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LUDWIK HIERONIM MORSTIN 

Dramaturg, powieściopisarz, esseista, publicysta, 
tłumacz. Urodzony w 1886 r . w Pławicach, Morstin 
już jako kilkunastoletni chłopak „popełnił" i przesłał 
Modrzejewskiej swoją pierwszą sztukę. Oczywiście 
jedynym efektem była uprzejma ale wymijająca od
powiedź wielkiej artystyki. Ale już w 1912 r . jego 
sztuka p.t. „Lilie" osnuta na motywach mickiewi
czowskich i wystawiona w Krakowie"'przez Solskiego, 
uzyskuje poważny sukces. W tymże Krakowie Mor
stin współredaguje czasopismo artystyczno-literac
kie „Museion" . Pismo to, uznane przez wielkiego 
Bourdelle"a za jedyne w swoim rodzaju w Europie, 
oparte o dwie redakcje w Krakowie i w Paryżu, 
utrzymywało w latach 20-tych kontakty z całą nie
omal Europą, z czołowymi pisarzami polskimi (Sien
kiewicz, Reymont, Tetmajer, Boy i inni) , z francus
kimi (Paul Valery, Marcel Roland), popularyzowało 
najcelniejsze osiągnięcia literackie świata. Na łamach 
„Museionu Morstin jako publicysta wyposażony 
w ogromną wiedzę literacko-historyczną opracowuje 
szeroką skalę tematów, zarówno z zakresu ukocha
nego przez siebie antyku, wschodu i renesansu, jak 
też i współczesnej mu dramaturgii francuskiej i an
gielskiej . 

Jako twórca zapisał się Morstin na kartach litera
tury polskiej przede wszystkim jako dramaturg i to 
głównie jako autor sztuk opartych na tematyce an
tycznej (Obrona Ksantypy, Kleopatra, Penelopa, Pan-
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teja) wydanych w b.r. pod zbiorowym tytułem Te
tralogia Antyczna( i średniowiecznej Rycerze Anty
chrysta). Sprawom polskim poświęcił sztuki: Polacy 
nie gęsi, i najnowszą: Przygoda we Flor ncji. 

W powieści Klas Panny dał Morstin na tle szeroko 
zakrojonego obrazu burzliwej epoki reformacji dos
konale skonstruowaną opowieść o życiu Kopernika, 
przerabiając ją później na wizję sceniczną - Miko
łaj K opernik. 

Jako tłumacz zasłużył się Morstin nie mało litera
trze polshlej licznymi tłumaczeniami dzieł Lope de 
Vegi, Calderona, Goethego, a w szczególności Anty
gony ofoklesa. 

Jak większość twórczych Judzi Morstin w późnych 
latach swego życia dokonuje rozrachunku z przeżytą 
przeszłością, wydając zbiór szkiców pamiętnikarskich 
p.t. S potkania z ludźmi . W założeniu Spotkania mia
ły b · konfrontacją książek i dzieł z indywidualny
mi cechami, charakterem, podobaniami i uprzedze
niami ich au torów. Morstin przeprowadza w poszcze
góln eh szkicach granicę między światem realnym, 
między ludźmi takimi jakimi ich poznał a światem 
wizj i artystycznych przez nich stworzonych. Objek
tem ana liz Morstina byli m. in . ienkiewicz, Rey
mont, P rzybyszewski, Tetmajer, Solski, Skłodowska 
- Curie. Morstinowskie konfron tacje wywołały pew
ną ilość głośnych swego cz su kontrowersji z wielbi
cielami twórców, czasami może( zbyt surowo zda niem 
icb ) przez Morstina potraktowanych. 

Po wojnie autor Obrony K santypy przez dłu
gi okres czasu pozostawa ł w cieniu. Dopiero w ostat
n ich latach nazwisko Morstina znowu wypłynęło na 
powierzchnię polskiego życia literackiego. Głównie 
dzięki dziełom najnowszym i znawianym. W dan m 
pr zypadku dzięki wznowieniu Obrony K santypy. 

