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ŚWIAT POETYCKI ZBIGNIEWA HERBERTA 
Pisząc przed kilkunastu laty o dramatach Zbigniewa Herberta Marta 
Piwińska zauważyła trafnie!), że „nie ma Herberta-eseisty, Herberta
poety, Herberta-dramaturga", wziętych oddzielnie: że „to wciąż ten sam 
Herbert", twórca jednego w gruncie rzeczy dzieła. Z perspektywy czasu 
ta jednorodność postawy poety wydaje się chyba jeszcze bardziej wy
razista. Jaskinia filozofów, pierwszy z jego utworów dramatycz
nych, opublikowany na łamach Twórczości w r. 1956, mniej więcej 

równocześnie z poetyckim debiutem książkowym2J, zawiera już w sobie 
wszystkie elementy tego znaczącego zjawiska, jakim w polskiej litera
turze ostatnich lat dwudziestu miał się wkrótce okazać cały dorobek 
artystyczny pisarza3J. Każdy bowiem kto by zechciał sformułovfać od
powiedź na pytanie, co twórczości Herberta nadaje - na tle innych, 
współczesnych jej zjawisk literackich- odrębne oblicze, musiałby na 
pierwszym miejscu wymienić jego autentyczną pasję w stawianiu i roz
ważaniu wielkich zagadnień filozoficznych i moralnych, oraz jego fascy
nację kulturą klasyczną, stanowiącą dla poety niewyczerpane żródło 
inspiracyjnych motywów, umożliwiających świeże i odkrywcze ujęcie 

stawianych problemów. 
O co jednak Herbertowi chodzi - zarówno w Jaskini filozofów, która, 

będąc utworem dramatycznym, jest równocześnie przecież rozbudowaną 
przypow1esc1ą poetycko-filozoficzną, jak w innych utworach, tych, 
które - znane nam ze zbiorów jego wierszy - też są często podobnymi 
poetycko-filozoficznymi parabolami? W Jaskini filozofów Herbert daje 
nam własną interpretację tragedii Sokratesa, mędrca, który dobrowolną 
śmiercią postanowił zadokumentować wierność dla zasad głoszonej, filo
zofii. Według filozofii tej - rozum, dobro i szczeście, to pojęcia równo
znaczne, ustawiona zaś przez ludzi rozumnych zasada posłuszeństwa 

wobec obowiązujących praw nie pozwala filozofowi uchylać się od 
śmierci, na podstawie tych praw zawyrokowanej. 

Ależ przecie Sokrates zdawał sobie sprawę z abstrakcyjności forrnuły, 
iż rozum daje szczęście i z „nieżyciowości" głoszonej filozofii! Herbert 
ten właśnie motyw umieszcza w centrum sweg3 dramatu. Jego Sokrates 
jest świadom wszystkich ograniczeń tej swoistej odmiany racjonalizmu, 
z jakiej uczynił filozoficzną zasadę. Sam doświadcza uczuć metafizycz
nego niepokoju, który zaleca rozpraszać i odsuwać od siebie innym. 
Wcale nie ma pewności, że świat jest ładem a nie chaosem ciemnych 
namiętności, które symbolizuje wygnane bóstwo, Dionizos. Zwłaszcza 

w obliczu czekającej go śmierci Sokrates pełen jest owego niepokoju, 
musi odeprzeć najsilniejszą ze wszystkich pokus - pokusę ocalenia 
własnego życia za cenę rezygnacji z zaświadczonej własną śmiercią 

prawdy głoszonych zasad. 
Gdybyż więc umierając mędrzec miał sam wewnętrzne przekonanie, 

