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Cudowne (i pyskate) dziecko z podstołecznej . 
Vi/ i;-.~~~~~~~ 

Ą jaki dowód masz, że są Bogowie? 
- Jaki? Zem Bogom obmierzł. Czyż to nie wystarcza? 

. P-Qlsce znany był przez stulecia jedynie wtajemniczonym. Takim, którzy 
tra 1all na ffaGmenty jego sztuk stu diując grekę, albo czytali go w którymś z 
"europejskich" języków. Na scenie pojawił się dopiero w roku 1873 w Krakowie; 
s~uka , od której zaczęl i śmy poznawać jego twórczość to właśnie nasi "Rycerze". 
Premiera zakończyła się skandalem. Dopiero po 22 latach, również w Krakowie 
odważono się na następne wystawienie. Pokazano przeróbkę "Lizystraty", do 
tego francuską przeróbkę więc łatwo się domyśleć... Na następny, równie piękny 
skandal trzeba było czekać aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Kolejna premiera i kolejny skandal to "Ptaki". Inaczej być nie mogło jeśli 

„„.--=~ starożytne zberezeństwa poddano udoskonaleniom takiego poety świntuszenia 
jak nas~ Tuwim. Od tej pory Arystofanes, bo o nim mowa, zyskał na stałe opinię -

.
1 
skand~ł-iso/. iaka starożytna Nieznalska, tyle że ładniejsza bo z brodą! Na każde l 
od~łonręc1e kurtyny smakosze teatru czekali Jak na pokaz ekshibicjonisty. 
~zyserzy pokazywali co mogli, lecz ... dwugodzinny pokaz ekshibicjonisty staje 
srę nu~ny dla obyd~u stron. Grecki dramaturg bywał oglądany- lecz rzadko bywał 
rozunyany. Zapominano, że również i jego świńskie, a właściwie dionizyjskie 
dowcrpasytrzeba przetłumaczyć by stały się sensowne. 

1 Arystofanes (445 - 385) nie tylko jest ładniejszy od współczesnych skandalistek 
łci obojgti, jest o niebo od nich mądrzejszy. Mówi , bez złudzeń (za to z gorzkim 
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humorem) prawdy o ludzkiej duszy i o mechanizmach polityki. Polemizuje z tymi , 
którzy mają złudzeń na temat naszego gatunku zbyt wiele, czasem pomaga sobie 
dowcipami sięgającymi niżej pasa. Można się na to oburzać, ale nie można nie 
zapytać: czy zawsze dźwięki wydawane przez naszych polityków górnym 
końcem ciała piękniejsze są i sensowniejsze są od tych, które wydają końcem 
dolnym? 

Dygresja o początkach teatru 
Wbrew nadanemu przez potomnych przydomkowi Arystofanes nie był "ojcem 

komedii" był ojcem komedii mądrej, to znaczy takiej , po której obejrzeniu nawet I 
najgłupszy widz wstaje z krzesła nieco mądrzejszy. Taką właśnie mądrąl<omeai~ 
(w krzykliwym bo "pod publiczkę" zrobionym opakowaniu) są "Rycerze". Nim 
jednak zajmiemy się ich treścią parę uwag na prawach dygresji. 

Jest paradoksem, że powstanie teatru będącego symbolem demokracji i 
wolnośc i słowa zawdzięczamy ... tyran ii Pizystrata (ok. 605- 527). Daj nam Boże 

1 takich tyranów! Czas Pizystrata to istny złoty wiek: czas pokoju , rozkwitu 
gospodarki, czas budowania wielkicl1 świątyń , ale i wodociągów. To Pizystrat 

• polecił spisać eposy Homera, on także usta nowił ogólnogreckie Dionizje Wielkie • 
wiosenne święta związane z kultem boga wina, płodności r o ro zenra życia t' 
Podczas uroczystości prócz śpiewania dytyrambów na cześć Dionizosa zaczęto 
wystawiać tragedie. Pierwszą miał stworzyć Tespis w 535 I 534 roku przed 
Chrystusem. -

Prócz ogólnogreckich Dionizji Grecy obchodzili też Lenaje - święto tłoczenia 
wina. Wypadały w naszym styczniu / lutym, miały więc charakte mdz.inny, zima 
bywała niebezpieczna dla statków, a Grecy podróżowal i głównie morzem. Ci, \ 

