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TAJEMNICA So1<RAT ES1\ 

Jeszcze tylko trzy dni dzieliły Sokratesa od śmierci, 
którą wyrokiem sądu ateńskiego (Wielkiej Rad y) miał 
wykonać na sobie wypijając cykutę. Trzy dni z trzy
dziestu, które darował mu los. Został bowiem skazany 
w czasie gdy w dorocznej uroczystości odpłvwał 

statek na wyspę Delos, do Apollina, a podróż trwać 
miała właśnie dni trzydzieści. W tym okresie obowią
zywał zakaz religijny wykonywania egzekucji. Ironia 
Losu? To jakby Mojry odpłacały Sokratesowi za jego 
postawę demonstrowaną zarówno w Platońskiej Obro
nze czy w Kritone, jak i w Herbertowej inkarnacji 
filozofa: 

SOJ-..:R 1\Tl:S 

Pisz, Platonie, 111iersze. Trzeba ślJJiat pokrzepiać 

falszyuymi Izami. 
PL1\TOi\i 

To 1vszystko, co mz zosta1JJiasz? 
SOkR .\TFS 

f.Vszystko 
PLt\TON 

Trochę kpin 
SOl(R1\ TES 

Coś lJJięcej, Platonie. Trochę ironii. 

Sokrates ironizuje pod maską powagi, która, z kolei, 
maskuje zrozumiały lęk skazanego. Cały dramat
apokryf Zbigniewa Herberta przenika ta ironia. Już 
w akcie I Wysłannik Rady namawiający Sokratesa do 
ucieczki wyznaje: „wygrzebaliśmy ten stary przepis 
religijny po to tylko, aby ułatwić ci ucieczkę". „Ironię 
losu" wymienia zatem Herbert na zamierzone działa
nie Wielkiej Rady. Przez to sytuacja dramatyczna 



Popiersie Sokratesa 

ociera się niemal o groteskę. Przydają jej tego akcentu 
anachronizmy językowe, np. gdy Wysłannik nazywa 
wykład Sokratesa „reakcyjn, m", czy gdy po jego 
śmierci Chór powtarza pogłoski o postawieniu mu 
pomnika lub nawet o jego „beatyfikacji", czemu 
Opiekun Zwłok kategorycznie zaprzecza określając 

Sokratesa jako „proletariusza, który powinien być 

wyrazicielem dążeń proletariatu" i walczyć z „reakcyj 
ną górą burżuazji", a poszukiwać kontaktu „z jej 
dołami postępowymi". Te sformułowania odsyłają 

nas do Prologu, w którym Chór określa sceniczną 

opowieść o Sokratesie, jako „Pełną słów, aluzji 
i pauz". Odniesień do rzeczywistości komunistycznej 
jest w Jaskini jilozojóll! wiele, oprócz wyraźnych aluzji 
politycznych, szczególnie w partiach Chóru. Zabawne 
pod tym względem jest dziś porównanie pierwodruku 
w T1vórczości z roku 1956 (nr 9) z wydaniem książ
kowym w Bibliotece XXX-lecia (1-~)ibór poez;i. Dra
ma1J1. Czytelnik 1973). Łatwo zauważyć w Drugim 
intermedium Chóru w akcie II ingerencję cenzora, 
który usunął ostre sformułowania w kwestiach Chó
rzysty III i Chórzysty II odpowiadających na twier
dzenie, że kiedy „lud ujmie władzę w swoje ręce, 

wtedy nie będzie wojen": 

CHÓRZYSTA III 

Wtet{y będzie się zabija/o wrogó1v ludu. Zwolennicy 
króla będq ćwiartowali zivolennikó1v demokra9i. 
CHÓRZYSTA Il 

Tak, tak. Wiecznie to samo. C i sami spryciarze na 
górze. Ci sami oszukiwani na dole. Te same moivy, 
pomniki, więzienia. 
CHÓRZYST t\ Il! 

Jedno wielkie Ś1JJi1ist1JJo. 

\\ wydaniu z 1973 r. zostały jedynie te słowa 

UJ(JIV\Sl \Ili 

Wte~p ... 



1\chilles i /\jak s grający w kosci 

CHÓRZYSTA 11 

Tak, tak. Wiecznie to samo. 

Następną kwestię Chórzysty III - skreślono. 