że to, co głosi, jest prawdą absolutną! Tymczasem Sokrates Herberta 
tego przekonanja nje ma. O cóż wic:c, zdaniem poety, Sokratesowi 
chodzi? I kim jest on właściwie? W sztuce tej obserwujemy, jak oblicze 
filozofa, w sposób tak cząstkowy i niepewny zarysowujące się w świetle 
skąpych, historycznych przekazów, konkretyzuje się pod piórem pisarza 
odmiennie - w zależności od perspektywy, z której je oglądamy. Kim 
innym jest Sokrates dla Platona, kim innym dla Ksantypy, dla grona 
uczniów, dla Wysłannika Rady, dla Opiekuna Zwłok. „Każdy - pisze 
w cytowanym już szkicu Marta Piwińska - zna innego Sokratesa. 
Ksantypa dowodzi, że jest on tworem jej strachu i jej nienawiści. 

Platon, że stworzyli go właściwie jego uczniowie. Prawdziwej swojej 
twarzy w zamęcie sprzecznych wizerunków szuka także on sam - So
krates. Kiedy jest sobą: czy wtedy, gdy szamocze się w sieci Niezna
nego i słucha szyderstw Dionizosa, czy wtedy, gdy ułożywszy twarz 
w spokojną maskę poucza o Liczbie, rozumie i cnocie? A może praw
dziwa jest jeszcze inna twarz?" 

Znamienna dla Jaskini filozofów dążność do spojrzenia na dany pro
blem od kilku naraz stron, wyjaśnienia go na wiele możliwych sposo
bów, i w ten sposób rozszerzenia, wzbogacenia perspektyw jego oglądu 
i rozumienia - to jedna z najznamienniejszych cech filozoficzno-po
znawczego podejścia poety do świata, widoczna w wielu jego utworach. 
Postawa własna poety to bynajmniej nie postawa niezachwianej pew
ności, lecz - przeciwnie - postawa mnożonych pytań, różnych warian
tów odpowiedzi i płodnego nad nimi namysłu. Dotyczy to niemal każ
dej strefy podejmowanej przez Herberta problematyki myślowej, czy 
będzie nią rozumienie historii, czy praw społecznego rozwoju czy za
gadnień sztuki. 

DELOS, obecnie Mlkrl Dl-
101, wy1epka (pow. ok . 
4 kml) w centrum archi
pelagu Cyklad, na Mor:r.u 
i;:geJrklm; wedlug 1 1endy 
mleJ1ce urodzin Apollina 
I Artemidy oraz ołrodek 
Ich kultu. Ze w.r.1lędu na 
wlctołć mleJ.ca urodziny 

I łmlerć nie mogły 1p!amlć 
wyspy, dlatego połotnlce 
I clętko chorych wywoto
no na 111s!ednlq wy1pę Re
neJQ (obecnie MegaH DH01, 
pow. 17 kml). W okre1lc 
urociyJtycb łwl~t zwanych 
Delle (obchodzonych na 
Delos co ł lata) nie wyko
n.vwano w Alenach wyro
ków limtercl, 1t,a opótn!e
nle łmlercl okratHa (Pia· 
ton Fado"). 

(W _ Encyklopedl~ 
Pows:zechn11 PWN ) 

KRITON z ATEN, mozol 
l(reckl, uczeń Sokratern. 
klórl!mu u1llowal ulatwlć 
uclec:r.ki; z wli:denl1 . Pr-zy
pl1ywano mu eutontwo 

17 dialogów. Platon uczy· 
nit 10 bohaterem 1wego 
dialogu pt. Krlton. 

(Wg M- Encyldopedll 
Swl•ta Antycznego PWN) 

KSANTYPA, tyla w V/IV w. 
p.n.e ., ton• Sokrllleu; we
dług tradycji pó:tnlej1Zej 
I r•czeJ n!eslunneJ -
zrzedna I kłótliwa, zatru
w•I• tycie tUozotowl. 

