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Na pocz¹tek chcia³bym poruszyæ
kwestiê, która z naszego punktu widzenia
wydaje siê byæ kwesti¹ fundamentaln¹,
mianowicie, czy gdybym zapyta³ Greka: �co
to znaczy byæ sob¹?�, to czy popatrzy³by na
mnie jak na wariata, nie maj¹c pojêcia, o co
mi chodzi, czy te¿ zrozumia³by moje pytanie?
A je�li tak, to jak by je rozumia³?

My�lê, ¿e nie bardzo rozumia³by, o co
panu chodzi. To my wspó³cze�nie u¿ywamy
pewnych pojêæ charakterystycznych dla naszej
kultury, pojêæ nowo¿ytnych, z zakresu filozofii,
antropologii etc., którymi równie¿ ja siê
pos³ugujê, chocia¿by na swoich wyk³adach,
mówi¹c o to¿samo�ci cz³owieka greckiego,
greckim pojmowaniu ludzkiej osoby, czy pod-
miotowo�ci cz³owieka greckiego. Nie wiem czy
Grek (i w którym okresie) zdo³a³by to dobrze
zrozumieæ, z kilku istotnych powodów.
Po pierwsze, nie jestem pewien, czy w ogóle
przed Kantem kto� dobrze zrozumia³by to
pytanie, poniewa¿ owo typowe dla my�li
europejskiej po³o¿enie nacisku na osobowo�æ
cz³owieka, na podmiotowo�æ, jest wynikiem tak
zwanego �kopernikañskiego przewrotu w filo-
zofii�1 , który nale¿y wi¹zaæ w³a�nie z filozofem
z Królewca. Przewrót ów do tego siê sprowa-
dza, ¿e oto okaza³o siê, i¿ cz³owiek sta³ siê
podmiotem poznaj¹cym w pe³nym znaczeniu
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tego s³owa oraz, nawet bardziej ni¿ chcia³ sam
Kant, podmiotem niejako konstytuuj¹cym �wiat.
Oznacza to, ¿e od tej pory przed cz³owiekiem
pojawia siê w ca³ej pe³ni zagadnienie samo-
�wiadomo�ci, a tak¿e: ¿e na trwa³e zostaje on
oddzielony od poznawanego przez siebie
�wiata. Na tym w gruncie rzeczy polega, jak siê
zdaje, znaczenie Kanta i nowo¿ytnego poczucia
�bycia sob¹�.

Mówi¹c natomiast o to¿samo�ci cz³o-
wieka greckiego, nale¿y poczyniæ jedno istotne
zastrze¿enie, mianowicie, ¿e nie ma kogo�
takiego jak �Grek w ogóle�; kultura grecka na
przestrzeni swoich dziejów bardzo siê zmienia-
³a. Grek z czasów Homera, bohater homerycki,
zapytany, co to w³a�ciwie znaczy, ¿e on siê czuje
sob¹ (i czy w ogóle czuje siê sob¹) byæ mo¿e nie
do koñca zrozumia³by to pytanie, ale odpo-
wiedzia³by, ¿e on po prostu jest sob¹, w tym
sensie, ¿e jest wojownikiem i spe³nia (czy
realizuje) pewien wzór postêpowania. Przy czym
nie zastanawia³by siê on nawet nad �ród³em
tego wzoru. Nieraz przychodzi mi na my�l znane
powiedzenie, autorstwa bodaj¿e Whiteheada2,
¿e najistotniejsze problemy filozoficzne pojawi³y
siê ju¿ w Grecji, ¿e w³a�ciwie wszystko wymy�li³a
ju¿ filozofia grecka i w gruncie rzeczy to, co
stanowi jej dorobek w zupe³no�ci nam wystarczy,
za� ca³a pó�niejsza filozofia jest jedynie

1 Mowa tutaj o s³ynne j tezie epistemologicznej Immanuela Kanta, któr¹ okre�li³ on mianem �przewrotu kopernikañskiego�.
Chodzi tu o odwrócenie trwale zakorzenionego w my�li europejskiej pogl¹du, ¿e ca³e nasze poznanie jest kszta³towane
przez rzeczywisto�æ zewnêtrzn¹, a co za tym idzie: jego wyniki musz¹ byæ z ni¹ w pe³ni uzgodnione. Zamiast tego
filozof powiada, ¿e nasz obraz �wiata zale¿y jedynie od w³a�ciwo�ci naszego umys³u, a co za tym idzie: ¿e to �przedmioty
[poznania] musz¹ siê dostosowaæ do naszego poznania� (I. Kant, Krytyka czystego rozumu, BVI; t³um. R. Ingarden),
a nie odwrotnie [wszystkie przypisy pochodz¹ od prowadz¹cego wywiad].
2 Alfred North Whitehead, angielski filozof i matematyk (1861-1947), wspó³pracownik Bertranda Russella.
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�odwracaniem kapelusza�. I czasem, kiedy
my�lê o kantowskim �przewrocie koperni-
kañskim�, to dochodzê do wniosku, ¿e równie¿
owa, postawiona przez Kanta, kwestia poczucia
w³asnej odrêbno�ci cz³owieka by³a w jakim� sen-
sie w my�li greckiej formu³owana. W podobny
sposób bowiem zagadnienie podmiotu poznaj¹-
cego oraz cz³owieka wobec �wiata sformu³owa³
Protagoras. Chodzi mi tutaj o jego s³ynne zdanie,
które jest zazwyczaj cytowane tylko w po³owie
i przez to b³êdnie rozumiane, mianowicie:
¿e cz³owiek jest miar¹ wszechrzeczy. Czêsto
wywodzi siê z tego stwierdzenia najrozmaitsze,
trochê dête, pogl¹dy o humanizmie Greków itp.
W rzeczywisto�ci zdanie to inaczej brzmi i czego
innego dotyczy. Co prawda nie mamy pewno�ci,
co do jego oryginalnego brzmienia (podobnie jak
nie znamy ca³ej twórczo�ci Protagorasa ani
kontekstu, w którym pojawia siê owo stwierdze-
nie), ale cytuje je zgodnie kilku autorów, w tym
przede wszystkim Platon w dialogu Teajet ,
a pó�niej tak¿e inni, byæ mo¿e bezpo�rednio
z Protagorasa, a byæ mo¿e jedni po drugich.
W ka¿dym razie po grecku zdanie to brzmi:
pa;twn crhma;twn me;tron e]sti;n a/nyrwpov tw<n me[n
o/ntwn w=v e]stin tw<n me[n ou/k o/ntwn w=v ou/k e]sti;n (por.
Platon, Teajet 152)3 . Stwierdzenie to mo¿na
prze³o¿yæ nastêpuj¹co: �cz³owiek jest miar¹...�
nie tyle wszechrzeczy, co �rzeczy� (aczkolwiek
crhma;ta to bardzo szerokie pojêcie, oznaczaj¹ce
przede wszystkim warto�ci). Tak wiêc
Protagoras powiada: �cz³owiek jest miar¹

rzeczy...�, i dalej: tw<n o/ntwn � �tych, bed¹cych�,
�tych, które s¹�. W dalszej czê�ci pojawia siê
natomiast interesuj¹ce sformu³owanie w=v e]sti;n �
tlumaczone na ogó³, �¿e s¹�, tyle ¿e to ma³e
s³ówko �¿e� (w=v) wla�ciwie nie znaczy �¿e�, tylko
znaczy: �jak�, �w jaki sposób�. Co prawda w tym
drugim cz³onie filozof mówi o �tych, których nie
ma�, �tych nie bêd¹cych� (tw <n me[n ou/k o/ntwn w=v
ou/k e]sti;n). Trudno jest nam wyobrazic sobie,
¿e niebycie mo¿e mieæ jak¹� formê, dlatego
w tym przypadku owo w=v nie jest oddawane
przez �jak�, ale przez �¿e�. Dlatego te¿ ten
fragment wypowiedzi Protagorasa przek³ada siê
zazwyczaj: �rzeczy tych, które s¹, ¿e s¹, tych,
których nie ma, ¿e nie ma�. I wówczas, kiedy
zdanie to cytuje i omawia Platon, uczestnicy
dialogu nie bardzo rozumiej¹ o co w nim chodzi.
Co w³a�ciwie chce powiedzieæ Protagoras? Bo
o ile rozumiemy pierwszy cz³on (pa;twn crhma;twn
me;tron e]sti;n a/nyrwpov tw<n me[n o/ntwn w=v e]stin),
który dotyczy po prostu poznania � cz³owiek
poznaj¹c �wiat stwierdza, ¿e co� istnieje � o tyle
cz³on drugi jest do�æ trudny do wyja�nienia. Có¿
znaczy owo w=v ou/k e]sti;n, co naleza³oby chyba
t³umaczyæ: �w jakiej formie ich nie ma�? Ju¿
pierwsi wydawcy presokratyków, autorzy s³ynnej
edycji Die Fragmente der Vorsokratiker 4 ,
najwiêksi specjali�ci swojego czasu, Hermann
Diels i jego nastêpca Walther Kranz, mieli
problem z t³umaczeniem tego zdania. My�lê,
¿e w tej wypowiedzi Protagorasa w pewnym
sensie ujawnia siê, jak filozof ów rozumia³,

3 W t³um. W. Witwickiego zdanie to brzmi: �[...] ¿e miar¹ wszystkich rzeczy jest cz³owiek,
istniej¹cych, ¿e s¹, i nieistniej¹cych, ¿e nie s¹� (por. Platon, Teajet, prze³. W. Witwicki, Warszawa
1959, 152 A, s. 32). Warto w tym kontek�cie przytoczyæ równie¿ wypowied� Arystotelesa:
�filozof ten [Protagoras] twierdzi³, ¿e cz³owiek jest miar¹ wszystkich rzeczy, maj¹c na my�li
po prostu to, ¿e co siê ka¿demu wydaje, z pewno�ci¹ jest takie� (Arystoteles, Metafizyka,
prze³. K. Le�niak, Warszawa 1984, ks. K 6 1062 b, s. 279) oraz Sekstusa Empiryka:

�[Protagoras] wyra¿enia «miara» u¿ywa w znaczeniu «kryterium», wyra¿enia za� «warto�ci»
w znaczeniu «rzeczy», tak i¿ mówi w³a�ciwie: «Cz³owiek jest kryterium wszelkich rzeczy
[...]». Dlatego te¿ uznaje to, co siê ka¿demu jawi i w ten sposób wprowadza wzglêdno�æ.�

(Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrroñskie, prze³. i wstêpem poprzedzi³ A. Krokiewicz, Warszawa
1998, ks. I, 216-217, s. 57).

