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- Spytam się tedy wiecznego-człowieka, 
Spytam się dziejów o spowiedź piękności: 
Wiecznego człeka, bo ten nie zazdrości, 
Wiecznego człeka, bo bez żądzy czeka, 
Spytam się tego bez namiejętności: 
„Cóż wiesz o piękn em? ... " 

... „Kształtem jest Miłości " -
On mi przez Indy - Persy - Egipt - Greków -
Stoma języki i wiekami wieków, 
I granitami rudymi, i złotem, 

Marmurem - kością słoniów - człeka potem, 
To mi powiada on Prometej z młotem. 

Kształtem miłości piękno jest - i tyle, 
Ile ją człowiek oglądał na świecie, 
W ogromnym Bogu albo w sobie - pyle, 
Na tego Boga wystrojonym dziecię; 
Tyle o pięknem człowiek wie i głosi -
Choć każdy w sobie cień pięknego nosi 
I każdy- każdy z nas - tym piękna pyłem. 

Cyprian Kamil Norwid, 
fragment „Promethidiona'', Pisma wybrane, PIW 1968, 

t. II, s. 214 

DELFY 
W Grecji nie było jeszcze świątyń; pierwszy przykład dał Apollo. 
Na jego skinienie cudowne pszczoły przyniosły z jego ziemskiego 

raju, krainy „Hyperborejczyków", prawzór świątyni ulepiony z wosku; 
utrzymywany skrzydłami pszczół, chram ów unosił s ię w pow ietrzu 
nie opadając n a ziemię . Według tego wzoru zos tała wybudowana 
w Delfach na stokach Parnasu pierwsza świątynia; po jej uko6czeniu 
pszczoły zaniosły prawzór woskowy z powrotem do Hyp erborejczy
ków. Jako naśladownictwo świątyni delfickiej powstały dop iero inne. 

W Delfach nad pronaosem (część przednia świątyni) widniał na
pis gnothi seauton - poznaj samego siebie . 

Wystrzegać się pychy - była to najważniejsza nauka Apollina dla lu
dzi; nieustannie też powtarzali ją śpiewacy, którym on, władca złotej lut
ni, zsyłał natchnienie do pieśni. W czasach klasycznych sprawował wła
dzę nad muzyką, poezją, filozofią, astronomią, matematyką, medycyną. 

Zeus jest sprawiedliwy - to przekonanie stało się pow szechne od 
dawien dawna: głosił je z zapałem proroka jeszcze Hezjod. 

Wola bóstw a jest święta, choć rozumowi ludzkiemu może się cza
sem wydać uderzająco niesprawiedliwa: trzeba ją przyjąć tak, jak jest, 
wytłumaczyć jej niepodobna. Można ją tylko - na wąskim , jednej ja
kiejś sprawy dotyczącym, z nieogarnio nej całości wyrwanym odcinku 
- poznać: przez sztukę wieszczbiarską - p rzede wszystkim przez Wy
rocznię syna Zeusowego, Apollona. 

Apollon jest tym, który jako „wielki p rzy Zeusowym tronie" (Aj
schylos) zna i głosi ludziom, jak sam o sobie w starym hymnie powia
da, „Zeusa nieomylną wolę'', to znaczy: zna Los i może, jeśli zechce, od
powiadając na pytanie człowieka - lub nawet w wyjątkowych 

wypadkach, i bez pytania - udzielić mu cząstki swojej wiedzy. 
Grecja starożytna znała wiele wyroczni różnych bóstw i herosów, ale 

w powszechnej świadomości głosicielem woli Zeusa był przede wszy
stkim Apollon. 



nie tylko punktem wyrocznym, ale ośrod
kiem, z którego promieniowała, propago

wana przez kolegium kapłańskie , nauka 
Apollona. W VII i VI wieku p .n.e Delfy miały 
olbrzymie znaczenie w całym życiu ducho

wym, a nawet politycznym Hellady; w czasach 
Sofoklesa znaczenie to wybitnie osłabło, ale 
i wówczas jeszcze wola boga delfickiego odgry

wała znaczną rolę w życiu państw greckich i ich 
poszczególnych obywateli. 

Sofokles, w sprawach religii usposobiony kon
serwatywnie, był wiernym czcicielem Apollona. 
Jego poglądy na życie człowieka i stosunek czło

wieka do bóstwa są zgodne z nauką delficką, wedle 
której człowiek winien „poznać siebie", tj. poznać 
swą słabość i ograniczenie swych możliwości wo
bec boga. „Cóż jest ktoś? Cóż jest nikt? Człowiek -
to sen cienia" - mówi inny wierny syn Apollona, 

świadomy głosiciel jego nauki - Pindar. Król Edyp jest w pewnej 
mierze bezpośrednim protestem przeciw upadkowi autorytetu 
Apollona we współczesnych Atenach. 

Niewidzialnym bohaterem Króla Edypa od pierwszych scen 
do ostatnich jest Apollon. Nie on, co prawda, sprawił, że taki 

los przypadł w udziale Edypowi, bo los ten jest z góry przesą
dzoną i nieodwołalną wolą jego ojca, Zeusa; ale on kieruje speł
nieniem się tego losu, on posiada jego tajemnicę i on ją w oślepia
jącym blasku błyskawicy odsłania. 