(W. Encyklopedia 
POWIZechne ł'WN) 

PRYTANEJON, w mlaatach
-panllwach 1tarożytnl!J Gre
cji budynek, w którym 
znajdowało 1!41 ognisko pań-
1twowe l lprawowa!I 1we 
funkcje prytanowie, w 1ta
rotytnych A tl!oach czJon
kowle Rady Plęclu1et, do 
których zadań n•letaJo za· 
lmtwlanle blet,cych 11praw; 
okres Ich un:edowanla na
zywano prytan111. 

(W. Encyklopedia 
Powsiechn• PWN) 

PLATON, wlałc . Ary1tokle1, 
ur. ok. 427 w Atenach, zm . 
347 p.n.e. tamże, słynny fi· 
lozot grecki, uczeń Sokra
tesa, uczony I n11uczyclel, 
twórca plerw11e10 1y1temu 
Idealizmu oblektywne10. 

Będąc artystą pokolenia, które na ogół najdobitniej zareagowało 

w swej twórczości na wstrząs wojenny, Herbert nie znalazł się wśród 

tych, u których - jak na przykład u Tadeusza Różewicza czy też 

u Borowskiego - wstrząs ów zamanifestował się skrajnym zwątpie

niem w sens podstawowych pojęć społecznych i moralnych, takich jak 
bohaterstwo, patriotyzm, kult prawdy, piękna czy sprawiedliwości. 

Pojęcia te nie stały się dla Herberta, jak dla Różewicza, jeśli sięgnąć 

dó jego wymownego pod tym względem wiersza, „tylko wyrazami". 
Herbert zaufania do nich bynajmniej nie stracił, przeciwnie, należał 

do tych, co za pierwszy swój obowiązek uznał obronę sensu tych pojęć. 
Geneza tej różnicy postaw da się objaśnić nie tylko odmiennymi 

indywidualnymi predyspozycjami. Tłumaczy ją także fakt, że Herbert 
startował jako pisarz już w kilkanaście lat po wojnie, w momencie, 
kiedy obrona tych właśnie wartości zyskała nową motywację. Bunt 
Herberta obracał się przeciw ortodoksji, która właśnie estetyzm, etykę 
ponadczasową i kult heroizmu o nieokreślonym politycznie znaku ata
kowała, wiodąc niekiedy do nierozważnych uproszczeń i wywołując od
ruchy estetycznego sprzeciwu. Ale - z drugiej strony - obrona trady
cyjnych wartości etycznych i estetycznych łączyła się u Herberta ze 
świadomością relatywizacji pewnych pojęć z tego zakresu. Kiedy np. 
w otwierającym jego pierwszy zbiór, Strunę światła, wierszu Dwie 
krople poeta pisał o dwojgu zakochanych, przeżywających swoją miłość 
w ogniu płonącego miasta: 

Lasy płonęły 
a oni 
na szyjach splatali ręce 
jak bukiety róż 

- to, czyniąc aluzję do znanej sentencji Rozy Wenedy - „nie czas 
żałować róż, gdy płoną lasy", świadomie negował często w powojennym 
okresie akcentowaną opozycję piękna i prawdy, estetyzmu oraz sztuki 
świadomie surowej i ascetycznej. Inny przykład ambiwalencji ocen 
dawał składając w wielu wierszach hołd bohaterstwu walczących i po
ległych, ale też umiejąc dostrzec i rolę tych, których - nie bez odcie
nia ironii - określał jako narodową „substancję", pisząc: 

giną ci 
którzy kochają bardziej piękne słowa niż tłuste zapachy 
ale jest ich na szczęście niewielu 
naród trwa 
i wracając z pełnymi workami ze szlaków ucieczki 
wznosi łuk triumfalny 
dla pięknych umarłych 