4 Zob. Die Fragmente der Vorsokratiker: griechisch
und deutsch , von H. Diels; t³um. von W. Kranz, Bd. 1,
Bd. 2, Dublin-Zürich-Weidman, 1966, Bd. 3, Dublin-

Zürich-Weidman, 1967 (pierwsze
wydanie ukaza³o siê w roku 1903).
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¿e cz³owiek jest sob¹. Oto cz³owiek na tym
w³a�nie polega, ¿e jest on przede wszystkim
sob¹ i to on sam ma decyduj¹cy g³os w sprawie
istnienia �wiata; cz³owiek jest ostateczn¹
instancj¹ orzekaj¹c¹, co istnieje i w jaki sposób.
Pamiêtajmy jednak, ¿e mamy tutaj do czynienia
z filozoficznym podej�ciem do cz³owieka
w ogóle.

Zacz¹³em od tego, ¿e Grek z czasów
Homera rozumia³by problem, o którym tu rozma-
wiamy znacznie pro�ciej: byæ sob¹ znaczy tyle,
co byæ takim, jakim wymaga od niego (aby by³)
pewien wzór kultury, w której ¿yje. W moim
przekonaniu pó�niej sprawa przedstawia siê
w gruncie rzeczy podobnie, przynajmniej dla
przeciêtnego Greka V wieku, który nie czyta³
Protagorasa. Nie s¹dzê zreszt¹, aby tego
filozofa mo¿na by³o uznaæ za takiego, który
kszta³towa³ potoczne przekonania i wyobra¿enia
ludzi swojej epoki. Podobnie zreszt¹ by³o
z Kantem. Zawsze przypomina mi siê pewne
zdanie, jeden z moich ulubionych cytatów
literackich, kiedy to Woland t³umaczy, ¿e mówi³
Kantowi przy �niadaniu: �Pan, profesorze, za
pozwoleniem, wymy�li³ co� bez ³adu i sk³adu.
Mo¿e to i m¹dre, ale kompletnie niezrozumia³e.
Wystawi siê pan na po�miewisko�5 . Tak to
czêsto bywa z koncepcjami filozoficznymi.
Zdanie Protagorasa nie ilustrowa³o, rzecz jasna,
pogl¹dów obiegowych; jak siê zdaje, nawet
wspó³cze�ni Protagorasa (w tym elita intele-
ktualna) nie bardzo zdawali sobie sprawê,
co w istocie g³osi jego wypowied�, podobnie
zreszt¹ jak nie do koñca rozumieli by oni owe
pytanie o osobowo�æ cz³owieka i o to, czym jest
cz³owiek w odró¿nieniu od istniej¹cej wokó³
niego rzeczywisto�ci. Z drugiej strony to w³a�nie
w czasach Protagorasa zaczyna siê kszta³towaæ
g³êbokie rozumienie indywidualizmu ludzkiego,
tego, ¿e ludzie s¹ inni od �wiata, a jednocze�nie,
¿e ka¿dy poszczególny cz³owiek jest inny od

pozosta³ych. W tym zreszt¹ zaczêto upatrywaæ
istoty cz³owieczeñstwa. Co prawda, zdaniem
Brunona Snella, wybitnego znawcy kultury,
filozofii i literatury greckiej, który z gór¹
czterdzie�ci lat temu napisa³ klasyczn¹ dzi�
ksi¹¿kê Die Entdeckung des Geistes (dostêpn¹
tak¿e w t³umaczeniu angielskim)6 , problem ten
postawi³a ju¿ liryka grecka. W owym s³ynnym
fragmencie7 , w którym Archiloch (co stanowi
zreszt¹ niezwyk³y kontrast wobec idea³ów
wyznaczaj¹cych sposoby zachowania bohate-
rów homeryckich), �mieje siê z tego, ¿e jego
tarcza dosta³a siê w rêce wroga (w oczach
bohatera homeryckiego by³by to zabójczy cios
dla honoru) i zupe³nie go to nie obchodzi: on
chce ¿yæ i ju¿, nie za� spe³niaæ wzorce, czy
idea³y, których realizacji wymagaj¹ od niego inni.
W tym w³a�nie widzieæ mo¿emy owe odkrycie
w³asnej indywidualno�ci, bycia sob¹. Oto
Archiloch stwierdza: �Taki jestem i taki te¿ dalej
chcê byæ�, a je�li chodzi o tarczê, to �kupiê sobie
now¹, lepsz¹�. Cz³owiek sam jeden, nie
odwo³uj¹c siê do niczego, co znajduje siê poza
nim, okre�la jaki jest i jaki chce byæ, za� to, co
inni o nim powiedz¹ zupe³nie go nie interesuje.
Ma on poczucie w³asnej autentyczno�ci. I mo¿e
rzeczywi�cie w jakim� stopniu takie my�lenie
o cz³owieku kszta³tuje siê stopniowo ju¿
w okresie archaicznym, chocia¿ oczywi�cie
o takim typie cz³owieka, jaki wy³ania siê
z poematów homeryckich, mo¿na by powiedzieæ
co� zupe³nie przeciwnego.

Je�liby tak spróbowaæ porozmawiaæ
z cz³owiekiem Homera na temat jego to¿-
samo�ci i indywidualno�ci, zapytaæ go, czy czuje
siê sob¹, to czu³by siê on trochê zaniepokojony.
Dlaczego? Ano dlatego, ¿e chcia³by on byæ
w³a�nie taki sam jak wszyscy, chcia³by byæ
najlepszym w�ród nich, ale postêpowaæ wedle
wzorca wspólnego dla wszystkich. Przypom-
nijmy sobie zjawisko, które Eric R. Dodds

5 Zob. M. Bu³hakow, Mistrz i Ma³gorzata, prze³. A. Drawicz, Warszawa 1999, s. 17.
6 B. Snell, The D iscovery of the Mind: the Greek Origins of European Thought, t³um. T.G. Rosenmeyer, Cambridge,
Mass: Harvard University Press, 1953.
7 Archiloch, fragm. 6 b. Zob. Liryka grecka , pod red. J. Danielewicza, Warszawa-Poznañ 1999, T 1, Jamb i elegia,
oprac. K. Bartol, 5 W., s. 66-71.
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okre�la mianem shame culture  (�kultura
wstydu�)8 : oto wstyd przed innymi ka¿e nam byæ
takimi, jakimi inni od nas oczekuj¹, aby�my byli.
Natomiast w³a�nie w czasach Archilocha wy³ania
siê powoli ca³kiem inne, w du¿ej mierze
kontrastuj¹ce z wcze�niejszym, spojrzenie na
cz³owieka, który zaczyna mieæ poczucie, ¿e jest
on kim� zupe³nie innym od pozosta³ych, w jakim�
sensie kim� odrêbnym, i ¿e dlatego mo¿e on
zachowywaæ siê inaczej ni¿ inni uwa¿aj¹,
¿e powinien. Taki punkt widzenia upowszechnia
siê chyba w³a�nie w czasach Protagorasa, wraz
z tym genialnym pr¹dem umys³owym,
nazywanym, wci¹¿ nieco w uproszczeniu
i trochê banalnie, sofistyk¹. Sofi�ci, choæ
uwa¿ali, ¿e wszyscy ludzie s¹ do siebie na tyle
podobni, ¿e ³atwo mo¿na ich oszukaæ, ³atwo
podej�æ, bez trudu wywie�æ w pole, to jednak
swoich uczniów, nierzadko zreszt¹ przysz³ych
sofistów, wychowywali w przekonaniu, ¿e s¹ oni
odrêbni od pozosta³ych, ¿e ka¿dy z nich stanowi
swoist¹ indywidualno�æ, i co wiêcej: ¿e mo¿e z
tej racji manipulowaæ on innymi lud�mi.