Wszelako byłoby nieporozumieniem odczytywać 

w Jaskini fiiozofóiv jedynie warstwę polityczną, czy 
widzieć w utworze tylko - choćby najbardziej 
wyrafinowany - moralitet. Kluczową w nim bowiem 
sprawą jest wielki dylemat Sokratesa i jego odmowa 
ucieczki z więzienia. Od dawien dawna badacze 
i czytelnicy dzieł Platona zadają sobie pytanie: Dlacze
go Sokrates nie zgodził się na ucieczkę, skoro sam 
twierdził, że skazano go niesprawiedliwie? Odpowie-

• dzi jest kilka, ale żadna z nich nie wyjaśnia sprawy do 
końca. Istnieje w problemie Sokratesa tajemnica, 
która w dramacie Herberta zyskuje szczególne na
świetlenie. Poeta poszukuje nie tylko materii do 
filozoficzno-moralnej refleksji, nie tylko antycznego 
odniesienia do nader współczesnych problemów, ale 
też - i może przede wszystkim - rozwiązania 

psychologicznej zagadki Sokratesa. Wieloznaczność 

jego postaci ilustruje scena aktu I, gdy pośród 

pojawiających się cieni Sokrates monologuje prowa
dząc wewnętrzny dyskurs z Dionizosem bogiem wina 
i płodności, który wyśmiewa Sokratejskie równanie 
rozumu i szczęścia. Szczęście bowiem to domena 
„brzucha matki Natury", więc życia; rozum - to 
wektor prowadzący ku nicości, zawarty w nim jest 
„instynkt śmierci". Wybierając śmierć Sokrates pozo
staje wierny rozumowi. Ale sprawa wcale nie jest 
prosta. Sokratesa otaczają tłumy zjaw będących jego 
odbiciami: 

Przychodzq i PJ'ta;ą 
kto Jest praivdziivy S okra/es? 

ja mam diva dni 
abym się uczy/ trwania 



i może w końcu 
zry1vqąc maskę po masce 
odczytam martivif!jąrymi palcami 
ivlasną twarz 

Sokrates sam dla siebie jest zagadką, jak każdy 

świadomy człowiek. Czyżby odsłaniał się tu jeszcze 
jeden motyw wyboru Sokratesa: pragnienie poznania 
tajemnicy istnienia, a w nim i własnego ja? Czy 
w odmowie życia przejawia się istotnie ów „instynkt 
śmierci", o którym mówi w swym monologu? Świad
czyłaby o tym determinacja, z jaką zmierza ku świado
mie akceptowanej zagładzie. 

A przecież - boi się śmierci. Z jakim napięciem 

wypytuje Strażnika, czy wi?ział jakieś egzekucje i czy 
wie, „co się. wtedy czuje". Swiadczy też o tym motyw 
pajęczej sieci oplątującej skazańca, który przechodzi 
przez fazę „lęku, cierpienia i tych tam innych rzeczy". 
Istnieje krótki utwór prozą poetycką w tomie Hermes, 
pies i gwiazda, który - choć z innej powstały inspiracji 
- mógłby uzupełnić monolog Sokratesa w scenie 
z pajęczyną w akcie III . 
Tytuł tego utworu brzmi Kraj: 

Na samym rogu tej strOl1J' mapy ;est kraj, do którego 
tęsknię. Jest to o;czyzna ;ablek, pagórkóiv, leni1.vych 
rzek, cierpkieao wina i milości. Niestety ivielki pa;qk 
rozsuną/ na nim sivoją sieć i lepką śliną zamkną! 
rogatki marzenia. 
Tak ;est zmvsze: anio! z ognistym mieczem, pqąk, 
sumzeme. 