Wrażliwy na problematyke sztuki. dawał Herh~rt w swych wier s:zach 
liczne przykłady umiejętności wczucia się w różne, niekiedy nawet 
przeciwstawne stanowiska artystyczne. Raz stwarzał model poety-Pros
pera, który przy pomocy swej pałeczki-wyobraźni, jednym gestem 
tworzy arkadyjską wizję świata poetyckiej sielanki, Pudełko zwane 
wyobraźnią, kiedy indziej budował model odwrotny, pisząc: 

moja wyobraźnia 
to kawałek deski 
(.„) 

uderzam w deskę 
a ona podpowiada 
suehy poemat moralisty 
tak· - tak 
nie - nie 

Raz opowiadał się za empirią, deklarował (Kołatka) miłość do przed
miotu konkretnego, do „małego czworonoga na dębowych nogach" 
(Stołek), drwiąc z „szarlatanów" apoteozujących abstrakcję. Nieco później 
natomiast programowy poemat Studium przedmiotu rozpoczynał od 
apologii abstrakcji, głosząc, iż „najpiękniejszy jest przedmiot, którego 
nie ma" i wzywając: 

Platon od:r.nacul 1lę wszecb-
1tronnyml zainteresowania
mi I rozlesl4 wledz11 (m.ln . 
w zakreale poezji, m11lar· 
•twe I muzyki), poza fUo
zoflq ści1lq zajmował 1li: 
zwlHzcza matematyk11 (ge
ometrl11), głównie zd po!l
tyk11 (teort11 pan1twa). 
zw111zany wi:zlaml rodzin
nymi ze łrodowl1klem naj-
1tarszej arystokracji ateń-
1klej, otrzymał 1taranne 
wykntalcenle. Od 20 roku 
życia nele:tal do na.lwler
nlejnych uczniów Sokrate
H, z którym przebywał 8 
lat at do jego jmlercl ; po 
skazaniu no łm!erć Sokra
te1&, opuścił Ateny l przez 
20 lat odbywał nereg po
dróty: byl w Megarze, Ky
rene, w E1lpcle , Azji MnleJ
BZej, nutępnle w Italii, 
gdzie 1Uny wpływ wywar
ty nań koncepcje pltago
rejc:zyków, I na SycylU; 
przez krbtkl okrH był wy
cbowawc11 I nauczycielem 
władcy Syrakuz OlonlzJu-

wyjmij, 
z cienia przedmiotu 
którego nie ma 
z polarnej przestrzeni 
wewnętrznego oka 
krzesło 

s:r.e Mlod1Zego; w r. 389 
powrócił do Aten l połwlę
clł się całkowicie pracy 
naukowej I nauczyclel1klej; 
zaloty! IZkolę zw. Akade
rnlll Platońską, której 8cho
larch11 był do końce tycia . 
(. „ ) Plama Platona w licz
bie 3G (pod:r.lelone pocz11t
kowo przez Tn11yU01& ne 
i tetralogii), zawlerej,ce 
35 dialogów oraz listy, za
chowały 1li: do czasów 
obecnych. Do naJwdnleJ· 
1zych z nich nalet'I: dia
logi okre1u wczesnego -
Lachn (o odwadze), Char
mld1a (o roztropności) , Eu
t11fro" (o pobotnojcl), Gor
gtan (o retoryce), Pr:ita
gora1 {o cnocie), Apologia 
(obrona Soki ate1&) oraz I 
księga Rzecz111:101polltaj: dia
log! okre1u łrednJego -
Fajdro1 (o 1to1unku duny 
do Idei), Kratut (o Języku), 
Menon (o możności ucze· 
nla sic cnoty), Flldon (o nle
łmlertelnokl duszy), Uczta 
(o mlłołcl), Taajt•t (o po-

