiedy trudno o oddzielenie komponentu
językowego  i  encyklopedycznego w objaśnieniach  gramatyków. Por. choćby  scholia w  rodzaju  D.  An.
618,2, gdzie granica pomiędzy rozumieniem znaczenia leksykalnego a wiedzą o świecie jest płynna:  OH
TIBI EGO CREDAM F. furciferi dicebantur, qui ob leue delictum cogebantur a dominis ignominiae magis
quam supplicii causa circa uicinias furcam in collo ferre subligatis ad eam manibus et praedicare peccatum
suum simulque summonere ceteros, ne quid simile admittant eqs.

615 Dotyczy to zwłaszcza modeli określanych jako tzw. top-down, tj. takich, w których zakłada się, iż wiedza o
świecie  wpływa na  rozumienie  w każdym z  jego  aspektów:  „world knowledge  is  supposed  to  directly
influence the morpho-syntactic, semantic, and pragmatic analysis of the textual input” (Prestin 2008, s. 241).

616 O składowych kompetencji lekturowych, por. Maingueneau (1990, s. 37): „le lecteur est (…) censé maîtriser
la grammaire de la langue et user convenablement du discours. Il possède une compétence lexicale qui porte
aussi bien sur le signifié que sur les valeurs qui s’attachent à l’emploi des termes (…) le lecteur a aussi à sa
disposition un certain nombre de grilles qui lui permettent de structurer les relations intratextuelles (…). Ces
règles (…) définissent les conditions de la «cohésion» et de la «cohérence» d’une suite d’énoncés. (…)” oraz
dalej: „pour un lecteur qui ne disposerait que d’un savoir linguistique bien des œuvres seraient partiellement
ou  totalement  inintelligibles”.  O  znaczeniu  ἐγκύκλιος  παιδεία w  wykładzie  dzieł  poetyckich  jako
pochodnej wymagań stawianych przed retorem, por. Diederich (1999, ss. 44–45).
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rozumienia  wiedzę  natury  encyklopedycznej.  Zarazem  odwołać  się  musi  do  rozmaitych

strategii  wnioskowania,  wzbogacić  swoje  rozumienie  o  inferencje  i  dekodowanie  treści

presuponowanych,  co  z  kolei  pozwoli  czytelnikowi  postrzegać  tekst  jako  koherentny

(zwłaszcza  w  interpretacji  alegorycznej),  a  także pokonać  dystans  dzielący  świat

przedstawiony od własnego doświadczenia. Wreszcie wiedza o świecie pozwoli śledzić ruch

referencyjny w tekście. Zarazem dążność do możliwie pełnej eksplikacji dzieła sprawi jednak,

iż w komentarzu mieć będziemy do czynienia z tekstem już nie tylko jasnym i koherentnym,

pozbawionym  hermeneutycznych  pułapek,  lecz  z  tekstem,  jak  go  nazwał  Fowler,

przemotywowanym.

Wiedza a rozumienie językowo-semantyczne

Rozumienie języka jako wyzwanie dla wiedzy czytelnika

Wyrażenia  językowe  w  najbardziej  narzucających  się  interpretacjach  bywają  dla

posiadanej  przez  odbiorcę  wiedzy wyzwaniem tak  wielkim,  iż  dla  zachowania  spójności

tekstu, to rudymentarne, językowe zrozumienie musi zostać zmodyfikowane. Naturę napięcia,

które  w procesie  rozumienia  rozładowane  jest  dzięki  negocjacji  znaczeń,  ilustrują  dobrze

wątpliwości, jakie budzi w Serwiuszu użycie przez Wergiliusza wyrazu prima na określenie

walczącej przeciw Trojanom Junony:

id metuens ueterisque memor Saturnia belli,

prima quod ad Troiam pro caris gesserat Argis (V. A. 1,23-24).

Gdy bowiem wyraz ten uznać za liczebnik znaczący tyle co ‘pierwsza, poprzedzająca

innych’617,   kłóci  się  on  z  wiedzą  komentatora,  iż  to  Herakles  jako  pierwszy starł  się  z

Trojanami618.  Zwiększenie  informatywności  tekstu619 pociąga  tu  za  sobą  nie  uaktualnienie

posiadanej wiedzy620, ale przeinterpretowanie znaczenia, które ustala gramatyk na ‘princeps’,

617 Por. Korpanty s.v. 9.
618 Por. np. Hyg.  fabulae 89,4  itaque Hercules ad eos [Troianos]  nauibus comparatis ut Troiam expugnaret

uenit et Laomedontem necauit et Podarci filio eius infanti regnum dedit eqs.
619 W polskiej literaturze przedmiotu znaleźć można również termin „informacyjność” (Stockwell 2006, s. 117).

W definicji de Beaugrande’a i Dresslera  (1990, s. 28) informatywność „dotyczy (…) stopnia, do jakiego
wystąpienie  danego  tekstu  jest  oczekiwane  lub  nieoczekiwane,  znane  lub  nieznane,  niepewne.  (…)
Przetworzenie  wysoce  informatywnych  komunikatów  wymaga  więcej  wysiłku  (…)”.  Z  podniesieniem
informatywności tekstu będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy przeczy on naszym przekonaniom co do
organizacji świata, co będzie przedmiotem naszego zainteresowania w bieżącym rozdziale, może ono jednak
brać swoje źródło z kwestionowania oczekiwań co do organizacji języka, struktury tematyczno-rematycznej,
typu tekstu oraz oczekiwań wynikłych z bezpośredniego kontekstu wypowiedzi (de Beaugrande & Dressler
1990, ss. 195–200). 

620 Wiedza schematyczna może być przez dzieło podtrzymywana, wzmacniana, ale i zakłócana, co prowadzi do
akumulacji  wiedzy  nowej  lub  odświeżenia,  restrukturyzacji  schematów  wiedzy  (Stockwell  2006,  ss.
114–116).
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co tu trzeba  rozumieć jako  ‘przewodząca, dowodząca’:

PRIMA atqui Hercules prior contra Troianos pugnavit; unde modo prima ‘princeps’ accipienda est. nam
poeta plerumque significationem nominum dat participiis, vel contra, ut “volventibus annis”, significat
enim volubilibus. hac licentia et in hoc nomine usus est, ut primam pro principe poneret.

Dodatkowe światło  na  praktykę  komentatora  rzuca  wersja  tego samego objaśnienia,

jaką znajdujemy w DS. Przytaczając różne propozycje interpretacyjne kompilator wskazuje

nam zarazem różne strategie, jakie hermeneuta może przyjąć w obliczu dysonansu wiedzy i

wypracowywanej bazy tekstualnej. W DS. A. 1,24 czytamy zatem: ‘prima’ inter primos; alii

pro ‘olim’; alii prima simpliciter, postea enim alii dii  interesse coeperunt;  alii  prima non

ordine, sed voluntate. aliter (V. A. 2,263) „primus Machaon”; ibi ‘in primis’ intellegitur. W

wyliczonych skrupulatnie próbach wyjaśnienia problemu mamy po pierwsze do czynienia z

poszukiwaniem w obrębie  dostępnych  znaczeń  wyrazu.  Zaproponowane  przez  gramatyka

‘prima inter primos’ należy rozumieć jako ‘najznamienitsza’621, natomiast ‘non ordine, sed

voluntate’, jakkolwiek nie mieści się w naszym rozumieniu słowa, zdaje się stanowić odrębne

znaczenie dla dawnego interpretatora. Po drugie jednak znaczenie może być relatywizowane,

przy  czym  w  omawianym  przypadku  podkreśla  się  deiktyczny,  a  zatem  podlegający

kontekstualizacji  wymiar  wyrazu.  Tak  należy  rozumieć  eksplikację  prima jako  ‘olim’  i

‘simpliciter,  postea  eqs.’. W  tym  pierwszym  wypadku  punktem  odniesienia,  deiktyczną

origo622, jest czas wydarzeń opisywanych w Eneidzie, wobec którego udział Junony w wojnie

trojańskiej stanowi olim. W drugim, deiktyczną origo stanowi początek wojny trojańskiej – w

tak  zdefiniowanym kontekście  bogini  może  być  określona  mianem  prima.623 Zresztą  sam

Serwiusz w innym miejscu dostarcza nam przykładu wykładu w oparciu o zmianę kontekstu

interpretacji624. Będzie on bowiem zmuszony negocjować znaczenie  breuiter w V. A. 1,561

tum breuiter Dido, gdyż lektura tekstu nie pozwala nazwać mowy Dydony ‘krótką’. To każe

komentatorowi relatywizować określenie względem czasu mowy Ilioneusa:

TVM BREVITER DIDO atqui non breviter loquitur. sed ‘breve’ et ‘longum’, ‘parvum’ et ‘magnum’ nihil
perfecti  habent,  sed per comparationem intelleguntur ...  item hoc loco ‘breviter’,  id est,  minus quam
Ilioneus (S. ad loc.)

Dynamiczna  reinterpretacja  wyrażenia  językowego  pod  wpływem zmieniającego  się

rozumienia świata przedstawionego uwidacznia się również w S. A.  1,188. Oto Wergiliusz

wspomina w V. A. 1,187-188, iż Eneasz dobywa strzał, które nosił Achates:

constitit hic arcumque manu celerisque sagittas

621 Por. Korpanty s.v. 13.
622 „Prototypowe kategorie deiktyczne w mowie opierają się na  centrum deiktycznym lub  punkcie zero,  lub

origo: mówiącym («ja»), miejscu («tutaj» ) i czasie wypowiedzi («teraz»)” (Stockwell 2006, s. 64).
623 Podobne dywagacje - tak w S., jak w DS. - wzbudzi cytowane tu V. A. 2,263, na marginesie którego S. A.

2,263 zanotuje PRIMVSQVE MACHAON … aut princeps, aut numeri sui; nam per ternos dixit. DS. dorzuci
do tych interpretacji jeszcze aut in sua arte primus (ad loc.).

624 Choć nie o zmianę origo deiktycznej.
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corripuit fidus quae tela gerebat Achates.

Gramatyk problematyzuje ten w warstwie semantycznej przejrzysty opis, sugerując, iż

musi  on zostać zinterpretowany w oparciu o konstruowany przez czytelnika świat  tekstu:

zależnie bowiem od tego, czy przyjmiemy, iż Achates towarzyszy Eneaszowi czy też nie,

różnie aktualizowane będą wyrażenia językowe,  w tym  gerebat,  które podlegać może raz

interpretacji   frekwentatywnej  (‘zwykł  był  nosić  sc. strzały’),  to  znowu  wskazującej  na

czynność  w  danym  momencie  (‘trzymał  strzały  (wówczas)’)625,  oraz  corripuit,  które

presuponuje obecność źródła strzał: S. A. 1,188 CORRIPVIT aut de pharetra corripuit ... aut

ab Achate, ut eum secutum esse per silentium intellegamus eqs.626 GEREBAT aut tunc, aut

quae gerere consueverat.

Inną strategię interpretacyjną użyteczną, gdy wiedza o świecie wchodzi w konflikt z

rozumieniem wyrażenia językowego, prowadząc do reinterpretacji tegoż, ukazuje nam S. A.

1,209, gdzie komentator dowodzi,  iż  spes w V. A. 1,209  spem uultu simulat (sc.  Aeneas)

wskazuje na ‘radość’, nie zaś ‘nadzieję’. Intuicyjne, zdawałoby się, rozumienie wyrazu jako

‘nadzieja’ gramatyk odrzuca, gdyż w świetle jego wiedzy nadzieja nie zwykła ujawniać się na

twarzy. Semantyczna interpretacja  spes musi w obliczu tego dysonansu ustąpić  interpretacji

„figuratywnej”, metonimicznej627:

SPEM laetitiam, et est crebra apud Vergilium figura, quae fit quotiens significatur ab eo quod praecedit id
quod sequitur; nam spem laetitia sequitur. spes vero in vultu non videtur, sed laetitia. haec autem figura et
versa vice fit, ut intellegamus ab eo quod sequitur id quod praecedit eqs.628

Przykład ten nie wyczerpuje repertuaru operacji „metaforyzacji”, jakich dokonać można

na znaczeniu. Tylko u Serwiusza znajdziemy np. S. A. 1,245, gdzie gramatyk pozwala nam

śledzić proces negocjacji znaczenia: wprowadzona w tekście informacja o dziewięciu ujściach

(V. A. 1,245 per ora nouem) rzeki Timavo629 może wchodzić w konflikt z - płynącą spoza

tekstu - informacją o jej siedmiu ujściach. Gramatyk proponuje zatem, by  nouem rozumieć

jako użycie częstego u poetów finitum pro infinito:  VNDE PER ORA NOVEM multi septem

625 Por. też Pinkster  (1990, s. 228): „like the conative interpretation, iterative and other interpretations of the
imperfect completely depend on the context”.

626 Problematyczną interpretację obecności  Achatesa zdradza nam DS.  ad loc.,  gdzie wskazuje się  konflikt
dotychczasowej  wiedzy  o  świecie  przedstawionym,  w  świetle  której  to  Anchizes  pozostał  w  obozie:
CORRIPVIT … aut „corripuit” ab Achate. et quomodo ab Achate, quem apud ignem occupatum dixit?

627 Jakkolwiek Serwiusz wspomina o relacji czasowej (poprzedzające-następujące), najpewniej chodzi tu o 
metonimię przyczyna-skutek (Lausberg 2002, s. 326). Por. też Quint. 8,6,27 illud quoque et poetis et 
oratoribus frequens, quo id quod efficit ex eo quod efficitur ostendimus. nam et carminum auctores ‘pallida 
mors aequo pulsat pede pauperum tabernas’, et ‘pallentesque habitant morbi tristisque senectus’, et orator 
‘praecipitem iram’, ‘hilarem adulescentiam’, ‘segne otium’ dicet.

628 Podobny  konflikt  wiedzy  o  świecie  z  rozumieniem  znaczenia  leksykalnego  stać  będzie  u  podstaw
interpretacji V. A. 1,482 auersa, które Serwiusz wykłada jako ‘zagniewana’, gdyż, jak twierdzi, „podobizna
nie może się sama obrócić”: S. A. ad loc. AVERSA irata. nec enim poterat convertere se simulacrum.

629 O identyfikacji z rzekami Timavo / Reka, por. Dyer (1996).
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esse dicunt. quod si incerta fides est, finitus est numerus pro infinito.630 Skądinąd określenia

kwantytatywne  będą  przedmiotem  podobnych  zabiegów  gramatyków  wcale  często.

Znamienne jest tu S. A. 1,458, gdzie konstatuje Serwiusz konflikt pomiędzy ambobus w V. A.

1,458 saeuum ambobus Achillem, a wymienionymi wcześniej trzema bohaterami: ib. Atridas

[sc. Agamemnonem et Menelaum] Priamumque. Dysonans ten zostaje tu rozwiązany przez

rachowanie  Atrides jako jednej „postaci”: S. A. ad loc. ET  SAEVVM AMBOBVS atqui tres

dixit, sed „Atridas” pro uno accipe, quos unius partis constat fuisse.

Inną  strategię  jeszcze  odnajdujemy w S.  A.  1,384.  Tu konflikt  wiedzy i  wyrażenia

językowego zostanie  rozwiązany poprzez  założenie  eliptyczności tego ostatniego,  z  czym

mieliśmy już do czynienia w rozdziale poświęconym elipsie właśnie. Oto Serwiusz zwraca

uwagę czytelnika, iż Eneasz mówi o sobie w V. A. 1,384  ignotus  ‘nieznany’, podczas gdy

ledwie  określił  się  mianem V. A.  1,379  fama super  aethera  notus.  Znaczenie  leksykalne

ignotus może zostać ocalone w analizowanym miejscu, ale tylko jeśli przyjąć, iż wyrazowi

„winien” towarzyszyć wyraz quasi, którego z kolei powinien się tu domyślać czytelnik: S. ad

loc.  IGNOTVS deest ‘quasi’;  nam contrarium est  quod dixit  (1,379) ‘fama super aethera

notus’. facit autem hoc frequenter Vergilius, ut hanc particulam subtrahat eqs.

Wiedza jako warunek rozumienia wyrażeń językowych

Posiadana  wiedza  zmusza  czytelnika  do  negocjowania  ustalonego  znaczenia

leksykalnego wyrazu i jego właściwego wyboru, ale odwołanie się do wiedzy tak poza-, jak i

wewnątrztekstowej  warunkuje rozumienie wyrażeń językowych.  Wiedza schematyczna (1)

przyczynia się do rozumienia języka na poziomie rudymentarnym, leksykalno-składniowym,

(2) umożliwia zrozumienie języka figuratywnego i – wreszcie – (3) jest źródłem informacji

niewyrażonych  eksplicytnie,  przede  wszystkim zależnych  od  wnioskowania  presupozycji.

Pierwszemu z wymienionych problemów poświęciliśmy już miejsce w rozdziale dotyczącym

rozumienia  języka,  tu  zatem  wskażmy  tytułem  przypomnienia  najpierw  przykład

wspomagającej  rozumienie  znaczenia  roli  wiedzy  w  D.  An.  381,3,  gdzie  w  oparciu  o

znajomość świata przedstawionego i zgromadzoną dotychczas wiedzę o postaci T. An. 381

sola (o Glikerce)  eksplikuje gramatyk jako D. An.  381,3  SOLA autem: sine defensoribus

630 Tak samo nie będzie rozstrzygał Serwiusz kwestii ilości oread, gdyż ta, jak przekonuje, jest niepewna: S. A.
1,500  MILLE finitus numerus pro infinito; nam de nympharum numero varia est opinio.  Inne przykłady
podobnej strategii to m.in. S. A. 1,258, gdzie przekonania o naturze świata każą gramatykowi modelować
funkcję zaimka osobowego w V. A. 1,257-258 manent immota tuorum fata tibi. Serwiusz sprzeciwia się tu
zdecydowanie  interpretacji  ‘ze  względu  na  ciebie’,  wychodząc  zapewne  z  założenia,  iż  skoro  fata  są
niezmienne niezależnie od woli Jowisza, ten nie może obiecywać bogini, iż pozostaną niezmienne: S. A.
1,258 FATA TIBI non ‘propter te’ - fati enim immobilis ratio est - sed aut vacat ‘tibi’ ... aut certe ‘tuta tibi
sunt fata’, non tamen ‘propter te’. Por. też S. A. 1,703 QVINQVAGINTA hoc est, multae.
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propriis. W tworzeniu semantycznego wymiaru dzieła współdziała wiedza również, np. w D.

An.  465,2,  gdzie  użyte  przez  Simona  słowa  desperacji  actumst objaśniane  są  jako

zaczerpnięte z języka prawniczego: haec res secundum ius ciuile dicitur, in quo cauetur, ne

quis  rem  actam  apud  iudices  repetat. Jak  wspomaga  wiedza  rozpoznawanie  znaczenia

leksykalnego  i  jego  kontekstualizację,  tak  i  pomaga  rozstrzygać  przypadki ambiguitas

składniowej. Oto np. syntaktyczną niejednoznaczność w H. C. 1,2,23-24 audiet pugnas vitio

parentum / rara iuventus, gdzie wątpliwości budzi atrybucja parentum (tj. pugnas czy uitio),

pozwala  gramatykowi  rozwiązać  wiedza  historyczna:  non  ‘pugnas  parentum’,  sed  ‘uitio

parentum rara iuuentus’, quia bella  ciuilia sub Caesare et Pompeio, deinde sub Augusto et

Cassio atque Bruto Romani se ipsi confecerunt. Z kolei wiedzę potoczną Porfyrion przywoła

dla  objaśnia  insignis  tenui  fronde  (o  Likorydzie)  z  H.  C.  1,33,5.  Gramatyk  wskazuje

czytelnikowi, iż kobiety o wąskim czole uważane są za piękniejsze, co uzasadnia wspomnianą

interpretację składni: P. C. 1,33,5-7 INSIGNEM TENVI FRONTE LYCORIDA C. T. A. C. I. A.

D.  F. ‘Tenui  fronte’ pro  angusta  et  pusilla  posuit;  frons  autem  minor  pulchriorem  facit

mulierem, et ideo ‘insignem tenui fronte’ accipe, hoc est: hac re insignem.

Wiedza w rozumieniu języka figuratywnego

Jeśli chodzi o rolę wiedzy w rozumieniu języka figuratywnego, stawia on czytelnika

przed pytaniami przynajmniej dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim musi odpowiedzieć na

pytanie o to, co się mówi w tekście, po drugie zaś, zrozumieć, dlaczego mówi się właśnie to.

Gdy  pierwsze  z  pytań  uszczegółowić  dla  metafory,  możemy  przyjąć,  iż  jej  rozumienie

wymaga z jednej strony znajomości nośnika (vehicle), z drugiej zaś jej tematu (topic):

understanding a metaphor (...) requires two kinds of semantic and world knowledge. First, one must know
enough about the topic to appreciate which kinds of characterizations are relevant and meaningful (i.e.,
the  relevant  dimensions  of  within-category variation  of  the  topic  concept).  Second,  one  must  know
enough  about  the  metaphor  vehicle  to  know  what  kinds  of  things  it  can  epitomize  (Glucksberg  &
McGlone 2001, s. 55).

Co się  tyczy nośnika  wyrażenia  metaforycznego fundamentalna  staje  się  tu  kwestia

rozpoznania  domeny  metafory  z  jej  ustrukturowaniem,  która  to  wiedza  pozwala  na

wyodrębnienie cech i  relacji  przenoszonych następnie do domeny docelowej. Komentarze

dostarczają nam mnogich przykładów tej strategii interpretacyjnej, więc ograniczymy się do

omówienia  kilku  tylko,  zwłaszcza  że  problem ten  poruszyliśmy już  w pewnej  mierze  w

rozdziale poświęconym rozumieniu języka.

W P. C. 1,11,8 Porfyrion dowodzi631, iż H. C. 1,11,8  carpe diem jest odwzorowaniem

przestrzeni  JABŁKO (OWOC) w przestrzeni  DZIEŃ (ŻYCIE):  translatio  autem a pomis

631 Por. też Diederich (1999, ss. 232–233).
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sumpta  est,  quae  scilicet  ideo  carpimus,  ut  fruamur.  Horacy,  uciekając  się  do  metafory

ŻYCIE TO OWOC, czyni użytek z jednej tylko relacji w obrębie źródłowej domeny: rwanie

(pożytkowanie) owocu → korzystanie z życia. Tego rodzaju objaśnienie znajdziemy też w P.

C. 1,22,8, gdzie Porfyrion zauważy, iż Horacjańskie  lambit Hydaspes632 ma swoje źródło w

metaforze RZEKA TO JĘZYK:  ‘lambit’ autem translatiue dictum est  a  lingua,  per  quod

significat  Hydaspen  fluuium.633 U  Serwiusza  pośród  niezwykle  licznych  objaśnień  tego

rodzaju wskażmy na passus, gdzie mowa o przeniesieniu cech ciała do dziedziny cech umysłu

w związku z V. A. 1,582 quae nunc animo sententia surgit:  SVRGIT oritur. et est translatio

corporis ad animum eqs.634 Również w dziele Donata nie  zabraknie podobnych scholiów.

Znajdziemy  u  niego  choćby  objaśnienie  metafory  MOWA TO  KUCIE  w  D.  An.  348,4

OBTVNDIS  ‘idem  saepe  repetendo  dicere’ obtundere  est:  translatio  a  fabris,  qui  saepe

repetunt tundendo aliquid malleo et idem obtundunt atque hebetant. Donat wskazuje tu nie

tylko na dziedzinę źródłową (a fabris),  ale też na  simile,  które pozwala na projektowanie

jednej dziedziny w drugą (saepe repetunt eqs.). Co jednak ciekawsze, gramatyk pośrednio

wskazuje  na  relacje  predykatywne,  które  zostają  przeniesione:  prócz  bowiem  repetere

tundendo malleo, które ma swój odpowiednik w repetendo dicere, sugeruje się przeniesienie

również efektu kucia, mianowicie osłabienia,  aliquid hebetere, na Pamfila, którego swoimi

słowami  zarzuca  Dawos.  Asocjacyjne  oddziaływanie  metafory  przybliża  nam  z  kolei

objaśnienie MIŁOŚĆ TO BURZA w D. An. 446,2, gdzie Donat wskazuje, iż właściwie o

planach ożenku Pamfila wyraził się Dawos, mówiąc T. An. 446,2 animum ad uxorem adpulit,

gdyż używając wyrazu adpulit wskazuje, że ślub jest dlań niczym upragniony przez żeglarza

brzeg:  bene ‘appulit’ quasi ab iactatione fluctuum et aestus marini;  has enim tempestates

habet  amor.635 Podobnie,  z  przestrzeni  metaforycznej  zaczerpnięte  zdaniem gramatyka  są

również  np.  użycie  irritare,  gdy mowa  o  ludziach636,  czy  też  -  choć niebezpośrednio   -

ingerere  (mala)  przeniesione  z  domeny  „ciskania  (pocisków)”637.  Często  będzie  Donat

również objaśniał  oczywiste  w kontekście  wzajemnych zakusów postaci  metafory tyczące

polowania i chwytania w pułapkę, por. np. D. An. 733,1 REPVDIO CONSILIVM QVOD P. I.

632 H. C. 1,22,7-8 quae loca fabulosus / lambit Hydaspes.
633 Podobnie, np. P. C. 1,35,30-31  IVVENVM EXAMEN Translatione[m] ab apibus facta[m] pro multitudine

militum posuit.
634 Określenie metaforycznego źródła dotyczyć będzie także całych obrazów poetyckich w rodzaju losowania w

H. C. 2,3,25-27 omnium / versatur urna serius ocius / sors exitura, które komentować będzie P. C. 2,3,25-26
OMNIVM VERSATVR VRNA poetice hoc, quasi sorte, scilicet ducti ad mortem accersantur.

635 Inny przykład metafory „marynistycznej” w D. An. 480 EGO IN PORTVM NAVIGO haec ex translatione
maris sunt dicta μεταφορικῶς.

636 D. An. 597,4 IRRITATVS EST … ducitur autem uerbum a canibus, qui restrictis dentibus hanc litteram
imitantur.

637 D. An. 640,1 INGERAM MALA M. quasi tela ista se dixit ingesturum mala.
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bene ‘intenderam’: uerbum a uenatoribus translatum, qui retia intendunt ad feras captandas.

hic ergo, quia parat Chremem et Simonem fallere, intenderam dixit.

Nasze  komentarze  przynoszą  również  próby  ogólnej  charakterystyki  mechanizmów

metaforycznych,  takich  jak  np.  przeniesienie  cech  istot  żywych  na  elementy  świata

nieożywionego, jak tłumaczy V. A. 1,420 aspectat [sc. collis] Serwiusz ad loc. ASPECTAT rei

insensibili dat sensum eqs.638 Taki systemowy charakter noszą również próby charakterystyki

strategii  metaforycznych  w  języku  poetyckim  w  ogóle.  Mają  one  zarazem  charakter

propedeutyczny, gdyż przygotowują ucznia-czytelnika do odbioru całej grupy tekstów, nawet

jeśli  objaśniane  są  w  nich  metafory  wysoce  skonwencjonalizowane.  Serwiusz  np.  będzie

wskazywał na ogólnopoetyckie:

(1) metaforę zamknięcia Olimpu: S. A. 1,374 CLAVSO more poetico, qui dicunt caelum

per noctem claudi, per diem aperiri;

(2) porównanie wojny do pożaru i powodzi: S. A. 1,566 INCENDIA BELLI id est vim;

semper enim diluvio et incendio conparat bellum eqs;

(3) metaforę animum arrectus, o której napisze gramatyk w S. A. 1,579 nota figura est.

Propedeutyczny  cel  wydaje  się  również  przyświecać  objaśnieniom  metafor,  którym

towarzyszy ocena ich artystycznej wartości,  κρίσις,  gdyż wydaje się w oczywisty sposób

służyć pogłębianiu kompetencji przyszłego retora. Na znaczenie doboru właściwej metaforyki

w retoryce zwraca naszą uwagę Kwintylian (8,6,14-16), wyliczając vitia, jakie mogą obniżać

wartość  metafory639.  Negatywnie oceniane  jest  zatem użycie  metafor  nazbyt  częste,  które

skutkuje znużeniem odbiorcy, jak i  jej  nazbyt  długie podtrzymywanie,  za sprawą którego

język  popada  w  niezrozumiałość  i  alegoryczność640.  Poeta  czy  retor  popełnia  także  błąd,

uciekając się do metafor pospolitych i wulgarnych641, czy – bez zachowania aptum pomiędzy

res  i  verba – stosując przenośnie nieodpowiednie, tj. zbyt wzniosłe i nazbyt przyziemne w

stosunku do treści, a także te, w których trudno o ustalenie similitudo, czy w których zgoła nie

można się jej dopatrzeć wcale.642 Co się tyczy naszych komentatorów, mniej interesuje nas tu

estetyczny wymiar krytyki przenośni, bardziej natomiast fakt, iż przy jej okazji rozjaśniają oni

638 Testimonia zbiera np.  Lausberg  (2002,  s.  318),  por. Tryph.  Trop.  192,14-17  (γίνεται δὲ ἡ μεταφορὰ
τετραχῶς … ἀπὸ ἐμψύχων ἐπὶ ἄψυχα, οἷον (Hom. Il. 11,574) „ἐν γαίῃ ἵστατο λιλαιομένη χροὸς
ἆσαι” καὶ (Hom. Il. 11,598) „κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής”, ed. Spengel); Quint. 8,6,10 [sumuntur] aut pro
rebus animalibus inanima: „ferron an fato moerus Argiuom occidit?”, aut contra: „sedet inscius alto /
accipiens sonitum saxi de uertice pastor” (V. A. 2,307-8) .

639 Zob. np. Lausberg (2002, ss. 322–323).
640 Quint.  8,6,14  [sc.  metaphorae]  eius usus …  frequens et  obscurat et  taedio complet,  continuus uero in

allegorian et aenigmata exit.
641 Quint. 8,6,14 sunt etiam quaedam et humiles tralationes ... et sordidae. Tam też liczne przykłady.
642 Quint. 8,6,15-16 Cicero demonstrat cauendum ne sit deformis tralatio … ne nimio maior aut … minor, ne

dissimilis ... sunt et durae, id est, longinqua similitudine ductae eqs.
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sam  tekst,  gdyż  zwłaszcza  dla  metafor  nieudanych,  trudnych,  istotne  jest  przybliżenie

czytelnikowi ich źródła. Tak wydaje się traktować Serwiusz metafory, jakimi posługuje się

Wergiliusz w opisie „krzątaniny” pszczół (V. A. 1,430-436). Oprócz tych, którym niewiele

można  zarzucić643,  znajdujemy  w  owym  passusie  metaforę  miodu  oraz  spiżarni  jako

przenośnego określenia plastra. Wskazując na ich domeny, posługując się gramatyk formułą

abusus  est:  S.  A.  1,433  NECTARE  melle;  abusus  est  propter  suavitatis  similitudinem.

CELLAS et hic abusus est, ut favorum cavernas „cellas” vocaret. traxit autem a reponendi

similitudine, vel a celando, unde cellam appellaverunt. Nie rozstrzygając tu o naturze vitium,

którym wydaje się być nieczytelność similitudo, stanowiąca wyzwanie dla odbiorcy, zwróćmy

jeszcze uwagę, iż formuła abusus est pojawi się jeszcze na marginesie porównania V. A. 1,408

horrida … acies Volcania: S. ad loc. ACIES VVLCANIA ideo abusus est, quia comparatio ad

bellum pertinet: nam de igne ‘aciem’ dicere satis incongruum est: ergo ‘acies Vulcania’ vis

ignis,  quae  late  per  campos  effunditur. Co  wydaje  się  gramatykowi  niewłaściwe  w  tym

passusie,  to  użycie  w kontekście  bitwy porównania  do ognia,  w którym znów używa się

bitewnej metafory.

Rewersem znajomości nośnika metafory jest wiedza o samym jej temacie (topic). Ta z

kolei pozwala zrozumieć, jaki aspekt tematu podejmowany jest w metaforze, a także dostrzec

relewancję  metafory.  Ilustruje  to  zastosowana  przez  Horacego  w  H.  C.  1,1,29  peryfraza

doctarum hederae praemia frontium.  Porfyrion pospieszy z wyjaśnieniem, dlaczego Horacy

nazywa bluszcz „nagrodą uczonych głów: P. C. 1,1,29 praemia doctarum frontium ‘hederas’

ait,  quia his poetae coronantur.  Wyzwaniem stojącym przed uczniem-czytelnikiem jest  tu

powiązanie  omownego  określenia  z  wyrażonym  w  tekście  hederae,  rekonstrukcja  tego

aspektu  hederae,  który  został  uchwycony w  praemia  eqs. Odbiorcy  pozostaje  zatem –  i

pomaga mu w tym właśnie gramatyk - zbadać, jak konotacja644 „bluszczu” nawiązanie tego

związku usprawiedliwia.645 

Konotacyjny wymiar dzieła da o sobie jednak znać zwłaszcza w eksplikacji figur czy

643 Np. V. A. 1,433 stipant. Serwiusz odwołuje się do etymologii wyrazu stipa/stuppa (Maltby 1991, sv. stuppa):
S. ad loc. STIPANT densent. translatio a navibus, in quibus stipula interponitur vasis, quam stipam dicunt.

644 Pojęcia konotacji używam w znaczeniu przyjętym w semiotyce: „terminem «konotacja» określa się zbiór
skojarzeń społeczno-kulturowych, jak i «osobistych» (ideologicznych, emocjonalnych itd.) wywoływanych
przez dany znak. Są one zazwyczaj związane z klasą społeczną, wiekiem, płcią, przynależnością etniczną
osoby interpretującej  dany znak”  (Chandler 2011, s. 172).  Por. też dalej:  „konotacje nie są znaczeniami
czysto  osobistymi  -  są  uwarunkowane  kodami,  do  jakich  ma  dostęp  osoba  interpretująca  znak.  Kody
kulturowe  oferują  ramy  konotacyjne,  ponieważ  są  «zorganizowane  wokół  kluczowych  opozycji  i
odpowiedniości», gdzie każdemu terminowi «przypisana jest grupa cech symbolicznych»” (Chandler 2011,
s.  174).  Wobec  tego  zakorzenienia  konotacji  w  kulturze,  objaśniając  figury,  gramatyk  wprowadza  do
rozumienia kultury w ogóle.

645 Nastawienie  Porfyriona  i  gramatyków w ogóle  na  wyszukiwanie  sensów rodzi  poszukiwanie  konotacji
odległych, dalekich od konwencjonalności, a przez to mniej dostępnych. O tym mowa będzie poniżej.
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określeń,  których  referent  nie  jest  wyrażony  wprost.  Posłużmy  się  tu  przykładem

horacjańskiego  barbiton (H.  C.  1,1,34),  które  opisane  jest  epitetem  Lesboum,  gdyż,  jak

przekonuje (ad loc.) Porfyrion, stanowi on aluzję do lirycznych poetów lesbijskich, Safony i

Alkajosa: ‘Lesboum’ autem dixit, referens ad Alcaeum et Saffo lyricos poetas, quos in Lesbo

insula natos esse manifestum. Tu wiedza pozwala na zrekonstruowanie referencji  Lesboum

barbiton jako  ‘poetae  lyrici’646.  Podobnie  gramatyk  przyjdzie  z  pomocą  czytelnikowi

dekodując, np. H. C. 1,6,2  Maeonii carminis alite, gdzie nośnikiem aluzji jest przymiotnik

Maeonius,  wskazujący na Smyrnę jako miejsce urodzenia Homera:  MAEONII CARMINIS

ALITE ut si diceret ‘Homericis auspiciis’ ac per hoc ‘Homerica sublimitate’. notum est autem

inter opiniones, quae de natalibus Homeri feruntur, etiam hanc esse, quasi Maeonis filius

fuerit. Metafora „ptaka meońskiej pieśni” znajduje tu wytłumaczenie poprzez podstawienie

metafory ales → sublimitas, ale dla odczytania carmen Maeonium konieczne jest odwołanie

się do wiedzy o miejscu narodzin Homera.647

Zdolność  dekodowania  konotowanych  kulturowo  peryfraz  i  deskrypcji  szczególnie

przyda  się  właśnie  czytelnikowi  Horacego  i  to  w  komentarzu  Porfyriona  znajdziemy

wyjątkowo  wiele  takich  objaśnień.  Aluzyjnie  określone  elementy  poetyckiego  świata

znajdziemy np. w:

(1) cornu benignum na określenie Cornucopia, cornu Fortunae z H. C 1,17,15-16, które

deszyfruje gramatyk jako aluzję do obfitości, przytaczając przy tym historię owego atrybutu

(P. C. 1,17,14-16): ‘benigno cornu’, uidelicet copioso et diuite. Nam cornu uidetur significare

Fortunae, quod Hercules detractum Acheloo uictor dicitur donasse Fortunae, idque etiam

uulgo Cornucopia dicitur;

(2) lokalnych czy mniej oczywistych przydomkach bogów, jak w P. C. 1,18,11, gdzie

gramatyk  wskazuje  na  źródło  przydomka  Bassareus:  a  genere  uestis  Liber  Bassareus

appellatur, unde et ipsae Bacchae Bassarides appellantur.

(3) cechach ewokowanych przez takie określenia jak  hymetejski (miód)648 ‘wyborny’;

„samotny  platan”  jako  znak  zbytkownej  nieużyteczności649 czy  też  dwukrotnie  barwiona

646 Tak samo także w P. C. 1,26,11-12 ‘Lesbio’ [sc. plectro] autem propter Saffum et Alcaeum dixit.
647 Podobnie  też  P. C.  1,17,18,  gdzie  Porfyrion  objaśnia  przymiotnik  ‘tejski’,  wskazując  na  konotowane

odwołanie do Anakreonta:  ET FIDE TEIA Anacreon lyricus poeta Teius fuit, id est, ab urbe Teio, quam in
Paflagonia esse Sallustius indicat, cum de situ Pontico loquitur. W podobnym charakterze por. też epitet w
H. C.1,17,9 Martialis lupos, na marginesie którego Porfyrion przypomni, iż za opiekuna wilków uznawano
właśnie Marsa: P. C. ad loc. quos [sc. lupos] Martialis ait, quod in tutela Martis sint.

648 P. C. 2,6,14 VBI NON HYMETTO MELLA D. S. Hymettos mons est Atticae, ubi optimum mel nascitur.
649 P. C.  2,15,4  PLATANVSQVE  CELEBS  EVINCET VLMOS  celibem  platanum  ait  eleganter, quoniam  e

contrario maritari arbores dicuntur, quibus uites iunguntur. Per hoc autem significat, non nisi luxuriae et
ambitiosis uoluptatibus studeri.  Platanus enim in ambulacris conseritur, unde fructus nullus est.  W tym
samym utworze Katon określony zostanie mianem intonsus, co konotować ma z kolei surowość obyczaju
przodków: P. C. 2,15,10 ‘intonsum’ autem Catonem ait, quia ueteres propter seueritatem hirsuti erant. 
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wełna jako element konotujący bogactwo650. Do problemu znaczenia wiedzy dla dekodowania

referencji  w  dziele  powrócimy  w  dalszej  części  rozdziału,  podobnie  w  dalszej  części

bieżącego rozdziału wskażemy na znaczenie poczucia relewancji w rozumieniu tekstu.

Wiedza w dekodowaniu presupozycji

W trosce o pełną eksplicytność gramatycy nie tylko dostarczają wiedzy koniecznej dla

rozumienia wyrażeń językowych, a także języka figuratywnego, które to problemy zajmowały

nas na początku tego podrozdziału, ale również wyświetlają informacje kodowane niejawnie,

które  dziś  zakwalifikowalibyśmy  jako  presupozycje.  Nie  wdając  się  tu  w  szczegółową

dyskusję teoretycznych jej ujęć651, zauważymy tylko wcale nierzadkie przypadki, gdy wiedza

pozwala  informacje  ledwie  presuponowane  wyświetlić.  Oczywiście,  gramatycy  nie  tyle

diagnozują tu presupozycję avant la lettre, co wykładają presuponowane treści, rozbudowując

je  jeszcze  przez  odwołanie  do  wiedzy  o  świecie  (także  przedstawionym).  Przykładem

wykładników  presupozycji,  które  znajdują  odzwierciedlenie  w  wykładzie  egzegetów,  są

czasowniki oznaczające zmianę stanu (Levinson 2010, s. 210) w rodzaju przestać czy wejść.

Namiastkę takiego ujęcia  stanowi wywód,  jaki  znajdujemy w komentarzu do S.  A. 1,158

VERTVNTVR  scilicet  a  proposito  itinere,  hoc  est  ab  Italia,  które  jednakowoż  nie  jest

presupozycją. W objaśnieniu tym gramatyk wskazuje  implicite,  iż  uerto ‘zwrócić się (ku),

zmienić kierunek (na)’ w V. A. 1,157  Libyae uertuntur ad oras zakłada, iż rejs przebiegał

dotąd  innym kursem,  zatem -  już  explicite -  Serwiusz  ów porzucony  kierunek,  tj.  Italię,

wyraża.  Presupozycja  w  ścisłym  znaczeniu  tego  słowa  wyzwalana  jest  natomiast  w

wyrażeniach  porównawczych  (Levinson  2010,  s.  212),  które  nie  są  jednakowoż  przez

gramatyków  wykładane  konsekwentnie.  Komentatorów  zajmuje  np.  problem  absolutnego

użycia komparatiwów. W V. A. 1,228 o Wenus mówi się tristior. Serwiusz wykłada w swoim

objaśnieniu presupozycję, przyjmując, jak się wydaję interpretację, iż zdanie Venus tristior est

presuponuje zdanie Venus tristis olim erat. Tak wywiedziona stoi jednakowoż w sprzeczności

z dotychczas zgromadzoną wiedzą, zatem i wyrażenie tristior musi Serwiusz dla utrzymania

koherencji  tekstu  pozbawić  owych  presuponowanych  treści:  S.  A.  ad  loc. TRISTIOR

conparativum pro positivo posuit. quando enim tristis est Venus, ut nunc ‘tristior’ diceretur?

650 P. C. 2,16,35 TE BIS AFRO MVRICE TINCTAE VESTIVNT LANAE … bis tinctam autem lanam δίβαφον
purpuram dicit, quam scimus esse pretiosiorem.

651 Jak  wiadomo,  „presupozycji”  w  znaczeniu,  które  terminowi  temu  nadajemy  tutaj,  tj.  presupozycji
semantycznej, odmówiono czysto semantycznego charakteru (Karttunen & Peters 1977; Levinson 2010, ss.
201–207), zauważając przy tym niejednorodny charakter kategorii, na którą składają się również implikatury
i inne rodzaje wnioskowań pragmatycznych. Tu jednak wprowadzamy ów termin na określenie znaczeń,
które rodzą wyliczane przez Karttunena „wyzwalacze” (Levinson 2010, s. 209). Podobnie o presupozycjach
egzystencjalnych, zdaniowych i leksykalnych, por. Grzegorczykowa (1990, ss. 166–171).
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Retoryczny wymiar presupozycji uświadamia nam Donat w D. 618,1. Przedmiotem swojego

zainteresowania  czyni  tu  gramatyk  dowcipną  odpowiedź  Dawosa  na  zarzuty  Pamfila,

domagającego się od niewolnika zażegnania kłopotów, w jakie go wpędził. Na zapewnienie,

iż wydobędzie swego pana z tarapatów, Pamfil reaguje gniewnym niedowierzaniem (T. An.

617-618):

PA. Expedies? DA. Certe, Pamphile.

PA. Nempe ut modo? DA. Immo melius spero.

Presuponowane treści  Donat  dostrzega  w  użytym  przez  niewolnika  melius,  które

pociąga  za  sobą  uznanie  jego  dotychczasowych,  niefortunnych  przecież  wysiłków,  za

przynajmniej bona: D. 618,1 IMMO MELIVS S. bene ‘melius’ comparatiuo, quasi hoc bonum

sit,  illud  melius.  Presupozycje  zawarte  w  określeniach  powtórzeń (Levinson  2010,  ss.

210–211) dostrzega z kolei Serwiusz. W S. A. 1,407 presuponowana treść wypływa z użytego

przez Eneasza totiens, a opatrzona jest mianem używanej dla diagnozowania elipsy formuły

κατὰ τὸ σιωπώμενον652. Bohater wyrzucać ma tu matce, iż został tylekroć wprowadzony

przez nią w błąd: S.  ad loc. QVID NATVM TOTIENS saepe. et aut κατὰ τὸ σιωπώμενον
intellegimus saepe eum esse delusum eqs.653

Dzieło literackie jako wyzwanie dla wiedzy

Dzieło literackie odwołuje się do wiedzy czytelnika na wielu poziomach, gdyż i wiedza

wspomaga  rozumienie  na  wiele  sposobów.  Jest  ona  niezbędnym  elementem  tworzenia

mentalnego  modelu  dzieła  literackiego  (Prestin  2008,  s.  245),  bowiem  bez  dostępu  do

magazynu wiedzy i generowania nowej tekst pozostałby ciągiem niepowiązanych wzajemnie

znaków  i  pojęć  niezrozumiałych,  gdyż  niezwiązanych  z  doświadczeniem  czytelnika.  To

wiedza  rozumiana  jako  doświadczenie  właśnie  pozwala  literaturę  w  ogóle  apercypować.