Ponadto, w godzinie próby mącą się eschatologiczne 
hierarchie. Sokrates wierzy w swego Daimoniona, 
boga swej duszy i słucha jego głosu. Czy jednak 
istnieje dla niego też Bóg transcendentny? \Y/ pięknym 
modlitewnym monologu Sokratesa w akcie II filozof 
zwraca się do Tego, o którym „Mówią, że spośród 

rozrzuconyc h kości wyjmuje płomyk, który krąży po 
mokrych łąkach świata". I choć Sokrates „był przy
wiązany do ciała i jego tylko pewny", prosi: „Kiedy 
zaczną mi odbierać wszystko, od władzy w nogach do 
ostatniej myśli - sp raw abym nie krzyczał. ( .. . ) Abym 
do końca czuł Twoją chłodną rc;:ką na czole. I nieru
chome oczy w moich oczach. I światłość." To chyba 
coś więcej, ni ż prosta obawa przed śmiercią ukazuie 
Sokratesowi Transcendencję. 
Tam, gdzie jest wiara, jest i nadzieja . W ostatnich 
słowach, już po wypiciu cykuty, mówi: 

Nie zapomnijcie ofiaroJJJać ko<g11ta EsklepiosolJ!i. 

Skoro wiadomo, że Esklepios miał dar przywracania 
życia, sens tego zdania jest jasny. Uczniowie jednak 
tych słów nie r<;:>zumieją, zaś Platon je definiuje jako 
„ wielką mataforę". To określenie Platona odnosić się 

może tyleż do wymowy dramatu, ile do nadziei 
zmartwychwstania. 
I tu wracamy znów do podstawowego pytania. Skoro 
Sokrates, mimo swego „instynktu ś mierci " był tak 
głęboko przywiązany do życia, dlaczego odrzucił 
pomoc zarówno przyjaciół jak i Wysłannika, gdy 
wszystko było gotowe do jego ucieczki? Czy dlatego, 
że - jak mówi do uczniów - „życie jest pełne 

śmierci" i że „od urodzenia umieramy"? - To raczej 
paliatyw, pociecha w sytuacji, gdy dokonało się już 

wyboru. Czy wierzyć mu, gdy utrzymuje, że wybiera 
śmierć, bo nie chce gwałcić prawa, choćby było 
niesprawiedliwe i okrutne? Wysłannik przypomina 
mu jednak że np . „Prawo lakedemońskie każe uśmier
cać słabe dzieci". l pyta: „Cóż ty na to Sokratesie?" 
Filozof milczy. Wysłannik wtedy zarzuca mu, że jego 
obrona praw jest „w gruncie rzeczy obroną władzy. 
I to władzy absolutnej. Jesteś totalistą." I w tym 



J 

Grecv sp<;;dnli czr;; ś ć dnia na rozrywkach. 
Jedną z najpowszcchnicisz1·ch była g ra w kości lub kustki, 

te ostatnie sporządzone z ko stek śród s topia ko zy . 
Grv, w króre grano koścmi, są do chwili obecne i żywe : 

oclgadvwanie ich liczb, wrzucanie do otworu albo 
uż1 wanie jako kostek. 



oskarżeniu ma sporo racji. Sokrates był przeciw
nikiem demokracji. Gardził ludem. Podziwiał zmilita
ryzowaną czy - jakbyśmy dz i ś powiedzieli - auto
rytarną Spartę . A jednak nie god ził się na wygnanie. 
Nie chciał słyszeć o ucieczce z Aten. Wygnanie 
pozbawiłoby go ojczyzny, którą kochał i bez której 
żyć b y nie chciał, choć ją potępiał (bad or JJ!rong - 111)' 

co1mt1y?). Uciecz kę jako urągającą jego godności i po
czuciu przyzwoiro ści - ga rdził. A jednak posłuszeń 

stwo ok rutnemu prawu można uznać nic tylko za 
zbrodnię dokonaną -.w przypadku Sokratesa - na 
sam ym sobie, ale też za czyn irracj o naln y. A tego 
w sw ych wywodach (także np. w Kritonie) filozof nie 
bierze pod uwagę. Czy spsób, w jaki racjonalizuje 
swoje stanowisko, choć loo- icznie prze jrzysty, nie 
zawiera w samym założeniu j ak iegoś błędu? Czy jest 
nim przyznanie wyższoś ci racji pańs twa nad racją 

prawa? Pytania te dręczą badaczy jeszcze i dzisiaj, 
czego świadectwem wydana przed trzema laty książka 
autora amerykańskiego I.F. Stone'a The Trial oj 
Socrates (Proces Sokratesa) , w której dowodzi on za 
Ksenofontem, że Sokrates w czasie procesu bronił się 
nieskutecznie, że prowokował sędziów , bo w gruncie 
rzeczy prag nął śmierci. Pisa rz amerykański sugeruje 
więc, że Sok rates mógłby uzyskać uniewinnienie (do 
którego brakowało mu trzyd7,iestu głosów spośród 

