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Wszelkie rozwa»ania na temat postai typu boskiego lub heroiznego za-zynaj¡ si� zazwyzaj od wskazania ih domen, spey�kaji lub atrybutów.Takie kategoryzowanie jest typowe dla tradyji pi±miennizej, w której na-ukowy sposób patrzenia zostaª uksztaªtowany. Jednak»e w kulturze oralnejnikt nie typizuje w ten sposób osób, wokóª któryh konentruj¡ si� zyn-no±i kultowe i opowie±i mityzne. Ih ewentualn¡ harakterystyk� wywo-dzi¢ mo»na jedynie ze sposobów i okolizno±i ih przywoªywania. Du»¡rol� w kreaji wizerunku tyh postai odgrywa opowie±¢1 . Ramy narrajiokre±laj¡ model funkjonowania wyobra»e« o tyh postaiah, nakªadaj¡zarówno pewne ogranizenia z powodu obeno±i niewielu shematów fa-buªy (story-patterns), jak i dzi�ki multiplikaji wariantów opowie±i. Dlapublizno±i oralnej bóg zy heros2 przejawiaª swoj¡ mo w dziaªaniu, opo-wie±¢ o zynah jednego lub drugiego pozwalaªa rozumie¢, zym s¡, o ihharakteryzuje i zego si� po nih spodziewa¢. Wi¡»e si� to te» z funkj¡przekazywania wiedzy za pomo¡ opowie±i.W badaniah nad ksztaªtem postai przekrazaj¡yh zwykª¡ kondyj�ludzk¡ typu heros lub potwór nale»y zatem uwzgl�dnia¢ struktur� narrajiwypowiedzi mityznej. Rodzaj narraji wpªywa bowiem znaz¡o na kon-epj� tyh postai i determinuje w znaznej mierze ih ewoluj�. Sam¡narraj� ehuje w tradyji oralnej godny podziwu konserwatyzm, który

∗Karol Zieli«ski � doktor habilitowany nauk humanistyznyh w zakresie lite-raturoznawstwa, spejalno±¢: �lologia klasyzna, Uniwersytet Wroªawski; zaintereso-wania naukowe: epika i liryka Greji arhaiznej, szzególnie w perspektywie bada«nad przejawami kultury oralnej, kultura oralna w aspekie komparatystyznym, e-mail:karol.zielinski�uwr.edu.pl.1Niniejszy artykuª stanowi szki pewnej konepji, która wymaga bez w¡tpienia gª�b-szyh bada« ¹ródªowyh. Stanowi wi� rodzaj zapowiedzi tego, nad zym zamierzamw przyszªo±i praowa¢. Pierwsze pomysªy ku temu znalazªy si� w mojej monogra�i po-±wi�onej rekonstrukji grekiej epikiej tradyji oralnej, dlatego te» prosz� zytelnikao wybazenie, »e prawdopodobnie z�±iej ni» to jest przyj�te w publikajah naukowyhb�d� powoªywaª si� na wªasne wze±niejsze ustalenia.2Ten podziaª przyj�ty jest z tradyji grekiej, w której rozró»nienie mi�dzy bogamii herosami znajdowaªo swój wyraz w rytuale i miie. Nauka posªuguje si� tym rozró»-nieniem jako wygodn¡ klasy�kaj¡, ho¢ zapewne trudno byªoby j¡ ustali¢ na podstawieinnyh kultur, zwªaszza nieindoeuropejskih.



168 Karol ZIELI�SKIwynika z dostrzeganej przez Haveloka i Onga potrzeby stosowania po-wtarzalno±i w elu umo»liwienia zahowania warto±iowego komunikatuw przekazie ustnym. Jednoze±nie jednak mamy do zynienia z nieustann¡zmian¡ tego przekazu w kolejnyh jego przywoªaniah, stanowi¡¡ o jegopermanentnej mody�kaji3. Na zaprezentowanie jakiej± postai w przekazieo harakterze mityznym, na przykªad w eposie, ma zatem wpªyw i wyge-nerowanie struktur opowiadania w tradyji, jak i poszzególne rozwi¡zanieprzyj�te przez �autora� wersji w dost�pnym nam przekazie. Pie±niarz prze-kazuje bowiem opowie±¢ tak, jak j¡ rozumie. W przypadku pie±niarza, któryw naszej oenie zyskaªby miano bardziej kreatywnego, zyli lepszego, mo»edohodzi¢ do reinterpretowania zdarze« i postai zawartyh w opowie±i,zazwyzaj poddawanyh oenie moralnej4. Mo»e wi� zmieni¢ do pewnegostopnia wizerunek takiej postai ze wzgl�du na to, jak w jego wyobra»e-niu pie±« powinna dostarza¢ pohwaªy danemu bohaterowi. W poematahhomerykih takie przeinterpretowanie wizerunków bohaterów w stosunkudo tego, o mo»emy uwzgl�dnia¢ jako ih obraz tradyyjny, zahodzi nie-jednokrotnie i to w odniesieniu do gªównyh postai eposu jak Odyseusz,Ahilles, Parys et. B�dzie o tym okazja wspomnie¢ poni»ej.Ze wzgl�du na szkiowy harakter tyh rozwa»a« pozwol� sobie na wy-odr�bnienie najpierw grupy problematów, które przedstawione zostan¡ bli-»ej w z�±i egzemplaryznej.ProblematykaBa±niowo±¢ i rajonalno±¢Zaznijmy od genezy opowie±i epikiej. Zgodnie z konepj¡ Mieletinskiego,model herosa zmienia si� wraz z rozwojem eposu od bajki magiznej do epo-3Po±ród antropologów rzeznikiem �uktuaji kultury oralnej jest z pewno±i¡ J. Goody(s¡dz�, »e nie ma potrzeby przywoªywa¢ tu dla wykazania tego stanowiska pozyji zjego dorobku, podobnie jak powszehnie znanyh E. Haveloka i W.J. Onga). Zmienno±¢t� zauwa»yª jednak ju» A.B. Lord, wskazuj¡y na kreowanie pie±ni w poszzególnyhwykonaniah [ozywi±ie mo»na o tym przezyta¢ w: Pie±niarz i jego opowie±¢ (Lord A.B.2010), ale mo»na doda¢, »e po raz pierwszy Lord sformuªowaª t� tez� w artykule Homer'sOriginality: Oral Ditated Texts (Lord 1953, 124-134),℄. Teza ta byªa w badaniah nadHomerem respektowana, lez tylko do pewnego stopnia, najz�±iej bowiem przyjmujesi�, »e nie mo»e to dotyzy¢ tradyji �wielkih eposów�, st¡d zakªada si� w ih przypadkuwpªyw medium pisma dla ustalenia ih ksztaªtu.4Jest to jedna z tez wzmiankowanyh Iliady i jej tradyji. . . . Punktem wyj±ia dlaniej s¡ obserwaje A.B. Lorda wzgl�dem umiej�tno±i komponowania Avdo Med¹edovi-ia, który bardziej ni» pozostali pie±niarze przeksztaªaª zasªyszane pie±ni, tworz¡ wy-j¡tkow¡ atmosfer� i dramaturgi�. Osi¡ tyh przeksztaªe« jest sposób postrzegania przezMed¹edoviia etosu bohaterskiego oraz jego hierarhia warto±i moralnyh (Lord 1974,13-34).



