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TOMASZ MOJSIK

W badaniach nad kulturą antyczną w ostatnim półwieczu niebagatelną rolę 
odgrywają analizy poświęcone kategorii płci i seksualności*. Problematyka ta 
znajduje zresztą uzasadnienie w zmianach społecznych następujących w XX 
wieku a związanych z emancypacją kobiet i mniejszości seksualnych, a także ze 
wzmożonym zainteresowaniem społecznym uwarunkowaniem płci. Poza tym 
z wymienionymi zjawiskami związana jest również zmiana dyskursu publicznego 
i naukowego odnoszącego się do sposobów konstruowania i demonstrowania 
cech  płciowych. Oczywiście  odwołanie  do  kultury  antycznej  jako  korzeni 
cywilizacji europejskiej często służyło uzasadnieniu (pożądanego) kierunku 
zmian w postawach publicznych i interpretacjach naukowych1. Nie zmienia to 
jednak faktu, że niejako przy okazji – podobnie jak choćby w wypadku badań 
nad dziejami chłopów prowadzonymi w czasach PRL – udało się uczynić zna
czący postęp w badaniach nad tym obszarem kultury greckiej.

Istotną rolę w badaniach nad kategoriami płci i seksualności odegrały także 
nauki antropologiczne, którym zawdzięczamy zarówno aparat pojęciowy, jak 
i materiał porównawczy. Jest to tym bardziej istotne, że jak to uzmysłowiliśmy 
sobie na nowo w XX wieku, Grecy są naszymi pierwszymi „obcymi” i z tego 
względu każde odwołanie do ich kultury ma również walor etnograficzny2.

W poniższym tekście chciałbym przyjrzeć się jednemu z aspektów antycznej 
kultury greckiej, a mianowicie problematyce związków między wypowiedziami 
metapoetyckimi a zagadnieniem płci kulturowej. Przez wypowiedzi metapoetyc
kie rozumiem wszelkie zwroty w tekście odnoszące się do poetyki utworu, 

*  Poniższy artykuł jest zmienioną wersją podrozdziału 4.2. z przygotowywanej do druku 
książki Antropologia metapoetyki: Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e.

1  A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, 
s. 389 – 473.

2  J. Redfield, Filologia klasyczna i antropologia, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 
2005, nr 1, s. 42 – 50.
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opisujące jego rolę i funkcje, zawarte w tekście odniesienia do samego tekstu, 
zwroty, które odzwierciedlają samoświadomość autora jako autora (poety jako 
poety) i są odbiciem jego autorefleksji, jak też te elementy, poprzez które tekst 
jest konstytuowany i komunikowany3. 

W szczególności analizie będą podlegać zwroty odnoszące się do Muz, 
uważanych za najważniejszy i najbardziej charakterystyczny element antycznych 
wypowiedzi metatekstowych. Celem analizy będzie zatem poszukiwanie takich 
cech obrazu Muz  jako bóstw żeńskich,  a  zarazem elementów wypowiedzi 
metapoetyckich, które wynikają z kontekstu społecznego, w którym funkcjonują 
poeci i ich teksty.

Problematyka związków między wypowiedziami metapoetyckimi a zagad
nieniem płci kulturowej nie jest w nauce zupełnie nieobecna, jednak istniejące 
opracowania dotyczą jedynie zagadnień szczegółowych. Wyraźnie brak jest 
natomiast próby analizy spójnej i całościowej, która miałaby na celu stworze
nie  obrazu  diachronicznego.  Ze  znanych  analiz  warto  wymienić  przede 
wszystkim pracę Lillian Doherty o żeńskich narratorach w Odysei, artykuły 
Marylin Arthur (Katz) i Ann Bergren poświęcone dyskursowi płci u Hezjoda, 
liczne prace Claude’a Calame’a o chórach dziewczęcych, Safonie i roli płci 
w kulturze archaicznej i klasycznej4 czy np. uwagi Edith Hall i Alana Sommer
steina  o  roli  kategorii  płci  w wypowiedziach  poetyckich  komediopisarzy 
attyckich5. Najważniejsza jednak dla tych badań wydaje się książka Evy Stehle 

3  G. Prince, A Dictionary of Narratology, Lincoln and London 1987; R. Nünlist, Poeto
logische Bildersprache in der frühgriechische Dichtung, Stuttgart 1998; J. Danielewicz, 
Metatext and its Function in Greek Lyric Poetry, [w:] Text, Ideas, and the Classic Scholar
schip, Theory, and Classical Literature, red. J. Harrison, Oxford 2001, s. 46 – 61; A. Nünning, 
On Metanarrative: Towards a Definition, a Typology and an Outline of the Functions of 
Metanarrative Commentary, [w:] The Dynamics of Narrative Form. Studies in AngloAme
rican Narratology, red. J. Pier, Berlin, N.Y. 2004, s. 11 – 57.

4  L.E. Doherty, Sirens, Muses, and Female Narrators in the «Odyssey», [w:] The Distaff 
Side. Representing the Female in Homer’s «Odyssey», red. B. Cohen, Oxford 1995, s. 81 – 92; 
M.B. Arthur, The Dream of a World without Women: Poetics and the Circles of Order in the 
«Theogony» Prooemium, „Arethusa”, 1983, nr 16, z. 1 – 2, s. 97 – 116; A.L.T. Bergren, Lan
guage and the Female in Early Greek Thought, „Arethusa”, 1983, nr 16, z. 1 – 2, s. 69 – 95; 
C. Calame, Sappho’s Group: An Initiation into Womanhood, [w:] Reading Sappho. Contem
porary Approaches, red. E. Greene, Berkeley 1996, s. 113 – 124; id., Choruses of Young Women 
in Ancient Greece. Their Morphology, Religious Role, and Social Function, przeł. D. Collins, 
J. Orion, Lanham 1997.

5  E. Hall, Female Figures and Metapoetry in Old Comedy, [w:] The Rivals of Aristopha
nes. Studies in Athenian Old Comedy, red. D. Harvey, J. Wilkins, London 2000, s. 407 – 418; 
A.H. Sommerstein, A lover of his art: the artform as wife and mistress in Greek poetic 
imagery, [w:] Personification in the Greek World: From Antiquity To Byzantium, red. E. Staf
ford, J. Herrin, Aldershot 2005, s. 161 – 171.
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Performance and Gender in Ancient Greece, w której autorka badała zależno
ści między płcią kulturową a poetyką utworów i ich kontekstem wykonawczym 
(tzw. Sitz im Leben)6.

Jak często się podkreśla, Muzy są zupełnym wyjątkiem jako bóstwa „wyspe
cjalizowane” w opiece nad poetą, procesem komponowania i recytacji utworu 
i jako takie są greckim, a poprzez to także europejskim, ewenementem. Pozostaje 
jednak pytaniem: dlaczego poeci przywołują akurat Muzy, a nie np. Apollona 
czy Dionizosa? Dlaczego bóstwa wybrane na opiekunki poety i boskie źródło 
wiedzy mają takie, a nie inne cechy płciowe i kulturowe i co nam to mówi 
o sposobie postrzegania poety i poezji po obu stronach procesu komunikacji 
literackiej7? Jakie znaczenie ma poza tym żeńskość bogiń w kulturze badanego 
okresu? Poniżej przyjrzymy się rozmaitym, odnoszącym się do kategorii płci 
cechom obrazu Muz, które mogą nam – choćby częściowo – pomóc w odpowie
dzi na te pytania. Analiza będzie się koncentrować na tekstach literackich epoki 
archaicznej i klasycznej, okresie kluczowym dla powstania znanego nam obrazu 
bogiń inspiracji poetyckiej.

MUZY JAKO CHÓR CÓREK/DZIEWIC

Jedną z pierwszych  i wyraźnie zauważalnych cech obrazu Muz  jest  ich 
związek z ojcem – zazwyczaj Dzeusem – i związany z tym stan niedojrzałości 
seksualnej i społecznej. Jako κοῦραι (dziewczęta/córki), θυγατέρες (siostry) czy 
τέκνα Διός (córki, dzieci Dzeusa) Muzy są przedstawiane już u Homera [Iliada 
2. 493, 598] i Hezjoda [Theogonia 22; 29; 52; 60; 76; 104], a potem w liryce aż 
do V wieku8.

W wypadku Hezjoda Marylin Arthur wskazywała przy tym na związek obrazu 
Hezjoda z tworzonym przez niego modelem kosmogonicznym: „połączenie ojca 
i córki, którego oznaką jest dziewictwo córki (tzn. brak małżeństwa); związek 
ojcieccórka  charakterystyczny  dla władzy Dzeusa  ukazuje moment walki 
wewnętrznej, jest uwolnieniem od procesu, w którym córka, wydawana za mąż 
i stąd włączana w cykl historyczny, płodzi syna, który ma zastąpić ojca”9.