Tak wiêc widzimy ju¿ tutaj pewnego
rodzaju odkrycie �bycia sob¹�, aczkolwiek
musimy pamiêtaæ, ¿e nie jest to takie zwyczajne,
proste �bycie sob¹�. Towarzyszy mu bowiem
bezustanne podkre�lanie, ¿e sob¹ jestem jako
ró¿ny od pozosta³ych, którzy (i których
zachowania) niezbyt mnie obchodz¹; ka¿dy ma
prawo byæ inny, co z kolei wydaje siê niezgodne
z podstawowym idea³em polis, z wzorem ¿ycia
w polis . Pierwszy tom niezmiernie wa¿nej ksi¹¿ki
Poppera Open Society and its Enemies9 ,
po�wiêcony jest niemal w ca³o�ci platoñskiemu
modelowi idealnego pañstwa, ale w³a�ciwie
znajduj¹ce siê w nim rozwa¿ania dotycz¹ istoty
greckiej polis w ogóle. Polis jest tak¹
spo³eczno�ci¹, w której naczelnym idea³em jest
to, aby wszyscy byli tacy sami. Co to w tym
wypadku znaczy byæ sob¹? Byæ takim, jak

pozostali. W ramach polis  nie ceni siê, jak czêsto
ma to miejsce dzisiaj, inno�ci i odrêbno�ci
cz³owieka, gdy¿ ka¿dy (w obrêbie grupy, do
której nale¿y) powinien zachowywaæ siê w ten
sam sposób jak inni i byæ takim samym jak oni.
Co wiêcej: ¿ycie ka¿dego cz³owieka powinno byæ
u³o¿one wedle takiego samego wzoru. Jest to
sprzeczne z tym, co mówi³em na temat owego,
rodz¹cego siê z wolna od czasów Archilocha,
poczucia w³asnej odrêbno�ci cz³owieka. Jak
zatem, ogólnie rzecz bior¹c, odpowiedzia³by
Grek na pytanie: �czy jest sob¹�? Zapewne
odpar³by: �Tak, jestem sob¹, poniewa¿ jestem
Grekiem i jestem inny, ni¿ ludzie innej kultury�.
I to by mu wystarczy³o. Tak mniej wiêcej
brzmia³aby jego odpowied�, gdyby�my go o to
zapytali. On sam jednak nie mia³by potrzeby
zadawania tego pytania i zastanawiania siê nad
problemem w³asnej to¿samo�ci.

Chcia³bym zatem zapytaæ o kwestiê
zwi¹zan¹ z polis. Otó¿ wiadomo, ¿e samo
pojêcie polis opiera³o siê na pojêciu philia
oznaczaj¹cym �wspólnotê ludzi równych
i podobnych sobie� (isoi i homoioi). Z drugiej
jednak strony by³o ono podszyte kultur¹
misteryjn¹, która poprzez swoj¹ radykaln¹
niejawno�æ i nieprzedstawialno�æ w sferze
publicznej de facto godzi³a w fundamentaln¹
ideê polis , staj¹c siê, jak gdzie� powiada
Vernant, kultur¹ indywidualnego i osobiste-
go zbawienia. Czy w takim razie gdzie� tutaj,
w sferze misteriów, mo¿emy szukaæ
do�wiadczenia budz¹cej siê do ¿ycia
�podmiotowo�ci�?

Przede wszystkim z sam¹ polis sprawa
nie jest taka prosta. Powiedzmy od razu, ¿e owa
fili;a, która buduje polis nie musi wcale
oznaczaæ wspólnoty ludzi równych (rodzaje
przyja�ni, rodzaje fili;a  rozró¿nia zreszt¹
konsekwentnie dopiero Arystoteles 10 ).

8 Zob. E.R. Dodds, Grecy i irracjolnalno�æ, prze³. J. Partyka, Bydgoszcz 2002, s. 31-57.
9 Przek³. polski: K. R. Popper, Spo³eczeñstwo otwarte i jego wrogowie, prze³. T. Korczyc, Warszawa 1987.
10 W ksiêdze ósmej Etyki Nikomachejskiej. Zob. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, prze³. oprac. i wstêpem poprzedzi³a,
D. Gromska, Warszawa 1982, ks. VIII, 1156 a 6-21, s. 287-288; dalej jako EN.
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Na przyk³ad fili;a, ktora istnieje w ma³¿eñstwie
miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹, i która niew¹tpliwie
cementuje polis (gdy¿ rodzina jest jej spo³eczn¹
podstaw¹) niew¹tpliwie nie jest fili;a ludzi
rownych sobie, ale w³a�nie nierównych, gdy¿,
co chyba do�æ oczywiste, w Grecji kobieta
w ¿adnym razie nie mog³a byæ równa mê¿czy�-
nie. Istniej¹ zatem ró¿ne rodzaje fili;a. Ale istot-
ne jest rzeczywiscie to silnie zakorzenione w kul-
turze greckiej poczucie, ¿e fili;a jest pewna
blisko�ci¹, która buduje zbiorowo�æ. Zbiorowo�æ
za� i udzia³ w zbiorowo�ci s¹ tym, co przede
wszystkim liczy siê w polis . Jej w³a�ciwym
idea³em, jak ju¿ wcze�niej wspomnia³em, jest to,
aby wszyscy byli, odpowiednio do swojej pozycji,
tacy sami: obywatele (mê¿czy�ni) w obrêbie
swojej grupy, kobiety w ramach swojej, podobnie
m³odzie¿ itd. Taka sytuacja by³aby idealna.
I rzeczywi�cie wówczas nie by³oby ¿adnej
indywidualnej drogi, ani w zakresie my�li
o w³asnym zbawieniu, czy szerzej: w zakresie
¿ycia religijnego, ani w ogóle w obrêbie ¿ycia
duchowego. Zdaje siê, jakkolwiek to, co teraz
powiem nie zosta³o przez nikogo w pe³ni
dowiedzione na podstawie �róde³, ¿e w kulturze
polis niezale¿no�æ i indywidualno�æ my�lenia,
by³y bardzo �le widziane. W pewnym sensie o to
w³a�nie idzie Popperowi, kiedy buduje w swoim
dziele obraz polis (co prawda, w tym wypadku
chodzi mu tylko o pañstwo Platona) jako typo-
wego spo³eczeñstwa zamkniêtego11 . Wszyscy
maj¹ byæ tacy sami i wobec tego powinni równie¿
my�leæ tak samo. Równie¿ po �mierci, jak to
widzimy chocia¿by u Homera, wszystkich ludzi
spotyka ten sam los: ka¿dy w Hadesie staje siê
takim samym cieniem jak pozostali, bez wzglêdu
na to, kim by³ za ¿ycia. I nie ma znaczenia,
czy by³ za ¿ycia wielkim bohaterem � jak na
przyk³ad Achilles, który odznaczy³ siê olbrzymimi
zas³ugami na polu bitwy � czy zwyk³ym, niewiele

znacz¹cym �miertelnikiem12 . Jest to, jak s¹dzê,
dominuj¹cy w kulturze greckiej sposób my�lenia
o cz³owieku w zbiorowo�ci.

Z misteriami sprawa jest znacznie
bardziej z³o¿ona. Je�li bêdziemy siê zasta-
nawiaæ nad misteriami innymi ni¿ do�æ dobrze
znane nam misteria eleuzyñskie, to przede
wszystkim ³atwo mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e towa-
rzyszy³a im zazwyczaj przede wszystkim
nieufno�æ, czy nawet chêæ st³umienia. Wystarczy
przypomnieæ sobie zjadliwe inwektywy, które
Demostenes kieruje pod adresem matki
Ajschinesa13 , bêd¹cej kim� na kszta³t zawodo-
wej �wtajemniczaczki� (choæ nie wiadomo do
koñca w co w³a�ciwie wtajemnicza³a). Z tej
wypowiedzi Demostenesa przebijaj¹ uczucia
g³êbokiej niechêci i pogardy, które wed³ug mnie,
zarówno dzisiaj, jak i w kulturze greckiej, bywaj¹
z regu³y podszyte strachem. W moim przeko-
naniu, zawsze kiedy czujemy niechêæ wobec
kogo�, zmieszan¹ na dodatek z wrogo�ci¹
i odrobin¹ pogardy, to w gruncie rzeczy, gdzie�
tam w g³êbokich pok³adach naszej robaczywej
nie�wiadomo�ci, my siê go po prostu boimy.
Nawet je�li nie do koñca zdajemy sobie z tego
sprawê. Jest to, co prawda mój w³asny pogl¹d,
którego nie wyczytujê z ¿adnych �róde³ greckich,
chocia¿ akurat w tym s³ynnym passusie z Mowy
o wieñcu jest to trochê widoczne: Demostenes
wyra�nie boi siê tego, co robi matka Ajschinesa,
uczestnicz¹c wraz z synem w nieznanych nam
zupe³nie obrzêdach inicjacyjnych Sabazjosa.
Taki stosunek wobec misteriów (tych, które nie
s¹ tak rozpowszechnione, jak eleuzyñskie)
widoczny jest w³a�ciwie przez ca³y czas.
Wystarczy choæby przypomnieæ zakaz
Bachanaliów w Rzymie14 , choæ oczywi�cie w tym
przypadku wroga postawa wobec misteriów by³a
zwi¹zana z rozgrywkami politycznymi i tak na
prawdê chodzi³o tutaj nie tyle o religiê, ile przede

11 Zob. K. Popper, dz. cyt., T. I: Urok Platona.
12 Por. Homer, Odyseja , ks. XI, 441-480; t³um. J. Paszkowski.
13 Zob. Demostenes, O wieñcu  [w:] Tego¿, Wybór mów, prze³. i oprac. R. Turasiewicz, Wroc³aw 1991,s. 184-298.
14 Wydany przez senat w 186 r. p.n.e. Zachowa³a siê uchwa³a senatu (senatus consultum de Bacchanalibus), z której
wynika, ¿e zwolennicy kultu Dionizosa (Bachusa) zostali wówczas oskar¿eni o spisek.
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wszystkim o politykê (jak to zreszt¹ czêsto
w przypadku religii bywa). My�lê jednak,
¿e równie¿ i tutaj widoczny by³ pewien element
niechêci podszytej strachem, co, jak siê zdaje,
wynika³o g³ównie z tego, ¿e zupe³nie nie by³o
wiadomo, co podczas Bachanaliów robi¹ ich
uczestnicy.