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 169su historyznego (Mieletinski 2009). Badaz ten dostrzega zmiany w harak-terystye herosów, które zaobserwowa¢ mo»na równie» w epikih wyobra-»eniah bóstw (posªugiwanie si� magi¡ lub siª¡). To stanowisko ró»ni si� odprzyjmowanego z�sto w naue pogl¡du, »e realne wydarzenia i postai stop-niowo obrastaj¡ legend¡ w tradyji oralnej, wykazuj¡ oraz wi�ej eh ma-giznyh i fantastyznyh5. W stosunku do eposu grekiego utrzymywaª si�pogl¡d o priorytetowo±i poematów Homerowyh w stosunku do reszty po-ematów epikih, wzmiankowanyh przez ¹ródªa antyzne i zahowanyh wefragmentah i streszzeniah (tzw. epika yklizna, maj¡a by¢ dzieªem epi-gonów Homera)6. Pogl¡d ten nie wydaje si� jednak odpowiada¢ prawdzie: topoematy yklizne zawieraj¡ podstawowe fakty tradyji epikiej, a elemen-ty udowne, magizne i fantastyzne s¡ z ni¡ ±i±le zwi¡zane. Obserwujemywi� razej przej±ie od narraji o harakterze magiznym i fantastyznymdo tyh o harakterze rajonalistyznym, przy zym z�sto, jak w przypad-ku Homera mamy do zynienia z rajonalizmem pozornym7. Ten kierunekzmian powinni±my przyj¡¢ za zasadnizy. Oznaza on, »e tradyja oral-na nie tworzyªa si� na bazie przedstawiania faktów historyznyh, lez »ezahowywaªa histori� tylko dzi�ki temu, »e wstawiaªa j¡ w ramy opowie-±i. Ju» na samym wst�pie ob�towaªa we wszelkiego rodzaju wyolbrzymie-nia, wyra»aj¡e si� obeno±i¡ udów, fantastyznyh stworów i zdarze«oraz magiznyh wªa±iwo±i8. To kwestia kolejnyh rozstrzygni�¢ pie±nia-rzy epikih w obr�bie pie±ni. Poszzególne rozwi¡zania s¡ tam traktowa-ne jako przyzyna jakiego± wydarzenia, u Homera obserwujemy jednak, »eprzedstawiona przyzyna nie wykluza, a nawet z�sto uwzgl�dnia istnie-5Sztandarowym i wi¡» uwzgl�dnianym dzieªem jest tu: Bowra (1952).6Istotnym elementem tego stanowiska byª pogl¡d (równie» do±¢ powszehnie uwzgl�d-niany), »e wtórno±i poematów ykliznyh dowodzi wªa±nie pojawiaj¡a si� w nih ob�iefantastyka i magia, wyra»ony przez J. Gri�na (1977, 39-53).7(Zieli«ski 2014, s. 225-293). Pozorno±¢ polega najogólniej rzez bior¡ na zast�po-waniu przyzynowo±i magiznej przyzynowo±i¡ �religijn¡�, przypisuj¡¡ j¡ interwenjibogów. Przyzynowo±¢ ta jest z natury swej równie irrajonalna jak magizna, ale dajepozory przyzynowo±i rajonalnej. Fakt, »e wiele sytuaji mo»emy sprowadzi¢ do po-ziomu rajonalnego, nie oznaza, »e niemo»liwe to byªo w eposie, w którym elementyfantastyzne i magizne wyst�powaªy z wi�kszym nat�»eniem ni» w poematah Homera.8Przedstawiaj¡ rzez w sposób uproszzony: pie±niarz ±piewaj¡y panegiryk na po-grzebie wªady (sytuaja przedstawiana jako typowa w perspektywie historyznej genezyeposu) nie przedstawiaª, moim zdaniem, jego »yia i zynów zgodnie z prawd¡ historyz-n¡, lez stosowaª standardow¡ hiperbolizaj� jego osi¡gni�¢, ukazuj¡ go w perspektywiedokona« heroiznyh. Dzieje si� tak mimo tego, »e w urozysto±iah bior¡ udziaª osobypami�taj¡e wspominane wydarzenia. Te wªa±nie osoby nie b�d¡ z»ymaªy si� na nie-zgodno±i opowie±i ze stanem faktyznym, lez razej b�d¡ ozekiwa¢ przedstawieniaskonwenjonalizowanego, heroizuj¡ego ih wªad�.



170 Karol ZIELI�SKInie przyzyn nadnaturalnyh, funkjonuj¡yh w tradyji9. Jest to typowedla pie±niarza oralnego funkjonowanie w tradyji: nie mo»na jej zaprze-zy¢, ka»dy element mo»e jedynie wysuwa¢ si� naprzód, nie eliminuj¡ po-zostaªyh. Trudno tu wi� mówi¢ o jakiej± trwaªej tendenji ewoluyjnejod irrajonalno±i do rajonalno±i. Nale»aªoby razej stwierdzi¢, »e rajo-nalizaja tªumi¡a elementy kontrfaktyzne stanowi jedynie mo»liwo±¢ po-jawiaj¡¡ si� w poetye oralnej. Tak¡ staª¡ tendenj� do rajonalizowaniaobserwujemy w kulturze pi±miennej, która harakteryzuje si� przede wszyst-kim zdolno±i¡ do wery�kaji ustale« poprzedników. Ozywi±ie, tak»e tud¡»enie do rajonalno±i realizuje si� w sposób bardzo niekonsekwentny.Nawet w historiogra�i przej±ie od Herodota do Tukidydesa mo»liwe jesttylko w sprzyjaj¡yh warunkah kulturowyh � tzw. o±wieenie ate«skie,a potem obserwowa¢ mo»na wielokrotnie ponowne skªanianie si� ku udow-no±i, magizno±i i fantastyzno±i. Tak»e w eposie rajonalizm traktowanyjako priorytet w wyborze rozwi¡za« nie stanowi jakiej± trwaªej zdobyzy oniezahwianej pozyji. Je±li hodzi o postai typu heroiznego, analogiznasytuaja daje si� zaobserwowa¢ w romansie ryerskim (od pó¹nego ±rednio-wieza do baroku), gdzie w stosunku do epikih hansons de geste znazniezwi�ksza si� ilo±¢ elementów fantastyzno-magiznyh.Powielanie wzoru i zró»niowanie postaiW eposie wspóªobene s¡ warstwy wywodz¡e si� z ró»nyh epok, je±li ho-dzi o j�zyk kompozyji, realia historyzne, metaforyk� itp. Dotyzy to rów-nie» eh przypisywanyh postaiom heroiznym i potwornym. Olbrzymi¡rol� odgrywa w tym wielowersyjno±¢, harakteryzuj¡a tradyj� oraln¡. Wi-zerunku herosa i potwora nie determinuje jego obraz zawarty w jednej �wy-powiedzi mityznej�, w jednym utworze, o przekªada si� w kulturze oralnejna poszzególny performane. Mo»liwe jest na przykªad wspóªistnienie w je-go wizerunku kilku ró»nyh eh, z pozoru wykluzaj¡yh si�. Mog¡ go wi�harakteryzowa¢ jednoze±nie i ehy wrodzone, i ehy nabyte, i wspar-9Uznanie zreszt¡ tego, o mogªo by¢ rajonalne lub nie dla Homera, jest trudne doustalenia. E.g.: Je»eli wspominana jest przez Priama wojna z Amazonkami, do której stajeon jako sojusznik Frygów, to zy s¡ to ba±niowe postai, zy te» w jakiej± mierze sposóbprezentaji ih przez Priama oznaza rajonalizaj� mityznego wydarzenia. Mo»e wi�s¡ one dla niego tak samo realne jak Frygowie, mimo »e sam Homer i jego wspóªze±ninie mieli ju» szansy spotka¢ si� z tym mityznym plemieniem? Sprawa ta wymaga jeszzepogª�bionyh analiz, by nie poprzestawa¢ na takim uproszzonymmodelu, jaki przestawiaM. West (2003, 1-14), w którym Amazonki i Etiopowie ex de�nitione s¡ traktowani jakopostai ba±niowe w odró»nieniu od realnyh sojuszników Trojan wyst�puj¡yh w ihkatalogu (II 819-877). Jak zauwa»yª jednak kiedy± R. Carpenter, (1974, 66- 67), udziaªLykijzyków w walkah pod Troj¡ jest równie rajonalny jak udziaª Etiopów i Amazonek.



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 171ie nadprzyrodzone, de�niuj¡ jego niezwykªo±¢ z�sto zale»nie od strategiiprzyj�tej w narraji oralnej. W eposah takih jak Iliada zy Beowulf, mimo»e narraja determinuje przyj�ie jednego rozwi¡zania, aluzyjnie przywo-ªuje si� pami�i i wyobra¹ni sªuhazy inne rozwi¡zania. Nie mo»na ªatwozdeydowa¢, zy te inne rozwi¡zania s¡ obene w tradyji w odniesieniudo tej konkretnej postai zy te» wystarza sama potenjalno±¢ funkjono-wania w tradyji ró»nyh modeli � modele te mog¡ by¢ realizowane przezró»ne postai zgodnie z panuj¡¡ w tradyji oralnej wszehobeno±i¡ me-tonimii10. O wszystkim deyduje wi� wspominany konserwatyzm tradyjioralnej, nie pozwalaj¡y rezygnowa¢ lub odrzua¢ »adnego elementu trady-ji. Ih wzgl�dna ob�to±¢ z kolei pozwala na tworzenie kon�guraji zgodnyhz intenj¡ przyj�t¡ przez wykonaw�-twór� pie±ni.Upodobnienie bohatera i antagonisty-potworaJest to problematyka niezwykle zªo»ona, dlatego w tym miejsu zajmiemysi� tylko jedn¡ kwesti¡, silnie ukazuj¡¡ wpªyw przyj�tego shematu fabuªyopowie±i na wizerunek postai. Proponuj� przyjrze¢ si�, jak zmiana spo-sobu budowania napi�ia w eposie wpªywa na zmian� postrzegania herosai jego adwersarza. Relaje, które wytwarzaj¡ si� mi�dzy herosem a jego wro-giem, uruhamiaj¡ w wyobra¹ni opowiadazy opowie±i (dla uªatwienia b�d�ih nazywaª pie±niarzami) zespóª skojarze« opartyh na zasadzie zwieria-dlanego odbiia. Dlatego w dalszej z�±i artykuªu b�d� mówiª o konepjilustra.Przyj�ie jednej zmiany w wizerunku postai heroiznej wymusza przy-j�ie analogiznej zmiany w postai jego potwornego adwersarza. Daje si�bowiem zaobserwowa¢ paralelizm eh ±ieraj¡yh si� postai � paralelnewykorzystanie magii, siªy lub podst�pu. Rywalizaja przebiega zazwyzajna tym samym poziomie dziaªania, zyli hodzi o wykazanie si� wi�ksz¡ ma-gi¡, siª¡ lub podst�pem. Wi¡»e si� to bezpo±rednio z ksztaªtem prowadzonejnarraji i sposobem budowania w niej napi�ia.
10W kwestii znazenia metonimii dla epikiej tradyji oralnej nale»y przywoªa¢ konep-j� J. Foleya traditional referentiality, zakªadaj¡¡, »e powtarzaj¡e si� elementy eposuznajduj¡ swoje zrozumienie u odbiorów dzi�ki znajomo±i tradyji oralnej, przywoªy-wanej w wielu wze±niej sªyszanyh pie±niah (1991). M. Czeremski (2009) przedstawiametonimi� jako zasadniz¡ dla kreaji mitu. Zjawisko to zatem nale»aªoby postrzega¢szerzej jako wiod¡e dla rozumienia kultury oralnej.