Opracowano na podstawie: Tadeusz Zielil'1ski, Starożytność bajeczna, 

Wydawnictwo „Śląsk "; Stefan Srebrny, Teatr grecki i polski, PAN 1984 

Sokrates 

„WIEM, ŻE NIC NIE WIEM" 
Chajrefont, jak do Delf przyszedł, odważył się pytać wyroczni, kto 

jest najmądrzejszym człowiekiem. No i Pytia odpowiedziała, że nikt 

nie jest mądrzejszy od Sokratesa. . 
Ja, kiedym to usłyszał zacząłem sobie w duchu myśleć tak: Co tez 

bóg mówi? Cóż ma znaczyć ta zagadka?. Bo ja doprawdy, ani się do 
wielkiej , ani do małej mądrości nie poczuwam. Więc cóż on właściwie 

mówi, kiedy powiada, że ja najmądrzejszy. Przecież chyba nie kłamie . 

To mu się nie godzi. I długi czas nie wiedziałem, co to miało znaczyć , 

a potem powoli, powoli zacząłem tego dochodzić tak mniej więcej. 
Poszedłem do kogoś z tych, którzy uchodzą za mądrych. 

To był ktoś spośród polityków. Kiedym z nim rozma
wiał , zaczęło mi się zdawać, że ten obywatel wydaje 

się być mądrym wielu innym ludziom, a najwię
cej sobie samemu, ale mądry nie jest. Wróciw

szy do domu zacząłem miarkować, że od tego 
człowieka jestem jednak mądrzejszy. Bo z nas 
dwóch żaden, zdaje się, nie wie o tym, co 

piękne i dobre, ale jemu się zdaje, że coś wie, 
choć nic nie wie, a ja, jak nic nie wiem, tak 
mi się nawet i nie zdaje. Więc może o tę wła

śnie odrobinę, jestem od niego mądrzejszy, 
że jak czego nie wiem, to i nie myślę , że wiem. 

Trzeba było iść dalej , doj ść , co ma znaczyć 
wyrocznia, iść do wszystkich którzy wyglądali 

na to , że coś wiedzą. I dalipies, obywatele - bo 

przed wami potrzeba prawdę mówić - ja do
prawdy, wyniosłem stąd takie doświadczenie : ci, 

którzy mieli najlepszą opinię wydali mi się bo
daj że największymi nędzarzami, kiedym tak za 
wolą boską robił poszukiwania, a inni lichsi 
z pozoru, byli znacznie przyzwoitsi, naprawdę, 

co do porządku w głowie. 



„ 

Po rozmowach z politykami poszedłem do poetów. Przekonałem 
się n iedługo, że to , co oni robią, to nie z mądrości płynie, tylko z ja
kiej ś przyrodzonej zdolności, z tego, że w nich bóg wstępuje, jak 
w wieszczków i wróżbitów; ci także mówią wiele pięknych rzeczy, tyl
ko nic z tego nie wiedzą, co mówią. Zdaje mi się, że coś takiego dzie
je się i z poetami. A równocześnie zauważyłem, że oni przez tę poezję 
uważaj ą się za najmądrzejszych ludzi i pod innymi względami, a wca
le takimi nie są. Więc i od nich odszedłem, uważając, że tym samym 
ich przewyższam, czym i polityków. 

W końcu zwróciłem się do rzemieślników. Wiedziałem, że u nich 
znajdę wiedzę o różnych pięknych rzeczach. I nie pomyliłem się . Ci 
wiedzieli rzeczy, których ja nie wiedziałem, i tym byli mądrzejsi ode 
mnie. 

Ale znowu, obywatele, wydawało mi się, że dobrzy rzemieślnicy po
pełniaj ą ten sam grzech co i poeci. Dlatego, że swoją sztukę dobrze 

wykonywał myślał każdy, że jest bardzo mądry we wszystkim in-
'• 

nym, nawet w największych rzeczach, i ta ich wada rzucała 
· ci eń na ich mądrość. „1. ~ " . Bóg jest mądry i w tej wyroczni to chyba mówi, że ludz" f. ka mądrość mało co jest warta albo nic. I zdaje się , że mu 

. n ie o Sokratesa chodzi, a tylko użył mego imienia, dając 
:· , f mnie za przykład , jak by mówił, re ten z was, ludzie, jest naj-

, mądrzejszy, który, jak Sokrates, poznał, 'Że nic nie jest na-
prawdę wart tam, gdzie chodzi o mądrość. 

Platon, Obrona Sokratesa, 
Tłumaczenie Władysław Witwicki , 

PAN 1988, s. 252-255 

św. Paweł 

Z „HYMNU DO MIŁOŚCI" 
Proroctwa? - moc swą utracą; 

Języki? - ustaną; 

Wiedza? - przeminie. 
Bo niedoskonała jest wiedza nasza 
i niedoskonałe nasze prorokowanie. 

(„.) 
Teraz widzimy przez zwierciadło , 

w zagadce widzimy; 
lecz kiedyś - twarzą w twarz. 
Teraz niedoskonale poznaję : 

lecz potem poznam tak, 
jak sam jestem poznany. 

Tłumaczenie z języka greckiego 
ks. prof. dr Seweryn Kowalski 
Pismo Święte, PAX 1957, s. 285 



Stefan Srebrny 

SOFOKLES 
ATENY WIEKU PERYKLESA 

Perykles, entuzjasta i ideolog demokracji, przez trzydzieści lat stał 
u steru Aten. 

