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JA N PARANDOWSKI 
(ur. II.V.1895 r. we Lwowie) od 
wczesnej młodości swe zaintere
sowania skierował w stronę anty
ku: kultura starożytnych Greków 
i Rzymian stała się jego pasją 
życiową, głównym umiłowaniem 
i przedmiotem rozległych studiów. 
Wielki talent literacki, olbrzymia, 
humanistyczna wiedza, doświad
czenia i obserwacje zebrane pod
czas licznych podróży po Europie, 
zwłaszcza po Grecji i Włoszech, 
złożyły się na jego pisarstwo. Głę
boki związek jego twórczości 
z ogólnoludzką kulturą, z najwyż
szymi przejawami ludzkiego ge
niuszu nadaje jego książkom 
szczególny charakter. 

Książki Parandowskiego urzekają 
czytelnika nie tylko niezwykłą 
urodą stylu, wykwintem frazy, 
subtelną intuicją, która umie się 
doszukać życia pod warstwą wie
ków, ale - i to przede wszystkim 
- gorącą wiarą w człowjeka i je
go wielkość mimo klęsk i upad
ków, wiarą, która prześwietla każ
de zdanie tego uczonego i poety. 
Książka tego pisarza pt. „Mi tolo
gia" (1923) uczy miłości do anty
ku już kilka pokoleń młodzieży. 
Z ukochania klasycznego piękna 
powstały »Rzym czarodziejski« 
(1924), »Eros na Olimpie« (1924), 
»Aspazja« (1925), i powieść o an
tycznych igrzyskach sportowych 
pt. »Dysk olimpijski« (1933), od
znaczona w 1936 roku nagrodą na 
XI Olimpiadzie w Berlinie. Ze 
swobodą znakomitego znawcy po
rusza się Parandowski po olbrzy
mich obszarach ludzkiej kultury. 
Taką piękną i pouczającą wędrów
ką w czasie, na przestrzeni 5000 
lat, jest jego zbiór opowiadań 
»Trzy znaki Zodiaku« (1938). 
Parandowski jest ponadto auto
rem głośnej w dwudziEstoleciu 
powieści »Niebo w płomieniach« 
(1936). Ta historia duchowego 
rozwoju młodego chłopca, Teofila 
Grodzickiego, dzieje jego przeło
mów wewnętrznych, jego konflik
tów ze środowiskiem i rodziną 
spowodowanych załamaniem się 
dziecięcej wiary w Boga pod 
wpływem książek, nauki, rozumo
wych przesłanek, budziły gorące 
dyskusje tak w kołach katoiic
kich, jak i wśród ludzi niewie
rzących. 

Równie cennym działem jego 
twórczości są prace o wielkich 



twórcach przeszłości, jak pow1esc 
biograficzna o znakomitym pisa
rzu angielskim Oskarze Wildzie, 
»Król życia« (1930), opowieść 
o życiu i twórczości włoskiego 
poety renesansowego Petrarki 
(1956), studia i eseje o Leonardzie 
da Vinci, Flaubercie, Conradzie, 
Anatolu France. 
Niezwykle interesującym dziełem 
Parandowskiego jest praca o war
sztacie twórczym pisarzy pt. »Al
chemia słowa« (1950). 
Poza oryginalną twórczością upra
wia Parandowski z umiłowaniem 
i niedościgłym znawstwem sztukę 
przekładu. Prawdziwym arcydzie
łem jest jego przekład »Odysei« 
Homera. 
Parandowski od wielu lat jest 
prezesem Polskiego Oddziału Pen 
Clubu, międzynarodowej organi
zacji łączącej pisarzy i tłumaczy 
całego świata. Na tym stanowis
ku rozwija niestrudzoną działal
ność występując na zjazdach 
i kongresach jako ambasador pol
skiej kultury, rzecznik zbliżenia 
między narodami, wytrwały pro
pagator wzajemnej wymiany naj
wyższych wartości ludzkiego du
cha. 
Najpełniejszy dotąd przegląd 
twórczości Jana Parandowskiego 
dają nam »Dzieła wybrane« 
w trzech tomach. Obejmują one 
jego powieści, opowiadania, szki
ce, wspomnienia i eseje. 
W grudniu 1963 roku Jan Paran
dowski obchodził jubileusz 50-le
cia pracy twórczej. 

ANNA MILSKA 

(z tomu »Pisarze polscy«) 



MEDEA ZAMIERZA ZABIC 
SWOICH SYNÓW. FRESK 
POMPEJAŃSKI I WIEK N.E. 

JAN 
PARANDOWSKI 

o 
SWOJEJ 

TWÓRCZOŚCI 

... Nieraz jednak czyniłem sobie zarzut i nie chcę się z tym 

kryć - że za. mało jest u mnie ludzi mojego czasu i naro

du. Lecz tylko mnie wiaclomo, jak człowiek mojego czasu 

i narodu brał różne imiona i kostiumy, jak wspierał mni.e 

w odczuciu i rozumieniu ludzi innych epok. Zresztą wszyst

ko, co z naszych rąk wychodzi, wiąże się z naszym czasem, 

który bądź łagodnym dotknięciem, bądź krwawym, śladem 

swych szponów sygnuje nasze karty. Lecz nigdy nie patrzy

łem na historię jak na służącą, jakieś popychadło, któremu 

współczesność każe sobie czyścić buty i nawet jej za to nie 

podziękuje. Ka.żda epoka ma równe prawa do naszej odwagi, 

sympatii, szacunku, bo w każdej odbija się nieśmiertelny 

wizerunek czlowieka. 