172 Karol ZIELI�SKICz�±¢ egzemplaryznaBa±niowo±¢ i rajonalno±¢Jak zauwa»yªem, za punkt wyj±ia przyjmuj� konepj� Mieletinskiego, we-dle której epos determinuje dziaªanie herosa (esenj¡ eposu jest posta¢bohatera-protagonisty), o ewokuje ewoluyjn¡ typologi�. Bohaterami opo-wie±i s¡ w kolejno±i: pewien zªowiek, heros kulturowy, heros epiki.Wrogowie posiadaj¡ pierwotnie ehy potworne � wi¡»e si� to z z�stymidenty�kowaniem swojego plemienia z ludzko±i¡, inni ludzie postrzegani s¡jako demony. Mieletinski dostrzega, »e w proesie przeksztaªania si� eposuba±niowego (lub bajkowo-mitologiznego) w ten typu historyznego, obokzmiany wizerunku herosa, który staje si� idealnym pod wzgl�dem etyznymwojownikiem, którego ehuje nadzwyzajna odwaga i siªa, nast�puje zmia-na postrzegania wrogów, którzy staj¡ si� rzezywistymi wrogimi plemiona-mi, tra¡ymi swoje rysy potworne. Ostatnim etapem tego �uzªowiezania�wrogów byªoby przyhylne ih postrzeganie, gdzie przynajmniej niektórzyih przedstawiiele prezentuj¡ wysok¡ warto±¢ etyzn¡ (Iliada, Mahabhara-ta). Istotne w tym wzgl�dzie s¡ dwie obserwaje Mieletinskiego:a) jeden heros mo»e wykazywa¢ si� ehami ró»nego typu (np. ª¡zy¢w sobie ehy herosa kulturowego i epikiego);b) w jednej tradyji epikiej mog¡ pozostawa¢ obok siebie bohaterowieró»nego typu (np. Väinämöinen i Lemminkäinen, Sosruko i Batradz).Zmiany w postrzeganiu funkji herosa mog¡ wpªywa¢ na zmiany w nar-raji. Smoka mo»na pokona¢ magi¡ lub podst�pem, ale kiedy herosa e-howa¢ ma ju» tylko siªa i odwaga, zahowanie posªu»enia si� magi¡ mo»epowodowa¢ wprowadzenie do historii nowyh postai, na które ten zynzostaje sedowany. Przykªadem sªu»y tu historia wyprawy po zªote runo,b�d¡a kanw¡ oralnyh opowie±i epikih, jak na to wskazuje Odyseja (XII70). Smoka usypia w magizny sposób Medea, by Jazon mógª wykra±¢ zªoteruno. Heros nie mo»e zosta¢ jednak bez heroiznego zynu, dlatego wykra-dzenie zªotego runa poprzedza seria prób (poskromienie ognistyh byków,pokonanie Spartiatów), w któryh mo»e si� wykaza¢.Eksponowanie nadzwyzajnej siªy prowadzi do wyzbywania si� przez he-rosów magiznyh artefaktów lub pomniejszania ih moy zarodziejskih.Beowulf posiada niezwykªy miez (w. 555), ale do pokonania Grendela u»y-wa jedynie goªyh dªoni, o ma udowodni¢ jego heroizno±¢ (ww. 435-440,



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 173750-765). Sam miez11 u»yty zostaje tak»e niefortunnie przeiw mate Gren-dela (ww. 1519-1532). Niezwykªa warto±¢ magiznego przedmiotu pierwot-nie wyra»aªa si� w wyª¡zno±i posªugiwania si� przedmiotem przez herosa� tylko on bowiem mo»e wydoby¢ zakl�t¡ w nim mo. Najz�±iej prze-dmiot zawdzi�za bohater swoim przodkom � tylko on mo»e od nih godosta¢ i si� nim posªu»y¢ (motyw niemo»no±i posªugiwania si� artefak-tem przez osob� niepowoªan¡). Czasami jednak nawet on musi na artefaktyzasªu»y¢ (przykªad Dawida z Sasunu). Jego magizn¡ warto±¢ zasami za-znaza, ale i niekiedy ewokuje, imi�, które posiada artefakt: miez GramSygemunda i Sygurda, miez Ekskalibur Artura, ªuk Gandiwa Ard»uny et.W Iliadzie przedmioty nie maj¡ imion. Ih pierwotn¡ niezwykªo±¢ suge-ruje wskazywanie na ih boskie pohodzenie lub przynale»no±¢ (np. �ªukApollona�, a wªa±iwie: �ªuk � dar Apollona�). Konepja boskiego darunie stoi w sprzezno±i z przedstawianiem produkowania przedmiotu przezzªowieka. Domniemywam w tym wzgl�dzie przekazywanie wytworzonegoproduktu w opiek� odpowiedniemu bóstwu przez u»yie zakl�ia wi¡»¡egosi� z przedmiotem (Zieli«ski 2014, s. 247-256).Powielanie wzoru i zró»niowanie postaiGdy epos przyjmuje ksztaªt yklu, wi�ksza ilo±¢ epizodów ª¡zo-na jest z jedn¡ wyj¡tkow¡ postai¡, przy zym dzi± wiemy ju», »epriorytetow¡ rol� w±ród tyh opowie±i graj¡ historie ±mieri i apo-teozy herosa dokonuj¡ego zynu, natomiast wtórnie wytwarzane s¡opowie±i o jego niezwykªyh narodzinah i dziei«stwie (Blakburn1989, s. 15-32). Rol¡ bohatera epikiego jest dokonanie zynu ratu-j¡ego aª¡ spoªezno±¢. Uwypuklenie rangi zynu sprowadza si� doprzedstawienia sytuaji, w której jedynie on mo»e go dokona¢. Cz�sto sto-sowanym zabiegiem jest zaznazenie, »e nie mogli go dokona¢ inni boha-terowie. Mit herosa wywodzi si� z rytów inijayjnyh, st¡d paradoksalnepokonanie przeiwno±i, której nikt nie mógª da¢ rady przez mªodego hªop-a, staj¡ego si� m�»zyzn¡, dla którego zyn ten b�dzie pierwsz¡ jego walk¡w »yiu. Ozywi±ie, z zasem mo»na drog� do gªównego zadania wydªu»a¢poprzedzaj¡ymi j¡ dokonaniami. Rangi jego zynowi nadaje te» dodawa-nie mu dru»yny skªadaj¡ej si� z innyh wielkih bohaterów, któryh rolazazwyzaj sprowadza si� do wspomagania go na drodze do gªównego zada-nia. Najbardziej sugestywnym przykªadem jest wyprawa Jazona i Argonau-tów12.11Miez Hrunting jest po»yzony od Unfera (ww. 1455-1491) � typowe dla historiiherosa jest dysponowanie przez niego po»yzon¡ broni¡ i zbroj¡ (vide Zieli«ski 2014,s. 196-199). Jest to ±lad zwi¡zków pie±ni heroiznej z rytuaªami inijayjnymi.12Lord zauwa»a, »e najwy»ej eniony przez niego i Parry'ego pie±niarz � Avdo Me-