pięciu se t), gdyby w swej obronie powołał się na 
zasadę wolności słowa, będącą fundamentem demo
kracji a teńsk iej. A Sokrates sądzony był właśnie za 
głosze n ie swych poglądów, co już w założeniu było 
pogwałceniem zasad ustrojow ych miasta. Nasuwa się 
tu odpowied ź alternatywna: Sokra tes przez poddanie 
s ię niespraw iedliwemu wyrokowi, i kosztem własnej 
śm ierci , chciał: albo skompromitować ateński w ymiar 
s prawiedli wości, albo pozos tać wiernym przekonaniu 
o nadrzędnej roli państwa wobec jednostki. Oba te 
człony jednak zdają się mieścić w koncepcji postaci, 

którą stworzył Zbigniew Herbert. N a pierwszy z nich 
wskazują słowa Wysłannika: „Nie udało s ię uleczyć 

logiką, chcesz nas ratować zbrodnią . Chcesz, abyśmy 
poczuli two j ą krew" . Z drug iej strony wiernoś ć 

przyjętym zasado m to etos przenika j ący wiele poema
tów Herber ta. Sokrates Herberta to o dwadziescia lat 
wcześ01e1 szy pan Cogito, który trawestując 

- „postanowił wejść w kamienne łono o jczyzny", 
a w swym Przesianiu mówi: 

niech nie opuszcza ciebie tivo;a siostra Pop,arda 
dla szpic/óJJJ katón1 tchórZJ - oni 11.ygra;q_ 

idź bo ryfko tak będziesz prZJJflj' do /',TOtla zi1111!J'Ch 
czaszek 

do grona t1voich przodkóiv: Gilgamesza Hektora 
Rolanda 

obr0Jicó1v królest1Pa bez kresu i miasta popiolóu' 

Bądź wiern_y Idź . 

Sokrates był wierny, a śmierć go uni eś miertelniła . 
Zapewne uczniowie jego nie pożałowa li koguta Esk
lepiosow i. 
Herbert oczywiście nie daje odpo\viedzi jednoznacz
nej, nie rozwiązuje do końca zagadki Sokratesa. Rzuca 
jednak z wielu stro n padające światło na jego posrać 

przedstawioną w całej psychologicznej złożoności, 

w mocy je j geniuszu i słabości człowieczeństwa. I tej 
koncepcji postaci, bogatej i nieodgadni onej, zarówno 
jak pięknu poetyckieo-o języka i trafnoś ci wyrazu 
zawdzięcza dramat Zbigniewa Herberta swą uni we r
salną wymowę i nie przedawnioną si łę . 



Tak, . to co powinno nas lącZJ1ć, to pewna niezbywalność 
ludzkiego sumienia . Intelektualista ;est po to, żeb)! m)!ślal 
sam na 2vlasny rachunek, nawet przeciivko 1vszystkim, 
za to ;est oplaca1!)1

, albo bity, 1vszystko jedno, to jest ;ego psi 
obowiązek - k lerka . Praivda oboiviąziije zawsze . Nie 
wolno wyzbyć się swe; in{[yrvidualności. 

Z big11ie1v Herbert 

Sens cierpienia, sens ścierania się z rzeczy1vistością - to cala 
spraiva. Wiem, że nie potrafię zbawić mego narodu, czy 
choćby wsP_óllokatorów tej same; kamieniry ale muszę 
po~tępou;ac tak, ;ak~)' to bylo możliwe . Muszę się starat 
, te ma takiej JJJ/adzy ziemskiej, która by/aby IJJ stanie ten 
sens mi odebrać. Uczynić poczucie senstt postawą ogólną - to 
chyba najiJJiększe z adanie. 