1 którzy mieszkali b li żej Aten odbywali jedynie procesję do miasta - był to 12ochód I 
wesołych przebierańców, twarze smarowano winnym moszczem, śpiewano 
dowcipkowano ... 
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Komedia wywodzi się właśnie z pieśni śp iewanych przez takie procesje - słowo 
kómos "oznacza pochód. Stąd także dziwne maski chóru i stąd "winny" nie 
zawsze wytworny humor. Po roku 440 komedie awansowały - wystawiano je 
również podczas Dionizji. Pierwszą komedię - na Lenajach - miał wystawić 
Chionides w 486 roku. Jego to właśnie nazwano "ojcem" komedii. Zaznaczyć 
trzeba, że nie była to komedia w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Dzieło 
Chinidesa i jego następców było zarazem sztuką sceniczną i operą; autor musiał 
nie tylko napisać dialogi , monologi czy pi eśni (w różnych rytmach!) , ale także 

' skomponować do nich melodie i całość wyreżyserować. Do mistrzostwa 
1 doprowadzi tę formę Arystofanes. 

Antyczny Fredek Jarry 
O samym Arystofanesie wiemy zaskakująco mało. Urodził się około 445 roku, 

ojciec poety miał na imię Fil ippos, był średn io zamożnym chłopem z attyckiej 
gminy Kydathenaj; jako osadn ik wojskowy otrzymał działkę na Eginie. Historycy 
spierają się w którym z tych dwóch miejsc urodził si ę przyszły twórca komedii -
fakt, iż w Achamejczykach nazywa wyspę swoją ojczyzną jak się zdaje 
przesądza sprawę. 
Arystofanes uczył się w Atenach, był cudownym dzieckiem tamtych czasów, 
mając lat 18 wystawił sztukę Biesiadnicy rok później - następną o tytu le 
Babilończycy. Żadna z nich się nie zachowała, zapamiętano jednak autora : aby 
sztukę wystawić, trzeba było przedstawić ją jurorom , którzy przyznawali dotacje 
to znaczy trzeba było pokonać konkurentów, którzy od lat wystawiali swoje 
dzieła. Ten genialny chłopak pobił wszystkich! 

Do naszych czasów dotrwał tekst trzeciej z wystawionych przez młodego 
geniusza komedii Achamejczycy (rok 425). Następna znowu przepadła w 
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niepamięci. Sukces i zarazem skandal wywołała piąta: Rycerze (424) . Sztuka 
dojrzała , skonstruowana po mistrzowsku , lecz za nim się nią zajmiemy podajmy 
jeszcze dla porządku, że lata następne przyniosą takie dzieła jak Chmury (423), 
Osy (422) , Pokój (421 ), Ptaki (414 ), Lizystrata (411 ), Thesmoforie , tj kobiety na 
święcie Thesmoforiów (411 ), Żaby (405) Sejm kobiet (392). Ostatnią z 
wystawianych to znaczy zwycięskich komedii był Plutos - prezentowaAy 
widzom po raz drugi w przerobionej wersji w roku 388 przed Chrystusem. 
Wiadomo także , iż po śmierci poety przez dwa lata wystawial i sztuki jeg-o- , 
synowie stąd wniosek, że musiał mieć synów, pewnie i żonę , z którą pewnie 1 

uprawiał seks. Sadząc po skutkach musiał to być seks dosyć konserwatywny. I to I 
już naprawdę wszystko, co wiemy o jego życiu. A jeśli chodzi o pogląCly był 
niepoprawny politycznie , o pederastach mówił rzeczy nie nadające się do druku 
w "Wyborczej". Nie lubił też dręczyogonów, męczykusiów, a także Eurypidesa z 
Sokratese m. Nade 
wszystko zaś nie lubił 

1 Kleona. 
I tak oto wrócil iśmy do 
Rycerzy sztuki przeciwko 
wojnie, polityce i tyranii 
demagogów. Zwłaszcza 
przeciwko Kleonowi . 