6  E. Stehle, Performance and Gender in Ancient Greece. Nondramatic Poetry in its 
Setting, Princeton 1997.

7  Ibid., s. 199; P. Murray, The Muses: creativity personified?, [w:] Personification in the 
Greek World  from Antiquity  to Byzantium,  red. E. Stafford,  J. Herrin, Aldershot 2005, 
s. 147 – 159, a zwłaszcza 153 – 157.

  8  Cf. Alkman fragm. 5.2; 27; 28; 67; Solon fragm. 1.1; Theognis 19; Pindar O. 10.96; 
I. 6.75; paean 7b.16; N. 3.10; N. 4.3.

  9  M.B. Arthur, op.cit., s. 99. „unity of father and daughter betokened by the daughter’s 
virginity (i.e. absence of marriage); fatherdaughter unity of Zeus’ rule presents a moment of 
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Dopiero w teatrze ateńskim V wieku określanie ich poprzez odniesienia do 
ich cech dziewczęcych i związku z ojcem staje się dla nas zupełnie niewidoczne 
(w zachowanych tekstach i fragmentach). Konsekwencją obrazu bogiń jako córek 
jest także określanie ich jako παρθένοι (dziewic) – słowo pojawia się np. u Pin
dara [I. 8.57; pae. 6.54] i Bakchylidesa [1.2], przy czym u Bakchylidesa termin 
był, przynajmniej w jednym miejscu, równoznaczny z określeniem „córka”. Poza 
tym niektóre elementy obrazu Muz mogą być, jak u Hezjoda, wyraźnie powią
zane czy nawet wzorowane na sposobie przedstawiania młodych (dziewiczych) 
dziewcząt w kulturze archaicznej10.

Biorąc pod uwagę te elementy obrazu, moglibyśmy się spodziewać cech 
przypisywanych zazwyczaj dziewczętom tuż przed osiągnięciem dojrzałości 
społecznej i zamążpójściem11. Jednak inaczej niż np. w wypadku podobnych 
grupowych bóstw żeńskich – np. Syren, Charyt czy nimf12 – seksualność Muz 
bywa dość ograniczona, a niekiedy podkreślana jest wręcz ich aseksualność czy 
niechęć wobec sfery erotyki13. Takie wrażenie wynosimy  jeszcze z  lektury 
passusu z tragedii Eurypidesa Rhesos, gdzie Muza, matka głównego bohatera, 
mówi nad ciałem syna14:

„Potem zrodziłam ciebie. Sióstr się wstydząc,
Żem już nie panna, do pięknych wód ojca
Twojego przyszłam. Nie w śmiertelne ręce 
Oddał cię Strymon, ale nimfom źródeł” 

[przeł. J. Łanowski]. 

dynamic stasis, a freedom from the process whereby the daughter, given out in marriage and 
thereby inserted into the historical cycle, produces son to displace the father”.

10  Cf. ibid., s. 98.
11  Cf. Ch.G. Brown, Anactoria and the „Chariton amarygmata”: Sappho fr. 16.18 Voigt, 

„Quaderni urbinati di cultura classica”, 1989, nr 2, s. 7 – 15; Ch.A. Faraone, Ancient Greek 
Love Magic, Cambridge MA 1999; W. Lengauer, Eros, polis, obywatel, „Konteksty”, 2004, 
r. 57, z. 1 – 2, s. 153 – 161.

12  Ch.G. Brown, op.cit.; B. MacLachlan, The Age of Grace. Charis in early Greek Poetry, 
Princeton 1993; A. SzastyńskaSiemion, Charis i Charyty w liryce greckiej, „Classica Wra
tislaviensia”, 1995, t. 18, s. 23 – 30; ead., Ogród Charyt i orka Muz, [w:] Cognoscere Causas. 
Człowiek a natura w cywilizacji starożytnej Grecji i Rzymu, red. Z. Głombiowska, Gdańsk 
1998, s. 50 – 58.

13  L. Doherty, op.cit.; V. Turner, Liminality and Communitas, [w:] The Ritual Proces 
Structure and AntiStructure, London 1969, s. 94 – 130 (przekład polski: Proces rytualny. 
Struktura i antystruktura, przeł. E. Dżurak, Warszawa 2010, s. 115 – 142), a zwłaszcza s. 102: 
„sexlessness and anonymity are highly characteristic of liminality”.

14  Eurypides, Rhesos 926 – 929: „κἀπεί σε τίκτω, συγγόνους αἰδουμένη / καὶ παρθενείαν, 
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Warte podkreślenia jest także, że Muza nie zostaje w dramacie wymieniona 
z imienia, ale jest jedną z grupy jednolitych sióstr – propozycje jej imienia 
napotykamy dopiero w późnych komentarzach do tego utworu. Właśnie jedno
litość  i  znaczna  anonimowość Muz  (według Maximiliana Mayera  boginie 
„występują jeszcze długo w IV w. jako grupa jednolita pod względem funkcji”15), 
wyjątkowo rzadko wzywanych do końca V wieku z imienia, wzmacnia wrażenie 
niedojrzałości i wyjątkowości stanu, w którym się znajdują. W tym kontekście 
warto przywołać również uwagi Penelopy Murray o koincydencji w greckiej 
wyobraźni liczby mnogiej i tego, co żeńskie16. Efektem takiego sposobu myśle
nia w odniesieniu do sfery żeńskiej jest generalizowanie i pozbawianie cech 
indywidualnych z  jednej strony, a z drugiej powiązanie ze światem natury, 
wzrostem, karmieniem i produktywnością.

Obraz potwierdzają także analizy Claude’a Calame’a, który w pracy o chó
rach dziewczęcych w Sparcie wskazywał na istotną rolę określeń kolektywnych 
i  ich związek z choreią. Autor dowodził, że grupie kobiet  tworzących chór 
często, a dziewcząt niemal zawsze, przydawane jest określenie grupowe17. Takie 
właśnie jak w boskich chórach (Muz, Nimf, Nereid, Danaid, Emathid, Amadzo
nid), a także w sferze kultowej, np. Deliades, Lesbiades. Przy tym suffiksy id, 
ad są charakterystyczne dla sfery żeńskiej i są związane z podporządkowaniem 
i przynależnością (geograficzną, rodzinną)18. Geograficzne konotacje mają też 
określenia Muz, np. Olympiades, Helikoniades i Pierides19. Przy tym członkinie 
takiego chóru (a chóry dziewczęce są akurat najczęstsze zarówno w literaturze, 
jak i ikonografii20, co może prowadzić do wniosku, że aktywność choreiczna21 
była charakterystyczna zwłaszcza dla tej grupy społecznej i wiekowej22) są przed

ἧκ’ ἐς εὐύδρου πατρὸς / δίνας· τρέφειν δέ σ’ οὐ βρότειον ἐς χέρα / Στρυμὼν δίδωσιν ἀλλὰ 
πηγαίαις κόραις”.

15  „treten noch bis tief ins 4. Jhdt. als ein in seinen Funktionen wesentlich gleichartiger 
Verein auf” M. Mayer, Musen, [w:] Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 
t. 16.1, red. G. Wissowa [et al.], Stuttgart 1933, s. 680 – 757, a zwłaszcza 724.

16  P. Murray, op.cit., s. 155 – 156.
17  C. Calame, Choruses of Young Women…, s. 19 – 88.
18  „include the semantic features «female» and «collective» and always the feature 

«geographical/family association»” Ibid., s. 31.
19  Ps.Hezjod, Scutum 206; Bakchylides 1.1; Pindar I. 1.65; 2.34; cf. Hezjod, Theogonia 

1, 25, 52; Ibykos fragm. S 151.24; Alkman fragm. 3.1.
20  Cf. H. Brand, Griechische Musikanten in Kult, Dettelbach 1999; S. Bundrick, Music 

and Image in Classical Athens, Cambridge 2005.
21  Cf. E. Zwolski, Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978; W. Mullen, 

Choreia: Pindar and Dance, Princeton 1982; S. Lonsdale, Dance and Ritual Play in Greek 
Religion, Baltimore and London 1993.

22  C. Calame, Choruses of Young Women…, s. 30.
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stawiane jako thygatres, korai, paides, parthenoi czy tekna, co wskazuje na ich 
związki rodzinne, lub też jako hetairai, philai, co wzmacnia wrażenie spójności 
grupy23.