Zbigniew Herbert 



KwESTIONARtusz PsYCHOLOGICZN Y 

Zeit Magazin co tydzień stawia pytania prominentom. 
Ostatnio ankietowanym jest Zbigniew Herbert: 

Co jest dla Pana naj1viększym nieszczęściem? 
- Kiedy jestem zmuszony kłamać. 
A co stanmvi dla Pana pelnię ziemskiego szczęścia? 
- Kiedy czuję na czole tchnienie Ducha Swiętego. 
Pana ttft1hione postaci książkowe? 
- Zwykli ludzie Czechowa, Italo Svevo. t\le także 
Achilles. 
A ulubiona postać historyczna? 
-- Romuald Traugutt, przywódca polskiego 
powstania 1863/64. Bez nadziei, ale jednak. 
Ulubione bohaterki lJJ rzeCZ)l};}iŻStości? 
- Matka Teresa i moja biedna żona Katarzvna. 
A bohaterki fźterackie? 
- Joanna d' Arc, Antygona. 
Jakie cechy ceni Pan na;bardzie; u mężczyz1~y? 
- Męstwo na wojnie, odwagę cywilną w czasie 
pokoju. 
A u kobief:y? 
- Siłę i zdolność do usprawiedliwiania prawie 
wszystkiego. 
Pana ulubione zajęcie? 
- Pakować książki, nabyte za granicą 1 wysyłać do 
\'V'arszawy. 
Kim albo czym chcialby Pan być? 

Lampartem. 
Co Pan na/bardzie; ceni u przyjaciól? 
- Lojalność i poczucie humoru. 
Pana najJJ1iększa 11Jada? 

Mądrość, dążenie do doskonałości. 
Co by/oby dla Pana nq/1viększym nieszczęściem? 
- Uciskać innych. Szkodzić ludziom. 
jaki chcialby Pan ~yć? 
- O wiele lepszy niż jestem. 

Zbigniew Herbert, Kraków 1985 
for. Tadeus7 Kieć 



Ulubiony kolor? 
- Szary. Srebrnoszary. 
U lubiony kivia t? 
- Wszystkie dzikorosnące kwiaty. 
Ul11hiony pisarz? 
- W XX wieku: Conrad, Faulkner. 
Pańscy bohaterowie iv rzeczpvistym ŻJiciu? 

Zwyczajni ludzie. 
A bohaterki iv przesz/ości? 
- Joanna d' Arc, ona też raz utraciła wiarę. 

Jakimi historycznymi postaciami najbardzie; Pan gardzi? 
- Wieloma. Trudno wybrać. 
Jakie reformy najbardziej Pan podzi1via? 
- Wszystkie, które przynoszą ludziom trochę 
szczęścia, nie ograniczając wolności jednostki. 
Jaki talent chcialb)' Pan 111ieć? 
- Chciałbym śpiewać. Belcanto. O! 
Jak chcialby Pan umrzeć? 

Stojąc, samotnie, w jakimś czystym hotelu. 
Pana motto? 
- Mimo wszystko, malgre tout. 

przedruk ;a Spotka11ia111i z dnia 27 XI 1991 

Stary T eatr im. I le len y Mod rze jewskiej 
ul. Jag i ell oń s k a 5 
31-010 K raków 
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niedziela 17° 0 - 19° 0 o raz 2 god ziny przed spektak lem 
przedsprzedaż rozpoczyna· s ię 5 dni przed spe ktaklem 

Organizacja W idowni 
ul. Jagiellońska 3 
rezerwacja biletó w indywidualn ych i g rupOW)'Ch 
codziennie z wyjątkiem niedziel i d ni świątecznych 
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Muzeum Stare,go T eatru 
pl. Szczepański 1 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniem i w czasie antra ktu 

Redak.c;a programu: 

Maryla Z i el iń s ka 

Opracowanit x.rajiczn~ : 