znaniu), oraz 8 na1tę~nych 
k1l1111: RZ11c.i:11po1polltaj; ola
log! okrl!lu puż<1e&o - Par
m1rnld111 (o metoaile dla· 
lektycznej), Soft.ta (o by
cie), Flleb (o dobrach), Tl
majo• (o mozom przyro
dy), PolH11k, Kr11t1au I Pra
wa . ( ... ) w e wnyltklch dla
lagoch, z wyJ11lklem Praw, 
Jako po1t ~ naczelna wy· 
•tepuje Sokrates, którego 
wypowiedzi wyrataJ11 na 
ogól (choć nie zawsze) po
glqdy 111meso autora. 
( .. ) Filozofia Platona zapo
cz~tkowuJ~ca oblektywno
-ldea!i1tyczne koncepcje w 
fllozotll europejskiej (tzw. 
„llnla Platon " w tllozotu) 
wywarła powa:tny wpływ 
na delgzy l j rozwój: at 
do XX w. nutepowala nle
Jednokrotnle recepcja Jego 
poszczególnych Idei etycz
nych, po!ttycznych, epl1tc· 
molo1kznych czy ontolo
&lcznych. 

(Wg w. Encyklopedii 
Powszechnej PWN) 



piękne i bezużyteczne 
jak katedra w puszczy 

Dystans dyskretnej ironii do podejmowanych problemów stanowi 
w twórczości Herberta nieomal regułę, ale nie przeradza się nigdy 
w dystans obojętności. Również i przejęte od klasyków marzenie o za
sadzie harmonii w sztuce traktuje poeta - jak każdą utopię - z odcie
niem ironii, a nawet z ostrym sarkazmem, np. w głośnym poemacie 
Apollo i Marsjasz. Jeżeli można go przy tym zaliczać - jak to niekiedy 
czynili krytycy4 - do wyznawców klasycyzmu, to chyba przede wszyst
kim ze względu na wyraźne dążenie do obiektywizacji wyrażanych 
postaw, upodobanie do tzw. „liryki roli" (świadczy o tym cały ostatni 
zbiór pt. Pan Cogito), do opanowania wzruszeń, do powściągliwości, gdy 
chodzi o bezpośrednią ekspresję uczuć: 

jeśli tematem sztuki 
będzie dzbanek rozbity 

mała rozbita dusza 
z wielkim żalem nad sobą 

to co po nas zostanie 
będzie jak płacz kochanków 

w małym brudnym hotelu 
kiedy świtają tapety 

- pisał w wierszu Dlaczego klasycy. Jego stosunek do idei naprawy 
świata charakteryzuje wymownie wiersz pt. Sprawozdanie z raju. Raj 
ten nie jest rajem absolutnym. Ta żartobliwa parabola na temat nie
pełnej realizacji marzeń o niebiańskim szczęściu i doskonałości nie ma 
nawet charakteru drwiny z nieudolnych realizatorów. Jest drwiną, 

drwiną łagodną, z samej idei doskonałości absolutnej, branej a la lettre: 
Możnaby powiedzieć, że jest drwiną z idei absolutnej harmonii świata. 
Ale nie stanowi też bynajmniej absolutnej negacji tej idei. Jest wy
razem pełnego zrozumienia jej potrzeby, odczuwanej przez ludzi, i za
razem zrozumienia, że jest to idea utopijna. Jest zarazem dyskretną 

pochwałą naprawy świata w takim zakresie, w jakim· to jest możliwe. 
Jeżeli można powiedzieć, że wartość poznawcza literatury zależy od 

zakresu stawianych w niej płodnych myślowo i pobudzających pytań, 
to wydaje się, iż - brana od tej strony - twórczość Herberta reprezen
tuje wartości najwyższej miary. 

RYSZARD MATUSZEWSKI 

l) Marta Piwińska : Zbtgntew Herbert t jego dramaty, „Dialog" nr 8, r. 1963. 
2) Zbigniew Herbert : Struna śwtatla, Warszawa, 1956. 
3) Na dotychczasowy dorobek twórczy Zbigniewa Herberta składają się - obok 

Struny śwtatla - zbiory wierszy : Hermes, plea t gwiazda (1957), studtum 
przedmiotu (1961), Napis (1969), Pan Cogłto (1974). Ponadto: zbiór esejów 
Barbarzyńca w ogrodzie (1962, 2 wyd. rn64, 3 wyd. 1973) I Dramaty (1970). 
Przegląd dorobku pisarza dają m .in.: Wtersze zebrane („Czytelnik" 1971), 
oTa z. Wybó-r wte ra:z:y . Dra Tnnt11 (19-r3) . TwUrcz.ość DOetycka. Herberta Dyra też 
tluma!'zona na wiele J ęzyków obcych. Jest on laureatem nagród Im. Lenaua 
oraz im. Herdera. 