Kim był wykpiony przez 
Arys tofanesa po l ityk? 
Przede wszystkim nie był 
politykiem. Z zawodu był 
garbarzem, strategiem 
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został gdyż najgłośniej przekonywał do wojny. 
Na prawach kolejnej dygresji przypomnijmy, że ledwo Grecy wygrali z Persami . 

(479 Salamina, Plateje, bitwa u przylądka Mykele) zaczęli się kłócić między 
• sobą. Narastał konflikt między Atenami a Spartą wojna peloponeska - walka o 

dominację w Grecji. Lata rządów Pizystratesa i stratega Peryklesa (zmarł 
wskutek zarazy w 429) to w zasadzie lata pokoju i rozkwitu . Wojna zaczęła się w 
431 roku. Partia pokoju była jednak wciąż silna i przychylała się do pertraktacji. 
Za pokojem opowiadała się i arystokracja ateńska i chłopstwo , które zmuszone 
było szukać schronienia w mieście i patrzeć ---~-----.----....
bezradnie na snujące się dymy, to nieprzyjaciel 
podchodzący pod Ateny niszczył uprawy i palił 
domy. Potem losy się odwróciły, Sparta cofnęła 
wojska, przysłała nawet posłańców 
proponujących pokój. Wtedy jednak do głosu 
doszedł Kleon, który obiecywał zwycięstwo a 
nawet zdobył, czy też przypisał sobie kosztem 
stratega Demostenesa zdobycie przylądka 
Pyle w Messenii. Kleon pełnił urząd stratega w 
latach 427 422. Wystawienie w 424 roku 
ośmieszającej go sztuki było aktem dużej 
odwagi. Jako potwierdzenie odnotujmy, że 
żaden z rzemieślników nie odważył się 
wykonać maski Paflagona - Kleona, żaden z 
aktorów nie chciał grać jego roli musiał grać ją 

·I sam Arystofanes. 
I Bohdan Urbankowski 
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Stefan Srebrny (1890-1962), uczeń Tadeusza Zie l ińsk iego , był jednym z 
najwybitniejszych w Polsce znawców teatru i dramatu greckiego. 

Urodził się 14 stycznia 1890 r. w Warszawie, gdzie spędził pierwsze lata 
swojej młodości. Wydalony ze szkół za udział w słynnym strajku młodzieży 
polskiej w 1905 r. zmuszony był zdawać maturę w trybie eksternistycznym w 
Charkowie w 1907 r. 

Studia akademickie podjął na Uniwersytecie Petersburskim, na filologii 
klasycznej , zostając niebawem ulubionym uczniem jednego z najwybitniejszych 
filologów XIX/XX wieku , i najsłynniejszego z polskich fi lologów klasycznych , 
Tadeusza Zieli ńskiego . Tam też w 191 2 r. uzyskał dyplom pierwszego stopnia 
(odpowiednik dzisiejszego magisterium) na podstawie pracy v Ajschylosowych 
Eumenidach w odbiciu starożytnej plastyki, a w 1916 r. veniam legendi-doktorat. 

Dwa lata póżniej powraca do n iepodległego kraju, obejmując obowiązki 
profesora w nowo powstałym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie 
organizuje studium filologii klasycznej. W 1923 r. zostaje w Warszawie 
wykładowcą Wolnej Wszechnicy i zastępcą profesora na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie. Rok późn iej uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 
1936 r. zwyczajnego. 

l Za niezwykle oddaną i sumienną pracę dydaktyczną oraz udział w 
rozkwitającym życiu kulturalnym Wilna , Stefan Srebrny darzony był wielkim 
szacunkiem i uznaniem. W latach 1925-29 współpracował z Redutą Juliusza 
Osterwy. Przyjaźń z l udźmi teatru owocuje licznymi tekstami o Reducie i dla 
Biblioteki Reduty (mała monografia o Ajschylosie). 

Stefan Srebrny, oprócz dyskusji o kształcie teatru i wypowiedzi na łamach 
prasy literackiej nt. spraw aktualnych teatru, bardzo chętnie bywał na próbach i 

1 współreżyserował widowiska. W 1935 r. wystawiony zostaje przy jego współ
pracy na scenie wileńskiej Sofoklesowy Król Edyp (w przekładzie Kazimierza 
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Morawskiego), a w roku 1938 Ajschylosa Oresteja (w przekładzie i 
inscenizacji Stefana Srebrnego). Oba przedstawienia stały się wydarzeniami nie 
tylko na skalę jednego teatru iieeh'lego miasta. 