Lech Przybylski 



Cena programu z wkładką 
12 OOO zł 



DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Zbigniew Herbert 

JASK][N][A 
JF][LOZOFOW 

OSOBY 
TA TOY óPAMATOl: nPomnA 

Sokrates 
"LwKpar17c;, 

Chórzysta I, Strażnik I 
IIpwroc;, xopen~c;, IIpwroc;, q>vA.rt~ 

Chórzysta II, Strażnik II 
L\avn:poc;, xopeVT~c;, L\avn:poc;, q>VArt~ 

Wysłannik Rady, Opiekun Zwłok 
rwv hbEKrt vn17per17c;, NeKpoKouµoc;, 

Platon 
IIA.arwv 

Ksenofont 
Sevoq>wv 

Laches 

AaxY/s 
Kri ton 

Kpfrwv 
Ksantypa 
3rt v() imr.17 

Jerzy Bińczycki 

Andrzej Hudziak 

Kazimierz Borowiec 

Jerzy Święch 

Jan Korwin-Kochanowski 

Paweł Miśkiewicz 

Paweł Kruszelnicki 

Tadeusz Malak 

Aldona Grochal 

REŻYSERIA 

Tadeusz Malak 

S ENO JRAFI A 

Jan Polewka Stani ław Radwan 

Asystent reżysera Jan Korwin-Kocha11owski 

!!! W CZAS IE: PRZEOSTAWIEl. NIEWOL O FOTOGRAFOWAC, ALMOWAC ANI DOKONYWA(; NAGRAŃ OŻWIĘKOWYCH!!I 

Z -ca Dyrektora ds. Administraryjtrych Ryszard ]. Skrzypczak • Kiero111nik Muzyczny Mieczysław Mejza • Pron1oqa i Reklama Anna Lltak 

i111pi9tnl 
1ufler 

kolliumy: 
pra<ownia .l:rawiukn dam.rka 

pracownia krawiecka mc1ko 
dtltaraqe: 

pra<ownia bulajoTfkn 
pri1'0W1'ia ma/arJ/ta 

pracownia 110/aTJ/ea 
pracownia JIMJartka 

pratownia lopiur;/ea 
rbarakl•ryzarja 

lwia/Io 
dź.wirk 

główny brygadz.iSla 
ki~row11it1u)o 1uh11irz.11t 

ka<Jrdynat:Ja pracy arl.Jlryttn'.J 

& a Chrz.anOIPJka 
Iwona Gol~bio111tka 

Halina Drahm 
Frydtryk Kalw 

Barbara Nowak 
Malgorz.ala Talaga 
Wiu/OJ11 IPróbtl 
L.uz.ek B11baA: 
Józef Wydmański 
Terua J itdryJ(aJ 

A1r11a Kamnur, A ndrz.tj S!arzyA: 
Mirosław Oblońs.l:i , Malgorz_ala Pio/ro••sl<a-Jaroiz. 

!!! 



Z TEATRU 
Z -okazji debiutu Jerzego Bińo;yck icgo 

na l\1alej Sceni c Starego Teatru przy ul. Slawkowskicj 14 
stawiamy mu te same pytania , 

ktUre Zeit Magazin zadajl.'. prumincntom 
w swym st.andartowym kwestionariuszu psychologicznym. 

Jerzy Sokrates B., rys. Jan Polewka 

Co 1est Pana największym nieszczęściem? 
- Papierosy. 
A co stanowi dla Pana pelnię ziemskiego szczęścia? 
- Budowanie zamków z piasku na plaży 

u boku syna. 
Pana ulubione postaci książkowe? 
- Polubiłem Sokratesa. 
A 11/ubiona postać historyczna? 
- Jan Nowicki. 
Ulubione bohaterki w rzeczywistości? 
- Udręczone i zrozpaczone codziennością 
kobiety, które za wszelką cenę starają się 

ocalić dom i rodzinę. 
A bohaterki literackie? 
- Sienkiewiczowskie. 
Jakie cechy ceni Pan najbardziej u mężczyzny? 
- Odpowiedzialność. 
A u kobiety? 
- Wdzięk. 

Pana ulubione zajęcie? 
- Patrzeć i obserwować co wyrasta z ziemi. 
Kim albo czym chcialb] Pan b]ć? 
- Teresą Budzisz-Krzyżanowską. 
Co Pan najbardziej ceni u przyjaciól? 
- Właśnie przyjaźń. 
Pana największa wada? 
- Przesadna trzeźwość. 
Co byloby dla Pana na1większyn nieszczęściem? 
- Niedołęstwo i samotność. 
Jaki chciałby Pan być? 
- Zadowolony z siebie. 
Ulubiony kolor? 
- Granatowy. 
Ulubiol'l)' kwiat? 
- Syringa vulgaris. 
Ulubiony pisarz? 
- Przeczytałem wszystko co dostępne 
Stendhala. 
Pańscy bohaterowie w rzeczywistym życiu? 
- Ta garstka, która jeszcze ma nadzieję 
i walczy. 
A bohaterki u; przesz/ości? 
- Ksantypa. 
Jakimi historyczl'IJ'mi postaciami najbardziej Pan 
gardzi? 
- Anytos, Lykon, Melitos i ich spadkobiercy. 
Jakie reformy najbardziej Pan podziwia? 
- Te, które przy zachowaniu prawa, tole
rancji są w stanie stworzyć mądre, tzn. 
s4częśliwe społeczeństwo. 
Jaki talent chcialby Pan mieć? 
- Umiejętność sterowania lotnią. 
Jak chcialby Pan umrzeć? 
- Dyskretnie. To intymna sprawa. 
Pana motto? 
- Rozum = szczęście. 