174 Karol ZIELI�SKIW yklu epikim typu historyznego heroizny zyn ma miejse podzaswojny, zdobywania miasta, staria aªyh narodów i to wªa±nie wydarzeniezazyna wybija¢ si� na plan pierwszy. W takim elu zebranie dru»yny he-rosów staje si� elementem obowi¡zkowym, a zyn herosa � epizodem tyhwielkih wydarze«. W takih warunkah naturalna staje si� proliferaja he-roiznyh zynów herosa. W yklu troja«skim Ahilles ma do wypeªnieniakilka misji zabiia wa»nyh wojowników. Zawsze wypeªniaj¡ one ten samshemat narrayjny: zabiie dowódy sprzymierze«ów troja«skih i synaPriama. Ale te» z tak¡ proliferaj¡ zynów spotykamy si� na grunie gre-kim w eposie ba±niowym. Herakles nie pokonuje jednego potwora, jak jeszzePerseusz, lez aª¡ ih wydªu»aj¡¡ si� list�, w ramie yklu epikiego ukªa-daj¡ego si� zapewne w dwana±ie pra. Podobnie rzez ma si� z Tezeuszempodejmuj¡ym si� ró»nyh zada«.W perspektywie yklu, zyli kiedy pie±ni epikie wi¡»e jedno wa»newydarzenie (zwªaszza typu historyznego), nie tylko jeden heros ma dowykonania ró»ne zadania, lez równie» przy tej samej okazji pojawia si�miejse na dokonania ró»nyh bohaterów. Mamy wtedy do zynienia z pro-liferaj¡ herosów, która dostosowana jest ±i±le do praktyki kreowania fabuªyw tradyji oralnej.Przy proliferaji herosów dostrze mo»na dwie tendenje, z zasady roz-bie»ne, ho¢ przenikaj¡e si� wzajemnie:� r o z r ó » n i a n i a z e w z g l � d u n a f u n k  j �. Herosprzyjmuje wyró»niaj¡e go epitety dystynktywne. W yklu troja«skimzaznaza si� dwukierunkowe prezentowanie eposu, w którym gªównerole przypadaj¡ Ahillesowi i Odysowi, wze±niej zapewne Filoktetowi,którego rola pokrewna jest Ahillesowi (Zieli«ski 2014, s. 293, 307-308,500-501);� i d e n t y f i k a  j i w y r a » a j ¡  e j s i � w s u b s t y t u  j i.Nowo powoªany heros peªni funkj� substytutu gªównego herosa,przejmuj¡ z�±iowo lub aªkowiie jego funkj� (w Iliadzie rol� Ahil-lesa przejmuj¡ przede wszystkim Patroklos i Diomedes, ho¢ w pew-nyh funkjah inni, np. Tersytes w roli antagonisty Agamemnonaponosz¡ego w widozny sposób kl�sk� w sporze i graj¡ego rol� �ko-zªa o�arnego�). Substytuja bohaterów w peªni podporz¡dkowana jestzasadzie metonimii. Peªnienie zyjej± roli przez substytut nie oznaza,»e brak mu eh indywidualnyh. U Homera im bardziej substytutd¹edovi¢ � dla nadania rozmahu swym wykonaniom h�tnie �dodaje� do pie±ni sen�gromadzenia dru»yny wielkih herosów epoki (Lord A.B. 2010, 234-235); szerzej na tentemat we wzmiankowanej w przyp. 1 pozyji tego samego autora.



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 175zbli»ony jest w dziaªaniu do swego pierwowzoru, tym silniejsza zaho-dzi dywersy�kaja. Wynika to z potrzeb narraji. Upodobnienie bo-haterów wykorzystuje Homer do budowania harakterystyznego dlatehniki oralnej napi�ia dzi�ki korzystaniu z systemu aluzji do obra-zów i sen tkwi¡yh w tradyji epikiej, tzn. w ±wiadomo±i zbiorowejjego sªuhaj¡yh odbiorów.Tworzenie sytuaji, w której wykorzystywany jest substytut, wale niejest okolizno±i¡ rzadk¡ w eposie grekim, tym bardziej nie mo»na jej kwa-li�kowa¢ jako wkªad Homera. W pie±niah yklu troja«skiego substytujawydaje si� na trwaªe zª¡zona z Ahillesem. Sprzyja temu staªe wyst�po-wanie motywu wyofania si� tego bohatera z walki. Wynika on, moim zda-niem, z pojmowania roli Ahillesa jako mªodego bohatera, do±wiadzaj¡e-go inijaji i to nie tylko z wypeªniania wzoru (odosobnienie-powrót), alez potrzeby wyeksponowania, »e jest on mªodym bohaterem, którego brakudo±wiadzaj¡ zgromadzeni na wyprawie herosi. Grupowanie pie±ni wokóªwydarzenia, jakim jest wojna troja«ska, a nie wokóª herosa spowodowaªo za-istnienie potrzeby, »eby heros-protagonista mógª si� pojawi¢, gdy wszystkih�synów Ahajów� dotkn�ªa kl�ska, zyli zarysowaªa si� sytuaja kryzysowa.Model bohatera doznaj¡ego inijaji zostaª przebudowany na ró»ne sposo-by: Ahilles musi uda¢ si� na odosobnienie, by mógª wrói¢, nie przestaj¡peªni¢ funkji najmªodszego z bohaterów, niezb�dnego do osi¡gni�ia elu.Paralelnie uksztaªtowana jest sytuaja Filokteta, który musi by¢ sprowa-dzony z odosobnienia pod Troj�. Irrajonalno±¢ zynu bohatera doznaj¡egoinijaji zostaje w eposie historyznym przykrywana lub usuwana (Ahillesstaje si� najlepszym z wojowników, zanim dokona wªa±iwego zynu). Przy-j�ty zostaje zatem model eksponuj¡y drog� herosa do zynu, lez zostaje on� sit venia verbo � zdekonstruowany. W baje bohaterskiej i w ba±ni kolejnesytuaje spotykane na drodze bohatera przyzyniaj¡ si� do jego ko«owegozwyi�stwa. Tu powielone zostaje zadanie gªówne: zakªada si� ±wiadomo±¢istnienia innyh pie±ni o tym bohaterze lub potenjalnie sugeruje si� ta-k¡ sytuaj� (je±li hodzi o zas sprzed akji eposu, w przypadku Beowulfawspomniane pokonanie przez niego w rywalizaji herosa Brey i pokonaniew wale morskih potworów (ww. 506-586), a w przypadku Ahillesa z Ilia-dy uwzgl�dniane s¡ obydwie sytuaje: miaª zabi¢ innyh synów Priama �aluzja do innyh pie±ni, miaª zdoby¢ 12 miast pªyn¡ do nih okr�tem i 11udaj¡ si� tam l¡dem).Potwierdzenia, »e to wªa±nie model inijaji jest zasadnizy w grekiejtradyji epikiej, dostarza Odyseja. Powraaj¡y bohater jest ju» w miar�wiekowy, o jest zgodne ze shematem Pie±ni Powrotu, lez zostaje odmªo-dzony, by mógª dokona¢ zynu.



176 Karol ZIELI�SKIAhilles wypeªnia podstawowy wzorze postai herosa: nadzwyzajnasiªa pozwala mu pokona¢ wroga zagra»aj¡ego grupie, z której wywodzisi� bohater. Posta¢ Odyseusza jest zbudowana z zasady inazej: posªugu-je si� w terminologii epikiej métis 'ukrytym przed innymi zamiarem' orazdolos 'podst�pem, fortelem'. To spolaryzowanie postai umo»liwiªo funkjo-nowanie yklu jako opowie±i o tyh dwóh bohaterah, albowiem to heros,a nie wydarzenie stanowi¡ zawsze osnow� pie±ni epikiej. Posta¢ Odyseuszaprzypomina bardziej herosa kulturowego, który równie» razej wykrada o±ni» zdobywa w wale, posªuguje si� przy tym podst�pem i magi¡. Mo»eprzy tym przybiera¢ rol� zªo±liwego i podst�pnego trikstera. Jak ju» za-znazaªem, wspóªobeno±¢ w eposie ró»nego typu postai nie jest nizymniezwykªym.Przykªad Odyseusza z Odysei mo»e te» doskonale sªu»y¢ przedstawie-niu, jak przeksztaªany mo»e by¢ tradyyjny rysunek herosa. Odyseusz za-howuje w eposie swój tradyyjny rys trikstera, posªuguj¡ego si� kªam-stwem i podst�pem, ale jest on znaz¡o wybielany w stosunku do trady-ji yklu troja«skiego. Albo w ogóle si� nie wspomina, albo w mglistyhaluzjah o jego nienyh zynah (np. nie mówi si� o podst�pnym zabi-iu Palamedesa, jednego z wodzów ahajskih, aluzyjnie wspomniane jestdoprowadzenie do upadku Ajasa). Ró»nymi sposobami zaznaza si� te» za-równo potenjaln¡ mo»no±¢ posªugiwania si� siª¡, a nawet posiadanie przezniego bié 'siªy ujawniaj¡ej si� w wale' odpowiadaj¡ej sile Ahillesa. Zna-mienne jest przedstawienie �naªowego zynu napi�ia ªuku dzi�ki posiadanejsile, okazanej zalotnikom wbrew demonstrowanemu przez nih podst�pnemusprytowi (próby rozgrzewania ªuku, smarowania go tªuszzem, przekªadaniazawodów na dzie« nast�pny).W tradyji oralnej mamy wi� do zynienia zarówno z typowo±i¡przedstawiania bohaterów, jak i z ih niejednorodno±i¡. Kiedy posta¢ na-biera ju» w tradyji eh dystynktywnyh, s¡ one, z jednej strony, prze-noszone niekiedy na innyh, z drugiej, sama posta¢ mo»e by¢ reinterpre-towana w poszzególnyh pie±niah, o wi¡»e si� z rozumieniem tej posta-i i sytuaji, w jakiej si� znalazªa, przez poszzególnyh pie±niarzy, a na-wet w poszzególnyh wykonaniah. Pie±niarz bowiem nie jest obligato-ryjnie przywi¡zany do jednego uj�ia � mo»e zmienia¢ swoje przestawie-nie w zale»no±i od kontekstu wykonania lub z innyh nieznanyh namprzyzyn. Przykªadem na t� ostatni¡ okolizno±¢ jest wyst�powanie ró»-nyh obrazów tej samej postai nawet u tego samego poety. Tym trze-ba tªumazy¢, jak mi si� wydaje, przekazy o dwóh pie±niah Stezyho-ra o Helenie, ukazuj¡yh t� posta¢ w zªym i dobrym ±wietle. Ten po-dwójny obraz Heleny uwidaznia si� u innyh poetów (np. zªy u Al-