Postawił sobie za zadanie - zrobić z Aten ośrodek kulturalny całego 
świata greckiego, „uczynić je szkołą Hellady''. I cel ten osiągnął. Na Akro

polu ateńskim, na miejscu spalonych świątyń , dzięki jego inicjatywie, 

energii i talentowi organizacyjnemu, stanęły po wszystkie czasy słynne 

budowle: Parteno n, czyli „dziewicza ko mnata" patronki miasta, bogini 
Ateny, i Propyleje , monumentalny „przedsionek" ateńskiego Wawelu; 

u stóp Akrop o lu - Odejon, sala koncertowa do występów muzyków 

i śpiewaków. W związku z Partenonem powstają dzieła genialnego rzeź

biarza Fidiasza i jego uczniów: posąg bogini i rzeźby zdobiące samą bu-

dowlę. Dookoła siebie gromadzi Perykles najwybitniejsze umysły współ

czesne - artystów, uczonych, myślicieli, nie tylko z Attyki rodem, ale 

i z różnych stron Hellady. Bo Ateny stają się centrum przyciągającym ze
wsząd najwybitniejsze siły kulturalne. Do osobistych przyjaciół Perykle

sa należą między innymi: filozof Anaksagoras z Klazomen, historyk He

rodot z Halikarnasu i Ateńczycy Fidiasz i Sofokles. 

OŚWIECENIE ATEŃSKIE 

Kultura umysłowa i artystyczna, rozkwitająca w Atenach w związku 

z działalnością Peryklesa, jest niejako ostatecznym uwieńczeniem wielkiej 

sprawy duchowej: zwycięstwa nad najazdem i ocalenia od zagłady wytwo

rzonych w poprzednich stuleciach bezcennych wartości cywilizacji grec

kiej. Toteż w głównych swoich liniach stanowi ona bezpośrednie przedłu-

7..enie dawnych Aten, dawnej w iary, dawnych tradycji. Ale równocześnie 

fakt, że Ateny stały się najważniejszym w Grecji centrum ruchu umysło

wego, sprawia, że i prądy nowe, podkopujące starą wiarę i dawne trady

cje, prądy racjonalistyczno-sceptyczne, które już dawniej narodziły się i za

częły na greckim Wschodzie i Zachodzie, przenikają do „szkoły Hellady" 

i zakorzeniają się na jej gruncie . Przynoszą je przede wszystkim tak zwa

ni sofiści, wędrowni nauczyciele mądrości (sophia), i to mądrości nie ty

le w dawnym sensie, jako nauki o istocie rzeczy, o tym, z czego wszystko 

powstało, o ziemi, niebie, bogach - ile w sensie zrozumienia człowieka, wy

jaśnienia pobudek jego czynów, analizy stosunków międzyludzkich 

i przede wszystkim przygotowania obywatela do praktycznej działalności 

w państwie. Te nowe prądy rozwiną się w całej pełni i staną się głównym 

znakiem czasów dopiero nieco później, w okresie wojny po śmierci Pery

klesa, który umarł w dwa lata po jej wybuchu; ale już za Peryklesa głośno 

o nich w Atenach, już wówczas mają tam one zwolenników i przeciwni

ków. Już za Peryklesa rozpoczyna się ateński „wiek o~wiecenia", jak go 

często nazywają przez analogię z wiekiem XVIII dziejów nowożytnych. 

Sam Perykles był w znacznej mierze „człowiekiem oświecenia"; ale 

w psychice swej jednoczył niewątpliwie pierwiastki nowe z dawnymi. 

Podobnie i koło jego przyjaciół nie było pod tym względem jednolite: Ana

ksagoras reprezentował raczej „oświecenie"; Herodot i Sofokles ciążyli ku 



dawnemu światu, który wprawdzie w naukowym ujęciu zjawisk pozosta
wał wobec nowego w tyle, ale wydał z siebie cudowną moc odparcia nie

zwyciężonej, zdawałoby się, nawały perskiej i na zakończenie, w przed
dzień swego schyłku, rozbłysnął wspaniałością ateńskiej demokracji. 

RÓD I DZIEJE SOFOKLESA 

Sofokles urodził się w podateńskiej wsi Kolonos około roku 496 p.n.e. 
Przeżył więc zwycięstwo nad Persami jako dorastający młodzieniec. Zacho
wała się wiadomość, że po bitwie pod Salaminą, a więc w wieku lat około 

piętnastu, przewodził, grając na lirze, chórowi śpiewającemu pean dzięk
czynny.Jego talent i wykształcenie muzyczne podkreśla tradycja starożytna; 
był on nie tylko kompozytorem muzyki do swych tragedyj (było to pierwot
nie rzeczą normalną i dopiero w drugiej połowie V wieku zaczęły się zda
rzać wyjątki) , ale i w młodości, kiedy jeszcze występował jako aktor, zasły
nął grą na kitarze (rodzaj liry) w roli mitycznego kitarzysty Tamyrisa. 

Pochodził Sofokles z zamożnego mieszczaństwa; ojciec jego, o ile 

trafnie interpretujemy wzmianki starożytne, był właścicielem wytwór
ni broni, a może po prostu nożownikiem 1 . Wykształcenie otrzymał, 

podobnie jak w dziedzinie muzyki, także i w innych dziedzinach nie
wątpliwie bardzo staranne; było to wykształcenie ateńskie dawnego ty
pu, nie takie, jakie później dawali sofiści: oparte przede wszystkim na 
kulturze estetycznej, na znajomości poetów, muzyce, śpiewie, tańcu, 

gimnastyce; wykształcenie dążące do ideału kalokagathii, tj. pełnej har
monii zalet duchowych i fizycznych. I w pamięci potomnych Sofokles po

został właśnie takim: pięknym duchowo i cieleśnie, czarującym w obej
ściu, miłym kompanem, człowiekiem cieszącym się powszechną 

sympatią. W młodości zdobył sobie sławę jako aktor nie tylko rolą Ta

myrisa, ale i rolą kobiecą - homeryckiej królewny Nauzykai - w której 
zachwycił wszystkich sceną taneczną gry w piłkę z chórem dziewcząt. 