Tak wiêc staro¿ytni zawsze mieli ambi-
walentny stosunek do misteriów. Nie dotyczy³o
to rzecz jasna misteriów eleuzyñskich, gdy¿
w gruncie rzeczy mia³y one status, powiedzia³-
bym, co najmniej podwójny, to znaczy: pozosta-
wa³y ca³kowicie pod ochron¹ pañstwa.
W³a�ciwie mo¿na powiedzieæ, ¿e by³y to
w pewnym sensie obrzêdy pañstwowe. Jest to
zreszt¹ najlepszy przyk³ad na to, ¿e w greckiej
polis nawet misteria, które, wydawaæ by siê
mog³o, jako droga indywidualnego prze¿ycia
powinny by³y sytuowaæ siê poza przestrzeni¹
publiczn¹, zosta³y ca³kowicie opanowane przez
pañstwo. I znów trzeba chyba przyznaæ racjê
Popperowi, ¿e polis by³a w gruncie rzeczy
z za³o¿enia instytucj¹ totalitarn¹ (jakby�my
dzisiaj powiedzieli). Rzeczywi�cie jest to pewien
paradoks, ¿e demokracja mo¿e byæ doskonale
totalitarna. Demokratyczna polis by³a jak
najbardziej totalitarna, albowiem bez reszty
wch³ania³a ca³o�æ ¿ycia jednostki. Tak te¿ by³o
z misteriami eleuzyñskimi. By³y one otaczane
g³êbokim szacunkiem w³a�nie jako instytucja
pañstwowa. Kiedy u�wiadomimy sobie,
¿e równie¿ w sferze misteriów mia³o miejsce
bezustanne przeplatanie siê ¿ycia politycznego
z ¿yciem religijnym, mo¿emy dostrzec, ¿e jest
tam takie milcz¹ce za³o¿enie, ¿e prawdziwy
Ateñczyk to prawdziwy Eleuzyñczyk. Nie
chcia³bym mówiæ, co mi to przypomina
z dzisiejszych wyobra¿eñ na temat to¿samo�ci
narodowej. W ka¿dym razie misteria eleuzyñskie
by³y przypadkiem szczególnym.

Bardzo s³abo znamy natomiast rozmaite
inne misteria, zwane dzi� czasem  mniejszymi,
o których mamy nieliczne, bardzo rozproszone
wiadomo�ci. Wiemy w³a�ciwie tylko, ¿e by³y
gdzie� takie misteria, wspominane jednym, czy
dwoma zdaniami przez autorów staro¿ytnych.
Na przyk³ad u Arystofanesa mo¿na znale�æ
wzmiankê o misteriach Hekate z Eginy15 , o któ-
rych niestety nie mamy prawie ¿adnych infor-
macji, a wielka szkoda, bo bardzo interesuj¹ce
by³oby siê dowiedzieæ, czego w³a�ciwie ludzie
tam szukali. I tego nie wiemy. Faktycznie mo¿na
powiedzieæ, ¿e Grecy szukali w misteriach owej
indywidualnej drogi, indywidualnego prze¿ycia
duchowego, choæ ja sam jestem nastawiony do
tego pogl¹du trochê sceptycznie. W gruncie
rzeczy przecie¿ tak¿e w owej oficjalnej religii
polis, religii publicznej, a tak¿e w ogóle w ¿yciu
polis, cz³owiek odpowiednio wra¿liwy i inteli-
gentny równie¿ móg³, niezale¿nie od swojego
uczestnictwa w zbiorowo�ci, my�leæ o w³asnej
indywidualnej drodze. Z kolei cz³owiek, którego
okre�liæ by mo¿na mianem kako;v � co znaczy:
nierozgarniety, s³abo wykszta³cony i niezbyt
warto�ciowy16  � cz³owiek �marny� (jak przek³a-
da to s³owo Witwicki), uczestnicz¹c w misteriach
takich jak w Eleuzis, czy na Samotrace, szuka³
po prostu udzia³u w zbiorowo�ci. I wówczas nie
mo¿e ju¿ byæ mowy o indywidualnej drodze. Jak
widaæ nie da siê tu wprowadziæ �cis³ych
rozgraniczeñ. Czêsto zreszt¹, i jest to dosyæ
powszechny fenomen pewnych form religijno�ci,
to co ma siê staæ prze¿yciem osobistym, drog¹
indywidualnego kontaktu, zyskuje warto�æ o tyle,
o ile cz³owiek uczestniczy w tym w obrêbie
zbiorowo�ci, czyli razem z innymi lud�mi. W mis-
teriach eleuzyñskich bra³o udzia³ jednocze�nie
tysi¹ce ludzi. Nie wiemy, jak dok³adnie wygl¹da³
przebieg czynno�ci rytualnych w telesterionie17 ,
jak wygl¹da³o owo wtajemniczenie pierwszego

15 Zob. Arystofanes, Osy , 803-804 [w:] Arystofanes, Komedie, prze³. wstêpem i przypisami opatrzy³a J. £awiñska-
Tyszkowska, T. 1, Warszawa 2001, s. 298.
16 Wyraz ten pochodzi od s³owa telete, ktore oznacza wszelkiego rodzaju �wadê�.
17 Telesterion oznacza �salê inicjacyjn¹�. S³owo to, podobnie jak telete (�obrz¹dek�, �rytua³�, �inicjacja�) oraz telestes
(�kap³an wtajemniczaj¹cy�) pochodzi od czasownika telein oznaczaj¹cego: �spe³niæ�, �celebrowaæ�, �wtajemniczaæ�.
(Zob. W. Burkert, Staro¿ytne kulty misteryjne, prze³. oprac. i wstêpem opatrzy³ K. Bielawski, Bydgoszcz 2001).
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stopnia, ale z pewno�ci¹ nie mog³o tam mieæ
miejsca indywidualne prze¿ywanie religijne. Nie
by³o to mo¿liwe. Telesterion to, wydawaæ by siê
mog³o, ogromna hala (przynajmniej jak na
warunki antyczne), a jednak wcale nie taka
ogromna, kiedy wyobrazimy sobie ilo�æ ludzi,
którzy musieli siê tam jednocze�nie pomie�ciæ.
Okazuje siê, ¿e w gruncie rzeczy by³a to
przestrzeñ niewielka; wchodzili tam wszyscy
uczestnicy misteriów i byli oni wtajemniczani. Ale
w jaki sposób siê ich wtajemnicza³o?
Indywidualnie czy zbiorowo? Bo o ile wiemy,
¿e w owym drugim stopniu wtajemniczania co�
siê ludziom ukazywa³o (niewa¿ne czy ka¿demu
z osobna, czy te¿ wszystkim na raz), o tyle
w³a�ciwie zupe³nie nie mamy pojêcia, jak
przebiega³ sam proces inicjacji, pierwszy stopieñ
wtajemniczania owych poszczególnych mu;stai
(uczestników misteriów). Wszystko wskazuje na
to, ¿e w obydwu stopniach musia³o siê to
odbywaæ zbiorowo. Czy w takim razie sytuacjê,
w której kto� zostaje wtajemniczony wraz z tysi¹-
cem innych ludzi mo¿na nazwaæ indywidualn¹
drog¹ prze¿ycia religijnego? Bo w praktyce tak
to zapewne wygl¹da³o. Istotnie: mówimy, pod-
kre�lamy, piszemy, ¿e misteria cechowa³ ów
prywatny, osobisty charakter, ¿e mia³y stanowiæ
one dla cz³owieka formê specyficznie jednostko-
wego prze¿ycia, które wiod³oby go ku
indywidualnemu zbawieniu, ale jednak jest
w tym trochê przesady i nie docenia siê tutaj
tego drugiego elementu. Dzieje siê tak przede
wszystkim dlatego, ¿e w �ród³ach jest on do�æ
s³abo uchwytny. Autorzy staro¿ytni, pisz¹c
o misteriach pomijaj¹ najczê�ciej ich drugie
oblicze � czyni tak na przyk³ad Platon, który
w Gorgiaszu18  podkre�la przede wszystkim ich
indywidualny charakter. Na czym jednak,
patrz¹c znów na Ateny i Eleusis, mia³by polegaæ
ten indywidualny, osobisty wymiar misteriów?
Jak to jest z t¹ jednostkowo�ci¹ prze¿ycia, skoro
ja wiem, ¿e wszyscy siedz¹cy obok mnie s¹

wtajemniczeni dok³adnie w te same misteria co
i ja, a na dodatek zapewne razem z nimi siê
w nie wtajemnicza³em? Byæ mo¿e owa
indywidualna droga dotyczy w³a�nie tych zupe³-
nie innych, nieznanych nam misteriów mniej-
szych; a byæ mo¿e misteriów orfickich? Gdy¿
by³y one, jak siê zdaje, ca³kowicie prywatne.

O ile jednak w przypadku Eleusis
mo¿emy domy�laæ siê, ilu ludzi uczestniczy³o
tam w misteriach (a wszystko wskazuje na to,
¿e by³a to znakomita wiêkszo�æ obywateli,
czy szerzej: ludno�ci polis, byæ mo¿e ³¹cznie
z niewolnikami), o tyle nikt niestety nie odpowie
nam na pytanie, ilu by³o orfików (na jakimkolwiek
terenie i w jakimkolwiek okresie). Kompletnie
tego nie wiemy. Z kolei, je�li popatrzymy na
materia³ �ród³owy, jaki pozosta³ nam po orfikach,
na przyk³ad na owe tabliczki z ko�ci zwierzêcej
z wydrapanymi imionami Dionizosa i napisem
�Orfikoi;", które zosta³y odkryte w Olbii w miej-
scu, gdzie znajdowa³ siê kiedy� temenos 19 ,
to mo¿emy przede wszystkim dostrzec, ¿e by³o
ich bardzo wiele. Byæ mo¿e tabliczki te � choæ
jest to jedynie domys³ i niewiele ma wspólnego
z rozumowaniem naukowym � by³y swego
rodzaju ¿etonami, które ka¿dy pokazywa³ na
dowód, ¿e zosta³ wtajemniczony. Skoro by³o ich
du¿o, to znów mamy do czynienia ze zbioro-
wo�ci¹.