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 177kajosa, dobry u Safony). Jest te» przypisywany samej tradyji epikiej(Herodot powoªuje si� na wersj�, w której prawdziwa Helena nigdy niedotarªa do Troi, uwzgl�dnian¡ te» przez tragików attykih). W tek±ieIliady znajduj¡ si� równie» miejsa wskazuj¡e na znajomo±¢ obu wersjiprzez Homera � pie±niarz dla potrzeb swojej narraji, a mo»e z innyh jesz-ze wzgl�dów opowiada si� za jedn¡, uniewinniaj¡¡ Helen�13.Kwestia wielowersyjno±i wizerunku herosa wymaga wi� szerszegoomówienia.Tradyyjnie w badaniah �lologiznyh dominuje potrzeba ustalaniawersji wze±niejszyh i pó¹niejszyh mitu. Badania te posiadaj¡ ogrom-n¡ warto±¢, pozwalaj¡ na wprowadzenie porz¡dku w przekazah antyz-nyh, ale wzgl�dnie wiarygodne twierdzenia przy tej metodzie mog¡ do-tyzy¢ niemal wyª¡znie okresu historyznego. Minusem tyh bada« jestte» ih shematyzno±¢, uznaje si�, »e pewne ehy nale»y ª¡zy¢ z od-powiednim okresem, i ih pojawienie si� niejako z kluza uznaje si� zadowód w sprawie (np. w¡tki romansowe wi¡»e si� z okresem hellenistyz-nym). Znaznie wi�ksze problemy pojawiaj¡ si� jednak przy badaniu okresuprzed-historyznego, a dotyzy to wi�kszo±i materiaªu powi¡zanego z tra-dyj¡ epik¡. Mehanizne stosowanie metody historyznej przynosi, moimzdaniem, wi�ej szkód ni» po»ytku. Nakªada si� na to, wzmiankowana nawst�pie, kwestia rozumienia rajonalizmu Homera i ustalenia relaji mi�dzyfantastyk¡ a rajonalizmem w eposie oralnym.Jako przykªad nieh posªu»y artykuª Jonathana Burgessa o ±mieriAhillesa (Burgess 1995, s. 217-243), w którym autor stwierdza, »e obra-zy dziaªa« Tetydy sªu»¡e zapewnieniu nie±miertelno±i herosa s¡ wyra¹-nie po-homerykie. Zdaniem Burgessa, Homer nie wykazuje ih znajomo±i,a pierwotny dla tradyji yklu troja«skiego musiaª by¢ obraz pozbawionejniezwykªo±i ±mieri Ahillesa, gdzie rana w pi�t� musiaªa oznaza¢ zatrzy-manie w miejsu �szybkonogiego� bohatera (dowodem na to ma by¢ �na-±ladowanie� tej seny przez Homera w senie ranienia w stop� Diomedesaprzez Parysa XI 369-375).W Iliadzie i jej tradyji. . . staraªem si� wykaza¢ na kilku poziomahrozumowania, jak niesªuszne jest to rozumowanie (Zieli«ski 2014, s. 258-262). Tu podam tylko sumaryzne wnioski:
13To przekonanie wymaga szerszego omówienia, na które nie znajduj� miejsa w tymartykule z wspomnianyh na wst�pie przyzyn.



178 Karol ZIELI�SKI1. Bª�dna jest funkjonuj¡a w ±wieie naukowym opinio ommunis, »erajonalizm/realno±¢ faktów jest pierwotna w genezie eposu. W¡tkifantastyzne, udowne i magizne nie s¡ wtórne, lez pierwotne w ewo-luji eposu, tak»e w odniesieniu do eposu typu historyznego, któregohistoryzno±¢ jest tylko pozorna, peªni rol� bardziej tªa i sztafa»u.Sama rajonalno±¢ Homera te» jest iluzoryzna: mo»emy obserwowa¢przejmowanie przyzynowo±i magiznej zdarze« przez dziaªanie bo-gów. Nigdy nie jest to rajonalno±¢ typu o±wieeniowego, któr¡ skªonnijeste±my narzua¢ Homerowi.2. Homer nie tylko wykazuje znajomo±¢ funkjonuj¡ej w tradyji przy-zynowo±i magizno-fantastyznej, ale te» nie podwa»a jej, nie po-lemizuje z ni¡. Zast�puje jedn¡ przyzynowo±¢ inn¡, nie eliminuj¡tamtej, a nawet uwzgl�dniaj¡ jej �równoprawne� istnienie. Jest totypowe dla tehniki oralnej.Jako dowód mo»na przedstawi¢ zagadnienie wielo±i zbroi Ahil-lesa. W Iliadzie i jej tradyji. . . wykazuj�, »e z dwóh zbroi, którenale»¡ do Ahillesa, tradyyjnie magizna jest zbroja jego oja Peleu-sa, jeden z darów boskih na ±lubie Peleusa i Tetydy, w której idzie dowalki Patroklos (Zieli«ski 2014, s. 243-247). Patroklos ginie dopierowtedy, gdy zostaje pozbawiony ohrony zbroi przez boga Apollona.Zbroj� t� przejmuje Hektor, ale jest on postrzegany jako nieprawnyjej wªa±iiel, kto±, komu si� ona nie nale»y. Jednak»e Hektor korzystaz niej. Ahilles w stariu z Hektorem musi uwzgl�dnia¢ magizn¡ mozbroi i tra�a Trojanina w miejse, gdzie nie przykrywa mu ona iaªa,w szyj� mi�dzy obojzykami.Zast�powanie magiznej moy ingerenj¡ bosk¡ widozne jest zato w obrazie wªózni Ahillesa. Jej niezwykªo±i dowodz¡ dwie ehy.Po pierwsze, jest tak i�»ka, »e tylko Ahilles mo»e j¡ unie±¢ � za-znazona wi� zostaje nadnaturalna siªa bohatera, a nawet gradajaherosów: nawet Patroklos przywdziewaj¡y zbroj� Ahillesa nie mo»ejej unie±¢. Po drugie, jest magizna, poniewa» powraa do wªa±iiela.W Iliadzie jednak nie wraa sama (jak w miie o my±liwym Kefalosie),lez jest przynoszona Ahillesowi przez Aten� i Posejdona (Zieli«ski2014, s. 247-249).3. Mityzny obraz zapewniania odporno±i iaªa na iosy broni nie kªóisi� z konepj¡ unie±miertelniania. Zapewnienie odporno±i na iosystanowi obrazowe przedstawienie konepji unie±miertelniania, którejinnym obrazem jest mit o wypalaniu w herosie pierwiastka ±miertel-



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 179nego. To zynienie nie±miertelnym rozumie badaz kanadyjski jakobezduszne sprawdzanie nie±miertelno±i dziei, skoro w miie poja-wia si� wzmianka o starszym rodze«stwie Ahillesa, które nie prze»yªomatzynyh eksperymentów. Problem stanowi stosowanie ±isªej logikiw analizie takih przekazów bez zwraania wi�kszej uwagi na konwen-jonalno±¢ motywów. Motyw najmªodszego z rodze«stwa, które osi¡gael niedost�pny dla starszyh, stanowi element mitów wi¡»¡yh si�z rytuaªem inijayjnym. Nie mamy do zynienia ze sprawdzaniemnie±miertelno±i dziei, lez ze staraniami uzynienia nie±miertelnymi(podobnie jak Demeter unie±miertelnia Demofoonta, Medea baranai w elowo nieudanej próbie Peliasa). Konepja herosa wykluza nie-±miertelno±¢, a mówi¡ dokªadniej: w grekiej konepji herosa jego±mier¢ jest niezb�dna do dalszej apoteozy i nie±miertelno±i w kuliei miie. Jego niepodatno±¢ na zranienie i nie±miertelno±¢ musi by¢ wi�niedoskonaªa, niepeªna. Chodzi wi� o potrzeb� ukazania w eposietrudno±i w zadaniu herosowi ±mieri, przy jednozesnej koniezno±ijej do±wiadzenia przez niego. W przypadku motywu niepodatno±iskóry na zranienie obej±ie tej zapory mo»e przebiega¢ na dwa sposo-by:� albo heros ma jedno miejse, w które mo»na go zrani¢, ale ozna-za to jednoze±nie jego natyhmiastow¡ ±mier¢ (miejse zazwy-zaj nierajonalne: pi�ta, ªokie¢, paha, kolana),� albo niepodatno±¢ na zranienie zostaje w jaki± sposób pomini�ta,jak w przypadku zaduszenia Kyknosa odpornego na spi» rzemie-niem od jego heªmu przez Ahillesa.4. W tradyji oralnej istniej¡ obok siebie ró»ne wersje �niedoskonaªej nie-±miertelno±i� herosa. U Ahillesa pojawia si� motyw magiznej zbroi,zyli magiznego dodatku, motyw odporno±i iaªa na rany wale niemusi by¢ pó¹niejszy ho¢by z raji funkjonowania w yklu troja«skimopowie±i o Kyknosie, postai bardzo arhaiznej z punktu widzeniatworzenia si� yklu. Odporny na iosy miaª by¢ równie» Ajas. Motywodporno±i skóry na iosy pojawia si� u Homera w przypadku Pa-troklosa, peªni¡ego funkj� substytutu Ahillesa � Euforbos tra�a gow ±rodek pleów mi�dzy barkami. Jest to to samo miejse, w które tra-�¢ miaª ±miertelnie Zygfryda Hagen. Odporno±¢ skóry zapewniªa Zyg-frydowi krew smoka poza miejsem, które przykryª spadaj¡y listek.W senie ±mieri Patroklosa, wzorowanej na senie ±mieri Ahille-sa i stanowi¡ej jej zapowied¹, pojawiaj¡ si� wi� obok siebie obrazymagiznej zbroi i magiznej skóry, nie wykluzaj¡e si� wzajemnie.