Podporządkowanie i zależność widać także w innych elementach scen chore
icznych – Muzy, tak jak i inne żeńskie bóstwa grupowe, są zazwyczaj związane 
z  jakimś innym bóstwem, któremu towarzyszą w rozmaitych czynnościach, 
a zwłaszcza w tańcu. W wypadku Muz napotykamy także wyjątkowo częstą 
zależność od męskiego bóstwa. Dużą rolę w ich obrazie odgrywa zwłaszcza 
Apollon, który pojawia się jako grający zazwyczaj na instrumencie, przewodnik 
chóru, Mousagetes – Przewodnik Muz24. Obraz taki może odtwarzać znane nam 
z ikonografii, i w mniejszym stopniu z tekstów literackich, zwyczaje społeczne – 
chór dziewcząt z męskim przewodnikiem lub muzykiem25. Zresztą już Martin 
L. West w komentarzu do początku Theogonii pisał, że taniec Muz wydaje się 
wzorowany na obrazie chóru dziewcząt26. Warte uwagi jest przy tym, że pierwsze 
poświadczenie obecności Apollona Mousagetesa w sferze kultowej napotykamy 
już w połowie V wieku w Tessalii, o pół wieku wcześniej niż najstarsze ślady 
kultu samych Muz.

Jednolity chór dziewcząt tuż przed zamążpójściem (gr. nymphai) przywołuje 
także, znaną z rytów przejścia, czasoprzestrzeń liminalną27. W podobnym kon
tekście Ken Dowden analizował np. cechy obrazu niezamężnej córki króla 
Feaków (Nauzykai) i zwracał m.in. uwagę na jej zestawienie z Artemidą tańczącą 
w otoczeniu nimf28. Łączenie tych sfer może uzasadniać również znacząca rola 
chorei w obrzędach inicjacyjnych29. Poza tym związek Muz ze sferą liminalną 
jest widoczny także w scenach tzw. inicjacji poetyckiej związanej ze spotkaniem 

23  Ibid., s. 31 – 34.
24  Pindar N. 5.22 – 26; fragm. 94c.1; Safona fragm. 208 = Himerios 46.6, 186 – 187; 

C. Calame, Choruses of Young Women…, s. 49 – 53; P. Murray, op.cit., s. 153: „The funda
mental image of the Muses in art, as in literature, is that of a chorus led by Apollo”.

25  H. Brand, op.cit., passim; S. Bundrick op.cit., passim; cf. np. Homer, Iliada 24, 
719 – 722.

26  Hesiod, Theogony, wyd. i kom. M.L. West, Oxford 1966 – comm. ad Hezjod, Theogo
nia 3 – 4.

27  A. van Gennep, Obrzędy przejścia, przeł. B. Biały, wstęp J. TokarskaBakir, Warszawa 
2006 (oryg. fr.: Le Rites de passage, Paris 1909); V. Turner, op.cit.

28  Homer, Odyseja 6.105 i 151; K. Dowden, Fluctuating Meanings: «Passage Rites» in 
Ritual, Myth, «Odyssey» and the Greek Romance, [w:] Rites of Passage in Ancient Greece: 
Literature, Religion, Society, red. M.W. Padilla, Lewisburg 1999, s. 22 – 243, a zwłaszcza 
s. 233.

29  A. Hardie, Music and the Mysteries, [w:] Music and the Muses: The Culture of Mousike 
in the Classical Athenian City, red. P. Murray, P. Wilson, Oxford 2004, s. 11 – 37, a zwłaszcza 
s. 15 – 21.
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przyszłego poety z bóstwem w czasie i przestrzeni odbiegających od normy 
społecznej i uznawanych za marginalne (odludzie, zbocza góry, jaskinia, sen, 
południe, noc)30.

Podsumowując, do najczęściej napotykanych elementów obrazu Muz należą 
z pewnością: wieloraka zależność od innych bogów, zwłaszcza męskich: Dzeusa, 
Apollona, Dionizosa, względna jednolitość, równorzędność i anonimowość 
w obrębie grupy, zawieszenie w stanie społecznego tuż przed, na pograniczu 
i pomiędzy. Z tego punktu widzenia cechy przypisywane Muzom w literaturze 
greckiej: posiadanie wiedzy, przekazywanie jej mężczyznom czy np. mobilność, 
mogą budzić zdziwienie, bowiem grupa, na którą wskazuje obraz Muz, była 
w świecie greckim zmarginalizowana społecznie. 

Symptomatyczne  są w  tym wypadku  sformułowania,  które  znajdujemy 
w Ekonomiku Ksenofonta w odniesieniu do wychowania młodej dziewczyny – 
„całe jej życie dbano usilnie, aby jak najmniej widziała, jak najmniej słyszała, 
jak najmniej zadawała pytań” [przeł. L. Winniczuk].

Jak wykazała w swej pracy Eva Stehle, w epoce archaicznej i klasycznej 
parthenos nie mówiła nigdy we własnym imieniu i jeśli występowała w kontek
ście publicznym, to np. dlatego, że jej słowa wyrażały idee ważne dla całej 
społeczności31. W związku z tym, że autorytet dziewcząt nie był na tyle duży, 
aby dać im jako jednostkom prawo uczestniczenia w publicznym dyskursie, 
zapożyczały  to prawo od  reprezentowanej przez publiczność społeczności, 
w  imieniu której mówiły  i  dla  której  stanowiły  rodzaj  lustra. Wykonujące 
publicznie pieśni dziewczęta zdają się zatem mówić jednocześnie w imieniu i do 
społeczności i są rodzajem medium, poprzez które społeczność komunikuje się 
sama ze sobą32. Daleka jednak stąd droga do scen inicjacji poetyckiej i obrazu 
poety jako sługi Muz (Μουσάων θεράπων).

Oczywiście Muzy z racji swej boskości nie mogły dokładnie odzwierciedlać 
stereotypów społecznych – jak pokazała Nicole Loraux, boginie nie są kobietami, 
a przynajmniej nie w pełni33. Stąd w ich obrazie znajdujemy np. cechy, które 
w świecie ludzkim przynależały generalnie do sfery męskiej. Nadal nie wyjaśnia 
to jednak, dlaczego akurat te cechy przypisano w świecie boskim właśnie bogi
niom inspiracji. Jak też dlaczego wybrano bóstwa żeńskie, a nie np. Apollona. 

30  T. Mojsik, Vates socialis – metapoetyka antyczna a ryty przejścia, [w:] Inicjacje: 
społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach przejścia, red. J. Sieradzan, Białystok 
2006, s. 53 – 66.

31  E. Stehle, op.cit., s. 33.
32  Ibid., s. 58.
33  N. Loraux, What is a Goddess?, [w:] A History of Women. From ancient goddesses to 

Christian saints, red. P.  Schmitt Pantel, Harvard UP 1992, s. 11 – 44, a zwłaszcza s. 19.
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Szczególnie, że w tradycji mitycznej nie ma kobiet pieśniarzy/poetów, a umiejęt
ności gry na instrumencie, śpiewania, tworzenia czy przekazywania opowieści 
(tradycyjnych) są powiązane tylko ze sferą męską.

MUZY JAKO MATKI I „ŻONY”

W obrazie Muz napotykamy również cechy przeciwstawne wobec opisanych 
powyżej – wskazujące na dojrzałość Muz i posiadanie przez nie potomstwa. 
Dwoistość obrazu zauważa zresztą kilku autorów antycznych – np. Philodemos 
z Gadary34, który twierdził, że pomimo przedstawiania Muz jako dziewic napo
tykamy jednocześnie świadectwa wskazujące na macierzyństwo bogiń. Podobne 
uwagi  –  wskazujące  na  niejednoznaczność  tradycji  –  znajdziemy  również 
w komentarzu Serwiusza do Eneidy35 i u Arnobiusza36.

Do najwcześniejszych świadectw odnoszących się do posiadania przez 
Muzy potomstwa należy cytowany w scholionie do  Iliady  i przypisywany 
Hezjodowi fragment opisujący pochodzenie Linosa37. Przy czym sprzeczność 
obrazu Ouranii jako matki Linosa ze sposobem przedstawienia Muz w The
ogonii jako dziewiczych córek Dzeusa nie może być zapewne istotnym argu
mentem przeciwko autentyczności fragmentu. Nie oznacza to jednak także, że 
musi być on autentyczny. Reinhold Merkelbach i Martin West umieścili go 
w grupie incertae sedis, podobnie jak Martina Hirschberger w wydaniu frag
mentów Gynaikon Katalogos  i Megalai Ehoiai38. Autorka  tego ostatniego 
wydania wyraźnie przy tym sugeruje związki fragmentu z jednym z tych dwu 
utworów39. Opierając się na ustaleniach innych badaczy, można stwierdzić, że 
choć teoretycznie informacja może być datowana na okres od VII po IV wieku, 
to  jednocześnie  wiele  przemawia  za  tym,  że  fragment  nie  był  autorstwa 
Hezjoda, jak też, że nie powstał przed VI wiekiem. Jeszcze późniejsza datacja 

34  De musica 3.10 p. 24, 26: „ἀλλὰ μὴν τάς γε Μούσας οὐ πᾶσιν οἴδαμεν ὁμολογουμένας 
ὡς παρθένοι διέμειναν, ἀλλ᾽ ᾽Ορφέα καὶ ῾Ρῆσον καὶ Σειρῆνας καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν 
ἔνιοι γεγονέναι παραδεδώκασιν κτλ”.