___ , 

KSAN TYPA ZREHABILITOWANA 

Obr o n a Ksantypy Morstin:.i uznana prze;; Juliusza 
Klcin<'ra za naJlepszą obok Toralnośc i Pani Dul 
s kie j komedię pol~k11 XX w. i za jedną z naj<-ktualniej
szych w litcnlurlc ~w iata. została po rat pi::rwszy wy ·taJ 
wiona na sccaic Teatru Polskiego lłJ lLJtcgo 1939 r. w zna
komitej obsadzie i przy pierwszorzędnej inscen izacji. Szcze
golnie obie czołowe role zo ·Lały wyjątkowo szczęrnwic obsa
dzone. K antypę grała Modzelewska, Sokrat%c1 Woszczero
wicz. Bardzo udane przedstawienie stworzy to - j 1k się wy
raził Jeden z recenzentów - trudną do zapomni::nia tra
dycję, wydobywając ze sztuk i jej wszystkie w~·jqtkowC' wa
lory . To praprr>micra warszawsk'l tała się dżwlenią powo
dz nia O br o n · Ks a n ty p y na :;cenach polskich. .Już 
30.III.39 r . ogl ąda lę sztukę Kraków, 14.IV. t gol. roku Lwów 
a l IX.39 pod bombami hitlerowskimi Katowir:c. Po woJnie 

br o n a była wy, ta wiana na wielu stenach pobkich. Tłu
maczona na kilkanaście języków obcyc!i szt k ,1 Morstin 
została wystawiona w Atcm1ch w języku nowogreckim, 
w Czechosłowacji przez Narodni Divadlo, ostatnio ma wcJśi: 
na scey włoskie. 

Powodzenie zawdzięcza Obr o n a swoim liumym zaletom: 
·wictni~ oddane, umilowane przez Morstina tło hii;torycznc, 
przesycone jest realiami, sugrrującym i widzowi. że vidzi 
odcinek świata starol.yinego takim iakim był v r zeczywis
tości. Sztuka oparta na hi storii ni jest n1 szcz<;śt:i sztu ką 
historyczną. utor wykorzystał obficie prawo do wolnej 
twórczości poetyckiej wszędzie tam, gdzir uzn ał to za wska
zane. Nic mając n.p. żadnych po temu dan. eh historycznych 
wprowadził i zgrabnie przeprowadził wątek erotyczny (flirt 
Ksantypy z Charmidesem). Tą przyprawą uczvnil autor 
sztukę jeszcze bardziej smakowitą, JekJq i normalnie Judzką. 

Sztuka Mor~tina odznacza sic; lekkim dialogh~m. płynną 
akcją , posiada żywo zarysowan' cbarakLry. Pogodny. ży
czliwy ludzi0'11 humor przepht:t l\1orstin liryzmem, lnkkie 
ż::irty głębokim ni raz spojrzenir m na_ sprawy ludzkie. 
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Jest przy tym ciekawe, że najgłęb-ze myśli, naJmocnwJ
sze racje etyczne pochodzą nie z ust najmądrzej. zego czło
wiekil świata stqrożytnego, nie z ust Sokratesa. V\ypowiada 
je Ksantypa, prosta przecież kobieta z ludu, któr1 w spra
wach nazwijmy je bytowymi, potraii się wznieść ponad 
umysłowość Sokra te ·a. On sam zresztą, syn k:imicniarza 
i akuszerki, r · w.1icż musi byc': uzn ny za przcd~t1wicicb 
ludu at0ńskirgo. W .-umie obi czołow" posLaci~ Obrony, 
Sokrates i Ksantypo, tak bardzo górują nad pozostałymi, epi
zodycznymi ostaciami sztuki, że można śmiało uznać ko 
m~uię Morstinn za ztukę prawdziwie ludową 

Tym ciekawsz.i więc jest sylwetka psychologiczna Ksan
typy, z której Montin potrafił w sposób p ychologicznie 
przekonywujący uczynic': w pewnym momencie prekursora 
feminizmu. 