Zakładając zazwyczaj milcząco tożsamość praw rządzących światem literackim i realnym w

myśl  zasady  „minimalnego  odstępstwa”654, odwoływać  możemy  się  do  zgromadzonych

652 Termin  ten  znajdziemy  w  27  innych  miejscach  Serwiuszowego  corpus,  natomiast  w  komentarzowej
literaturze greckiej przede wszystkim w scholiach do Eurypidesa czy Tukidydesa, ale zwłaszcza w dziele
egzegetycznym Grzegorza z Nysy i komentarzu Eustatiosa do dzieł Homera. Odnośnie do Serwiusza, por.
ujęcie Lazzarini (1989, ss. 98–100).

653 Oczywiście, ustalenie presupozycji „bywał już wprowadzony w błąd” musi prowadzić do objaśnienia i tej
informacji,  co  z  kolei  zaprowadziło,  jak  wskazuje  Serwiusz,  niektórych  (multi)  do  wskazania,  iż  po
wielokroć był Eneasz zwodzony w omawianej ledwie scenie: S. A. 1,407  multi tamen volunt in hoc ipso
loco saepe eum esse deceptum, ut in habitu, in interrogatione, in responsione, in auguriis.

654 „Jeśli tekst nie daje podstaw do odmiennych przypuszczeń, zakładamy tożsamość alternatywnego świata ze
światem realnym. Nadal obowiązują prawa grawitacji, Chiny znajdują się w Azji, w 1066 roku Normanowie
podbili  Anglię  -  i  jeśli  nic  nie wskazuje,  że należy myśleć  inaczej,  opieramy się  na  tych i  podobnych
założeniach dotyczących realnego świata” (Stockwell 2006, s. 136).
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schematów  poznawczych,  które  stoją  u  podstaw  aktywnego  tworzenia  w  lekturze  świata

przedstawionego. Uzupełnienie textbase, bazy tekstowej, o wiedzę pochodzącą z wnioskowań

pozwala  nam  na  wypełnienie  „białych  miejsc”  dyskursu.  Abstrahując  od  dziedzinowego

zróżnicowania wiedzy, które było podstawą dotychczasowych opisów  μέρος ἱστορικὸν655,

wskażemy w poniższych uwagach:

(1)  na  rolę  znajomości  schematów  w  rozumieniu  świata  przedstawionego,  ze

szczególnym uwzględnieniem referencji w tekście;

(2) na rolę inferencji w kształtowaniu spójności tekstu;

(3) na rolę zgromadzonej przez czytelnika wiedzy w nadawaniu relewancji informacjom

pojawiającym się w tekście, w tym w rozumieniu epitetów i metafor;

(4) na rolę wiedzy w uzyskiwaniu koherencji tekstu poprzez „motywowanie” tekstu i

jego alegoryzację.

Wiedza w rozumieniu tekstu - informatywność

Starożytni doskonale zdawali sobie sprawę z roli wiedzy o świecie w eksplikacji tekstu

literackiego,  czego  doskonałym dowodem jest  przyznanie  istotnego  miejsca  w  egzegezie

objaśnianiu  historiae.  Również dla  nas nie  ulega wątpliwości  fakt,  iż  by rozumieć dzieło

literackie,  zwłaszcza  zaś  dzieło  ewokujące  rzeczywistość  nam  nieznaną,  potrzebujemy

odwołać  się  do  wiedzy.  To  dlatego  i  współczesne  edycje  komentowane  dostarczają  w

przypisach  szeregu  informacji  rzeczowych,  które  wydawcy  uznali  za  konieczne  lub

przynajmniej  istotne  dla  zrozumienia  utworu.  Jakkolwiek  jednak  zgadzamy się  co  do

doniosłości wiedzy, trudniej przychodzi nam zwykle sprecyzowanie, czemu objaśnienie ma

służyć, tj. która z warstw dzieła odwołuje się do wiedzy pozatekstowej, a także – jaki zakres

tejże konieczny jest dla zrozumienia. Problemu tego nie poruszali  expressis verbis również

nasi  gramatycy,  postaramy  się  jednakowoż  prześledzić,  jaki  użytek  czynią  z  wiedzy

pochodzącej spoza tekstu.

Najważniejszą  bodaj  funkcją  objaśnień  rzeczowych  jest  obniżanie  informatywności

tekstu. Gramatyk, dostarczając w komentarzu informacji rzeczowych, neutralizuje niestabilny,

a przez to  niedogodny dla odbiorcy, by rzec za de Beaugrandem-Dresslerem (1990, s. 194),

„informacyjny  stan  tekstów”,  nie  dopuszcza,  by  wystąpienia  tekstowe  znalazły  się  poza

655 Por. np. klasyfikację „tematów” poruszanych przez Porfyriona w monografii Diederich  (1999, ss. 47–99).
Badaczka za element wiedzy czy, jak tego chce, „horyzont wiedzy” (Diederich 1999, s. 44) czytelnika z III
w. uznaje prócz astronomii czy botaniki, także znajomość gatunków literackich czy świadomość technik
retorycznych. Wallace z kolei w drobiazgowym wykładzie odtwarza wypływającą z komentarza Serwiusza
wiedzę filozoficzną,  umieszczając jego uwagi  w systemie obejmującym takie kategorie jak  „powstanie
nieśmiertelnego wszechświata”,  „cykl  życia i  śmierci”  itd.  (Wallace 1938).  O „filozoficznym systemie”
Serwiusza, por. zwłaszcza Setaioli (1995).
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górnym zakresem prawdopodobieństwa (de Beaugrande & Dressler 1990, s. 189). Nie znaczy

to, iżby komentatorzy tekst trywializowali, przeciwnie – tu realizuje się „objaśniająca” rola

komentarza – wyręczają oni czytelnika, nie pozwalając, by wytworzył się rozdźwięk między

wiedzą  prezentowaną  w  tekście  a   zmagazynowaną  przez  odbiorcę.  Proces  ten   można

rozumieć jako odkrywanie podzielanego przez odbiorcę i autora kontekstu656: 

The utterer speaks to an addressee conceived in a certain way, but it is an open question whether the
addressee in turn correctly grasps the standpoint of the utterer. From an intentionalist point of view (…) it
would be most exact to say that the context that is decisive for interpretation is that which the utterer
assumed to be shared (…) with the audience addressed. (Heath 2002, s. 112).

Czytelnik  pozbawiony  wiedzy  ewokowanej  w  dziele  postrzegać  będzie  wszelkie

pojawiające się w tekście informacje jako nowe, a nie widząc związku między nimi a wiedzą

dotychczas  posiadaną,  nie  będzie  również  potrafił  wytworzyć  spójnego  obrazu  świata

przedstawionego.  Rolą  gramatyka   zatem  staje  się  przybliżenie  niejasnych  dla  ucznia

schematów i skryptów (Stockwell 2006, s. 111 nn.),  przy czym owa niejasność powodowana

może  być  dystansem  poznawczo-intelektualnym  (w  przypadku  domen  niedostępnych

czytelnikowi, np. wiedzy specjalistycznej), ale także dystansem historycznym itd.

Typowe objaśnienie tego rodzaju przynosi nam komentarz Porfyriona, gdy przybliża on

zapoznany zwyczaj na marginesie Horacjańskiej aluzji do gry w kości H. C. 1,4,18 nec regna

vini sortiere talis. Wzmianka ta wywoła uwagę (ad loc.), iż zwyczaj gry (talus) w kontekście

uczty potwierdza w swych komediach również Plaut: hoc ad magisteria conuiuarum pertinet,

quae  talorum  iactibus  sortiri  solitos  et  Plautus  significat  in  Captiuis,  item  in  Asinaria.

Scholion  to  przynosi,  oczywiście,  ugruntowanie  obrazu  w  poetyckim  uniwersum,  tu

symbolizowanym  przez  dzieło  Plauta  (et  Plautus  significat), jednak  jego  podstawowym

zadaniem  jest  uprzytomnienie  czytelnikowi  skryptu  sytuacyjnego  UCZTA  czy  jego

podskryptu  WYBÓR  SYMPOZJARCHY,  niedostępnego  mu  ze  względu  na  czasowe

oddalenie lub też nieznajomość domeny. Tekstowo wypełnione okienka657 rezultatów (regna

uini), rekwizytów (talis) i zdarzeń (sortiere talis), są następnie zaktualizowane w wykładzie

gramatyka, dzięki czemu nie tylko zostaje obniżona informacyjność Horacjańskiego passusu,

ale zyskuje on również koherencję.  Regna uini odnoszą się do  magisteria conuiuarum, te z

kolei losowano (sortiri solitos) rzutem kostki (talorum iactibus). Również schemat UCZTY

ma tłumaczyć  odległy dla  IV-wiecznego czytelnika  zwyczaj  przysuwania  stołów w S.  A.

1,216  MENSAEQVE REMOTAE quia apud maiores  ipsas  apponebant  mensas  pro discis;

unde est (8,283) „et mensae grata secundae”. duas enim habebant mensas: unam carnis,

656 O rozumieniu jako zbliżaniu horyzontów, por. Vater (2009, s. 144 sqq.).
657 „Skrypt składa się z okienek, które w rozpatrywanej sytuacji uznajemy za relewantne, o ile nie odbierzemy

wyraźnego sygnału,  że jest  inaczej;  są  to:  rekwizyty, uczestnicy, warunki wstępne, rezultaty i  kolejność
zdarzeń” (Stockwell 2006, s. 113).

203



alteram pomorum.

Schemat konieczny dla  zbudowania koherencji utworu nie musi być odbiorcy, jak się

można  domyślać,  zupełnie  nieznany,  jednak  konieczne  może  być  jego  wzbogacenie,

akumulacja658 nowej wiedzy. Tak rzecz się ma z podaną przez Horacego informacją H. C.

1,8,8 cur timet flavum Tiberim tangere. Jak wyjaśnia gramatyk już we wstępie do objaśnienia,

cały utwór jest skierowanym pod adresem Lydii  wyrzutem: P. C.1,8  pr. LYDIA DIC PER

OMNES TE DEOS ORO haec Lydia amica  uidetur fuisse Sybaris nomine adulescentis,  cui

inputat,  quod  amore  sui  inplicitum  residem  fecerit  exercitationum  campestrium.  Temat

zarzucenia przez Sybarisa ćwiczeń wojskowych będzie rozwijany w kolejnych ustępach, przy

czym ich związek z makrostrukturą będzie oczywisty, więc i nie doczeka się wyjaśnień. Te za

konieczne uzna gramatyk dopiero przy okazji wzmianki Horacego o Tybrze, tłumacząc ją: P.

C.  1,8,8 CVR  TIMET  FLAVVM  TIBERIM  T.  qui  in  campo  Martio  exercebantur,  etiam

natabant post exercitium, quia et hoc uidetur necessarium militiae esse. Skrypt ĆWICZENIA

WOJSKOWE  obejmuje  zatem zdarzenia  takie,  jak  m.in.  ujeżdżanie  koni  (H.  C.  1,8,6-7

Gallica  nec lupatis  temperet  ora  frenis)  czy  zapasy  (H.  C.  1,8,8-10  olivum  …  vitat).

Zakłócenie  schematu  wywołuje  dopiero  informacja  o  ćwiczeniach  w  Tybrze,  przy  czym

wydaje się, iż trudność sprawia tu zmiana ramy miejsca wydarzeń. Dotychczasowy skrypt

bowiem realizuje się na Polu Marsowym, H. C. 1,8,3-4  apricus campus, w obliczu zatem

informacji o pływaniu musi być rozszerzony.

Charakter takiego właśnie przypomnienia schematu mieć będą również objaśnienia, w

których uprzytomnia się czytelnikowi fragment rzeczywistości, jaki jest mu doskonale znany,

wskazuje  się  zatem  na  potwierdzanie  schematów  w  literaturze659.  Oto  do  dostępnej  (tak

przynajmniej wynika z objaśnienia) czytelnikowi wiedzy o współczesnym świecie odwołuje

się  Porfyrion,  przypominając,  iż  nawet  w  czasach  jemu  współczesnych  do  sprawowania

obrzędów dopuszczani są lutniści: P. C. 1,36,1-2 ET TVRE ET FIDIBVS IVVAT PLACARE

fidicines  hodieque  Romae  ad  sacrificia  adhiberi  sicut  tibicines  nemo  est  qui  nesciat.

Jakkolwiek więc „każdy doskonale zna” (nemo est qui nesciat) schemat OFIARA, to jednak

gramatyk przypomni go, przyczyniając się z jednej strony do jego podtrzymania, z drugiej

natomiast wskazując na trwałość opisywanego zwyczaju.660 W innym miejscu tę dostępność

658 Akumulacja jest jedną ze strategii czytelniczych, kiedy „nowe fakty są dodawane do istniejącego schematu,
co poszerza jego zakres i możliwości eksplikatywne” (Stockwell 2006, s. 116).

659 To  działanie  egzegetyczne  pozostawałoby  zarazem  w  zgodzie  z  Arystotelesowskim  wymogiem
prawdopodobieństwa mimesis poetyckiej.

660 Tak samo zresztą ta historyczna ciągłość ewokowana będzie w objaśnieniu aluzji  do tańca Saliów, gdy
gramatyk zauważy, iż również w jego czasach mają oni zwyczaj wykonywać  tripudium: P. C. 1,36,11-12
Salii autem sacerdotes Martis hodieque tripudiare in sacrificiis Martis dicuntur.
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wiedzy Porfyrion sygnalizuje za pomocą orzeczenia  videmus.  Gramatyk,  tłumacząc  H. C.

1,36,17-18 putres oculos, zauważa, iż powszechnie wiadomo (videmus), że wino sprawia, iż

oczy pijących zdają się opadać: PVTRES OCVLOS putres uino intellege. videmus enim ex

uino  oculos  quasi  languidos  fieri (ad loc.).  Objaśnienia  dobrze,  jak  się  wydaje,  znanych

czytelnikowi elementów rzeczywistości są w naszych komentarzach wcale liczne. Pośród nich

można wymienić m.in. przypomnienie schematów tak, wydawałoby się, oczywistych jak:

(1)  SPEKTAKL  TEATRALNY  ze  zwyczajem  przyjmowania  aplauzem w  teatrze

zacnych obywateli i – przeciwnie – wygwizdywania zhańbionych. Jego znajomość okazuje

się konieczna dla zrozumienia tyczących Mecenasa słów H. C. 1, 20,3-4 datus in theatro cum

tibi plausus: P. C. ad loc. DATVS IN THEATRO CVM TIBI PLAVSVS diximus et supra claros

et  bonae  existimationis  uiros  plausu  populi  solitos  fuisse  in  theatro excipi,  malos  autem

sibilari.

(2)  SŁUŻBA  WOJENNA,  dzięki  któremu  zrozumieć  może  odbiorca  wzmiankę  o

złożeniu przez Antenora zbroi w świątyni:  S. A. 1,248 ARMAQVE FIXIT TROIA hoc est,

‘securus est’, quia solent missi militia sive gladiatura quibuslibet templis arma suspendere

eqs. Z kolei Porfyrion wykorzysta schemat dla objaśnienia obrazu broni ociekającej krwią w

H. C. 2,1,4-5  arma / nondum expiatis uncta cruoribus: P. C.  ad loc. ET ARMA NONDVM

EXPIATIS … solent autem ungi arma, cum post bellum transactum reponenda sunt.

(3)  WIZYTA LEKARZA, znajomość którego tłumaczy ton Lezbii  i  użyte przez nią

słowa pożegnania T. An. 485 mox ego huc reuortor: D. An. ad loc. MOX EGO HVC R. uide ut

auctoritatem et iactantiam medicorum imitetur dicendo quod iussi; et  non sufficiebat,  sed

etiam imperaui661 dixit. simul haec dicit, quae solent medici promittere frequenter „mox ego

huc reuertor”.

(4)  ŚLUB,  który  pozwala  zrozumieć,  dlaczego  to  Chremes  zajmuje  się

przygotowaniami do ślubu swojej córki: D. An. 741,1 VT IVBEAM ACCERSI recte ‘iubeam’,

quia  summa  potestas  nuptiarum  in  patre  puellae  est.  Znajomość  tego  samego  schematu

pozwala najpierw przeprowadzić rozumowanie, dzięki któremu czytelnik ze skierowanych do

Pamfila słów Chremesa o wysokości posagu Glikerki może wnioskować, iż daje mu ją on za

żonę: D. An. 950,2 DOS PAMPHILI EST id est: Pamphilo pro uxore dabitur. 

Schematami  ogólnodostępnymi,  wynikłymi  z  doświadczenia  raczej  niż  z  posiadania

specjalistycznej  wiedzy  są  objaśnienia  ewokujące  naturę  emocji  czy  ludzkich  relacji.  W

świetle tego mniej już więc dziwi, że H. C. 1,19,7 urit grata protervitas skomentuje Porfyrion

przypominając  jeden  z  elementów  skryptu  MIŁOŚĆ,  tj.  fakt,  iż  wyniosłość  kochanki

661 T. An. 484-5 quid iussi ei dari bibere et quantum imperaui / date.
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przyczynia się do wzmożenia uczuć: P. C.  ad loc. VRIT GRATA PROTERVITAS Ἐρωτικῶς
dixit, quia plerumque ipsa superbia ac fastidium mulieris magis eam amatori commendat.662

Podobny charakter ma objaśnienie, które pozwala nam zrozumieć, dlaczego Wenus przerywa

Eneaszowi opowiadającemu o nieszczęściach, które spotkały Trojan, V. A. 1,386 sic interfata

dolore est: S. ad loc. DOLORE EST aut narrantis Aeneae, aut certe suo dolore; aequum enim

est malis filii etiam ipsam moveri. Wyposażony w wiedzę o ludzkich emocjach i ich objawach

czytelnik lepiej pojmie potęgę gniewu Pamfila: D. An. 607,3 VBI ILLIC EST SCELVS nimium

terribile est saeuire, antequam uideas eum, contra quem irasceris.663

Skrypty nieznane czy też mniej dostępne mogą być czytelnikowi z różnych powodów.

Jednym z istotniejszych jest, oczywiście, historyczny dystans do opisywanej rzeczywistości.

Klasyfikowane jako historyczne,  skrypty obejmować mogą np. POZDROWIENIE PRZEZ

PODANIE  PRAWEJ  RĘKI,  który  to  objaśnia  Serwiusz  w  S.  A.  1,408  CVR  DEXTRAE

IVNGERE DEXTRAM maiorum enim haec fuerat salutatio, cuius rei αἴτιον, id est, causam

Varro, Callimachum secutus, exposuit eqs. Nieznajomość schematów może jednak również

wynikać  z  dystansu  kulturowego,  jak  tłumaczyć  należy  szczegóły  prawa  attyckiego

objaśniane  przez  Donata  na  marginesie  perypetii  Glikerki:  D.  An.  799  AD  ME  LEGE

REDIERVNT B. hic ius tractauit dicendo ‘redierunt’, quia in familiam redeunt, si non est

heres de proximo aut ex testamento.

Wiedza, jaką niesie ze sobą dzieło literackie, może stać jednak z dotychczasową wiedzą

czytelnika w konflikcie, którego nie sposób rozwiązać przez odwołanie do warstwy znaczeń

językowych czy też na drodze obniżenia regresywnego i progresywnego, gdy informacji dla

zrozumienia  tekstu  szukać  w  partiach  tekstu  poprzedzających  i  następujących  po

analizowanym  passusie  (de  Beaugrande  &  Dressler  1990,  ss.  192–193).  Strategią,  która

pozwala poradzić sobie z informacyjnością trzeciego rzędu664 jest projektowanie zakłócającej

schemat informacji na zewnątrz dzieła665, w przestrzeń literackości. Nawet jednak przypisanie

utworowi  fikcjonalności666 nie  powstrzymuje  gramatyków  przed  próbami  objaśnień

alternatywnych. Dychotomię tego rodzaju eksplikacji  pozwala śledzić  nam na przykładzie

662 Por. też np. objaśnienie na marginesie H. C. 1,13,15-16 oscula, quae Venus / quinta parte sui nectaris imbuit,
w którym to Porfyrion (ad loc.) wskaże na zachowany w kulturze (dicitur) schemat miłości jako składającej
się z 5 elementów:  QVAE VENVS QVINTA P. S. N. I. [ELEGANTER]  eleganter, quia in quinque partes
amoris fructus esse partitus dicitur uisu, adloquio, tactu, osculo, concubitu.

663 Por. też „odczytanie” uczuć Charinusa w D. An. 625,2  HOCINE EST C. A. M. … e contrario enim ab
interrogatione quadam incipiunt, qui nimis irascuntur eqs.

664 Informacyjność trzeciego rzędu definiowana jest jako „zjawiska niemożliwe lub nieprawdopodobne, [które]
stanowią  wyzwanie  dla  wiedzy  schematycznej,  zakłócając  schemat.  Mogą  powodować  odświeżenie
schematu lub zasadniczą restrukturyzację wiedzy, jeśli wymuszają całkowitą transformację paradygmatu,
zmianę światopoglądu” (Stockwell 2006, s. 117).

665 Taką strategię Stockwell (2006, s. 117) nazywa „downgradowaniem anomalii na zewnątrz”.
666 O fictum w scholiastyce i komentarzu Serwiusza por. np. Lazzarini (1984, s. 125).
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wiedzy  geograficznej  Serwiusz w  S.  A.  1,159.  Zauważając  bowiem,  iż  przedstawienie

kartagińskiego portu niewiele ma wspólnego z rzeczywistą Kartaginą, sygnalizuje topothesia,

zmyślenie miejsca usprawiedliwione poetycką licencją. Zarazem jednak przekonuje, iż opis

portu  zachowuje  daleki  związek  z  rzeczywistością,  gdyż  przedstawia  on  Kartaginę  –

hiszpańską:

EST IN SECESSV topothesia est, id est, fictus secundum poeticam licentiam locus. ne autem videatur
penitus a veritate discedere, Hispaniensis Carthaginis portum putatur descripsisse. ceterum hunc locum in
Africa nusquam esse constat. nec incongrue propter nominis similitudinem posuit; nam τοπογραφία est
rei verae descriptio (S. A. 1,159)667

Nie inaczej potraktuje gramatyk Wergiliuszową wzmiankę o jeleniach na kartagińskim

wybrzeżu w V. A. 1,184-185:

tris litore ceruos

prospicit erranti,

kłóci  się  ona  bowiem z  wiedzą  komentatora,  iż  w owym regionie  zwierzęta  te  nie

występują.  Dla  rozwiązania konfliktu  komentator  wskazuje  swojemu  czytelnikowi  dwie

drogi. Albo przyjmie, że ma do czynienia z poetyckim zmyśleniem, fictum, albo też uzna, iż

zwierzęta te występowały w ewokowanej w  Eneidzie epoce heroicznej, rozszerzając swoją

wiedzę o (alternatywnym) świecie o kolejną informację:

CERVOS ... sed cervi non sunt in ea parte Africae, id est, in provincia nunc proconsulari, ad quam venit
Aeneas. aut fictum ergo est secundum poeticum morem, aut ob hoc dictum, quia heroicis temporibus
ubique omnia nascebantur, ut ipse (E. 4,39) “omnis feret omnia tellus” (S. A. 1,184).

Ewokowana  przez  literaturę  wiedza  nie  ma  przy  tym,  jak  się  wydaje,  jednolitego

charakteru,  gdy  chodzi  o  tolerancję  czytelnika  na  anomalie  w  jej  obrębie.  Wiedza

mitologiczna  np.  mniej  jest  zagrożona  przez  nowo  pojawiające  się  informacje,  mimo  iż

tworzy przecież ważną cześć uniwersum rzymskiej kultury. Znamienny jest tutaj sposób, w

jaki Porfyrion traktuje modyfikację opowieści o Ilii znajdującą się w H. C. 1,2. Jak zauważa

667 Kolejne  miejsca  na  wybrzeżu  kartagińskim ewokowane  w dziele  Wergiliusza  będą  już  umieszczane  w
Afryce.  Z  ułamkami  wiedzy  o  porcie  kartagińskim  spotkamy się  w  S.  A.  1,427  EFFODIVNT,  gdzie
Serwiusz  zauważa,  iż  Kartagińczycy wykopują  cotho ‘sztuczny port,  basen  okrętowy’  (id  est,  cothona
faciunt). Tę interpretację wypada uznać za ewokację wiedzy o kartagińskim porcie, gdyż znajdujemy jej
echo u DS.  ad loc. ut portus scilicet faciant. et vere ait; nam Carthaginienses cothone fossa utuntur, non
naturali portu. We współczesnej nauce panuje przekonanie, iż opisywana jest tu Kartagina afrykańska: „la
présence  des  vestiges  archéologiques  permet  d’associer  le  terme  de  cothon aux  vestiges  de  six  ports
antiques. Ces sites sont: Carthage et Mahdia en Tunisie, Phalasarna sur la côte occidentale de la Crète, l’île
de Motyé en Sicile, et l’île de Rachgoun en Algérie. Jezirat Fara’un, également une île, se trouve en mer
Rouge, en Israël, au fond du golfe d’Aqaba. Tous ces établissements ont en commun la présence du noyau
constitutif  d’un  cothon:  un bassin et  un chenal  qui lui  donne un accès à la  mer libre.  Chacun présente
cependant des caractères qui lui sont propres, autant par leur nature que dans leur conception”  (Carayon
2005, ss.  6–7).  Badacz jednakowoż błędnie  przypisuje Serwiuszowi definicję  cotho jako  Cothona sunt
portus in mari, non naturales, sed arte et manu facti: jest ona bowiem zgodnie atetowana tak przez Thilo,
jak  przez  wydawców  Servius  Harvardianus,  gdyż  pochodzi  najpewniej  od  renesansowego  uczonego  i
znajdujemy ją tylko w XV-wiecznym rękopisie  Dresdensis D 136 (por. s.  IX-X w  Praefatio  do edycji
harwardzkiej).
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gramatyk, Horacy przedstawia ją wbrew świadectwu Enniusza: P. C. 1,2,17-18 Ilia auctore

Ennio  in  amnem  Tiberim  iussu  Amulii  regis  Albanorum  praecipitata  Anieni  matrimonio

iuncta  est.  atque  hic  loquitur, quasi  Tiberi  potius  nupserit.  Modyfikacje  wiedzy o losach

postaci  mitologicznej  sprowadzają  się  do  alternatywnych  opowieści,  z  których  każda

obdarzona jest swoją  auctoritas (auctore Ennio). Podobnie należy rozumieć objaśnienie, w

którym Porfyrion przedstawia źródła Horacjańskiego opisu wydarzeń po wykradzeniu przez

Prometeusza ognia, wskazując, iż stanowią je poematy Hezjoda: P. C. 1,3,29-30 Hesiodus ait

… Pandoram inmissam terris poenae causam... secundum eam opinionem haec dicuntur. Nie

mamy  tu,  oczywiście,  do  czynienia  z  poznawczym  konfliktem,  który  domagałby  się

rozwiązania, lecz dostrzeżemy łatwo, że wiedza, do której odwołuje się gramatyk, ma często

charakter jednej z wielu  opinio.  Taki konflikt nie wydaje się również zagrażać wezwaniu,

jakie Glikerka kieruje do Junony Luciny w T. An. 473  Iuno Lucina, fer opem! Serua me,

obsecro! Gramatyk konstatuje tutaj  bowiem, iż opieka nad porodem w tradycji  literackiej

przyznawana była Dianie: D. An. 473,6 SERVA ME OBSECRO obstetriciam hanc potestatem

Iunoni  attribuit,  quamquam illam Menander  Dianam appellet  et  hoc  sentiat  in  Bucolicis

Vergilius.  Ten  dwuznaczny  charakter  informacji  płynących  z  dzieła  pozwala  zachować

interpretacji gramatyków swoistą swobodę, ale i ocalić spójność i autorytet dzieła, którego

informacyjny  charakter  może  być  przecież  wątpliwy.  Informacja  wskutek  zabiegów

gramatyka  stać  się  może  zresztą  z  zagrażającej  stabilności  wiedzy  anomalii  -  anomalią

licencjonowaną, bo uzasadnioną użyciem figury. Oto Serwiusz w S. A. 1,168 wskazuje na

dwa interpretacyjne tropy dla V. A. 1,168  Nympharum domus. Raz będzie to informacja o

rzeczywistości,  o,  jak  się  domyślamy,  istniejącym   „domostwie  nimf”,  raz  hiperboliczne

określenie  piękna  opisywanego  przez  Wergiliusza  zakątka:  S.  A.  1,168  NYMPHARVM

DOMVS aut verum dicit et est historia, aut ad laudem pertinet loci; talis, inquit, locus est, ut

domus credatur esse nympharum.

Gdy  problem  kolizji  wiedzy  traktować  jako  pochodną  figuratywności  dyskursu

poetyckiego, jawi się on jako cecha tekstów literackich w ogóle, zatem zjawisko z zakresu

poetyki. Łatwiej jeszcze niż w powyżej cytowanej interpretacji V. A. 1,168 dostrzeżemy ten

kategorialny wymiar informatywności w S. A. 1,178, gdzie gramatyk zmaga się z konstrukcją

koherentnego czasowego wymiaru dzieła wbrew konfliktowi, w jaki schematy ewokowane w

tekście668 wchodzą ze schematami świata czy też z wiedzą wywiedzioną z dotychczasowej

lektury dzieła. Jednym z takich schematów tekstu jest przekonanie o czasowym następstwie

668 „Schematy tekstu reprezentują nasze oczekiwania co do sposobu, w jaki schematy świata ukazują nam się w
swoim uporządkowaniu i organizacji strukturalnej” (Stockwell 2006, s. 116).
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kolejno  opisywanych  wydarzeń.  Przekonanie  to  stać  się  może  źródłem interpretacyjnych

wątpliwości, gdy utworzony model sytuacyjny jest dla czytelnika nie do przyjęcia. Wzmianka

V. A. 1,178-179 frugesque receptas /  et torrere parant flammis et frangere saxo wzbudza w

interpretacyjnej tradycji wątpliwości ze względu na niespodziewaną kolejność czynności –

Trojanie  mieliby  najpierw  ziarna  wypiekać,  by  następnie  je  rozgniatać.  Wątpliwości  te

powodowane są konfliktem wynikłego ze znajomości zwyczajów językowych669 przekonania

o czasowym następstwie czynności „pieczenia” i „łamania” ze schematem WYPIEKANIE

CHLEBA, na który składają  się czynności  następujące w odwrotnym porządku.  Serwiusz

wychodzi od zakwestionowania tradycji, która widziała w zdaniu przykład hysteroproteron, a

następnie sięga po (1) wsteczny downgrade do tekstu (zachowanie towarzyszy Eneasza jest

oczywiste ze względu na wzmiankowane wcześniej zepsucie żywności) oraz wiedzę o (2a)

świecie  współczesnym i  (2b)  świecie  przodków, w którym w podobny sposób -  poprzez

uprażenie - ziarna były przygotowane do miażdżenia:

ET TORRERE PARANT FLAMMIS  ET FRANGERE SAXO multi  hysteroproteron  putant,  (1)  non
respicientes superiora, quia dixit undis Cererem esse corruptam, quam necesse fuerat ante siccari. Qui
tamen etiam contra hoc illo se tuentur exemplo “nunc torrete igni fruges, nunc frangite saxo” et volunt
etiam hic  hysteroproteron  esse.  quod falsum est;  (2a)  nam et  hodie  siccari  ante  fruges  et  sic  frangi
videmus. (2b) et quia apud maiores nostros molarum usus non erat, frumenta torrebant et ea in pilas missa
pinsebant, et hoc erat genus molendi. unde et pinsores dicti sunt (S. A. 1,179).670

Do  informacji  zgromadzonych  w  kolejnych  ustępach  sięgnie  Serwiusz  natomiast,

zmniejszając  informatywność słów Wenus, w których ta skarży się Jowiszowi, iż Trojanom

broni się wstępu na na wszelkie ziemie, by tym samym nie pozwolić im dotrzeć do Italii: V.

A. 1,233  cunctus ob Italiam terrarum clauditur orbis. Wprowadzona tu wiedza kłóci się z

ledwie omawianym passusem: czytelnik przecież niedawno mógł przekonać się, iż Trojanie

dotarli  do  brzegów  Afryki,  zatem  nie  wszystkie  (cunctus  orbis)  regiony  są  dla  nich

niedostępne. Co ciekawe, gramatyk nie widzi tu hiperboli, zaburzenia relacji między verba a

res, lecz szuka uzasadnienia dla wprowadzonej informacji (si diligenter requiras) w kolejnych

ustępach dzieła. Znajduje je w skardze Ilioneusa w V. A. 1,540 hospitio prohibemus harenae,

która  stanowi  jakby  echo  i  potwierdzenie  słów  Wenus:  OB  ITALIAM  ne  ad  Italiam

perveniant, toto orbe pelluntur. atqui in Africa sunt. sed, si diligenter requiras, etiam inde

669 Poczucie  to  dziś  ujmuje  się  w  ramy  maksymy  sposobu,  która  każe  m.in.,  by  „mówić  w  sposób
uporządkowany”: „gdy natykamy się na [zdanie „Alfred poszedł do sklepu i kupił whisky”], interpretujemy
to jako opis następstwa dwóch zdarzeń, które nastąpiły we wskazanym tam porządku” (Levinson 2010, s.
123).

670 Por. też na podobnej zasadzie inne przykłady hysteroproteron: S. A. 1,264 MORESQVE VIRIS ET MOENIA
PONET hysteroproteron in sensu; ante enim civitas, post iura conduntur. ‘leges’ autem etiam mores dici non
dubium est (interpretacja języka współdziała tu  ze schematem ZAŁOŻENIE MIASTA).  W opozycji  do
hysteroproteron należy umieścić te miejsca, gdzie porządek elocutio pozostaje w zgodzie z chronologicznym
porządkiem res, jak zanotuje np. Donat na marginesie T. An. 339 ut metum in quo nunc est adimam atque
expleam animum gaudio: D. ad loc. VT METVM IN QVO NVNC EST A. A. E. A. G. ordine locutus est: prius
enim metum adimere, sic demum gaudio perfundere. hic ordo etiam in laude seruatur.
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pelluntur; ait namque (1,540) “hospitio prohibemur harenae”.

Propedeutyczny  wobec  tego  charakter  mają  objaśnienia,  w  których  gramatyk  nie

odwołuje się  już do figuratywności  języka,  ale  wprost przygotowuje ucznia-czytelnika do

tolerowania podwyższonej informatywności w uniwersum dzieł literackich. Przykładu takiej

uprzedzającej ewentualne problemy odbioru strategii dopatrujemy się na lokalnym poziomie,

ograniczającym się do zdań połączonych współrzędnie, w S. A. 1,252. Gramatyk przekonuje

tu,  iż  poeci  mają  zwyczaj  rychłego  wyjaśniania  niejasności,  jakie  wprowadzają  w swych

dziełach, przy czym tę ogólną uwagę czyni na marginesie V. A. 1,252 prodimur atque Italis

longe  disiungimur  oris,  gdzie  wątpliwe  (dubie  positum)  prodimur ‘jesteśmy  zdradzeni’

objaśnione zostaje (planius dicitur) w dalszej części zdania, tj.  Italis longe disiungimur oris

‘pozostajemy z dala od brzegów Italii’671. Na poziomie ponadlokalnym strategia ta objawia się

np. w teorii poezji epickiej, która pośród rozlicznych celów, pozwala zrozumieć, dlaczego

pewne informacje w dziele się pomija. Z jednej strony poezja nie może stać się  historia,

natomiast  relacjonować  historyczną  (mitologiczną)  prawdę  winna  raczej  aluzyjnie  i

wybiórczo.  Z  drugiej  strony,  poeta,  jak  chcą  gramatycy,  może  dokonywać  na  wiedzy

koniecznych z punktu widzenia przyświecającej  mu poetyki  zabiegów. Tak np. wzgląd na

obyczajowe  decorum miał kierować Wergiliuszem, gdy opisywał przedstawione na bramie

kartagińskiej świątyni losy Achillesa i Troilusa. Samocenzura poety dotyczy tu nieprzystojnej

w dziele heroicznym (quasi indignum heroo carmine) i dlatego pominiętej (mutavit poeta) w

narracji  miłości  obu bohaterów:  S.  A.  1,474  PARTE ALIA FVGIENS AMISSIS  TROILVS

ARMIS veritas hoc habet: Troili amore Achillem ductum palumbes ei quibus ille delectabatur

obiecisse, quas cum vellet tenere, captus ab Achille in eius amplexibus periit. sed hoc quasi

indignum heroo carmine mutavit poeta.

Wiedza w śledzeniu referencji

Skrypty,  do  których  odwołują  się  teksty  literackie,  są  jedynie  częścią  świata

przedstawionego  i  modelu  mentalnego  tekstu.  Jej  zręby  tworzy  ruch  referencyjny,  tj.

zmieniający  się  dynamicznie  zespół  odniesień  do  osób,  rzeczy,  wydarzeń  itd.,  bez

rekonstrukcji  którego  nie  sposób  wyobrazić  sobie  zrozumienia  tekstu.  Gramatycy

671 S. A. 1,252 PRODIMVR ... et sciendum est omnium auctorum esse consuetudinem res dubie positas planius
in sequentibus dicant, ut hoc loco sequitur; nam quid est ‘prodimur’, ostendit dicens ‘atque Italis longe
disiungimur oris’. Zdanie nam … dicens pomija część rękopisów S. Przykład tej strategii interpretacyjnej da
Serwiusz także np. w 1,356 NVDAVIT indicavit [sc. Sychaeus] … CAECVMQVE DOMVS SCELVS OMNE
RETEXIT ecce hic planius quid sit ‘nudavit’ ostendit.  Wydaje się,  iż Donat taką uszczegóławiającą rolę
dostrzegł  np.  w  enumeracji  sprawunków  niewolnika  Simona,  gdyż  ma  ona  odpowiadać  na  ogólnie
sformułowany  w  poprzednich  wersach  temat:  D.  An.  363,3 HOLERA  ET  PISCICVLOS  quod  supra
generaliter paululum obsonii, hic specialiter dixit.
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wspomagają  czytelnika  w procesie  tworzenia  modelu  mentalnego,  wydobywając  z  tekstu

generatory czasu, przestrzeni i miejsca672, przede wszystkim poprzez dekodowanie wyrażeń

referencyjnych, ale także tzw. stymulatorów funkcji, tj. zdarzeń, predykacji, scen itd. Zarazem

zwracają  uwagę  i  wspomagają  ucznia-czytelnika  w  dostrzeganiu  zmian,  pozwalając  mu

płynnie przełączać się pomiędzy światami tekstu. W  S. A. 1,226 Serwiusz pomaga odbiorcy

zorientować się w zmianie świata, zarazem dając do zrozumienia, iż dostarczanie sygnałów,

które pozwalają światy te powiązać, jest postulowanym ideałem:

ET LIBYAE DEFIXIT LVMINA REGNIS prooeconomia, id est  dispositio carminis. vituperabile enim
fuerat,  si  ex abrupto transitum faceret, quod in nono (V. A. 9,1) fecit:  quae res tamen excusatur uno
sermone  “atque  ea  diversa  penitus  dum  parte  geruntur”,  id  est  eodem  tempore,  quod  solum  est
interpositum. nunc vero bene transiit,  quia inducit Iovem et de rebus humanis cogitantem et Africam
respicientem, ad quam venere Troiani. unde honestus color est, ut Venus adeat Iovem, timens ne Romana
fata Carthagini concedat; felix enim eventus sequitur loca quae respexerit Iuppiter: unde in secundo ait
“aspice nos hoc tantum” et alibi “atque oculos Rutulorum reicit arvis”, ubi erat futura victoria.

W cytowanym powyżej objaśnieniu ujawnia się, oczywiście, Serwiusz-krytyk, który z

uznaniem wyraża się o sposobie,  w jaki Wergiliusz powiązał scenę odbywającą się wśród

bogów  ze  sceną  ucztowania  na  kartagińskim  brzegu.  Warto  jednak  zauważyć,  iż  ocena

estetyczna  dzieła  jest  tu  pretekstem  dla  wskazania  odbiorcy  wykładników  tematycznej

koherencji,  której  ten  szuka  w  swojej  lekturze.  Sieć  związków  jest  tu  ukazana  poprzez

krytyczne  zdystansowanie  od  rozwiązania  w  V.  A.  9,1,  gdzie  tematyczna  spójność

podtrzymywana jest  wyłącznie  środkami  językowymi (res  … excusatur  uno sermone).  W

bieżącym fragmencie wykładników spójności  jest,  jak wskazuje  komentator, dużo więcej:

Trojanie → Jowisz rozmyśla o sprawach ludzkich; Trojanie przybywają do brzegu Afryki →

Jowisz spogląda w kierunku Afryki.  Krótki passus,  w którym Jowisz spogląda na ziemię,

ściśle  łączy się  też z  przybyciem Wenus,  której  perspektywę poznawczą tu  przyjmujemy:

Wenus  widzi  Jowisza  spoglądającego  w kierunku Kartaginy, wiedząc  zaś,  że  wzrok jego

oznacza powodzenie krainy, którą  obdarza  swym spojrzeniem, postanawia interweniować.

Przenosząc odbiorcę Eneidy do sceny rozgrywającej się pomiędzy bogami, Serwiusz pomaga

mu dostrzec koherencję obu, a następnie niezwłocznie wskazuje na podświat emocji i intencji

postaci, dzięki czemu i ledwie wykreowany świat nabiera spójności.

Jak  istotne  jest  śledzenie  owych podświatów673 z  ich  zmieniającą  się  perspektywą i

672 Vater  (2009, s. 102) przytacza definicję Kleina-von Stutterheim: „każda pojedyncza wypowiedź zawiera
konfigurację  informacji  dotyczących  miejsca,  przestrzeni,  działania,  osób  itd.  -  różnych  obszarów
semantycznych  lub  (…)  obszarów  referencji.  Następna  wypowiedź  zachowuje  część  tych  informacji  i
wprowadza  inne,  nowe.  Ten  przepływ  informacji  z  wypowiedzi  na  wypowiedź  nazywamy  ruchem
referencyjnym”. O elementach generujących świat i sądach stymulujących funkcję, por. Stockwell (2006, s.
194 nn.).

673 Pojęcie „podświata” definiuje się w teorii światów tekstu jako „urozmaicenie w teksturze przetwarzanego
świata, które nie oznacza, że porzucamy aktualny świat tekstu. Na przykład podświat zanurzony w narracji
powstaje  na  skutek  retrospekcji;  kiedy  retrospekcja  dobiega  końca,  ponownie  skupiamy się  na  świecie
tekstu. Podświaty są także tworzone przez opinie i przekonania postaci” (Stockwell 2006, s. 198).
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referencją (tak czasową, jak osobową czy zdarzeniową), przekonuje nas również S. A. 1,483,

gdzie  gramatyk  analizuje  przedstawioną  na  bramie  świątyni  Junony  scenę  trzykrotnego

zbezczeszczenia  ciała  Hektora  przez  Achillesa,  którą  Wergiliusz  opisuje  słowami  (V. A.

1,483-484):

ter circum Iliacos raptauerat Hectora muros, 

exanimumque auro corpus uendebat Achilles.

Wątpliwości  komentatora wzbudza tu   użyty przez poetę liczebnik  ter ‘trzykrotnie’:

będąc  świadomym,  iż  artystyczne  przedstawienie  pozbawione  jest  wymiaru  czasowego,

zauważa,  iż  wyraz  ten  apeluje  do  wyobraźni  czytelnika  raczej  niż  odwołuje  się  do

przedstawionej  sceny:  TER CIRCVM  ILIACOS apud  auctores  multa  ad  sensum,  non  ad

aspectum  possunt  referri.  tertio  enim  tractum  intellegere  possumus,  non  in  pictura

conspicere.674 Podąży jeszcze tym torem, wskazując po raz kolejny na narracyjne uwikłania

perspektywy opisu  w  S.  A.  1,484,  które  ujawniają  się  w  użytym  przez  poetę  vendebat.

Zdaniem  Serwiusza  bowiem  zróżnicowanie  czasów  raptauerat i  uendebat niesie  istotną

informację o różnym statusie  obu opisywanych wydarzeń  w świecie  dzieła:  pierwsze,  tj.

określone jako raptauerat, nie tylko stanowi odbiorcze uzupełnienie świata przedstawionego,

ale  też  wskazuje  na  zdarzenie,  którego  nie  można  było  przedstawić  na  bramie  świątyni.