35  Servius, comm. in Verg. Aen. 1.8: „has alii virgines perhibent […], alii eis etiam filios dant”.
36  Arnobiusz, Adversus nationes 3.37: „has quidam virgines, alii matres fuisse conscribunt”.
37  Hezjod fragm. 305 M/W (*F11 Hirschberger) = schol. T Hom. Il. 18.570 (VI. 279. 16 

Maass) “«λίνον» – Οὐρανίη δ’ ἄρ’ ἔτικτε Λίνον πολυήρατον υἱόν· / ὃν δή, ὅσοι βροτοί εἰσιν 
ἀοιδοὶ καὶ κιθαρισταί, / πάντες μὲν θρηνεῦσιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε, / ἀρχόμενοι δὲ 
Λίνον καὶ λήγοντες καλέουσιν”.

38  M. Hirschberger, Gynaikon Katalogos und Megalai Ehoiai. Ein Kommentar zu den 
Fragmenten zweier hesiodeischer Epen, München–Leipzig 2004, s. 474 – 475.

39  Ibid., s. 25.
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jest możliwa, jeżeli przyjmiemy, że fragment nie pochodzi jednak ani z Gyna
ikon Katalogos, ani z Megalai Ehoiai. 

Drugim istotnym świadectwem jest fragmentarycznie zachowany i jedynie 
częściowo – jak też w różny sposób w poszczególnych wydaniach40 – zrekonstru
owany początkowy fragment jednego z trenów Pindara41. Pomimo problemów 
interpretacyjnych wydaje się jednak prawdopodobne, że w utworze przywoływani 
byli synowie Kalliope: Linos, Hymenaios i Ialemos42. W utworze pojawia się także 
Orfeusz, ale ze względu na stan zachowania trenu nie wiadomo w jakim kontekście.

Uzupełnieniem dla tego świadectwa jest zachowana w scholiach do Rhesosa 
Eurypidesa [w. 895] i 4 ody pytyjskiej Pindara informacja o pochodzeniu Linosa, 
Ialemosa i Orfeusza od Kalliope i Apollona. W obu scholiach świadectwo jest 
oparte na informacji z dzieła Asklepiadesa z Tragilos, ucznia Isokratesa i autora 
dzieła opisującego mity greckie znajdujące się w tragediach43. Jeśli przyjmiemy, 
a jest to wielce prawdopodobne, że autor ten odwoływał się w tym miejscu do 
Vwiecznych tragików, to mielibyśmy co najmniej częściowe potwierdzenie 
możliwości pojawienia się takiej informacji w trenie Pindara – z uzupełnieniem 
o imię ojca, którego utożsamia się tutaj z Apollonem. Zresztą Apollon, co warte 
podkreślenia, w ogóle najczęściej występuje jako ojciec – zwłaszcza mitycz
nych – poetów spłodzonych w związku z poszczególnymi Muzami.

Począwszy od IV wieku liczba informacji o pochodzeniu rozmaitych postaci 
(nie tylko poetów, bowiem są wśród nich np. Rhesos, Hyakinthos, korybanci, 
Triptolemos44 czy Palaiphatos45) od Muz rośnie lawinowo46. Nie jest jednak 
pewne, co wynika z analizy powyższych świadectw, kiedy pojawił się obraz 
macierzyństwa Muz. Niemal na pewno jest obecny w V wieku, jednak czy istniał 
także wcześniej? Jak się zdaje, byłoby to w dużym stopniu sprzeczne z obrazem 
bogiń  jako  raczej  jednolitej, niezróżnicowanej grupy. A  taki właśnie obraz 
przeważa w zachowanych źródłach aż do V wieku. Poza tym wyraźna dyferen
cjacja między Muzami, przydanie im pewnych charakterystycznych cech – w tym 
m.in. powiązanie z poszczególnymi poetami i reprezentowanymi przez nich 

40  Pindar, Nemean Odes, Isthmian Odes, Fragments, wyd. i przeł. W.H. Race, Cambridge 
1997; Pindarus: Threnorum Fragmenta, wyd. M. Cannatà Fera, Roma 1990; Pindari Carmina 
cum Fragmenti, Pars II: Fragmenta, Indices, wyd. H. Maehler, Leipzig 1989.

41  Pindar fragm. 128c = schol. Eur. Rhes. 895 cod. A + Pap. Oxy. 2447 fragm. 4(b).
42  M. Cannatà Fera, op.cit., s. 136 – 156, a zwłaszcza s. 149 – 150.
43  Die Fragmente der griechischer Historiker, wyd.i opr. F. Jacoby [et al.], Leiden 1923, 

12 F 6; cf. także schol. Apoll. Rhod. I 23.
44  Apollodor 1.3.2 – 4.
45  Schol. Hom. Il. 10.435.
46  Timotheos, Persae 221 – 223; Heraklides z Pontu,  fragm. 160 Wehrli; Apollodor 

1.3.2 – 4.
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umiejętnościami i gatunkami – następuje najwcześniej w IV wieku, choć, jak 
sugeruje ikonografia, rozpoczyna się już w wieku V. Stąd wydaje się prawdopo
dobne, że pomysł ten może być innowacją mniej więcej z końca VI lub początku 
V wieku. Być może ma to przy tym jakiś związek z charakterystycznym dla tego 
okresu wzrostem zainteresowania postaciami Orfeusza czy Muzajosa – temu 
pierwszemu dość regularnie przydaje się Muzę za matkę, związek drugiego 
z Muzami jest ewidentny z racji imienia.

Ewentualna modyfikacja obrazu bogiń w tym okresie może być dodatkowo 
powiązana ze zmianami społecznymi (zwłaszcza w Atenach), na które wskazy
wał Kirk Ormand w artykule o Mestrze47. Badając mity zawierające opowieści 
o przyszłych żonach zmieniających kształt w obronie przed zalotami mężczyzn 
(Mestra, Nemesis, Thetis, Metis), doszedł on do wniosku, że opowieści tego 
rodzaju mogą być wyrazem napięć charakterystycznych dla Aten VI wieku, 
ujawniających się m.in. w ustawodawstwie dotyczącym epikleros, czyli, naj
ogólniej mówiąc, córek dziedziczących po ojcu majątek (z braku męskiego 
potomstwa)48. W związku z wykluwaniem się w Atenach VI wieku nowej kon
cepcji  obywatelstwa  państwo  zaczęło  się  interesować  problemem  trwania 
gospodarstw (oikoi), a w związku z tym także przynależnością kobiet do nich. 
W szczególności zaś pytaniem o to, do kogo należy kobieta – do domu ojca czy 
męża? W końcu przynależność była podstawą jej statusu społecznego, a tożsa
mość kobiety zależała od relacji, w jakie wchodziła z poszczególnymi mężczy
znami (ojcem, mężem etc.). W wypadku opowieści o Mestrze mamy do czynie
nia z sytuacją fantastyczną i utopijną – jak twierdzi Ormand – w której Posejdon 
zabiera heroinę daleko od ojca (co jest niezbędne dla związania jej z nowym 
mężczyzną i domem), zapładnia, po czym wraca ona do Aten, do ojca, choć nie 
jest już dziewczyną i dziewicą, natomiast jej potomek będzie kontynuatorem 
linii Aithona (Erysichthona) jako gnesios, a nie nothos. Analogia ze zmianą 
w obrazie Muz – pierwotnie przedstawianych jako córki (np. Dzeusa) – i roz
szerzeniem go o element związku z mężczyznami, co skutkuje posiadaniem 
wyjątkowo uzdolnionego potomstwa (poeci, zwłaszcza mityczni), wydaje się 
wyjątkowo kusząca. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że większa część 
naszych Vwiecznych świadectw wskazujących na macierzyństwo Muz może 
pochodzić lub wyraźnie pochodzi właśnie z Aten.

Z drugiej jednak strony, opierając się na naszej wiedzy o roli i potrzebie 
innowacyjności w poezji archaicznej i klasycznej, nie możemy odrzucić hipotezy, 

47  K. Ormand, Marriage, Identity and the Tale of Mestra in the Hesiodic „Catalogue of 
Women”, „American Journal of Philology”, 2004, t. 125, nr 3, s. 303 – 338.

48  A. Wypustek, Życie rodzinne starożytnych Greków, Wrocław 2007.
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że obrazy Muz jako dziewic i jako matek mogły funkcjonować jednocześnie – 
choć może dopiero od końca VI wieku – i być zamiennie wykorzystywane, 
zależnie od potrzeb poety i okoliczności recytacji.