Jako bodaj pierwszy z polskich uniwersyteckich fi lologów Srebrny 
nawiązywał również współpracę z radiem, podówczas najnowocześoiejsLy 
środkiem masowego przekazu. I tak zrodził się cykl odczytów o znaczeniu antyka 
dla współczesności pt. Co zawdzięczamy kulturze świata antycznego (1936), 
opublikowany późnie" w Biblioteczce Filomaty, wydawanej w Lwowie rzez 

1 Ryszarda Ganszyńca; i opracowane przez Srebrnego słuchowisko radiowe, 1 

złożone z Obrony Sokratesa oraz fragmentów Kritona i Fedona (we wł . 
przekładzie), które stało się ewenementem kulturalnym w dzieja"C ie· 
twórczości radiowej . 

Jako profesor uniwersytecki Stefan Srebrny większość czasu poświęcał 
bardzo wnikliwej interpretacji filologicznej dra.matu greckiego, tragedii i komedii. 
Większą jego prac~ s~ wyd~n.e w. vyarsza~ie .w 1 92~ r... Demy Eu polisa.'. 

1 monografia odnalezionej w duzeJ częsc1 w pap1rus1e sztuki, p1ora poety komed11 
starej (rywala Arystofanesa). Oprócz prac poświęconych komedii , badacza ' 

• interesują również: mim antyczny (najbardziej ludowa mała forma dramatyczna) 

l oraz dawna liryk:a (Safona). 
Obok własnej twórczości naukowej Stefan Srebrny otworzył również 

piękną kartę w przyswojeniu polszczyźnie dzieł swego mistrz 1'0Eleu z 
Zielińskiego, które przekłada z oryginałów rosyjskich, m.in: Liferafurę s aroz ne1 
Grecji epoki niepodległości (1923). Drugą z tych książek uzupełnia antologia 
Wzorów, głównie w przekładach własnego pióra, z poezji · mzy_ o p1esni 
ludowej po Pindara, od fragmentów najdawniejszej prozy po próbki mów 

' Lizjasza, lzokratesa,Ajsch inesa. 
Jego przekłady cechują się wyjątkowo sut5telnym wyczuciem 
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językowym, w których potrafił znaleźć, nie tylko podn iosły styl tragiczny 
godny Ajchylosa (lekko nacechowany odpowiednim j ęzyk iem poezji 
młodopolskiej), ale i wyśmienite odpowiedniki oba biegunów pcrezf 
arystofanejskiej, jej najsubtelniejszej , najśpiewniejszej liryki i jej fallicznej 
wulgarności. 

Lata wojny zamknęły przed Srebrnym uniwersytet, w którym tyle :zaziałał. 
Odcięły go od biblioteki naukowej, jego warsztatu, od dopływu literatu __ 
zagranicznej oraz uniemożliwiły publikacje, za wyjątkiem kilku a(NRIT o o 
teatrze w prasie polskiej Wilna w 1940 r. 

W tym trudnym dla nauki polskiej okresie Srebrny wykłada historię 

dramatu i teatru antycznego na tajnym studium teatralnym w n· 
wkroczeniu do miasta w 1944 r. Armii · Radżieckiej zostaje nR krótki czas 
reżyserem w miejscowym polskim teatrze i pracownikiem Archiwum 
Państwowego. W 1945 r., podobnie jak większość wileńskiej profesury, wyjeżdża 
do Torunia, gdzie powstaje Uniwersytet Mikołaja Kopernika, i gdzie na jesieni 
1945 r. wygłasza odczyt inauguracyjny: Podstawy duchowe tragedii greckiej. 

W Toruniu intensyfikuje swoją działalność naukową, dając serię ważkich 

przyczynków z dziedziny komedii i liryki antycznej, a _przede wszystkim nową, 
doskonale uzasadnioną rekonstrukcję utraconej try ogii tragiczne S 
Telefie. 