Wa¿na jest jednak sama zasada, bo tego
nale¿a³oby teraz wróciæ, ¿e jednak rzeczywi�cie
w pewnej mierze obok sfery oficjalnej (¿ycia
spo³ecznego, ¿ycia w polis), istnieje równie¿
sfera indywidualnego prze¿ycia religijnego,
indywidualnego zbawienia. Tyle tylko, ¿e w moim
przekonaniu nie jest ona sprzeczna z istot¹ polis.
Je�li przypomnimy sobie chocia¿by obrazy z ̄ ab
Arystofanesa20 , to ³atwo mo¿emy siê zorien-
towaæ, ¿e o ile samo wtajemniczanie odbywa siê
drog¹ indywidualn¹ (�to ja siê wtajemniczam�),
o tyle pó�niej, ju¿ w podziemiach, cz³owiek trafia
do zbiorowo�ci wtajemniczonych, a co za tym

18 Zob. Platon, Gorgiasz, prze³. W. Witwicki, Warszawa 1958.
19 Temenos by³ to okrêg �wiêty przeznaczony na potrzeby praktyk
kultowych.
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idzie � rozkosze zbawienia prze¿ywane s¹ wraz
z innymi lud�mi. Jest to zreszt¹ charaktery-
styczne i dotyczy mo¿e nie tylko Greków (co jak
co, ale moim zdaniem raj siê Dantemu nie uda³),
¿e obrazy ¿ycia wiecznego pojawiaj¹ce siê
w literaturze antycznej czêsto jedynie w formie
aluzji s¹, ¿e tak powiem, do�æ ma³o przekonu-
j¹ce, gdy¿ wyra¿aj¹ one ¿ycie zbiorowe, niewiele
de facto ró¿ni¹ce siê od ¿ycia ziemskiego.
Wydaje siê, ¿e w tym momencie jak gdyby
koñczy siê fantazja ludzka. Je¿eli nawet obraz
z ¯ab jest tylko niewinnym ¿artem, który nie ma
¿adnego g³êbszego znaczenia, to nie mo¿na
w ten sposób potraktowaæ tego, o czym mówi na
przyk³ad Platon, który do�æ jasno daje nam do
zrozumienia, ¿e du¿a czê�æ greckich wierzeñ
wyobra¿a³a sobie zbawienie wieczne w postaci
niekoñcz¹cego siê bankietu � znów zbiorowego.
Z drugiej strony, co te¿ do�æ charakterystyczne,
wyobra¿enia po�miertnego ¿ycia tych, którzy
znale�li siê w Hadesie za karê, w przeciwieñ-
stwie do obrazów wiecznej szczê�liwo�ci
i zbawienia, ukazuj¹ ¿ycie wybitnie zindywidu-
alizowane (inaczej cierpi Tantal, inaczej Syzyf,
jeszcze inaczej Prometeusz). Bardzo ciekawe
by³o by wiedzieæ, choæ jest to temat pozostawia-
j¹cy raczej pole dla domys³ów, co w³a�ciwie
wyobra¿a³ sobie taki Ateñczyk wtajemniczony
w Eleusis? Co w istocie dawa³o mu wtajemnicze-
nie w misteria? Do jakiej formy ¿ycia
pozaziemskiego mia³o go doprowadziæ? Nie
wiemy tego. W ka¿dym razie nie widzê takiej
g³êbokiej sprzeczno�ci miêdzy zbiorowym

¿yciem

w polis, a ¿yciem misteryjnym. Istotnie jest to
pewna inna, druga droga, jednak to wszystko
gdzie� tam siê ze sob¹ zbiega.

A jak to by³o z owym �indywidualnym
zbawieniem�, bo wydawaæ by siê mog³o,
¿e Grecy o zbawieniu, w takim sensie,
w jakim ujmuje je pó�niejsza tradycja, w ogó-
le nie my�leli...

Trochê jednak my�leli, skoro sam wyraz
jest grecki � soteri;a. Grecy zastanawiali siê nad
kwesti¹ zbawienia, rzecz jasna nie w sensie
chrze�cijañskim, ale w takim, ¿e oto pewne
praktyki i obrzêdy mia³y nie tylko zapewniæ
lepsze ¿ycie po �mierci, ale równie¿ w pewien
sposób wyznacza³y one normy ¿ycia
ziemskiego. Tak by³o na przyk³ad u orfików:
istnia³o tak zwane orfiko;v bi;ov (¿ycie orfickie);
orficka religijno�æ przybra³a formê okre�lonego
bi;ov, ktore ró¿ni³o siê znacznie od ¿ycia innych
ludzi. Nale¿a³o ¿yæ inaczej � wedle pewnych
ascetycznych regu³ wstrzemiê�liwo�ci � na
przyk³ad wstrzymaæ siê od spo¿ywania
pokarmów miêsnych, co oznacza³o w gruncie
rzeczy, ¿e nie wolno by³o zabijaæ (w my�li
pó�niejszej, chocia¿by u Porfiriusza, jest to
bardzo wyra�nie sformu³owane21). Tego rodzaju
postêpowanie mia³o zapewniæ zbawienie.
Greckie wyobra¿enie soteri;a zdecydowanie
odbiega od chrzescijañskiego obrazu ¿ycia
wiecznego, chocia¿ w niektórych miejscach
mo¿na tu zauwa¿yæ pewne punkty styczne. Tak
jest na przyk³ad u Pindara, który powiada: �Od
kogo Persefona za dawny grzech przyjmie

zap³atê / Tego duszê na powrót
ku s³oñcu wynosi�22 .

20  Zob. Arystofanes, ¯aby,prze³.
i oprac. A. Sandauer, Warszawa
1956.
21 Zob. Porfiriusz, De abstinentia,
passim.
22 Pindar, fr. 133, prze³. J. Danie-

lewicz. Zob. Liryka
staro¿ytnej Grecji,
oprac. J. Danielewicz,
Wroc³aw 1987,
s. 198.
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Pozostaj¹c jeszcze w obrêbie tema-
tyki religijnej, chcia³bym zapytaæ o kwestiê
ekstazy, która jest zazwyczaj wyk³adana jako
�uwolnienie siê od samego siebie�. Czy
w odniesieniu do kultury greckiej mo¿emy
zatem mówiæ o przeciwstawieniu to¿samo�æ
� ekstaza, które w sposób po�redni ujawnia-
³oby podmiotowo�æ cz³owieka?

e;kstasiv jest wyrazem greckim. Sformu-
³owane przez pana rozumienie tego terminu jest
istotnie nowo¿ytne; greckie jest trochê inne,
bli¿sze morfologii i etymologii tego wyrazu:
e;kstasiv oznacza swoiste wyjscie z siebie, które
nie jest to¿same z �zerwaniem z w³asn¹
to¿samo�ci¹�. Jest to raczej pewien stan
religijny, rzadki i zawsze niebezpieczny,
w którym cz³owiek sam siebie przekracza.
Gdybym powiedzia³ teraz, ¿e zrobi³em co�
w stanie ekstazy, rzecz jasna w rozumieniu
Greków z V wieku, znaczy³oby to po prostu tyle,
¿e zrobi³em co�, do czego fizycznie nie by³bym
zdolny w normalnej sytuacji. A zrobi³em to tylko
i wy³¹cznie dziêki temu, ¿e dzia³a³y na mnie si³y
boskie, albowiem w kategoriach greckich
e;kstasiv jest mozliwe do osi¹gniêcia tylko
podczas pewnych obrzêdów, w okre�lony
sposób i w zwi¹zku z okre�lonymi bogami.
Termin ten nie wi¹za³ siê z zerwaniem z samym
sob¹ (w nowo¿ytnym sensie), ale zwi¹-zany by³
w³a�nie z pewnym stanem, w którym dokonuje
siê czynów wykraczaj¹cych poza przyrodzone
mo¿liwo�ci cz³owieka. Robi on wówczas co�,
czego normalnie by nie robi³ i czego nie by³by
w stanie zrobiæ. Na podstawie pewnych
inskrypcji znajduj¹cych siê na wazach wiemy na
przyk³ad, ¿e ów wiruj¹cy taniec bachantek by³
figur¹, której nie spotykamy w ¿adnych innych
formach rytualnych. By³o to rzeczywi�cie co�
niezwyk³ego, co�, czego siê zwykle nie robi. Nie
mia³o to jednak nic wspólnego z nowo¿ytnym
zerwaniem z w³asn¹ osob¹. Grecka e;kstasiv
polegala raczej na pokonywaniu pewnych barier
wyznaczonych jednostce ludzkiej. Wskazuje na
to zreszt¹ sama morfologia wyrazu: eks-stasis.

Wy¿ej podane przeze mnie rozumie-
nie ekstazy zosta³o w podobny sposób
sformu³owane przez Doddsa, który
znaczenie terminu e;kstasiv rozciaga wrêcz
do �dog³êbnej przemiany osobowo�ci�
cz³owieka23 . Dlatego te¿ by³o to dla mnie
zastanawiaj¹ce.