Tymczasem  określenie  sprzedaży  ciała  Hektora  Priamowi  mianem  uendebat,  każe

wnioskować,  iż  scena  ta  miała  swoją  reprezentację  na  drzwiach  świątyni:  S.  A.  1,484

VENDEBAT ingenti arte utitur verbis:  nam hoc loco, quia pingi potuit,  praesens  tempus

posuit,  superius, quia pingi non potuit,  sed referri,  perfecto executus est  tempore dicendo

‘raptaverat’, non ‘raptabat’.675

Wyrażenia  referencyjne  różnią  się,  oczywiście,  przejrzystością,  stąd  i  dostęp  do

referentów,  jakiego  udzielają,  bywa  różny,  przy  czym  zwłaszcza  dla  uczonej  poezji

charakterystyczne będzie odnoszenie środkami aluzyjnymi, mało oczywistymi. Odkrywanie

referentów  wyrażeń  omownych  czy  deskrypcji  nieokreślonych  to  jednak  ledwie  jeden  z

wymiarów  śledzenia  referencji  w  tekście.  Na  tę  bowiem  składają  się  prócz  referencji

674 Pozwala  nam więc  niejako  odtworzyć  sposób myślenia  Eneasza  oglądającego  obraz.  Więcej  o  świecie
poznawczym  postaci  w  kolejnym  rozdziale,  tu  zauważmy  tylko,  iż  tak  właśnie,  tj.  w  kategoriach
poznawczego aparatu postaci passus niniejszy analizuje DS. A. 1,483 hoc ad Aenean referendum qui sciebat
eqs.

675 Trzeba tu zresztą dodać, iż nasza interpretacja wykładu poetów w dużej mierze zależy od tego, w jakim
podświecie mieści się analizowany przez gramatyka passus. Por. S. A. 1,642 na marginesie opisu siedziby
Dydony, w którym mowa m.in. o rzeźbionych w złocie przedstawieniach czynów antenatów królowej, V. A.
1,641-643  fortia facta patrum, series  longissima rerum /  per  tot  ducta uiros antiqua ab origine gentis .
Objaśnienie denotacji uiri składa się tu na wzbogacenie świata przedstawionego o szczegóły przedstawione
w jego podświecie, gdyż w owej artystycznej reprezentacji historii Kartaginy czytelnik domyślać się może
przedstawień wyliczanych przez gramatyka postaci: S. A. 1,642  PER TOT DVCTA VIROS a Belo, primo
rege Assyriorum ... usque ad Belum, patrem Didonis.
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osobowej, również referencja przestrzenna, czasowa itd.676 Jak zobaczymy poniżej, zadanie

dekodowania referencji możliwe jest dzięki odwołaniu się do wiedzy tak spoza tekstu, jak i z

niego samego.

Przestrzeń

Uwagi gramatyków mają na celu wypracowanie spójnego modelu poetyckich obrazów

w ich przestrzennym wymiarze.  Taką funkcję spełnia  choćby scholium Porfyriona do H. C.

1,2,11-12, gdzie poeta opisuje za pomocą sugestywnych obrazów powódź, jaką bogowie ześlą

na Rzym, jeśli ten nie pomści śmierci Cezara (H. C. 1,2,9-12):

piscium et summa genus haesit ulmo,

nota quae sedes fuerat columbis,

et superiecto pavidae natarunt

aequore dammae.

Porfyrion komentuje: P. C. ad loc. ET SVPERIECTO P. N. A. D. ‘superiecto aequore’ id

est:  super  terras  iacto,  illa  scilicet  diluuii  inundatione.  Uwaga  wywołana jest  zapewne

poprzez  semantyczną  „niepełność”  superiectus,  które  domaga  się  dookreślenia,  zarazem

jednak przyczynia  się  do wyklarowania poetyckiego obrazu (woda pokrywa teraz  ziemię,

super terras iacto)  i  przypomnienia mikrotematu passusu, tj.  powodzi (‘iacto’ illa scilicet

diluuii inundatione), w świetle którego obraz ten jest jeszcze bardziej zrozumiały.

Wyszukiwanie informacji w wiedzy o świecie konieczne jest jednak przede wszystkim

dla  ustalenia  referencji  przestrzennej  w tekście677.  Na tę  składać  się  będą  z  jednej  strony

rozpoznane w tekście a nieznane czytelnikowi miejsca, z drugiej te, których rozpoznanie jest

utrudnione ze względu na ozdobną elocutio. Do pierwszej grupy należeć będą choćby P. C.

1,21,7-8  NIGRIS  AVT HERYMANTHI SILVIS Erymanthus  mons  in  Arcadia  est czy P. C.

1,21,8  GRAGI Gragus mons Lyciae, in quo Chimaera fuisse dicitur.678 W dziele Serwiusza

odnajdziemy m.in. S. A. 1,473 XANTHVM fluvium Troiae. Przykładem tej strategii u Donata

będzie z kolei objaśnienie miejsca pochodzenia Faniasza w D. An. 930,1-2  RHAMNVSIVM

SE  Rhamnusium:  Piraeum,  Rhamnus  et  cetera  huiusmodi  maritima  Atticae  proprie

676 Pomijamy tu  referencję  dot.  elementów  świata  przedstawionego,  jego  nieożywionych  obiektów. Za  jej
eksplikację możemy uznać S. A. 1,478 HASTA, gdzie Serwiusz stara się o zidentyfikowanie pojawiającej się
w tekście po raz pierwszy  hasta ‘włóczni’.  Nowo pojawiająca się  informacja zostanie włączona do już
posiadanej  wiedzy  o   świecie  przedstawionym:  włócznia,  o  której  mowa,  to  ta  sama,  która  posłużyła
Achillesowi do zabicia Troilusa.

677 Por. „informacje dotyczące właściwości przestrzennych” (Vater 2009, s. 110).
678 Informacja o Chimerze nie wpływa tu na naszą interpretację objaśnienia, gdyż nie ma większego znaczenia

dla  rozwiązywania  problemów  tekstowych  w utworze.  Oczywiście  pozostaje  kwestia  efektu,  jaki  takie
akcesoryczne  informacje  wywierają  na  lekturę.  Podobnie  też  P. C.  1,35,38-40  Massagetae  autem gens
Thraciae; 2,6,10-11 ‘Galesus’ fluuius est Tarentinorum.
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intellegenda sunt. 2 Rhamnus pagus Atticae est.

Mniej oczywiste są objaśnienia należące do drugiej  z wymienionych kategorii,  takie

zatem,  które  wspomagają  czytelnika,  gdy  referencja  jest  niepewna  ze  względu  na  małą

klarowność  wyrażenia  odnoszącego.  Tu  zaliczać  będziemy  peryfrazy  i  deskrypcje

nieokreślone,  które  staną  się  naturalną  domeną objaśnień  gramatyków. Taki  charakter  ma

objaśnienie H. C. 1,22,15 Iubae tellus, jakiego dostarcza, wskazując na Mauretanię, Porfyrion

(ad loc.): NEC IVBAE TELLVS. Mauretania intellegenda a Iuba rege.  Nie inaczej  będzie

gramatyk deszyfrować referencję H. C. 1,2,14 litus Etruscum, wskazując, iż przez „etruskie

wybrzeże” należy rozumieć Morze Tyrreńskie: P. ad loc. litus autem Etruscum Tyrrheni id est

Tusci maris ...  litus accipe,  in quod Tiberis exit. W symbolicznej  z kolei  geografii  świata

lokuje  gramatyk  czytelników,  objaśniając  sedes  Taenari  z H.  C.  1,34,10-11  jako  “świat

podziemny” (inferi),  gdyż to w okolicach Tajnaronu tradycyjnie umiejscowiano zejście do

podziemi:  P.  C.  ad  loc.  TAENARI  SEDES  ‘inferi’  intellegendum,  quia  per  Taenarum

Laconicae  promunturium discensus  ad  inferos  fertur.  Podobnie  należy  rozpatrywać  P. C.

1,10,17-18, gdzie Porfyrion wyświetla aluzyjnie określone Pola Elizejskie: LAETIS SEDIBVS

Aelysiis campis.

Gramatyk wreszcie, jak wspomniano, pomaga zorientować się w raz skonstruowanej

przestrzeni poetyckiej.  Orientacja ta polegać może na precyzacji obrazu poetyckiego, jego

ukonkretnieniu.  Serwiusz  zauważa np.  nieprecyzyjność poetyckiej  mowy w S.  A.  1,466 i

uściśla, iż walki odbywały się nie, jak wynikałoby z dosłownej lektury V. A. 1,466 Pergama

circum, wokół cytadeli, lecz wokół całego miasta:  PERGAMA CIRCVM abusive; non enim

circa Pergama, hoc est, arcem, sed circa Ilium679 bella gerebantur. Tak też poetycką scenerię

drobiazgowo odtwarzać będzie Porfyrion dla utrzymania prawdopodobieństwa Horacjańskiej

relacji w H. C. 1,20,5-8

… ut paterni 

fluminis ripae simul et iocosa 

redderet laudes tibi Vaticani 

montis imago. 

W hiperboli  zastosowanej przez Horacego w powyższym passusie  oklaski,  z  jakimi

spotka się przybycie Mecenasa do teatru, wybrzmiewać będą nad Tybrem i na Watykanie.

Gramatyk pomaga swojemu czytelnikowi z jednej strony w identyfikacji Tybru, do którego

odniesienie  realizowane  jest  tu  przez  peryfrazę  paterni  fluminis  ripa.  Odwołując  się  do

wiedzy o postaci Mecenasa wskazuje Porfyrion, iż należy ową rzekę utożsamiać tu z Tybrem

679 Ilium] Troiam Thilo. Edycja harvardzka przyjmuje tu lekcję DS wbrew całej tradycji S.
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właśnie: P. C. 1,20,5-6 Tiberis ex Etruria uenit, quem paternum Maecenati dicit, quia inde

Maecenas oriundus. Te uwagi, bliskie wspominanym już w niniejszym rozdziale, są punktem

wyjścia dla zbudowania spójnego świata przestrzeni dzieła. Gramatyk  bowiem zauważa, że

biorąc  pod  uwagę  odległość  pomiędzy Watykanem a  teatrem Pompejusza,  opisany przez

Horacego efekt jest prawdopodobny: Vaticanum autem montem non longe a theatro Pompei

esse scimus, quem resonuisse simul cum ripis Tiberis plausu populi dicit.  Ta strategia, prócz

uprawdopodobnienia  opisywanych  zdarzeń,  przynosi  również  ukonkretnienie  poetyckiej

przestrzeni.

Uwaga Serwiusza w S. A. 1,505 ukazuje nam proces konstruowania modelu przestrzeni

w świecie przedstawionym dzieła, a zarazem współdziałanie tego procesu z negocjowaniem

interpunkcji w dziele, zjawisko przenikania się zatem poziomów rozumienia, o którym już

niejednokrotnie  wspominaliśmy.  Oto  gramatyk  wskazuje  interpunkcję,  jaką  należy

zastosować w V. A. 1,505 tum foribus diuae || media testudine templi. Jakkolwiek w tradycji

interpretacyjnej pojawiają się pomysły, by distinctio w niniejszym miejscu nie stosować, to

jednak komentator odrzuca je, gdyż w skonstruowanym tak modelu tekstu drzwi opisywanej

świątyni musiałyby wypaść wewnątrz świątyni:

TVM FORIBVS DIVAE instans praecipue foribus. et hoc loco distinguendum est ... quamvis quidam
iungant ‘tum foribus divae media testudine templi’, ut unum intellegas tectum templi et pronai; quod si
est, sub medio tecto sunt fores. sed prima melior expositio est (S. ad loc.).

Serwiusz  dostarcza  nam  również  przykładu  niemożności  rozstrzygnięcia  referencji

wyrażenia  językowego,  z  którą  mamy do czynienia,  gdy wyrażeniu  da się  przypisać -  w

zależności od przywołanej wiedzy - różne odniesienia. Skrajny przykład takich wątpliwości

daje  nam rozwiązanie  Wergiliuszowych V. A.  1,201  Cyclopea saxa w S.  A.  1,201,  gdzie

gramatyk przywołuje dwie możliwe interpretacje wyrażenia. Pierwsza z nich ma swoje źródło

w wiedzy czytelnika o rzucanych przez Polifema w kierunku Odyseusza i jego kompanów

skał680,  opis  którego  to  wydarzenia  znajdujemy w  H.  Od. 4,480  sqq.  Obok  tego  jednak

zupełnie  odmienna  interpretacja  wypływa  z  wiedzy  o  zamieszkiwaniu  przez  Cyklopów

Sycylii - tym razem „cyklopie skały” rozumiane mogą być jako określenie samej wyspy lub

też znajdującej się na niej Etny: S. A. 1,201 CYCLOPEA SAXA aut quae Cyclops in Ulixen

iecit, aut  certe Siciliam dicit, in qua Cyclopes habitaverunt ... possumus tamen et Aetnam

accipere eqs.

Przestrzeń  Donata,  jak  można  się  spodziewać,  to  mniej  przestrzeń

mitologiczno-historyczna, bardziej natomiast przestrzeń sceny. Tę poznajemy w oczywistych

uwagach dotyczących wejścia postaci, jak znajdująca swoje uzasadnienie w słowach samej

680 Por. jednak opowieść Achemenidesa w V. A. 3,588-654.
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postaci uwaga D. An. 745,1 QVID TVRBAE EST APVD FORVM haec uerba sunt uenientis de

foro.681 Rzeczywista  przestrzeń  wystawienia  sztuki  stapia  się  z  przestrzenią  świata

przedstawionego również w mniej oczywisty sposób. Oto w T. An. 726  ex ara hinc sume

uerbenas Dawos prosi Myzję, by ta zebrała z ołtarza zioła i gałązki, na których mogliby oboje

złożyć dziecko Glikerki. Z pomocą w ustaleniu, o jaki ołtarz chodzi niewolnikowi, przychodzi

gramatykowi wiedza o przestrzeni komediowej sceny, która poświęcona była Apollinowi: D.

An. 726,1-2  EX ARA SVME H. V. T. ex ara Apollinis scilicet,  quem  Ἀγυιαῖον Menander

uocat.  2  aut  quod  Apollini  comoedia  est  dicata,  in  cuius  honorem  aram  statuebant

comoediam celebrantes.682

Czas

Śledzenie referencji dotyczy również czasowego wymiaru świata przedstawionego. Jak

już  zaznaczaliśmy, informacje takie zakodowane mogą być za pomocą mnogich środków tak

gramatycznych,  jak  składniowych:  w  aspekcie,  czasie  czasownika,  wyrażeniach

przyimkowych itd. To też sprawia, iż konstrukcja tej warstwy świata przedstawionego dzieła

rozpoczyna się już na najniższych poziomach przetwarzania tekstu: wypracowane w bazie

tekstowej znaczenia uzupełniane są następnie przez wnioskowanie z kontekstu czy wiedzy

schematycznej. Owo kontekstualne uzupełnienie  może,  jak już nas  do tego przyzwyczaili

gramatycy, przyjąć  postać  zobiektywizowanej,  zdawałoby się,  definicji,  która  jednakowoż

czerpie swoje źródło z rekonstruowanego przez gramatyka świata przedstawionego. Oto, np.

w D. An. 363,4, komentując słowa Dawosa wyczekującego pod domem Simona T. An. 363

maneo. interea introire neminem (sc. uideo), gramatyk zauważa, iż interea użyte tu zostało dla

określenia długiego czasu: ‘interea’ temporis longi significatio. Owo tempus longum wydaje

się  tu  być  jednak  mniej  efektem czysto  językowego  rozumienia,  bardziej  zaś  rezultatem

założonego przez egzegetę przebiegu sceny.

Uściślenie  relacji  czasowych  przynosi  scholion  Porfyriona  do  H.  C.  1,8,3-4,  gdzie

gramatyk eksplikuje stosunek czynności opisanych odpowiednio osobową formą czasownika

oderit i  participium patiens.  Horacego cur apricum oderit campum uzupełnia zatem o nunc,

681 Odtwarzając relacje pomiędzy postaciami w tej scenie, Donat zauważy, iż Dawos słusznie bierze Myzję na
stronę  słowami  T. An.  751  concede  ad  dextram,  gdyż  to  z  lewej  strony, jak  oboje  doskonale  wiedzą,
podsłuchuje ich rozmowę Chremes: D. An. 751,2 CONCEDE AD D. bene ‘ad dexteram’: sinistra enim uenit
Chremes.

682 Por. także uwagę na marginesie groźby Dawosa, iż podrzucone pod dom dziecko pośle na środek ulicy T.
An.  776  in  mediam  uiam.  Gramatyk  podkreśla  koherencję  przestrzenną  sceny,  zauważając,  iż  dziecko
podrzucono pod drzwi: D. An. 776,1  IAM EGO HVNC I. M. V. P. bene in mediam uiam, quia ante fores
positus iacebat.
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patiens zaś o  alioquin (ad loc.). Podobnie wyświetla relacje czasowe Porfyrion, gdy H. C.

1,9,15-16  nec dulcis  amores  sperne  puer tłumaczy jako P. C.  ad loc. dum puer  es,  noli

spernere.  Te  obejmujące  w  zasadzie  rudymentarne,  gramatyczne  rozumienie  tekstu

objaśnienia  wzbogacone  być  muszą  o  wiedzę  czytelnika,  gdy przychodzi  mu  dekodować

określenia  czasu  odwołujące  się  do  uniwersum  kulturowego,  a  nie  znajomości  systemu

czasów  i  aspektów  w  łacinie.  Tak  znajomość  historii  rzymskich  podbojów  pozwala

Porfyrionowi precyzować aluzyjne określenie czasu w H. C. 2,6,2 Cantabrum indoctum iuga

ferre nostra, jako odwołanie do epoki sprzed podbicia owego plemienia przez Augusta: P. C.

2,6,1-2 ET CANTABRVM INDOCTVM I. F. N. apparet Cantabros, quae est gens Galliae, illo

adhuc tempore indomitos fuisse, cum dicat, „et Cantabrum indoctum iuga ferre nostra”.  Z

kolei Serwiusz w S. A. 1,741 będzie zapobiegliwie twierdził, iż Jopas nie mógł posiąść swej

wiedzy od Atlasa, gdyż ten żył na długo przed kitarzystą:

DOCVIT QVAE MAXIMVS ATLAS  nec enim istum docere potuit, qui Didonis erat temporibus, sed
docuit  Herculem:  unde  et  dicitur  ab  Atlante  caelum  sustinuisse  susceptum  propter  caeli  scientiam
traditam683. constat enim Herculem fuisse philosophum eqs. (S. A. 1,741)

Jednym  z  najciekawszych  zjawisk  z  zakresu konstrukcji  modelu  tekstu  w  jego

czasowym wymiarze jest zjawisko analogiczne wobec tego, które opisywać będziemy poniżej

w związku z rzutowaniem świata emocji postaci na język opisu. Mowa tu o uobecniającym

się  na  poziomie  świata  tekstu  „przełączaniu”  światów  nie  tylko  w  ich  wymiarze

referencyjnym, ale też – języka opisu. Przykładu takiego rozpoznania dostarcza nam znowu

Serwiusz.  Oto  bowiem  przewidując  przyszłą  świetność  Rzymu  i  podbój  Grecji,  Jowisz

zapowiada zarazem, iż V. A. 1,283 veniet lustris labentibus aetas. Ewokowany przez formę

veniet podświat rzutowany jest, zdaniem Serwiusza, na narrację Jowisza i przenika do niej w

używanych przezeń słowach. Podstawą tego twierdzenia jest dla gramatyka użycie przez boga

dla określenia  czasu wyrazu  lustrum,  który to „pochodzi” niejako z  przyszłości,  w której

czasu nie odmierzano jeszcze następstwem konsulów. Ten podświat deiktyczny nie tylko więc

różni  się  od  podświata  Jowisza,  ale  też  -  jak  świadczy  o  tym  uwaga  o  współczesnej

Serwiuszowi rachubie czasu - obcy jest współczesnemu czytelnikowi: S. A. 1,283 LVSTRIS

quinquenniis.  et  bene  olympiadibus  conputat  tempora,  quia  nondum erant  vel  Roma vel

consules.

Postaci

Jak  w  przypadku  referencji  przestrzennej,  tak  i  ustalenie  referencji  osobowej

implikować będzie interpretację fraz nominalnych oraz zaimków. O tych drugich mieliśmy

683 Tu, oczywiście, mamy do czynienia z kolejnym przykładem racjonalizującej, choć przygodnej alegoryzacji.

217



już okazję wspominać przy okazji omawiania problemu koreferencji w tekście, krótko zatem

przedstawmy strategie służące ustaleniu postaci składających się na świat tekstu. Problemy

stojące  przed  gramatykiem  są  tożsame  z  tymi,  które  napotyka  przy  okazji  wyrażeń

odnoszących się do nazw określających lokalizację. Z jednej strony bowiem przybliżać będzie

czytelnikowi  postaci  mu  zupełnie  nieznane,  z  drugiej  dostarczać  wiedzy  koniecznej  dla

śledzenia  niejasnego  wyrażenia  odnoszącego.  Z  pierwszym  do  czynienia  zatem  mieć

będziemy np. w P. C. 1,26,5  QVID TIRIDATEN TERREAT Tiridates rex Armeniorum fuit,

gdyż  językowe  zrozumienie  wyrażenia  ‘Tiridates’  nie  nastręcza  problemu,  natomiast  dla

pojęcia  jego  odnoszącej  wartości  konieczne  już  jest  odwołanie  się  do  wiedzy. Z  drugiej

strony, gramatyk wskazywać będzie czytelnikowi referenty  deskrypcji  nieokreślonych oraz

wyrażeń ledwie aluzyjnych. Te mogą niekiedy nawet nie wykraczać poza przestrzeń dzieła i

dotyczyć postaci w nim opisywanych. Przypadek to choćby D. An. 476,3, gdzie gramatyk

wykłada znaczenie discipuli (sc. Daui), którego to określenia używa Simon, poznawszy się (w

jego mniemaniu) na podstępach Myzji i Lezbii. Donat wyliczy więc referenty, zatem owych

„uczniów Dawosa” w oszustwie:  MIHIN NVM INMEMORES DISCIPVLI ‘discipuli’ Mysis,

Lesbia et Pamphilus: omnes, per quos agitur fallacia. bene ergo discipulos imperitos ostendit

et  magistrum  Dauum,  quia  supra  dixit  „tum  si  quis  magistrum  cepit  ad  eam  rem

improbum”684.

Znacznie wszelako liczniejsze są te wyrażenia referencyjne, dla których dekodowania

należy zwrócić się ku wiedzy o świecie czy tradycji literackiej. Tu doskonałym przykładem

służy nam rozpoznanie Alkajosa w H. C. 1,32,5 civis Lesbius, przy czym podstawą tegoż jest

zawarta w kolejnych wersach685 informacja o politycznym zaangażowaniu poety: P. C. ad loc.

LESBIO  PRIMVM  M.  C.  ‘Lesbium  ciuem’ Alcaeum  dicit.  hic  autem  etiam  res  bellicas

aduersus  tyrannos  gessit.686 Wprost  peryfrazę  konstatuje  Serwiusz  w  V. A.  1,297  Maia

genitum, jak określa Merkurego Wergiliusz:  ad loc. ET MAIA GENITVM Mercurium. et est

periphrasis.687 Bliższy i przewidywalny związek z referentem łączy patronymika w rodzaju

Atrides688,  stąd i łatwiej, jak się wydaje, o ich objaśnienie. Stylistyczna, poetycka wartość

684 Podobnie precyzować będzie, iż np. T. An. 843 hospes to Kriton: D. An, 843,3 ATQVE HOSPITIS Critonis
scilicet. Tak też w D. An. 899,3 HVNC SENEM Critonem scilicet.

685 Por. H. C. 1,32,6-8 qui ferox bello tamen inter arma, / sive iactatam religarat udo / litore navim.
686 Por. też podobne 2,1,37-38  SED NE RELICTIS M[VSA]  PROCAX IOCIS CEAE RETRACTES MVNERA

N[ENIAE]  ‘nenia’ lugubre carmen est, quod in mortuos canitur. Simonides autem ex Cea insula lyricus
poeta θρήνους ... optime scripsit. inde Ceam neniam appellauit.

687 Por.  peryfrazę  „semantyczną”,  której  eksplikacja  nie  wiąże  się  ze  wskazaniem  desygnatu,  a  jedynie
językowego  ekwiwalentu:  S.  A.  1,310  SVB RVPE CAVATA periphrasis  est  speluncae.  Analogiczne,  tj.
domagające się objaśnienia, określenia bogów to np. V. A. 1,720 Acidalia (S. ad loc. ACIDALIAE ‘Acidalia’
Venus dicitur eqs.).

688 S. A.  1,458  ATRIDAS Atrei  filios,  Agamemnonem et  Menelaum. sed usurpatum est;  nam Plisthenis filii
fuerunt.
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podobnych wyrażeń nie sprowadza się do elementarnie pojętego ornatus. Będąc odwołaniami

„stronniczymi”  wnoszą  przecież  podobne deskrypcje  znaczenia  konotowane  i  wchodzą  w

związki  ze  światem  przedstawionym,  oprócz  zatem  wyświetlenia  wiedzy  o  desygnacie,

ewokuje  się  w  nich  związek  pomiędzy  wybranym  aspektem  ujęcia  desygnatu  a  samym

dziełem.  Świadomość  tego  faktu  przejawia  Serwiusz,  który  na  marginesie  wzmianki  o

uciekających  przed  Achillesem  Trojanach  określonych  w  V. A.  1,468  mianem  Phryges,

przedstawi technikę poetycką Wergiliusza, zauważając, iż inne określenia ‘Trojan’ w corpus

Homericum pozostają w ścisłym związku z konotowanymi przez owe nazwy znaczeniami.

Stąd,  chcąc  podkreślić  ich  hojność,  nazywać  ich  będzie  Dardanidami,  podkreślając  zaś

dzielność  – towarzyszami  Hektora.  Serwiusza  interesuje  tu  nie  tyle  sam akt  oznaczania i

rzeczowy związek znaku  i  desygnatu  -  „Dardanidami  nazywa za  sprawą pochodzenia  od

Dardana” - co związek wyboru płaszczyzny nazywania ze sceną czy ustępem:

HAC PHRYGES bene ubique Vergilius pro negotii qualitate dat Troianis et nomina. nam timidos Phrygas
vocat,  ut  hoc  loco  ...;  Dardanidas  generosos,  ut  “Dardanidae  magni  genus  alto  a  sanguine  divum”;
Laomedontiadas  perfidos,  ut  “nondum Laomedonteae  sentis  periuria  gentis”;  Troas  fortes,  ut  “Troes
agunt, princeps turmas inducit Asilas”; Hectoreos quoque fortes, ut “nunc nunc insurgite remis, Hectorei
socii” (S. A. 1,468).

Wybór exemplów, jakie dobiera dla wsparcia swego wywodu, wskazuje jasno, że nie

mamy tu do czynienia z próbą ustalenia motywacji nazwy, a z ustaleniem paraleli: (Troiani)

timidi → V. A. 1,468  hac Phryges instaret ... Achilles eqs., zatem wzbogaceniem tekstu o

elementy konotowane kulturowo.

Peryfrazy będą obejmować również postaci mitologiczne w rodzaju Parek określonych

przez  H.  C.  2,3,15-16 mianem  tres  sorores689 czy aluzyjnie  określonego Nestora,  którego

tożsamość winien wywnioskować czytelnik z opisu H. C. 2,9,13-14:

at non ter aevo functus amabilem

ploravit omnis Antilochum senex 690

Podobnie przeszukiwania domeny postaci mitologicznych domaga się peryfrastyczne H.

C. 1,3,27  audax Iapeti  genus,  które wyjaśnia Porfyrion  ad loc.,  odwołując się do mitu o

Prometeuszu:  Prometheum significat,  de  quo  nota  fabula  est,  ignem eum furtim  a  caelo

hominibus adtulisse, et inuexisse terris multas calamitates. Objaśnienie Porfyriona przy tym

pozostaje  na  usługach  eksplikowanego  tekstu,  wskazując  zatem na  te  cechy konotowane,

które znajdą w nim odzwierciedlenie. Oto bowiem ignem eum furtim … adtulisse tłumaczyć

będzie H. C. 1,3,27 ignem fraude mala gentibus intulit, wzmianka zaś o nieszczęściach, jakie

689 P. C. 2,3,15-16 ET SORORVM FILA TRIVM P. A. ‘dum fila atra sororum patiuntur’, inquit, pro eo, quod
est: dum ipsae sorores patiuntur, hoc est Parcae, quarum fila sunt atra.

690 P. C.  2,9,13  AT NON  TER AEVO FVNCTVS  Nestorem  significat,  qui  traditur  tribus  saeculis  uixisse.
Antilochum autem Nestoris  fuisse filium notum est.  Podobnie też np. P. C. 2,12,7  TELLVRIS IVVENES
Gigantas dicit.
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w  ślad  za  tym  spadły  na  mieszkańców  ziemi,  uzasadnia  opisywane  przez  Horacego  w

kolejnych wersach plagi.

Oczywiście,  podobnemu dekodowaniu podlegać będą postaci  historyczne691,  w czym

szczególnie  celować  będzie  Porfyrion,  odkrywając  tożsamość  bohaterów  Horacjańskich

pieśni i konieczne dla zrozumienia utworu szczegóły biograficzne. Egzemplum Prokulejusza

z H. C. 2,2 jako wzoru stosownego użytku z majątku każe gramatykowi przybliżyć nie tylko

samą postać, ale też uzasadnić aluzję do niego, poprzez przypomnienie, iż podzielił się on

majątkiem ze swymi braćmi: P. C. 2,2,5 VIVIT EXTENTO PROCVLEIVS AEVO Proculeius

eques  Romanus  amicus  Augusti  carissimae  pietatis  erga  fratres  suos,  Caepionem  et

Murenam, fuit, adeo ut bona sua cum his aequis partibus diuiserit, quia illi bello ciuili erant

spoliati.692 Gramatyk  deszyfrować  będzie  również,  oczywiście,  postaci  pojawiające  się

przygodnie w Horacjańskich carmina, np. Achemenesa w H. C. 2,12,21693.

Postać  zjawiająca się  w świecie  przedstawionym może stać się  ważnym elementem

budującym quid utworu, jego mikro- i niekiedy makrotemat, a dzięki temu stanowić źródło

jego koherencji.  Cytowane powyżej rozpoznanie Alkajosa w H. C. 1,32,5 będzie punktem

wyjścia  uczynienia  z  greckiego  poety referencyjnego  ośrodka  kolejnych  zdań,  w których

objaśnieniu  gramatyk  odwoływać  będzie  się  już  do  wiedzy  o  historycznym  Alkajosie.

Informacja zatem o statku targanym burzami uzgodniona zostanie  z  wiedzą o podobnych

doświadczeniach  poety  (P. C.  1,32,7-8  SIVE  IACTATAM RELIGARAT V. L.  N.  hoc  ideo

dicitur,  quia  et  in  nauigationibus  hic  poeta,  cum bellicas  res  ageret,  saepe tempestatibus

uexatus est), imię  Lykusa zaś znajdzie odzwierciedlenie w jego (poetyckiej) biografii (P. C.

1,32,11  ET  LYCVM  NIGRIS  OCVLIS  hunc  Lycum  puerum  Alcaeus  dilexit).  Nie  sposób

również zrozumieć aluzji ufundowanych na biografii Kleopatry w H. C. 1,37 bez znajomości

jej losów. Zatem wyposażony w wiedzę historyczną Porfyrion dekoduje informację o trzodzie

eunuchów  (H.  C.  1,37,9-10  contaminato  cum  grege  turpium  /  morbo  virorum),  jacy

towarzyszyć  mieli  Kleopatrze:  P.  C.  1,37,9 CONTAMINATO  C.  G.  id  est,  cum  grege

spadonum, quos Cleopatra satellites et cubicularios habebat, quos morbo turpes dixit, quia

fere hi effeminati sunt. Również aluzyjna wzmianka o jej samobójczej śmierci staje się jasna,

gdy czytelnik wyposażony jest w wiedzę: P. C. 1,37,26-27 FORTIS ET ASPERAS TRACTARE

SERPENTES hoc ideo dicitur, quia serpentem sibi obposuit, cuius morsu perit.

Często  znajdziemy  tego  rodzaju  objaśnienia  także  w  komentarzu  Serwiusza.

691 Jak słusznie  zauważa Diederich,  granice  pomiędzy mitologią  a  historią  bywają  w komentarzu  niekiedy
płynne (1999, s. 62).

692 Por. też P. C, 2,2,17 ‘Cyri solio’: regno Persarum a rege Cyro, qui primus in Persida regnauit.
693 P. C. ad loc. DIVES ACHEMENIS Achemenis rex Parthorum fuit. 
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Szczególnie wielu  ku  nim  okazji  nastręczać  będzie  profecja  Jowisza,  której  eksplikację

gramatyk zamienia w wykład mitycznej historii Rzymu. Obszerne scholium znajdujemy w S.

A.  1,273,  gdzie  wzmianka Wergiliusza o Ilii  (donec regina sacerdos)  staje  się  okazją  dla

przypomnienia  owej  historia,  która  staje  się  tematem,  quid passusu:  S.  ad  loc. DONEC

REGINA SACERDOS historia hoc habet: Amulius et Numitor fratres fuerunt eqs. Opowieść

ta, jakkolwiek instruktywna, koresponduje z ustępem i służy jego zrozumieniu, uprzedzając

ewentualne wątpliwości czytelnika i łącząc kolejne informacje w spójną narrację:

V. A. 1 S. A. 1,273

273 regina sacerdos sacerdotem fecit, ut eqs.

274 dabit Ilia Iliam Vestae eqs.

274 geminam ... prolem unde nati sunt Remus et Romus

274 Marte grauis hanc … Mars conpressit

275 inde lupae fuluo nutricis tegmine quod autem a lupa dicuntur alti ...

275 … lupae ... nutricis ... … nuper meretrix  Acca Laurentia … susceptos

aluit pueros → et meretrices lupas vocamus

276 Romulus excipiet gentem … extinctus est Remus

276-7 Mauortia condet / moenia urbem condiderunt, sed Remus eqs.

277 Romanosque suo de nomine dicet et a Romi nomine Romine appellati … pro Romo

‘Romulus’ … blandimenti genere

Jak wspomniano,  mowa Jowisza stanie  się  okazją do wykładu historii  Rzymu,  przy

czym  szczególnie  wiele  miejsca  poświęci  Serwiusz  rozwinięciu  aluzyjnie  określonych

wydarzeń związanych z postaciami Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Punktem wyjścia

będzie tu utożsamienie V. A. 1,286  Caesar z Juliuszem Cezarem, a cały wykład w dużej

mierze  podporządkowany  będzie  dowodzeniu  zapowiedzianego  we  wstępie  rozpoznania

Eneidy jako  dzieła  laudacyjnego  ku  czci  Augusta694.  „Mapowanie”  pomiędzy  światem

przedstawionym a historią Rzymu przedstawić można następująco:

V. A. 1 S. A. 1

286 Caesar 286 hic est qui dicitur Gaius Iulius Caesar

287  imperium  oceano,  famam  qui  terminet

astris

287 et Britannos, qui in Oceano sunt, vicit, et

post mortem eius … stella … visa est

694 S. A. 1 pr. 1 intentio Vergilii haec est: Homerum imitari et Augustum laudare a parentibus eqs.
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288 Iulius, a magno demissum nomen Iulo 286 Iulius ab Iulo

289 spoliis Orientis 289 victo Pharnace Mithridatis filio

290 accipies secura 290  post  mortem  Caesar  meruit  aram,

fastigium, flaminem

291  aspera  tum  positis  mitescent  saecula

bellis

291  ASPERA  TVNC  (!) id  est,  Caesare

consecrato,  cum Augustus regnare coeperit,

clauso Iani templo, pax erit per orbem

292 Remo cum fratre Quirinus 292  vera  …  hoc  habet  ratio  Quirinum

Augustum  esse,  Remum  vero  pro  Agrippa

positum695

294 claudentur belli portae 291  clauso  Iani  templo  …  constat  autem

templum  hoc  ter  esse  clausum;  294  Iani

gemini eqs. 

294 Furor impius intus 291  bella  flagravere  civilia;  294  propter

bella civilia

Oczywiście, narracyjnych passusów o podobnej funkcji w komentarzu Serwiusza nie

brakuje,  by  przytoczyć  tylko  eksplikację  historii  Rezusa696 czy  opowiadanie  o  założeniu

Segesty na marginesie wzmianki o Acestesie697.

W poszukiwaniu koherencji i relewancji w tekście

Śledzenie  określonej  domeny  referencji  jest,  jak  widzieliśmy,  istotnym  elementem

budowania koherencji utworu. Czytelnicza hipoteza co do tematu,  quid, utworu czy passusu

pozwala  włączać  kolejne  elementy  wiedzy  w  z  góry  określoną  makrostrukturę.  Skoro

„tematem”  H.  C.  1,10  określonym  już  w  P.  C.  1,10  pr. jest  bóg  Merkury698,  zatem  i

wyłaniające się w kolejnych wersach szczegóły będą uzgadniane w oparciu o tę informację.

Schemat MERKURY będzie zatem wykorzystany do uzasadnienia informacji  o atrybutach

695 Serwiusz odrzuca tu pomysł, jakoby szło o Remusa i Romulusa, argumentując, iż Wergiliusz nie mógłby
niepotrzebnie ponownie wzmiankować Romulusa (iteratio  est)  i  zaburzać porządek (ordo praeposterus)
przedstawienia,  wprowadzając  po  Cezarze  Romulusa.  Dodatkowy  argument  pozwalający  odrzucić  ten
pomysł czerpie z wiedzy o czasach rządów Romulusa: S. A. 1,292 constat … Iani templum, si tamen fuit,
patuisse  sub  Romulo,  quia  bellis  numquam  vacavit. Podobnie,  na  wiedzy  historycznej  zasadza  się
utożsamienie Oktawiana z Kwirynusem, bowiem, jak informuje Serwiusz, posługiwać się miał on za swego
życia  trzema  imionami  -  Cezara,  Augusta  i  Kwirynusa  właśnie.  Dużo  słabsze  podstawy  -  w  ogólnie
określonym mos poetarum - ma identyfikacja Agryppy: ut autem pro Agrippa Remum poneret, poetico usus
est more; nam nomen ex vicino sumpsit.

696 S. A. 1,468 NEC PROCVL HINC RHESI Rhesus rex Thraciae fuit eqs.
697 S.  A.  1,550  TROIANOQVE  A  SANGVINE  CLARVS  ACESTES  cum  Laomedon  promissam  murorum

mercedem Neptuno et Apollini denegasset eqs.
698 P. C. 1,10 pr. hymnus est in Mercurium, ab Alcaeo lyrico poeta.
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boga. H. C. 1,10,1 facunde nepos Atlantis znajdzie uzasadnienie w P. C. 1,10, 1 ‘facundum’

autem Mercurium dixit, quia orationis inuentor est, ‘nepotem Atlantis’, quia Maiae filius est,

Maia autem una ex Atlantidibus. Podobnie rzecz się będzie miała z kolejnymi przymiotami

Merkurego:

voce formasti1 catus et decorae

more palestrae2

te canam …

… curvaeque lyrae parentem3

… quidquid placuit, iocoso

condere furto4 (H. C. 1,10,3-8).

Znajdą  one  swoją eksplikację  w  lakonicznej  antycypacji  w  P.  C.  1,10,3 VOCE

FORMASTI notum  est  Mercurium  inuentorem  existimari  sermonis1 palestrae2 lyrae3 et

furtorum4.

Wyjaśnienia takie przypominają nam, że obok rozumienia, o czym i o kim się w tekście

mówi, dla czytelnika w jego poszukiwaniu spójności nie mniej istotne okazuje się pytanie o

to, dlaczego coś się mówi. Jak rzecz ujmują Graesser, Singer i Trabasso (1994, s. 372):

the  reader  attempts  to  explain  why  actions,  events,  and  states  are  mentioned  in  the  text.  These
explanations  involve  naive  theories  of  psychological  and  physical  causality  in  an  effort  to  achieve
coherence in understanding. Thus, readers attempt to construct a meaningful referential situation model
that addresses the readers’ goals, that is coherent, and that explains why actions, events, and states are
mentioned in the text.

Owo poszukiwanie  „uzasadnienia”  może,  jak  słusznie  zauważają  cytowani  badacze,

realizować się w wypełnianiu kognitywnych luk na drodze różnego rodzaju wnioskowań, ale

także  w  przypisywaniu  celowości  działaniom  postaci,  w  odkrywaniu  intencji  autora  i

zasadności poetyckich określeń. Niektórym z wyliczonych aspektów rozumienia poświęcimy

miejsce poniżej.

Uzupełnianie luk kognitywnych w oparciu o inferencje

Wypełnianie  kognitywnych  luk  w  tekście  wymaga  inferencji699 ugruntowanych  w

dotychczas zgromadzonej wiedzy o świecie przedstawionym. Są one związane w pierwszym

rzędzie  z  oszczędnością  dyskursu  poetyckiego,  który,  jak  zauważy to  sam Serwiusz,  nie

reprezentuje świata we wszystkich jego szczegółach, wydarzeniach, cechach. Dlatego też nie

będzie Wergiliusz opisywał np. przybycia Askaniusza, gdyż tego już powinien domyślić się

sam czytelnik: S. A. 1,683 NOCTEM NON AMPLIVS VNAM … artis poeticae est non omnia

699 W poniższych  uwagach  korzystam z  modeli  opisu  inferencji  w  procesie  rozumienia  zaproponowanych
głównie w Graesser, Singer i Trabasso (1994) oraz Kintsch (2004).
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dicere. unde nunc praemisit „noctem unam”; nec enim dicturus est aut abscessum Cupidinis

aut  adventum  Ascanii700.  Narracyjne  „pominięcia”  są  zatem  rozpatrywane  jako  problem

poetyki, a ich artystyczne użycie jest miarą kompozycyjnej wirtuozerii. Teoretyczną refleksją

obejmuje się w greckiej i rzymskiej scholiastyce takie zjawiska narracyjne, jak in medias res

(Lazzarini  1989,  ss.  89–90),  retrospekcje701 czy  pominięcie  elementów  narracji,  o  jakich

czytelnik wnosić może  ex silentio wedle zasady  non omnia dicere702. Wnioskowanie może

sprowadzać się do uszczegóławiania poetyckiego świata. Tak rzecz się ma z niekonieczną dla

zrozumienia passusu poświęconego śmierci Troilusa703 informacją Serwiusza o używanym w

starożytności w walce rodzaju wozu, która walnie przyczynia się do wypracowania modelu

poznawczego świata przedstawionego, przydając mu precyzji: S. A. 1,476 CVRRV curribus

falcatis  usos  esse  maiores  et  Livius  et  Sallustius  docent.  Inferencje,  jakich  dostarcza

czytelnikowi  gramatyk,  będą  również  dotyczyć  elementarnych  dla  rozumienia  ustaleń

wynikających z przyjęcia wspomnianej już zasady minimalnego odstępstwa.

Inferencje,  które  składają  się  na  budowę modelu  świata  przedstawionego,  ale  które

również walnie  przyczyniają  się  do uzyskania  koherencji  tekstu  będą dotyczyć zwłaszcza

relacji  przyczynowo-skutkowych704. W  S.  A.  1,173  gramatyk  wzmiankę  Wergiliusza  o

Trojanach,  których  ciała  pokrywała  sól,  sale  tabentis (V. A.  1,173),  skomentuje  słowami

madefactos  aspargine. Jakkolwiek  nie  ujawnia  stojącego  za  objaśnieniem wnioskowania,

możemy  się  domyślać,  iż  nowa  informacja  zostaje  tu  akumulowana  do  dotychczas

zbudowanego modelu w oparciu o dotychczasowy rozwój fabuły i  informację o żegludze

Trojan.  Eksplicytnie  już  wzmiankuje  wcześniej  wprowadzoną  przyczynę  obecnego  stanu

towarzyszy Eneasza kompilator DS. ad loc. SALE TABENTIS aut madefactos aspargine, aut

qui apud sentinam laboraverint; nam supra (122) ait „omnes accipiunt inimicum imbrem”.

sane  marina aqua  dicitur  exesse  et  extenuare,  ut  cetera,  sic  corpus  humanum.  Serwiusz

700 Por. uwagę Lazzarini (1989, s. 96): „le parole di Venere sono infatti lette come prolessi del recupero da parte
di Cupido del suo aspetto divino, con conseguente ritorno in scena di Ascanio, che il  poeta ometter à di
descrivere”.

701 „Questo tipo di ellissi rilevate dal commento riguarda lo spostamento di alcuni nuclei diegetici dal luogo che
ad  essi  sarebbe  spettato  secondo  una  successione  rigidamente  cronologica  degli  avvenimenti  narrati”
(Lazzarini 1989, s. 90).

702 U Serwiusza, ale i u pozostałych komentatorów, będą to „osservazioni del commento sulle ellissi narrative
che non conoscono completamento. Anche all’interno di esse è possibile un’ulteriore distinzione: un primo
gruppo di note (…) contiene la segnalazione di una «lacuna» della narrazione accompagnata per lo più dal
riconoscimento che si tratta di una prerogativa dell’arte poetica; una seconda categoria comprende invece
scoli  che  indagano su dettagli  da  integrare  ex  silentio,  con  formula  che  si  diceva  mutuata  dall’esegesi
alessandrina, κατὰ τὸ σιωπώμενον” (Lazzarini 1989, s. 93).

703 V. A. 1,476 fertur equis, curruque haeret resupinus inani.
704 Idzie tu w pierwszym rzędzie o rozpoznanie tzw. causal antecedent, definiowanego (Graesser i in. 1994, s.