Jak w Wilnie, tak i w Toruniu podjął od azu p~r~a~~!!!!~~~ --:-1'1rł• 
popularyzacją dramatu antycznego, ale i nowożytnego . Publi uje a Rufy' i 
recenzje w czasopismach kulturalnych, w radiu toruńskim ~głasza_odcz_~~ · 
pogadanki, jest autorem słuchowisk, i podtrzymuje żywe koi;i y,~~M~ 

I prowadzonym w latach 1945-1949 w Toruniu i Bydgoszczy przez Wilama 
I Horzycę. 

Jako wierny uczeń , trzykrotnie oddaje po wojnie hołd p1!h'llłAf:!L. 

o;.---,-;;= _ ~ielińskiego, w nekrologu-monografii w "Eos" w roku 194 7, w artykule: 
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wspomnieniowym w "Meandrze" w 1959 r., wreszcie w studium: Tadeusz 
Zieliński a tragedia grecka w "Rocznikach Humanistycznych" Katolickiego 

, Uniwersytetu Lubelskiego (1960). 
W 1952 roku wychodzi w zasłużonej osolińskiej serii Biblioteki Narodowej 

Król Edyp Sofoklesa w nowym przekładzie i opracowaniu Stafana Srebrnego. W 
tym samym roku w Państwowym Instytucie Wydawniczym ukazuje się duży tom 
Trylogii Ajschylosa. Przekład ten przyniósł Tłumaczowi Państwową Nagrodę 
Literacką Ili stopnia. W roku 1955, również w PIW-ie, ukazuje się w jego 
przekładzie Wybór komedii Arystofanesa (Osy, Pokój, Ptaki, Tesmoforie) , a w 
siedem lat później tern drugi: Komedie (Acharniacy, Rycerze, Chmury, Bojomira
Lysistrate) . 

Ostatnia większa praca Stefana Srebrnego, studium o słowie i myśleniu u 
Ajschylosa, nie w pełni ukończona, ukazała się już pośmiertnie w 1964 r. 

Zmarł 12 października 1962 r. 

(Biografia opracowana w oparciu o wspo.mnienie ucznia Tłumacza Jerzego Łanowskiego, 
ze wstępu do książki: "Teatr grecki i polski" Stefana Srebrnego). 
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"Co zawdzięczamy kulturze świata antycznego" 

( ... ) Przeszłość nie umarła. Żyje ona w każdym niemal zjawisku 
otaczającej nas kultury; i przez to treść tych zjawisk staje się niesl<ończenie 

· bogata i głębsza. Człowiek kultury nie jest na świecie przypadkowym gościem 
hotelowym, ale mieszkańcem własnego, po przodkach odziedziczonego domu, 
gdzie każdy najdrobniejszy sprzęt posiada swoją historię, związany jest
organicznie zarówno z całością domu, jak i duszą mieszkańca. Człowiek kultury 
nie może się czuć na świecie osamotniony, jest zawsze u siebie, bo czuje, że 
dokoła nie ma nic przypadkowego, ale wszyst.kc ma swój sens głęboki i pamięć, 
sięgającą daleko. Każdy szmat ziemi jest . tablicą, na której wyryte są dzieje 
owych szeregów lat życia kulturalnego, co przeszły nad nim nigdy nie 
przechodząc bez śladu. I mieszkańcowi takiego szmata ziemi nie wolno 
zamykać oczu na sens, na duszę tego, co go otacza. 

Niestety, wielu mieszkańców tej ziemi, zaliczających się dumnie do ludzi 
kulturalnych, woli być ślepymi, woli nie widzieć nic dokoła siebie, zadawalając się 
zaspokojeniem codziennych potrzeb, do którego wystarcza żyć po omacku. 
Żyjmy dniem dzisiejszym! Czerpmy z otaczającego nas świata to, co jest nam · 

• bezpośrednio do życia potrzebne, ale jaki sens ma wszystko co nas otacza skśl_d 
się wzięło i jakie przechodziło koleje, cóż nas to obchodzi? Niepodobna 
zaprzeczyć, że w ten sposób żyć można, i nawet może żyć wygodnie; ale nie 
ulega wątpliwości, że życie takie życiem ku I tur a I ny m nigay nie oęazie. Nje 
ma kultury bez tradycji i nie ma życia kulturalnego jednostki bez uświa om1erna 
sobie i zrozumienia tej tradycji.( ... ) · 