Ksantypa, któr j świadomość określił jej wła3ny byt, 
widzi, że los innych kobiet jest na ogół taki jak jej, wybucha 
więc buntem: „wy (mężczyźni) potrzebujecie cial kobiecych 
tylko dla rozkoszy„. ale o tym, że mamy takie myślące du
sze nie chcecie wiedzieć.„ Za wszystkie Atenki, wszystkie 
Hellenk i będQ walczy(: za godność kobiecą i jej prawo do ży
cia". Bo losem Ksantypy jest mąż starszy o dwadzieścia lat, 
brzydki, perkatonosy, grubowargi, o krzywych Logach, ze 
skłonnością do tycia. Wprawdzi~ wyrocznia delficka uznała 
go za najmądrzejszego spośród śmiertelnych, wprawdzie' 
on stara się pozna<: wszystkich i „zbadać wnętrza", ale cóż 
Ksantypie z tego - kiedy nigdy nie i nteresował :;ię własną 
żoną!" Bo to niewiasta, to przedmiot codziennego użytku. 

inni mężowie atei1scy'? Ot:zywiście byli jeszcze znacznie 
gorsi. Modny stał się myzogynizm, pogard01 dla kobiet. Rolę 
kobiety starano się sprowadzić jedynie do funkcJi wyda
wania na świat potomków, dowodów nieśm iertelności OJCa, 
nawet rozkoszy czę. to szukano poza kobietami. 

Trudne warunki domowe Ksanty py, stała bieda, nierzad
ko głód , każą Ksantypie myśleć nieomal rewolucyjnie: „nie
sprawiedliwy jest u nas podział mienia między obywateli. 
Jednym się przelewa, a innym na życie nie wystarcza". 

Atakowana ze wszystkich stron za swój niepohamowany, 
wybuchowy temperament, ona „piekielnica", jak sama się 
określa, broni się taką genialną maksymą: „Nie ma kobiet 
złych i dobrych, są tylko zawiedzione w miłości i szczęśliwe" . 

Jakże słabym znawcą duszy kobiecej okazuje się Sokra
tes, rzucając w pewnym momencie pytanie : "czemu kobieta 
często śmieje się bez powodu i czemu bez powodu płacze'?" 
Rozumie to zagadnienie nawet Charmides, przyjaciel Ksan
typy, bynajmniej nic orzeł intcolektualny : "Kobit:t mowi 
Izami, a mężczyzna jej mowy jeszcze nie rozumie". Rozu
mic to oczywiście również i Ksantypa. kwitując Charmide
sa, za jcgo obronę 8pojrzeniem z wdziecznośeią (okr<!śl nic 
autora). I 

Wiele plotek historycznych kursuje dotychczas po świe
cie na temat charakteru Ksantypy, które ją uczyniły nie
śmiertelną w swoisty sposób. Żródłową wartość historyczną 
ma wg prof. T. Zielińskiego jedynie wypowiedź jednej 
-z postaei w „Uczcie" Ksenofonta: „jak może Sokrates wy
trzymać ze swoją żoną, która jest najnieznośniejszą ze 
wszystkich dzisiejszych kobiet i również, j ak mi się zdaje, 
ze wszystkich, które kiedykolwiek będą". 

W jaki więc sposób to. „najnieznośniejsza ze wszystkich 
kobiet", która sama o sobie mówi, „jestem zmęczona, zapra
cowana, smutna" a męża kocha za jego rozum i szlachetność 
duszy mogła uzyskać rehabilitację - pokazał Morstin 
w końcowych scenach aktu trzeciego. Pokazał w sposób 
głęboko wzruszający. Chociaź K'Santypa pożegna widza os
tatnim słowem: „głupia ze mnie wariatka" widz odejdzie 
przekonany, że w tym obłąkaniu przejawiły się najwyższe 
wartości ludzkie. 

Jadwiga Bułakowska 
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ŻYCIE I NAUKA SOKRATESA 

Urodził się w 469 r. p.n.e. w Atenach i tam spę
dził całe swoje życie. Był żołnierzem - gdy tego 
zachodziła potrzeba, urzędnikiem, myślicielem i filo
zofem. Na polu bitwy dawał dowody męstwa, w cza
sie pokoju świecił odwagą cywilną. Sam jeden potra
fił występować przeciw roznamiętnionemu tłumowi. 
Od spraw państwowych stronił, za cel życia obiera
jąc działalność nauczycieiską. Pochłaniała go ona do 
tego stopnia, że wraz z rodziną żył w niedostatku . 
Nauczał wszędzie gdl'lie tylko znalazł rozmówcę. 
Z każdym mówił o jego sprawach, zmuszał do zasta
nawiania się nad nimi. Współcześni traktowali Sokra
tesa jako sofistę, chociaż od sofistów dzieliło go to, 
że nauczał bezpłatnie i to przede wszystkim czego 
nauczał. A uczył ludzi cnoty, ściślej - rozumu, który 
miał człowieka doprowadzić do cnoty. 