Innym elementem obrazu bogiń  jako matek, który warto rozważyć,  jest 
zwyczaj wymieniania ich w znaczącej części tekstów bez określania ojca potom
stwa49. Jak się zdaje, autorzy cytujący informacje genealogiczne uznają, że – 
wbrew społecznym stereotypom – dane dotyczące matki są wystarczające dla 
określenia danej postaci. Oczywiście takie świadectwo wskazuje przede wszyst
kim na umiejętności poetyckie i muzyczne i może być interpretowane przenośnie, 
jednak w interesującym nas okresie Muzy nie są figurą retoryczną i personifi
kacją cech przypisywanych grupie poetów/muzyków50. 

Obraz zastanawia szczególnie, gdy weźmiemy pod  uwagę nieobecność 
Apollona jako równie odpowiedniego i równie często co Muzy wymienianego 
boskiego przodka51. Taki, a nie inny wybór wiele nam mówi o sposobie postrze
gania i Muz, i poezji czy poetów w kulturze greckiej. Pozycja bogiń wykracza 
bowiem daleko poza obraz typowy dla kobiet w społecznościach greckich i samo 
odwołanie do idei boskości Muz z pewnością nie wyjaśnia specyfiki tego wyboru. 

Wśród możliwych wyjaśnień takiego stanu informacji źródłowych warto 
wymienić np. ewentualność przejęcia przez boginie wobec mitycznych poetów 
funkcji ojca. Biorąc zaś pod uwagę, że w obu najwcześniejszych świadectwach – 
we fragmencie przypisywanym Hezjodowi i w trenie Pindara – wymienione 
są tylko matki, można nawet założyć, że informacje o ojcach mogą być nawet 
wtórne wobec macierzyństwoojcostwa Muz. Jednak najjaskrawszym przykła
dem zastosowania takiego schematu opisu pochodzenia umiejętności poetyckich 
i muzycznych jest cytowany przez Pauzaniasza [9.29.4] zwyczaj nazywania 
poetów „synami Muz” (Μουσῶν παῖδες). Sposób, w jaki Pauzaniasz wprowadza 
sformułowanie, sugeruje zarówno powszechność takiego zwyczaju u Greków, 
jak i  jego stosunkową dawność. Zresztą wydaje się, że podobne określenie 
znajdujemy także w przypisywanym Pindarowi fragmencie [fragm. dub. 352], 
w którym poeci zostali określeni jako thremmata Muson – wychowankowie czy 
potomkowie Muz. Nadal jednak mamy tu na myśli przede wszystkim poetów 
mitycznych, którzy właśnie tym m.in. różnią się od poetów historycznych, że 
pochodzą bezpośrednio od Muz. Natomiast ci drudzy – jak Hezjod czy Archi
loch – mogą co najwyżej Muzy spotkać i poprzez to uzyskać namaszczenie 

49  Cf. np. Hezjod fragm. 305; Pindar fragm. 128c; Jamblich, Vita Pythagorae 28; schol. 
A ad Hom. Il. 10.435.

50  P. Murray, op.cit.
51  Heraklides z Pontu fragm. 160 Wehrli.
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poetyckie. Obraz pochodzenia mitycznych poetów od Muz wprowadza zatem 
pionową hierarchiczną gradację, a zarazem pozwala na powiązanie poezji/
muzyki ze sferą boską.

Warto w tym miejscu dodać, że z badań etnograficznych wynika, iż potom
kowie w linii matrylinearnej są przedstawiani zazwyczaj jako communitas i – co 
ważniejsze – wyjątkowo często są łączeni ze sferą duchową/intelektualną52. 
Matrylinearność poetów/pieśniarzy może być poza tym przykładem znacznie 
szerszego zjawiska konceptualizowania sfery żeńskiej jako (naturalnego) łącz
nika między światem boskim i ludzkim. Obraz może być też postrzegany jako 
analogia wobec zabiegów autoryzacyjnych charakterystycznych np. dla władców 
czy grup arystokratycznych. W jednym i drugim wypadku ostatecznie chodzi 
o sakralizację funkcji, miejsca w społeczności i być może – poprzez gwarancje 
boskie – odebranie wpływu społeczności na ową funkcję/miejsce/pozycję. Z tym 
że w wypadku poetów mamy do czynienia z odwołaniem do bóstw o wyjątkowo 
charakterystycznych cechach żeńskich (dziewiczy chór, matki) uzupełnionych 
o funkcje męskie, czy też umieszczonych w kontekście sugerującym związki 
z tą sferą działań.

GENDER A STOSUNKI MIĘDZY MUZAMI A POETĄ

Przejęcie cech przypisywanych sferze męskiej, tak jak w wypadku ojcostwa, 
widoczne jest także np. w stosunku bogiń do poetów, gdy ci ostatni są przedsta
wiani jako istoty podległe, zależne. Poza tym sam akt przekazywania wiedzy/
umiejętności może być opisany – jak w wypadku sceny spotkania z Muzami 
u Hezjoda – za pomocą języka skojarzonego ze sferą erotyczną. Ann Bergren 
sugerowała nawet, że w słynnej scenie z Thegonii Muzy są przedstawione jako 
„istoty «męskie» zapładniające aude (mową) «żeńskiego» poetę”53. Podobny, 
wskazujący na zamianę ról, rozdział akcentów płciowych jest widoczny również 
w takich elementach obrazu, jak odebranie wzroku czy umiejętności „muzycz
nych” – wedle tej samej badaczki: „ślepota i chromość (z sugestią kastracji) jako 
oznaki męskiego poety sugerują, że umiejętności poetyckie są czymś, co jest 
postrzegane jako «żeńskie» lub feminizujące”54. Poza tym poeta (dziś używamy 
w tym miejscu np. określenia „płodny”) może dzięki temu zostać powiązany ze 
sferą „reprodukcyjną”, która jest zarezerwowana dla płci żeńskiej. Ta charakte

52  V. Turner, op.cit., s. 113 – 114.
53  „«male» inseminators of aude «speech» into the «female» poet”A. Bergren, op.cit., 

przyp. 18.
54  „Blindness and mutilation (with the suggestion of  castration) as marks of the male poet 

suggest that his craft is something conceived of as «female» or feminizing” Ibid., przyp. 44.
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rystyczna dwuznaczność jego pozycji bywa niekiedy wyraźnie dostrzegana 
i podkreślana – „Możemy zapewne uznać, że poeta w Theogonii posiada, dzięki 
skeptronowi,  społeczny  i  prawny  autorytet  charakterystyczny  dla  istoty 
«męskiej», a jednocześnie jest ukazany jak istota «żeńska» dzięki odwołaniu do 
zdolności reprodukcyjnych wynikających z wyposażenia w audē ”55.

Odwołania do sfeminizowanego obrazu poety i poezji,  a niekiedy i oskarże
nia z tym związane, pojawiają się, poza Hezjodem, także np. utworach Eurypi
desa. W Błagalnicach (w. 881 – 883) jeden z siedmiu wodzów – Hippomedon – 
zostaje przez Adrastosa przedstawiony jako ktoś, kto od samego dzieciństwa 
miał siłę, aby odrzucić przyjemności Muz i łatwe życie („παῖς ὢν ἐτόλμησ’ εὐθὺς 
οὐ πρὸς ἡδονὰς /Μουσῶν τραπέσθαι πρὸς τὸ μαλθακὸν βίου”), co stawia poezję 
w opozycji do „męskich” zajęć – polowania czy zajmowania się końmi. Z kolei 
w niezwykle ciekawej i niestety tylko szczątkowo zachowanej tragedii Antiope, 
w jednym ze znanych nam fragmentów, Zetos oskarżał brata Amphiona o znie
wieścienie związane z jego trybem życia jako poety56.

Podobne wyobrażenia wskazujące na powiązanie działań poety  ze  sferą 
żeńską można zaobserwować także w języku obrazów metapoetyckich (poetolo
gische Bildersprache). Interesujące są w tym względzie zwłaszcza obrazy tkania, 
szycia. Zdaje się, że wczesna myśl grecka w ogóle często buduje analogię między 
„tkaniną, poezją i metis poprzez uczynienie każdej z nich obiektem działania 
wiązanego z czasownikiem «szyć», «tkać», a zatem przedmiotem charaktery
stycznej dla kobiet sztuki tworzenia znaków”57 – zrywania kwiatów czy przyj
mowania dającego wiedzę i umiejętności poetyckie pokarmu (np. miodu, wody 
z określonego źródła etc.)58.

Również wyraźna bliskość obrazu Muz i nimf, a poprzez to także i, związanego 
z darem słów, zjawiska nimfolepsji może wskazywać, że mousolepsja – pochwy
cenie przez Muzy – mogło być postrzegane w kategoriach kontaktu seksualnego59. 

55  „What we can perhaps say is that in the Theogony the poet is cast simultaneously as 
«male» in social and juridical authority by the skeptron and as «female» in terms of repro
ductive capacity by the infusion of audē”, Ibid., przyp. 18.