Stefan Srebrny'--
( Fragment artykułu "Co zawdzięczamy kulturze świata antycznego" 

I z książki "Teatr antyczny a teatr współczesny") 
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Kłopotliwy wynalazek Greków. 
Z wyjątkiem miłości, którą wynaleźli Francuzi wszystko inne wynaleźl i Grecy: 

filozofię, teatr, olimpiadę, trwające sześć dni święta z ochlajem ku czci Dion izosa, 
·· labirynt, pederastię, twierdzenie Pitagorasa, a przede wszystkim demokrację. 
· Słowo to miało oznaczać władzę ludu (demós lud, kratos władza), wprowadzili 

je chyba sofiści , posługiwał się nim już Heraklit, ale bez specja1nego entuzjazmu . 
Wolał bowiem arystokrację (aristoi - najlepsi), czyli władzę najlepszych; - ~„,.....,o.;;.. 
·powtarzał, że jeden arystokrata wart jest dziesięciu zwykłych obywateli. Kłócono
się o demokrację ponad sto lat, dopiero Platon w Państwie 13reo0wał 
uporządkować sprawy przynajmniej teoretycznie. Ziemia zrodziła trzy klasy ' 
ludzi, z których każda ma domieszkę innego metalu : złota srebra żelaza . St d 
wzięły się trzy kasty: strażnicy rządzący, czyli władcy, strażnicy w sensie ścisłym 
= wojownicy, oraz stan rzemieślników i rolników. Władcami powinni być 
filozofowie - albo władcy filozofami, co jednakże trudniejsze„. Obowiązuje 
wspólnota kobiet, dóbr i dzieci (które zresztą wychowywane są przez państwo). 

Idealne systemy mają to do siebie, że albo nie istnieją albo szybko się psują. 
Jeśli strażnicy zniewalają inne kasty i zagarniają wspól ne dobra · powstaje , 
timokracja , gdy rządy przechwytują najbogatsi oligarchia. Kiedy zaś zbuntuje s ię 
biedota - demokracja . W dialogach o śmierci Sokratesa Plato orówna e 
ustrój do statku, na którym i załoga i pasażerowie są pijani - "nierozcieńczoną 
wolnością". Albo do głupiego zwierzęcia , które trzeba wciąż obłaskawiać 
głaskaniem, żarciem - bo inaczej zacznie szaleć z wścieR.łości. Demol(raCja 
prowadzi więc do walk i do chaosu, z którego wyłania się dyktatura. Coś w tej 
analizie Platona jest na rzeczy: drogą demokratyczną do władzy doszedłJ:litler:-.. -

Platon nie był zwolennikiem demokracji , ale dziwiĆITla srę nie nateży. 
1 Demokracja zabiła jego mistrza Sokratesa. Zła i zawistna większość uchwaliła , 
że Sokrates jest jeszcze gorszy, że jego filozofia psu.je młodzież. . ...W.rządzącej 
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Atenami Radzie Pięciuset odbyły się dwa demokratyczne głosowania. ~Wlliilllł'Kl 
czarne i białe gałki, czy też ziarna fasoli - to szczegół nieistotny, IMllMll. 
innego. W pierwszym z głosowań 280 przedstawicieli lttdt1-było-za :aran em 
Sokratesa śmiercią, przeciw - 220. Filozofowi pozwolono jeszcze wygłosić 
mowę, miał szansę podlizać się ludowi. Nie zrobił tego; śmiał icb._pouczaćJ 
ostrzegać. W drugim głosowaniu za śmiercią padło już 36-0 głosów'~.__;;__;:;_:;::;:::;::~~ 

Demokracja ateńska niszczyła najlepszych. Prócz Sokratesa ofiarąjej padł 
zwydęzca spod Salaminy Temistokles - skazany na śmierć musiafilcie n 

1 emigrację ; przed sąd ludu ciągano nawet Peryklesa, który uczynił z Aten potęgę 
militarną i centrum kulturalne świata . Na mocy dziwnego paradoksu dęmokraeja 
miała jednak wciąż dobrą opinię . Uważano , że to dzięki niej magi" zaistnieć 
Sokrates, Temistolkes czy Perykles. Symbolem demokracji stały się na wieki 
Ateny. Nie pamiętano nawet, że była to demokracja tylko dla właścicieli 
niewolników. Demokracja :Zmieniła się w mit, była ustrojem, który dawał szansę 
wszystkim, obiecywał karierę od pucybuta do ministra„. Jak w USA! 