Ten czarujący człowiek cieszyć się musiał wielką sympatią w kole Pe
ryklesa, do którego jak już wiemy, należał. Był przyjacielem samego przy
wódcy demokracji ateńskiej, mimo iż przekonań był bardziej od niego 

konserwatywnych; bliski stosunek przyjaźni łączył go również z Hero
dotem. Zachowała się wiadomość, że Sofokles założył pierwsze znane 

nam w dziejach stowarzyszenie intelektualistów w postaci związku gru
pującego się dookoła kultu Muz. Brał również udział w życiu politycz

nym: za Peryklesa wybierany na stratega i na członka kolegium skarbni
ków zarządzających kasą ateńskiego związku morskiego; w starości zaś, 
w ciężkich i burzliwych czasach wojny międzyhelleńskiej, należał do ko
misji mającej przeprowadzić zmianę konstytucji w kierunku konserwa
tywnym. Ale co do jego działalności politycznej, to zachowała się opinia 
jednego z jego współczesnych, wedle której w polityce był on nie wię

cej wart niż pierwszy lepszy uczciwy Ateńczyk. Był Sofokles również ka
płanem jednego z herosów-lekarzy i brał czynny udział we wprowadze
niu do Aten kultu boga-lekarza Asklepiosa, na którego cześć napisał pean. 

Jako tragik zdobył sobie Sofokles powodzenie bardzo prędko, i po
wodzenie to nie opuszczało go aż do śmierci. Mając lat zaledwie 28, od

niósł w zawodach dramatycznych zwycięstwo nad starym mistrzem Aj
schylosem, który sam ongi czekać musiał na swoje p ierwsze zwycięstwo 
znacznie dłużej, bo aż do 41 roku żyda. Z ogólnej liczby występów So

foklesa w zawodach w każdym razie więcej niż połowa przyniosła mu 
pierwszą nagrodę; trzeciego miejsca nie przysądzono mu nigdy2 . Styl je

go sztuki odpowiadał widać w pełni duchowi czasu i nie stracił oparcia 
nawet w okresie wojny, kiedy nowe prądy, ostro nieraz przeciwstawia

jące się dawnym, głośno dawały znać o sobie; wyraziciel tych nowych prą
dów, Eurypides, za życia cieszył się powodzeniem raczej tylko w pew

nych szczuplejszych grupach i zwycięstw odniósł niewiele. 
Sofokles żył bardzo długo: umarł w roku 406 p.n.e., mając lat 90. Je

go talent twórczy nie osłabł do ostatniej chwili: napisana przed śmier
cią, a wystawiona dopiero po śmierci poety tragedia Edyp w Kolonie 

niczym prawie nie zdradza wieku swego twórcy, a niektóre jej ustępy 

należą do najpiękniejszych, jakie Sofokles napisał; wśród nich - pieśń 

chóru poświęcona urodzie jego wsi rodzinnej, wzruszające pożegnanie 

odchodzącego poety z najbliższym mu zakątkiem ziemi. 
Sofokles napisał ok. 120 dramatów. Do naszych czasów zachowały się: 

Ajas, Antygona, Trachinki, Król Edyp, Elektra, Filoktetes, Edyp w Kolonie. 

S. Srebrny, Teatr grecki i potski, PAN 1984, s. 327-331 

1 l Dawna nazwa wytwórców noży. 
2l Dziwi nas, że najznakomitsza z jego ocalałych tragedyj, Król Edyp, otrzymała tylko dru
gie miejsce; ale pamiętać trzeba, że ocena ta dotyczyła nie samej tylko tej sztuki, ale całej 
tetralogii, z której pozostałych dwóch tragedyj i dramatu satyrowego nie znamy. 



Aleksander Krawczuk 

KRÓL EDYP 
W roku 430 p.n.e, Lacedemończycy powtórnie wtargnęli do Attyki. 

Ludność schroniła się za mury Aten, wróg zaś niszczył pola i wsie. Wy

dawało się, iJ:'. po kilkudziesięciu dniach Spartanie odejdą i Attyka bę
dzie wolna. Stało się jednak coś , co wstrząsnęło życiem miasta do głębi 
i wywarło potężny wpływ na dalsze losy zmagań. Oto zaledwie w kilka 

dni po zamknięciu bram wybuchła wewnątrz murów groźna epidemia. 
Pierwsze zachorowania zauważono wśród ludności stłoczonej w Pi

reusie. Przypuszczano początkowo, iJ:'. to nieprzyjaciel zatruł studnie. 
Później jednak, gdy chorych przybywało z każdym dniem, i to również 

w samych Atenach, stało się jasne: to zaraza zawleczona do portu gdzieś 
z zamorskich krain. Lekarze byli bezsilni. Nie pomagały też modły do 
bogów i rady sławnych wyroczni. Pozostawało tylko poddać się nie

szczęściu i spokojnie oczekiwać nadejścia choroby, która zwykle koń
czyła się śmiercią. 