To jest w³a�nie do�æ typowa interpreta-
cja, oparta na naszym my�leniu i na naszej
kulturze. W moim przekonaniu dla Greka
e;kstasiv by³o po prostu pokonaniem ograni-
czeñ. Inna sprawa, ¿e nie jestem w stanie
powiedzieæ, jak naprawdê Grecy zachowywali
siê w niektórych stanach (o których s³yszymy co
prawda ze �róde³) i co wówczas czuli.
Na przyk³ad mój znakomity przyjaciel, trochê
pod wp³ywem Doddsa i Kerényiego24 , uwa¿a,
¿e w Eleuzis przed oczyma wtajemniczonych
ukazywa³a siê Persefona. W pewnym sensie
by³aby to rzeczywi�cie pewna e;kstasiv w tym
znaczeniu: wychodzi siê ca³kiem z siebie i widzi
siê bóstwo, do którego z jednej strony siê
wówczas w pe³ni nale¿y, z drugiej za�, ma siê
poczucie indywidualnego kontaktu z nim.
Ja jestem sceptyczny. Wie pan, to jest tak, jak
siê czasem powiada: czy gdyby Trobriandczycy
przeczytali Argonautów zachodniego Pacyfiku,
to czy oni zrozumieliby, o co chodzi³o Malinow-
skiemu? Tak jest te¿ czasem z nowo¿ytnymi
interpretacjami kultury antycznej. Gdyby�my na
przyk³ad dali Grekowi z V wieku do przeczytania
Doddsa, to czy on by siê z nim zgodzi³? My�lê,
¿e nie tylko by siê z nim nie zgodzi³, ale te¿ do
koñca by go nie zrozumia³.

St¹d siê wzi¹³ zreszt¹ pomys³ na tê
rozmowê...

...i st¹d te¿ pañskie pierwsze pytanie o to,
jak Grek rozumia³by i czy by rozumia³ owe
poczucie bycia sob¹. Przyk³ad z badañ
antropologicznych jest tu dobry. Przecie¿ antro-
pologowie wci¹¿ maj¹ problem z tym, jak opi-
sywaæ zupe³nie obc¹, inn¹ kulturê. Je¿eli
opisujemy to, co inne i obce w jêzyku naszej

23 Zob. E. R. Dodds, dz. cyt., s. 76.
24 Por. K. Kerényi, Eleusis, prze³. I. Kania, Kraków 2004.
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kultury, to w gruncie rzeczy dopuszczamy siê na
tym gwa³tu. Z drugiej strony, je�li staramy siê
postêpowaæ �ci�le wed³ug zasady emicznej,
czyli opisu wewnêtrznego, wy³¹cznie w kate-
goriach badanej przez nas kultury, to po
pierwsze pope³niamy b³¹d za b³êdem, bo nigdy
nie jeste�my w stanie dobrze jej sobie przyswoiæ,
po drugie za� tworzymy co�, co staje siê
kompletnie niezrozumia³e z punktu widzenia
naszej kultury, co skutecznie wymyka siê
naszemu rozumieniu. Taka sytuacja nieuchron-
nie ma równie¿ miejsce w przypadku opisywania
kultury antycznej z bliskiej mi perspektywy
antropologicznej (w rozumieniu antropologii
amerykañskiej). Zawsze mam w¹tpliwo�ci co do
prawomocno�ci stosowania w opisie kultury
greckiej pewnych sformu³owañ, które narzucaj¹
jej nasze w³asne wyobra¿enia i nasz aparat
pojêciowy. Z drugiej strony mam te¿ pe³ne
poczucie bezradno�ci, zw³aszcza je�li wzi¹æ pod
uwagê niezwyk³y w koñcu niedostatek �róde³
i nie wiem, czy mogê sobie pozwoliæ na opis
kultury antycznej w jej w³asnych kategoriach,
których do koñca nie znam. Widaæ to chocia¿by
przy okazji naszej rozmowy o pojêciu e;kstasiv .
Rzeczywiscie czêsto zdarza nam siê ³¹czyæ
pewne terminy, które napotykamy w tek�cie
greckim, z naszymi w³asnymi wyobra¿eniami
i z tym, co my dzisiaj rozumiemy przez pewne
pojêcia, czy wi¹¿emy z pewnymi stanami.

Chcia³bym w takim razie zapytaæ, czy
Grecy w ogóle zastanawiali siê nad �ród³ami
ludzkiego zachowania, to znaczy: czy istnia³y
w kulturze greckiej jakie� charakterystyczne
zespo³y wyobra¿eñ na temat tego, dlaczego
cz³owiek zachowuje siê tak, a nie inaczej?

Pytanie to po raz pierwszy postawi³ w ten
sposób Snell w Die Entdeckung des Geistes25 .
Bardzo trudno jest na nie odpowiedzieæ. Je�liby
szukaæ w tej kwestii jakiego� generalnego
klucza, to ja bym siê tu zgodzi³ z jak¿e czêsto
przeze mnie cytowanym zdaniem Willamowitza-

Moellendorffa, ¿e Grecy byli najbardziej
pobo¿nym ludem, czy najbardziej pobo¿n¹
kultur¹, jakby�my powiedzieli dzisiaj, w ca³ej
historii. I rzeczywi�cie zdaje siê, ¿e przyczyny
ludzkiego zachowania, przynajmniej z punktu
widzenia Greka z V wieku, przeciêtnego, ale
dobrze znaj¹cego w³asn¹ kulturê, w miarê
wra¿liwego i inteligentnego (ale nie jakiego�
sofisty), ujmowane by³y jako dzia³anie si³ boskich
� si³, które na rozmaite sposoby przejawia³y siê
w ludzkim ¿yciu. Zród³a ludzkiego zachowania
wi¹za³y siê dla Greków nie tylko z dzia³aniem
bogów, ale tak¿e istot, które okre�la siê mianem
dai;monev lub za pomoc¹ terminu, jakiego u¿ywa
ju¿ Herodot26 , a potem z lubo�ci¹ stosuje tak¿e
Plutarch (choæ u niego ma ju¿ ono konotacje
neoplatoñskie), mianowicie: to; yeion. Polski
tlumacz Herodota oddaje to czasem jako
�bóstwo�. W³a�ciwie s³owo to znaczy: �boskie�
(Herodot powiada: �boskie chcia³o, ¿eby...�).
Jaka� postaæ pope³nia jaki� czyn, bo tak chcia³o
to; yeion. Biorac pod uwagê greck¹ wra¿liwo�æ,
nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e w³a�ciwie wszystko,
co czynimy jest w pewnym sensie boskiego
pochodzenia. Widoczne jest to we wszystkich
greckich koncepcjach organizacji ¿ycia ludz-
kiego: ju¿ od dziecka to, ¿e zachowujemy siê tak,
a nie inaczej podporz¹dkowane jest bóstwom,
bogom i obrzêdom. Wszelkie nasze dzia³ania
wynikaj¹ z boskiej ingerencji. Tak¿e w zakresie
naszej fizjologii, gdy¿ na przyk³ad ludzka
seksualno�æ równie¿ by³a ujmowana jako co�
boskiego. To, ¿e w danym przypadku cz³owiek
jest taki, a nie inny, nie wi¹¿e siê z jego
osobowo�ci¹, ale z tym, ¿e zadzia³a³ tak na
niego na przyk³ad Eros; bóg, który okazuje siê
byæ równocze�nie we wnêtrzu tego cz³owieka
i poza nim, na zewn¹trz. Widaæ to z reszt¹ na
przyk³ad w do�æ czêstym w Grecji zjawisku
personifikacji najrozmaitszych stanów
psychicznych, na przyk³ad strachu. Wszystko to
s¹ bóstwa lub przynajmniej jakie� dai;monev.

25 Zob. przypis 6.
26 Zob. Herodot, Dzieje, prze³. i oprac. S. Hammer, Warszawa 2003.

,
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My�lê, ¿e tak by nale¿a³o odpowiedzieæ
na pañskie pytanie, aczkolwiek ba³bym siê tutaj
wszelkich generalizacji. Nie da siê w tym przy-
padku znale�æ jednoznacznej odpowiedzi.
Ja sam szuka³bym mniej wiêcej takiej: oto
w ¿yciu cz³owieka dzia³aj¹ ró¿ne tajemnicze si³y,
które w³a�ciwie nie zale¿¹ od niego, choæ z dru-
giej strony wci¹¿ utrzymuje on z nimi kontakt
i mo¿e przez to nie tyle na nie wp³ywaæ, ile raczej
zapewniæ sobie tak¹ lub inn¹ formê ich dzia³ania.
S¹ to si³y boskie, które istniej¹ poza cz³o-
wiekiem, i które okre�laj¹ jego postêpowanie.

W tym miejscu rodzi siê pytanie, czy
w �ród³owym sensie istnia³a zatem ró¿nica
miêdzy zachowaniem normalnym, a na
przyk³ad szalonym?

W pewnym sensie rzeczywi�cie tak jest,
choæ mo¿e nie do koñca: w normalnym
(codziennym) zachowaniu dzia³aj¹ inne si³y
boskie, inne dai;monev , czy inne bostwa,
ni¿ wówczas, kiedy wpadamy na przyk³ad
w e;kstasiv. Wezmy na przyk³ad s³ynne zdanie
Talesa o tym, ¿e wszystko jest pe³ne bogów27 .
Wszêdzie s¹ bogowie i my nie do koñca
rozumiemy, jak oni dzia³aj¹, jakie si³y boskie
w³adaj¹ �wiatem i dlaczego. Na tym zreszt¹
polega tak¿e tragiczno�æ greckiej tragedii.
Tragiczno�æ, która mo¿e byæ zrozumia³a tylko
wówczas, kiedy pojmiemy, ¿e jej podstawowym
�ród³em jest to, i¿ cz³owiek bezustannie myli siê
i b³¹dzi. Tu w³a�nie kryje siê zasadniczy problem
tragedii: dlaczego Agaue morduje swojego
syna? Dlaczego Edyp nie mo¿e unikn¹æ prze-
znaczenia?28  Dlaczego bogowie do tego do-
puszczaj¹? A nawet nie tylko dopuszczaj¹, ale
w pewnym sensie chc¹, by tak siê dzia³o.
Cz³owiek wci¹¿ pope³nia b³êdy, poniewa¿ nie
zdaje sobie sprawy, jakie si³y boskie na niego
dzia³aj¹. Nie jest on w³a�ciwie w stanie zg³êbiæ
motywów i metod boskiej ingerencji w jego ¿ycie.