375) jako przypadek, gdy „the inference is on a causal chain (bridge) between the current explicit action,
event, or state and the context”.
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poszukiwać będzie przyczyn przedstawionych stanów i wydarzeń także choćby w S. A. 1,383,

gdzie  tłumaczyć  będzie,  dlaczego  statki  trojańskiej  floty  stały  się  łupem  sztormu705.

Przyczynowe wyjaśnienia dotyczą również zachowań postaci, choć te rozumieć można jako

powodowane,  o czym mowa będzie poniżej,  przyjętymi przez owe postaci  celami.  Takim

tekstowo tłumaczonym powodem zachowania jest milczenie Myzji, które nakazał jej Dawos

w 3 scenie IV aktu  Andrii: D. An. 743 NON MIHI RESPONDES bene ‘non respondes’: se

enim memor est uetitam quicquam dicere, nisi subseruiat orationi Daui. Mniej ugruntowana

w tekście  jest  inferencja  w D.  An.  765,1,  gdzie  Donat  stara  się  o  zrozumienie,  dlaczego

Dawos powtarza ledwie wypowiedziane przez Myzję imię Pamfila: T. An. 765  MY. uostri.

DA.  cuius  nostri?  MY.  Pamphili.  DA.  hem  quid?  Pamphili? Wytłumaczenia  tegoż  nie

dostarcza  mu  jednak,  jak  w  omawianym  D.  An.  743,  odwołanie  do  wiedzy  o  świecie

przedstawionym  zbudowanej  w  oparciu  o  silne  ślady  tekstualne,  ale  wzbogacenie  tegoż

świata o czysto spekulacyjną inferencję dotyczącą zachowania postaci: D. An. 765,1  HEM

QVID PAMPHILI apparet mulierem ‘uestri’ et ‘Pamphili’ lentius pronuntiasse quam Dauus

uellet,  et  ideo  hunc  repetisse  nomen  ‘nostri?  Pamphili?'.  Jak  się  wydaje,  również

poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy informacjami wprowadzanymi

w tekście stoi za niepozorną uwagą Porfyriona w P. C. 2,4,11-12, gdzie docieka gramatyk

uzasadnienia dla epitetu H. C. 2,4,11 leviora (sc. Pergama): LEVIORA TOLLI P. G. ‘leuiora’

scilicet facta Pergama, id est inbecilliora extincto Hectore. Asumpt dla wnioskowania, jakie

przeprowadza  tu  gramatyk,  chcąc  objaśnić  lokalne  znaczenie  wyrazu,  dała  zapewne

wzmianka o śmierci Hektora w H. C. 2,4,10 ademptus Hector.

Inny  rodzaj  inferencji,  tym  razem  dotyczący  podrzędnych  celów  i  czynności706,

znajdziemy w S. A.  1,213. Tu uzupełnienie wytworzonego w toku lektury modelu świata

przedstawionego jest konieczne dla zapobieżenia wnioskowaniu, jakie mógłby przeprowadzić

czytelnik. Oto w narracji Wergiliusza o przygotowaniach do uczty tuż po passusie traktującym

o  podziale  mięsa  znajdujemy  wzmiankę  o  kotłach  V.  A.  1,213  litore  aena  locant.

Następowanie  po  sobie  obu  opisów  mogłoby  prowadzić  czytelnika  ku  wysoce

prawdopodobnemu wnioskowaniu, iż w kotłach rozbitkowie zamierzają przyrządzać ledwie

sprawione  mięso.  Gramatyk,  choć  rozwiązanie  takie  przyczyniłoby  się  do  wzmocnienia

705 S. A. 1,383  CONVVLSAE VNDIS EVROQVE SVPERSVNT … ‘convulsae’ autem ideo, quia habet supra
(1,122) “laxis laterum compagibus”. Podobne inferencje walnie przyczyniają się do ustanowienia lokalnej
koherencji w tekście (Graesser i in. 1994, s. 375): Wenus opuszcza suknię (V. A. 1,404 pedes uestis defluxit
ad imos), którą wcześniej (V. A. 1,320 nodoque sinus collecta fluentis) widzieliśmy związaną (S. A. 1,404
DEFLVXIT quia dixit supra (1,320) eqs.).

706 Inferencja typu  subordinate goal / action to „goal, plan, or action that specifies how an agent's action is
achieved” (Graesser i in. 1994, s. 375).

225



koherencji dzieła, przestrzega czytelnika przed nim, wskazując, iż naczynia służyły kąpieli.

Prawdopodobna inferencja ‘kotły’ → ‘gotowanie mięsa’ stoi w sprzeczności z wiedzą o epoce

heroicznej, w której bohaterowie żywić się mieli mięsem pieczonym, komentator proponuje

zatem czytelnikowi inną, obniżając tym samym informatywność tekstu707.

Szczególnie  licznych  inferencji  co  do  celów nadrzędnych708  postaci  dostarcza  nam

komentarz Donata, w którym zachowaniom postaci – często udawanym – gramatyk dostarcza

uzasadnienia, wskazując na cel właśnie, jaki postać pragnie osiągnąć.709 Poznamy zatem cel,

jaki przyświeca działaniom Dawosa w D. An. 372,3 IS HVIC NON DET TE ILLAM VXOREM

DVCERE artificiose Dauus Charinum excitat, ut, si fieri possit, adiuuetur negotium Pamphili,

dum  ille  sibi  prouidet.  Podobne  wnioskowania  będą  przedmiotem  ostatniego  rozdziału

niniejszej pracy. Również przewidywanie z wydarzeń emocjonalnych reakcji postaci będzie

jeszcze przedmiotem naszego zainteresowania w osobnym rozdziale, tu jednak wskażmy na

mniej  oczywiste  formy  tego  rodzaju  inferencji710,  te  przede  wszystkim,  które  wymagają

bardziej złożonych form wnioskowania. Mamy tu na myśli uzupełnienie obrazu poetyckiego

o „domyślane” emocje, z którym to zabiegiem mamy do czynienia np. w S. A. 1,509. Oto

Eneasz zbliża się po raz pierwszy przed oblicze Dydony otoczony grupą ludzi, V. A. 1,509

concursu … magno.  Gramatyk  precyzuje,  iż  ów  concursus to  zastęp  Kartagińczyków, by

następnie uzupełnić poetyckie przedstawienie o domysły dotyczące niepokoju, jaki odczuwa

Eneasz, niepewny zamiarów otaczających go tubylców: S. ad loc. CONCVRSV ACCEDERE

MAGNO cum magna Afrorum multitudine. et hoc est quod formidat Aeneas, incertus qua eos

mente  comitentur.  Znamienna  jest  także  precyzacja  zachowania  wychodzącego  z  domu

Glikerki Dawosa,  jaką poddaje czytelnikowi w D. 842,2. Oto bowiem niewolnika określa

mianem exultans ‘radosny’ nie ze względu na explicite wyrażone zadowolenie, a przewidując,

iż radością napełniać musiała go realizacja przedsięwziętego planu:  D. An. 842,2 ANIMO N.

I.  O[TIOSO]  E.  exsultans  egreditur  Dauus  nuntians  prona  esse  omnia  ad  securitatem.

707 Por. uwagi Clausena (2002, ss. 23–24), który przypomina, iż w tradycji interpretacyjnej miejsce to uważane
było za anachronizm Wergiliusza. Zgoła to inna strategia „zasypywania” opisywanego dystansu: wysoce
informatywnemu passusowi, który stawia wyzwanie wiedzy interpretatora, przypisuje się (niezamierzone
przez autora) błędne odtwarzanie świata wiedzy, wiedza odbiorcy pozostaje tu niezmieniona. W kwestii
„diety” bohaterów Homera, por. Pl. Resp. 3,404 B-C:  Καὶ παρ' Ὁμήρου, ἦν δ' ἐγώ, τά γε τοιαῦτα
μάθοι ἄν τις. οἶσθα γὰρ ὅτι ἐπὶ στρατιᾶς ἐν ταῖς τῶν ἡρώων ἑστιάσεσιν οὔτε ἰχθύσιν αὐτοὺς
ἑστιᾷ, καὶ ταῦτα ἐπὶ θαλάττῃ ἐν Ἑλλησπόντῳ ὄντας, οὔτε ἑφθοῖς κρέασιν ἀλλὰ μόνον ὀπτοῖς,
ἃ δὴ μάλιστ' ἂν εἴη στρατιώταις εὔπορα· πανταχοῦ γὰρ ὡς ἔπος εἰπεῖν αὐτῷ τῷ πυρὶ χρῆσθαι
εὐπορώτερον ἢ ἀγγεῖα συμπεριφέρειν.

708 Superordinate goal to tyle co „a goal that motivates an agent's intentional action”  (Graesser i in. 1994, s.
375).

709 Pomijamy tu chwilowo intentio retoryczną, zatem perswazyjny walor wypowiadanych słów.
710 Tego rodzaju inferencje nazywa się character emotional reaction  i definiuje następująco: „the inference is

an emotion experienced by a character, caused by or in raport to an event or action” (Graesser i in. 1994, s.
375).
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Podobnie  wnioskowanie  o  emocjach  Simona  pozwalającego  kontynuować  synowi  jego

obronę znajduje swój fundament we wnioskowaniu ze świata przedstawionego wspartym o

wiedzę o emocjach: D. An. 895  AT TAMEN DICAT SINE AGE DICAT hoc totum non ex

animo permittentis, sed cum stomacho patientis est.

Dydaktyczny  wymiar  lektury  starożytnych  wreszcie  ujawnia  się  w  inferencjach

dotyczących  dostrzeganego  w  dziełach  przesłania.   To  związane  jest  z  intencjonalnym

działaniem  poety,  który  nie  tylko  reprezentuje świat  z  jego  prawami,  ale  też  przywodzi

czytelnika  do  przyjęcia  określonych  sądów.  W  T.  An.  470  Simon  nie  dowierza  w

autentyczność słów Lezbii i Myzji o dziecku Glikerki, co każe komentatorowi wyprowadzić

ogólną  naukę:  D.  An.  470,1  VIX  TANDEM  S[ENSI]  S[TOLIDUS]  pulchro  colore  uitae

inducto poeta ostendit non minus falli suspiciosum, quam qui stultus est; huic enim ueritas

fallacia uidetur, dum nimis est acutus ac perspicax.711

Zasadność epitetyki

Poczucie odpowiedniości orzekanych treści i przedmiotu712, o którym się je orzeka, jest

istotnym elementem wykształcania spójnego modelu świata przedstawionego. W rozumieniu

dyskursu  poetyckiego  szczególnego  znaczenia  nabiera  dostrzeżenie  tych  aspektów

rzeczywistości, które zostały w predykacji ujęte, gdyż jego zasadą jest ujmowanie świata w

sposób daleki od potocznego jego postrzegania. Temu zadaniu z kolei nie sposób sprostać, nie

dysponując wiedzą o przedmiocie predykacji.  I  tu  antycznemu czytelnikowi przychodzi  z

pomocą gramatyk, wskazując na elementy schematu ujmowane w poezji  czy podkreślając

wzajemne - choć nieoczywiste na pierwszy rzut oka - aptum res i verba.713

W pierwszym rzędzie, jak można się spodziewać, objaśnienia takie towarzyszyć będą

epitetom. Wykorzystana dla wyświetlenia odpowiedniości  res i  verba wiedza będzie miała

przy tym różną naturę.  W oparciu o wiedzę geograficzną uzupełnia i  uzasadnia Porfyrion

epitety, jakimi nazwy miast i wysp opatruje Horacy w H. C. 1,7. Stąd epitet clara dla Rhodos

711 Bezpośrednio  realizacji  tego  celu  służą  obficie  napotykane  w  komedii  gnomy,  w  rodzaju  T.  An.  555
amantium irae amoris integratio est, o których wprost napisze Donat, iż, tycząc się ogółu (in omnes aliquid
dicitur), wykraczają poza sytuację sceniczną: D. An. 555,1 AMANTIVM IRAE sententia γνωμική, in qua a
specie receditur et in omnes aliquid dicitur.

712 Por. proprietas jako cecha dyskursu poetyckiego i autorskiej electio verborum w Jakobi (1996, ss. 109–112).
713 Relewancją nazywamy tutaj  poszukiwaną podstawę użycia epitetu,  przy czym, jak uczy antyczna teoria

epitetu (Diom. Ars 323,6 sqq.), mieć może ona różny charakter. W zależności więc od tego, czy do czynienia
mieć  będą  z  określeniami  osób  czy  rzeczy,  raz  gramatycy  będą  dowodzić,  iż  o  użyciu  zdecydowały
przygodne właściwości (ab accidentibus tracta, ut „caeruleus imber beatus diues pauper”) przedmiotu, raz
znowu natura (a qualitate naturae  sumpta,  ut  „ignis  edax”),  ale  też  cechy zewnętrzne  (extrinsecus,  ut
„purpuratus palliatus”; ex hac specie „uittata sacerdos” et „pharetrata Camilla”), przymioty umysłu (a
qualitate animi, ut sapiens demens pudicus turpis bonus malus) i ciała (a qualitate corporis, ut „formonsus
deformis”),  rozmiar (a quantitate,  ut „sublimis humilis procerus”) i  dokonania (a qualitate facti, ut est
„Lausus equum domitor debellatorque ferarum” et „ipse doli fabricator Epios”).
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uzasadniony jest położeniem wyspy względem słońca: P. C. 1,7,1 propterea ‘claram’, quod

soli sit obposita, dicit, z kolei epitet bimaris odnośnie Koryntu, Corinthus, ma uzasadnienie w

położeniu  Koryntu: P.  C.  1,7,2  ‘bimarem’  Corinthum  appellat,  quod  Isthmo  adposita

Cenchreo ac Lecheo sinu adluitur. Usprawiedliwiony jest na gruncie wiedzy geograficznej

epitet magna, jaki przysługuje Italii (Hesperii) w V. A. 1,569, gdyż mianem Magna Graecia

nazywano jej  sporą część714.  Wiedza  geograficzna konieczna jest  dla  odczytania aluzji  do

tarenckich owiec przykrytych skórami w P. C. 2,6,10-11715 czy zrozumienia, dlaczego masyw

Niphatesu zwany jest przez Horacego H. C. 2,9,20 mianem rigidus716. Podobnie rzecz będzie

się miała z innymi określeniami przynoszącymi dodatkowe informacje, które czytelnik musi

wcielić  w  system  posiadanej  wiedzy,  by  nie  zagrażały  rozumieniu.  Przy  okazji

Horacjańskiego zwrotu do Mecenasa H. C. 1,20,5 care Maecenas eques Porfyrion będzie się

starać o wyjaśnienie zasadności apozycji eques, zauważając w oparciu o wiedzę historyczną,

iż Mecenas, choć miał ku temu sposobność, nie zmienił swego  ordo:  P. C.  ad loc. CARE

MAECENAS  EQVES  constat  Gaium  Maecenatem  in  equestri  dignitate  sua  uoluntate

permansisse,  cum  utique  facultas  lati  claui  pateret. Do  wiedzy  o  naturze  bogów  sięga

Porfyrion,  by  wyjaśnić  znaczenie  praesens,  jak  Fortunę  określa  H.  C.  1,35,2:  ad  loc.

‘praesens’ ita dictum, ut praesentia dicuntur numina deorum, quae se potentiamque suam

manifeste ostendunt.  Do znajomości zwyczaju odwoła się z kolei,  objaśniając zmianę togi

jako znak dorosłości w P. C. 1,36,9 MVTATAEQVE SIMVL TOGAE praetextae, utique togae

mutatae,  qua  deposita  uirilis  accipitur.  Ta  ogólna  wiedza  pozwala  również  uzasadnić

określenie kurtyzany mianem devium: P. C. 2,11,21 QVIS DEVIVM SCORTVM belle ‘deuium

scortum’ Lyden ait, quae corpore quidem quaestum faciat, sed non publice prostet; deuium est

enim a uia remotum. Znajomość etymologii z kolei pozwoli wyjaśnić, dlaczego Kartagina

nazwana  jest  „nową”  w  V. A.  1,366  novae  Karthaginis  arcem:  S.  ad  loc.  NOVAE

CARTHAGINIS Carthago est lingua Poenorum ‘nova  civitas’, ut docet Livius. Znajomość

mitologii  i  historii  legendarnej  okazuje  się  istotna,  np.  gdy  w  świetle  historii  przybycia

Dydony  do  Kartaginy  drobiazgowo  przywołanej  w  S.  A.  1,367  jasne  stają  się  aluzyjnie

określone perypetie przybyszy w V. A. 1,367  mercatique solum, facti  de nomine Byrsam;

znajomość dziejów wojny trojańskiej natomiast pozwala na zrozumienie aluzji do Memnona

w V. A. 1,489 et nigri Memnonis arma. Wiedza o kulturze literackiej przyda się czytelnikowi

chcącemu zrozumieć  nazwanie  tragedii  tristis  w H. C.  2,1,9  seuerae Musa tragoediae,  o

714 S. A. 1,569 SEV VOS HESPERIAM MAGNAM μεγάλη enim Ἑλλὰς appellata est Italia, quia a Tarento
usque ad Cumas omnes civitates Graeci condiderunt.

715 P. C.  2,6,10-11  DVLCE PELLITIS  OVIBVS  G.  F. … ‘pellitas’ autem oues  dixit,  quod Tarentinae  oues
pellibus teguntur.

716 P. C. 2,9,20 ET RIGIDVM NIPHATEN Niphates Armeniae mons est, in quo magna frigora sunt.
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czym,  jak  wskazuje  Porfyrion,  zdecydowały  charakterystyczne  dla  niej „smutne  fabuły”

(tristia argumenta): P. C. 2,1,9-10 ‘seueram’ autem tragoediam merito dicit, quod tristia fere

sint argumenta tragoediarum.Wreszcie  objaśnienie  epitetu  będzie  możliwe  dzięki  wiedzy

wywiedzionej z samego dzieła. To pozwala choćby zrozumieć, dlaczego już w V. A. 1,712 o

Dydonie mówi poeta praecipue infelix, pesti deuota futurae: S. ad loc. PRAECIPVE INFELIX

propter casum futurum, ut probant sequentia „pesti devota futurae”.

Wyjaśnienie związku pomiędzy epitetem a opisywaną przezeń rzeczą nie zawsze jest

równie oczywiste jak w powyżej wyliczonych przypadkach. Istotnym problemem, jakiego -

zdaniem komentatorów - epitety nastręczają odbiorcom, wydaje się być wahanie pomiędzy

interpretacją  „akcydentalną”  a  „perpetualną”717,  zatem  pomiędzy  rozumieniem  orzekanej

treści  jako stale  bądź tylko tymczasowo cechującej  postać,  obiekt  itd.  Z wahaniem takim

spotykamy  się  w  Serwiańskiej  interpretacji  epitetu  furens,  jakim  Wergiliusz  określa

Pentezyleę  w V. A.  1,491  Penthesilea  furens.  Gramatyk,  posiłkując  się  wiedzą  o  postaci,

dostrzega w przymiotniku najpierw aluzję do przypadkowego zabicia przez nią siostry718, by

zauważyć, że w kontekście omawianej sceny (przedstawienie na drzwiach świątyni Junony)

właściwszą  wydaje  się  intepretacja  akcydentalna:  S.  ad  loc.  PENTHESILEA  FVRENS

furentem ideo dixit, quia sororem suam in venatione confixit simulans se cervam ferire. sed

hoc per transitum tangit; nam furor bellicus intellegitur. Gramatycy nie zawsze również będą

potrafili  dociec,  jaki  fragment  rzeczywistości  reprezentowany jest  w poetyckim opisie.  Z

próbą  interpretacji  opartej  o  downgrade (Stockwell  2006,  s.  117) mamy do  czynienia  w

komentarzu Porfyriona na marginesie H. C. 1,25,10 flebis [sc. Lydia] in solo levis angiportu.

Gramatyk, dotarłszy do znaczenia - także przenośnego - epitetu leuis719,  poszukuje następnie

uzasadnienia dla  tego atrybutu w świecie  tekstu,  którego część stanowi postać Lydii.  Nie

rozstrzyga jednak, czy określenie  ‘godna pogardy’ należy się Lydii  ze względu na jej  złe

prowadzenie się,  czy też pogardę,  jaką darzą ją niegdysiejsi  zalotnicy:  aut ergo ‘moribus

leuis’ aut ‘amatoribus quondam tuis leuis’. Podobny rodzaj niezdecydowania dostrzeżemy w

uwadze na marginesie “białego łachmanu” Wierności z H. C. 1,35,21-22. Porfyrion waha się

pomiędzy interpretacją, w której lichość szaty odnosi się raz do szczególnej roli Fides wśród

biedoty, to znowu do faktu, iż w biedę hołdujący jej popadają: P. C. ad loc. aut numquid albo

panno Fides uelata dicitur, quod, qui Fidem colunt, honesti quidem habeantur, sed pauperes

fiant,  quoniam  adquisitio  perfidia  magis  prouenit?720 Wahanie co  do  podanej  w  tekście

717 Por. powyżej cytowana klasyfikacja Diomedesa.
718 Tak zresztą przyczynę przybycia Pentezylei pod Troję wyjaśnia Kwintus ze Smyrny w swoich Posthomerica

1,21 sqq.
719 P. C. 1,25,10 ‘leuis’ pro nullius posuit ponderis. dicitur autem pro eo, quod est ‘contemptibilis’.
720 Podobnie też  P. C.  2,12,26,  gdzie  gramatyk  docieka  podstawy określenia  saeuitia mianem  facilis:  AVT
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informacji  skutkować  będzie  również  poszukiwaniem  rozwiązania  w  różnych  domenach

wiedzy pozatekstowej. Serwiusz, szukając uzasadnienia dla nazwania progu świątyni Junony

„spiżowym” (V. A. 1,448 aerea limina), poda trzy możliwe rozwiązania: (1) częstego użycia

tego  materiału  przez  przodków;  (2)  odpowiedniości  spiżu  w  kontekście  kultowym;  (3)

wreszcie  przez  aluzyjne  odwołanie  do  spiżowego  wieku.721 Wahanie  towarzyszy  również

Serwiuszowi,  gdy musi sprecyzować, dlaczego Wergiliusz nazwał obraz „próżnym”: S. A.

1,464  INANI epitheton est picturae, aut quia caret corporum quae imitatur plenitudine aut

quia  nullius  est  utilitatis.  Podobnie  Porfyrion  w  P.  C.  2,17,19  zmaga  się  z  informacją

wprowadzoną w H. C. 2,17,19-20:

seu tyrannus

Hesperiae Capricornus undae.

Jego  wątpliwości  nie  budzi  rozwiązanie  tyrannus,  które  to  określenie  tłumaczy

odwołując  się  do  dość  odległych  skojarzeń:  Koziorożec  jako  znak  zodiaku  przypadający

pomiędzy styczniem a lutym oznacza okres, który rządzi (dominor) falami, sroży się wobec

nich (saevire)722.  Ta dość dowolna, wydawałoby się, żonglerka słowna jest niczym jeszcze

wobec  karkołomnego  wywodu  zaprezentowanego  dla  uzasadnienia  określenia  tyrannus

Hesperiae  undae,  w  którym Hesperia staje  się  odpowiednikiem  zachodu  gwiazdy  (tu:

Koziorożca), a określenie, jak mogłoby się zdawać, geograficzne przedzierzga się w czasowe.

„Hesperyjskie  fale”  bowiem  stają  się  w  wykładzie  Poryfyriona  odpowiednikiem

„(gwałtownych) fal,  w czasie  zachodu Koziorożca”:  P. C.  2,17,19  sed ‘Hesperiae undae’

quare? nisi forte uult intellegi occasum signi huius magis saeuire tempestatibus quam ortum,

ut  per  ‘Hesperiam  undam’  occiduam  partem  Oceani  et  ex  ea  occasum  astri  huius

intellegamus. Ta intepretacyjna akrobatyka prowadzi do nadawania tekstowi znaczeń wysoce

oryginalnych i wpisywania go w nieoczekiwane konteksty egzegetyczne.

Przemotywowanie tekstu w komentarzu

Jak  wskazały już powyższe  przykłady, gramatycy nie  wahają  się  poszukiwać  zgoła

nietrywialnych  uzasadnień  dla  wprowadzanych  w  tekście  informacji.  Starając  się  o

zmniejszenie  informatywności  tekstu  i  utrzymanie  jego  koherencji,  wytwarzają  tekst,  w

FACILI SAEVITIA NEGAT quid est ‘facilis saeuitia’? utrum quae facile irascitur, an quae facile mollitur?
721 S. A. 1,448 AEREA vel quod aes magis veteres in usu habebant, vel quod religioni apta est haec materies, ...

aut certe aerea saecula significantur eqs.
722 P. C.  2,17,19  tyrannum  nunc  ideo  dixit,  quod  hiemale  signum  est;  nam  oritur  sextodecimo  kalendas

Ianuarias, occidit autem octauo decimo kalendas Februarias, quod tempus in undas quasi dominatur, id est
saeuit.
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którym nic nie jest dziełem przypadku723. Owo zjawisko, będące pochodną dążenia do pełnej

eksplikacji,  nazwał  Fowler  „przemotywowaniem”  tekstu  poddawanego  interpretacji.

Przeprowadzając ciekawą analogię pomiędzy kulturą gramatycznych  lyseis a krytyką spod

znaku  New  Criticism,  zauważa  brytyjski  badacz,  iż  funkcjonalizująca  interpretacja

tekstualnych  minutiae prowadzi  do  przyjęcia  koncepcji  tekstu  literackiego  jako  artefaktu

ponad miarę umotywowanego (overmotivated, Fowler (1999, s. 434). Taki tekst z kolei musi

być wytworem, oczywiście, twórcy-wirtuoza,  doskonale panującego nad poetycką materią.

Jak  można  się  domyślać,  przyjęcie  takiej  koncepcji  autora  będzie  ad  infinitum zasilać

poszukiwanie spójności w dziele i motywacji dla jego elementów.

Wielokrotnie ponawiana, nastawiona na dogłębną eksplikację i poszukiwanie koherencji

lektura  skutkuje wówczas tekstem wysoce aluzyjnym, przy czym wnioskowanie konieczne

dla jego uzyskania jest  nietrywialne,  wymaga szczególnego interpretacyjnego wkładu,  jak

dowiódł  tego  powyżej  cytowany  wywód  Porfyriona  z  P.  C.  2,17,19.  Wnioskowanie  to

przybiera w komentarzach postać choćby etymologizacji, która nie tylko, jak widzieliśmy, jest

metodą  wywodzenia  znaczenia  czy  uzasadniania  istnienia  form  językowych,  ale  także

samodzielną  techniką  interpretacyjną.  Doskonałego  przykładu  odszukania  nietrywialnych

związków w obrębie dzieła jest Serwiuszowe powiązanie informacji o krzesaniu ognia przez

Achatesa z etymologią jego imienia, które miałoby pochodzić od nazwy kamienia  achates

‘agat’: S. A. 1,174 ACHATES adlusit ad nomen, nam achates lapidis species est. bene ergo

ipsum dicit ignem excusisse. Wiedza o kamieniu pozwala następnie gramatykowi zauważyć

kolejną nietrywialną relację, tym razem szczególnej wartości agatu i faktu, iż jest Achates

towarzyszem Eneasza: ib. unde etiam Achaten eius comitem dixit. lectum est enim in Naturali

Historia  Plinii,  quod  si  quis  hunc  lapidem  in  anulo  habuerit,  gratiosior  est.724 Związek

przytaczanej wiedzy bywa z analizowanym passusem niekiedy jeszcze bardziej  wątły. Nie

wydaje się na przykład, by to obniżenie informatywności było celem opowieści ajtiologicznej

przytoczonej  przez  Serwiusza  na  marginesie  –  niezbyt  przecież  zaskakującej  -  wzmianki

Wergiliusza o „cętkowanym rysiu” (V. A. 1,323 maculosae tegmine lyncis). Jakkolwiek łatwo

zrzucić  je  na  karb  próżnej  erudycji,  to  jednak  można  przypuszczać,  iż  model  świata

przedstawionego, jaki tworzył (czy winien tworzyć) rzymski czytelnik obejmował również

takie, ajtiologiczne czy szerzej - kulturowe, skojarzenia, a wiedza o pochodzeniu cętek rysia

723 Na przeciwnym biegunie przemotywowania można by umieścić abundancję. Licencjonowane uitium zwraca
uwagę, gdyż jest wykroczeniem przeciw breuitas i zwalnia egzegetę z obowiązku wykładania wyrażenia.
Konstatacji abundancji służy w komentarzach zwykle formuła uacat.

724 Por. też alegoryzujący wykład w S. A. 1,312 COMITATVS ACHATE dictum est quaeri, cur Achates Aeneae
sit comes. varia quidem dicuntur, melius tamen hoc fingitur, ut tractum nomen sit a Graeca etymologia;
ἄχος enim dicitur sollicitudo, quae regum semper est comes.
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była wiedzą prototypową: S. A. ad loc. Lyncus rex Scythiae fuit ... irata Ceres eum convertit

in lyncem, feram varii coloris, ut ipse variae mentis exstiterat.

W  skrajnych  przypadkach  przemotywowania  cały  tekst  staje  się  odwzorowaniem

jakiegoś systemu wiedzy i jako taki staje się swoistą poetycką encyklopedią.  Spójności tak

pojętemu światu  przedstawionemu dostarcza  jego ugruntowanie  w przypisywanym poecie

systemie  filozoficznym  czy  naukowym725,  która  to  egzegetyczna  praktyka  typowa  dla

scholiastyki,  w  tym  będącej  wzorem  choćby  dla  Serwiusza726,  scholiastyki  homeryckiej

(Mühmelt 1965, s. 125 nn.).  Przypisywane poetom przez komentatorów poglądy mogą być

fundamentem drobnych, ledwie zaznaczonych elementów świata poezji. Tak rzecz się ma z

Horacjańskim propemptikon dla  Wergiliusza,  H.  C.  1,3,  w którym znajdujemy określenie

przyjaciela Horacego jako animae dimidium727. Porfyrion będzie je przypisywać filozoficznej

definicji przyjaźni: P. ad loc. suauiter hoc dictum secundum illam amicitiae definitionem, qua

philosophi  utuntur:  μία  ψυχὴ  ἐν  δυσὶν  σώμασι  κειμένη728.  Filozoficzne  w

Wergiliuszowej wizji świata będzie z kolei przypisywanie bogom troski o ludzi: S. A. 1,227

IACTANTEM PECTORE CVRAS  nunc secundum Stoicos loquitur, qui deos dicunt humana

curare, interdum secundum Epicureos, poetica utens licentia.729 Z kolei w zaimku V. A. 1,331

quo sub caelo dostrzeże Serwiusz aluzję do poglądów Epikurejczyków: S. A.  ad loc. QVO

SVB CAELO aut sub qua parte caeli, aut secundum Epicureos dixit, qui plures volunt esse

caelos,  ut  Cicero  in  Hortensio.  Inspiracje  pitagorejsko-platońskie  objawia  zaś  zdaniem

725 Por. S. A. 1,346, gdzie gramatyk zauważa, iż zwyczaj poprzedzania zaślubin wróżbami, o którym wspomina
w swej opowieści  o Dydonie Wenus, jest  zwyczajem rzymskim. To więc model świata rzymskiego jest
zasadą organizacji  świata przedstawionego:  AUGURIIS et  secundum Romanos locutus est,  qui nihil  nisi
captatis faciebant auguriis, et praecipue nuptias. Lucanus “contentique auspice Bruto”. Na modłę rzymską
przedstawiane będą również np. uczty (S. A. 1,723 MENSAEQVE REMOTAE licet sub extranea persona,
Romanorum tamen exsequitur morem, apud quos duae mensae erant eqs.; 1,726  ATRIA … tangit morem
Romanorum; nam … et in atrio et duobus ferculis epulabantur antiqui),  libacje (S. A. 1,736  LATICVM
LIBAVIT HONOREM … tangit  ritum Romanum, qui panicias sacratasque mensas habebant eqs.;  1,737
ATTIGIT  ORE  et  verecundiam  reginae  ostendit  et  morem  Romanum).  Mos  Romanus będzie  również
przedmiotem  dociekań  Donata  w  romanizujących  partiach  Andrii,  np.  gdy  Myzja  przedkłada  wartość
świadectwa wolnych kobiet nad zeznaniem niewolników D. An. 771,3 LIBERAE testimonia libera contra
seruum. et hoc proprium Terentii est, nam de Romano more hoc dixit.

726 Por. Mühmelt  (1965, s. 134): „Seit Wilamowitz wissen wir, daß zwischen den Scholien zu griechischen
Dichtern und denen zu lateinischen, vornehmlich zu dem Vergilkommentar des Servius, enge Beziehungen
bestehen”.

727 H. C. 1,3,8 serves animae dimidium meae.
728 Por. Diog. Laert. 5,20 ἐρωτηθεὶς τί ἐστι φίλος, ἔφη, “μία ψυχὴ δύο σώμασιν ἐνοικοῦσα”. Myśl ta

powróci następnie w komentarzu do skierowanego do Mecenasa H. C. 2,17 cur me querellis exanimas tuis,
gdzie przeczytamy P. C. 2,17,5 A TE MEAE SI PARTEM ANIMAE RAPIT MATVRIOR VIS QVID MOROR
ALTERA  sensus conceptus est ex illa amicitiae definitione, quae dicit amicitiam animam unam esse in duo
corpora diuisam.

729 Inne miejsca wylicza Wallace (1938, s. 148). Stoikom przypisze Serwiusz również zawarte jego zdaniem w
Eneidzie przekonanie o cnocie jako nagrodzie: S. A. 1,604  ET MENS SIBI  CONSCIA RECTI secundum
Stoicos, qui dicunt ipsam virtutem esse pro praemio, etiamsi nulla sint praemia.
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Serwiusza Wergiliusz, napomykając o trosce, jaką bogowie otaczają Eneasza730: S. A. 1,388

HAVD  CREDO  INVISVS  CAELESTIBVS  …  ‘caelestibus’  ...  secundum  Pythagoram  et

praecipue Platonem dixit, qui confirmant vivos esse superis caros, mortuos vero inferis.

Świat poetycki  zdradza  powinowactwa  z  poglądami  filozofów,  ale  stojącej  u  jego

podstaw wiedzy szukać należy również w poetyckim uniwersum. Zarazem trudno nie nabrać

przekonania,  że  gramatycy  traktują  dzieła  poetyckie  jako  źródło  wiedzy  równoprawne  z

traktatami  choćby antykwarystów731.  Poświadczenie  informacji  w dziełach  innych  poetów

dotyczyć może tylko szczegółów świata przedstawionego, jak w P. C. 1,7,12, gdzie gramatyk

wspomina  opiekę,  jaką  roztacza  nad  źródłami  Albunea:  Albuneam deam esse  in  regione

Tiburtina  fontis  praesidem  et  Vergilius  testis  est,  qui  in  septimo  (V. A.  7,82-4) sic  ait:

„Lucosque  sub  alta  /  Consulit  Albunea  nemorum  quae  maximas  sacro  /  fonte  sonat”.

Zakorzenienie w poetyckim uniwersum może stać się jednak także źródłem koherencji dla

całego utworu jak w Porfyriuszowej egzegezie H. C. 1,4 solvitur acris hiems. Jakkolwiek we

wstępie  do  wykładu  gramatyk  nie  zapowiada  powinowactwa  utworu  z  twórczością

Wergiliusza732,  to  właśnie  jego  dzieło  wydaje  się  tu  być  głównym  źródłem  już  nie

pojedynczych  informacji,  ale  całej  konstrukcji  świata,  dostarczając  mu  tym  samym

koherencji.  Sielskie  przedstawienie  nadchodzącej  wiosny znajduje  swoje  ugruntowanie  w

świecie Georgik. Na marginesie H. C. 1,4,1 grata uice ueris et Fauoni Porfyrion będzie więc

zapewniał,  że  także  wedle  Wergiliusza  Fawoniusz  (tu:  Zefir)  rozpoczyna  wiać  wraz  z

początkiem wiosny: GRATA VICE VERIS ET FAVONI Fauonium uentum, qui Zefyrus Graece

appellatur, ueris tempore incipere flare et Vergilius testis est, qui sic ait (G. 1,43-4): „Vere

nouo gelidus canis cum montibus umor / Liquitur et Zefyro putris se glaeba resoluit”. Z kolei

H. C. 1,4,10  terrae solutae da mu asumpt do snucia paraleli z V. G. 1,44, przy czym tym

razem podobieństwo wydaje się dotyczyć również elokucji: P. C. 1,4,10 TERRAE SOLVTAE

… sic  et  Vergilianum  illud  se  habet:  „et  Zefyro putris  se  glaeba  resoluit” (V. G.  1,44).

Autorytet Wergiliusza powróci wraz z H. C. 1,4,11 nunc et in umbrosis Fauno decet immolare

lucis,  przy czym Porfyrion jasno wskazuje, iż opisany rytuał składania ofiar z nadejściem

wiosny dotyczy rolników, w zgodzie  z  przyjętym kluczem interpretacyjnym:  P. C.  1,4,11

NVNC  ET  IN  VMBROSIS  F.  D.  I.  L.  sic  et  Vergilius  ueris  tempus  aptum  rusticis  ad

730 V. A. 1,387-388 quisquis es, haud, credo, inuisus caelestibus aura / uitalis carpis.
731 Por.  np.  źródła  Serwiusza  do  jego  wiedzy  o  budowie  wszechświata,  wśród  których  obok  Platona,

Ptolemeusza czy nawet Aratosa i Lukrecjusza znajdujemy Juwenalisa i Lukana (Wallace 1938, ss. 98–100).
Trzeba tu  jednakowoż zauważyć,  iż  podobne traktowanie źródeł  poetyckich jest  dobrze ugruntowane w
antycznej koncepcji poezji, czego dowodzi choćby istnienie poezji dydaktycznej (Quinn 1979, ss. 120–148).

732 P. C. 1,4 pr. haec ode ad Publium Sestium consularem scripta est, qua describens uerni temporis gratiam,
cohortatur ad laetiorem indulgentioremque uitam, admonens mortem aequaliter omnibus inminere.
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sacrificandum dicit, quia „tunc somni dulces et tunc mollissima uina” (G. 1,342). Wergiliusz

jest  tu  źródłem koherencji  jako twórca  opisu  świata  rolników, ale  także  dostarcza  źródła

paraleli  stylistycznych  tym  razem  z  Eneidy,  co  wzmaga  jeszcze  poczucie  imitacyjnej

spójności  utworu:  P.  C.  1,4,12 SEV  POSCAT AGNAM  adtende  feminino  genere  agnam

maluisse  dicere quam agnum,  secundum  illud  Vergilianum:  „et  caesa  iungebant  foedera

porca” (V. A. 8,641).

Poezja jest  przy tym odbiciem wiedzy o świecie  w sposób zamierzony przez poetę,

któremu wprost przypisuje się jej artystyczne ujęcie.  Explicite sądy takie formułuje w wielu

miejscach swojego komentarza Serwiusz, np. w

(1) S. A. 1,246  MARE amat poeta rem historiae carmini suo coniungere. Varro enim

dicit hunc fluvium ab incolis mare nominari.

(2) S. A. 1,381 CONSCENDI bene ‘conscendi’ secundum physicos733, qui dicunt terram

inferiorem esse, quia omne quod continetur supra illud est quod continet: unde est (3,522)

“humilemque videmus Italiam”. 

(3)  S.  A.  1,607,  gdzie  Serwiusz  proponuje  alternatywną  distinctio dla  V. A.  1,608

conuexa polus dum sidera pascet i uzasadnia wyrażony w niej stan rzeczy, zauważając, iż

wedle uczonych gwiazdy czerpią swą energię z wód morskich:  pasci autem aquis marinis

sidera, id est, ignes caelestes, physici docent, secundum quos Lucanus ait (10,260) “atque

undae plus quam quod digerat aër”.

Prócz  tych  rozsianych  w  tekstach  ułamków  wiedzy  (tangit  historiam734) o  świecie,

gramatycy  przypisują  tekstom  poetyckim  właściwości  skończonego  opisu  rzeczywistości.

Tekst  taki  interpretowany  jest,  można  by  rzec,  w  zgodzie  z  ortodoksyjnie  zastosowaną

maksymą  ilości:  poeta  mówi  o  świecie  w  sposób  wyczerpujący  jego  bogactwo  i

zróżnicowanie,  gdyż  to,  jak  zakłada  komentator,  jest  jego celem735.  Celuje  w  podobnych

interpretacjach Serwiusz, a znajdziemy ją np. na marginesie V. A. 1,385 Europa atque Asia

pulsus, w którym gramatyk domyśla się  implikowanego podziału świata na 3 części (wraz z

733 W literaturze  przedmiotu podobny wykład  określa  się  mianem alegorezy fizykalnej.  Physici,  o  których
wspomina  Serwiusz,  utożsamia  Jones  ze  stoikami  (1986,  s.  111).  Mógłby  potwierdzać  tę  tezę  fakt,  iż
podobną formułę – κατὰ τοὺς φυσικούς - znajdujemy u alegorysty Homera, żyjącego w I lub II w. n.e.
gramatyka Heraklita, autora  Quaestiones Homericae (Mühmelt 1965, s. 17), którego uważano w nauce za
stoika  właśnie.  Tymczasem,  jak  dowodzi  Long,  nie  tylko  stoicy  (w  przeciwieństwie  do  Heraklita)  nie
uznawali  Homera za twórcę świadomie alegorycznego (traktując poezję raczej  jako źródło mitów, które
uważali za opowieści kosmologiczne, por. Long (1992, ss. 64–65), ale i brak dowodów, jakoby Heraklit był
szczególnie związany z myślą stoicką (Long 1992, s. 47).

734 O  opozycji  historia-fabula, por.  Lazzarini  (1984).  Dietz  wskazuje,  iż  historia to  u  Serwiusza  tyle  co
„opowiadanie o rzeczywistych wypadkach, zwłaszcza tych odległych od współczesności”  (Dietz 1995, s.
64).

735 „Uczyń  swój  wkład  w  rozmowę  tak  informacyjnym,  jak  wymaga  tego  cel  wymiany  zdań,  w  której
uczestniczysz” (Levinson 2010, s. 116). Interpretacja taka przypomina wywodzenie ze zdania „Ta flaga jest
biała” implikatury „Ta flaga jest wyłącznie biała” (Levinson 2010, ss. 121–122).
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Afryką, w której znajduje się Eneasz): S. ad loc. EVROPA ATQVE ASIA PVLSVS aut orbem

in tres partes divisit et absolutum est eqs. To przekonanie o ścisłej odpowiedniości języka i

podziałów w świecie przedstawionym nie dotyczy wyłącznie informacji rzeczowych. Jest ono

źródłem  nieustannego  poszukiwania  symetrii  pomiędzy  verba a  res.  To  za  sprawą  tej

tendencji egzegezy gramatycznej, gdy Dawos poprosi Myzję, by służyła mu ona swymi T. An.

723  memoria  atque  astutia, „zmyślnością  i  pamięcią”,  Donat  postara  się  o  zrozumienie,

czemu służyć mają obie wzmiankowane przezeń cechy: D. An. 723,2  MEMORIA ATQVE

ASTVTIA ‘memoria’ ut praecepta retineat Daui, ‘astutia’ ad agendum strenue quae imperaret.

Ten maksymalistyczny stosunek do tekstu odnajdziemy w założeniu, iż na skali językowej

(Levinson 2010, s. 152) absolutne użycie wyrazu jest użyciem najbardziej informacyjnym,

które przeziera np.  z S.  A. 1,456, gdzie przedstawienie na drzwiach świątyni V. A. 1,456

Iliacas ex ordine pugnas  jest podstawą znaczącej dla postrzegania świata przedstawionego

inferencji, iż przedstawiono  omnes pugnas736. Ten stosunek do literatury jako poetyzowanej

opowieści o świecie zyska systematyczne ujęcie w próbach alegorezy.

Alegoreza

Kwintylian  w  swoim  ujęciu  alegorii737,  figury,  która  aut  aliud  uerbis,  aliud  sensu

ostendit,  aut  etiam  interim  contrarium (8,6,44),  wydaje  się  określać  jej  mianem  różne

zjawiska.  Po pierwsze  bowiem alegorycznymi nazywa  metaforyczne obrazy zbudowane z

pojedynczych metafor, tj. takie układy metafor, które same pozostają ze swoim znaczeniem w

relacji metaforycznej738:

prius fit genus plerumque continuatis tralationibus, ut ‘O nauis, referent’ (…) totusque ille Horati locus,
quo nauem pro re publica, fluctus et tempestates pro bellis ciuilibus, portum pro pace atque concordia
dicit (Quint. 8,6,44).

Ustalenie domeny, z której dokonuje się projektowania, może być trudniejsze, gdy brak

jej wykładników, łatwiejsze zaś, gdy domenę sygnalizuje się, pozwalając niejako przezierać

spod alegorycznego obrazu:

habet usum talis allegoriae frequenter oratio, sed raro totius, plerumque apertis permixta est. tota apud
Ciceronem talis est: ‘hoc miror, hoc queror, quemquam hominem ita pessumdare alterum uelle ut etiam
nauem perforet in qua ipse nauiget.’ illud commixtum frequentissimum: ‘equidem ceteras tempestates et
procellas  in illis  dumtaxat  fluctibus contionum semper Miloni  putaui  esse subeundas.’ nisi  adiecisset
‘dumtaxat contionum’, esset allegoria: nunc eam miscuit. quo in genere et species ex arcessitis uerbis
uenit et intellectus ex propriis (Quint. 8,6,47-48).