Natłok ludzi w mieście sprawiał , iJ:'. żniwo śmierci było obfite. Trupy 
leżały stosami, chorzy tarzali się po ulicach i wokół studni. TakiJ:'. świą
tynie pełne były trupów. Prawa przestały obowiązywać, poniechano 

zwyczajów pogrzebowych. Kto nie miał środków do palenia swych 
zmarłych, podrzucał ich na cudzy stos pogrzebowy. Szerzyła się też żą
dza użycia wszelkich rozkoszy, nad każdym bowiem wisiał wyrok śmier
ci. Nie lękano się więc sądów, nie zważano na świętości. Bezsilni byli bo

gowie, nic nie znaczył pieniądz. 
Aż dziw bierze, 'że mimo tej klęski Ateńczyków stać było , duchowo i ma

terialnie, na prowadzenie działań wojennych zgodnie z planem. 

Śmierć nie oszczędziła też rodziny Peryklesa. Zmarła jego siostra oraz 
obaj synowie z pierwszego małiJ:'.ństwa. Załamywało się też jego znacze
nie polityczne. Lud burzył się. Uważał strategię Peryklesa za błędną, wi

nił go za wszystkie klęski. Mówiono: 
- Gdyby nie stłoczenie ludności w murach, epidemia nie pochłonę

łaby tylu ofiar. Z lęku przed stratami unikamy bitwy w otwartym polu. 

Ale czy nawet w najkrwawszej bitwie padłoby tylu zabitych, ilu umiera 
każdego dnia na łożu boleści? 

W owych to ponurych dniach wojny i zarazy Sofokles pracował naci 

dramatem Król Edyp. Bezsilny jest każdy człowiek i każdy władca, nawet 
najlepszą ożywiony wolą, wobec miażdżącej potęgi przeznaczenia. Za

mierzenia, które miały przynieść ocalenie, często nie tylko w niwecz się 

obracają, lecz i zgubę przynoszą. 
Sofokles nie oskarżał w swej tragedii Peryklesa. Przeciwnie, stawał 

w jego obronie. To nie Perykles ściągnął ogrom klęsk na miasto, choć 
dążył do wojny i nakazał zamknąć lud w murach miasta! Działał prze

cież w najlepszej woli, pragnął zwycięstwa Aten i oszczędzenia ludno
ści krwawych strat. Stał się jednak igraszką w ręku bogów i przyczyną 

wszelkich nieszczęść - również dla siebie i swego domu. 

A. Kraw czuk , Perykles i Aspazja, Ossoline um 1987, s. 313-318 



Karl Jaspers 

„IRONIA TRAGICZNA" 
Człowiek jako taki stara się wejrzeć w podstawę prawdy. Prawda uo

becnia się dla niego i w nim zawsze za pośrednictwem języka. W żywio
le języka poezja najpełniej przekazuje to, co objawione. Przenika wszel
kie wyrazy bycia człowiekiem. Jest kolebką samego języka, umożliwia 
wyrażanie, poznawanie, oddziaływanie . W postaci poezji pojawia się 
pierwsza filozofia. 

Dzięki źródłowym naocznościom w jedności religii, sztuki i poezji 
wyraził się całokształt naszej świadomości. Z tej niezmiernej dziedziny 
weźmy jeden tylko przykład: tragiczność. Rozmaite odmiany tragiczno
ści mają jedną cechę wspólną. Unaoczniają straszliwe aspekty tego, co 
jest i dzieje się naprawdę. Kryje się tu tajemnica przejmująca człowieka 
drżeniem. 

Istnienie jest winą . Myśl, którą wyraził już Anaksymander, wra
ca u Calderona: największą winą człowieka jest to, że się narodził. 

Określone istnienie jest winą z racji swego rodowodu . Wprawdzie 
ja sam nie chciałem ani istnienia w ogóle, ani tego oto mojego istnienia. 
Lecz mimo woli jestem winny, gdyż jestem sobą, mam określony rodo
wód. 

Na każdym określonym charakterze ciąży wina jego określoności. 
Charakter sam jest losem. 

Działanie jest winą . Jest konsekwencją niewiedzy, półświado
mie realizowanych i maskowanych motywacji. 

Człowiek nie może uniknąć winy postępując słusznie i prawdziwie: 
sama wina ma charakter niewinności . Człowiek bkirze ją na siebie, nie 
stara się jej uniknąć, przyznaje się do swej winy nie z krnąbrnej samo
woli, lecz mocą prawdy, która musi ponieść klęskę w ofierze. 

Edyp to człowiek, który chce wiedzieć. Suwerenny, myślący, rozwią
zuje zagadkę i zwycięża Sfinksa. Zostaje dzięki temu władcą Teb. Odtąd 
odrzuca wszelkie iluzje, ujawnia straszliwe czyny, których się bezwie
dnie dopuścił. Postępując tak gubi siebie. Świadom, że jego dociekania są 
zbawienne i zarazem zgubne, akceptuje ich konsekwencje, ponieważ 
chce prawdy. 

Gdy prawda wychodzi na jaw, Edyp wykłuwa sobie oczy. Niech od
tąd wpatrują się w noc, skoro nie widziały. Chór zaś wnioskuje o cało
ści ludzkiego życia - życie jest iluzją, której zburzenie oznacza zgubę: 

O śmiertelnych pokolenia! 
Życie wasze to cień cienia. 
Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje 
Nad to, co w sennych rojeniach uwije, 
Aby potem z biegiem zdarzeń 
Po chwili snu - runąć z marzeń. 