Do wyznawców Sokratesa należała nawybitniejsza 
młodzież ateńska. Alcybiades, Ksenofont, Krycjasz 
i Platon byli jego wiernymi słuchaczami. I choć zys
kał wielką popularność, nie szła ona w parze z uzna
niem. Ogół widział w Sokratesie dziwaka zajmującego 
się cudzymi sprawami a nie mogącego zdobyć się 
na kupno nowego płaszcza dla siebie. 

Arystofanes, który przedstawił Sokratesa w swej 
komedii „Chmury", widział w nim ucieleśnienie bez
celowych rozważań, szkodliwej wolnomyślności, bra
ku szacunku dla tradycji, pychy i wymyślnych oszu
kaństw. 
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Ludwik Hieronim Morstin 

OBRONA KSANTYPY 
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Dramai w 3-ch aktach 

Muzyka S T A N I S Ł A W A S Z E L I G O W S K A 

KSANTYPA 

SOKRATES 

MIRRY NA 

TYREUSZ 

SOFRONE 

HARMIDES 

AGATON 

Reżyserio : BAR BA RA KIL KOW SKA 

Asystent reżysera: J E R Z Y E R N Z 

Kryslyno Biel-Wognerowo 

Adom Nowakiewicz 

Krystyno Macie jewska 

Jadwigo Brynia rska 

Jerzy Ernz 

Stanisławo Go li 

Włodzimie rz Koniow:;k1 

Kazimierz Zieliń, ki 

O 5 O B Y 

ARYSTODEMOS 

FED ROS 

EPISTA TES 

AL CYBI ADES 

FRYK YMACH - lekarz 

PARRASJOS - - malarz 

NIEWOLNIK I 

NlfWOLNIK li 

FL E::CISTA TA N CFRKI 

' Andrzej Girtler 

Kazimierz Zie l i ński 

T odeusz Teodorczyk 

Wacław Welski 

Edmund Płoński 

Zbia11iew Michałowski 

• • 

Scenografio: WŁADYSŁAW WAGNER 

Choreografio: W A ND A SZCZUKA 
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Przedstawienie prowadzi Alfred Bodziachowski 

Opieka nad teksiem Bogusław Skorski 

Kierownik techniczny 

Pracownia krawiecka 

Perukarnia 
Stolarnia 
Malarnia 
Tapicernia 
Modelatornia 
Efekty świetlne 

Kazimierz Knop 

Stanisław Bystrzycki 
Janino Niwińska 

Alfred Szoblewicz 

Edward Wieczorek 

Edward Latacz 

Kazimierz Włodarski 

Henryk Palacz 

Jan Słabosz 

Gdy dobiegał 70 roku życia, spotkało Sokrat sa 
publiczne oskarżenie, że działalność jego jest szkodli
wa. Może działały tu przyczyny polityczne, początek 
zbliżającego się upadku Aten, dość, że w 399 r. p.n.e. 
fabrykant Anytos, mówca Likon i poeta Meletos 
wnieśli przed sąd skarg~ na Sokrate a, że winien jest 
bezbożności i demoralizacji młodzieży. 

Sąd skazał Sokratesa na smierć. Tak surowy wy
miar kary spowodowała postawa Sokratesa, który wi
ny swej nie uznał i kładł nacisk na doniosłość swej 
działalności. Sokrates 30 dni przed śmiercią spędził 
w więzieniu. Uczniowie chcieli ułatwić mu ucieczkę. 
Nic zgodził się na to. 

„Wszyscy jednozgodnie przyznają. że jeszcze ża 
den człowiek, ile pamięć nasza sięga, nie zajrzał 
w oczy śmierci z większą godnością'' - pisał o ostat
nich chwilach Sokratesa jego uczeń Ksenofont. 