Warto przy tym zwróciæ uwagê na kwestiê
b³¹dzenia cz³owieka, która w sposób najwyra�-
niejszy zarysowuje siê przed nami w³a�nie
w tragedii. Otó¿ to, co nazywam b³¹dzeniem
wyra¿a grecki czasownik a/marta[nw, ktory
znaczy³ pierwotnie tyle, co: �chybiam celu�
(na przyk³ad przy strzale z ³uku) i nie mia³ nic
wspólnego ani z b³¹dzeniem moralnym, ani te¿
na przyk³ad podejmowaniem z³ych decyzji.
Do wszelkiego rodzaju, powiedzmy b³êdów,
które pope³nia cz³owiek, odnosi siê w tragedii
zazwyczaj w³a�nie czasownik a/marta[nw. I tu
pojawia sie pytanie: czy je¿eli ja strzelam z ³uku
i chybiam celu, to czy ponoszê za to odpowie-
dzialno�æ, czy te¿ nie? A je�li tak, to jakiego
rodzaju odpowiedzialno�æ? W oczach Greka
chybienie celu przy strzale z ³uku wi¹¿e siê albo
z tym, ¿e wiatr powia³, albo z tym, ¿e bóstwo tak
chcia³o (tak jest od czasów Homera). I wtedy nie
ma to nic wspólnego z odpowiedzialno�ci¹. Ten
jeden prosty czasownik � a/marta[nw � nie jest
mozliwy do oddania w jêzyku polskim za
pomoc¹ jednego s³owa: czym innym jest
przecie¿ chybienie celu, czym innym pomy³ka, a
jeszcze czym innym b³¹dzenie. Kiedy dzisiaj
mówi pan komu�, ¿e on b³¹dzi (w sensie
moralnym), to mo¿e mieæ pan na my�li na
przyk³ad, ¿e on celowo b³¹dzi, albo ¿e b³¹dzi, ale
mo¿e siê poprawiæ; w pañskiej wypowiedzi mo¿e
równie¿ kryæ siê sugestia, ¿e powinien
postêpowaæ inaczej. Takie odcienie znaczenio-
we s¹ ca³kowicie nieobecne w greckim
a/marta[nw: przecie¿ kiedy strzelam z ³uku
i chybiam celu, to nie mogê siê ju¿ poprawiæ,
a poza tym to nie by³a wcale moja wina, ¿e nie
trafi³em. W momencie t³umaczenia tragedii na
jêzyk polski pojawia siê zatem du¿y problem
z oddawaniem takich s³ów jak a/marta[nw, czy
a/marti;a, które zale¿nie od kontekstu t³umaczy
siê: �nie siêgn¹³ celu�, �pob³¹dzi³�, lub �pomyli³
siê�. Mamy tu w³a�ciwie trzy ró¿ne rzeczy, ró¿ne

27 Pa;nta plh;rh yewn (Zob. G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, prze³. J. Lang, Warszawa-
Poznañ 1999, s. 105).
28 Zob. Eurypides, Bachantki [w:] tego¿, Dramaty, prze³. J. £anowski, Warszawa 1980, oraz Sofokles, Król Edyp , prze³.
K. Morawski [w:] Antologia tragedii greckiej, prze³. S. Srebrny, K. Morawski, J. £anowski, wybór i oprac. S. Stabry³a,
Kraków 1989.
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s³owa i frazy, a tymczasem w greckim
funkcjonuje we wszystkich wskazanych
przypadkach jeden i ten sam wyraz. Nie wiem,
czy mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek tragiczny
ponosi jak¹kolwiek odpowiedzialno�æ za to,
¿e b³¹dzi.

Jednym z najlepszych przyk³adów tego,
czy w tragedii dzia³ania cz³owieka s¹ od niego
zale¿ne, czy te¿ nie � b³¹dzenia, które leg³o
u podstaw problemu tragiczno�ci � jest Edyp.
Szkic o Królu Edypie  autorstwa Jean-Pierre
Vernanta lub Pierre Vidal-Naqueta, zamiesz-
czony w dwutomowej pracy zbiorowej o tragedii
greckiej29 , podsuwa bardzo oryginalny pomys³
interpretacji samego imienia Edypa. Zdaje siê,
¿e to w³a�nie Vernant zastanawia siê, jak
Ateñczyk w V wieku w teatrze odbiera³ imiê
Oi;di;pouv, a rzecz polega na tym, ¿e jest to imiê
co najmniej dwuznaczne. Rzeczywi�cie, z jednej
strony kojarzymy je z owymi opuchniêtymi
stopami (je�li kto� zna dobrze mit o Edypie,
to wie, ¿e ojciec przek³u³ mu stopy, aby ten umar³
w górach), z drugiej jednak istnieje mo¿liwo�æ,
¿e w wyrazie Oi;di;pouv  Grecy s³yszeli co�
zupe³nie innego: w jego pierwszym cz³onie kryje
siê bowiem s³owo oi;da (�wiem�), drugi to di;
(�dwa�), trzeci za� pouv (�noga�).  Z imienia
Oi;di;pouv wynika zatem zdanie: �Wiem, ¿e dwie
nogi�, co przypomina nam z kolei o s³ynnej
zagadce Sfinksa30 . Edyp jest zatem kim�, kto
wie kim jest cz³owiek. Jego dalsze losy pokazuj¹
jednak, ¿e w gruncie rzeczy wcale tak nie jest,
¿e pomyli³ siê on, ¿e nie wiedzia³ w³a�nie tego,
kim jest cz³owiek i jakie s¹ wyznaczone dla niego
ramy. W tym miejscu ujawnia siê przewrotna gra
wiedzy i niewiedzy, do�æ trudno dla nas
uchwytna, bo zazwyczaj nie s¹dzimy, ¿e imiê
Edypa ma co� wspólnego z rozwi¹zaniem przez
niego zagadki oraz z jego przekonaniem, ¿e jest

on tym, który wie kim jest cz³owiek. Ateñczyk
znajduj¹cy siê w teatrze musia³ odbieraæ to imiê
w ten w³a�nie sposób; s³owo oi;da  (�wiem�)
wyra�nie przecie¿ pobrzmiewa w Oi;di;pouv.
Z jednej strony Edyp prawidlowo rozwi¹za³
zagadkê Sfinksa, czyli wiedzia³ kim jest cz³owiek.
Pó�niej jednak okazuje siê, ¿e nie wiedzia³ on,
kim jest on sam. I czy ponosi on za to
jednostkow¹ odpowiedzialno�æ? No w³a�nie
chyba nie, gdy¿ on siê po prostu pomyli³
(a/marta[nw). Na czlowieka dzia³aj¹ ró¿ne boskie
si³y, które nie s¹ dla niego zrozumia³e, a które
kieruj¹ jego postêpowaniem. W moim przekona-
niu, gdyby�my wyobrazili sobie potoczn¹
rozmowê z Grekiem z V wieku, to on zapytany
dlaczego siê tak zachowuje, móg³by z pe³nym
przekonaniem odpowiedzieæ: nie wiem, ja tego
nie rozumiem.

Chcia³bym w takim razie spytaæ
o kwestiê autonomii moralnej. Zapewne
odchodzimy tutaj trochê od okresu archaicz-
nego i klasycznego. Chodzi mi mianowicie
o greckie pojêcie au;ta;rkeia, które wskazy-
wa³oby na to, ¿e wszelkie zabiegi prowadzo-
ne w ramach tak zwanego techne tou biou
zmierza³y ca³kowitego uniezale¿nienia siê
cz³owieka od �wiata i zag³êbienia we w³asn¹
wewnêtrzno�æ. Czy rzeczywi�cie nale¿y to
tak rozumieæ?

My�lê, ¿e w tym znaczeniu, o którym pan
mówi, pojêcie to wystêpuje rzeczywi�cie dopiero
u stoików. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e termin au;ta;rkeia
mia³ pocz¹tkowo znaczenie czysto techniczne,
gospodarcze, zarówno w odniesieniu do
cz³owieka, jak i do oikos lub polis. Au;ta;rkeia jako
autonomia moralna pojawi³a siê natomiast
dopiero u stoików.
Nale¿a³oby siê przyjrzeæ,

29 Zob. J. P. Vernant, P. Vidal-Naquet, Mythe et tragedie en Grece ancienne, Paris
1972.
30 Zagadka ta brzmia³a: �Jaka to istota: posiada tylko jeden g³os, ma czasami dwie
nogi, czasami trzy, czasami cztery, najs³absza jest za� wtedy, gdy posiada najwiêcej
nóg?�. Po jej rozwi¹zaniu przez Edypa nêkaj¹cy Teby Sfinks rzuci³ siê w przepa�æ,
za� Edyp zosta³ królem tego miasta. (Zob. R. Graves, Mity greckie, prze³.
H. Krzeczkowski, wstêpem opatrzy³ A. Krawczuk, Warszawa 1974, s. 343-349).
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w jaki sposób i u jakich autorów pojêcie to jest
u¿ywane. W moim przekonaniu postawa
moralna kryj¹ca siê pojêciu au;ta;rkeia w pe³ni
ujawni³a siê u Marka Aureliusza, a zatem
dopiero w II wieku. Przy czym trzeba pamiêtaæ,
¿e teksty Marka Aureliusza nie by³y pisane
w celach pedagogicznych, ale dla niego
samego, dotyczy³y w³asnego ¿ycia duchowego
filozofa. Nawet je�li takie pogl¹dy wcze�niej
wystêpowa³y, to trzeba siê przede wszystkim
zastanowiæ, czy by³y one elementem nauczania,
czy kry³ siê za nimi jaki� idea³ wychowawczy,
pretenduj¹cy do powszechno�ci i uniwersal-
no�ci, czy te¿ by³y one jedynie w³asnymi
przekonaniami jakiego� my�liciela. My�l o auto-
nomii moralnej, stoicka au;ta;rkeia, wywodzi siê
w gruncie rzeczy z tradycji sokratycznej.