(tłumaczenie K. Morawski) 
Byt przejawia się w klęsce. Ponosząc klęskę nie tracimy bytu, lecz 

właśnie doznajemy go w pełni i stanowczo. 
Wyzwolenie następuje dzięki unaocznieniu tragiczności jako takiej, 

która rozjaśniona, sama działa oczyszczająco. Tragizm zostaje niejako 
przemieniony w podstawę autentyczności życia. 

Tłumaczenie Dorota Lachowska, Anna Wołkowicz 

K.Jaspers, Filozofia egzystencji, PIW 1990, s. 319, 321, 331, 340-341, 343 



Carl Gustaw Jung 

Z „ARCHETYPÓW I SYMBOLI" 
Próbujemy zbudować bezpieczny i wygodny świat, w którym 

prawa natury mają obowiązywać tak, jak ludzkie prawa w upo
rządkowanym państwie . Ale poeta widzi niekiedy tajemne ze
spolenie ludzkiego losu z nadludzkim celem i rzeczy niepojęte. 
Prowadzi nas w sferę nieznaną i ukrytą, ku rzeczom tajemnym 

z natury. Jeśli kiedykolwiek zostaną one uświadomione, to celo
wo zataja się je i ukrywa, i dlatego od praczasów łączy się z ni
mi tajemnica i niesamowitość . Rzeczy te ukryte są przed czło
wiekiem, a on przejęty zbożnym lękiem (deisidaimonia) ukrywa 

się przed nimi chroniąc się za tarczą nauki i rozumu. 

Czy poza ludzkim światem miałoby istnieć coś żywego i ak
tywnego? Konieczności i niebezpieczne nieuchronności? Rze
czy bardziej zamierzone niż elektrony? Czyżbyśmy jedynie mie

li wmawiać sobie, że dysponujemy i władamy naszą duszą , 

podczas gdy to, co nauka pojmuje jako zamknięty w czaszce 

znak zapytania, u swego kresu jest otwartą bramą, przez którą 
nieznane i niesamowite rzeczy przechodzą niekiedy ze świata 

ni eludzkiego i unoszą człowieka ku ponadosobowym zada
niom i przeznaczeniu? 

Do wszystkich wielkich przemian, które objęły ludzkość, nie 
doszło na drodze intelektualnej kalkulacji, ale na drogach, które 

współcześni przeoczyli lub wykluczyli jako bezsensowne 

i których wewnętrzna konieczność stała się jasna dopiero 
w długi czas potem. Jednakże jeszcze częściej pozostają one 
w ogóle nie odkryte, albowiem najważniejsze prawa rozwoju du
cha ludzkiego są dla nas jeszcze księgą o siedmiu pieczęciach. 

Tłumaczenie : Jerzy Prokopiuk 

C. S.Jung. Archetypy i symbole, Czytelnik 1993, s. 412-413, 3 17 
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Stefan Srebrny 

WIEDZA BEZINTERESOWNA 
„Wszyscy ludzie z natury ciążą do poznania" - mówi Arystoteles (są to 

pierwsze słowa jego Metafizyki). ]est to myśl, którą można nazwać jed
ną z podstawowych myśli wniesionych do skarbca duchowości ludzkiej 
przez Grecję starożytną. Myśl ta istotnie do głębi p rzenika grecką 

i z greckiej wywodzącą się twórczość umysłową. Tylko w Grecji na czo-

- .„,,_ 

ło tej działalności ciuchowej wysunięta została zasada bezinte resowno
ści, zasada miłości p rawdy dla niej samej. Duch naukowy, duch ciążenia 

do wiedzy, do poznania prawdy dla samej prawdy, o ile przejawiał się 
w wiekach nowożytnych - a przejawiał się, jak wiadomo, nieraz z wiel

ką wspaniałością - jest naszym dziedzictwem po świecie antycznym. 
S. Srebrny, Tea tr grecki i polski, PAN 1984, s. 31 
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Jan Parandowski 

GRECJA 
Grecja była istnym żebrakiem w porównaniu z Egiptem, Mezopota

mią, Persją . Jej finanse wyglądają w naszych oczach na budżety gmin 
wiejskich. Historia Grecji składa się z wojen po prostu lilipucich, które 
w powszechnej historii zasługiwałyby ledwo na wzmiankę. 

Mimo to historia Grecji oddziaływa na nas, jak wielkie przeżycie ludz
kości. Historia Grecji zawdzięcza swą sławę własnym historykom. Gre
cy stworzyli historię. Był to ich zupełnie oryginalny wynalazek. 

Oto wkraczamy na grunt właściwej wielkości Grecji: opierała się ona 
całkowicie na twórczości duchowej . W historii nie ma drugiego przy
kładu, by naród tak mały, żyjący w tak skromnych warunkach, nagroma
dził tak nieporównane bogactwo dóbr kulturalnych. Nawet w nauce 
jest to uznane za rodzaj cudu. 

Literatura grecka pod względem bogactwa i oryginalności jest zjawi
skiem niezwykłym . Uprawiały j ą tysiące duchów o takiej sile twórczej , że 
każdy z nich znalazłby się wśród pierwszych w jakimkolwiek okresie 
późniejszym i w każdym narodzie. Grecja nie zawdzięczała kierunku swej 
literatury obcym wpływom . To trzeba sobie uświadomić. Przeciwnie, to 
właśnie literatura grecka jest mis trzynią wszystkich literatur europej
skich, które od dwudziestu kilku stuleci powtarzają jej dawne natchnie
n ia aż do poszczególnych myśli, zwrotów, obrazów. Przede wszystkim 
wypowiadają się w tych formach, które Grecy stworzyli. Wynalazczość 
późniejszych czasów zdobyła się tylko na niewielkie odmiany. 