Wspomniałem o Radzie Pięciuset. Początkowo demokracja grecka miała 
charakter bezpośredni: wszyscy obywatele zbiegali się w jednym ITiłJ'*-~ 
wrzeszczeli, głosowali , sl<azywali. Grecy jedna!< nie yl o uprawiali aemo raCJę, ·( 
także seks, robiło się ich coraz więcej . Stąd demokracja pośrednia: lud wybiera 
swych przedstawicieli (ce>Aajmniej 18 letnich!~ . ei zaś wje§&irnienlt.1-pedej~ 
różne decyzje. Coś nam to przypomina . W czasach Demokracji Cuaowej- rąży a
po PRL definicja koniaku: napój ludu, który lud żłopie ustami swych najleQszycn 
przedstawicieli. Krążył też iony dowcip: [Óżoica iędzy: d.emalillltją 
demokracją ludową? Nie wiecie? Taka jak między krzesłem a krzesłem 
elektrycznym. Wróćmy jednak do Grecj i. Tamte'sza demokracja miała i swo·e 1 
dobre strony. Delegatów ludu wybierano albo w głosowaniach, albo po prostu 
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losowa niem . Wybrani nie 
mogli uchylać się od obowią

zków. To znaczy mogli, ale im 
się nie opłacało : za spóźnie
nia karano grzyw n ą, za 
nieobecność jeszcze wię
kszą. Zebrania odbywały s ię 
aż trzy razy w miesiącu . Nasi 
posłowie poszliby w takiej 
demokracji z torbami. .. 
I jeszcze jedna rzecz nie 
spodobała by się współcze
snym parlamentarzystom: 
Grecy wymyślili instrument 

ograniczający czas przemówień. Były to dwa naczynia umieszczone jedno nad 
drugim. Kiedy woda z wyższego przelała się do niższego mówcę wyganiano. 
Stąd wzięło się powiedzenie o "laniu wody". 

By zrozumieć ka ri e rę demokracji trzeba przypomn ieć przeciwko komu została • 
wymyślona: przeciwko jedynowładztwu . Także przeciwko rządom, w którycn 
mniejszość narzucała wolę większości. A wtedy jest znacznie gorzej, znacznie 
łatwiej o wypaczenia, prześladowania, terror. Poza tym demokraGja była 
wynalazkiem Greków, odróżniała ich od barbarzyńców (barbaros 
cudzoziemiec, ale ta kże człowiek dziki, pierwotny, taki , co klnie w towarzystwie i 
pluje na podłogę) . Tak więc uznano, że najlepsza jest mimo wszystko 
demokracja, a Sokrates i tak był już stary .. . 

Dobrą opinię demokracji podtrzymywał republikański Rzym, tak dobrą, że ' 
mimo cezaryzmu zachowywano demokratyczne urzędy. Cesarz Kaligula by 
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formalnie konsulem, drugim konsulem - to już szczyt demokracji - był koń. A jeśli ,. 
takąkarierę mógł zrobić koń - to dlaczego niej~? Choćbym był bublem. 
Tęsknota do demokracji tliła się przez całe Sred!"liowiecze. Jej-ecl=la siycl=lać 

głosach rycerzy angielskich uchwalających w 1215 roku Wielką Kartę Swobód 
(Magna Charta Libertatum); do demokracji odwoływał się Cola di Rienzo, któ~ w 
1347 próbował wskrzesić w Rzymie antyczną republikę, przypominali O..§reGkiG~ 
swobodach Holendrzy i Francuzi. Hasła demokratyczne: wolność, równość . 
braterstwo głosił przecież Maksymilian Robespierre (na drugie Maria). 

' Przywódca jakobinów kazał w obronie demokracji ścinać tycn , Rt rzy BYii nie 
dość demokratyczni, nie dość braterscy, nie dość równi. Potem i jego ścięto . 