O TEATRZE 
Jan Polewka 

DrALOGr z SoKRATESFM B. - PANEGYRIKOS 

Aktor i filozof Jerzy Sokrates B. wychował się w Atenach Krakowskich i tu na 
scenie najsłynniejszego z amfiteatrów - Theatrum Jagiellonicum do wielkiego 
'l.asłu:i.enia i chwały doszedł. Dobrze będzie nam, choć jeden raz rozpoznać w czym 
owa Artysty i Mędrca wielkość. 
Mąż ów żywot swój niełatwy wiedzie w czasach trudnych i często zdumiewających. 
Oto kwitnie sofistyka, wychowaniem zajmują się „na wpół profesorzy, na wpół 
dziennikarze" a są i tacy, którzy pogardzają nauką, paradoksiści i trywializatorzy, 
konserwatyści i hurranacjonaliści. Politycy, którzy chcą stanowić elitę umysłową, 
nie mają kultury - nie tylko politycznej, ale w ogóle jakiejkolwiek. 
Obywatele oszołomieni natłokiem zdarzeń i sporów szukają prawdy i dystansu 
nawet w najgorszych pismach, które upowszechniają te prawdy za pomocą skandalu 
i grubiaństw. I właśnie teraz, kiedy z większości poważnych spraw ludzkich robi się 
potworną blagę, jakąś kaszę etyczno-umysłową wymieszaną do obrzydliwości 
z hipokryzją, właśnie dziś sama twórcza obecność, samo istnienie ludzi tak 
wyjątkowych jak Jerzy Sokrates B. jest na wagę platyny. Dilaogi z Sokratesem B. to 
niekończąca się „istotna rozmowa", to możliwość przeżycia chwili, w której 
rozmówcy nawet bardzo różniący się w poglądach mogą przedstawić je z wzajem
nym szacunkiem. W kraju pseudouczonych i pseudoetyków, słowem nieznośnych 
i ponurych sofistów rozmowa z Jerzym Sokratesem daje co najmniej dwa ważne 
punkty oparcia: rzetelność i uczciwość argumentów. Sokrates B. nigdy jak sofiści 
nie sięgnie do tak rozpowszechnionej dziś erystyki, czyli publicznego uprawiania 
rozumowania stwarzającego pozory prawdy dla fałszywego twierdzenia. ie 
nadużyje on dialektyki, a już w żadnym wypadku nie będzie demagogiem. 
Albowiem poglądy Sokratesa B. opierają się o fundament trwały jak skała i potężny 
jak Jego postać - jest to trwałość wewnętrznej uczciwości, nawet wobec własnych 
słabości, własnego, ludzkiego przecież charakteru. Jerzy Sokrates nie pobłaża więc 
ani sobie ani nikomu innemu - i nie jeden już hipokryta odczuł na swej skórze 
precyzję sformułowań i ostrość języka Sokratesa B. - złączoną zresztą ze 
szczególnym, wyjątkowym poczuciem humoru. Jest wprawdzie ów nowy Sokrates 
bliski sofistom w jednym szczególnym punkcie, w dążeniu do praktycyzmu ale 
zdecydowanie daleki od umacniania prawd uznanych za obowiązujące w ramach 
konwencjonalizmu. Szanuje on tradycję, ale nie bezkrytycznie i przeciwnicy, którzy 
chcieliby tak jak jego wielkiemu poprzednikowi zarzucić brak szacunku dla historii 
lub bezbożność będą fałszywie świadczyć. Sokrates B. - choć nikt nie proponował 
mu pracy w Szkołach (co za błąd!) - - jest jednak wychowawcą młodzieży 