4) M.in. Ryszard Przybylski: Krzyk Marsjasza. O poezji Zbigniewa Herberta, 
„Współczesność" nr 172, 14-18 X 1964. 

(„ .) PRZY OBLICZANIU GŁOSÓW okazało 
się, że większość wypowiedziała się przeciw 
Sokratesowi, jakkolwiek większość niepokaźna. 
Znaczyło to, że był skazany, lecz pytanie co do 
rozmiarów kary nie było jeszcze przesądzone. 
Sokrates miał prawo ze swojej strony zgłosić 
wniosek co do kary innej, łagodniejszej: ponie
waż zaś za oskarżeniem wypowiedziała się tylko 
nieznaczna większość, nie ulega przeto wątpli
wości, że uzyskałby aprobatę ten wniosek drugi, 
łagodniejszy. Pod naciskiem swych uczni So
krates dla formy zgłosił swój wniosek o karę ; 
nie zataił wszakże przed sędziami, że czvni to 
tylko dla formy i pod przymusem, właŚciwie 
zaś winnym się nie czuje i uważa działalność 
swą godną nie kary, lecz najwyższej nagrody, 
jaką państwo wyznacza jedynie obywatelom 
szczególnie zasłużonym - gościny w Prytanejo
nie. 

dynie w naszych oczach. W oczach zaś sędziów, 
którzy dopiero co orzekli winę jej autora, mowa 
taka nie mogła nie wydać się wyzywająca. 
Odbyło się drugie głosowanie; tym razem 
w sprawie kary - i znaczną większością gło

sów przyjęto wniosek oskarżyciela . 

Była to mowa piękna, bohaterska - ale je-

SOKRA'l'ES, ur. 469 p .n .e. 
w Atenach, zm. 399 tnm2e, 
filozof grecki , zaliczany do 
najwybitniejszych myłllcle
ll starotytnych; nauc7.yc el 
Platona I Innych wspól
cze1nych mu filozofów 

greckich, którzy •tall 1tę 
założycielami szkól włas
nych lecz powołujących 
1:ę na mlstn:a I dlatego 
zwanych lokratyczn:yrni 
(cynicy, cyrenaicy, mega
rej1ka nkoła I eretryJ$ka 
szkoła) . Informacje o tyciu. 
dzlalalno.9cl I pOlllądach 
Sokratesa znane są Jedynie 
ze fródel pośrednich, czę
ściowo zresztą niezgodnych. 
Sokrates brał ud%la1 w kil
ku bitwach wojny pelopo
neskiej, w których odzna
czył llę niezwykłą odwagą 
I wytrzymałością fizyczną 
I psychiczną W młodości 
pozostawał w kontaktach 
z sorlstaml; początkowo 
związany, Jak oni, ze stron
nictwem peryklejskim, atop
nlowo kierował swe sym
patie polityczne ku nądom 
ollp:archlcznym, at stal sic: 
zdecydowanym przeciwni
kiem demokracji jako rzą
dów większości. Aczkolwiek 
dz la lal n ości publicznej So
krates nie uprawiał, to je-