Gdy w obrazie poetyckim brak jest „pęknięć” (tota allegoria), ustalenie szczegółowych

736 S. A. 1,456 EX ORDINE PVGNAS hoc loco ostendit omnem pugnam esse depictam, sed haec tantum dicit
quae aut Diomedes gessit aut Achilles; per quod excusatur Aeneas, si est a fortibus victus.

737 Por. - choć z zastrzeżeniami - ujęcie Lausberga (2002, ss. 481–485).
738 Por.  ujęcie  alegorii  u  Stockwella  (2006,  s.  178):  „w  alegorii  …  makrostruktura  jest  metonimią

mikrostruktury  (jedna  jest  specyfikacją  modelu  poznawczego  drugiej)  oraz  pozostaje  w  relacji
metaforycznej ze «swoim» sensem lub «wymową»”.
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odwzorowań należy do odbiorcy: czemu w domenie wyjściowej odpowiada żegluga, czemu

statek, czemu zaś jego uszkodzenie? Inaczej rzecz się ma z drugim z przywoływanych przez

Kwintyliana przykładów, w którym zrekonstruowanie metafory ŻYCIE PUBLICZNE JAK

ŻEGLUGA ułatwione jest poprzez „podpowiedź” autora, tj. contio.

W swoim opisie alegorii Kwintylian uwzględnia jednak i fenomeny innego rodzaju. Z

jednej  strony  alegorią  nazywa  biograficzną  lekturę  Bukolik Wergiliusza,  w  której  poeta

reprezentowany  jest  przez  Menalkasa739.  Od  alegorii  statku-państwa  miałby  taką  alegorię

różnić, jak się wydaje, jedynie brak metafor:

Sine tralatione uero in „Bucolicis”:

„certe equidem audieram, qua se subducere colles

incipiunt mollique iugum demittere cliuo,

usque ad aquam et ueteris iam fracta cacumina fagi,

omnia carminibus uestrum seruasse Menalcan.”

hoc enim loco praeter nomen cetera propriis decisa sunt uerbis, uerum non pastor Menalcas sed Vergilius
est intellegendus (Quint. 8,6,46-47).

 Rozpoznanie  w  obrazie  Wergiliusza  zasadza  się,  jak  może  się  wydawać,  na

uświęconym tradycją odbiorze740, w świetle którego obraz ten i - co za tym idzie - cała postać

Menalkasa  interpretowane  są  jako  reprezentacje  historycznego  poety. Gdy  to  kulturowo

transmitowane odczytanie zatrze się w świadomości odbiorcy, mamy do czynienia z enigmą,

która sprawia, iż nie sposób przeniknąć ani domeny, z której dokonuje się przeniesienia, ani

też przypisać elementom alegorii znaczenia:

allegoria  quae  est  obscurior  ‘aenigma’ dicitur,  uitium meo quidem iudicio  si  quidem dicere  dilucide
uirtus, quo tamen et poetae utuntur: ‘dic quibus in terris, et eris mihi magnus Apollo, tris pateat caeli
spatium non amplius ulnas?’ et oratores nonnumquam, ut Caelius ‘quadrantariam Clytaemestram’ et ‘in
triclinio coam, in cubiculo nolam’. namque et nunc quidem soluuntur et tum erant notiora cum dicerentur:
aenigmata sunt tamen; non et cetera, si quis interpretetur, intellegas? (Quint. 8,6,52-53)

Kwintylian, jak widać, świadomy jest,  iż rozumienie odległych kulturowo i czasowo

(tum erant notiora cum dicerentur) odwołań, nie jest możliwe bez wiedzy, do kogo/czego się

one  odnoszą  i  dlatego  wymagają  interpretatora  (non  et  cetera,  si  quis  interpretetur,

intellegas)741.

Alegoryczne odczytania742,  te zatem, które odkrywają w literackich przedstawieniach

739 Alegoria biograficzna przeważała w tradycji  komentarzowej  (Starr  1995, s.  130).  O odczytaniu  Bukolik
przez pryzmat biografii Wergiliusza i innych postaci, por. Starr (1995, s. 131 sqq.).

740 Podobnie rzecz się ma z wysoce skonwencjonalizowanymi alegoriami w rodzaju państwo-statek.
741 O starożytnych interpretacjach zagadki Damoetasa, por. S. B. 3,105 oraz Wormell (1960). O Klodii Metelli

jako przedmiocie zagadki Celiusza, por. Skinner (1974).
742 Odróżniamy tu,  oczywiście,  alegorię  jako  interpretację  od  alegorii  jako  techniki  poetyckiej.  Ta  druga

wykształciła  się  w  literaturze  antycznej  znacznie  później  (Struck  1995,  s.  216).  U  Longa  opozycja  ta
przybiera postać słaba (tj. narzucona przez czytelnika) alegoria - mocna alegoria (zamierzona przez autora)
(Long 1992, s. 43). Odczytania alegoryczne nie są zwykle, np. u Serwiusza, opatrywane tym terminem, gdyż
ten służy określeniu,  jak widzieliśmy,  continua metaphora:  „it  may be well asked (…) whether Servius
labels with the term allegoria the notes that are here treated. The answer is negative. The explanation for this
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odwzorowania mniej  czy bardziej  dostępnej  (językowo i  kulturowo) odbiorcy przestrzeni,

różnić  się  będą,  oczywiście,  klarownością  czy  zakresem,  przy  czym  szczególne  miejsce

należy tu przyznać alegoriom w VI ks.  Eneidy743 w interpretacji Serwiusza744. Te rozległe,

choć  nie  bardzo  urozmaicone,  alegorie  nie  będą  nas  tu  zajmować  wobec  ich  dobrego

rozpoznania  w  literaturze  przedmiotu,  nieco  miejsca  natomiast  poświęcimy  ułamkom

alegorycznej  egzegezy  w  analizowanych  przez  nas  komentarzach,  przy  czym  wobec

złożoności problemu745 ograniczmy się do poruszenia wybranych zagadnień. W poddanych

analizie częściach komentarzy długo by szukać alegorezy „szerokiej” pod względem zakresu,

tj. poszukującej odwzorowań w wielu partiach tekstu, nie łatwo też o przykłady alegorezy

„urozmaiconej”, tj.  poszukującej możliwie wielu przeniesionych relacji predykatywnych746.

Ten problem, choć przy okazji analizy porównania, dostrzegał już cytowany Serwiusz747. Oto,

przystępując  do  opisu  Wergiliańskiego  porównania  towarzyszącego  Dydonie  zastępu  do

orszaku Diany, komentator zastrzega, iż porównanie748 to ma ograniczony zakres749, zatem i

mapowanie jednej domeny do drugiej nie przebiega bezwyjątkowo:

STIPANTE  CATERVA ad hoc tantum sequens pertinet  comparatio, quam vituperant multi, nescientes
exempla vel parabolas vel conparationes adsumptas non semper usquequaque congruere, sed interdum
omni parte, interdum aliqua convenire (S. A. 1,497).

Ograniczenia paraleli pomiędzy dwiema domenami przejawiać się będą w jednej tylko

seemingly strange situation lies in the peculiar force of the ancient word”  (Jones Jr 1961, s. 217). Jones
(1961, s. 217) wskazuje również na cztery typy alegorezy wykształcone przez starożytnych (klasyfikację tę
należy traktować jako tematyczną):  (1)  historyczną (postaci  dzieła  = postaci  historyczne);  (2)  fizykalną
(bogowie  =  siły  natury);  (3)  moralizującą  (bogowie  =  właściwości  abstrakcyjne,  cnoty);  (4)
euhemerystyczną (bogowie = ubóstwieni bohaterowie). Dla Serwiusza wprowadza jeszcze kategorię ex ritu
Romano (Jones Jr 1961, s. 218). Charakterystyka interpretacji alegorycznej zależy od jej przyjętej definicji,
stąd Coffin w ogóle  nie dostrzega  u Serwiusza alegorii,  a  jedynie  „filozoficzne  zabarwienie”:  „Servius
himself lends a philosophic tinge to some parts of his own commentary, but there is no evidence in his work
of a consistent attempt at allegorical interpretation of Vergil” (Coffin 1921, s. 33).

743 W tej przeważa alegoreza moralizująca, jak określa ją Jones (1986, s. 113). W księdze VI wizja podziemi i
wędrówki Eneasza stają się alegorią życia ludzkiego i całego wszechświata (Jones Jr 1961, ss. 220–222). O
późniejszej recepcji wykładu Serwiusza, por. Laird (2001, ss. 53–60).

744 Co się tyczy  Bukolik Serwiusz jest tu, jak wskazuje Robertson, zachowawczy: „Servius was in fact very
conservative  (…)  for  he  explicitly  rejects  allegory  in  the  Eclogues except  in  connection  with  the
confiscations” (Robertson 1966, s. 37). Por. też Stroux (1931) oraz Starr (1995, s. 132).

745 Sinding (2002, s. 503) napisze: „allegory is a Mount Everest for critics. It drives some to renounce theory
and descend to particulars, while inspiring others to new heights.” O współczesnych problemach opisu i
głównych ustaleniach, por. tamże (2002, ss. 504–505).

746 O zakresie i urozmaiceniu metafory, por. Stockwell (2006, s. 154): urozmaicenie metafory charakteryzujemy
pytając o to, „ile predykatywnych relacji zostaje przeniesionych [z bazy]”, jej zakres natomiast – o to, „jak
szerokie jest odwzorowanie”.

747 W komentarzu do samej tylko  Eneidy znajdujemy, jak obliczył Jones, 185 objaśnień alegoryzujących, w
których wykorzystuje się wszystkie typy alegorii znane antycznej egzegezie (Jones Jr 1986, s. 108).

748 A metafora jest jego stylistyczną odmianą: Quint. 8,6,9  in totum autem metaphora breuior est similitudo,
eoque distat quod illa comparatur rei quam uolumus exprimere, haec pro ipsa re dicitur. comparatio est cum
dico fecisse quid hominem ‘ut leonem’, tralatio cum dico de homine ‘leo est’. 

749 Czy,  innymi  słowy,  urozmaicenie,  por.  definicję  Stockwella  (2006,  s.  154):  „urozmaicenie:  ile
predykatywnych relacji ulega przeniesieniu?”
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zastrzegającej  uwadze:  przeniesieniu  nie  będą  podlegać  chóry  Diany750.  Stosunkowo

klarowny i szeroki wykład znaczenia alegorycznego znajdziemy w komentarzu Porfyriona,

jakkolwiek nie zawsze używa on określenia allegoricos na opisanie zjawiska, które alegorią

chcielibyśmy nazywać my.751 Układy alegoryczne, jak widzieliśmy w rozdziale poświęconym

znaczeniom ponadzdaniowym, mogą tu obejmować nawet całe utwory i być uszczegóławiane

następnie na poziomie pojedynczych metafor.

Zarazem jednak w wykładzie poetów spotykamy interpretacje, których nie można uznać

za „czyste” przypadki alegorezy, częściej bowiem lokalne odczytania metaforyczne wikłane

są w układy interpretacyjne dalekie od klarowności modelu odwzorowania alegorycznego.

Granicznym przykładem takiej interpretacji jest S. A. 1,223:

CVM IVPPITER AETHERE  SVMMO DESPICIENS oeconomiam istam secundum mathesin  videtur
ordinasse Vergilius; nam Iove in altitudine sua posito cum Venere significatur quod per mulierem aliqua
felicitas  possit  evenire.  ergo,  quoniam Aeneas  in  partem regni  admittetur  a  Didone  per  occasionem
coniugii,  idcirco  haec  poeta  praemisit.  sane  illud animadvertendum,  quod peritissime dixit  tristiorem
Venerem  fuisse  cum  Iove,  ex  quo  significat  exitum uxoris  infelicem  futurum;  nam  se  utique  Dido
interemit. quod autem Mercurium facit a Iove defluentem ad occasum descendere, id est ad ima terrarum,
ostendit amicitias quidem fore, sed minime diuturno tempore permanere. illud etiam lectum est, Venere in
Virgine  posita  misericordem  feminam  nasci:  atque  ideo  Vergilius  fingit  in  habitu  virginis  venatricis
Venerem occurrisse filio, quod et misericordem postea reginam probavit Aeneas et in venatione cum ea
permixtus est.

Ustanowienie  paraleli,  typologicznego  (haec  poeta  praemisit)752 w  istocie  związku

pomiędzy parą Jowisz-Wenera i Eneasz-Dydona zasadza się tu na generycznej przestrzeni -

„kobieta i  mężczyzna”,  „związek kobiety i mężczyzny”, „smutek”. Służy ona zbudowaniu

amalgamatu (blend)753, w którym Wenerze odpowiada Dydona, Jowiszowi Eneasz, a smutek

Wenus  zapowiada  nieszczęśliwy  rezultat  uczucia  królowej  Kartaginy.  Nie  jest  to  jednak

amalgamat typowy dla alegorii, po pierwsze dlatego, iż równie ważne są w nim oba tematy, tj.

obie pary754, co więcej elementy obu przestrzeni wchodzą ze sobą w relacje (Wenus spotyka

syna itd.),  po drugie zaś - brak tu metafor755.  Ta konstrukcja będzie dalej  rozbudowywana

750 S. A. 1,499 EXERCET DIANA CHOROS hoc non ad conparationem pertinet, sed est poeticae descriptionis
evagatio.

751 W  corpus  Porfyriona  różne  derywaty wyrazu  pojawiają  się  ok.  80  razy i  wskazują  z  jednej  strony na
continua  metaphora i  spójność  poetyckiego  obrazu,  z  drugiej  natomiast  są  znakiem  racjonalizującej
interpretacji,  w której  bogowie są  uosobieniami cech  abstrakcyjnych i  zjawisk przyrody itd.  (Diederich
1999, ss. 223–229). „Utrzymywanie” metaforycznego obrazu podkreśla również Donat, jak dowodzą tego
zgromadzone przez Madydę testimonia (Madyda 1951, ss. 188–189).

752 Interpretację typologiczną w ścisłym sensie spotykamy przede wszystkim w dziełach Ojców Kościoła, choć
jest ona praktyką hebrajskiej proweniencji.  Typem Jezusa będzie np. w  Ps 22 człowiek poniżony, który
zwycięża, ale też – dla Justyna – typem krzyża mogą być wszystkie starotestamentowe drzewa  (Dorival
2002, ss. 144–145).

753 O teorii amalgamatów pojęciowych, por. Stockwell (Stockwell 2006, s. 139) oraz Sinding (2002).
754 W przeciwieństwie do alegorii „silnej”: „w amalgamacie statku-jako-państwa, to państwo jest właściwym

przedmiotem  zainteresowania”  (Sinding  2002,  s.  508),  mamy  tu  zatem  do  czynienia  z  asymetrią
tematyczności (asymmetric topicality).

755 Byłby to zatem amalgamat bez metafor (non-metaphoric blend), jak określają to badacze (Sinding 2002, s.
507).
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poprzez dopełnienie czy kompozycję756, ale - znowu - trudno tu mówić o jasnych relacjach

odwzorowania jednego tematu w drugim, czego można by spodziewać się po interpretacji

alegorycznej. Elementem „kompozycji” będzie tu objęcie wykładem alegoryzującym postaci

Merkurego,  którego  Jowisz  posyła  do  Kartaginy.  Merkury  wydaje  się  w  interpretacji

Serwiusza  (metaforycznie)  reprezentować  amicitiae ‘przyjaźń’,  fakt  zaś,  iż  zmierza  ku

occasus ‘zachodowi’ staje się w amalgamacie odpowiednikiem rychłego owej przyjaźni końca

(minime diuturno tempore permanere).  Dopełniony jeszcze ten obraz zostaje o pozyskaną z

wiedzy o świecie (lectum est) interpretację astrologiczną zjawienia się Wenus synowi: bogini

funkcjonuje  tu  na  podwójnych  prawach,  będąc  „typem”  Dydony,  a  jednocześnie  matką

Eneasza wchodzącą z nim - choć nierozpoznana - w relacje. Wenus w przebraniu dziewicy

(V. A. 1,315  virginis os habitumque gerens) oznacza położenie Wenus w Pannie (Virgo), w

którym rodzą się łaskawe i miłosierne kobiety (domyślamy się tu Dydony) oraz mężczyźni,

których  potrafi  uszczęśliwić  kobieta  -  jednym  z  nich  ma  być  Eneasz.  Amalgamat  ten

urozmaicony jest  jeszcze  przez  alegoryzującą  intepretację  scenerii  spotkania,  silua  ‘lasu’,

który dzięki zabiegom etymologizującym staje się  ὕλη, mieszaniną elementów:

MEDIA  SESE  TVLIT  OBVIA  SILVA quam  Graeci  ὕλην vocant  poetae  nominant  silvam,  id  est
elementorum  congeriem,  unde  cuncta  procreantur.  et  multi  volunt  Aenean  in  horoscopo  Virginem
habuisse. bene ergo in media silva virginis habitu ei Venerem poeta facit occurrere, quia ut supra diximus
Venere in Virgine constituta et misericordes procreantur feminae et viri per mulierem felices futuri, ut
probamus in Aenea (S. A. 1,314).

„Astronomiczna” interpretacja Wenus powróci jeszcze na marginesie V. A. 1,382 matre

dea  monstrante  uiam,  gdzie  Serwiusz  wprost  sformułuje  zasadę  poetycką,  która  każe  o

świecie mówić poprzez zmyślenie, a której złamanie (czego dopuścić miał się Lukan) odbiera

dziełu znamiona poetyckości:

MATRE DEA MONSTRANTE VIAM hoc loco per transitum tangit historiam757, quam per legem artis
poeticae aperte non potest ponere. nam Varro in secundo divinarum dicit “ex quo de Troia est egressus
Aeneas, Veneris eum per diem cotidie stellam vidisse eqs.” … quod autem dictum est, eum poetica arte
prohiberi, ne aperte ponat historiam, certum est. Lucanus namque ideo in numero poetarum  esse non
meruit, quia videtur historiam composuisse, non poema (S. ad loc.).

Problematyczność spójnego ujęcia powyższego odczytania pogłębia jeszcze fakt często

756 O  kompozycji  (composition),  dopełnieniu  (completion) i  opracowaniu  (elaboration)  amalgamatu,  por.
Stockwell (2006, s. 139), a zwłaszcza - na przykładzie Psychomachii – Sinding (2002, ss. 506–507).

757 Per  transitum  tangit nie  oznacza  alegoryzacji,  a  raczej  aluzyjne,  przelotne  nawiązanie  do  faktów
historycznych czy też opowieści mitologicznej (Dietz 1995, s. 94). Wyrażenia tego użyje Serwiusz, np. w S.
A. 1,443, gdy przytoczy na marginesie wzmianki o ulokowaniu świątyni Junony w miejscu odkrycia głowy
konia (V. A. 1,444 caput acris equi) obszerną opowieść o losach Dydony poprzedzających i następujących
po rzeczonym zdarzeniu:  EFFODERE LOCO SIGNVM historia hoc habet, quam more suo Vergilius per
transitum  tangit.  Dido  fratrem  fugiens  eqs.  Por.  też  kolejne  uwagi:  1,444  QVOD  REGIA  IVNO
MONSTRARAT … et  … tangit historiam;  1,445  FACILEM VICTV propter bovem; quod, licet  nunc non
dicat, tamen ex historia sumit. Wyrażenia używa także, gdy mowa jest o ujęciu w Eneidzie historii Priama
(S. A. 1,487). Ten sam stosunek do elementów historia zdradza też formuła meminit historiae (S. A. 1,601
NEC QVICQVID VBIQVE EST GENTIS DARDANIAE meminit historiae. multi enim post excidium Troiae
orbis diversa tenuerunt eqs.).

239



- jak się wydaje -  przypadkowego, a na pewno niekonsekwentnego mapowania pomiędzy

przestrzeniami przez gramatyków758. Ledwie  był typem Eneasza, radosny Jowisz zjawia się

teraz przed naszymi oczyma jako alegoryczne przedstawienie pogodnego nieba: S. A. 1,254

SVBRIDENS laetum ostendit Iovem et talem qualis esse solet cum facit serenum; risus enim

ex laetitia oritur. poetarum enim est elementorum habitum dare numinibus eqs. Analogicznie

potraktuje komentator postać Merkurego: funkcjonuje ona w jego wykładzie jako wypadkowa

kilku światów, element amalgamatu, w którym znajdujemy odpryski dawnej rzymskiej (1)

pobożności, (2) nastawienia racjonalizującego759 i (3) uwikłania wysłannika pokoju w akcję

dzieła:

ET MAIA GENITVM … (1) Cicero in libris de deorum natura plures dicit esse Mercurios: (2) sed in
deorum  ratione  fabulae  sequendae  sunt,  nam  veritas  ignoratur.  simul  allusit  poeta,  (2)  quia  per
caduceatores, id est internuntios, (3) pax solet fieri (S. A. 1,297).

Wreszcie w S. A. 1,301 do amalgamatu dołączy jeszcze Merkury-ciało niebieskie760:

CITVS cum enim alia signa tarde ad ortus suos recurrant, Mercurius octavo decimo die in

ortu suo invenitur.

Jak Wenus i Jowisz w powyżej opisywanych scenach byli typami Dydony i Eneasza, a

także alegorycznymi przedstawieniami ciał niebieskich, tak Kupidyn, którego posyła Wenus,

by  wzbudził  w  Dydonie uczucie  do  Eneasza,  jest  już  emblematem  „miłości”,  zatem

mapowanie odbywa się tu w przestrzeń dużo ogólniejszą niż ledwie wymienione. Z jednej

strony w amalgamacie znajdą się właściwości fizyczne i  stany postaci rekonstruowane na

podstawie  całego  dzieła,  a  nie  tylko  jednej  sceny,  z  drugiej  –  cechy  miłości  i  stany

zakochanych.  Jego  przerywana  mowa  reprezentuje  takąż  mowę  kochanków,  skrzydła

odzwierciedlają niestałość uczucia, strzały – jego szybkość i niepewność761.

Przygodne  alegoryzacje  mogą  –  i  to  przyczynek  do  fragmentaryzacji  wykładu

alegorycznego  w  komentarzu  –  obejmować  niewielkie  odcinki  tekstu,  nieledwie  aluzje.

Sugeruje to nam Serwiańska uwaga do V. A. 1,568 nec tam auersus equos Tyria Sol iungit ab

urbe. Wzmianka Dydony o (nie)odwróceniu się Słońca od jej królestwa, każe gramatykowi

przytaczać  historię  Tyestesa  i  Atreusa,  w  której  Słońce  odwraca  się  od  miasta  Atreusa

oburzone jego czynem. Takie tłumaczenie jednak nie zadowala gramatyka, proponuje więc

758 „Several organizing mappings: the blend may lack coherence due to having many framing spaces, not one
main metaphor” (Sinding 2002, s. 512).

759 Jones nazywa Serwiusza „an eager euhemerizer” (Jones Jr 1986, s. 113).
760 V. A. 1,301 Libyae citus adstitit oris.
761 S. A. 1,663  ERGO HIS ALIGERVM DICTIS ADFATVR AMOREM ... sane numen hoc ratione non caret.

nam quia  turpitudinis est stulta cupiditas, puer pingitur ... item quia inperfectus est in amantibus sermo,
sicut  in  puero,  ut  (4,76)  “incipit  effari  mediaque  in  voce  resistit”.  alatus autem  ideo  est,  quia  nihil
amantibus levius, nihil mutabilius invenitur, ut in ipsa probatur Didone ... sagittas vero ideo gestare dicitur,
quia et  ipsae incertae velocesque sunt.  et  haec ratio paene in  omnibus aliis  numinibus pro potestatum
qualitate formatur.
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wykładnię  racjonalizującą762.  Tak  też  rzecz  się  ma  z  alegoryzacjami  Porfyriona,  których

przygodność  uzależniona  jest  od  obrazowania  Horacego.  Przykładu  alegorii  o  szerszym

zakresie dostarczyć nam może wykład H. C. 2,20 non usitata nec tenui ferar. Jakkolwiek

termin  per allegoriam znajdujemy tylko w P. C. 2,20,6, to jednak wydaje się, iż gramatyk

sugeruje taką interpretację dla całego utworu, rozpoznając w kolejnych atrybutach łabędzia

cechy Horacjańskiej poezji. Temat wprowadza już wstęp do utworu: jest nim transformacja

Horacego w łabędzia i sława jego pieśni763. Kolejne szczegóły będą konsekwentnie wykładane

przez odniesienia do twórczości poety i jej przyszłych losów:

(1) non usitata i biformis stanowią charakterystykę uprawianej przezeń poezji, jako – z

jednej  strony – nie potocznej,  nie zwyczajnej  (2,20,1  non uulgaria scribit),  a  z drugiej  –

obejmującej tak heksametry, jak miary liryczne764;

(2) opis podróży łabędzia-Horacego wskazuje na granicę jego sławy: P. C. 2,20,13 IAM

DAEDALEO  NOTIOR  ICARO  VISAM  GEMENTIS  LITORA  BOSPHORI  hic  significat

carmina sua ad extrema usque orbis terrarum et barbaras etiam gentes peruentura.

Alegoria u Porfyriona może też obejmować wybrane partie utworów765.  Tak rzecz się

ma choćby z H. C. 2,5  nondum subacta ferre iugum ualet, które odczytuje gramatyk jako

alegoryzujące właśnie przedstawienie niedojrzałości wybranki adresata do zamążpójścia, przy

czym temat  ten  zrealizowany jest  za  pomocą  najpierw porównania  do  młodej  jałówki,  a

następnie  –  niedojrzałych  gron.  Wstępne  rozpoznanie766 będzie  rozpisywane  na

„mikrometafory”:  chodzenie  pod  wspólnym  jarzmem  jest  metaforą  małżeństwa767,  zaś

beztroska w towarzystwie byczków ewokuje obcowanie z chłopcami768. Zmiana poetyckiego

obrazu  i  domeny metafory w  H.  C.  2,5,9-10  tolle  cupidinem /  inmitis  uuae  doczeka  się

osobnego komentarza, zaś owe „cierpkie grona” - wykładu jako „dziewictwo” w P. C. ad loc.

transit in aliam allegoriam, ‘inmaturae uuae’ conparans uiridem adhuc puellae uirginitatem.

Takie  drobne  okruchy alegorycznego  rozumienia,  któremu  jednakowoż  daleko  do

continua metaphora znajdziemy też np. w P. C. 2,7,13-14 oraz 15-16. Swoje i Pompejusza

762 S. A. 1,568 NEC TAM AVERSVS EQVOS TYRIA SOL IVNGIT AB VRBE … sed veritatis hoc est: Atreum
apud Mycenas primum solis invenisse, cui invidens frater ex urbe discessit tempore quo eius probata sunt
dicta.

763 P. C. 2,20 pr. poetice significat se in cycni figuram transiturum et dulcedine cantus totum orbem inpleturum .
Por. też 2,20,6  NON EGO QVEM VOCAS DILECTE MAECENAS OBIBO negat se obiturum, quod per
allegoriam intellegi uult carmina sua semper floritura.

764 P. C. 2,20,2 ‘biformem’ autem uatem se dicit, quod et lyrica scribat et hexametros.
765 O przygodnych alegoryzacjach Serwiusza, por. poniżej.
766 P. C. 2,5 pr. hac ὠιδῆι allegoricos cum eo agit, qui inhabilem adhuc uiro puellam persequitur, quae lusus

magis quam rerum ueneriarum cupida sit.
767 P. C. 2,5,2-3 NONDVM MVNIA COMPARIS AEQVARE eleganter quasi de iugo ferendo loquitur, quod de

coniugio intellegi uult.
768 P. C. 2,5,7-9 NVNC IN VDO LVDERE CVM VITVLIS SALICTO PRAEGESTIENTIS iucunde perseuerat in

allegoria, cum uitulis dicendo, intellegi uolens: cum pueris.
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potyczki w wojnie opisuje Horacy (H. C. 2,7,13-16) za pomocą obrazów odpowiednio (1)

porwania przez Merkurego z pola bitewnego i (2) gwałtownej fali  unoszącej ku wojennej

zawierusze:

sed me per hostis Mercurius celer 

denso paventem sustulit aere, 

te rursus in bellum resorbens 

unda fretis tulit aestuosis. 

Na określenie  tego  drugiego używa Porfyrion  terminu  allegoricos,  ale  mamy tu  do

czynienia z  alegorią tylko częściową,  w której  pod płaszczykiem metafory nie ukryto ani

samych  postaci,  ani  okoliczności  ich  perypetii  itd.  Zwinność  Merkurego  jest  znakiem

pospiesznej a skrytej ucieczki, gęsty obłok – zakamarków, w których można było się ukryć,

porywająca zaś Pompejusza fala, to bitewny zapał, który kazał mu ponownie przyłączyć się

do żołnierzy Brutusa769.

Porfyrion przy tym dostarcza nam rozlicznych przykładów egzegezy, która – choć nie

można  jej  uznać  za  alegorię  w ścisłym znaczeniu  tego  słowa -  odkrywa w obrazowaniu

Horacego „drugie dno”, owo aliud sensu. Kiedy zatem gramatyk wykłada Horacjański obraz

ulew i  burz,  które przecież kiedyś  ustaną,  jako ewokację tematu utworu – przemijalności

żałoby i nieszczęścia770 – praktykę tę różni od alegorezy przede wszystkim fakt, iż temat ten

jest  w  samym  utworze  wyrażony  następnie  otwarcie771,  zatem  wykład  służy  tu  przede

wszystkim  utrzymaniu  koherencji  utworu.  Podobnie  konsekwentnie  jako  alegoryczne

kwalifikować będzie przedstawienia niebezpieczeństw wykraczania poza aurea medocritas w

H. C. 2,10772 (który to temat zresztą zapowiedziany został we wstępie do wykładu utworu773)

czy też zawartą w tym samym utworze radę (H. C. 2,10,21-24):

rebus angustis animosus atque 

fortis adpare, sapienter idem 

contrahes vento nimium secundo 

769 P. C. 2,7,13-14 SED ME PER HOSTIS M. CELER DENSO P. S. A. ... iucunde autem a Mercurio se sublatum
de illa caede dicit, significans clam et quasi furto quodam se inde fugisse. per celerem ergo Mercurium
celeritatem fugae, per id, quod ait denso aere, latebras ipsius fugae intellegi uult. 15-16  TE RVRSVS IN
BELLVM RESORBENS VNDA F. T. A. allegoricos significat Pompeium post fugam illam impetu quodam
mentis petisse rursum partes Bruti.

770 P. C. 2,9 pr.  NON SEMPER IMBRES N. H. I. latens sensus in hac eloquutione. intellegi enim uult nec
semper pluere, nec semper agros hispidos esse, id est horridos, per quod intellegendum aduersa hominibus
non posse esse continua ac sempiterna.

771 H. C. 2,9,9 sqq. tu semper urges flebilibus modis eqs.
772 P.  C.  2,10,1  NEQVE  ALTVM  SEMPER  VRGVENDO  allegoria,  qua  significat:  neque  magna  nimis

adpetenda, nec rursum, dum pericula timeas inter angustias humilis ac sordidae uitae continearis; 2,10,9
SAEPIVS UENTIS A. I. P. per haec et quae subiecta sunt, allegoricos significat altiora quaeque hominum
magis periculis esse subiecta eqs.

773 P. C. 2,10 pr. Licinium adloquitur admonens periculosum esse magna temptare eqs.
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turgida vela.774

Przykłady  wykładu  treści  obrazowanych  za  pomocą  podobnych  egzemplów  można  by

mnożyć.775

774 P. C. 2,10,21 REBVS ANGVSTIS ANIMOSUS ATQVE F[ORTIS] A[DPARE] hac allegoria praecipit nec in
aduersis rebus desperandum esse, et secundis non nimis confidendum.

775 Por. np. P. C. 2,13,14  I.  H. NAVITA BOSFORVM POENVS P.;  rozliczne obrazy podsumowane w P. C.
2,14,13  FRVSTRA  CRVENTO  M.  C.;  P.  C.  2,16,33  TE  GREGES  CENTVM  SICVLAEQVE  CIRCVM
MVGIVNT VACCAE.
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Rozdział 5. Świat postaci

Rację  ma  Dobrzyńska  (2001,  s.  48),  zwracając  uwagę,  iż  komunikacja  literacka

pozbawiona jest cech  konstytutywnych komunikacji potocznej, np. możliwości upewniania

się  co  do  poprawności  zrozumienia  i  eliminacji  polisemii,  ustalenia  ponad  wszelką

wątpliwość  referencji  i  elementów  deiktycznych  oraz  śledzenia  dzieła  w  jego  linearnym

wymiarze.  Wysiłek  dostarczenia  rzeczonych  informacji  spoczywa  w  rzymskiej  szkolnej

kulturze literackiej na komentatorze. Egzegeta wciela się zatem w rolę czytelnika idealnego

czy, jak ujął to Stierle (1991, s. 117), „crosses the boundaries of the text in order to restore an

ideal  situation  of  understanding  and  communication”.  Zdekontekstualizowane  dzieło

literackie domaga się więc od czytelnika rozpoznania swego nadawcy, ale podobnie rzecz się

ma z postaciami świata przedstawionego, których rozróżnienie jest kluczowe dla poprawnego

zrozumienia  sytuacyjnego  wymiaru  dzieła  i  ewokowanych  w nim relacji  między „rolami

osobowymi” (Stockwell 2006, 64). Funkcję tę spełniać będzie w naszych komentarzach grupa

objaśnień,  w  których  wypowiedzi  atrybuowane  są  osobno  do  postaci,  osobno  zaś  do

narratora-poety,  co  przyczynia  się  do  rozjaśnienia  rozkładu  „ról  nadawczo-odbiorczych”

(Bartmiński  &  Bartmińska-Niebrzegowska  2009,  s.  104) w  dziele.  To  z  kolei  pozwala

przypisać  sądy,  nastawienia,  emocje  uczestnikom  aktów  komunikacji  w  świecie

przedstawionym. Informacje te składają się następnie na swoisty świat dyskursu, który postać

„nosi w swojej fikcyjnej głowie” (Stockwell 2006, s. 134), a który zawiera m.in. przekonania

postaci  co  do  ich  świata,  ich  przewidywania,  zamierzenia  i  plany, życzenia  czy  fantazje

(Stockwell  2006,  s.  134).  W niniejszym rozdziale  uwagę poświęcimy najpierw zabiegom

komentatorów zmierzającym do wydzielenia  instancji  nadawczych  w dziele,  by następnie

przejść  do  omówienia  komentarzowej  charakterystyki  światów  epistemicznych  i

emocjonalnych postaci oraz podświata ich nastawień  (Stockwell 2006, ss. 198–199), który

przejawia  się  w  tradycji  gramatycznej  jako  intencjonalność  działań  przez  postaci

podejmowanych.

Silna  w  komentarzowej egzegezie  tendencja  do  rozpoznawania  komunikacyjnych

zamierzeń  postaci  jest  dowodem  fundamentalnego  wpływu,  jaki  na  szkolną  gramatykę

wywierała teoria retoryki776. Jakkolwiek bowiem przyjęło się za główne komponenty tegoż

776 Nie możemy się zatem zgodzić z tezą de Jonge’a, wedle którego starożytna retoryka – w przeciwieństwie do
gramatyki – ujmowała tekst w kategoriach komunikacyjnych, przy czym za „retoryczny” wymiar analizy
uznaje on przekroczenie perspektywy pojedynczego wyrazu i badania nad strukturą tekstów (de Jonge 2007,
s. 229).
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uważać teorię stylu777, to wydaje się, iż wpływ ten sięga głębiej. Wykład poetów zawdzięcza

retoryce przede wszystkim swoją orientację komunikacyjną: do czytelnika (jak do członka

audytorium retora) należy rozpoznanie komunikacyjnej intencji poety, do postaci natomiast –

rozpoznanie intencji – często symulowanych – współuczestników akcji. Co się tyczy intencji

autora, warto przypomnieć, iż to z rozwojem retoryki właśnie Kennedy wiązał pojawienie się

w antycznej teorii literatury koncepcji obdarzonego intencją, „mocnego” autora, dostrzegając

ją  przede  wszystkim  w  metonimicznym   użyciu  imion  poetów  w  formułach  w  rodzaju:

„Homer mówi” (Kennedy 1989, ss. XI–XII). Retoryczna orientacja gramatyki ujawniałaby się

zatem nie tylko w terminologii analizy języka figuratywnego, ale – co może ważniejsze - w

par excellence retorycznej koncepcji  podmiotu i  jego komunikowanych w słowie intencji.

Gdy  tak  ująć  relacje  autor-odbiorca  oraz  postać-postać,  hermeneutyczna  rola  uczonego

egzegety  zasadza  się  na  zasypywaniu  przepaści,  jaka  dzieli  mówiącego  autora  od  jego

odbiorcy, na pośredniczeniu pomiędzy horyzontem nadawcy a horyzontem odbiorcy.

Zretoryzowanie ujęcia twórczości poetyckiej będzie skutkować interpretacjami, jakich

dostarcza nam np. Tyberiusz Klaudiusz Donat, wstępując w ślady Kwintyliana, dla którego,

jak  dał  temu  wyraz  w  Inst. 10,1,46,  mistrzem  rodzaju  epideiktycznego,  doradczego  i

sądowego,  wirtuozem  pathos i  ethos,  z  wprawą operującym  quinque partes  orationis  był

Homer (Russell 1995, s. 123):

hic enim, quem ad modum ex Oceano dicit ipse amnium fontiumque cursus initium capere,  omnibus
eloquentiae  partibus  exemplum  et  ortum  dedit.  hunc  nemo  in  magnis  rebus  sublimitate,  in  paruis
proprietate superauerit. idem laetus ac pressus, iucundus et grauis, tum copia tum breuitate mirabilis, nec
poetica modo sed oratoria uirtute eminentissimus (Quint. 10,1,46).

Uznanie roli perswazji w percypowaniu dzieła literackiego odnaleźć jednak można już

w Arystotelesowskich Retoryce i  Poetyce. Jak bowiem przekonuje Walker, arystotelesowska

koncepcja  dramatycznego  μῦθος zasadza  się  na  uznaniu  ich  perswazyjnej  siły,  siły

ufundowanej  na  logice  wydarzeń  (Walker  2000,  s.  279).  Prawdopodobne  opowiadanie

wywiera podwójny wpływ na odbiorców: z jednej bowiem strony dzieło obliczone jest na

reakcję  emocjonalną,  πάθος,  z  drugiej  zaś  –  dostarcza  poznania,  wglądu  w  καθόλου
ludzkiego  postępowania  (Walker  2000,  ss.  280–281).  Perswazyjny  charakter  dyskursu

poetyckiego zostaje, zdaniem Walkera, zapoznany w dyskusji o poetyckiej mimesis, dyskusji,

której  jednym z najważniejszych motywów jest  odpowiedź na zarzuty, jakie  pod adresem

777 Stąd również tendencja do wpisywania poetów w ramy systemu stylów, np. Terencjusz uważany był za
przedstawiciela  stylu  średniego  (Jakobi  1996,  ss.  127–128).  Zarazem  pamiętać  należy,  że  –  jak  już
podkreślaliśmy we wstępie pracy – związki pomiędzy retoryką a gramatyką były również ugruntowane w
zależnościach  instytucjonalnych: nauka gramatyki poprzedzała naukę w szkole retora, a gramatycy – jak
choćby Donat – mogli być i nauczycielami retoryki  (Jakobi 1996, s. 133). Na znaczenie  ethos dla nauki
retoryki zwraca też uwagę Diederich (1999, ss. 243–245).
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poezji  wysuwał  Platon  (Walker  2000,  ss.  281–282).  „Skutkiem ubocznym”  tego  procesu

będzie uznanie poezji za „opakowanie” prawd filozoficznych i pożytecznych nauk moralnych.

Walker  zwraca  uwagę  następnie:  „in  a  grammatical  poetics  (…)  it  becomes  possible  to

consider the psychagogic function of poetic discourse not as the source or cause of persuasive

and ethical effects but as a sort of entertainment invoked to make a poem’s didacticism more

pleasant” (Walker  2000,  s.  293)778.  Jakkolwiek  obecna  w  naszych  komentarzach,

moralistyczna tendencja wykładu nie będzie nas tu zajmować, to jednak zwrócimy na inny

wymiar  owej  psychagogicznej  funkcji  poezji  czy  dyskursu  w  ogóle,  tj.  na  stosowne

(decorum), zgodne z  ethos i  pathos, przedstawienie emocji, które jak dowodzi Styka (1997,

ss.  15–16),  rekonstruując  Arystotelesowską  koncepcję  πρέπον,  sprzyja  nawiązaniu  więzi

między nadawcą i odbiorcą:

dobór  odpowiedniego  stylu  wymowy,  uwierzytelniającego  rzeczywiste  bądź  też  fikcyjne  emocje
wyrażane przez mówcę powoduje, że przedmiot sprawy zyskuje na wiarygodności i zrozumieniu (…). Co
więcej, sztuka wyrażania afektów sprawia, że odbiorcy utożsamiają się z przeżyciami mówcy, nawet w
przypadku, gdy jego rzeczowa argumentacja nie jest do końca przekonująca (…).

Zmiana głosu i deiksa poznawcza

Jak  można  się  domyślać,  problem  rozpoznania  ról  nadawczo-odbiorczych  nabierze

szczególnego znaczenia u Serwiusza i Donata. W dziele epickim gramatyk (i jego czytelnik)

musi  wyodrębnić  z  potoku  narracji  wypowiedzi  postaci,  w dziele  dramatycznym z  kolei

kluczowa  stanie  się  atrybucja  kwestii  dramatis  personae.  Typowe  w tym  kontekście  dla

Serwiusza779 scholium znajdujemy  w  S.  A.  1,50,  gdzie  gramatyk  zauważa,  iż  narrator

podejmuje na nowo swoją opowieść po zrelacjonowaniu rozmyślań Junony: S. A. 1,50 TALIA

FLAMMATO quod superius  intermiserat  nunc  reddidit;  nam dixerat  superius  (37)  „haec

secum”.  W  dramacie  rozróżnienie  nadawców  i  odbiorców  niesie  konsekwencje  dla

deszyfracji  znaczenia  na  zupełnie  rudymentarnym  poziomie.  Oto  np.  zauważa  Donat,  iż

rozumienie  falsus w T. An. 647  falsu’s zależy od tego, czy owe słowa przypiszemy ledwie

778 Rozdźwięk między uwodzącym językiem poezji,  λέξις, a jej  λόγος pogłębi się jeszcze w stoickiej teorii
poezji, przy czym  λόγος poetycki ma udział w  λόγος boskim i domaga się od interpretatora odsłonięcia
ὑπόνοια, sensu głębokiego, dając asumpt do odczytań alegorycznych (Walker 2000, s. 294).  Tendencję tę
znajdziemy również na kartach de audiendis poetis Plutarcha, gdzie rola λέξις zostaje zredukowana do roli
„starodawnej patyny” (Walker 2000, s. 299), a przed psychagogicznym oddziaływaniem poetyckiego λόγος
należy się bronić, wskazując na jego fikcjonalność i poddając go stosownej wykładni, która pozwoli przekuć
go w inny λόγος. To sprawia, iż poezja „staje się zbiorem budujących lekcji”,  a set of edifying lessons in
ethics (Walker 2000, s. 300).

779 Z  punktu  widzenia  narratologicznego,  odwołując  się  do  pojęć  Otisa  sympathy i  empathy w  dziele
Wergiliusza,  analizuje  technikę  egzegetyczną  Serwiusza  Rosati  (1979).  Włoski  badacz  poświęca  swoją
uwagę między innymi „interwencji” punktu widzenia i emocji narratora, np. przenikającego do – zdawałoby
się  -  zobiektywizowanej  narracji  współczucia  dla  bohaterów  (Rosati  1979,  s.  553  sqq.),  ale  także
prowadzonych z punktu widzenia postaci  opisów  (Rosati  1979, s.  556 sqq.),  która to technika stanie w
centrum naszego zainteresowania poniżej.
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przemawiającemu Charinusowi („jesteś oszustem”), czy też Pamfilowi („mylisz się”): D. An.

647,1 FALSVS ES modo participium est, id est falleris, si Pamphilus dicit; si uero coniungitur,

pro ‘fallax’ accipitur. Podobnie illokucyjny aspekt wypowiedzi zmienia się w zależności od

atrybucji  zwróconych  do  Dawosa  słów  T.  An.  703  scio  quid  conere:  gdy  przypisać  je

Pamfilowi, będą mieć wymiar ironiczny, gdy zaś Charinusowi – zupełnie przeciwnie – okażą

się pochwałą zmyślności niewolnika: D. An. 703,1  SCIO QVID CONERE si Pamphili est

persona, cum ironia dicitur, si Charini, simplex laudatio est.780 Co istotne zmiana „głosu”

odbywać się  może w dziele  komediowym za  sprawą naśladowania jednych postaci  przez

drugie.  Taki  mimetyczny  charakter  przypisuje  Donat  słowom  Dawosa,  który  odtwarza

anonimowe  plotki781 w  D.  An.  780:  CIVEM ATTICAM ESSE  H.  transit  ad  imitationem.