aktorskiej. Jest moralistą tak w życiu, jak w swej scenicznej pracy, a jego wiedza 
i doświadczenie jest etyką. Albowiem cnota jest wiedzą Sokratesa B. 
W rozmowie także i jemu bliska jest sztuka pytań i metoda zbijania, jako 
najskuteczniejszy ze sposobów oczyszczania umysłu. Kto wdałby się w dłuższy 
dialog z Jerzym Sokratesem zakończy go zadziwiony kruchością własnych, 
niepodważalnych zdawałoby się, pojęć. Ale, choć skonfundowany, wyjdzie z tej 
rozmowy bogatszy. W tej umiejętności „wzbogacenia rozmówcy", największego 
Filozofa wśród Aktorów porównać można jedynie z największym Filozofem pośród 
Kompozytorów, przyjacielem jego i sąsiadem. Z pewnością ich rozmowy toczone 
nad brzegiem Mare Balticum przy budowie wspólnego dachu wspólnej nadmorskiej 
pustelni, mogłyby przejść do dziejów Dialogów„. gdyby znalazł się ktoś trzeci, kto 
spisałby je trwale. Ale oddane wiatrowi i morzu, przepadły jak słowa na piasku 
- i owa nietrwałość, owa iście Sokratesowska rozrzutność, jest niezwykłą cechą 
obu tych Mistrzów. Żaden z nich nie spisuje myśli (ani nie prowadzi tak modnych 
Dzienników) ze śmiechem lub gorzką ironią rzucają je nam pod nogi, jak perły. 
I kto z nas jest na tyle skromny, aby schylić się i podnieść, składając ukłon 
rozmówcy, odchodzi bogatym. Sokrates B. (jak i jego przyjaciel Muzyk) nie żąda od 
nas wiele, nie żąda w istocie niczego. I jest tam (nad brzegiem niezgłębionego 
morza) jak inny z Greków, ów Zorba, który w nasze istnienie ułożone w szufladach 
i konwencjach wnosi jakiś żywioł głębszej prawdy, prawdy dobytej wprost z natury. 
I jest on jak żywioł fali morskiej, raz cichej a niespodziewanie zbijającej z nóg, raz 
potężnej jak on sam, majestatycznej. Jerzy Sokrates B. aktor prawdopodobnie 
trzystu ról dramatycznych, zagranych (jak sam mówi) prawdopodobnie z różnym 
skutkiem, jest prawdziwy zawsze w tej samej roli - uczciwego gospodarza, 
opiekuna natury i ludzi, nawet kiedy natura i ludzie popadną w szaleństwo 
- i w tym sensie nie Poloniusz ani Baron choć nie pozbawieni czaru są jego siłą, ale 
właśnie Znachor, Niechcic, czy Herbertowski Sokrates - którzy nierzadko płacą 
najwyższą cenę - zniszczeni przez zło jak Sokrates, jak wstrząsający Doktor z Sali 
nr 6 Czechowa. 

Gdy przed laty nocami grywaliśmy w kości, kładąc na szalę pierwsze teatralne gaże, 
on jeden odznaczał się rzadką cechą: płacił długi, natychmiast i co do grosza. Dziś 
widzę, że owe szaleństwa młodości były także szkołą charakterów. Oto teraz pośród 
graczy marnego rzędu, politycznych i artystycznych szulerów, wśród uciekających 
z cudzymi pieniędzmi dłużników, nadal jest i trwa Jerzy B. człowiek, który spełnia 
zobowiązania, płaci swój dług wobec sceny i obywateli. Szkoda, że ci ostatni nie 
pojęli, że to jemu a nie koniom Kaligulów należał się senatorski fotel. Gdybyśmy 
mieszkańcy podwawelskich Aten mieli takich obywateli jak on w Radzie Grodu, nie 
byłaby ona pośmiewiskiem. I niechaj żaden sceptyk nie dowodzi, że moje słowa to 
drwina z Wielkości Jego ~ Sokratesa Jerzego. Zarty moje, to hołd dla poczucia 
humoru Artysty - - a wam, którzy codziennie skazujecie filozofów na głód 
i cierpienia - wara! Wracajcie do swych interesów, tu zaś jest narodowa scena 
gdzie nie każdy ma prawo wstępu„. Wasze grosze płacone za bilet, to nie łaska - to 
mały podarek od waszych sumień. On zaś, Artysta, daje wam siebie darmo, abyście 
lepiej do rozumu przyszli. 
Winniście pokorę. 