Czlowiek. Człowiek - oto główny, naczelny, teniat moich 

książek. Nic dla mnie nie może się z nim równać. On tylko 

naprawdę mnie zajmuje, wzrusza, weseli lub martwi - we 



ARGONAUCI. 
OBRAZ MALOWANY 

N A PRZEŁOMIE XV-I XVI WIEKU 
PRAWDOPODOBNIE PRZEZ COSTĘ 

wszystkim, czym by?, czym jest, czym może b-yć. Żyję z nim 

od pierwszych jego dni, szukam jego śladów na pierwszych 

ścieżkach wśród lodowców i skal, nie jest mi obojętny ża

den zakręt drogi, jaką człowiek szedł przez stulecia. 

Starałem się innym narzucić tak silne u mnie poczucie 

braterstwa z człowiekiem, tak dziwnie, tak dostojnie wytrwa

łym w swych marzeniach i nadziejach. Towarzysząc mu 

w jego wędrówce po tym wirującym globie zdobyłem prze

konanie, które mnie nigdy nie opuszczało, nawet w najczar

niejszych momentach tego, co nasze pokolenie przeżyło lub 

czego się lęka: że siły twórcze są zawsze potężniejsze od sil 

niszczących. We wszystkim, co piszę, bądź wprost, bądź 

przenośnie wypowiadam to przekonanie razem z moją wiarą 

w człowieka. 

(fragment z przemówienia wygłoszonego 

na zebraniu Pen Clubu 30. V. 1955) 



Bez niej nie zdołałby nigdy 
zwyciężyć byków spiżowych ani 
wziąć złotego runa ze świętego 
gaju Aresa. Jazon poszedł tam 
w nocy. Na rozłożystym, od
wiecznym dębie wisiała skóra 
boskiego baranka, sw1ecąc 
w ciemnosc1, jak niebo gwiaź
dziste. Przy drzewie czuwał 
smok, który nigdy nie spał. 
Bohater oblał go odwarem 
z traw czarnoksięskich i trzy
krotnie wypowiedział słowa 

nieodparte, które morze wzbu
rzone i wezbrane ·rzeki wstrzy
mują. Medea była przy nim. 
Szła z niej moc wielka i pod 
urokiem jej oczu, słów magicz
nych i odwaru z ziół czaro
dziejskich sen zamknął powie
ki gada. Smok rozciągnął się 
w migotliwej nieskończoności 
swych zwojów, niby fala, która 
bezszelestnie kładzie się na wy
brzeżu. W tej chwili Jazon u
ciął mu głowę i zdarł z drzewa 
złote runo. 
Nasz zacny Klonowic nie mógł 
darować Jazonowi, że dla ba
raniego futerka puścił się 
w długie, zamorskie wędrowa
nie, i wypisał mu we »Flisie« 
wiersz uszczypliwy: 
Czsrowft.ica to Medea sprawiła, 
że ao tq zlotq welnq nabawiła. 
Rozkoszny Jazon b11wsz11 bohat11rzem 
Został kuśnirzem. 

Jazon, oczywiście, był innego 
zdania. Z dumą i radością uwo
ził z Kolchidy złote runo, 
a z nim cieszyła się Medea, (fragment z »Mitologii« 
która uciekła z domu ojca. Jana Parandowskiego). 



JAZON USYPIA SMOKA. 
ILUSTRACJA NIEZNANEGO 

AUTORA Z XVIII WIEKU. 

MEDEA Z SYNAMI. OBRAZ 
ROBERTIEGO XVI WIEK. 

. . . KRÓLEWICZ z JOLKOS dokonał 
wszystkiego 

z pomocą kobiety. Córka Aje
tesa, Medea, zakochała się 
w nim, jak niegdyś Ariadna 
Minosówna w Tezeuszu. Zako
chała się od pierwszego wejrze
nia, gdy wszedł na dwór '?jca 
śmiały, urodziwy i taki inny 
niż mężczyźni, których widziała 

dotychczas. Była czarodziejk~ 
i dopomogła wybrańcowi swego 
serca: dała mu balsam cudow
ny. J a zon namaścił nim ciało 
i uczynił je odpornym na rany 
i poparzenia. Siła nadludzka 
weszła w jego członki, a zioła 
magiczne sprawiły, że nie szko
dził mu zatruty oddech potwo
rów. 



JVLtAN 
K.AWĄLEC-

R 'f sz.lłtł_O 
SMOt EIA!Sk I 

AKT OSKARŻENIA 
reżyseria: 

LUCYNA TYCHOWA 

scenografia: 

TERESA T ARGOf\JSKA 

Sufler 

Alfred Kozłowski 

Ispicjent 

Alfred Bodziachowski 

Kierownik techniczny 

Edward Głogowski 

Inspektor sceny 

Kazimierz Knap 

Brygadierzy sceny 

Franciszek Sławeta 

Bronisław Swiąć 

Swiatło 
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Kier. ,prac. krawieckiej męskiej 
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Henryk Palacz 

Kier. prac. stolarskiej 
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Akustyk 
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