Mianem mimetycznego określa gramatyk również ustęp, w którym ten sam Dawos odtwarza

sposób myślenia Glikerki: D. An. 773,1 CHREMES SI POSITVM PVERVM ἐν ὑποκρίσει. et

est μίμησις, transit enim a mixto ad imitatiuum characterem.

W dziele komediowym równie ważne jak zrozumienie, kto mówi, okazuje się to, do

kogo się mówi.  Informacja ta istotna jest,  oczywiście,  dla  śledzenia dynamicznych relacji

pomiędzy postaciami, a także ich interakcji z publicznością. Z pierwszym rodzajem objaśnień

mamy  do  czynienia  w  D.  An.  349,1-2,  gdzie  komentator  rozróżnia  pomiędzy  dwoma

adresatami  tu użytego przez Dawosa: T. An. 349  id paues ne ducas  tu illam;  tu autem ut

ducas. Gramatyk wspomaga odbiorcę w rekonstrukcji adresatów obu zdań, jednak nie podaje

dodatkowych argumentów oczywistego, jak się wydaje, rozpoznania: D. ad loc. 1 ID PAVES

NE DVCAS deest ‘ob’, ut sit: ob id. hoc autem Pamphilo dicit. 2 TV AVTEM VT DVCAS hoc

Charino.782 Ze wskazaniem kwestii kierowanej do publiczności mamy do czynienia z kolei w

D. An. 432,2, gdzie Donat zauważa, iż Dawos kieruje swoje słowa do publiczności, ale w taki

sposób, by usłyszał je również Simon: HIC NVNC ME CREDIT ALIQVAM SIBI FALLACIAM

Dauus ita uidetur loqui, ut spectator, non senex audiat, sed hoc agit, ut uelit a sene audiri.783

Tak też tłumaczy żartobliwy zwrot Dawosa T. An. 746 quidnam aliud dicam nescio, któremu

to,  gdy  odgrywa  scenę  przed  niczego  niepodejrzewającym  Chremesem  i  uskarża  się  na

drożyznę, poczyna brakować tematów: D. An. 746,2 QVIDNAM ALIVD DICAM hoc propter

780 Por. też w scenach angażujących więcej niż dwie postaci: T. An. 862,2  QVIA LVBET Dauo dicit, RAPE
INQVAM Dromoni.

781 T. An. 779-780 iam susurrari audio / ciuem eqs.
782 Podobnie  D.  An.  363,1-2  RECTE  DICIS  hoc  Charinus  dicit.  2  PERGE  uultu  enuntiandum:  hoc  dicit

Pamphilus. Por. też wątpliwości gramatyka w D. An. 933,2 hoc Simo uidetur dicere, ut alii putant, ipse sibi
Pamphilus.

783 Taka interpretacja wypływa, jak się zdaje, z faktu, iż w D. An. 434 Simon zdradza, że słyszy Dawosa: quid
Dauus narrat? Podobnie por. D. An. 456,3 COMMOVI dixit apud se, ut spectator audiat, non senex; 495,1
CERTE HERCLE NVNC HIC SE I. F. H. E. hoc ita dixit, ut audiat spectator, non ut Simo.
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spectatores. Z rzadka jednak tylko swoją interpretacyjną decyzję Donat wprost uzasadnia, jak

czyni to, odwołując się do koherencji dzieła w D. An. 498,1 TENEO QVID ERRET ET QVID

AGAM HABEO hoc dixit non ut Simo, sed ut spectator audiat. hoc denique senex probat

dicens Dauo (498) „quid taces?”.

Nie  mniej  wszelako istotną  funkcją  rozpoznawania  instancji  nadawczych  w obrębie

dzieła  jest  sprawne  przełączanie  podświatów  wiedzy  i  przekonań,  a  wraz  z  nimi  deiksy

poznawczej.  Jak pozostałe  komponenty rozumienia,  tak i  ten ma charakter  dynamicznych

negocjacji: rozpoznanie postaci skutkuje stosowną interpretacją przypisywanych im sądów,

ale i o rozpoznaniu tymże decydują hipotezy interpretacyjne dotyczące wypowiedzi postaci.

Oto Serwiusz parentetyczne magalia quondam w V. A. 1,421 miratur molem Aeneas, magalia

quondam przypisuje narratorowi, gdyż sam Eneasz nie mógł wiedzieć, co też znajdowało się

dawniej na miejscu miasta, które widzi w rozkwicie: S. ad loc. MIRATVR MOLEM AENEAS

hoc  ad  ipsum  refertur. MAGALIA QVONDAM ad  poetam;  nec  enim  haec  novit  Aeneas.

Podobnie vox poetae należy widzieć w użytym w opisie drzwi w kartagińskiej świątyni V. A.

1,449 foribus cardo stridebat aënis. Skrzypienie drzwi ma tu być aluzją do historii Tarpei: S.

ad loc. STRIDEBAT AENIS ad sua rettulit tempora [scil. Vergilius]. cautum enim fuerat post

proditum hostibus a Tarpeia virgine Capitolium,  ut aerei cardines  fierent,  quorum stridor

posset  aperta  ostia  omnibus  indicare.784 Z  kolei  w  dziele  Terencjusza  doprowadzony  do

ostateczności Simon deklaruje swój brak zainteresowania losami syna, wyzbywa się więc, jak

przekonuje gramatyk, perspektywy ojca, przemawiając niczym obcy: D. An. 889,1  IMMO

HABEAT VALEAT VIVAT CVM I[LLA] non irascitur ut pater, sed dissimulat ut alienus, quia

uehementer dolet.

Już  powyżej  zacytowane  przykłady  wskazują,  jak  istotne  znaczenie  ma  precyzyjne

wyodrębnienie instancji nadawczych w dziele poetyckim dla śledzenia zmiennych punktów

widzenia  i  stale  „przełączanych”  światów  –  epistemicznego  czy  fantazji.  Podążanie  za

przedstawionymi w dziele światami epistemicznymi postaci czy narratora, a zatem za tym,

“co postaci uznają za prawdę o swoim świecie”  (Stockwell 2006, s. 134), konieczne jest w

dziele  epickim dlatego  przede  wszystkim,  że  narrator  dysponuje  w starożytnych  dziełach

epickich wiedzą większą niż jego bohaterowie, z kolei w komedii jednym z najpotężniejszych

źródeł komizmu i rozwoju akcji jest, by tak rzec, różnica poziomu wiedzy postaci. O tym, że

starożytni byli doskonale świadomi narratologicznego wymiaru wiedzy, świadczy prócz ich

refleksji teoretycznej komentarz Serwiusza na marginesie V. A. 1,535 cum subito adsurgens

fluctu nimbosus Orion eqs. Ilioneus wspomina tu,  iż burzy, która doprowadziła Trojan do

784 Testimonia zbiera Bruggisser (1987, ss. 208–211).
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Kartaginy, towarzyszyło wzejście Oriona. Gramatyk przy tej okazji przypomina, iż w tradycji

interpretacyjnej  Eneidy pojawiają  się  wątpliwości:  skoro  bowiem burzę  zesłała  na  Trojan

Junona, niemożliwym jest,  by “winnym” jej  czynić Oriona:  multi superfluo quaerunt, cur

ortus  commemoretur  Orionis,  cum sit  inmissa a Iunone tempestas.  Szybko przychodzi  tu

gramatyk  z  wyjaśnieniem:  Ilioneus  nie  może  dysponować  wiedzą  o  wydarzeniach,  które

relacjonował poeta: sed Ilioneus ista non novit quae a poeta supra dicta sunt, per musam, ut

dictum est, cognita (ad loc.). Taka też argumentacja, choć nie jest wyrażona expressis verbis,

stoi, jak się zdaje, za dystrybucją elementów opisu wrażenia, jakie na biesiadnikach uczynił

Iulus, pomiędzy narratora i patrzące na chłopca postaci:

mirantur dona Aeneae, mirantur Iulum 

flagrantisque dei uoltus simulataque uerba (V. A. 1,709-710).

Skoro bowiem tylko poeta wie, iż goście Dydony mają do czynienia z Kupidynem, stąd

i drugi z powyżej zacytowanych wierszy nie reprezentuje wiedzy i przekonań uczestników

uczty, a samego poetę z jego wszechwiedzą: S. A. 1,709-710 MIRANTVR DONA AENEAE,

MIRANTVR IVLVM hoc ad Tyrios rettulit. FLAGRANTISQVE DEI VVLTVS hoc ad poetam

refertur. SIMVLATAQVE  VERBA composita  in  Ascanii  similitudinem.  et  hoc  ex  persona

poetae  accipiendum.  Poznawcza  perspektywa  postaci  ma  w ujęciu  rzymskich  egzegetów

wpływ na kształtowanie innych warstw dzieła. Wypływać ze świata nastawień bohatera może

choćby metaforyka. Oto wskazując na nieprzystawalność  carcer i  regnum w Neptunowym

opisie  królestwa  Eola,  Serwiusz  zauważy,  iż  określenie  regnat  (carcere) jest  wyrazem

stosunku, jaki do swej dziedziny żywił sam Eol: S. A. 1,141 CARCERE REGNET licet carcer

sit, tamen regnum est Aeoli; haec enim pro adfectu possidentis intellegenda sunt. Przez świat

nastawień  i  wiedzy  „przepuszcza”  poeta  również  epitety, jak  świadczy  o  tym  przykład

rapidus, jak nazywa się w V. A. 1,644 Achatesa. Określenie to uznaje Serwiusz za pomyślane

przez  Eneasza  pragnącego  zobaczyć  Iulusa,  po  którego  posyła  przyjaciela:  S. ad  loc.

RAPIDVM AD NAVES PRAEMITTIT ACHATEN non ‘praemittit’ ... sed ‘praerapidum’, quod

ex affectu patris intellegendum est, non ex Achatis velocitate.

Skoro stan wiedzy pozwala nam odróżniać od siebie instancje w dziele literackim, stąd i

nie może dziwić, że obok związków przyczynowo-skutkowych czy relacji czasowych wiedza,

jaką dysponują postaci,  będzie przyczyniać się do wzmacniania koherencji utworu lub też

będzie  jej  zagrażać.  Uwrażliwiony  na  problem  wiedzy  bohaterów  i  narratora  Serwiusz

zauważy, iż amissi, jak w V. A. 1,217 określa narrator zaginionych towarzyszy Eneasza, może

być zrozumiałe tylko w świetle wiedzy, jaką dysponują na tym etapie rozwoju fabuły postaci.

Gramatyk odwołuje się do wiedzy o całości rozwoju fabuły, w której odnajdziemy jeszcze
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wspominanych tu przez Eneasza - i uważanych przezeń za zaginionych - Amykosa, Lykosa

czy Gyasa: S. A. ad loc. AMISSOS non re vera, sed ut illo tempore putabant. Serwiusz zwróci

też uwagę czytelnika na fakt, iż Eneasz w V. A. 1,377 może już zasadnie mówić o Libyca ora,

gdyż ledwie posiadł wiedzę o nazwie krainy, w jakiej się znalazł, w rozmowie z Wenus: S. ad

loc. LIBYCIS iam scit; audivit enim (339) „sed fines Libyci”. Podobnie hipoteza perspektywy

poznawczej jest istotna dla usunięcia potencjalnej niespójności w V. A. 1,250. Tylko bowiem

przyjęcie przez boginię perspektywy Trojan pozwala, jak przekonuje Serwiusz, zrozumieć,

dlaczego Wenus używa zaimka nos w V. A. 1,250 nos tua progenies: NOS TVA PROGENIES

sic loquitur quasi una sit de Troianis; nam aliter sensus non procedit. Wyrażenie sensus non

procedit sygnalizuje tu nie tyle problem znaczenia wyrazu, co raczej niejasność co do granic,

by tak rzec, pól deiktycznych: zaimek nos wywołuje dysonans, gdyż - będąc wykładnikiem

deiksy  -  kłóci  się  z  wiedzą  o  bogini.  Określenie  „stanu  wiedzy” postaci  staje  się  tym

ważniejsze, gdyż mogą one świadomie ową wiedzę przed sobą ukrywać. Jakkolwiek liczne

dowody świadomości tegoż faktu znajdziemy w komentarzu Donata, to jednak zwraca uwagę

na podobne zjawisko i Serwiusz. Oto Wenus, by nie być zdemaskowaną przez Eneasza, musi

udawać,  iż  swoją  wiedzę  o  przyszłych  zdarzeniach  czerpie  ze  znaków  wróżebnych

(augurium), ponieważ - jak można rozumieć wnioskowanie komentatora - demonstrując swą

niezapośredniczoną  we  wróżbie  wiedzę,  zdradziłaby  swą  tożsamość:  S.  A.  1,392  NI

FRVSTRA AVGVRIVM VANI DOCVERE PARENTES hoc ad confirmandum errorem Aeneae

dixit, ne divinando dea esse crederetur.

Śledzenie nastawień postaci oraz świata ich wiedzy obejmuje w komentarzach również

odkrywanie  wnioskowań,  jakimi  kierują  się,  podejmując  interakcję.  Wyświetleniu  tychże

służą  te  miejsca  komentarzy,  w  których  gramatycy  dają  swojemu  czytelnikowi  wgląd  w

procesy  intelektualne  bohaterów.  Wyposażając  działania  w  racjonalne  pobudki,  egzegeci

wspomagają czytelnika w budowaniu koherencji utworu, pozwalając mu dostrzegać być może

niejasne związki logiczne i przyczynowo-skutkowe. Serwiusz w S. A. 1,329 pozwala nam

zrozumieć wnioskowanie stojące za podejrzeniami Eneasza, iż ma do czynienia z Dianą: są

one  uzasadnione,  zważywszy  na  fakt,  iż  napotkana  przez  niego  bogini  występuje  w

przebraniu łowczyni i zjawia się mu w lesie785.  Te same zatem strategie rozumienia, jakie

wykorzystuje gramatyk w egzegezie,  przypisuje działającym i rozumiejącym postaciom.786

785 S. A. 1,329  AN PHOEBI SOROR Diana, quia venatrix est. bene autem suspicatur pro loco et qualitate
habitus personaeque.

786 Za efektowny przykład takiego projektowanego rozumienia posłużyć mógłby S. A. 1,342, gdzie gramatyk
tłumaczy, dlaczego Wenus zapowiada, iż opowie jedynie o najważniejszych wydarzeniach,  fastigia rerum
(V. A. 1,342) z dziejów Kartaginy (sic!): S. A. 1,342 FASTIGIA primordia, quia scit longam esse historiam
Carthaginis, ut Sallustius “sed de Carthagine silere melius puto, quam parum dicere”.  Scit jednak może
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Podobne przykłady znajdziemy i w innych miejscach Serwiuszowego wykładu. Gramatyk,

wskazując  na  wyrażające  się  subtelnymi  środkami  wahanie  Eneasza  co  do  tożsamości

napotkanej w lesie nieznajomej, dowodzi w S. A, 1,372, iż choć bohater zwraca się do niej o

dea, to jednak użycie przezeń pluralis w pytaniu V. A. 1,375 si vestras forte per aures eqs.

zdradza, że może ulegać jej perswazji:  O DEA perseverat in opinione sua, ita tamen, ut et

illius orationi aliquando concedat: nam paulo post ait (375) „si vestras forte per aures Troiae

nomen iit”. To jednak tylko jedno z wyjaśnień zwrotu o dea. Druga z zaproponowanych przez

komentatora solutio wiąże się już z interpretacją cytowanego przezeń V. A. 1,375. Tym razem

uwaga  gramatyka  koncentruje  się  bowiem na  implikowanym  przez  pytanie  założeniu,  iż

nimfy (stąd pluralis) mają ograniczoną w porównaniu do bogów wiedzę : ib. aut certe illud

est, quia superius (1,329) dixerat „an nympharum sanguinis una”, quae non omnia sciunt.

nam et moriuntur secundum Aristotelen, ut Fauni Panesque.

Także Donat wyświetla logiczne podstawy wnioskowań postaci Terencjusza. W D. An.

372, wskazuje na przykład, że Dawos odkrywa w rozumowaniu Charinusa błąd logiczny. Ten

ostatni bowiem z faktu, iż Simon nie odda swojej córki za żonę Pamfilowi, wnioskuje, iż odda

ją właśnie jemu. O błędności takiego wniosku spieszy uprzedzić Dawos: T. An. 372  quasi

necesse sit, si huic non det, te illam uxorem ducere, które to wnioskowanie nazwie gramatyk

„błędnym entymematem”: D. An. 372,1 ostendit uitiosum ἐνθύμημα hoc esse, in quo altero

sublato  non  necessario  alterum relinquatur.  Gramatyk  pozwala  nam również  zrozumieć

przyczyny, dla których Simon, dostrzegając wychodzącą z domu Glikerki Lezbię, nie wierzy

w narodziny syna Pamfila.  Dostrzega bowiem nienaturalność zachowania akuszerki,  która

miast wydawać polecenia wewnątrz domu, wykrzykuje je już na jego progu: D. An. 491,2

CLAMAT  DE  VIA  mire  ‘clamat’,  quasi  dicat:  maluit  clamare  quam  sine  labore  intus

imperare. Wnioskowanie sylogistyczne dostrzeże w słowach Chremesa w T. An. 546-548787:

D.  An.  546,1  SI  IN  REM EST VTRIQVE VT FIANT  τῷ δευτέρῳ συλλογισμῷ praue

proposuit,  ut  recte replicaret. hic syllogismus negatiuus dicitur, nam in secundo  λήμματε
negat, quod prius dixit, sed si ex ea re plus mali est quam commodi. Te same zatem wymogi

spójnościowe kierują tak oczekiwaniami czytelnika wobec poetyckiego dyskursu, jak postaci

wobec ich interlokutorów.

odnosić się tutaj do Wergiliusza.
787 T. An. 546-548  si in remst utrique ut fiant, accersi iube; / sed si ex ea re plus malist quam commodi /

utrique, id oro te in commune ut consulas. Por. też o wnioskowaniu w D. An. 569 AT SI CORRIGETVR
QVOT C. V. alter est syllogismus per contraria lemmata et ipse negatiuus.
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Uczucia postaci

Śledzenie  świata  emocji  postaci788 przybiera  w komentarzach z  jednej  strony postać

eksplikacji  emotywnego aspektu ich językowych zachowań,  z drugiej  – uzależnionych od

kontekstu  i  wywiedzionych  z  wiedzy  o  świecie  domysłów  i  inferencji.  O  interpretacji

językowych  wykładników  emotywnego  nacechowania  wypowiedzi  mowa  była  już  w

rozdziale  poświęconym rozumieniu  znaczenia  językowego.  Tu zatem przypomnimy tylko

najważniejsze z przejawów owego nacechowania.789

Oczywista tak dla nas, jak i dla gramatyków jest eksplikacja wykrzyknień790, przy czym

najczęściej przybierze ona postać, jaką znajdujemy w Donacjańskich scholiach:

(1) D. An. 125,2, gdzie attat zostaje określone jako interiectio admirantis;

(2) D. An. 751,1, gdzie T. An. 751 au, zapewne na podstawie rekonstrukcji sceny791,

określi gramatyk jako D. An. 751,1 AV interiectio est consternatae mulieris;

(3) D. An. 194,1 NON HEM ‘hem’ interiectio est irascentis792.

Oczywiście,  podobne  objaśnienia  znajdziemy  także  u  Serwiusza793 i  Porfyriona

(Diederich 1999, ss. 245–246). Nie oznacza to jednak, iżby znakiem uczuć przeżywanych

przez  postaci  były wyłącznie  wykrzyknienia.  Funkcję  emotywną pełnić  będzie  choćby w

mowie  Wenus  do  Jowisza  eksklamacyjne  V. A.  1,251  infandum:  S.  A.  ad  loc.  hoc  loco

‘infandum’ potest esse etiam interiectio dolentis. Partykuła enimvero otrzymuje podyktowaną

788 O znaczeniu ethopoii obok stosowności formalnej i strukturalnej w myśli Arystotelesa, por. Styka (1997, s.
16 sqq.). Tam również o Horacjańskiej teorii  decorum jako stosownej (wobec wymagań gatunkowych czy
wiedzy o postaci) ethopoii (Styka 1997, s. 49 sqq.).

789 Problem  odczytywania  emocji  na  podstawie  znajomości  schematów  przedstawiliśmy  szkicowo  w
poprzednim rozdziale. Tu wskażmy jeszcze jeden ustęp, w którym rozpoznanie emocji wynika z interpretacji
zachowania  niejęzykowego  postaci:  P.  C.  2,12,25  CVM  FLAGRANTIA  DETORQVET  AD  OSCVLA
CERVICEM magnifice depinxit  fastidium mulieris auertentis se ab eo,  qui osculari  se uelit (jakkolwiek
mamy tu do czynienia  z  pochwałą  kunsztu artystycznego Horacego,  κρίσις,  to  jednak uwaga ta  niesie
informacje precyzujące stan emocjonalny postaci).

790 Pozostają tu w zgodzie z tradycją rzymskiej gramatyki widzącej w wykrzyknieniach wyrazy oznaczające
afekty, jak tego dowodzi np. komentarz Serwiusza do ars Donata (443,19-23 Keil):  interiectio nihil habet
nisi solum mentis affectum, quae tunc vere interiectio dicitur, quando voce incondita profertur, ut o heu et
similia. cum autem plenas voces adhibemus ad exprimendos animi affectus, non tam interiectiones dicuntur,
quam pro interiectionibus, ut ‘pro Iuppiter ibit hic ait’. Por. też Jakobi (1996, s. 75).

791 Dowodzi tego aktualizacja znaczenia tegoż wykrzyknienia w D. An. 781  AV interiectio est conturbatae
mulieris. Na ten temat Jakobi (1996, s. 76): „Die Feinheit seiner [sc. Donats] Beobachtung teilt sich auch in
der mehrmaligen Hervorhebung mit, daß au nicht allgemein ein Furcht ausdrückender Ausruf neben anderen
sei, sondern mit Gebrauch auf weibliche Sprecher beschränkt bleibe”.

792 Przykład hem wskazuje na aktualizującą rolę gramatyka, który kontekstualnie nadaje znaczenie emotywne
wykrzyknieniu. W komentarzu Donata  hem przypisywana będzie rola wskazywania m.in. na zaskoczenie
Byriasza  (D.  An.  420,2  HEM percussus  hoc  dicto  Byrria  interiectione  magis  quam uerbo exclamauit),
zniecierpliwienie Simona (D. An. 435,1 NIHILNE HEM ‘hem’ interiectio est irati aduersum eum, qui neget
se  aliquid  esse  locutum)  i  jego  zdumienie  (D.  An.  463,3  HEM  interiectio  est  accipientis  uerba  et
admirantis), to znowu na dostrzeżenie przez Dawosa uchylających się drzwi domu Glikerki (D. An. 682
HEM SED MANE ‘hem’ quasi incipientis est demonstrantisque aliquid noui se inuenisse).

793 S.  A.  1,321  HEVS  nunc  adverbium  vocantis  est,  alias  interiectio  dolentis,  ut  “heus  etiam  mensas
consumimus, inquit Iulus”.
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kontekstem  interpretację  w  D.  An.  206,3,  gdzie  staje  się  znakiem  zdenerwowania

wypowiadającego ją Dawosa, przy czym dla wsparcia swojej interpretacji Donat przywołuje

paralelę z Cycerona, gdzie została ona użyta w podobnie nacechowanym zdaniu: ENIMVERO

DAVE ‘enimuero’ significationem habet nimium permoti atque irritati animi. Cicero „hic tum

alius ex alia parte: enimuero ferendum non est eqs.” Dotyczyć to będzie także zaimków, jak

hanc z  T.  An.  146  (Chremes  o  Glikerce),  przy  czym  uwaga  Donata,  iż  słowo  zostało

wymówione „pogardliwie”:  D.  ad loc. ‘hanc’ cum contemptu  dictum est,  można również

traktować jako precyzację sytuacji  scenicznej.794 Wreszcie Donat opisuje znaczenie zwrotu

Charinusa T. An. 649 habeas! jako wyraz gniewu bohatera: D. An. 649,1 HABEAS permissio

animi irati.

O emocjach postaci świadczyć mogą cechy stylistyczne ich wypowiedzi. O wzburzeniu

na  przykład  świadczyć  może  nagromadzenie  wykrzyknień,  jak  w  D.  An.  246,1  zauważa

Donat:  PRO DEVM ATQVE H. F. quam ferueat indignatione, hinc aspice, quod frequenter

exclamat.  Z kolei mowa eliptyczna cechuje wzburzenie zdaniem Serwiusza:

QVOS EGO deficit hoc loco sermo; et congrue, quasi irati et turbatae mentis, ut alibi “me me, adsum”.
similiter “incipit effari, mediaque in voce resistit”. Terentius “quem quidem ego si sensero, sed quid opus
est verbis?” his enim adfectibus tantum sermonis defectio congruit (S. A. 1,135 ).795

Zdenerwowanie Charinusa natomiast odzwierciedlają z jednej strony powtórzenia, jakie

w jego mowie796 dostrzega Donat (D. An. 638,1 ILLIC VBI NIHIL nota ‘illic’ et ‘ibi’: aptum

irascenti  repetitionis  genus),  z  drugiej  zaś  -  powodowana  złością  utrata  koherencji

wypowiedzi797.  Stan emocjonalny postaci – tu: gniew - ewokuje zdaniem Serwiusza użycie

imion własnych:  VESTRAS EVRE DOMOS irascentum est uti proprio nomine, ut Terentius

“ego te  in  pistrinum Dave dedam”.  Przykład ten wiedzie nas z  kolei  ku emocjonalnemu

nacechowaniu  wyrazów  i  problemowi  znaczeń  konotowanych.  Taką,  tj.  m.in.  emotywną,

funkcję pełni peregrina, jak wyraża się Chremes o Glikerce, gdyż, jak zdradza D. An. 146,2,

794 Podobnie o nacechowaniu emocjonalnym zaimków w D. Eun. 192,1, por. Jakobi (1996, 57)(1996, s. 57).
795 Co ciekawe,  taką  imitacyjną  funkcję  przypisuje  Serwiusz  także  opowiadaniu  narratora.  W S.  A.  1,145

zauważa mianowicie,  iż Wergiliusz w zależności  od opisywanych wydarzeń swoją relację raz to skraca
(naśladując  pośpiech  działających  postaci),  raz  to  wydłuża  (gdy  postaciom  nie  grozi  żadne
niebezpieczeństwo):  et scire debemus prudenter poetam pro causis vel tendere vel corripere orationem, ut
hoc loco periclitantibus Troianis tota celeritate dicit  esse subventum. contra in quinto libro ubi nullum
periculum est latius describit placantem maria Neptunum. item in secundo libro quoniam inminet periculum
uno versu ait “quo res summa loco Panthu? quam prendimus arcem?”.  O „splątaniu i jąkaniu” Pamfila
będzie z kolei pisał Donat, dowodząc, iż jego mowa zdradza poczucie winy: D. An. 893 PATER LICETNE P.
titubans et balbutiens oratio pudore et conscientia.

796 We współczesnych wydaniach znajdujemy illi tam, gdzie codd. i sam Donat mają illic: T. An. 637-638 illi
ubi / nil opust, ibi verentur.

797 Zaskakująco wykłada gramatyk bowiem słowa Charinusa, w których ten najpierw odgraża się, iż Pamfilowi
wyrządzić może „wiele” złego (T. An. 641 multum), by w tym samym wersie ograniczyć swoje zapowiedzi
do bycia uciążliwym (ib. molestu’ certe ei fuero). Dla scholiasty ta  correctio  jest raczej dowodem zmiany
zdania  pod  wpływem  emocji:  D.  An.  641,6  per  iracundiam  atque  turbationem  non  inuenit,  quid  sit
‘multum’; aliud ergo inuenit ‘molestus certe ei fuero’.
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hoc nomine etiam meretrices nominabantur. Podobnie Dawosa  hic amor o miłości Pamfila

zdradza zdaniem Donata jego niechęć: DE AMORE HOC COMPERIT ‘hoc amore’ sic, quasi

cum taedio et reprehensione eius amoris loquatur.798 Charakterystyce emocji postaci służyć

może również organizacja tematyczna ich wypowiedzi, o czym przekonuje nas  D. An. 346

Dave, perii. Słowa Pamfila znajdą swoje wytłumaczenie w znajomości zachowań językowych

cierpiących z miłości, którzy zwykli zaczynać od wskazania źródła swojego cierpienia: D. An.

346,1 DAVE PERII proprium dolentibus praefestinare ad indicanda, quae dolent. Co ważne,

interpretacja emotywnej treści językowych zachowań postaci może niekiedy prowadzić do

zaprzeczenia  czy  zdezawuowania znaczenia  propozycjonalnego  ich  wypowiedzi,  które

przestają  wówczas  pełnić  funkcję  informacyjną.  Tak  rzecz  się  ma  z  wykładem  słów

Charinusa,  zarzekającego  się,  iż  nie  pragnie  „niczego  innego  jak  tylko  Filumeny”799.

Gramatyk  przytomnie  zauważy (ad  loc. 2),  iż  zakochany  młodzieniec  nie  odpowiada  na

prośbę  Birriasza,  by  młodzieniec  pragnął  tego,  co  osiągalne800,  jego  słowa  natomiast  są

wyrazem targających nim uczuć:  NIHIL VOLO ALIVD N[ISI] PH[ILUMENAM] hoc magis

gemitu amatorio quam ut responderet Byrriae, et quasi magis Philumenam uelit, quam uitam

et lucem. ... non enim dixit nullam uolo aliam quam Philumenam, sed nihil uolo aliud, quod

infinitum est.

Gramatycy tak  w przypadku  stanu  wiedzy postaci,  jak  i  gdy chodzi  o  ich  emocje,

zachowując podwójną perspektywę,  wskazują nie  tylko na rolę  rozpoznania  emocji  przez

czytelnika,  ale  też  na  znaczenie  tegoż  dla  interakcji  samych  postaci.  W D.  An.  175,6,

odwołując się do wiedzy potocznej („nikt nie może zawsze (semper) i niezależnie od okazji

pozostawać  spokojnym,  chyba  że  jest  sprytnym  symulatorem”),  uzasadnia  Donat

podejrzliwość Dawosa wywołaną nadzwyczajnym spokojem Simona: SEMPER LENITAS ac

per hoc simulata usque nunc lenitas. nam nemo in diuersis actibus semper lenis est nisi forte

fictus adsimulator et callidus. Podobnie demaskuje udawane wątpliwości w D. An. 185,1,

gdzie uwaga o symulacyjnym charakterze jego meum gnatum rumor est amare podyktowana

jest  faktem,  iż  miłości  Pamfila  był  już  dowiódł  Simon  w  poprzedniej  scenie:  MEVM

GNATVM R. E. A. mire apud seruum dissimulat id, quod iam probauit.801 Zarazem jak wiedzę,

798 Dystansujący walor mieć będzie T. An. 510 hanc tuam opinionem, jak o przekonaniach Simona wyraża się
Dawos:  D.  An.  510,3  OPINIONEM  TVAM  HANC  ‘hanc  tuam’ cum  taedio  eius  dixit,  hoc  est:  nimis
molestam, nimis suspicacem, nimis accusatricem.

799 T. An. 306 nil uolo aliud nisi Philumenam.
800 T. An. 305-306 quaeso edepol, Charine, quoniam non potest id fieri quod uis, / id uelis quod possit.
801 W innej  wersji  tegoż  scholium (185,2)  komentator  inaczej  wyjaśnia  zachowanie  Sinona,  wskazując  na

emocjonalne  nacechowanie  zdania,  które  bohater  wygłasza,  by  nie  stracić  możliwości  zemsty  (uim
uindicaturi), gdy dowie się już prawdy: MEVM G. R. E. A. grauiter constanterque senex nondum se fatetur
credere nec uerum scire, ne amittat uim uindicaturi, si rescierit.
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tak i świat emocji cechować musi spójność, której brak będą egzegeci konsekwentnie śledzić.

Przedstawiając niecne poczynania Pigmaliona, Wenus opowiada, iż udało mu się ukryć przed

Dydoną fakt zabicia Sycheusa, V. A. 1,352 uana spe lusit amantem. Gramatyk dostrzega - być

może za tradycją interpretacyjną - iż zakochana Dydona dała się łatwo wprowadzić w błąd.

Tymczasem stoi to jego zdaniem w sprzeczności z orzeczonym o tej samej Dydonie w V. A.

4,296 quis fallere possit amantem?, gdy uświadamia sobie ona, iż Eneasz zamierza opuścić

Kartaginę:  S.  ad loc. MVLTA MALVS SIMVLANS VANA SPE LVSIT AMANTEM ...  atqui

legimus (4,296) “quis fallere possit amantem?” sed hic nimia Pygmalionis ostenditur malitia,

quae etiam amantem fefellit.  By zachować spójność podświata postaci z przypisywaną jej

niezmiennością, gramatyk wyposaża zdanie w znaczenia niejawne, niewyrażone802. Nadaniu

koherencji  służy  także  poszukiwanie  motywacji  i  przyczyn  przeżywanych  przez  postaci

emocji, dlatego też wzmianka o wrażeniu, jakie na Eneaszu wywołał widok drzwi w świątyni

Junony,  V.  A.  1,450-451  hoc  primum  in  luco  noua  res  oblata  timorem  /  leniit,  każe

gramatykowi  odrzucającemu  rozwiązanie  przyjęte  w   tradycji  interpretacyjnej  pytać  o

przyczyny lęku  Eneasza:  S.  A.  1,450  TIMOREM multi  quaerunt  cur  post  visam matrem

quicquam timuerit eqs.803

Decorum, normy społeczne, intencjonalność

Tak językowe, jak pozajęzykowe zachowania postaci rozpatrywane są w komentarzach

z  jednej  strony  w  perspektywie  stosownego  do  literackich  i  kulturowych  schematów

przedstawienia charakterów, z drugiej zaś jako przejawy życia społecznego z przynależnymi

mu normami oraz – zwłaszcza – jako skutek powziętych zamiarów, zatem w perspektywie

intencjonalności  bohaterów.  Te  trzy  zagadnienia  -  decorum,  deiksa  społeczna  oraz

intencjonalność – będą przedmiotem naszych rozważań poniżej.

Decorum postaci

Teoria decorum obok swej roli w rzymskiej krytyce literackiej ma również niepoślednie

znaczenie  dla  interpretacji  egzegetów,  przy  czym  szczególnie  daje  ono  o  sobie  znać  w

komentarzu Donata, co Jakobi tłumaczy z jednej strony uznaniem, jakie tradycja żywiła dla

Terencjuszowej sztuki budowania i charakterystyki postaci, zaś z drugiej – propedeutycznym

802 W podobnych sądach wyrażeniu implikatury służy np. partykuła quidem, por. przykład „Even Ken knows
it’s unethical -  Ken is the least likely [of a contextually invoked set] to know it’s unethical” cytowany  w
Horn  (2006, s. 4 sqq.).

803 Por. też S. A. 1,461  SVNT HIC ETIAM SVA PRAEMIA LAVDI … omnis Aeneae sollicitudo de moribus
Afrorum est eqs.  Podobnie zasada spójności rządzić musi zachowaniem i emocjami postaci komedii, jak
tego dowiódł Jakobi (1996, ss. 160–165).
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wobec retoryki charakterem lektury komedii, który dostrzegali już komentatorzy Menandra804.

Dla  czytelnika  stosowne  przedstawienie  postaci  oznaczać  będzie  przede  wszystkim,  iż  w

tekście szukać należy potwierdzenia kulturowo podzielanych skryptów805, ale także śledzić

przejawy niekonsekwencji  i  niespójności  w  zachowaniu  bohaterów, o  czym odnośnie  do

emocji  była  już mowa powyżej806.  Takie ujęcie  stosowności  przedstawienia sprawia,  iż  w

komentarzach odnajdziemy uwagi, w których  konstatuje się zgodność zachowania postaci z

przypisywanym kulturowo czy usankcjonowanym we wzorach literackich  zestawem cech.

Kiedy więc Myzja w T. An. 265 powie  sed nunc peropust aut hunc cum ipsa aut de illa

aliquid me advorsum hunc loqui, Donat zauważy, iż podobne słowa są charakterystyczne dla

kobiecego sprytu: D. ad loc. 1 calliditati femineae et astutiae sententia haec congruit. Z kolei

typową dla niewolników gadatliwość zauważa Donat w D. An. 324,1 SPONSAM HIC TVAM

A. nulla cunctatione Byrria,  sed facilitate seruili  paratissime narrat.  Rola dziedziczonych

kulturowo czy też podzielanych przez określony zestaw tekstów schematów postaci staje się

jeszcze wyraźniejsza, gdy tekst dostarcza informacji owym wzorom  przeczących. Przykład

takiego rozdźwięku między wiedzą o świecie i tą wywiedzioną z tekstu  znajdziemy w D. An.

61,2, gdzie Donat rozważa, czy zacytowana przez Sosjasza sentencja (ne quid nimis) mogła

pochodzić z ust niewolnika, a następnie udziela odpowiedzi twierdzącej, zauważając, iż była

powszechnie znana: D. An. 61,2 VT NE QVID NIMIS sententia non incongrua seruo, quia et

peruulgata. et non refertur ad personam modo dicentis, set de quo807 dicitur. Kolejne scholion

przynosi alternatywne rozwiązanie problemu poprzez odwołanie do  χαρακτήρ, charakteru,

postaci: D. An. 61,3 an magis quia conuenit Sosiae cor eiusmodi, χαρακτήρ in uerbis est?808

W  Eneidzie problem  decorum obejmować będzie przede wszystkim postać Eneasza,

który np. konsekwentnie wystrzega się uchybiających jego pozycji czynności, co wzbudza

804 Quint. 1,8,7-8  comoediae, quae plurimum conferre ad eloquentiam potest, cum per omnis et personas et
adfectus eat, quem usum in pueris putem paulo post suo loco dicam: nam cum mores in tuto fuerint, inter
praecipua legenda erit.  de Menandro loquor, nec  tamen excluserim alios:  nam Latini  quoque auctores
adferent utilitatis  aliquid; sed pueris quae maxime ingenium alant atque animum augeant praelegenda:
ceteris, quae ad eruditionem modo pertinent, longa aetas spatium dabit. Por. też Jakobi (1996, s. 158).

805 Zachowanie  charakterystyki  pro  persona analizuje  Jakobi  (1996,  ss.  169–172).  Podobnie  rolę
charakterystyki postaci w ocenie artystycznej wartości dzieła opisuje dla corpus Porfyriona Diederich (1999,
ss.  246–248).  Decorum komedii  zasadza  się  na  stosownym  przedstawieniu  życia,  którego  miała  być
zwierciadłem, speculum vitae, por. rozważania Styki (1997, ss. 94–98).

806 Co ciekawe, na charakterystykę postaci składać się może również ich niekonsekwentne postępowanie i takaż
argumentacja. W D. An. 262,4 Donat słowa Pamfila o łagodności ojca konfrontuje z wyrzutami, jakie mu
czyni, przy czym niekonsekwencję tę składa na karb zakochania: QVI ME T. L. P. atqui accusabat eum: sed
amator est. O koherencji zachowania postaci, por. Madyda (1951, s. 190).

807 de quo] Wessner uznaje – naszym zdaniem bezpodstawnie – miejsce za locus difficilis. Wydaje się, że choć
mamy tu  do  czynienia  ze  sformułowaniem eliptycznym,  niemniej  jest  ono  doskonale  zrozumiałe:  non
refertur ad personam modo dicentis, sed [etiam ad personam eius] de quo dicitur. 

808 Schematyczne cechy obejmują  m.in.  płeć,  wiek  czy role  społeczne  i  zawody, np.  ojciec,  syn,  pasożyt,
żołnierz itd. (Madyda 1951, ss. 191–193).
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podziw Serwiusza dla  mistrzostwa Wergiliusza,  który raz tylko -  w przypadku pochówku

Mizena - czyni od tej reguły wyjątek:

AENEAS merita personarum vilibus officiis interesse non debent: quod bene servat ubique Vergilius, ut
hoc loco, item in sexto cum diversis officiis Troianos diceret occupatos, ait “at pius Aeneas arces quibus
altus Apollo praesidet”: nisi cum causa pietatis intervenit, ut ad sepeliendum socium Misenum de Aenea
dixit “paribusque accingitur armis” (S. A. 1,180).

Zgodne  z  decorum postaci  czy  sytuacji  będą  i  inne  przedstawienia,  jak  choćby

Amora-Kupidyna, który udaje się w drogę do Kartaginy już w chwilę po tym, gdy poprosiła

go  o  to  Wenus.  Zdaniem  gramatyka  milczenie  boga  doskonale  koresponduje  z  jego

pośpiechem: S. A. 1,695 IAMQVE IBAT cum vix Venus ista dixisset. sane neque festinantibus

personis neque minoribus est  respondendi facultas, ut  hoc loco Cupidini,  Mercurio supra

(297), item in quarto (238), ut in septimo (341) Furiae. Decorum dotyczy również używanego

przez  postaci  języka,  przy  czym  jest  ono  raczej częścią  poetyckiej  reprezentacji

rzeczywistości niż intencjonalnego zachowania bohaterów. Tak należy rozumieć, jak sądzimy,

uwagę  Donata  o  właściwym  kobietom  zaklęciom na  marginesie  wypowiedzianego  przez

Lezbię D.  An. 486  ecastor:  D. An.  ad loc. 3  PER ECASTOR per  Castorem et  Pollucem

ornatiua sunt iurandi apta feminis.  Podobnie język, jakiego Myzja używa wobec Glikerki

cechuje delikatność (mollis) i użycie komplementów (multis implicata blandimentis): D. An.

685,1 TV MODO ANIME MI N[OLI]  T[E] M[ACERARE] mollis oratio et feminea multis

implicata blandimentis. Skłonność do pochlebstw zauważy ponownie w słowach niewolnicy

skierowanych do Chremesa: D. An. 788,2 MI S[ENEX] subpalpatio muliebris.

Deiksa społeczna

Językowa interakcja postaci ujawnia i jest regulowana przez relacje społeczne panujące

w świecie przedstawionym. Te z kolei składają się na zawartą w tekście deiksę społeczną809,

której śledzenie wydaje się być istotnym elementem zrozumienia dzieła w całokształcie jego

świata przedstawionego. Deiksę społeczną budować będzie więc określona, a przezierająca

spod wyrażeń językowych hierarchia postaci. Jej doprecyzowanie przynosi np. S. A. 1,76,

gdzie  z  form  językowych  adresu  Eola  do  Junony gramatyk  wyprowadza  ogólne  zasady

grzeczności językowej:

REGINA inferioris personae reverentia est maiorem meritis appellare, non nomine; contra maioris est
minorem nomine tantum vocare. qui ordo non nisi per indignationem corrumpitur, ut in duodecimo Sages
in extremis rebus Turnum non regem vocat, ut „ruitque inplorans nomine Turnum”, et alibi de Aristaeo

809 Deiksę społeczną rozumiemy tu za Levinsonem  (2010, s. 101) jako „aspekty struktury językowej,  które
kodują tożsamość społeczną rozmówców (a dokładniej - osób pełniących funkcje rozmówców), społeczne
relacje między nimi i przedmiotami lub osobami, do których się odnoszą”. W obrębie tak zdefiniowanego
zespołu zjawisk najistotniejsze są tu dla nas „relacje między nadawcą a odbiorcą (np.adresatywne zwroty
grzecznościowe)” oraz „relacje między nadawcą a otoczeniem (np. poziomy oficjalności)” (Levinson 2010,
s. 102).
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„et te crudelem nomine dicit”.

Ale nie tylko w bezpośrednich zwrotach potrafi gramatyk wyczytać wskazówki, co do

miejsca  postaci  w  hierarchii  społecznej.  Podobną  informację  niesie  określenie  zachowań

językowych postaci przez narratora i same postaci. Obie formy egzegezy łączy Serwiusz w S.

A. 1,410 TALIBVS INCVSAT, zauważając, iż określenie wyrzutów Eneasza mianem incusare

zgodnie  ze  stanem faktycznym wskazuje na  jego podrzędność  wobec bogini.  Zarazem w

bogatym  materiale  ilustracyjnym  przywołuje  paralele  z  Terencjusza,  w  których  postaci

określają nawzajem swoje zachowania, przez co przy okazji wyrażają hierarchię społeczną -

podległość  lub  równoważność  syna  wobec  ojca  i  żony wobec męża:  TALIBVS INCVSAT

‘incusare’ proprie est superiorem arguere, ut in Terentio pater ad filium (T. Haut. 960) “quid

me incusas, Clitipho?”, ‘accusare’ vero vel parem vel inferiorem, ut in eodem ad maritum

uxor (T. Hec. 205) “me miseram, quae nunc quam ob causam accuser nescio”.  Naruszenie

tych  determinowanych  hierarchią  wykładników  językowych  może  być  celowe,  istotnym

zatem  staje  się  zrekonstruowanie  intentio dokonującego  transgresji.  Może  być  ona

powodowana np.  względem na  cel  retoryczny, jak rzecz  się  ma  w uwadze Serwiusza  na

marginesie zwrotu Eneasza do towarzyszy w V. A. 1,198 o socii. Gramatyk uważa bowiem

zwrot sugerujący społeczną równość za świadome działanie językowe postaci: S. A. ad loc. O

SOCII ordo est ‘o socii, revocate animos’. bene autem socios dixit, ut se eis exaequaret.