„Wiem, że nic nie wiem" - mawiał Sokrates. 
Stwierdzając swą niewiedzę, ujawniał poznanie sa
mego siebie, ujawniał, że wie, na czym polega wiedza, 
skoro umiał poznać jej brak. Paradoksaln1; pojęcie 
„wi dzy niewiedzy" było wyrażeniem krytycznej, 
lecz nie sceptycznej, postawy Sokratesa, który wie
rzył w możność poznania powszechnie obowiązują
cych prawd. Tym właśnie różnił się zasadniczo od so
fistów. Metodę zbijania miał z nimi wspólną, ale dla 
nich był to koniec rozważań i ich cel, a dla niego do
i.i ·ro począt.ek. 

Choć powtarzał o swej niewiedzy, przyznawał So
krates, że ma intuicyjJ.ą wiedzę o dobni (d ::i jmonion1. 
W swych rozumowaniach posługiwał ię analogią 
i indukcją (od sądów potocznych i analogicznych 
do cech wspólnych) i tą drogą dochodził do powszech
nych i pewnych definicji, inaczej niż sofiści, którzy 
uważali je za względne . Sofiści byli eurydytami, któ
rzy starali się zebrać jak najwięcej encyklopedycz
nych wiadomości, Sokrates zaś był logiki m, któremu 
zależało na jednej, ogólnej formule. Zarówno Sokra
tes jak i sofiści cele badań rozumieli praktycznie, 
chodziło im o uzyskanie korzyści przez wiedzę. Sofiś
ci pojmowali ją jednak materialnie i doraźnie, Sokra
tes - jako korzyść duchową i stałą. Sofiści, uważa
jąc prawdę za względną i umowną, chcieli uczyć 
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nie tego co prawdziwe, lecz tego co skuteczne. Sokra
tes zaś uczył tylko tego, co prawdziwe - w przeko
naniu, że jedynie prawda jest skuteczna dla celów, 
które sobie stawiał: dla naprawy moralnej ludzi. So
fiści byli utylitarystami, on - moralistą, oni byli 
relatywistami, on - uznawał wiedzę powszechną 
i bezwzględną. 

Potomność widziała w Sokratesie ideał filozofa. 
Chłodny umysł łączył się w nim z gorącym sercem. 
Nad silną, raczej zmysłową, naturą i przysłowiową 
brzydotą górował silniejszy - duch. Cechowały So
kratesa zrównoważenie, pogoda usposobienia, humor 
i łagodność. 

I 

Opracowane na podstawie 

„Historii filozofii" - Tatarkiewicza 
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COŚ NIECOŚ O MITOLOGII 

ACHILLES 

AFRODYTE 

AGATON 

AKADEM OS 

AKTEON 

ALCYBIADES 

AMFORA 

ARIADNA 

ARTEMIDA 

ARYSTOFANES 

- bohater spod Troi, syn króla Myrmidonów Pe
leusa i nimfy morskiej Tetydy. Gdyby matka 
nie 1.rzymału go w czasie kąpieli w Styxie za 
piętQ, nie było by powioozonka o „pięcie achil
lesowej ·'. 

- bogini miłości i piękności, opiekunka mężatek! 
Ale ładna io opiekunka, która swego męża 
Hefajstosa zdradzała z Aresem. 

- przyjaciel Eurypidesa i Platona, tragik grecki, 
slynny z urody, wytwornego stylu i bogactwa. 

- bohater ateński. Z poświęconego mu gaju na
uczał Platon. 

- zapalony myśliwy. Szkoda tylko, że s e ło
w ieckie zapały skierował na Artemidę, podpa
trując ją w kąpieli. Za karę zalflieniony w je
lenia, został rozszarpany przez własne psy. 

- wychowanek Peryklesa i Sokratesa, polityk, 
wódz aLeński i ulubieniec ludu. Miał tylko jed
ną wadę - wygórowaną ambicję, która po
pchnęła go do zdrady. 

- naczynie gliniane o wąskiej szyjce i dwu uchach 
Amfory dochodziły do pojemności 40 I., służyły 
do przechowywania wina, oliwy oraz prochów 
zmarłych. Pięknie zdc>bi-0ne, niektóre z nieb 
nie nadawały by się do oglądania przez naszych 
milusińskich z uwagi na tematykę malowideł. 

- córka króla Krety - Minosa, żona Dionizosa, 
wsławiła się kłębkiem nici, przy pomocy któ
rych Tezeusz znalazł wyjście z Labiryntu. 

- córka Zeusa i Latony, siostra Apollina, bogini 
natury, niewinności (ten wypadek z Akteonem.), 
podróży. 