56  Eurypides, fragm. 199.1 Nauck, cf. fragm. 185, 186, 187; cf. P. Wilson, Euripides’ 
Tragic Muse, [w:] Euripides and Tragic Theatre in the Late Fifth Century, red. M. Cropp [et 
al.], „Illinois Classical Studies”, Champaign 2000, s. 427 – 450; T. Power, The culture of 
kitharoidia, Harvard UP 2010, passim.

57  „woven fabric, poetry, and metis by making each the object of a verb «to sew» or «to 
weave», the object, that is, of the woman’s signmaking art”, A. Bergren, op.cit., s. 73; cf. 
także J.M. Snyder, The web of song, „Classical Journal”, 1981, nr 76, s. 194; J. Scheid, 
J. Svenbro, The Craft of Zeus, Myths of Weaving and Fabric, przeł. C. Volk, Cambridge MA, 
London 1996.

58  R. Nünlist, op.cit., s. 110 – 118, 212 – 215, 178 – 205, 300 – 306.
59  Cf. schol. Pi. O. 2.1c i 44.9;  Plutarch, Vit. Marc. 17.12.1; De virt. mor. 452 b9; 
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W osobie Thamyrisa znajdujemy zresztą mityczny przykład (nieudanej) próby 
fizycznego kontaktu z Muzami60. 

Z kolei gdzieś w V wieku pojawia się odmienna od obrazu sfeminizowanego 
poety i „męskiej” Muzy idea mousikē/poiesis/komoidia jako hetery czy żony 
poety. Być może najwcześniejszym przykładem takiego obrazu jest miejsce 
z 2 ody isthmijskiej Pindara (w. 6 – 13), gdzie persona poetica oskarża innych 
poetów o wykorzystywanie Muzy. Bogini jest tam przedstawiona jako ergatis 
(robotnica), a słodkie pieśni są na sprzedaż (epernanto może budzić skojarzenia 
z pornē), co Alan Sommerstein interpretuje jako sugestię zestawienia Muzy 
z prostytutką – „Jeśli Pindar nie był tu winien rażącej poetyckiej nieudolności, 
to tak zaprojektował linie 6 – 8, by podsunąć porównanie między Muzą i prosty
tutką lub stręczycielką”61.

Obraz jest natomiast wyraźny w komediach. Np. w Pytine Kratinosa poeta 
jako mąż Komedii zdradza ją z inną kobietą, Flaszką, w komedii Cheirones 
Pherekratesa mousikē jest żoną/nałożnicą kolejnych poetów: Melanippidesa, 
Kinesiasa, Phrynisa  i Timotheosa. Z kolei u Arystofanesa – np. w Żabach 
(1305 – 1308) czy Rycerzach (517) – w wypowiedzi chóru komododidaskalia jest 
kobietą, poeta jej kochankiem, a opanowanie sztuki poetyckiej jest przedstawione 
jako podbój seksualny62. W odniesieniu do tych przykładów posłużenia się 
personifikacją mousikē, poiesis czy poszczególnych gatunków warto przytoczyć 
celną uwagę z zakończenia artykułu Sommersteina: „personifikacja to klucz do 
bezpiecznego związku seksualnego z bogami”63.

Inne  przykłady  takiego  rozkładu  akcentów w  obrazie  kontaktów  poety 
z Muzami i ogólnie komponowania i recytacji napotykamy w sferze obrazowa
nia metapoetyckiego. Szczególnie interesujące są tu obrazy odwołujące się do 
sfery militarnej, polowania, powożenia rydwanem czy też uprawy roli, dbania 
o ogród, w których podmiotem działania  jest poeta64. Dobrym przykładem 
odwołania do sfery seksualnej w odniesieniu do procesu komponowania może 
być fragment Choirilosa (fragm. 2 Bernabé):

W.R. Connor, Seized by the Nymphs: Nympholepsy and Symbolic Expression in Classical 
Greece, „Classical Antiquity”, 1988, t. 7, nr 2, s. 155 – 189 1998; C.O. Pache, A Moment’s 
Ornament. The Poetics of Nympholepsy in Ancient Greece, Oxford 2011.

60  Cf. Asklepiades FGrH (Die Fragmente der griechischer Historiker) 12 F 10.
61  „unless Pindar was guilty here of gross poetic incompetence, he designed lines 6 – 8 to 

suggest a comparison between the Muse and a prostitute or bawd”, A. Sommerstein, op.cit., 
s. 169.

62  E. Hall, op.cit.; A. Sommerstein, op.cit.
63  „Personification is the key to safe sex with immortals”, A. Sommerstein, op.cit., s. 171.
64  R. Nünlist, op.cit., s. 135 – 161.
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„Szczęsny, kto w owym czasie był wprawny w pieśni tworzeniu,
Sługa Muz, gdy jeszcze istniała łąka dziewicza
Dziś rozdzielone jest wszystko, a sztuki kres osiągnęły,
Tak więc jesteśmy ostatni w zawodach i nigdzie nie widać
Choćby się wszędzie rozglądać, by nowy zaprzęg się zbliżał”

[przeł. W. Appel].

W utworze pojawia się idea materiału poetyckiego i technik kompozycyjnych 
jako będących (niegdyś) akeratos leimon – dziewiczą łąką. Poza ogólnymi 
skojarzeniami warto dodać, że w literaturze archaicznej i klasycznej zarówno 
łąka – leimon, jak i przymiotnik akeratos miały silne zabarwienie erotyczne, 
a w jednym z anonimowych utworów akeratos zostało nawet zestawione z przy
miotnikiem apartheneutos – pozbawiony dziewictwa65. Czy zatem za przedsta
wionym w utworze Choirilosa, dramatycznym obrazem kresu poezji ukrywa się 
sugestia  defloracji  dokonanej  na Muzach/sztuce  poetyckiej?  Podobnie  jak 
w komedii staroattyckiej mielibyśmy tutaj do czynienia z odwróceniem ról 
poeta – mousikē/Muza. Na podstawie znanych nam świadectw można domnie
mywać, że taka zmiana pojawiła się w V wieku. Nic nie stoi przy tym na prze
szkodzie, aby uznać, że oba obrazy  – zarówno „żeńskiego”, jak i „męskiego” 
poety – mogły w tym czasie funkcjonować zamiennie, a nawet równocześnie. 
Można w tym miejscu przywołać np. pojawiający się u Pindara obraz Muz, 
którym zwycięstwa w zawodach gimnicznych dają możliwość komponowania 
pieśni zwycięskich, co zostaje wyrażone poprzez odwołanie do uprawy ziemi66.

To oznacza także, przy okazji, że ewentualne zmiany społeczne nie mogły 
być jedynym czynnikiem kształtującym dyskurs metapoetycki.

Jak wynika z powyższych rozważań, obraz Muz i ich komunikacja z poetą/
muzykiem  oscyluje między  przeciwstawnymi  biegunami.  Niekiedy Muzy 
są przedstawiane jako anonimowy dziewiczy chór, innym razem jako wymie
nione z imienia matki, raz ich rola w kontakcie z poetą stawia je w pozycji 
„mężczyzny”, innym razem to poeta jest stroną dominującą. Przy czym poszcze
gólne cechy pojawiają się nie tylko w samym obrazie Muz, ale również w szeroko 
rozumianej sferze obrazowania metapoetyckiego (poetologische Bildersprache). 
Poza tym część elementów tego obrazu wydaje się – na ile możemy to ocenić 
przy tym stanie źródeł – zależna od kontekstu społecznopolitycznego. Jest zatem  
możliwe np., że obraz Muz jako matek, ale także jako żon, konkubin, nałożnic 

65  Carmina popularia 851b; R. Nünlist, op.cit., s. 213.
66  Pi. N. 10.25 – 28 – „dać Muzom pod orkę”.
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czy prostytutek, pojawił się dopiero gdzieś na przełomie VI i V wieku wraz ze 
zmianami w polis.

Również te zwroty i obrazy, które zaznaczają „męskość” poety, a poprzez 
to także jego coraz istotniejszą rolę, by nie rzec dominację, w procesie twór
czym, pochodzą zapewne najwcześniej z początku V wieku. Upowszechniają 
się natomiast w pełni w wieku V wraz z, zauważanymi także w innych sferach, 
zmianami w postrzeganiu poezji i jej źródeł. To właśnie w tym okresie pojawia 
się termin poiēsis (od czasownika poieō – czynić, robić) odzwierciedlający 
nowy sposób konceptualizowania poezji, a mousa zaczyna być coraz częściej 
postrzegana  jako  tożsama z efektem końcowym procesu  twórczego, czyli 
pieśnią67.