„Grzecznościowe” uwarunkowania komunikacji wyświetla Serwiusz w S. A. 1,78  TV

MIHI QVODCVMQVE HOC REGNI ...  dicendo autem ‘quodcumque’ ...  verecunde ait,  ne

videatur adrogans eqs., na marginesie bezpośredniego zwrotu Eola do Junony w V. A. 1,78-79

tu mihi quodcumque hoc regni … concilias. Serwiusz uprzedza wątpliwości czytelnika, który

mógłby poczytać Eneaszowi za niegrzeczną samoprezentację V. A. 1,378  sum pius Aeneas,

precyzując, iż bohater „powiadamia” (indicium) nieznajomą o sobie, nie zaś zachwala siebie

samego:  S.  ad loc.  SVM PIVS AENEAS non est  hoc loco adrogantia,  sed indicium. nam

scientibus aliquid de se dicere adrogantia est, ignotis indicium. Podobnie verecundia, którą tu

należy  rozumieć  jako  ‘stosowność’,  cechuje  prośby  Wenus  kierowane  do  Jowisza,  które

bogini formułuje, mając wzgląd na Junonę: S. A. 1,237 TE GENITOR SENTENTIA VERTIT?

verecunde agit Venus; nec enim conveniebat, ut aperte contra uxorem ageret apud maritum:

unde et similiter respondet Iuppiter (1,260) „neque me sententia vertit”.810 Oględność cechuje

również Jowisza, który w odpowiedzi mającej charakter pocieszenia (consolatio) obok wojen,

które będzie prowadził Eneasz, wspomina i zwycięstwa811, a także nie mówi expressis verbis o

810 Por. też  o argumentacji  Wenus S.  A.  1,248  ET GENTI NOMEN DEDIT ...  contra quam [sc.  Iunonem]
oblique loquitur [sc. Venus] propter considerationem mariti.

811 S.  A.  1,263  POPVLOSQVE FEROCES CONTVNDET incongruum fuerat  in  consolatione  dolenti  bella

258



śmierci  syna  Anchizesa,  przechodząc  w  swym  vaticinium bezpośrednio  do  rządów  jego

następcy, Askaniusza812.

Wielokrotnie  uwagę  na  „grzecznościowy”  aspekt  komunikacji  językowej  postaci

zwracać będzie Donat, przy czym jego przejawem będzie (1) stosowanie właściwych form

językowych  oraz  (2)  uciekanie  się  przez  bohaterów  do  eufemizmów813. Pierwszy  rodzaj

objaśnień reprezentuje choćby D. An. 85,1, gdzie Donat zauważa, iż Simon, zwracając się do

niewolników towarzyszy Chryzydy814, imperatywne dic (ale chyba i zawartą w swoim pytaniu

insynuację), łagodzi zwrotem  sodes:  D. An. 85,1  DIC SODES ‘dic’ imperatiuum est: ideo

temperauit iniuriam blandimento sodes. est autem si audes, ut ‘sis si uis’.815 Taki charakter ma

również  analiza  użycia  przez  niewolnika  Dawosa koniunktiwu w T. An.  598  quiescas  w

miejsce  mniej  oficjalnego  imperatiwu:  D.  An.  598,1  QVIESCAS pro ‘quiesce’ imperatiui

modi, ne iniuriosum uideretur.816 Oględność wypowiedzi znajdzie swoje ujście zwłaszcza w

zastosowaniu eufemizmów. W D. An. 695,1 gramatyk podkreślać będzie, iż Pamfil wyraża się

o  swoim  ojcu  z  zachowaniem  szczególnych  względów,  mimo  iż  ten  jest  sprawcą jego

miłosnych  cierpień:  NON  SI  CAPIVNDOS  MIHI  S[CIAM]  I[NIMICOS]  O[MNES]

H[OMINES]  mira  uerecundia  omnes  homines  maluit  dicere,  ut  in  his  parentes  quoque

significaret, quam aperte dicere patrem, cuius metu promisit nuptias. Te względy każą mu

następnie, zdaniem gramatyka, „posyłać do diabła” nieokreślonych wielu (pluraliter) miast

tylko swego ojca w zwrocie T. An. 696 valeant!, który skądinąd miałby być łagodniejszym

odpowiednikiem zamierzonego pereant

VALEANT  hoc  est  ‘abeant,  recedant’  …  4  uel  potius  τῷ εὐφημισμῷ:  cum  male  optaturus  esset,
considerato patre  παραδόξως locutus est et non dixit, quod intenderat, ‘pereant’.  5  et attende, quam
moderate pluraliter dixerit, cum significaret patrem (D. An. 696,3-5).

Podobnie  miast  wprost  wymienić  ojca,  każe  mu używać nieokreślonego  nemo,  gdy

mówi o tych, którzy chcieliby rozdzielić go z Glikerką: D. An. 697,3  HANC NISI MORS

MIHI ADIMET NEMO perseuerat, ne dicat pater. Eufemistyczny wydźwięk mają również

określenia,  jakich używa Simon na określenie Glikerki i łączącego ją z Pamfilem uczucia:

‘cudzoziemka’ zamiast ‘kurtyzana’ i ‘obcowanie’ w miejsce ‘miłości’, co podkreśla Donat,

praedicere; ob hoc ergo etiam victoriam pollicetur.
812 S.  A.  1,267  AT PVER ASCANIVS prudenter  exitum Aeneae et  ostendit  et  tacuit  dicendo filium postea

regnaturum.
813 Eufemizmem we właściwym sensie tego słowa jest  zachowanie Jowisza,  który nie posługuje się wprost

nazwą ‘Rzym’, uciekając się jedynie do peryfraz: S. A. 1,277 ROMANOSQVE SVO DE NOMINE DICET
perite non ait ‘Romam,’ sed Romanos. urbis enim illius verum nomen nemo vel in sacris enuntiat.

814 T. An. 85 dic sodes, quis heri Chrysidem habuit?
815 Uwagi gramatyka nie uchodzi złamanie zasad interakcji, jak możemy się przekonać z  uwagi Donata,  iż

wtrącenie  Sosjasza  w T. An.  60-61  następuje  „nie  w  porę”  (intempestiue),  jednakowoż  kompensuje  je
„mądrość” (prudentia) wygłoszonej przezeń sentencji.

816 Por.  też  interpretacja  jako  elipsy  czasownika  zdania  nadrzędnego  w  D.  An.  598,3-4  QVIESCAS  pro
‘quiesce’. aut deest ‘uolo’ aut ‘facito’.
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dostrzegając jednocześnie perswazyjny charakter wypowiedzi, które mają przecież na celu

także skłonienie Dawosa do wyznania prawdy:

1 PROPTER HVIVSCE HOSPITAE CONSVETVDINEM haec omnia pronominibus bene mollita sunt;
etenim atrocia sunt, si cum suis nominibus nuda ponantur. 2 HVIVSCE HOSPITAE C. et ‘hospitae’, non
‘meretricis’ et ‘consuetudinem’, non ‘amorem’ dixit: ita omnia extenuat, ut Dauus audeat confiteri (D. An.
439,1-2).

Intentio postaci

Retoryczna  orientacja gramatycznej  egzegezy,  jak  wspominaliśmy  we  wstępie

niniejszego rozdziału,  sprawia,  że  zachowania  postaci  są  eksplikowane przede  wszystkim

poprzez przewidywanie ich celów i intencji. Dzięki temu działania bohaterów jawią się jako

obdarzone  sensem  i  stosowne.  Szczególnie  przy  tym  ważne  będzie  śledzenie  owych

„nadrzędnych celów”817 w dramacie, gdzie rozpisane są one na poszczególne akty, stąd nie

zdziwi nas obfitość w komentarzu Donata uwag w rodzaju:

HEM QVID duas res operatur Dauus simul: et ut ignarissimum se ostendat et ut Pamphilus nominetur. et
argute repetit nomen Pamphili quasi per indignationem, ut soceri auribus adulescentis nomen inculcet;
metuit enim, ne non audiat uelut senex (D. An. 765,2).

Spośród  jednak  zachowań bohaterów  to  zachowania  językowe,  jak  możemy  się

domyślać,  podlegają  analizie  szczególnie  konsekwentnej.  Te  wszelako  domagają  się

objaśnienia, gdyż nieporozumienie, error, jest jednym z ważniejszych motorów napędowych

rzymskiej komedii818. Osią akcji  Andrii819 jest wprawdzie nieznajomość tożsamości postaci,

ale towarzyszy jej również intryga, w której postaci wprowadzają się świadomie w błąd, jak

w 16 innych rzymskich komediach (Duckworth 1994, s. 151).820 Mniej oczywisty wydaje się

fakt, iż także bohaterowie Eneidy konfrontowani są z udawanymi tożsamościami czy - jeszcze

częściej - symulowanymi emocjami. Co zresztą znamienne, sami gramatycy nie zawsze mogą

zdecydować, czy zachowanie ma charakter symulacyjny czy też nie. Kiedy więc Wenus w

przebraniu odpowie Eneaszowi, iż nie jest godna zwierzęcej ofiary, jaką jej obiecał, Serwiusz

nie będzie pewny, czy nie chce być rozpoznana jako bogini (zatem przybiera maskę) czy też

po  prostu  -  odpowiada  w  zgodzie  z  wiedzą  komentatora  o  jej  postaci,  gdyż  nie  zwykła

przyjmować ofiar ze zwierząt: S. A. 1,335  [HAUD]  TALI ME DIGNOR HONORE id est,

817 Graesser  et  al. uznają przewidywanie celów nadrzędnych postaci (superordinate goals of  characters) za
jeden z najważniejszych rodzajów inferencji i definiują jako „a goal that motivates an agent’s intentional
action”  (Graesser  i  in.  1994,  s.  375).  Badacze  podają  również  przykład  takiego  wnioskowania:  „the
superordinated goal of «getting revenge» motivates the action of a victim killing a villain; getting revenge
explains why the victim kills the villain” (Graesser i in. 1994, s. 372).

818 Por.  znaczący  tytuł  jednego  z  rozdziałów  książki  Duckwortha:  The  Importance  of  Being  Mistaken
(Duckworth 1994, 140).

819 Poznawczą sytuację postaci komedii z ich wykpionymi zamiarami dobrze ujmuje uwaga Donata do 5 sceny
II aktu  Andrii:  D. An. 412,1  uide quam mire, cum omnes consulto consilio sibi agere uideantur, omnes
tamen rerum exitu inopinato ludificentur, et Simo et Pamphilus et Dauus et Charinus et ipse Byrria.

820 W rzymskiej komedii oszukują przede wszystkim niewolnicy i  parasiti,  przy czym najważniejszą formą
udawania jest wcielanie się w kogoś, kim się nie jest (Duckworth 1994, ss. 168–169).
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sacrificio. et aut vult se probare non numen, sed virginem Tyriam; aut certe quia Paphiae

Veneri  quae Cypri  colitur, ture tantum sacrificatur  et  floribus. Sygnałem dla rozpoznania

owego  „drugiego  dna”  wypowiedzi  może  być  obserwacja  jej  bezpośredniego kontekstu.

Dysonans  pomiędzy  aula a  carcer jako  określeniami  królestwa  Eola  w  mowie  Neptuna

wskazuje Serwiusz w S. A.  1,140  AVLA inrisio est;  sequitur enim ‘carcere’.  et  nihil  tam

contrarium si simpliciter intellegamus.  Wiedza o świecie przedstawionym z kolei pozwala

Donatowi rozpoznać ironię w określeniu ojca Pamfila, Simona, jako vir, podczas gdy jest on

starcem:  D.  An.  436,2  HOC MALE HABET V[IRVM]  εἰρωνικῶς ‘uirum’ dixit  defessum

senem. modo enim ioculariter dixit ‘uirum’. ‘uir’ enim modo ad uituperationem cum ironia,

modo ad laudem sumitur sine ironia.

Niewyrażone wprost a eksplikowane przez gramatyków sądy mają niekiedy charakter

zbliżony do implikatur, jak byśmy je dziś nazwali za Gricem. Dotyczy to rozwiązania np.

konwencjonalnych  znaczeń  litot.  Poszukiwaniu  przez  odbiorcę  koherencji  w  dyskursie

towarzyszy na poziomie poszczególnych wypowiedzi założenie, iż nadawca w swoich aktach

mowy kieruje  się  maksymą relewancji.  To ono wydaje  się  skutkować wnioskowaniem,  z

jakim spotykamy się w S. A. 1,206:

ILLIC  FAS  REGNA  RESVRGERE  TROIAE  figura  etiam  ante  dicta,  qua  per  contrarium  aliquid
intellegimus. dicendo enim ‘illic fas’ ostendit alibi nefas, ut occurreret cogitationi sociorum, ne fatigati tot
malis quascumque requirerent sedes, quod etiam in quinto factum est navibus incensis.

Serwiusz nawiązuje tu do swojego wykładu  w S. A.  1,77, gdzie diagnozuje litotes w

słowach Eola mihi iussa capessere fas est:

MIHI IVSSA CAPESSERE FAS EST figura est litotes, quae fit quotienscumque minus dicimus et plus
significamus per contrarium intellegentes, ut hoc loco non ait:  ‘licet mihi inplere quae praecipis’, sed
‘nefas est non inplere quae iusseris’ eqs.

Uwagę naszą  zwraca fakt,  iż  rozumienie litoty jest  tu inne niż przyjęło się  w teorii

retoryki:  oba  zdania  przecież  nie  zawierają  powierzchniowo wyrażonej  negacji.  Badaczce

łacińskiego  litotes każe to sugerować, iż w powyższych przykładach „contrarium … is …

rather artificially construed” (Hoffmann 1989, s. 591). Jakkolwiek trudno zrozumieć, co każe

kwalifikować znaczenie niejawne jako „sztuczne”,  należy zgodzić się z Hoffmann, gdy w

wywodach  Serwiusza  dostrzega  koncepcję  litotes jako  understatement821:  „Donatus’  and

Servius’ main  criterion  was the  understating  quality of  litotes”  (Hoffmann 1989,  s.  591).

Oczywiście, w przypadkach podobnych powyżej zacytowanym nie mamy do czynienia ze

znaczeniami  kodowanymi  konwencjonalnie,  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  litoty  w

821 Podobnie Horn, który właśnie Donatowi i  Serwiuszowi przypisuje „odkrycie” pragmatycznej roli  litoty:
„The contrast between the said and the meant, and derivatively between the said and the implicated (the
meant-but-unsaid),  dates  back  to  the  fourth-century rhetoricians  [sic!  -  KN] Servius  and Donatus,  who
characterized litotes – pragmatic understatement – as a figure in which we say less but mean more” (Horn
2006, s. 3).
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dzisiejszym rozumieniu tego słowa, tj. „[zaprzeczenia] cechy x, które nie jest równoznaczne z

cechy tej  antonimem”  (Ziomek 1990,  s.  194).  Jak zatem konstruuje  gramatyk owe sensy

niejawne? Kluczem wydaje się tu szczególny akcent, jaki w S. A. 1,206 kładzie Serwiusz z

jednej strony na kontekst mowy Eneasza, z drugiej zaś – na jego intencję. Gramatyk wydaje

się  wyprowadzać  implikaturę  z  wiedzy  odbiorcy  (towarzyszy  Eneasza)  o  kontekście

wypowiadania.  Wiedząc,  iż  podążają  do  Italii  i  przyjmując  relewancję  jego  wypowiedzi,

muszą założyć, iż odnosi się ona również do obecnej sytuacji: tak perspektywa odbudowania

Troi  w  Italii  staje  się  wyrażonym  nie  wprost  zakazem  osiedlania  się  w  Kartaginie.  W

interpretacji  gramatyka  odczytanie  to  zostaje  jeszcze  wzmocnione  poprzez  rozpoznanie

retorycznej intencji Eneasza (ut occurreret).

Intentio w zachowaniach językowych postaci

Wypowiedzi postaci  będą  podlegać  tym  samym  zabiegom  egzegetycznym  co  vox

poetae822,  a  ich  wykład  stanowi  poniekąd  przegląd  metod  wykładu  gramatycznego.

„Zachowania językowe” -  czy to mowy bohaterów czy dramatyczne dialogi  -  będą nadto

podatne  na  analizę  retoryczną.  Budowane,  dowodzą  gramatycy,  podług  prawideł  sztuki

wymowy  obliczone  są  na  realizację  voluntas mówiącego,  zatem  perswazję823.  Perswazja

realizuje się w pierwszym rzędzie poprzez zmianę nastawień uczestników komunikacji, przy

czym komentatorzy pozwalają nam śledzić dynamikę owej zmiany. Oto w D. An. 263,2 Donat

zwraca naszą uwagę na moment, w którym Pamfil zdaje się ulegać przekonywaniom ojca,

sam się  zapytując: eine [sc.  Simoni]  ego ut  advorser? Wkrótce jednak miłość na powrót

822 Głos poety nabiera retorycznego charakteru zwłaszcza w Terencjuszowym prologu. Tu uwagę gramatyka
zwróci np. przejście od singularis w T. An. 7 ueteris poetae (o Luscjuszu z Lanuwinum) do pluralis w T. An.
8  uitio  dent  (D.  An.  8,5  et  oratorie  quasi  multos  facit,  cum  unum  supra  dixerit)  czy  w  wyliczeniu
poprzedników w T. An. 18-19 (qui quom hunc accusant, Naevium Plautum Ennium / accusant quos hic
noster auctores habet), które komentator określi jako „argument z przykładu i autorytetu”: D. An. 18,2 QVI
CVM HUNC A. N. P. E. Terentium, inquit, specialiter accusantes nesciunt se bonis omnibus maledicere,
quos ille imitatur. et est argumentum ab exemplo et auctoritate.

823 Nie zawsze voluntas musi stanowić efekt retoryczny. Pomijamy tu takie przypadki określenia illokucyjnego
wymiaru wypowiedzi, jak np. w S. A. 1,615, gdzie Serwiusz precyzuje, iż quis te nate dea nie ma waloru
pytajnego, a służy wyrażeniu podziwu, przy czym argumentem jest tu stan wiedzy Dydony: QVIS TE NATE
DEA quis ‘qualis’; admirantis enim est, non interrogantis … non enim interrogat ille qui nuntiat. hoc autem
Dido, ut postea indicat, ex Teucri narratione cognovit. Tak precyzować będzie również Donat w D. An.
384,2, wskazując, iż wypowiedziane w odpowiedzi na pytanie Pamfila słowa Dawosa cur non nie mają na
celu  uzyskanie  odpowiedzi:  CVR  NON  non  interrogat,  sed  facilitatem  rei  ostendit (por.  też  pytanie
rozgniewanego Charinusa skierowane do Dawosa w D. An. 665 FACTVM HOC EST DAVE non quod non
credat interrogat, sed quod increpet). Podobnie skierowane do siebie samego pytania Chremesa zdumionego
na widok dziecka złożonego przez Myzję i Dawosa (D. An. 741,2 SED QVID HOC non interrogantis est,
sed mirantis et non intellegentis, ut appareat eum non oculis prius quam corporis offensu sensisse puerum
iacentem) czy na widok Dawosa opuszczającego dom Glikerki (D. An. 843,1 VNDE EGREDITVR hic non
interrogat, sed cum admiratione uel magis cum indignatione dicit). Illokucyjny aspekt wypowiedzi podlega
w opisie stopniowaniu, stąd udawaną zgodę Pamfila na ożenek  (T. An. 420 neque istic neque alibi tibi erit
usquam in me mora) określi Donat mianem segnis ac tepida w  D. An. 420,1 IN ME MORA recusantis est
magis, non uolentis consensio tam segnis ac tepida, si penitus consideres.
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przywiedzie go do wątpliwości: EINE EGO VT ADVERSER uidetur inclinasse, ut secundum

patris animum consisteret, sed amore ad incerta iterum reuoluetur. Możemy również śledzić

efekt  zabiegów  Dawosa,  który  stara  się  oszukać  Simona:  D.  An.  443,1  LAVDO  senex

inducitur et credit.

Nim przejdziemy do uwag, w których gramatycy expressis verbis określają retoryczną

voluntas postaci, warto zauważyć, iż nie jest ona jedynym celem, jaki przyświeca językowym

zachowaniom postaci, a przynajmniej nie zawsze ujęta będzie w pojęcia analizy retorycznej.

Illokucyjny aspekt słów Simona w T. An. 28 uos istaec intro auferte: abite, nie wyczerpuje się

bynajmniej  w  poleceniu  niewolnikom,  by  wnieśli  do  wnętrza  domu  zakupione  produkty.

Simon bowiem, wydając owo polecenie, pragnie, jak przekonuje Donat, przede wszystkim

uniknąć podejrzeń co do rozmowy, jaką chce na osobności przeprowadzić z Sozjaszem: D.

An. 28,3 P. VOS ISTAEC I. A. A molliter retenturus et separaturus Sosiam imperat, ut maneat.

addit  etiam  causam illis  abeundi  dicendo  ‘istaec  auferte’ ne  suspicionem iniciat  Sosiam

communicandi secreti gratia remansisse.  Nie ujmuje również w pojęcia retorycznej analizy

Serwiusz mowy Eneasza do towarzyszy, eksplikując jednak jego  voluntas  w S. A. 1,199  O

PASSI GRAVIORA arte magna utitur. vult enim eos meminisse gravissimorum, ut praesentia

facilius  tolerent.  et  bene  graviora  dicit  esse  transacta,  ut  ostendat  futura  esse  leviora.

Komplementującego nowo narodzonego  syna  Glikerki  określenia  T. An.  486  scitus  użyje

Lezbia z kolei w sposób pochlebczy, by dzięki temu otrzymać większą zapłatę: D. An. 486,2

ideo subblanditur, ut operae pretium maius accipiat. Podobnie nie wydaje się, by retoryczny

zamiar stał za przypisywaniem sobie przez Simona wyjątkowej przenikliwości, jak odczytuje

Donat jego słowa z T. An. 500 mihin quisquam...?: D. An. 500,1 MIHIN QVISQVAM fauet

sibi senex in eo, quod se uult perspicacem uideri.

Osiągnięciu  utile i  –  szerzej  –  nadaniu  wypowiedzi  mocy  illokucyjnej

podporządkowane mogą być wszystkie elementy językowej organizacji wypowiedzi postaci,

jak poetyckiemu  utile podporządkowane jest  samo dzieło.  Gramatyk pomaga czytelnikowi

przypisać  owym  elementom  określone  miejsce  w  retorycznym  zamierzeniu  postaci.

Podporządkowany realizacji  voluntas może  być  tedy szyk  wyrazów  i  stopień  ujawnienia

informacji w wypowiedzi, jak dowodzi tego D. An. 37,1, gdzie Donat zauważa, iż  Simon

mówi  do  Sozjasza  „uczyniłem  cię  z  niewolnika  wyzwoleńcem”,  przy  czym  poprzez

abundantne ex servo podkreśla wspaniałomyślność swojego postępowania, zaskarbiając sobie

jego życzliwość: D. An. 37,1 SCIS FECI EX SERVO VT ESSES L. M. dulcem libertatem fecit

operatione et  tractatione uerborum dicendo: ex seruo libertum; non enim tantam haberet

gratiam, si dixisset ‘feci libertus ut esses’. Temu samemu celowi służy też emfatyczne mihi,
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użyte, by podkreślić, iż to Simonowi, nie zaś jego synowi zawdzięcza Sozjasz wolność: D.

An.  37,3  MIHI  ἔμφασιν habet:  quod  mihi  libertus  factus  sis,  non  filio.  Retoryczny  cel

realizuje wreszcie świadomy dobór wyrazów, electio verborum824, jak przekonuje D. An. 55,6,

gdzie  czytamy  o  użytym  przez  Simona  wyrazie  adulescentuli:  ADVLESCENTVLI  bene

diminutiue, ut propter aetatem facile ignoscat. Simon, zdaniem gramatyka, słusznie używa

deminutywu ‘młodzieniaszkowie’ mówiąc, m.in. o swoim synu, Pamfilu, by usprawiedliwić

(ignoscat)  przed Sosjaszem młodzieńcze pasje.  Nie inaczej  rzecz się ma z użyciem przez

Simona wyrazu perduxere w T. An. 81, gramatyk zauważa bowiem, iż słowo to wskazuje, że

Pamfil  do  kurtyzany  nie  szedł  z  własnej  woli.  Tu  definicja  znaczenia  staje  się  raczej

objaśnieniem  retorycznej  strategii  laudatio:  D.  An.  81,1  PERDVXERE  ILLVC  SECVM

inuitum isse Pamphilum his uerbis significat; perducuntur enim necessitate coacti.

Przede wszystkim jednak realizacji voluntas podporządkowana jest argumentacyjna i –

szerzej  -  inwencyjna  warstwa  wypowiedzi,  przejawiająca  się  we  właściwym  doborze

argumentów,  egzemplów  i  technik  uprawdopodabniających825.  Objaśnienia  przy  tym

doczekają  się  tak  złożone,  wielopoziomowe  układy  argumentacyjne,  jak  i  lokalne

zastosowania  technik  argumentacyjnych.  Do  tych  ostatnich  należy,  np.  niepozorna  -

zdawałoby się  –  reakcja  Birriasza na pytanie  Charinusa  o to,  skąd wie o rychłym ślubie

Pamfila z Filumeną: T. An. 302 apud forum modo e Davo audivi. Na marginesie tych słów

gramatyk zauważy, iż mamy tu do czynienia z aktem perswazyjnym opartym o schemat  de

loco, de tempore, de persona: D. An. ad loc. 5 APVD FORVM M. E. D. A. plurima dicit ad

confirmandum Byrria, quod interrogatus est: a loco, a tempore et a persona.826 W D. An.

319,2  znajdziemy uwagę,  iż  petitio Charinusa  korzysta  z  wzorów  mowy deliberatywnej:

SPEM SALVTEM A.  C. E.  ut  in  petitionibus fieri  solet,  beneficium petens utitur partibus

deliberatiuae.  Potwierdzi  ten  trop  interpretacyjny  w  D.  An.  328,4,  gdy  wskaże  na

stopniowanie argumentów przez Charinusa, który najpierw prosi Pamfila, by ten poniechał

ślubu, a następnie, by tylko go odłożył827:  SALTEM ALIQVOT DIES P. D. P. A. N. V. primo

quae maiora sunt petit, postremo quae ex his uidentur minima. et hoc arte, ut „incute uim

uentis” (V. An. 69), ad postremum „aut age diuersos et disice corpora ponto” (V. An. 70).

824 O aprecjatywnym tonie  gramatyka  wobec  leksykalnych  wyborów poety,  por. Jakobi  (1996,  ss.  53–56).
Zdaniem  niemieckiego  uczonego  jest  to  cecha  antycznej  tradycji  egzegetycznej  obca  współczesnemu
czytelnikowi  (1996, ss. 53–54). Podobnie retoryczno-strategiczną funkcję w postępowaniu postaci pełnić
będą także np. zaimki, czasowniki, przysłówki itd. (Jakobi 1996, s. 58,66,70).

825 O realizacji nauki o  status oraz wytycznych zasad  inventio retorycznej w komentarzu Donata, por. Jakobi
(1996, ss. 135–143).

826 Por. też wyżej: ad loc. 2 APVT FORVM M. E. D. A. de loco ‘apud forum’, de tempore ‘modo’, de persona ‘e
Dauo’.

827 T. An. 326-329 nunc te per amicitiam et per amorem obsecro, principio ut ne ducas … sed si id non potest
… saltem aliquot dies profer [sc. nuptias].
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Eksplikację  otrzymuje  argument  Sosjasza,  który  pochwala  postępowanie  Simona,  nie

chcącego czynić wymówek synowi rzucającemu się na pomoc Glikerce828: D. An. 142,1 NAM

SI ILLVM OBIVRGES V. Q. A. T. argumentum ex coniectura per ratiocinationem a contrario,

ut si dicas: „forti uiro praemium debetur, si desertori poena constituta est”.  Analizy takiej

doczekają się wreszcie słowa prologu, które uznać można by za najbliższe vox poetae. W D.

An. 24 znajdziemy uwagę o zwrocie do publiczności T. An. 24  adeste aequo animo et rem

cognoscite: ad loc. AEQVO ANIMO ab honesto; ET REM COGNOSCITE a iusto829 oraz 25,1

VT PERNOSCATIS ab utili.  Wedle  wskazówek retorów zbudowany ma być  też,  zdaniem

Donata,  opis  zachowania  Pamfila  na  pogrzebie  Chryzydy.  Gramatyk  zauważa,  iż

charakterystyka ta przeprowadzona została w zgodzie ze schematem affectus, factum, dictum:

D. An. 132,4 quia tribus rebus inducitur in alicuius rei gestionem persona: affectu facto dicto,

affectus est, quod ait ‘ibi tum ex. P.’, factum quod ait ‘accurrit m. m. c.’, dictum quod ait ‘mea

Glycerium’,  inquit,  ‘q.  a.?  c.  t.  i.  p.’?  Eksplikację  tego  schematu  znajdziemy w tradycji

retorycznej w passusie poświęconym narratio, quae versatur in personis w Cycerońskim de

inventione 1,27  illa autem narratio, quae versatur in personis, eiusmodi est, ut in ea simul

cum rebus ipsis personarum sermones et animi perspici possint. 

Jak  Terencjusz,  tak  i  Serwiusz  będzie  wskazywał  argumentacyjne  zabiegi  postaci

Wergiliusza,  przede  wszystkim  Eneasza.  Wzmiankę  tegoż  o  doświadczonych  przez  jego

towarzyszy  trudach  V.  A.  1,204  per  uarios  casus  nazywa  gramatyk  argumentum  a

conpensatione (ad loc.). Jego uwagi nie ujdzie również argumentacja Wenus, która zapytuje

dramatycznie Jowisza w V. A.  1,231-232830, czym zasłużył  sobie na jego gniew Eneasz i

Trojanie.  Serwiusz nie  tylko  klasyfikuje  przy tej  okazji  argument  jako  ab inpossibili,  ale

wskazuje na jego siłę w porównaniu do argumentum a voluntate, niebezpośrednio wskazując

tym samym, iż postaci mogą świadomie kształtować perswazyjną moc swoich wypowiedzi: S.

A. 1,232 QVID TROES POTVERE? argumentum ab inpossibili, ut alibi (1,529) “non ea vis

animo”. et  est  validius,  quam a voluntate;  plus  enim est  non posse,  quam nolle.  Prosząc

Jowisza o wsparcie Trojan bogini posługuje się przykładem Antenora,  któremu dane było

828 T. An. 142-143  nam si illum obiurges uitae qui auxilium tulit, / quid facias illi qui dederit damnum aut
malum?

829 Jakobi  (1996,  s.  140  przyp.  379),  odrzuca  dla  D.  Ph.  452,2  lekcję  rękopisów  iustum,  poprawiając  na
honestum.  Argumentuje przy tym, iż  iustum  nie należy do „klasycznych  loci” rodzaju doradczego (por.
Quint. 3,8,25 honestum, utile, possibile) i tylko honestum pojawia się u Donata na określenie argumentacji.
Jakkolwiek Jakobi ma rację, twierdząc, iż owa, jak ją nazywa, kanoniczna triada znajduje u Donata wyraz w
formule Ph. 455,2-456 a possibili,  ab honesto,  pars utilitatis, to jednak w D. An. 544 czytamy quod enim
amicus ab amico petit, iustum esse debet, natomiast Kwintylianowa triada przybiera u Serwiusza postać S.
A. 1,65 rhetoricum est in omni petitione haec observare, ut possit praestare qui petitur, ut sit possibilitas, ut
sit  res  iusta.  Podobnie  Mar.  Vict.  285,13  ut  dicas  iustum,  honestum,  utile  vel  contra:  quae  omnia  in
deliberationis praeceptis tractantur.

830 V. A. 1,231-232 quid meus Aeneas in te committere tantum, / quid Troes potuere.
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znaleźć azyl w „iliryjskich zatokach”: V. A. 1,243 Illyricos penetrare sinus. Serwiusz dowodzi

celności  argumentu,  który  w  jego  wykładzie  ma  charakter  (choć  nie  jest  tak  określony

expressis verbis) locus a comparatione, przy czym proponuje dwa ujęcia argumentacyjnej siły

w oparciu  o  dwa sprzeczne  ze  sobą  założenia.  Nawiązując  do  tradycji,  która  widziała  w

Antenorze zdrajcę, gramatyk wydaje się widzieć w argumentacji Wenus: (1)  locus a pari831,

jeśli iść za przekazem, iż zdrajcą był także Eneasz, (2) natomiast locus a minore ad maius832,

jeśli za Sisenną uznać, iż zdrajcą  nie był. Dla obu argumentów wspólny jest człon pierwszy

„skoro zdrajca Antenor znalazł już siedzibę”, różni je drugi: (1a) w pierwszym przypadku

będzie to „powinien znaleźć ją zdrajca - Eneasz”, (2a) w drugim - „tym bardziej powinien ją

znaleźć Eneasz, który zdrajcą nie jest”:

ANTENOR POTVIT non sine causa Antenoris posuit exemplum ... sed propter hoc, (1a) ne forte illud
occurreret, iure hunc vexari tamquam proditorem patriae. (1) elegit ergo similem personam; hi enim duo
Troiam prodidisse dicuntur secundum Livium … (2) Sisenna tamen dicit solum Antenorem prodidisse.
quem si velimus sequi augemus exemplum: (2a) si regnat proditor, cur pius vagatur? (S. A. 1,242)833

Ta druga  argumentacja znajdzie  swój  dalszy  ciąg  w  S.  A.  1,248,  gdzie  ponownie

argumentuje Wenus  a maiore, wyrzucając Jowiszowi, iż - w przeciwieństwie do Eneasza -

Antenor mógł nadać miano swojemu ludowi: ET GENTI NOMEN DEDIT hoc est, quod ne

victori quidem concedetur Aeneae eqs.834

Zasygnalizowane w powyżej cytowanym D. An. 319,2 sięganie przez poetę do wzorców

mowy deliberatywnej prowadzi nas ku rozpoznaniu przez gramatyków w mowach postaci

ezgemplifikacji  retorycznych  genera835.  Z  jednej  więc strony znajdziemy w komentarzach

odwołania,  np.  do  strategii  pozyskania  odbiorcy,  beneuolem  iudicem  parare836,  z  drugiej

konsekwentne analizy  genera z właściwymi im technikami.  Genus iudiciale wcielać będą

mowy oskarżające i obronne oraz prośby837. Defensywną voluntas mówcy zdradzają zabiegi

831 Quint. 5,10,88 ex pari [sc. iuris confirmatio]: „quae poena aduersus interfectorem patris iusta est, eadem
aduersus matris”, por. Lausberg (2002, ss. 240–241).

832 Quint. 5,10,88 ex maiore: „si adulterum occidere licet, et loris caedere”, por. Lausberg (2002, ss. 241–242).
833 Obrona przed zarzutem zdrady będzie skądinąd powracać jeszcze w wykładzie słów i działań Eneasza, jaki

przedstawia nam Serwiusz. I tak np. w 1,647 zauważy gramatyk, iż mówiąc o „wyrywaniu” (erepta) z ruin
Troi kosztowności, które w darze składa Dydonie, daje nam poeta do zrozumienia, iż bohater wydobył je
raczej z pożogi, niż otrzymał w nagrodę za zdradę:  EREPTA laborat hoc sermone probare, ab Aenea non
esse  proditam patriam,  si  ornatus  Helenae,  quam cum Antenore Troiam prodidisse  manifestum est,  ex
incendio  eripuit  bellorum casu,  non  pro praemio  proditionis  accepit.  Dla  naszego  wywodu  nie  ma  tu
większego znaczenia, iż jest to tradycja o trudnych do ustalenia źródłach i oparta na fałszywej, jak zauważa
Sensal, interpretacji słów Liwiusza i Homera, por. Sensal (2004, ss. 330–333).

834 Znaczenie  dla  realizacji  voluntas ma także  tematyczny dobór  egzemplów. Oto  bowiem w S.  A.  1,200
zauważa,  iż  Eneasz  zwracając  się  do  swoich  towarzyszy z  przypomnieniem  ich  wspólnej  morskiej
przeprawy dobiera związane z tematem „marynistyczne” przykłady:  SCYLLAEAM RABIEM exempla pro
negotiorum qualitate sumere debemus, ut hoc loco in marinis periculis ponit peractae tempestatis exempla .
O znaczeniu nauki o argumentach dla wykładu Porfyriona, por. Diederich (1999, ss. 88–91).

835 Testimonia, por. Lausberg (2002, s. 56).
836 S. A. 1,562 SECLVDITE CVRAS iteratio est ad augmentum benivolentiae.
837 Defensio wydaje się widzieć Serwiusz w odpowiedzi Jowisza na zarzuty Wenus: S. A. 1,257 PARCE METV

quotiens in causis arguimur, ante nos purgare debemus et sic ad actionem descendere: quod et hoc loco
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mające  na  celu  uprzedzenie  ewentualnych  zarzutów, jakie  mieć  może  publiczność  wobec

broniącego  turpe.  Będzie  to  przypadek  choćby  mowy  Ilioneusa,  która  przynosi  kolejne

informacje o losach Trojan, by uprzedzić ewentualne wątpliwości Dydony co do zamiarów

nieznajomych. I tak, by odwrócić uwagę od proszących, prosi o pomoc dla rodu838, natomiast

aby uprzedzić obawy, że przybyli Trojanie dla łupienia Kartaginy, (1) przedstawia ich jako

miseri  ‘godnych  pożałowania’839,  victi ‘zwyciężonych’840,  (2)  podkreślając  zarazem

przypadkowość przybicia do brzegów Afryki841 i (3) wychwalając będącą celem ich wędrówki

Italię842.  Defensywny charakter  ma także odparcie  zarzutów Charinusa przez Pamfila. Dla

realizacji  retorycznych  celów  korzystny  jest  już  fakt,  że  poeta  właśnie  Pamfilowi  każe

przemawiać jako pierwszemu, co pozwala mu przełamać gniew przyjaciela:  D. An. 642,1

CHARINE ET  ME ET TE IN.  P. mire et  artificiose  Pamphilum fecit  priorem alloqui  ad

perfringendam  iracundiam  Charini.  Następnie  Donat  zauważy,  iż  dobór  argumentów

pozostaje  w związku z  retorycznym celem.843 Elementy  defensio znajdujemy w ustępach,

które  przynoszą  próbę  obrony przed  ewentualnymi  czy  też  już  postawionymi  zarzutami.

Donat  wskazuje,  iż  słowami  T. An 35:  ego postquam te  emi,  a  parvolo Simon uprzedza

ewentualne wątpliwości Sosjasza co do jego uczciwości wobec syna, przypominając mu o

swojej  dobroci:  D. An. 35,1  EGO POSTQVAM TE E. A.  P. commendatio personae quam

serui,  ne  contra  filium  leui  seruo  aliquid  committi  indecore  uideatur.  Z  przekonania  o

retorycznych wysiłkach Simona wydaje nam się wypływać również uwaga ad T. An. 41 si tibi

quid feci aut facio quod placeat, Simo, na marginesie którego to wersu Donat zauważa, iż

Simon  dowodzi  swojej  wspaniałomyślności  nie  tylko  w  przeszłości,  ale  także  już  po

wyzwoleniu Sosjasza: D. An. 41,1 SI TIBI QVID FECI AVT FACIO QVOD PLACEAT SIMO

Iuppiter facit; ante enim obiecta purgat et sic venit ad promissionem. et est ‘parce metu’ elocutio usualis, id
est  dimitte  metum,  quomodo  dicimus  parce  verbis,  parce  iniuriis.  Jakkolwiek  bowiem nie  określa  tym
mianem jego mowy, to wskazuje np. iż rozpoczyna się ona od oczyszczenia z zarzutów, purgatio, które tu
trzeba chyba uznać za ogólny odpowiednik  depulsio,  nie  zaś rodzaj  koncesji  opartej  „na twierdzeniu o
dobrej intencji oskarżonego”  (Lausberg 2002, s. 107).  Voluntas  jest bowiem również istotna przy  status
coniecturae (an fecerit), jak należy określić niniejszy problem, i wyraża się w pytaniu an fecerit? Podobnie
potraktuje gramatyk mowę Dydony, która odpowiada na pełny niepokoju adres Ilioneusa, uspokajając Trojan
V. A. 1,562 soluite corde metum, Teucri: S. A. ad loc. sicut supra Iovis oratio partim obiecta purgat, partim
petita promittit.

838 S. A. 1,526  PARCE PIO GENERI quotiens invidiosae sunt praesentes personae, rhetoricum est ad alias
confugere, ut hoc loco confugit ad genus.

839 S. A. 1,524 TROES TE MISERI tacitis occurrit quaestionibus, ne ad populationem venisse videantur more
qui tunc vigebat.

840 S. A.  1,526  ET PROPIVS vicinius scilicet,  ut  tamquam victi  accipiantur, non tales,  qualis Paris fuit  in
Spartae expugnatione raptuque Helenae.

841 S. A. 1,524 VENTIS MARIA OMNIA VECTI per maria. et est contra illud, sicut dictum est, cur ad Africam
venerint.

842 S. A. 1,531  VBERE GLEBAE ... et bene virtutem Italiae fecunditatemque conlaudat, ne Africam petisse
videantur.

843 D. An. 642,2 INPRVDENS est defensio ab imprudentia eqs.
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et  fecisse  se  et  adhuc facere ostendit,  quamuis  manu emissus  sit.  Obronny charakter  ma

Simonowa wzmianka o Chremesie, który skłoniony reputacją Pamfila (fama impulsus) – nie

zaś, jak można by mniemać, z głupoty - oferuje mu rękę swej córki: D. An. 99,2 et excusatio

est, non esse stultitia falsum. W inny sposób obronie przed wyrzutami Myzji służy również

narratio Pamfila o okolicznościach, w których Chryzyda powierzyła mu opiekę nad Glikerką.

Tu bowiem realizacji defensio służy nie dobór argumentów Pamfila pragnącego zapewnić, iż

pamiętać będzie o swoich obietnicach, memor sui, ale – zdaniem Donata - fakt, iż zapamiętał

słowa umierającej Chryzydy: D. An. 282,2 ETIAM NVNC SCRIPTA id argumentum est, quam

uiuae memor sit, qui etiam uerborum mortuae meminerit Chrysidis de Glycerio.

Postaci  Terencjusza  uprawdopodobniają  swoje  często  kłamliwe  wypowiedzi  niczym

świadkowie sądowi. To dlatego Dawos zaznacza, iż nie zna Kritona, by nie być posądzonym

o  stronniczość844,  a  Myzja  wykrzykuje  w  udawanym  zdumieniu  T. An.  769  o  hominem

audacem!845 I dlatego też Simon wspomina, iż Dawos jest wtajemniczony w sprawy Pamfila,

by tym samym przydać wiarygodności jego słowom: D. An. 576,1 IPSVS MIHI DATVS QVI

I[NTUM] E[ST] E[ORVM] C[ONSILIIS] DIXIT est commendatio testis, ut in foro modo e

Dauo audiui. Prawdziwą opowieść-zeznanie o przybyciu do Andros swego brata, Chremesa,

Kriton uprawdopodabnia, wskazując, iż historia ta dobrze znana była podówczas wszystkim

mieszkańcom wyspy.  To staje  się  dla  Donata  pretekstem dla  wprowadzenia  rozróżnienia

pomiędzy  testimonium caecum a  manifestum:  D.  An.  931,1  MVLTI ALII  IN ANDRO hoc

testimonium caecum dicitur; testimoniorum enim modus duplex est:  manifestus et  caecus.

manifestus  est,  qui  certos  testes  et  praesentes  habet,  caecus,  in  quo  multitudinem  aut

ciuitatem dicimus scire, ut Cicero eqs.

Przykład genus deliberatiuum realizującego się w zachęcie i – przeciwnie – odradzaniu

znajdziemy np. w T. An. 236  sqq., gdzie Pamfil, mając na myśli ożenek, który zaplanował

dlań  ojciec,  zapytuje  sam siebie:  hocine  est  humanum  factum  aut  inceptum?  hocine  est

officium patris?  Dla  gramatyka  pytanie  to  jest  sygnałem rozpoczynającej  się  deliberatio:

suasio  i  dissuasio będą w niej reprezentowane przez wierność dotychczasowej wybrance i

posłuszeństwo  ojcu,  przy  czym  utile pozostania  przy  Glikerce  reprezentować  będzie  jej

niewolnica, Myzja: D. An. 236,3 HOCINE EST H. F. A. I. quasi deliberatio est, in qua duae

partes sunt, una patris, altera amicae; pro suasore Mysis est.  Jako że już sama deliberacja

844 D. An. 855,1  NESCIO QVIS SENEX MODO VENIT bene 'nescio quis':  etenim si notus esset, uideretur
gratificari, id est gratiosus esse testis et minus uerus. Z kolei w T. An. 899 Pamfil będzie w podobnym celu
dystansować się od znajomości z Kritonem, nazywając go nie po imieniu, lecz mianem senex: D. An. 899,4
non Critonem sed ‘senem’ dicit, ut de hac appellatione pondus adiceret testimonio.