Teatr grecki dający swe przedstawienia we wspaniałych kamiennych 
budowlach, nie nakrytych dachem, o tajemniczej doskonałości akustyki, 
zdolnych pomieścić ponad 20000 widzów, jest zupełnie odosobnioną 

kartą w dziejach ludzkości. Oprócz trzech wielkich tragików, Ajschylo
sa, Sofoklesa, Eurypidesa i stniało bardzo wielu poetów, których dzieła 
nie zachowały się, ale którzy, sądząc z tego, co mówią o nich inni autorzy 
starożytni, rozwinęli tragedię tak wspaniale, że w żadnym okresie litera
tury europejskiej nie znalazłoby się tyle jednocześnie tworzących talen
tów. Drugi dział teatru - komedia - szczycił się podobnym bogactwem. 
Teatr grecki poprzez dzieła nowożytnych pisarzy, wciąż odnawia się w ty
siącznych odmianach w teatrze współczesnym, chociaż ani auto rzy, ani 
słuchacze nie zdają sobie sprawy, komu to zawdzięczają. 

Filozofia, zrodzona w VI w.p.n.e. po raz pierwszy dała myśli ludzkie j 
pełnię, świadomość i odwagę. Lańcuch systemów filozoficznych prze
szedł wszelkie zagadnienia, jakie nastręcza świat i człowiek, zdobywając 
po drodze idee i formy myślenia, które towarzyszą do dziś badawczej 
pracy rozumu. I jednocześnie w swym płodnym łonie niosła filozofia 
grecka zarodki wszystkich nauk od przyrodoznawstwa do filologii, 
które powoli z niej się wyodrębniły. 

Stworzono wtedy geometrię; w praktycznej mechanice i w pojmowa
niu równowagi znaleziono następców dopiero w XVII w., wprowadzono 
pojęcie długości i szerokości geograficznej, równika; astronomowie opraco
wali teorię heliocentrycznego układu świata na osiemnaście wieków przed 
Kopernikiem; w medycynie badano układ nerwowy, uczono się anatomii 
na trupach, stawiano problemy embriologiczne; gramatycy, leksykografowie, 
krytycy stworzyli pełny rynsztunek filologii, którym posh1gujemy się do 
dziś, nie wyłączając znaków przestankowych. 

W taki to sposób ten mały naród stał się wychowawcą Europy. Gdy
by go nie było , cywilizacja dzisiejsza wyglądałaby zupełnie inaczej, p raw
dopodobnie stałaby na niskim poziomie. Być może znajdowalibyśmy się 

teraz w jakimś mglistym średniowieczu . Gdyby w tym miejscu historii, 
gdzie znajduje się Grecja, była luka, nie wypełniłby jej ani Rzym, który 
bez Grecji stworzyłby państwo na wpół barbarzyńskie, ani żaden 
z późniejszych narodów czy to galijskiego, czy słowiańskiego pochodze
nia, albowiem ich rozwój opierał się na dziedzictwie antycznym. 

Zwycięski pochód ducha greckiego należy do najosobliwszych zda
rzeń w historii. Oręż, który wielu narodom zapewniał przewagę kultural
ną nad innymi, nie miał w tym prawie żadnego wydatniejszego udziału . 

Sztuka grecka otacza nas zewsząd. Nie ma miasta w Europie, którego 
ulice nie byłyby pełne kolumn, a z budynków nie patrzyłyby kariatydy, 
niezliczone tysiące innych kształtów, które pochodzą z Grecji. Nie jest to 
ich winą, że stają się pospolite w rękach bezdusznych rzemieślników. 
Duch grecki jest obecny nie tylko tam, gdzie się go uwielbia i naśladuje, 
ale i tam, gdzie się go potępia i gdzie się z nim walczy. W nurcie wielu dzi
siejszych prądów artystycznych, usiłujących tworzyć nowe, inne piękno, 
trwa Grecja, jako siła niepokojąca i zbyt pewna siebie, którą chciałoby się 
pokonać i odpędzić. 

]. Parandowski, Z antycznego świata, Iskry 1978, s. 19-25, 50 
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BGŻ S.A. 
SPONSOREM TEATRU ATENEUM W 2004 ROKU 

Szanowni Państwo, 

BGi S.A. - instytucja.finansowa o polskim rodowodzie i długolet
niej tradycji - od lat współpracuje z renomowany mi instytucjami 
kulturalnymi oraz wspiera dokonania uz nanych artystów scen pol
skich. 

Dzięki nawiązanej w>półpracy z Teatrem Ateneum Bank zaan
gażował się we wsparcie obchodów jubileuszu 75 lat działalności 
Teatru Ateneum, połączonego z Jubileuszem 80-lecia urodzin Pana 
Gustawa Holoubka - Dyrektora Artystycznego Teatru. L prawdziwą 
przyjemnością zapraszamy Państwa do obejrzenia jubileusz owego 
spektaklu „Król Edyp" w wy konaniu z nakomity ch aktorów Teatru. 
Wyrażamy nadzieję, że dostarczy on Państwu wyjątkowych doznań. 