- autor 44 komedii. Do dziś grane są „Chmury", 
w które.i ośmieszył Sokratesa, „Ptaki", „Żaby" 
i „Gromiwoja" (Lyzistral.a) - znana publicz
ności częstochow kiej, bo wystawił ją nasz teatr. 

lL 



ASKLEPIADOS 

ASPAZJA 

ATENA 

CHITON 

CHLAJNA 

CHLAMID.A 

CYKUTA 

DAJMONION 

DIONIZJE 

DIONIZOS 

DIOTYMA 

DRACHMA 

ELAFEBOLION 
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- bóg medycyny, lać. Eskulapius. Bardzo porząd
ny mieszkaniec Olimpu. 

- grecka sex-bomba, początkowo kochanka nas
tępnie żona Perykle-a. W jej domu gromadziły 
się najwybitniej ze osobistości Aten. 

- bogini mądrości, przy.iaciółka mężnych i opie
kunka rzemiosł. Zawdzięczamy ją migrenie 
Zeusa, który nie mogqc znieść bólu kaza ł głowę 
otworzyć toporem. ,Zabiegu" tego dokonał He
fajsto . Z otwartej głowy Zeusa wyskoczyła 
pii:;kna dziewica w zbroi, z tarczą i z dzidą 
w dłoni. To była właśnie Pallas Atena. 

- szeroka, fałdzista szata z lnianego materiału. 
zeszyta na ramionach i z boku. Kobiety pod
pasywały ją pod piersiami i ten fakt pokutuje 
w modzie damskiej do dnia dzisiejszego. 

- prostokątny płat materiału wełnianego, prawie 
trzy razy dłuższy ni.i szerszy. Złożony na pół, 
ckrywał ciało, przytrzymywany na ramionach 
a.11;rafami. Prawa strona ciała pozostawała 
otwarta. Chlajna no ·zona przez rzemieślników 
1u1J.ywala się exomida. 

krótki płaszcz wełniany, noszony na chitonie. 
Spinany na piersi lub prawym ramieniu. 

(cikuta irosa ) roślina trujqca . Sokrates został 
_kazany na śmierć przez wypicie wywaru z ko
rzenia tej rośliny. 

- wewn trzny głos (intuicja), którego Sokrates · 
radził się w decydujących sprawach. 

uroczystości na cześć Dionizosa odbywane na 
koszt pa11stwa w grudniu, styczniu i marcu. 
Ich główną atrakcją był czterodniowy festiwal 
teatralny w Atenach. 

- syn Zeusa, wc:zc'niak, bo urodził się w szóstym 
miesiącu . Bóg sił życiowych natury, nauczył 
ludzi uprawy winnej latorośli i wyrobu wina. 

- kapłanka z Mantinei w Arkadii . Według „Uczty" 
Platona, Sokrates miał z nią toczyć dialog o is
tocie miłości. 

moneta srebrna, dzisiaj już nie notowano na 
kursie giełdowym. 

dziewiąty miesiąc ateńskiego roku. Obchodzono 
w nim święta Artemidy. 

EMPEDOKLES 

EURYPIDES 

FED ROS 

FIDIASZ 

HADES 

HEF JSTOS 

HEKATE 

HELIOS 

HENNA 

HERA 

HERAKLIT 

HETERA 

- filozof, wieszcz, lekarz - cudotwórca. Twierdził, 
że świat powsta ł ze zmieszania żywiołów 
- ognia , powietrza, wody i ziemi, które łączą 
i dzielą siły miłośc i i niezgody. Dał początek 
anatomii, nauce o krążeniu krwi i teorii poslrze
gania. Istnieją dwa podania o śmierci Empe
doklesa. Według jednego zoslał porwany do nie
ba na wozie ognistym, wedle drugiego - sko-
zyl do krateru Etny . 

- tragik grecki sław iący wolność ducha i rozumu. 
Najwybitniejsze tragedie przez niego napisane, 
to: „Madea", „Ifigenia w Aulidzie" i „Elektra". 

- uczeń Sokratesa, tytuł jednego z dialogów Pla
tona. 