Nie wszystko jeszcze było stracone. W grun
cie rzeczy nikt nie pragnął śmierci siedemdzie
sięcioletniego starca: domagano się zasadniczego 
stwierdzenia szkodliwości jego wpływu na mło
dzież i można mieć pewność, że gdyby mędrzec 
zamiast stanięcia przed sądem wprost udał się 
do Teb czy Megary, wszyscy odetchnęliby byli 
z ulgą . Ale krokiem takim uznałby swą winę, 
a na to głęboka prawość jego pozwolić nie 
mogła. Teraz do kaźni pozostawało jeszcze dużo 
czasu - dla przyczyn religijnych nie mogła ona 
odbyć się natychmiast. Pieniądze przyjaciół So
kratesa - i zapewne pobłażliwość władz -
otworzyły przed nim drzwi więzienia; dzień, 

go nauka skierowana pri:e
clwko ustrojowi I Instytu
cjom demokratycznym I w 
tym sensie oddzlałuJ11ca na 
jego uczniów, wśród któ
rych byli równi et poll ty
cy, była prawdziwym mo
tywem wytoczonego mu 
w 399 r procesu, w któ 
rym formalnie został oskar
tony o „ni uznawanie bo
gów, których uznaje pań
stwo I wprowadzanie kul
tu JaklchŚ nowych bóstw" 
oraz o „psucie młodzie2y"; 
wyrokiem ,du ludowego 
skłlzany na mlerć, Sokra
tes nie skorzystał z motll
wości ucieczki I mężnie 
V.'YPll cykutę. PodeJmuJ11r 
problematykę fllozoflci<ną 
sofistów I zajmuj11c 1lę za
gadnieniami losu I życia 
ludzkiego, zwlaucza spra
wami etycznymi I politycz
nymi, Sokrates nie atwo 
nyl zamkniętego systemu 
pretendującego do posia
dania prawdy; podkreśla
jąc śwladomołć wł anel 

niewiedzy („wiem, t nic: 
nie wiem"), &10811 J dnak 
pn konanl o latnl nlu ab
solutnego dobra I aOAolut
neJ prawdy; uwataJ11c aa 
1wr p wołani tyc:low , 1 
1w11 „ml1J apollln1k11". 
prowadzeni ludzi do po
znania ab1olutnyc:h war· 
toicl, przyJ11I 1y11 m Illo· 
rotowRnla l nauczani m -
\Odlł tyweJ roi.mowy, dia
logu z.loton 10 1. Clwoch 
czi:. cl - krytyczn J, pni -
gającej n zbijaniu kol J
nych araumentow rozmów
cy (metoda Jenktyc:zna). 
oraz częJcl kon1truktywn J 
(metoda majeutyczna, czyli 
polotnlc:za), poi 1•J11c:el na 
pomocy w dochodzeniu do 
prawdy tym, w których Ja
kał prawda dn mle, cho~ 
Jest nie uiwl. domlona. Pro· 
1ramowa - wob c: t11J m -
lody nauczani - rezy1na
cja z pnek11zywanla aweJ 
nauki na plłmle aprawlla, 
te pogl11dy Sokrateu zna
ne 111 Jedynie z r I cjl Je&o 

dwa - i byłby w Tebach lub Megarze, w zu
pełnym bezpieczeństwie„. Ale godząc się na to, 
nie byłby Sokratesem. Dla tych kilku lat, które 
miałby jeszcze pożyć, zburzyć w zależnej odeń 
mierze prawa ojczyzny? Nie, trzeba ojczyzny 
słuchać, nawet wtedy, gdy nam wymierza karę ... 
nawet, gdy karze nas niesprawiedliwie. 

Jest to wysoki stopień heraizmu; a jednak nie 
najwyższy. Najwyższym jest sama śmierć spra
wiedliwego, to, jak poddając się obyczajom 
ateńskim wypił podaną sobie czarę cykuty. Nie 
kuszę się o odtworzenie tej wzniosłej sceny. 
Z czasem przeczytacie dialog Platona - Fai don, 
w którym opisane są ostatnie godziny Sokratesa: 
te nieliczne karty należą do najświetniejszego 

dorobku literatury wszechświatowej. 
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