Państwem demokratycznym, mimo monarcflieznyeh ezerów ł 
Rzeczpospolita. To była demokracja pośrednia, krajem rządziły sejmiki I Sejm; 
drogą demokracji bezpośredniej wybierano jednak monarchę . Ta demokracja 
uwzględniała interesy wszystkich, nawet najmniejszego zaścianka, którego 
przedstawiciel miał zastrzeżone prawo veta . Bardziej demokratyczna była tylko 
Szwajcaria - do dzisiaj w gminach obowiązuje demokracja bezpośrednia, 
wszyscy decydują o wszystkim. 

z biegiem czasu demokracja się wyradza. Przewidział to już Platon, nie • 
przewidział jednakże tego, że dzięki demokracji władzę mog przeją( l 
mniejszości. Istotą tego ustroju jest gada~ie , . schl~biani~ _tłumom, ~ła.ska~i~ 
głupiego zwierza.W rzeczywistości rządzi nie w1ększ?sc~ ale mntej~Za~c 
Stanowiąja ci, których stać na kampanię wyborczą, na W1elk1 Show. fu::w1:d~ 
USA. U nas rządzącą mniejszość stanowią przede wszystkim demagodzy ci, 
którzy lepiej okłamują. Ten osiągnie władzę kto obieca wsz tko. ieszran· 
opiekę lekarską, podwyżki rent. A jak się pięknie obieca , to i dotrzymywać nie 
trzeba. Demagodzy potrafią też terroryzować społeczeństwo krzycząc o / 
zagrożeniach demokracji. Każdy kto głośno krzyc · et 
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parlamencie. Czuwa nad tym anonimowy, głupi potwór zwany polityczną 
poprawnością. Byli już w parlamencie komuniści i zwolennicy partii piwa, szykują 
się analfabeci, pederaści, pedofile, masturbanci wędrowni i osiadli. Niko§O nie 
można w demokracji poniżać, wszyscy ludzie są równi. .. Większość tuli więc 
uszy po sobie. Nawet jeśli ktoś myśl i - lepiej się nie ujawniać, nie wychylać. 
Więc oglądajcie państwo dramaty Arystofanesa. Póki można . Bo niby to tylko 
komediant, ale jakże niepoprawny politycznie, jakże inteligentny! W każdej chwili 
może to zostać zakazane w interesie demokratycznej większości. 

Bohdan Urbankowski 
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Mikołaj Łakomski - stud iował na Wydziale 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu , gdzie otrzymał dyplom o 
specjalności-malarstwo-Sztalugowe. _______ ...,. 

Od -1998 r. nieprzerwanie współpracuje z 
Agencją Reklamową Via-Art w Płocku, gdzie zajmuje się 
projektowaniem m.in.. l<lam lansz i IJanerow. W tym 
czasie · podejmuje również współpracę z Teatrem 
Dramatycznym w Płocku przy projektowaniu plakatów i 
afiszy do przedstawien,JD.m.:_Makbeta W. Sbakespeare 
, Ferdydurke W. Gombrowicza, Tanga S. Mrożka , 
Wesela St. Wyspaińskiego , Draculi B. Stoker'a, 
Wesołych Kumoszek z Windsoru W. Shakespeare , 
Opowieści wigilijnej wg Ch. Dickensa, Sklepów 
cynamonowych B. Schulza , a także Rycerzy 
Arystofanesa. 

Jest autorem wielu wystaw indywidualnych i 
zbiorowych, m.in.: na Krakowskim Festiwalu Plakatu 

1 (1999, 2001 ), poplenerowej wystawy w Związku 
Plastyków Litwy w Wilnie (2001 ), wystawy Fotografii z cyklu "Galerii Bezdomnej" w 

• Toruniu (2003), wystawy indywidualnej "Fałszowan ie przedmiotów sztuki w Galerii nad 
Wisłą w Toruniu (2004) oraz wystawy śroaowisl<owej "Rozpo 
doświadczeń" w Miejskiej Galerii "Arsenał" w Poznaniu (2005) 
Scenografia do Rycerzy Arystofanesa w reżyserii Ma~k~.a~-M~G~k~~~~~~;;~ 
pierwszą jego teatralną scenografią. -
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