180 Karol ZIELI�SKICiekawe poª¡zenie obu motywów znajdujemy w Mahabharaie: Kar-na posiada zbroj� z amrity, która przyrosªa do jego iaªa. Pokonanyzostaje dzi�ki temu, »e zostaje jej pozbawiony � musi j¡ sobie odi¡¢od iaªa. Trai wi� nie tyle podwójn¡, o dwuwariantow¡ ohron�swego iaªa.W Iliadzie pojawia si� te» inny motyw niezwykªo±i przypisywanejAhillesowi. Eneasz wypowiada si� o Pelidzie (XX 102), »e zawsze jest ja-ki± bóg, który go hroni od zguby, ale je»eliby bóg równo rozªo»yª losy, nietak ªatwo Ahilles mógªby go pokona¢, je±li nawet hlubi si�, »e jest a-ªy ze spi»u. Pojawia si� tu pseudo-rajonalny w¡tek wsparia boskiego, alei motyw dysponowania przez herosa metalowym iaªem. W eposie o Nar-tah Batradz rodzi si�, maj¡ ju» rozpalone, metalowe iaªo, które potemzostaªo zahartowane jak miez. Batradz nie u»ywa nawet w wale broni,lez mia»d»y wrogów swoim metalowym iaªem (ho¢ posiada miez, któregoutrata przynosi mu ±mier¢). W uligerah buriakih mówi si� o �srebrnyh�lub �pokrytyh srebrem� bohaterah i ih wrogah abaasah � �»elaznyh�lub �pokrytyh »elazem�. W niektóryh runah z�±i iaªa Väinämöinenas¡ z »elaza, kamienia lub mog¡ by¢ w�»em. Podobnie sharakteryzowani s¡u Pseudo-Hezjoda (Tarza, w. 183 i 188) Lapii i Centaurowie (Zieli«ski2014, s. 261).W tradyji epikiej obene zatem byªy ró»ne formy obdarzenia Ahil-lesa niezwykªymi ehami, wywy»szaj¡ymi go jako herosa analogiznie doinnyh tego typu bohaterów. Epos homeryki konentruje si� na ludzkimaspekie losu herosa, ale uwzgl�dnia tradyj� ba±niowo-magizn¡, któr¡przemilza, ale nie pomija, próbuj¡ nada¢ niezwykªym sytuajom typo-wym dla tradyji now¡ interpretaj� (pseudo-rajonaln¡).W eposie takim jak Iliada mog¡ wspóªwyst�powa¢ ró»ne ehy nadaj¡-e niezwykªo±¢ herosowi. Pie±niarz mo»e dokonywa¢ wyborów stosownie dopotrzeb kontekstu danej hwili, harakteryzowa¢ niezwykªo±¢ herosa w tenzy inny sposób i te sharakteryzowania wale si� nie wykluzaj¡. Wszystkiewersje s¡ o tym samym znazeniu, ho¢ autor mo»e preferowa¢ jedn¡ przy-zynowo±¢ kosztem innej zgodnie ze swym rozumieniem epikiego ±wiata.Upodobnienie bohatera i antagonisty-potworaZbroja, or�» i konie stanowi¡ to niezb�dne wyposa»enie, które umo»liwiaherosowi rozprawienie si� ze smokiem w eposie ba±niowym. W eposie histo-ryznym, gdzie wrogowie przeistazaj¡ si� z potworów w �realnyh� wrogówplemienia, dohodzi te» do zmiany eskalaji napi�ia dramatyznego, któremusi by¢ inazej konstruowane. Kiedy dohodzi do staria z potworem, nie



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 181trzeba spejalnie pobudza¢ uwagi sªuhaza, zdaje on sobie ªatwo spraw�, »ema do zynienia z zynem wyj¡tkowym, z raji swej nienaturalno±i przekra-zaj¡ym mo»liwo±i zwykªyh ludzi. Potwór przera»a i fasynuje; ªatwo te»opatrzy¢ go zestawem eh ±wiadz¡yh o jego wyj¡tkowo±i i niezwyi�-»ono±i. Kiedy przeiwnik trai rysy potworne, koniezne jest uwypukleniejego niezwykªo±i, tak by zwyi�stwo herosa przybraªo odpowiedni¡ miar�,godn¡ jego wielko±i.Przede wszystkim odbiory musz¡ odnie±¢ wra»enie, »e walka, do któ-rej ma doj±¢, jest wyj¡tkowa i przekraza wszystko, o zym do tej porysªyszeli. Najprostszym sposobem na osi¡gni�ie tego efektu jest kumulowa-nie elementów sugeruj¡yh wydarzenie tej miary.Dobrym tego przykªadem jest sena pojedynku Ahillesa z Memnonemprzedstawiona w Aithiopidzie, na ile mo»emy j¡ rekonstruowa¢14. Ahilleswstrzymuje si� od walki, ale pod wpªywem ±mieri Antilohosa deyduje si�na pojedynek z królem Etiopów.Apogeum akja osi¡ga nie przez wartko±¢ zy przez wysterylizowaniezasadnizego problemu jak w dramaie, ale razej przez spi�trzenie obe-no±i ró»nyh zynników nadnaturalnyh w statyznej jak na nasze gustasenie. Mo»e ona przybiera¢ nawet kosmizn¡ monumentalno±¢, kiedy he-rosi wspóªdziaªaj¡ z bogami. Napi�ie wytworzone zostaje nie przez stop-niowanie dramatyzmu, lez przez nagromadzenie zewn�trznyh przejawówwyj¡tkowo±i bohaterów staj¡yh do tego pojedynku. I tak jest wªa±niew przypadku seny walki Ahillesa z Memnonem. Zahowuje ona wyra¹neehy prymitywnego budowania napi�ia w senah pojedynku, zapewnez�stego w epie przed-Homerowej. O wyniku pojedynku w najmniejszymstopniu deyduje sprawno±¢ bojowa herosów, która jest u obu niepodwa»al-na. Pod uwag� brane jest:� dotyhzasowe pasmo sukesów obu bohaterów (tzn. wróg postrzega-ny jest w perspektywie strat, jakih przysporzyª wkrazaj¡ do walki,a heros w perspektywie uprzednih sukesów � przekªada¢ si� to mo»ena obeno±¢ tyh elementów w fabule: tego pierwszego, zyli sukesywroga zazwyzaj znajd¡ si� w fabule pie±ni, natomiast sukesy herosab�d¡ zazwyzaj wzmiankowane). Dzi�ki tym sukesom bohaterowiejawi¡ si� jako niepokonani, a nawet niezwyi�»eni dzi�ki ohronie ma-giznej,� ohrona magizna: w stariu mi�dzy Ahillesem i Memnonem oznaza14Nie mo»emy zanalizowa¢ tej seny, poniewa» nie zostaªa zahowana w tekstah spi-sanyh. Jak si� jednak przedstawiaªa, mo»emy wnioskowa¢ po testimoniah antyznyhi przedstawieniah ikonogra�znyh. Na ten temat vide: Burgess 2004, s. 33-51.