845 D. An. 769,1 Ο HOMINEM A. exclamatio Mysidis testimonium ueritatis est.
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wymierzona  jest  w  ojca  Pamfila,  gramatyk  zauważa,  iż  młodzieniec  rozpoczyna  od

inwektywnego  wstępu,  w  którym  atakuje  Simona  najpierw  jako  człowieka  (hocine  est

humanum  factum),  a  później  jako  ojca  (hocine  est  officium  patris),  uciekając  się  do

„odwróconej  αὔξησις”,  w  której  przechodzi  się  od  kategorii  szerszej  do  węższej  dla

ugruntowania oskarżenia:

4 principium ab inuectione est, in qua primo ut hominem accusat, deinde ut patrem. 5 HOCINE EST H. F.
hoc est dilatare orationem, ne diceret quod fecit. et est peruersa  αὔξησις a maioribus descendens ad
minora per amplificationem accusationis (D. An. 236,4-5).

Gdy  przemówi  sama  Myzja,  Donat  na  nowo  podejmie  ten  trop  interpretacyjny,

wskazując  w  jej  słowach  elementy  służące  przekonaniu  Pamfila.  Wspominając  o  bólach

porodowych Glikerki i jej zmartwieniu wieścią o ślubie Pamfila z córką Chremesa, będzie

Myzja  –  zdaniem  Donata  (D.  An.  268,2)  –  „sprytnie  podchodzić  młodzieńca”  (callide

aggreditur  iuuenem),  by następnie „łatwo przekonać go do swojej  racji  wzmianką o swej

pani, a zwłaszcza o jej chorobie”: D. An. 268,3 Pamphilum facile ad se conuertit mentione

dominae  suae  et  maxime  eo,  quod  addidit,  ut  illam  aegram  esse  dicat:  qua  re  statim

perfectum est quod uolebat, ‘egone istuc conari queam?’ ut dicat Pamphilus.

Przeciwko ojcu będzie dalej poduszczać Pamfila Myzja w T. An. 276 haud verear si in

te solo sit situm, przy czym za znamienny uznaje tu Donat fakt, iż Myzja pomija imię ojca

Pamfila, Simona: D. An. ad loc. HAVT VEREAR SI IN TE S. S. S. acuit animum adulescentis

contra patrem, cuius etiam nomen graue est. Podobnie wzbudzeniu pogardy dla ojca, nie zaś

poddaniu w wątpliwość siły Pamfila służy uwaga Myzji w T. An. 277 sed vim ut queas ferre

[sc.  vereor]:  D.  An.  ad  loc.  3  et  VT  QVEAS  ne  non  possis:  non  damnatio  est  uirium

adulescentis, sed prouocatio in contemptum patris. Już uzyskawszy zapewnienie Pamfila, iż

nie opuści on Glikerki, Myzja będzie poddawać w wątpliwość jego zamiary (inuidiose quasi

oblito),  co  utwierdzić  go  ma  w  powziętym  już  zamiarze  (ad  irritandam  promissionem

Pamphili). Donat skrupulatnie odnotuje zabiegi niewolnicy (dixit illa omnia, quibus cogitur

[sc.  Pamphilus]  fidem  seruare],  zwracając  naszą  uwagę  na  jej  spryt  (quam  callida)  i

konsekwencję (haeret):

1 VNVM HOC SCIO HANC MERITAM in eodem haeret, ut excitet iuuenem … 2 VNVM HOC SCIO
uide quam callida sint, quae a Myside subiciuntur ad irritandam promissionem Pamphili  … dixit ille
omnia, quibus cogitur fidem seruare, sed merito eius aut nihil addixit aut parum. 4 VNVM HOC SCIO
quasi dicat: quid tu facturus sis, equidem nescio, sed unum scio. 5 VT MEMOR ESSES SVI inuidiose
quasi oblito: adeo commouetur hoc dicto Pamphilus (D. An. 281,1-2,4-5).

Wreszcie genus demonstrativum reprezentują ustępy zawierające pochwałę lub naganę.

Pochwalny  zamiar  przemawiającej  postaci  dostrzegają  komentatorzy  raz  w  pojedynczych

zwrotach, to znowu w całych passusach. Ze strategią o charakterze przygodnym, lokalnym

mamy do czynienia w uwadze na marginesie słów Dydony V. A. 1,625  ipse hostis Teucros
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insigni  laude ferebat,  które  Serwiusz uznaje  za  pochwalną  amplifikację:  S.  ad loc.  IPSE

HOSTIS  TEVCROS  Troianorum  laudis  exaggeratio,  quod  etiam  ab  hoste  laudantur.

Laudacyjny charakter ma niebezpośrednia pochwała Chryzydy, jaką wygłasza Simon, aby w

lepszym świetle ukazać jej wychowanicę, którą poślubi wkrótce syn Simona. Terencjusz –

zdaniem  Donata  –  podejmuje  się  obrony  i  pochwały  Chryzydy,  odsuwając  podejrzenie,

jakoby z własnej woli zdecydowała się pędzić żywot kurtyzany, gdyż nie mógłby w inny

sposób dowieść przyzwoitości jej towarzyszki, Glikerki:

INOPIA ET COGNATORVM N. … superest ut futurae quoque matronae, id est Glycerio, probitatem
debitam pro persona reddat. quae quia honesta numquam esse poterit,  si sic eam constet ante nuptias
impudice eductam esse, partim defendenda partim etiam laudanda est Chrysis, cum qua commorata est.
quam  quoniam  necesse  est  meretricem  fateri,  in  condicione  turpissimi  nominis  mulierum  sumitur
excusatio uoluntatis (D. An. 71,1).

Już  bezpośrednio  zdaniem  komentatora  bronić  będzie  Simon  Chryzydy  (defensio

Chrysidis), gdy w T. An. 77 winą za podjęcie się prostytucji obciąży ludzką naturę, choć jej

zaszczytne postępki przypisywał wcześniej samej Chryzydzie: D. An. 77,3  VT INGENIVM

EST OMNIVM HOMINVM quanta defensio Chrysidis, ut quae antea fecerit, ipsius sint, quae

postea peccauerit, naturae hominum adscribantur! Większe partie tekstu obejmuje Donat w

kolejnym  scholium,  w  którym  przypisuje  laudacyjny  charakter  opowiadaniu  Simona  o

spotkaniu Glikerki na pogrzebie Chryzydy. Narratio jej przyszłego teścia, jak dowodzi Donat,

skonstruował  Terencjusz  tak  (119,3  hoc  praestruxisse  Terentium),  by  prócz  cech,  które

mogłyby łączyć ją z nierządnicą (tj. piękny wygląd, forma), podnieść także te, które składają

się na skromność właściwą matronie (119,3 matronalem modestiam miratur), a zatem i czynią

ją godną żoną Pamfila:

ET VVLTV SOSIA ADEO M. quid hic deest, ut eam nurum dignetur Simo nisi sola cognitio? et formam
probat in puella Pamphili pater et matronalem modestiam miratur in uultu et uenustatem stupet. nonne
ergo iam cernimus hoc praestruxisse Terentium, ut cum Chremetis filiam esse cognouerit, Simo hanc
potius eligat quam Philumenam nurum? (D. An. 119,3)

Z analizą bardziej jeszcze  konsekwentną spotkamy się w S. A. 1,522, gdzie gramatyk

dostrzega retoryczny wymiar adresu, który kieruje Ilioneus do Dydony, podkreślając daną jej

przez  Jowisza  szansę  założenia  miasta:  V. A.  1,522 O REGINA NOVAM CVI  IVPPITER

secundum artem rhetoricam id ei dat quod vult inpetrare. nam eam per laudem benivolam

reddidit.846 Za okazaną pomoc pochwałami królowej odwdzięczać się będzie również Eneasz,

wynosząc pochwałami jej ród, ją samą i czasy, które nastąpią po jej królowaniu:

QVI TANTI TALEM GENVERE PARENTES secundum artem rhetoricam parentes quos ignorat laudat
ex liberis. simul sciendum omnia hoc loco laudis praecepta servata; nam et a parentibus laudavit, ut ‘qui
tanti talem genuere parentes’; et ab ipsa, ut (V. A. 1,600) ‘urbe domo socias’; et a futuro (V. A. 1,609), ut
‘nomenque tuum laudesque manebunt’ (S. A. 1,606).

Dystrybucja  poszczególnych  loci jest  tu  wprost  odzwierciedleniem  wykładu

846 Dużo bardziej konsekwentną i dogłębną analizę passusu przeprowadza DS. ad loc.
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Kwintyliana. Trójdzielna budowa pozostaje w zgodzie z wyróżnionymi przez autora Institutio

oratoria trzema grupami miejsc pochwalnych w zależności od czasu: Quint. 3,7,10 magis est

uaria laus hominum. Nam primum diuiditur in tempora, quodque ante eos fuit quoque ipsi

uixerunt,  in  iis  autem qui  fato  sunt  functi  etiam quod est  insecutum.  Serwiański  topos  a

parentibus odpowiadałby Quint. 3,7,10  ante hominem patria ac parentes maioresque erunt,

wskazane przez gramatyka urbe domo socias byłoby locus ab animo847, zaś sława, jaka czeka

Dydonę, stanowi jej laus e iudicio posterorum.848

847 Quint. 3,7,12 ipsius uero laus hominis ex animo et corpore et extra positis peti debet i dalej w 3,7,15 animi
semper uera laus, sed non una per hoc opus uia ducitur. Por. również klarowny wykład Lausberga (2002, ss.
136–140).

848 Quint.  3,7,17-18  tempus quod finem hominis insequitur non semper tractare contingit: non solum quod
uiuentes aliquando laudamus, sed quod rara haec occasio est, ut referri possint diuini honores et decreta et
publice statuae constitutae.  inter quae numerauerim ingeniorum monumenta quae saeculis probarentur;
nam quidam sicut Menander iustiora posterorum quam suae aetatis iudicia sunt consecuti. 
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Podsumowanie

Mimo  popularności,  jaką  komentarz  cieszył  się  w  starożytnym  piśmiennictwie

naukowym,  cechowała  go  (i  zresztą  nadal  cechuje)  genologiczna  nieostrość,  a  rejestr

prototypowych jego cech wymienianych przez Hieronima czy Donata ogranicza się m.in. do

brevitas, kompilacyjności, podporządkowania użytkownikowi i silnego zanurzenia w tradycji

interpretacyjnej.  Nie wydaje się  przy tym,  iżby brak definicji  gatunku znacząco utrudniał

starożytnym autorom jego realizację w mnogich dziełach poświęconych tekstom świętym,

uczonym, kulturowo istotnym czy – zwyczajnie – trudnym. Nie wydaje się również, że brak

teorii  komentarza  jest  pochodną  ewentualnych  trudności  z  wypracowaniem tejże.  Wprost

przeciwnie: komentarz nie doczekał się, jak sądzimy, teorii ze względu na swą „oczywistość”.

Czyż bowiem można sobie wyobrazić gest bardziej  dla czytelnika naturalny niż zapisanie

krótkiej uwagi na marginesie niezrozumiałego ustępu? Glosa ad loc. nie musi zdawać sprawy

z rozumienia dzieła  w jego całokształcie,  bo i  za  cel  ma wyłącznie pokonanie lokalnych

problemów  ze  zrozumieniem tekstu.  Ograniczone  do  passusu  objaśnienia  następują  więc

jedno  po  drugim  w  porządku  narzuconym  przez  wyłaniające  się  quaestiones.  Mógłby

oczywiście  komentator  zastanawiać  się,  czy  objaśnienie  nie  winno  być  może  bardziej

wyczerpujące, ale przecież swoje dyskursywne zapędy musi miarkować, zważając na miejsce

dostępne na marginesie. Niczym nieograniczony natomiast zdaje się zakres tematów, jakie

może poruszać. Jeśli jednak komentuje również dla innych niż on sam czytelników, musi nasz

komentator przewidywać, z jakimi trudnościami lekturowymi przyjdzie im się mierzyć. Jeśli

komentowanie stanowi wręcz jego zawodową powinność, winien liczyć się z narzucanymi w

obrębie wspólnoty profesjonalistów zasadami, np. z rewerencją traktować dorobek maiores.

„Oczywistość” komentarza, o której mowa,  ma zatem dwa źródła. Pierwszym z nich jest

swoista  naturalność  samej  praktyki  komentatorskiej,  przy  czym  przez  ‘naturalność’

rozumiemy z jednej strony imitowanie gestu czytelnika, z drugiej zaś – przedstawienie materii

w  ordo  naturalis,  porządku  komentowanego  dzieła.  Drugim  ze  źródeł  narzucającej  się

„oczywistości”  komentarza,  w  tym  komentarza  gramatycznego,  jest  jego  osadzenie  w

interpretacyjnej wspólnocie, która dostarcza wytycznych co do tego, co i jak należy czytać.

W  niniejszej  pracy  postawiliśmy  sobie  za  cel  rekonstrukcję  rozumienia  tekstu

literackiego w tych jego aspektach, które dają o sobie znać z kart rzymskich komentarzy do

dzieł poetyckich. Tak sformułowane zadanie badawcze opiera się, oczywiście, na założeniu,

iż  komentarz  jest  dokumentem  odbioru  dzieła  prymarnego,  a  zatem  daje  wgląd  w
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interpretacyjne zabiegi,  jakim gramatyk poddaje dzieło,  a także w proces kształtowania (i

narzucania) rozumienia uczniowi i – szerzej – odbiorcy komentarza spisanego lub żywego

wykładu. Uzasadnienie dla tej tezy mieszczą początkowe ustępy „Wprowadzenia” niniejszej

pracy, przy czym odwołujemy się w nich do prac spod znaku teorii odbioru, która szczególną

popularność zyskała sobie na przełomie lat 70. i 80. XX w., i której tezy na stałe weszły do

repertuaru metod współczesnego literaturoznawstwa. We „Wprowadzeniu” wskazujemy nadto

metodologiczne  podstawy niniejszej  pracy,  zwłaszcza  nasze  ujęcie  procesów  rozumienia.

Dowodzi się tam, iż interpretacyjnej pracy gramatyka ujawniającej się w komentarzach nie

sposób przeniknąć bez umieszczenia jej w kontekście rzymskich praktyk znaczeniowych, w

tym gramatyki jako dziedziny badania dyskursu. Również opis rozumienia tekstu, z jakim

mamy do czynienia w komentarzu, nie może być pełny, jeśli zapoznamy wpływ, jaki wywiera

nań jego materialna forma.  Podsumowując zatem, rekonstrukcja hermeneutyki  zawartej  w

komentarzach nie może się obyć bez opisu wspomnianych powyżej  dwóch fundamentów:

instytucjonalnego  uwikłania  i  związku  z  tekstem  prymarnym.  Tym  też  zagadnieniom

poświęcono pierwszy rozdział niniejszej pracy.

Przedstawiając  instytucjonalne  uwikłania  gramatyki  wskazaliśmy  najpierw  na  jej

miejsce w strukturze rzymskiej  edukacji,  a także pozycję pośród innych dziedzin badania

dyskursu w starożytności.  Niski status społeczny gramatyka, jak przekonywaliśmy, skutkuje

płynnością granic jego profesji, które rozmywają się jeszcze bardziej za sprawą konkurencji,

jaką dla gramatyki stanowią dialektyka i retoryka. Zarazem ma gramatyk ambicje, aby tekst

objaśnić w jego całokształcie, nie zaś w wybranym tylko aspekcie, nie może więc dziwić, że i

swoich  uwag  egzegetycznych  nie  będzie  ograniczał,  jak  można  by  się  spodziewać,  do

wybranej tylko warstwy dzieła. Komentarz integruje różne poziomy rozumienia, a jego autor

odwołuje  się  do  wszystkich  wypracowanych  na  terytorium  antycznej  filologii  metod.

Heterogeniczne  dzieło  staje  się  tym  samym  syntezą  terminologii  i  form  podawczych

starożytnej gramatyki,  stąd łatwo w nim o rozważania typowe dla traktatów metrycznych,

systematyczny  wykład,  jaki  spotkać  możemy  w  artes,  czy  streszczenia  rodem  z

dramatycznych  hipotez.  Komentując  dzieło,  gramatyk  musi  dowodzić  swojej  znajomości

ortografii,  kontrastywnej  semantyki,  składni  itd.  Fakt  zatem,  iż  nie  jest  komentarz

przedmiotem teoretycznych dociekań  ani  normatywnych definicji,  może,  jak  już  powyżej

zauważyliśmy,  wynikać  z  jego  syntetycznego  wobec  pozostałych  officia charakteru.

Jakkolwiek  zabiegi  interpretacyjne  w  komentarzach  do  dzieł  poetyckich  zdefiniowane  są

przez przynależność do tradycji gramatycznego wykładu tekstu, to jednak zarazem zdradza
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gramatyka  powinowactwa  z  innymi  hermeneutykami  starożytności.  Z  dywinacją  i

interpretacją zapisów prawnych łączyć będą ją m.in. przekonanie o znakowym charakterze

komunikacji, a także uznanie możliwości wielorakiej interpretacji signifiants czy koncentracja

na ambiguitates.

Nie tylko natura komentarza, ale i rozumienie tekstu, jakie dochodzi w nim do głosu, są

w dużej mierze zdeterminowane także przez jego formę fizyczną, praktykę użycia oraz relacje

z  tekstem  prymarnym.  Wybór  komentarza  jako  genre wypowiedzi  interpretacyjnej,  jak

dowodziliśmy,  pociąga  za  sobą  konsekwencje  dla  samej  interpretacji.  Mowa  tu  przede

wszystkim  o  tekstocentryzmie  rozumianym  sensu  largo,  gdyż  komentarz  jest  nie  tylko

tekstem o  tekście,  ale  i  pozostaje  z  dziełem prymarnym w związku  czysto  materialnym,

towarzysząc  mu  w  tradycji  rękopiśmiennej  lub  tylko  pozostawiając  swój  ślad  w  postaci

znaków odsyłających. Obdarzony zredukowaną, zapośredniczoną w komentowanym dziele

tekstualnością,  komentarz  cechować  będzie  osłabiona  kohezja,  podporządkowanie

makrostruktury  tekstowi  prymarnemu,  co  z  kolei  skutkować  będzie  podatnością  na

deformacje, skracanie, otwartością na interpolacje itd. Na poziomie praktyki interpretacyjnej z

kolei  będzie  to  wprost  prowadzić  do  zapoznania  horyzontalnego wymiaru  analizowanego

dzieła, tendencji do pomijania związków ponadlokalnych itd.

W  kolejnych,  zasadniczych  rozdziałach  pracy  staraliśmy  się  o  charakterystykę

wybranych elementów rozumienia tekstu literackiego, przy czym, odmiennie niż w ostatnich

monografiach Donata czy Porfyriona, ramę naszych rozważań stanowią współczesne modele

lektury i rozumienia w ogóle, nie zaś autodefinicje starożytnych gramatyków, jakie znaleźć

można  na  kartach  artes.  Podejście  takie  pozwala,  jak  przekonywaliśmy  już  we  wstępie

metodologicznym  pracy,  ujrzeć  proces  rozumienia  w  jego  dynamice,  zarazem  bez

rozstrzygania o jego architekturze. Nie można również pomijać i kontrastywnego wymiaru

takiego podejścia, daje ono bowiem szansę, by dostrzec różnice i podobieństwa pomiędzy

starożytnymi i współczesnymi próbami ujęcia zjawiska rozumienia. I tak np. pierwszą część

II  rozdziału pracy poświęcamy rozumieniu percepcyjnemu, które należałoby utożsamiać z

rzymską  lectio.  Mogłoby  się  wydawać,  iż  rola  gramatyka  sprowadza  się  tu  do

przezwyciężenia trudności, jakich nastręczało odcyfrowanie wyrazów zapisanych w scriptio

continua.  Jednakże okazuje się ona dużo bardziej  skomplikowana i obejmuje interpretację

składni  dzieła,  jego  wymiaru  afektywnego  itd.  Objęte  w  pracy  etykietą  „rozumienia

znaczenia”  problemy,  które  napotyka  czytelnik,  starając  się  o  rozjaśnienie  warstwy

semantycznej i  syntaktycznej dzieła,  wynikają przede wszystkim z dystansu historycznego
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oraz  artystycznej  formy.  Vetustas nakłada  na  gramatyka  obowiązek  tłumaczenia  form  i

znaczeń  dawnych,  ornatus z  kolei  objawia  się  w  mowie  figuratywnej,  wymagającej  od

egzegety odnalezienia  verbum proprium, ale także „uporządkowania” szyku itd. W naszych

rozważaniach podkreślaliśmy, że tylko znikoma liczba objaśnień leksykalnych gramatyków

dotyczy  wyrazów  odbiorcy  zupełnie  nieznanych,  tj.  wyrazów  obcych  czy  wyszukanych

poetyzmów. Przytłaczająca natomiast ich większość ma na celu ujednoznacznienie wyrazów

polisemicznych czy wręcz kontekstualizację ich znaczenia.

W  toku  naszego  wywodu  w  rozdziale  II  niejednokrotnie  zauważaliśmy  także,  iż

rozumienia  nie  sposób  opisać  jako  następstwa  niezależnych  od  siebie  procesów  czy  faz

przetwarzania,  gdyż  te  wzajemnie  się  przenikają,  a  samo  rozumienie  ma  charakter

dynamicznych negocjacji,  w które angażują się wszystkie poziomy interpretacji.  Stosowna

pronuntiatio nie jest możliwa bez wcześniejszego rozpoznania uczuć targających postaciami,

a zatem i ich relacji w obrębie świata przedstawionego czy też intencji, rozpoznanie form

gramatycznych zależy od projektowanego znaczenia, zaś wiedza o świecie raz wchodzi w

konflikt z wybranym znaczeniem leksykalnym, to znowu umożliwia rozumienie zwłaszcza

języka metaforycznego. Z tego „negocjacyjnego” charakteru rozumienia wypływa również

jego wysoce aktywna natura. Gramatyk bowiem, a za nim i jego czytelnik, modelują swoje

odczytania tak, by „uzyskać” znaczenie właściwe, zadowalające (w świetle ich przekonań,

celów, oczekiwanego sensu globalnego itd.),  nie  są  oni  zatem tylko  biernymi  odbiorcami

zaszyfrowanych w tekście sensów, a nieustannie ich poszukują. Ta właściwość egzegezy i

rozumienia w ogóle, którą znajdziemy skądinąd także w antycznej krytyce tekstu, daje o sobie

znać choćby w differentiae wysnuwanych nie tylko z troski o para-leksykograficzną precyzję,

ale i z myślą o wyposażeniu tekstu w dodatkowe znaczenia.

Jak  zauważamy w rozdziale  III  pracy, w swym polowaniu  na  znaczenia  gramatycy

mieli,  jak  się  wydaje,  wzgląd  przede  wszystkim  na  ocalenie  czy  po  prostu  utrzymanie

wielowymiarowej spójności dzieła. Tendencja ta wynikała bez wątpienia w dużej mierze z

charakteru analizowanych przez nich tekstów. Odpierają bowiem gramatycy pochodzące z

tradycji  zarzuty  obtrectatores i  stale  podkreślają  wirtuozerię  poetów,  autorów  tekstów

przecież kanonicznych. W skrajnej postaci prowadzić to może do lekceważenia problemów

tekstualnych  czy  wariantów  ortograficznych,  częściej  jednak  wyrażać  się  będzie

poszukiwanie spójności w śledzeniu związków tak kohezji, jak i koherencji, zatem spójności

– odpowiednio  – formalnej  i  tematycznej.  Choć bowiem np.  rekurencjom czy elipsie  nie

przydają gramatycy tak wielkiego znaczenia jak współcześni badacze, to jednak komentarz
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wybitnie przyczynia się do podtrzymania kohezji dzieła, gdyż pomaga odbiorcy rozwiązywać

anafory  i  uzupełniać  wyrażenia  eliptyczne.  To  z  kolei  poszukiwanie  związków

ponadzdaniowych pozwala przełamać swoisty mikrotekstualizm komentarza. Jeszcze silniej

sprzyjają,  by postrzegać tekst  jako więcej  niż  tylko zbiór  przypadkowych zdań,  elementy

prefacyjne  komentarzy.  Porfyrionowe  wstępy  do  poszczególnych  carmina przynoszą  ich

parafrazy, które z kolei wprowadzają czytelnika bezpośrednio w świat tekstu, dostarczając mu

jasnych  wskazówek  interpretacyjnych,  globalnych  norm  lekturowych  czy  po  prostu

wprowadzają w uniwersum wiedzy odzwierciedlone w danym fragmencie dzieła.

Wiedza o świecie, przedmiot naszego zainteresowania w IV rozdziale pracy, okazuje się

w  komentarzach  niezwykle  istotnym  czynnikiem  konstrukcji  spójnego  świata

przedstawionego,  co  z  kolei  daje  pojęcie  o roli  informacji  pozatekstowych w rozumieniu

tekstu  w  ogóle.  Po  pierwsze  wiedza  przyczynia  się  do  obniżania  jego  informacyjności,

pozwala akumulować raczej niż odrzucać informacje zaskakujące czy po prostu nowe. Po

drugie, pozwala rozszyfrować aluzyjne deskrypcje i parafrazy, dzięki czemu możliwe staje się

śledzenie ruchu referencyjnego w jego wymiarze przestrzennym, czasowym i osobowym. Ale

na tym rola gramatyka się nie kończy. Komentarze zwracają naszą uwagę na fakt,  iż dla

zrozumienia tekstu niezwykłą wagę ma rekonstrukcja  quid  utworu, jego tematu globalnego,

dzięki  któremu  pojawiające  się  lokalnie  informacje  nabierają  znaczenia.  Gramatycy

wspomagają  rozumienie,  dostarczając  czytelnikowi  gotowych  wnioskowań  i  inferencji,

uprzytamniając  związki  przyczynowo-skutkowe,  co  z  kolei  pozwala  wypełnić  luki  w

oszczędnym  dyskursie  poetyckim,  choćby  za  cenę  snucia  interpretacji  alegorycznych.

Wreszcie wiedza warunkuje rozumienie, gdyż pozwala postrzegać przedstawienie poetyckie

jako relewantne i stosowne. Ta ostatnia cecha wiąże się zresztą ściśle z problemem zgodności

utworu z gatunkowym decorum, a także z osadzonym w znajomości rzeczy i praw rządzących

literaturą – przedstawieniem postaci, które jest przedmiotem naszych rozważań w V, ostatnim

rozdziale niniejszej pracy. Komentator, śledząc bohaterów w dynamicznie zmieniającym się

świecie przedstawionym, pozwala nam dostrzec zmianę perspektywy poznawczej, daje wgląd

w  uczucia  postaci,  ich  często  dobrze  skrywane  intencje,  pomaga  rozpoznać  miejsce  w

hierarchii społecznej oraz przeniknąć cele perswazyjne.

Zrozumienie historycznych lektur i reguł rozumienia w ich bogactwie i zróżnicowaniu

byłoby równoznaczne z pojęciem samego fenomenu rozumienia. Tego trudnego zadania nie

ułatwia fakt, iż w analizie cudzych interpretacji nieustannie musimy (sobie i czytelnikowi)

zdawać sprawę z  własnych przekonań co  do natury i  architektury poszukiwania  sensu w
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lekturze.  Osobną  a  nastręczającą  wielu  kłopotów  kwestią  jest  znalezienie  takiego  języka

opisu,  który  nie  przysłoni  odmiennych  od  naszych  rozpoznań  interpretacyjnych,  a  który

jednocześnie stawiać im będzie opór, nadając zrozumiałą dla nas formę. Nie łudzimy się, iż w

niniejszej  pracy  daliśmy  wyczerpujący  i  w  pełni  zadowalający  opis  rzymskiego

doświadczenia lektury i rozumienia tekstu literackiego, mamy wszelako nadzieję, iż udało

nam się wskazać na jego istotne komponenty, pomijane czy tylko przygodnie omawiane w

literaturze przedmiotu. Zarazem mniemamy, iż niektóre z proponowanych tu tez mogą być

punktem wyjścia dla pogłębionych studiów nad rzymską hermeneutyką.
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Conclusions

Although  commentary  experienced  a  remarkable  popularity  in  ancient  scientific

literature, its genre attribution was (and still is) somewhat vague. This is one of the reasons

why Jerome or Donatus succeeded in enumerating only limited number of its prototypical

features, among which one can find  brevitas, compilatory nature, focus on user needs, and

deep links with the interpretative tradition. At the same time, the lack of genre definition does

not seem to have prevented ancient authors from employing it in numerous works devoted to

saint, learned, culturally important, or simply difficult texts. It does not seem either that this

theoretical gap resulted from objective difficulties of the task. Rather the opposite is true,

since  the  commentaries,  as  we  claim  here,  were  not  being  defined  as  a  result  of  their

presumed „obviousness”. Can one imagine anything more natural for any reader than writing

down his note on the margin of a difficult paragraph? Indeed, marginal glosses ad loc. have as

their main goal to handle local text comprehension issues, and not to provide coherent text

intepretation,  the  explanations  therefore  can  follow  each  other  in  order  of  emerging

quaestiones. Naturally, from time to time, a commentator might ask himself „Should not this

note  be  more  exhaustive?”,  but  eventually  he  was  bound by margin  space  limitations  to

restrict  his  discursive  creativity.  In  turn,  his  choice  of  the  topic  being  unlimited,  the

commentator, nevertheless, if he wishes to aid his readers, needs to anticipate problems they

may come across  when proceeding through the  text.  On the  other  side,  if  reading is  for

grammarian a part of his professional work, he is obliged to respect a set  of rules which

regulate activities of his professional community, which means, for instance, that he should

treat with reverence his predecessors. The „obviousness” of the commentary, then, has two

main sources. First of them is sui generis natural character of the text commenting practice,

and by „natural” we mean here, on the one hand, imitation of reader’s behaviour and, on the

other hand, representing its object according to ordo naturalis, that is sequence of the primary

text itself.  The second source of self-imposing obviousness of commentary (here included

grammatical commentary), is its immersion in the interpretative community which decides

what and how one has to read.

The goal of this dissertation was to reconstruct the text comprehension strategies which

emerge  from the  Latin  commentaries  on the  poetical  works.  If  thus  formulated,  the  goal

appears to be founded on a premise that the commentary is a document of the reception of the

primary work. As such it can give us an insight into interpretation process, as well as into the
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act of building comprehension of a student or, broadly speaking, of a receiver of the written

commentary or  oral  lecture.  These  preliminary assumptions  are  justified  in  the  beginning

paragraphs of the „Introduction”. Theoretical framework established in this chapter consists

of the main claims of the reception theory, which flourished mostly in 70s and 80s of the

XXth  century,  providing  literary  criticism  with  a  set  of  helpful  analytical  tools.  The

„Introduction”  is  also  where  the  methodological  foundations  of  the  dissertation  are  laid,

particularly the manner in which we structure comprehension process description is discussed

in more detail. There is also an attempt to prove  that the interpretative task the grammarian is

in charge of cannot be satisfyingly explained without being set in a broader context of Roman

signification practices, including grammar as a study of literary discourse. The account of the

comprehension process either should not be considered as complete, if one neglects material

form of the commentaries. Taking all this into consideration, it is justified to claim that the

reconstruction  of  commentary hermeneutics  is  impossible  without  first  describing  its  two

pillars, namely its institutional framework and its relationship with the primary text. These are

two  topics  of  the  I  chapter  of  the  dissertation  („Commentary  as  a  genre  of  the  Roman

grammatical culture”).

Describing institutional biases of grammar we began by demonstrating its place in the

system of Roman education, and its position among other disciplines of discourse research in

antiquity. Low social status of the grammarian resulted in vague boundaries of his profession,

the  effect  which  was  further  reinforced  as  a  result  of  the  competition  that  grammar

experienced  from  dialectics  and  rhetorics.  At  the  same  time,  in  their  everyday  practice

grammarians were willing to explain texts in their entirety, so it comes of no surprise that they

did not limit their exegetical activity only to the one and chosen aspect of the literary work.

The  commentary  as  we  know it  integrates  different  levels  of  comprehension,  his  author

resorting  to  every  single  method  used  by  ancient  philologists.  This  heterogeneous  work

becomes  a  synthesis  of  terminology  and  all  discursive  forms  established  within  ancient

grammar. It is, therefore, easy to find in commentaries paragraphs one would expect to see in

metrical  treatises  or  in  artes  grammaticae,  or  summaries  similar  to  those  known  from

dramatical  hypotheseis.  Moreover,  when  commenting  on the  literary work  grammarian  is

expected to prove his expertise in orthography, contrastive semantics, syntax and so on. This

is  why one  may assume that  the  absence  of  theoretical  works  or  prescriptive  definitions

concerning commentary was a consequence of its synthesising nature. Although exegetical

practices of commentators are to a great extent determined, as we already said it, by the fact
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they stem from the tradition of grammatical text explanation, it  does not mean that in the

commentaries there are no traces of the affinity that grammar reveals with other contemporary

hermeneutics. With divination and legal hermeneutics, for instance, it shares the beliefs that

human communication is of semiotic nature, that a linguistic sign can be decoded in many

ways,  and  that  the  exegete  should  focus  on  ambiguitates,  leaving  out  all  that  is  easily

understood out of his scope.

Physical format of the commentary, its use and relationship with a primary text not only

influence its content, but they also heavily affect the way that the text is comprehended. First

of all, the aforementioned factors contribute to what can be called a text-centrism.  Being a

text about an other text, commentary is bound up with the primary work in a purely physical

way, either as its companion in manuscript tradition, or in a reduced form, as a marginal

reference sign. Since the textuality of the commentary is rooted and, thus, conditioned by the

primary work,  it  is  not surprising that it  becomes greatly reduced.  At  the macrostructural

level, commentary, since it is endowed with only weak cohesion, follows primary text, and is

susceptible to deformation, abbreviation, and interpolation once the primary text disappears.

At the level of interpretation, this reduced textuality results in neglecting horizontal dimension

of the literary work and the supralocal relations within it. 

In the following chapters we attempt to give an account of the selected aspects of text

comprehension, however, unlike authors of recent monographs of Donatus’ or Porphyrio’s

oeuvre, the framework of our reflection is built up from modern reading and comprehension

theories rather than from the self-definitions that we are provided with in the introductory

parts of  artes. Such approach permits us to see comprehension processes in their inherent

dynamics, without making claims about their inner architecture. One should not forget about

the contrastive dimension of  such an approach,  since it  brings  into relief  similarities and

differences between ancient and modern endeavours to theorize comprehension. In the first

part of the II chapter of the dissertation („Sentence-level comprehension”) we focus on the

perception of the text that we propose to identify with Roman lectio. One could expect that

the grammarian’s role is here limited to only tackling problems one may encounter when

trying to decode words written in scriptio continua. It becomes clear, however, that it is more

complicated than that, since it also includes prosodic, syntactic, affective and other types of

interpretation.  Difficulties  which  are  referenced  to  as  semantic  comprehension  problems

originate from the temporal distance between the author and the reader, as well as from the

literary nature of the work which is an object of grammarian’s study.  Vetustas of the work
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obliges commentator to explain obsolete forms and meanings, whereas ornatus forces him to

find  verbium proprium or to put words in „correct”, casual order. In what concerns lexical

explanations, we noticed that only very seldom were they concerned with words completely

unknown to the reader, that means, foreign or rare poetic words. In turn, the majority of such

explications identify precise or even contextually defined meaning of polysemous terms.

In the same chapter we also claim that the text comprehension cannot be understood

when  considered  as  a  sequence  of  independent  processing  phases,  since  they  constantly

interfere and the comprehension itself takes the form of dynamic negotiation in which all the

interpretation levels are to be present to make it successful. Readers, then, cannot produce

correct and appropriate  pronuntiatio  without getting first understanding of the emotions the

characters  experience  and,  consequently,  their  relations  or  intentions.  Similarly,  the

recognition of grammatical forms depends on the expected meaning and the world knowledge

is a challenge for a preferred lexical meaning in one context, whereas in the other one it

makes understanding possible, as is the case with figurative meaning comprehension. The

negotiational nature of comprehension is a source of its active character. Grammarians and the

readers who follow their steps, model their interpretations in order to achieve an expected (in

the light of their assumptions, beliefs, expectations as to global sense etc.) meaning, they are,

then, by no means passive receivers of text-encoded message. This feature of the exegesis

and,  broadly  speaking,  of  the  understanding  itself  can  be  perceived  in  the  practice  of

differentiae, which stems not only from the regard for para-lexicographic precision, but also

from the fact that grammarians are willing to enrich the text with the additional meanings.

In the III chapter („Beyond the sentence”) we observe that grammarians in their search

for meaning were also looking to save or simply maintain multifaceted text cohesion. This

trait of their  hermeneutics originated in a great part from the nature of the object of their

study, namely  classical  author  work.  Masterpieces  of  Latin  literature  are  to  be  defended

against  objections  of  the  obtrectatores,  and  the  virtuosity  of  their  creators  should  be

constantly  proved.  In  extreme  circumstances,  this  tendency  leads  to  neglecting  textual

problems or orthographic variants, but more often it results in constant zeal for cohesion and

coherence indicators. Although grammarians do not pay equal attention to lexical recurrence

or ellipsis as their contemporary counterparts, they do, however, aid their readers to maintain

work’s  cohesion,  providing  them  with  the  anaphora  resolution  hints  or  simply  „filling”

missing words in  the elliptical  phrases.  Searching for relations which go beyond a single

sentence  helps  tackling  what  can be called  microtextuality of  a  commentary. The feature
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which contributes particularly to seeing text as more than a random collection of sentences is

the prefational part of the commentary. Prefaces which Porphyrio puts in front of Horace’s

carmina introduce  readers  directly  into  the  world  of  the  text,  provide  them  with  clear

interpretative instructions or only give them insight into the knowledge that is reflected in the

precise piece of work.

World knowledge draws our attention especially in the IV chapter of the dissertation

(„World-knowledge in enarratio poetarum”) where we are pointing out its importance for the

construction of a coherent text model. First of all, knowledge, as we claim, is a means of

lowering text informativity, and it permits readers to accumulate rather than to reject new or

unexpected  chunks  of  information.  Secondly,  it  is  thanks  to  the  world  knowledge  that

decoding of allusive descriptions or paraphrases is actually possible. This, in turn, enables

following personal,  temporal and spatial  reference in the text.  Furthermore,  commentaries

remind us how crucial for text understanding is the reconstruction of its quid, that is its global

topic, which grants locally emerging information with meaning. Grammarians provide us with

„ready to use” inferences, make causal links clear and thus enable filling gaps in economic

literary discourse, even at the price of allegorical interpretation.  Finally, world knowledge

conditions  understanding,  since  it  makes  poetical  representation  appear  relevant  and

appropriate.  The appropriateness,  in  turn,  is  strictly  bound to  the  conception  of  decorum

which becomes the object of our study in the Vth chapter of the dissertation („Characters and

their world”). It is illustrated that that the grammarian, following characters embedded in a

dynamic  and  changing  world  of  the  literary  work,  permits  us  to  perceive  shifts  of  the

cognitive perspective, gives us insight into characters’ emotions and intentions (even those

well-hidden), and helps us to recognize their social status and persuasive goals.

Understanding historical readings and comprehension rules in their richness and variety

would be equivalent to understanding comprehension itself. This task becomes arduous if one

realizes that the analysis of interpretations furnished by others forces us to openly profess our

own interpretative assumptions concerning nature and architecture of the search for meaning.

The other and not less demanding problem is finding analytical language which, on the one

hand, would not obscure interpretation work of others, and, on the other hand, which would

give the experience of others a form that is intelligible to us. Although we do not delude

ourselves into believing we gave a complete account of the Roman lecture experience, we

hope, however, we succeeded in pointing out its major components. We also think that some

of the hypotheses here drawn can become a starting point for more profound study of Roman
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hermeneutics.
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hellénistique et  romaine.  Entretiens sur l’Antiquité classique.  Vandoeuvres-Genève:
Fondation Hardt, ss. 83–93.

Morgan, T., 1998. Literate education in the Hellenistic and Roman worlds, Cambridge, New
York: Cambridge University Press.

Most, G.W. red., 1999. Commentaries = Kommentare, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Mühmelt, M., 1965. Griechische Grammatik in der Vergilerklärung, München: C.H. Beck.

De Nonno, M., 1990. Le citazioni dei grammatici. W: G. Cavallo, P. Fedeli, & A. Giardina,
red. Lo spazio letterario di Roma antica. Roma: Salerno Editrice, ss. 597–646.

Noske, G., 1969. Quaestiones Pseudacroneae, München.

O’Donnell, J.R., 1962. The Sources and Meaning of Bernard Silvester’s Commentary on the
Aeneid. Mediaeval Studies, 24 (1), ss. 233–249.

Ong,  W.J.,  2011.  Oralność  i  piśmienność:  słowo  poddane  technologii J.  Japola,  tłum.,
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pagani, L., 2011. Pioneers of Grammar. Hellenistic Scholarship and the Study of Language.
W: F. Montanari & L. Pagani, red. From Scholars to Scholia: chapters in the history
of  ancient  Greek  scholarship.  Trends  in  Classics.  Supplementary Volumes.  Berlin,
New York: Walter de Gruyter, ss. 17–64.

Pellizzari,  A.,  2003.  Servio:  storia,  cultura  e  istituzioni  nell’opera  di  un  grammatico
tardoantico, Firenze: L.S. Olschki.

Pépin, J., 1975. L’herméneutique ancienne, les mots et les idées. Poétique, 23 , ss. 291–300.

Perfetti,  C.A., Landi,  N. & Oakhill,  J.,  2008. The Acquisition of Reading Comprehension
Skill.  W: M. J. Snowling & C. Hulme, red.  The Science of Reading: a handbook.
Blackwell, ss. 227–247.

Perrone,  L.,  2003.  Le  commentaire  biblique  d’Origène  entre  philologie,  herméneutique et
réception. W: C. Jacob, red. Des Alexandries. Paris: Bibliothèque Nationale de France,
ss. 271–284.

Pethö, G., 2001. What is Polysemy? A Survey of Current Research and Results. W: E. Nemeth
& K. Bibok, red. Pragmatics and the Flexibility of Word Meaning. Current  Research
in  the  Semantics/Pragmatics   Interface.  Amsterdam,  London,  Oxford:  Elsevier,  ss.
175–224.

Pfeiffer, R., 1971.  History of classical scholarship: from the beginnings to the end of the
hellenistic age, Oxford: Clarendon Press.

Pinkster, H., 1990. Latin syntax and semantics, London, New York: Routledge.

Pinkster, H., 1972. On Latin Adverbs, Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Von Premerstein, A., 1900. Commentarii A. Pauly i in.,  red.  Paulys Realencyclopädie der

295



classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung, 4.1 , ss. 726–759.

Prestin,  E.,  2008. Writing and reading. W: G. Rickheit  & H. Strohner, red.  Handbook of
communication  competence.  Handbooks  of  applied  linguistics.  Berlin,  New  York:
Mouton de Gruyter, ss. 225–255.

Quinn, K., 1979. Texts and contexts: the Roman writers and their audience, London, Boston:
Routledge & Kegan Paul.

Raible, W., 1995. Arten des Kommentierens - Arten der Sinnbildung - Arten des Verstehens.
W:  J.  Assmann  &  B.  Gladigow,  red.  Text  und  Kommentar.  Archäologie  der
literarischen Kommunikation. München: Fink, ss. 51–73.

Rand,  E.K.  & Smith,  H.T. red.,  1946.  Servianorum in Vergilii  Carmina commentariorum
editio Harvardiana, Lancastriae, Penn.: Typographeo Lancastriano.

Rawson, K.A. & Kintsch, W., 2005. Comprehension. W: M. J. Snowling & C. Hulme, red.
The Science of Reading: a handbook. Malden, MA: Blackwell, ss. 209–226.

Recanati, F., 2003. Literal meaning, Cambridge: Cambridge University Press.

Reeve, M.D., 1983. Aelius Donatus. Commentary on Terence. W: P. K. Marshall & L. D.
Reynolds,  red.  Texts  and  transmission:  a  survey  of  the  Latin  classics.  Oxford:
Clarendon Press, ss. 153–156.

Reeve, M.D., 1979. The Textual Tradition of Donatus’ Commentary on Terence.  Classical
Philology, 74 (4), ss. 310–326.

Reeve, M.D. & Rouse, R.H., 1978. New Light on the Transmission of Donatus’s Commentum
Terentii. Viator. Medieval and Renaissance Studies, 9 , ss. 235–249.

Reynolds, L.D. & Wilson, N.G., 2008.  Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne
teksty  literackie  przetrwały  do  naszych  czasów P.  Majewski,  tłum.,  Warszawa:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Richardson,  N.J.,  1994.  Aristotle  and  hellenistic  scholarship.  W:  F.  Montanari,  red.  La
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