- taki starożytny Dunikowski. Słynny rzeźbi arz . 
M. in. zdobił Partenon po-sągiem Ateny. wyso
kim na 12 m. Głowa posągu, ramiona i nogi 
wykonane były z kości słoniowej, szata i zbroja 
ze szczerego złota. Jego dziełem był też posąg 
Pallas Ateny na Akropolu i posąg Zeusa 
w Olimpii, uważany w .ieden z siedmiu C'Udów 
świata. 

- bóg podziemi w klórycf! przebywały duchy 
zmarłych. 

- syn Zeusa i Hery, mąż Afrodyty . Jedyn z bo
gów greckich, który przekład ł pracę nad l e
nistwo i zajmował się kowalstwem. Strącony / 
przez ojca na ziemię - gdy stanął w obronie 
matki okulał . Tak proszę panstwa. Na Olimpie 
działy się sprawy wcale nie niebiańskje a Zeus 
był niezlym „rozrabiaką" . 

- l}oginj nocy i upiorów, zatrudniona na etacie 
w królestwie Hadesa. 

- bóg słońca, jeździł na rydwanie ognistym (bo 
nie wynależli jeszcze samochodów), poprzedzany 
przez skrzydlatą Eos: Jutrzenkę. 

- (lavsonia) roślina , z której liści wyrabiano czar
ny barwik do włosów. Wyrabiano? A dzisiaj 
się nie wyrabia? 

- najstarsza córka Kronosa i Rei, siostra i żona 
Zeusa, opiekunka małżeństw, dzieci i położnic. 

- „Panta rei" (wszystko płynie), tak, proszę pań
stwa, to włnśnie cytat z filozofii Heraklita, któ
ry głosił zmienność rzeczy l zjawisk. 

- prowadząca „dom otwarty" samotna kobieta, 
kurtyzana. Niektóre z nich były bardzo wy
k ztałconc, gromadziły w swych „salonach" naj
wybitniejsze osobistości woich czasów. Dla 
wielu z tych osobistości były „natchnieniem" 
- jak mówi poeta. 

13 



HOPLITA 

KANEFORY 

LESBOS 

LIZJASZ 

ME LAMP SOS 

MOJRA 

NIMFA 

OBOL 

ODYSSEUSZ 

PARRASIOS 

PENELOPA 

PEPLOS 

PERYKLES 

PYTIA 
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- ciężkozbrojny żołnierz grecki. Jego i;broja 
i miecz ważyły „tylko" 34 kg. 

- dziewczęta, które w czasie uroczystości i zabaw 
nosiły na głowie naczynia ofiarne. Do architek
tury prze.szły jako kariatydy. 

- wyspa na morzu Egejskim, należąca do Związku 
Ateńskiego. Stolica Mytilene. Lesbos zasłynęła 
jako kolebka swoistej milości vynalezionei 
przez kobiety, ale to już do rzeczy nie należy. 

- j den z dziesięciu najwybitniejszych atenskich 
mówców. Do dzisiaj zachowały się jego 34 
mowy. 

- założyciel rodu wróż.bitów. Wieszcz rozumiejący 
głosy zwierząt. Wróżył i leczył. 

- według Homera - bogini losu. Później wierzo
no v t rzy Mojry: Klotho trzymała wrzeciono 
Lachesis przędła i skręcała nić ludzkiego życi~ 
a trzecia Mojra - Atropos, przecinała ją. 
U Rzymian odpowiednikiem Mojr były Parld. 

- boginka niższego rzędu. Przyjazne człowiekowi, 
były do wyboru i koloru; wodne - najady 
górskie - oready, leśne - driady. Teraz o nim~ 
fach mówimy - kociaki . 

- najniższa moneta grecka. Podobnie jak drach
ma , nie notowana obecnie na kursach gieł
dowych. 

- każdy wie, że mqż Penelopy, król Itaki, wsła
wiony odwagą i przebiegłością pod TroJą . . Jego 
dziesięcioletnią wędrówkę do ojczyzny (i żony) 
uwiecznił Homer w „Odyssei". 

- malarz grecki . z. Efezu, przedstawiciel jońskiej 
~zkoł · malarsk1eJ . W portrecie dążył do uchwy
cenia charakteru osoby portretowanej. 

- żona Odysseusza, przez dziesięć lat dochowała 
mu wierności, za co L . H. Morstin - autor 
„Obrony Ksantypy" poświęcił jej komedię „Pe
nelopa". 