Gdy pytamy o wyjaśnienia sposobów konceptualizacji stosunków poeta–
–Muza–mousikē, a zwłaszcza funkcji odwołań do kategorii płci w obrazie 
bogiń,  to w pierwszym rzędzie warto zwrócić uwagę na zależność użycia 
poszczególnych cech obrazu od kontekstu i okoliczności recytacji, a także 
formy gatunkowej, preferencji autora i treści samego utworu. Stąd obraz bogiń 
np. w Theogonii Hezjoda może być wynikiem chęci wpisania ich – jak też 
i słowa/pieśni w ogóle – w patriarchialny porządek stworzony przez Dzeusa 
i  zdefiniowania pieśni Muz  jako przedstawiającej  ten porządek68. W  tym 
utworze mamy także do czynienia z opisem przechodzenia władzy w kosmosie 
z pierwiastka żeńskiego na męski, stąd również z Muz na męskiego poetę. Jak 
obrazowo wyraziła to Ann Bergren: „autor płci męskiej przypisuje pewien 
rodzaj mowy płci żeńskiej, a potem zawłaszcza go”69. Z kolei np. obraz Muz 
w komedii staroattyckiej może być w dużym stopniu zależny od wymogów 
kontekstu obrzędowego i charakterystycznych dla tego gatunku sposobów 
przedstawiania płci żeńskiej. 

Wiedza o tego rodzaju ograniczeniach nakazuje nam ostrożność we wskazy
waniu wyjaśnień ogólnych i obejmujących wszystkie przypadki. Niemniej jednak 
poszukiwanie wyjaśnień  funkcji poszczególnych cech obrazu  jest możliwe 
i potrzebne, pozwala zresztą nadać wielu elementom wypowiedzi poetyckich 
sens, który zagubiliśmy wraz z oddaleniem czasowym i kulturowym. Niezwykle 
ważne jest jednak w wypadku takiej analizy nieustanne branie pod uwagę wie
lorakich  aspektów  kontekstu  kulturowego  charakterystycznego  dla  świata 
greckiego w badanym okresie.

67  A. Ford, The Origins of Criticism. Literary Culture and Poetic Theory in Classical 
Greece, Princeton 2002, s. 91 – 157; B. Graziosi, Inventing Homer, Cambridge 2002, s. 41 – 47.

68  E. Stehle, op.cit., s. 206.
69  „a male author ascribes a kind of speech to a female and then makes it his own”, 

A. Bergren, op.cit., s. 69.
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Wśród możliwych powodów wiązania źródeł poezji ze sferą żeńską można 
wymienić m.in. związki w kulturze greckiej wiedzy, wieszczenia i inspiracji 
z tym, co żeńskie, dzikie/niecywilizowane i chtoniczne70. Jeden z ciekawszych 
przykładów tego zjawiska napotykamy np. w 6 odzie olimpijskiej (w. 45 – 47), 
w której Pindar opisuje uzyskanie przez Iamosa w dzieciństwie umiejętności 
wieszczych – matka położyła go na ziemi, po czym dwa węże miały go karmić 
jadem pszczół (miodem). Wśród istot żeńskich wiązanych zarówno z chtonicz
nością, światem natury, jak i wiedzą możemy wskazać np. Syreny71, Sfingę 
[Apollod. 3.5.8] czy nimfy72. W części opowieści widoczne jest także zagrożenie 
płynące dla łaknących wiedzy mężczyzn (Odys, mieszkańcy Teb, nimfolepci) 
ze strony tych istot.

Taki sposób konceptualizowania płci żeńskiej wyjaśniałby rolę Muz w prze
kazywaniu poetom wiedzy, zwłaszcza dotyczącej przeszłości. W tej sytuacji 
odgrywałyby one także istotną rolę w konstytuowaniu tradycji społecznej, która 
w świecie ludzkim jest pod męską kontrolą.

Inne wyjaśnienie łączenia płci żeńskiej z poezją wiąże się z opisywaniem 
działania i efektów poezji i muzyki w kategoriach wiązanych zazwyczaj ze sferą 
żeńską. Widoczne jest to zarówno w odwołaniu do przyjemności, którą daje 
pieśń73, jak też w użyciu w sferze metapoetyckiej np. takich zwrotów, jak thelgein 
czy kelein (oczarowywać), które odwołują się do obszaru wyobrażeń magicz
nych, a także skojarzeń ze sferą erotyczną74. Pieśń bowiem, i słowo w ogóle, ma 
moc rządzenia ludzkimi duszami, może sprawiać przyjemność, ale powoduje 
też zapomnienie, np. o troskach75. Stąd także pieśń i muzyka mogą być postrze
gane jako niejednoznaczne, a nawet –  jak w wymownym obrazie spotkania 
Odysa z Syrenami czy w przypowieści o cykadach przytoczonej przez Sokratesa 
w Fajdrosie Platona – śmiertelne zagrożenie wynikające z zapomnienia się 
i zgubienia z oczu granic (tego, co męskie, ludzkie, społeczne). Z tego punktu 
widzenia mężczyzna, który przejmuje charakterystyczną dla płci żeńskiej moc, 

70  Cf. np. h. hom. ad Herm. 552 – 565 (semnai theai); Eurypides, IT 1259sqq.; Y. Ustinova, 
Caves and the Ancient Greek Mind. Descending Underground in the Search for Ultimate 
Truth, Oxford 2009.

71  Pindar fragm. 94b.13 – 15 – E. Stehle, op.cit., s. 95 sqq.; E. Hofstetter, Sirenen im 
archaischen und klasischen Griechenland, Würzbur 1990; P. Pucci, The Song of the Siren 
Essays on Homer, Lanham 1998, s. 1 – 9; L.E. Doherty, op.cit., s. 83 – 84.

72  Cf. J. Larson 2001.
73  H. Maehler, Die Auffasung des Dichterberufs im frühen Griechentum bis zur Zeit 

Pindars, Göttingen 1963, passim.
74  H. Purry, Thelxis: Magic and Imagination in Greek Myth and Poetry, Lanham 1992; 

G.B. Walsh, The Varieties of Enchantment: Early Greek Views of the Nature and Function of 
Poetry, Chapel Hill 1984.

75  Cf. np. Gorgiasz w Pochwale Heleny: „słowo jest wielkim mocarzem”.
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jest tym, który ją jedynie cywilizuje, przekształcając to, co potencjalnie szko
dliwe np. w siłę tradycji czy rytuału. Pieśń i muzyka nadal oczarowują słuchaczy 
i wywołują w nich silne i skrajne uczucia – co jest zjawiskiem irracjonalnym – 
ale, dzięki opanowaniu i stosowaniu przez poetę/muzyka określonych reguł, nie 
prowadzi to do zguby odbiorców.

Wyraźną dwuznaczność postrzegano także w samym języku (mowie), który 
był uważany za zwodniczy, uwodzicielski, nieokreślony, a przez to podobny do 
podwójnej jakby natury kobiecej76. Obraz pięknej z zewnątrz Pandory, jak też 
słynna wypowiedź Muz na początku Theogonii Hezjoda („wiemy, jak głosić 
kłamstwa liczne do prawdy podobne, / wiemy też, gdy zechcemy, jak rzeczy 
prawdziwe  obwieszczać”) mogą  być  najbardziej  reprezentatywne  dla  tego 
sposobu interpretacji. Inną istotną cechą języka była także zdolność do naślado
wania, która stwarzała trudność w ocenie właściwych cech rzeczywistości77. 
Także ta cecha, albo też ta przede wszystkim, jest wyraźnie wiązana ze sferą 
kobiecą. W licznych postaciach kobiet, od Afrodyty począwszy, a na Deliadach 
kończąc78, możemy ujrzeć „poziom wiedzy przypisywanej płci żeńskiej, której 
efektem jest zdolność do «podwójnej mowy», do mówienia prawdy i imitacji 
prawdy, mowy pełnej sprzeczności i beznadziejnie dwuznacznej dla każdego, 
kto posiada wiedzę mniejszą niż mówiący”79.

Jak sądzą zresztą niektóre badaczki – np. Ann Bergren, Marylin Katz czy 
Lillian Doherty – przypisanie pewnych cech sferze żeńskiej służy w tym wypadku 
ponownie przejęciu i zawłaszczeniu ich przez mężczyzn. Zmienia się co najwy
żej stopień, w jakim cechy żeńskie są umniejszane, uciszane czy wypierane. Taka 
interpretacja pasuje z pewnością do obrazu Muz w Theogonii Hezjoda, można 
mieć jednak wątpliwość, czy jest równie prawdziwa w odniesieniu do wszystkich 
innych tekstów.

Wychodząc z jeszcze innego punktu widzenia, można wskazać, że obraz 
żeńskich bogiń mógł służyć również jako zasłona dla męskiej tradycji. Jak na 
przykładzie Odysei pokazał Andrew Ford, obraz dostępu do przeszłości związany 
z odwołaniem do wiedzy (boskich) dziewcząt – istot upośledzonych społecznie 
(w oczach męskich odbiorców opowieści) – skrywa zależność opowieści od 

76  L.E. Doherty, op.cit.; A. Bergren, op.cit.; M. Detienne, The Masters of  True in Archaic 
Greece, przeł. J. Lloyd, N.Y. 1996.