BGŻ S.A. jest uniwersalny m bankiem komercyjnym, od lat zaj
mujqcyrn miejsce w pierwszej dziesiątce polskiego sy stemu bankowe
go. Dorninujqcyrn właścicielem BGŻ S.A. j est Skarb Pa1istwa. Bank 
dysponuje siecią około 300 oddziałów o.fen.ljqcych pełen zakres 
usług bankowych, m.in. poprzez alternatywne kanały dostępu do 
konta osobistego, tj. internet i telefon. Klien.tarni Banku są duże fir
my, jak też małe i średnie przedsiębiorstwa, a także ponad milion 
klientów indywidualnych. Cieszymy się .:uu.faniern naszych Klien
tów, którzy doceniają jakość .~wiadczonych usług i przyjazność ob
sługi. W 2003 r. Bank został uhonorowany wyróżnieniem „Bank 
Prz.J!jaz ny dla Przedsiębiorców" z a największe zmiany j ako.friowe 
wprowadzone w zakresie bankowego .finansowania małych i śre
dnich przedsiębiorstw, natomiast tygodnik „Newsweek Polska" przy
znał BGŻ S.A. tytuł „Przyjazny Bank Newsweeka" w kategorii najlep
sza p lacówka bankowa. 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług 
Dz ięki e-INTEGRUM jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały rok, 

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę 

BGl s.a. 
www.bgz.pl 

Infolinia: O 801 123 456* 
'oplata za połączenie: 1 jednostka taryfikacy1na TP S.A 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ - Gabriela Zapolska, reżyseria - Tomasz Zygadło, 
scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Anna Sekuła, choreografia - Tadeusz 
Wiśniewski, opracowanie muzyczne - Woj ciech Borkow ski 

REWIZOR - Mikołaj Gogol, przekład i adaptacja - Aleksander Argentynow icz, rezyseria -
Krzysztof Zaleski, scenografia - Zofia de lnes, muzyka - Wojciech Borkowski, choreografia 
- Emil Wesołowski 

FREDERICK CZVLI BULW AR ZBRODNI - Eric-Emmanuel Schmitt, reżyseria -
Woj ciech Adamczyk, scenografia - Paweł Dobrzycki, kostiumy - Irena Biegańska, choreo
grafia - Zofia Rudnicka 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber, przekład - Barbara G rzegorzewska 
reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA 6'1 
ZWIĄZEK OlWARTY - Franca Rame, Dario Fo, przekład - Aleksander Berlin, reżyseria 
- Aleksander Berlin, scenografia - Marcin Jarnuszkiewicz, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkow ski 

LIBERTYN - Eric-Emmanuel Schmitt przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria -
Wojciech Adamczyk, scenografia - Paweł Dobrzycki, kostiumy - Irena Biegańska 

DW IE SCENY MIŁOSNE (Oskar Wilde - TRAGEDIA FLORENCKĄ przekład - Antoni 
Libera, Antoni Czechow - NIEDŻWI EDŻ, przekład Jerzy Wyszomirski) reżyseria - Krzysztof 
Zaleski, scenografia - Joanna Macha, kostiumy - Zofia de lnes, muzyka - Wojciech 
Borkowski, układ w alki - Tomasz Grochoczyński 

DW OJE NA HUŚTAWCE - William Gibson, przekład - Małgorzata Semil, Karol 
Jakubowicz, reżyseria - Woj ciech Adamczyk, scenografia - Joanna Macha 

OCZV W IELKIEGO MIASTA - Kurt Tucholsky, tłumaczenie - Roman Kołakowski, 
reżyser ia - Agnieszka Gl i ńska, scenografia - Agnieszka Zawadowska, kierownictwo 
muzyczne - Urszula Borkow ska 

V INCENT i URSZULA - Nicholas Wright tłumaczenie - Hanna Szczerkowska, reżyseria 
- Barbara Sass, scenografia - Zofia de lnes, muzyka - Michał Lorenc 

PAN INSPEKTOR PRZVSZEDŁ - John Boynton Priestley, tłumaczenie - Krystyna 
Podleska, Anna Wołek, reżyseria - Krzysztof Zaleski, scenografia - Marek Chowaniec, 
kostiumy - Zofia de lnes 

SCENA NA DO!.E 
TRZV RAZV PIAF - scenariusz 1 rezyseria - Artur Barciś, scenografia - Marcin Staj ewski, 
kierow nictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

KOFTA- scenariusz i reżyseria -Artur Barc iś, kierownictwo muzyczne i aranżacje utworów 
- Woj ciech Borkow ski, współpraca reżyserska - Marcin Sosnowski, scenografia - Tomasz M. 
Wiśniewski , Dorota Żarska, choreografia - Tadeusz Wiśn iewski 

ZAŚWIADCZENIE O INTELIGENCJI - Jerzy Dobrowo lski, scenariusz i rezyseria -
Wojciech Młynarski, scenografia - Marcin Stajewski, choreografia - Zofia Rudnicka, opra
cowanie muzyczne - Jerzy Derfel 

MAGDA ZAWADZKA PAMIĘTNIK LIRYCZNY - reżyseria - Marcin Sosnowski, 
scenografia - Marcin StaJewski, kierownictwo muzyczne - Beata Wus 

SZMJO\IVNI Pł'ŃSTWOI 
INFORMWEMY, ŻE PODCZAS SPEKTAKLU OBOWIĄZWE CAl.J(Q\llTTY ZNN 

FOTOGRAFOWANIĄ FILMOWANIA I ~RYWANIA PRZEDSTAWIENIA. 
PROSIMY O WYlJ\(ZENIE TELEFONÓ\V KOMÓRKOWYGł. 