- strój kobiecy, noszony jak chlajna, lecz dłuższy 
od niej. 

- mąż stanu i wybitny strateg, mecenas nauk 
i sztuk. Jego dziełem było ugruntowanie demo
kracji ate1iskiej . 

- kapłanka - wróż.ka, wyrokująca w ekstazie. 
Z jej_ oderwanych słów, kapłani układali wy
rocznie. 

SOLON 

TRAGEDIA 

- prawodawca i kupiec. Ustanowił prawa i obo
wiązki jednostki, opierając je nie w zależności 
od urodzenia i majątku lecz potrzeb społeczeń
stwa. Najwyższą władzę w kraju oddał w ręce 
zgromadzenia ludowego. 

- dosłownie - „śpiew kozłów", rodzaj dramatu, 
w którym bohater daremnie walczy z nie
uchronnością losu. 

TRÓJRZĘpOWIEC - statek żaglowy o trzech rzędach wioseł. 

TURIA 

TYREUSZ 

ZEUKSIS 

ZEUS 

- miasto w Kalabrii (w południowej Italii ) obok 
ruin dawnej kolonii greckiej Sybarii, słynącej 
ze zbytku i bogactw. 

- wyznawca Sokratesa przyjaciel Euklidesa, spe
cjalisty w przekonywaniu przeci"wników bez. 
względu na to, po czyjej stronie była sł uszność. 

- najznakomitszy malarz grecki, specjalista od 
światłocieni, którymi dążył do iluzyjnego przed
stawiania rzeczywistości. 

władca bogów i ludzi, królował na Olimpie, 
z którego od czasu do czasu schodził na ziemię 
dla zadawania się z jej uroczymi mieszkankami. 
Gdyby żył dzisiaj, mógłby się utrzymać z sa
mych dodatków rodzinnych. Atrybutami jego 
godności i władzy były orzeł i pioruny. 

Zebrał T. K. 
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NAJBLIŻS Z E PREMIE RY 

J. SŁOWACK I 

KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY 

H. BECOUE 

P AR Y Ż AN K A 

Częstoch owskie Zakłady Gastronomiczne 
w Częstochowie , li Ale ja 28 

przyjn.ują zleceria n a "Ykona~1ie s g w zllkrt'"si e: 
organizowania bankietów, przyjęć, wspólnych obllldów, uroczy
stości rodzinnych w zakładach własnych hądż w lokalach pań
stwo\\rych do dyspoz}cji przez Zleceniodawcę . 

urządzenia bufetów w mie1scach zabaw, zjazdów, konierencji it.p· 
dostaw wyrobów garmażeryjn) eh mięsnych, rybnych, śledziowych 
i innych oraz wyrobów cukierniczych w bogatym asortymenc e 
na uroczystości organizowane przez przedsiębiorstwa, instytucje 
bądź osoby prywatne. 

- organizowanie w lokalach własnych zal 1<tw oraz wieczorków 
tanecznych ltp. 

Wymienione wyżej usługi Częstochowsk i e Zakłady Gastronomiczne r 

wykonują terminowo na podstawie pisemnego zleceni<i . 
Korzystame z usług Częstochowskich Z<Jkładów Gastronomicznych 
to oszczędność cz. su, dobre zaopatrzenie, estetyka i gwarancja 
wysokiego poziomu wykonanej pracy. 
Zlecenia przyjmuje i informac-j i udziela: Dzi' I Handlowy Często
chowskich Zakładów Gastronomicznych, II Aleja 28, tel. 37-14 I 
codziennJe od godz. 7.00 do 15-ej, w soboty od godz. 7.00 do 13- ej . 
~============================================• 
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C ena Programu 2 .00 zł. 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
w godzinach od 1 O -14 codziennie 
z wyjqtkiem niedziel i świqt. 

Telefon 21-61. 

K asy Teatr u czynne codziennie 
z wyjqtkiem poniedziałków 

od godziny 12 - 19. 

Poczqtek przedstawień 
wieczorowych: 

Scena Wielka o godz. 19 
Scena Kameralna godz. 19~ 

Czet za01. Nr 2134 3. 7. n~ 2500 szt. A 1 druk. Rr. 60 kl. 7 Mcz- 30 