77  Cf. M. Arthur, op.cit.; A. Bergren, op.cit.; Women in Antiquity. New Assessments, red. 
R. Hawley, B. Levick, London 1995; Making Silence Speak. Women’s Voices in Greek Lite
rature and Society, red. A. Lardinois, L. McClure, Princeton 2001.

78  Cf. H. hom. ad Apoll. 157 – 164; cf. h. hom. ad Herm. 552 – 563.
79  „a degree of knowledge attributed to the female that results in a capacity for «double 

speech», for both truth and the imitation of truth, a paradoxical speech hopelessly ambiguous 
to anyone whose knowledge is less than the speaker’s”, A. Bergren, op.cit., s. 70.
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ludzkiej,  tzn. męskiej, pamięci. Odwołanie się do bezpośredniego kontaktu 
z boginiami może bowiem skuteczniej budować autorytet poety wobec odbior
ców, od których jest on np. zależny ekonomicznie, niż odwołanie się do ludzkiego 
pochodzenia pieśni – przekazywanie opowieści uczniom i w ogóle fakt uczenia 
się jej od innych ludzi. Stąd Femios stwierdza w Odysei (22, 347 – 349), że jest 
samoukiem (autodidaktos eimi), tzn. uzyskał swe pieśni od bogów, a nie od ludzi, 
jak być może inni aojdowie. To przy okazji wskazuje także na znaczenie współ
zawodnictwa poetów na świętach w kreowaniu takiego obrazu80. 

Jeszcze inne wyjaśnienie niektórych aspektów płci żeńskiej w metapoetyce 
proponuje Eva Stehle, która zauważa, że pierwiastek żeński – w odróżnieniu od 
mobilnego pierwiastka męskiego widocznego tak w postaci aojda, jak i Apollona 
czy Hermesa (jako opozycji do Hestii81) – w wielu sytuacjach (np. pieśni chóralne 
wykonywane przez dziewczęta czy kobiety) reprezentuje społeczność, to, co jest 
stabilne i związane z miejscem82. 

Zaproponowane  powyżej  interpretacje  mogą,  przynajmniej  częściowo, 
wyjaśniać ograniczoną  rolę Apollona w sferze metapoetyckiej. Wydaje  się 
bowiem, że obraz żeńskich bogiń mógł w wyobraźni greckiej lepiej pasować do 
sposobu postrzegania zarówno źródeł wiedzy, poezji/słowa, ich działania, jak 
i sytuacji komunikacyjnych, w których dochodziło do recytacji/śpiewu. Poza 
tym obraz młodzieńczego zazwyczaj Apollona mógł być zupełnie inaczej kon
ceptualizowany (m.in. lokalnie) niż to, co Grecy widzieli w dwuznacznym, 
obosiecznym działaniu słowa/pieśni83. Bóg niewątpliwie uzupełniał obraz Muz 
i go dopełniał (m.in. jako męski przewodnik chóru, lub akompaniujący mu 
muzyk),  ale – wbrew wrażeniu,  jakie można wynieść z użycia przydomka 
Mousagetes – dość  rzadko  znajdował  się w centrum wyobrażeń obecnych 
w wypowiedziach metapoetyckich84.

Charakterystyczny dla świata antycznego kontekst kulturowy warto na koniec 
uzupełnić o perspektywę  stricte  antropologiczną. Wcześniej wspominałem 
o matrylinearności pieśniarzy, jak też związkach tej cechy z duchowością i com
munitas. W tym miejscu warto dołączyć wprowadzoną przez Victora Turnera, 

80  A. Ford, op.cit., s. 90 – 130, a zwłaszcza s. 129 – 130 – „tradition needs transmission”; 
E. Stehle, op.cit., s. 199 – 210.

81  J.P. Vernant, HestiaHermes: The Religious Expression of Space and Movement in 
Ancient Greece, [w:] id., Myth and Thought among the Greeks, London 1983, s. 157 – 196; 
S.G. Cole, Landscape, Gender, and Ritual Space. The Ancient Greek Experience, Berkeley 
2004.

82  E. Stehle, op.cit., s. 185.
83  Cf. F. Graf, Apollo, London 2009.
84  Cf. J. Solomon, Apollo and Lyre, [w:] Apollo. Origins and Influences, red. J. Solomon, 

Tuscon–London 1994, s. 37 – 46, a zwłaszcza s. 44.
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a będącą inną manifestacją communitas, kategorię power of the weak85. Cechy 
magicznoreligijne przypisywane są bowiem nie  tylko ze względu na czas 
i miejsce (np. liminalne), ale także ze względu na stałe lub czasowe atrybuty 
sakralne wiązane z niskim statusem czy pozycją. W taki właśnie sposób to, co 
obce i marginalne społecznie z punktu widzenia tworzących rdzeń grupy męż
czyzn – a zatem właśnie kobiety, dzieci, niewolnicy, obcy, podbici, autochtoni, 
ułomni fizycznie  i umysłowo – jest zarazem postrzegane jako wyposażone 
w specyficzne dary, których brak grupie definiującej. Stąd  też dość często 
podporządkowanym autochtonom przypisuje się mistyczną  i moralną moc/
władzę nad społecznością i majątkiem grupy, która podbiła dane terytorium, lub 
ewentualnie  umiejętności,  których  grupa  „kolonizatorów”  nie ma. Z  kolei 
„obcy” – przywołajmy tu dobrze znaną postać Epimenidesa – może być tym, 
który przywraca prawny i moralny porządek w społeczności, usuwając np. 
niesprawiedliwych przywódców, którzy gnębią resztę społeczności, czy oczysz
czając społeczność od (dawnej) zmazy.

Do grupy wyposażonej w power of the weak, do której Turner włącza np. 
błaznów królewskich, świętych, żebraków czy tzw. „trzecich synów” z opowie
ści bajkowych, należą także kobiety, które z punktu widzenia (rządzących spo
łecznością) mężczyzn są grupą niższą i gorszą społecznie, a co za tym idzie – 
także niebezpieczną i destrukcyjną. 

W świecie greckim ten ostatni aspekt jest widoczny np. w wypadku przywo
ływanej już tutaj Sfingi, która zabija wszystkich, którzy nie odpowiedzą na 
zadaną przez nią zagadkę. Obraz tej zwierzęcożeńskiej istoty dał Bremerowi 
asumpt do sformułowania tezy, że gdy Grecy (=mężczyźni) chcieli przedstawić 
największe zagrożenie, zawsze przywoływali w tym miejscu obraz przeciwnej 
płci, w taki sam sposób, jak współczesne fikcje odwołują się do obrazu przyby
szów z kosmosu86.

Wracając do obrazu opisanych przez Turnera istot wyposażonych w power 
of the weak,  należy dodać, że ich niższość w strukturze społecznej może się 
przekładać na wyższość pod względem moralnym i rytualnym – secular weak
ness as sacred power. W ten sposób także to, co żeńskie staje się doskonałym 
pośrednikiem między światem mężczyzn i społecznością, którą reprezentują, 
a światem natury i światem boskim.

Należy się oczywiście zastrzec, że wykorzystany tutaj konstrukt pojęciowy – 
będący krzyżówką badań terenowych Turnera w Afryce i przemyśleń odnoszą

85  V. Turner, op.cit., s. 108 – 128.
86  J.N. Bremmer, Oedipus and the Greek Oedipus Complex, [w:] Interpretations of Greek 
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cych  się  do  kultury  europejskiej  –  nie może  służyć  za  wyjaśnienieklucz 
wszelkich zagadek związanych z cechami dyskursu metapoetyckiego i obrazu 
Muz w szczególności. Może jednak, jak sądzę, uzupełniać inne wyjaśnienia i pod 
tym względem spełnia swoje funkcje. 

Tak zarysowany obraz odpowiada przy tym naszej wiedzy zarówno o kono
tacjach w świecie greckim płci żeńskiej z wiedzą, jak też wyjaśnia wagę grupy 
żeńskich bóstw w pośredniczeniu między poetą i jego (męskimi) odbiorcami 
a światem boskim. Również takie cechy,  jak niejednoznaczność i płynność 
pozycji tych bóstw możemy odnaleźć w kreowanym przez poetów obrazie Muz.

Oczywiście powyższe analizy nie mogą objaśniać wszystkich cech obrazu 
Muz ocenianych z punktu widzenia dyskursu płci w kulturze greckiej. Mogą 
jednak, mam nadzieję, przez wskazanie niektórych z możliwych scenariuszy 
interpretacyjnych – efektu skrupulatnej lektury szczątkowo zachowanych tek
stów analizowanych w kontekście ogólnych cech kultury danego okresu  – dać 
punkt wyjścia w dalszych rozważaniach nad dyskursem metapoetyckim i spo
sobami postrzegania płci w kulturze greckiej.