182 Karol ZIELI�SKIj¡ przywdzianie przez nih udownyh zbroi (niebia«skiego poho-dzenia � o zbrojah obydwu herosów sªyszymy, »e s¡ wykonaneprzez Hefajstosa15), dysponowanie równie magizn¡ broni¡ i niezwy-kªymi ko«mi,� wsparie bohaterów przez boskie matki � Tetyd� i Eos.Obaj zabezpiezeni s¡ magiznymi, pohodz¡ymi od bogów przedmio-tami, ubrani przede wszystkim w udowne zbroje. Ih wale asystuj¡ boskiematki: bogini morska Tetyda, matka Ahillesa, i Eos, matka Memnona. Bo-skie wsparie zazwyzaj oznaza zwyi�stwo obdarzonego nim bohatera.Wynika to z postrzegania powodzenia jako dziaªania zgodnego z zamierze-niami boskimi i, przeiwnie, postrzegania niepowodzenia jako odwróeniasi� bogów od bohatera. Zapewnienie boskiego wsparia obu stronom ±wiad-zy wªa±nie o hiperbolizaji seny pojedynku przez autora pie±ni (pie±«tradyji oralnej te» ma swojego autora, ho¢ ozywi±ie konkretnyh roz-wi¡za« nie mo»emy przypisywa¢ jednej osobie). Obie boginie zanosz¡ pro±bydo Dzeusa o »yie i zwyi�stwo swojego syna. Pojedynek Memnona z Ahil-lesem musi sko«zy¢ si� ±mieri¡ jednego z nih, nie mo»na16 zastosowa¢wybiegu poetykiego znanego z Iliady, kiedy to bóstwo ratuje w ostatniejhwili jakiego± wojownika od ±mieri. Boginie kieruj¡ swe pro±by do Dzeusa,mimo »e przynajmniej jedna z nih, Tetyda, ±wiadoma jest wyniku walki lubtragiznyh konsekwenji dla swego syna nawet po osi¡gni�iu zwyi�stwa.Efektem tego skonentrowania walorów jednej i drugiej strony pojedyn-ku jest zaznazenie niebywaªo±i tego wydarzenia. Ih nagromadzenie osi¡-gn�ªo szzyt mo»liwo±i w dost�pnej tehnie opisu. Nie mo»na ju» dostar-zy¢ dodatkowyh elementów ±wiadz¡yh o przewadze której± ze stron.Ten szzyt hiperbolizaji oznaza wi� absolutne wyrównanie siª adwersa-rzy. Zdaniem grupy badazy Homera zwanyh neoanalitykami, nast�powaªaw tym miejsu akji sena wa»enia dusz obu bohaterów17. Sen�, w któ-rej Dzeus bierze na szale �»yie� (psykh	e) bohaterów i w ten sposób roz-15Streszzenie Proklosa podaje, »e peªne uzbrojenie Memnona sporz¡dzone byªo przezHefajstosa. Dla Hezjoda (Theog. 984) najwa»niejszym wyznaznikiem bohatera byª spi-»owy heªm, dla Pindara (I 5, 41) spi»owa zbroja. Okre±lenie znajdowane u Hezjoda mawyra¹nie harakter tradyyjnej formuªy. W paralelnej senie Iliady, kiedy Dzeus rozwa-»a, o zdeydowa¢ o losie Patroklosa (przypomina to psyhostazj� Memnoidy, pojawia si�przy tej okazji wzmianka o wadze Dzeusa deyduj¡ej o losah bohaterów), postanawia,»e przegoni do miasta Trojan i 'Hektora w spi»owym heªmie' (XVI 654).16Rzez jasna �nie mo»na� tylko w tym sensie, »e zabieg ten sªu»y retardaji akji gªów-nej oraz budowaniu swoistego napi�ia w alternaji grozy i ulgi. Tu jednak rozstrzygni�iemusi zapa±¢ de�nitywnie.17Poprzedzaj¡a rozstrzygni�ie pojedynku sena wa»enia dusz Ahillesa i Memnonamiaªa si� znajdowa¢ w niezahowanej tragedii Psyhostasia Ajshylosa wedle ±wiadetwa



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 183strzyga si� los bohaterów, mo»emy obserwowa¢ kilkakrotnie w Iliadzie (takdzieje si� na przykªad w przypadku obl�»enia obozu Ahajów zy walki otrupa Patroklosa). Sªu»y ona osi¡gni�iu tego samego efektu zaznazeniaszzytowego momentu dramaturgiznego. Wielu badazy krytyznie odno-siªo si� do seny oznazaj¡ej ih zdaniem niezgodno±¢ z deklarowan¡ w in-nyh miejsah omnipotenj¡ wªady Olimpu18. Wydaje si�, »e mamy tu dozynienia z aluzyjnym wykorzystaniem tej seny przez Homera. Korzystaz wypraowanej ju» seny spi�trzenia wspaniaªo±i i grozy, powtarzaj¡ je-dynie jej �naª i w tym sensie, jako sugestia kulminaji napi�ia wywoªanegospot�gowaniem niezwykªo±i i grozy, musiaªoby by¢ to rozumiane przez jegosªuhazy.Kiedy opada szala z losem Memnona, oznaza to, »e to on ponie±¢ mapora»k�. Król Etiopów ginie, a jego iaªo unosi z pola walki jego matka a» dojego ojzystego kraju na kra«u wshodnim ±wiata i tam zyni go nie±mier-telnym. Symetria byªa w Aithiopidzie peªna, poniewa» polegªego niedªugopotem Ahillesa przenosi jego matka na wysp� Leuke i tam zapewnia murównie» nie±miertelno±¢.Ten typ dramaturgii pojedynków skªonni byliby±my uzna¢ za prymi-tywny, lez stanowi on wyra�nowane wypraowanie mo»liwo±i dostarza-nyh przez poetyk� oraln¡. Obraz �wa»enia dusz� przedstawiony w seniepojedynku Ahillesa z Memnonem byª na tyle sugestywny, »e mógª by¢wykorzystywany w tradyji aluzyjnie, na o wskazuj¡ wspomniane miejsaw Iliadzie.Podsumowuj¡ analiz� konstrukji seny pojedynku Ahillesa z Mem-nonem mo»emy powiedzie¢, »e pie±niarz epiki kieruje si� zawsze pragnie-niem skupienia na swoim wykonawstwie uwagi sªuhazy. Osi¡gn¡¢ to mo»eprzez to, »e przedstawi im histori� nieporównywaln¡ z nizym innym, najle-piej z nizym, o dotyhzas sªyszeli. Ozywi±ie, hodzi¢ mu mo»e jedynieo skal� niezwykªo±i wydarzenia, bo wszystkie opowie±i oparte s¡ na tyhsamyh shematah fabuªy (story-patterns). Typowe wi� dla takiej elowo-±i narraji jest wyolbrzymianie. Kluzow¡ sen¡ eposu jest sena pojedynkubohatera z jego gªównym adwersarzem. Pie±niarz przygotowuje si� do niejkre±l¡ peªen niezwykªo±i rysunek maj¡yh si� potyka¢ bohaterów. Wy-Plutarha (Moral. 17a). Sam tytuª dramatu wskazuje na to, »e sena ta musiaªa peª-ni¢ tam kluzow¡ rol�. Neoanalityy (Kakridis 1949, 1971; Kullmann 1960) wnioskuj¡ owzorowaniu si� Ajshylosa na epikiej tradyji ykliznej, typowym dla tragedii attykiej.18Istotny mo»e tu by¢ fakt, »e Dzeus obligowany jest do dziaªania dwoma sprzez-nymi pro±bami. W Iliadzie Dzeus nie odrzua pro±by Tetydy. Pro±b� Ahillesa speªniapoªowiznie, odmawiaj¡ szz�±liwego powrotu Patroklosowi, ale z wypowiedzi Fojniksawynika, »e Dzeus szzególn¡ trosk¡ obdarza Pro±by, które s¡ personi�kowane jako jegoórki.



184 Karol ZIELI�SKIeksponowana zostaje ih niezwykªa dzielno±¢ i siªa. Obaj wyposa»eni zostaj¡w udowne artefakty, zwªaszza te sªu»¡e do walki jak bro«, zbroja, konie.Siªy s¡ tak wyrównane, »e walka nie mo»e by¢ rozstrzygni�ta. W deydu-j¡ej hwili, zazwyzaj gdy zagro»one jest »yie bohatera, szal� przehylawsparie udzielone mu przez jakie± bóstwo. Mo»e to mie¢ harakter pomo-y bezpo±redniej w akji militarnej, rady b¡d¹ oszukania przeiwnika. A tejsytuaji nawet ten argument zostaje zdyskontowany i o wyniku staria mazadeydowa¢ przeznazenie.To wyrównywanie siª bohatera i jego adwersarza jest zabiegiem typo-wym dla wielu tradyji oralnyh. Przykªadem nieh posªu»y urywek serb-skiej pie±ni o Królewizu Marko i rozbójniku Musie, której omówienie po-zwol� sobie zazerpn¡¢ z przywoªywanej ju» parokrotnie ksi¡»ki:�Musa przedstawiony jest jako renegat, który terroryzuje ludno±¢ przy-morza, na którego jednak suªtan nie mo»e znale¹¢ sposobu: pokonaª tysi�z-ne wojsko wezyra, pokonaª te» wszystkih ±miaªków pragn¡yh si� z nimzmierzy¢. Ostatezno±i¡ jest odwoªanie si� do pomoy Marko, ale króle-wiz jest wyn�dzniaªy i sªaby przez dªugoletni pobyt w wi�zieniu. W karz-mie odzyskuje jednak siªy, o wyra»a si� udown¡ prezentaj¡ jego moy �wyduszenie kropli soków z suhego drewna dereniowego w ±i±ni�tej dªoni.U kowala Nowaka Marko zaopatruje si� w niezwykª¡ szabl�, któr¡ jest w sta-nie przei¡¢ kowadªo. Okazuje si� jednak, »e kowal wykuª wze±niej jeszzelepsz¡ szabl� Musie. Gdy dohodzi do walki, bohaterowie kolejno krusz¡na sobie kopie, szable i buzdygany. Kiedy roztrzaskaªa si� bro« bohaterów,hwyili si� za bary, jednak:Tra�ª junak na swego junaka!Znalazª Marko Mus� rozbójnika!. . .Ani mo»e Musa da¢ Markowi,Ani Marko mo»e Musie rady!19Gór� zdaje si� jednak bra¢ w ko«u Musa, który siada Królewizowi napiersiah. Wtedy ze skarg¡ zwraa si� Marko do Wiªy mieszkaj¡ej w nie-biosah, »e przyobieaªa mu pomo w krytyznej sytuaji20. Wiªa doradzaMarkowi u»y¢ no»a, którym rozpruwa on rozbójnika. Wsparie boskie niestanowi nigdy ujmy dla bohatera epikiego, stanowi razej potwierdzeniesªuszno±i jego dziaªa« (zazwyzaj w interesie grupy) i bohater epiki pre-zentuje si� zawsze jako wybranie bogów� (Zieli«ski 2014, s. 183-184).19Tªum. R. Zmorski.20�Gdzie»e± ty dzi±? Wiªo posiestrzymo! Gdzie» dzi± jeste±? bodaj i� ubiªo! Krzywo± misi� ondy zaklinaªa, Je±li i�»ko przyjdzie kiedy na mnie, �e z pomo¡ b�dziesz mi w zªejdoli� (tªum. R. Zmorski). W zahowanyh pie±niah o Królewizu Marko nie znajdujemyjednak sytuaji zobligowania si� Wiªy do pomoy bohaterowi.



POTWÓR JAKO ZWIERCIAD�O HEROSA EPICKIEGO 185Takie wyolbrzymienie, ª¡z¡e si� z wyrównaniem siª jest z pewno±i¡bliskie widzowi wspóªzesnyh �lmów akji, gdzie herosi nowego typu i ihprzeiwniy musz¡ wykazywa¢ si� niezwykªo±i¡ i posiadaniem or�»a prze-wy»szaj¡ego i zwyzajne potrzeby, i or�» innyh rywali, z którymi zmie-rzaj¡ si� w drodze do deyduj¡ego pojedynku.W kontek±ie przeksztaªania si� eposu ba±niowego w historyzny wa»-ne jest, »e metamorfoza wroga bohatera epikiego zahodzi w spey�znysposób: nie tyle upodabnia si� on do zwykªego wojownika wrogiej armii, ileupodabnia si� do maj¡ego go pokona¢ bohatera epikiego. Rysy potwornezanikaj¡, ale jego niezwykªo±¢ jest dalej potrzebna21. Dlatego wrogi wojow-nik przejmuje artefakty przysªuguj¡e wze±niej bohaterowi. Artefakty, któ-re sªu»y¢ miaªy wyrównaniu siª bohatera w stariu z demonizn¡, nieludzk¡,hronion¡ magi¡ siª¡, zostaj¡ zdublowane, by nada¢ wrogiemu wojowniko-wi odpowiedniej moy w stariu z bohaterem. Z góry jednak wiadomo, »ew nizym mu one nie pomog¡, a przynajmniej w ostateznym rozrahunku,gdy» zeka go jedynie ±mier¢.Wrogi wojownik staje si� wi� jakby lustrzanym odbiiem bohatera.Memnon, z którym walzy¢ ma Ahilles, dysponuje tak samo jak on zbroj¡wykut¡ przez Hefajstosa22. Król Etiopów dysponuje udownymi ko«mi i,jak mo»na si� spodziewa¢, ho¢ nie preyzuj¡ tego ¹ródªa antyzne, magiz-nym or�»em. Niezwykªym handiapem obydwu wojowników jest wspariesiª nadprzyrodzonyh przyjmuj¡e t� sam¡ form� obeno±i na polu walkibogi« b�d¡yh w tym samym stosunku za»yªo±i do obu. W zauwa»alnymdla nas ksztaªie wsparie boskih matek przybieraªo prawdopodobnie form�pró±b kierowanyh do Dzeusa, maj¡ego zdeydowa¢ o wyniku pojedynku.By¢ mo»e jednak wze±niej ih pomo polegaªa na zapewnianiu ohronymagiznej (taka sugestia mo»e wypªywa¢ z fresku myke«skiego, na którymdwóm walz¡ym wojownikom asystuj¡ dwie przewy»szaj¡e ih kilkakrot-nie wielko±i¡ boginie, zestawianego przez Burgessa (Burgess 2004, s. 48-51)z ilustruj¡¡ pojedynek Ahillesa z Memnonem ikonogra�¡ arhaizn¡). Toszzególne wyrównanie szans, gdy» Dzeus nie mo»e sam zadeydowa¢, lezuieka si� do wyroków przeznazenia, daje sªuhazowi wra»enie, »e ma do21Pozostaªo±i¡ rysów potwornyh u Memnona jest zapewne zarny kolor skóry, zdys-kontowany jednak nawet w tym przypadku niezwykª¡ urod¡. To zestawienie wprawiªow kªopot sholiast�, który przy xi 522 �uwa»ali go (Neoptolemosa) za najpi�kniejszegopo boskim Memnonie� odnotowaª: �w jaki» wi� sposób mógª by¢ zarny?�. Ahilles za-bija jednak wze±niej �biaªego� Kyknosa, w tym wi� sensie zarny kolor skóry stanowiprzeiwwag� dla równie nienaturalnej �biaªo±i� Kyknosa. Obaj wojowniy stanowi¡ wi�antytetyznie zdublowany motyw pokonania potwornego ryerza przez Ahillesa.22St¡d niesªuszne jest zdanie M. Westa (2003), »e Memnon nie mógª posiada¢ zbroiHefajstosa, bo tylko jeden heros mo»e tak¡ mie¢.



186 Karol ZIELI�SKIzynienia ze stariem tytanów.Wrogi wojownik, którego wizerunek jest zazwyzaj znieksztaªany,przedstawiany w zªym ±wietle (przykªad potwornego Rakszasy, wªady Cej-lonu, z Ramajany), nabiera w eposie grekim eh szlahetnyh adekwatnyhdo bohatera epikiego. Nie mo»e to te» by¢ jedynie fenomen greki, skorow Mahabharaie Kaurawowie, wrodzy Pandawom, któryh przeznazeniemjest zosta¢ pokonanymi, wykazuj¡ wiele eh szlahetnyh, niejednokrot-nie góruj¡ pod tym wzgl�dem nad Pandawami. W Iliadzie dostrzegamytradyyjne wskazywanie na win� moraln¡ Trojan, ale niektórzy z Trojani ih sprzymierze«ów, a zwªaszza Hektor przedstawiani jako reprezentuj¡-y ten sam etos ryerski wojowniy. Hektor wydaje si� nawet przewy»sza¢pod tym wzgl�dem Ahajów, a przede wszystkim samego Ahillesa. Wspa-niaªo±¢ Hektora jako wojownika zostaje pomno»ona jako przykªadnego m�-»a, syna i obywatela, kieruj¡ego si� priorytetem obrony ojzyzny. Negatyw-ny wizerunek haniebnie post�puj¡ego wroga zostaje u Homera przypisanyParysowi, ho¢ i w tym przypadku niejednoznaznie. Posta¢ Hektora zbu-dowana jest na wszehobenej w poetye Homerowej zasadzie paralelizmupostai jako antyteza Parysa, odgrywaj¡ego w yklu istotniejsz¡ rol�23, alejednoze±nie jako przeiwnik herosa Ahillesa musi mu dorówna¢ siª¡ i m�-stwem � w efekie siª� i m�stwo utraiª Parys. Przekl�ty wróg Hektor trairysy potworne do tego stopnia, »e zyskuje szlahetno±¢ herosa, a w zwi¡z-ku z tym, »e szlahetno±¢ Ahillesa zostaje jednoze±nie zakwestionowanaprzez to, »e bohater ten wyst�puje poz¡tkowo przeiw swej spoªezno±i,pod wzgl�dem etyznym nabiera blasku wi�kszego ni» protagonista.W Iliadzie proes identy�kaji wroga z maj¡ym go pokona¢ bohate-rem jest jeszze dalej posuni�ty. Przy stariu z Memnonem, obaj posiada-j¡ podobnie niezwykªe zbroje, zrobione przez Hefajstosa. Natomiast kiedyAhilles staje do walki z Hektorem, okazuje si�, »e wódz troja«ski stajeprzed nim w jego wªasnej zbroi! Hektor mógª przeie» pozostawa¢ w swojejzbroi � ni nie staªo na przeszkodzie, by Homer obdarzyª go niezwykªymrynsztunkiem wªasnym. W ten zdumiewaj¡y sposób Homer wypeªnia za-dania, jakie stawia przed nim opowie±¢ epika wyzbyta elementów magii,a wi¡» potrzebuj¡a ze wzgl�dów narrayjnyh przedstawienia wyj¡tko-wo±i kulminayjnego pojedynku z najwa»niejszym wrogiem, powstrzymu-j¡ym Ahajów przed zdobyiem Troi. Ahilles widzi diametraln¡ ró»ni�mi�dzy sob¡ a wrogiem � jest lwem, a on oddanym na jego pastw� bara-nem, ale publizno±¢ ju» nie dostrzega takiej ró»niy. W ozah sªuhazyHektor jest wielkim wojownikiem, siej¡ym postrah w±ród Ahajów, który23O ile w ogóle posta¢ Hektora nie jest innowaj¡ Homera.
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Karol Zieli«skiMONSTER AS THE MIRROR OF THE EPIC HEROKeywords: epi, oral tradition, hero, Ahilles, Hetor, Memnon, magial artifatsIn oral epi an image of the hero and his adversary is orrelated. In the artile there hasbeen presented a model of the evolutionary transformation of the image of a monster inline with hanges in the funtion and desription of the hero. These hanges orrespondto the requirements of oral narrative struture, whih is dynami beause singer's maintask is to build tension during performane of songs. The transition from the fairytaleto historial epi marks the alignment of fores of the two warring parties, in whihthe adversary, losing monstrous srathes, takes over the individual elements of the hero(beginning from magial artifats, whih previously were to equal opportunities of thehero in the �ght against the "dragon", and on the generosity of nature ending) beomingits mirror image.