Wracaj¹c jeszcze do pañskiego poprzed-
niego pytania o �ród³a ludzkiego zachowania,
warto wspomnieæ, ¿e kiedy Sokrates zasta-
nawia³ siê nad swoim g³osem wewnêtrznym,
owym to; daimo;nion, to w³a�ciwie nie potrafi³ on
wskazaæ �ród³a tego g³osu, nie wiedzia³, sk¹d ów
g³os pochodzi, choæ rzeczywi�cie nakazywa³ on
mu postêpowaæ tak, a nie inaczej i w zale¿no�ci
od sytuacji powstrzymywa³ go przed niepo¿¹-
danym dzia³aniem31 . W pewnym sensie mo¿emy
tu zaobserwowaæ kszta³towanie siê znanego
nam dobrze nowo¿ytnego poczucia: �prawo
moralne we mnie�, jednak Sokrates nie wie, sk¹d
wziê³o siê w nim to prawo, ani te¿, czy ma je
drugi cz³owiek, czy inni równie¿ je maj¹. Taki
pogl¹d i takie rozumienie wewnêtrznej (przede
wszystkim moralnej) autonomii cz³owieka
stopniowo rozwija siê zatem w my�li stoickiej,
gdzie dochodzi do coraz pe³niejszego

u�wiadomienia sobie tego problemu. Dawno ju¿
zreszt¹ zwracano uwagê, ¿e kantowskie pojêcie
prawa moralnego ma wiele wspólnego
z pojêciami stoickimi.

Tu jednak znów trzeba zapytaæ, na ile
przekonania te by³y powszechne i znane innym?
Marek Aureliusz stanowi³ bez w¹tpienia elitê elit,
a jego pogl¹dy niewiele mia³y zapewne
wspólnego z tym, co my�leli i wyobra¿ali sobie
zwykli ludzie w II wieku. Istotnie w okresie
hellenistycznym, który w³a�ciwie pod ka¿dym
wzglêdem ró¿ni siê od okresu klasycznego,
w horyzoncie filozoficznym pojawia siê my�l
o autonomii moralnej cz³owieka, nie tylko
zreszt¹ u Marka Aureliusza, ale tak¿e trochê
wcze�niej u innych stoików. Ma to zreszt¹ swoje
przyczyny polityczno-spo³eczne: wówczas
bowiem zanika polis w takiej funkcji i w takim
znaczeniu, jakie dawniej posiada³a; ¿ycie
zbiorowe staje siê znacznie mniej wa¿ne ni¿
choæby w Atenach V wieku. Je�li nawet istot¹
polis, co wcze�niej trochê sugerowa³em, by³
pewien swoisty totalitaryzm, to by³a to jednak
przede wszystkim zwarta, niewielka spo³ecz-
no�æ, w obrêbie której rzeczywi�cie mo¿na by³o
mówiæ o fili;a miedzy jej cz³onkami; fili;a
w rozumieniu wrêcz blisko�ci kilku tysiêcy ludzi.
Znacznie trudniej jednak wyobraziæ sobie
blisko�æ panuj¹c¹ pomiêdzy, dajmy na to,
czterdziestoma milionami osób. Tutaj mówiê, co
prawda, o naszych dzisiejszych stosunkach, ale
nieco podobnie (choæ mo¿e nie tyle milionów)
by³o pod tym wzglêdem w wielkim pañstwie
hellenistycznym. W tak ogromnym organizmie
pañstwowym zanikn¹³ w gruncie rzeczy ten
rodzaj stosunku spo³ecznego, który

31 Na przyk³ad w Fajdrosie Sokrates powiada: �Kiedy, mój drogi, chcia³em przej�æ przez strumieñ,
zacz¹³ siê odzywaæ pochodz¹cy od bóstwa zwyk³y u mnie znak � zawsze za� on powstrzymuje mnie,
gdy zamierzam co� czyniæ � i zdawa³o mi siê, ¿e s³yszê nagle g³os, który mi nie pozwoli³ odej�æ,
dopóki nie oczyszczê siê z tego, ¿e co� zawini³em przeciw bo¿yszczu�. (Zob. Platon, Fajdros, prze³.,
wstêpem, komentarzem i skorowidzem opatrzy³ L. Regner, Warszawa 1993, s. 23, 24). Znamienny
jest te¿ fragment z Obrony : �... mam jakie� bóstwo, jakiego� ducha, o czym i Meletos na ¿art w swoim
oskar¿eniu pisze. To u mnie tak ju¿ od ch³opiêcych lat: g³os jaki� siê odzywa, a ilekroæ siê zjawia,

zawsze mi co� odradza, cokolwiek bym przedsiêbra³, a nie doradza mi nigdy�. (Platon, Obrona
Sokratesa [w:] Platon, Uczta , Eutyfron, Obrona, Kriton, Fedon, prze³. W. Witwicki, Warszawa

1984, 31d, s. 270).
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sprawa, ale takie zmiany niew¹tpliwie mia³y
miejsce. Stoicy w swoich koncepcjach ludzkiego
zachowania (w tym tak¿e pogl¹dach na kwestie
moralne) znacznie ró¿nili siê zarówno od tego,
jak problemy te podejmowali wcze�niej na
przyk³ad Sokrates, czy Platon, jak i w ogóle od
uchwytnej my�li obiegowej okresu klasycznego.
By³o to ju¿ zupe³nie co� innego.

A jak to by³o u Greków z pojêciem
ludzkiej woli? Zapewne niewiele mia³o ono
wspólnego z pó�niejsz¹ chrze�cijañsk¹
koncepcj¹ wolnej woli...

Pojêciu woli w kategoriach greckich �
greka jest mi znacznie bli¿sza, ni¿ wspó³czesny
aparat pojêciowy � odpowiada yumo;v , pojêcie,
które wystêpuje w literaturze greckiej ju¿ od
Homera. Z tym, ¿e akurat u Homera yumo;v jest
czym� jakby zewnêtrznym wobec cz³owieka: oto
chcia³bym co� zrobiæ, ale mój yumo;v nie pozwala
mi na to lub ka¿e mi post¹piæ inaczej. Nie ma to
zatem nic wspólnego z woln¹ wol¹. Trudno
powiedzieæ, czy w ogóle mo¿na tutaj mówiæ
o jakiejkolwiek woli, skoro u Homera sam
cz³owiek nie ma w³a�ciwie ¿adnej w³adzy nad
swoim yumo;v, na który mog¹ natomiast wp³ywaæ
na przyk³ad bogowie32 . W eposie homeryckim
yumo;v jest zawsze okreslane jako co�
zewnêtrznego wobec jednostki, odrêbnego
i niezale¿nego wobec ludzkiego �ja�. Pó�niej, jak
siê zdaje, sens tego pojêcia, a tak¿e id¹ce z nim
w parze wyobra¿enie na temat tego, dlaczego
i w jaki sposób cz³owiek o czymkolwiek decydu-
je, stopniowo ulegaj¹ przekszta³ceniom. Nie
przypominam sobie w tej chwili ¿adnych konkret-
nych tekstów antycznych, w których poruszano

charakteryzowa³ dawn¹ polis. Z jednej strony
pañstwo takie sk³ada³o siê z wielu oddzielonych
od siebie spo³eczno�ci, które mia³y jedynie
niewielkie poczucie przynale¿no�ci do wiêkszej
ca³o�ci, z drugiej za�, ka¿de poszczególne
miasto by³o na tyle nieistotne politycznie, ¿e jego
obywatele w³a�ciwie tracili poczucie solidarno�ci
z nim. W tym miêdzy innymi mo¿na upatrywaæ
�róde³ indywidualizmu tej epoki. Byæ mo¿e
trochê upraszczam, ale jednak, szczególnie
w my�li filozoficznej, taka tendencja by³a do�æ
wyra�na. Przesta³a siê liczyæ zbiorowo�æ,
poniewa¿ zanik³a taka forma zbiorowo�ci, jaka
istnia³a wcze�niej. Wówczas zaczê³a dochodziæ
do g³osu my�l o autonomii moralnej cz³owieka
i zrodzi³o siê poczucie jednostkowej odpowie-
dzialno�ci. W dawnej polis  istnia³o jedynie
poczucie odpowiedzialno�ci zbiorowej: ka¿dy
cz³owiek dobrze wiedzia³, ¿e nie tylko on sam,
ale równie¿ (je�li nie przede wszystkim) inni
odpowiadaj¹ za jego postêpowanie. Widoczne
jest to na przyk³ad u mówców w IV wieku, którzy
powiadali, ¿e je¿eli kto� zachowuje siê
niew³a�ciwie, wedle tego, co uwa¿a siê za
niew³a�ciwe, to przynosi on wstyd nie tylko sobie
samemu, ale tak¿e ca³ej polis. W pó�niejszym
okresie, zw³aszcza w czasach Cesarstwa
Rzymskiego, w zasadzie nie mo¿na by³o ju¿ tak
powiedzieæ. Bo w³a�ciwie komu, poza sob¹
samym, cz³owiek mia³by przynosiæ wówczas
wstyd swoim z³ym zachowaniem? Zw³aszcza,
¿e czêsto nie mieszka³ on ju¿ w swoim mie�cie,
gdy¿ mobilno�æ ludno�ci by³a nieporównanie
wiêksza ni¿ dawniej. Autonomia moralna sz³a
zatem w parze z poczuciem w³asnej odrêbno�ci
cz³owieka oraz jednostkowej odpowiedzialno�ci.
Czy to dobrze, czy �le, to ju¿ zupe³nie inna

32 Na przyk³ad w Iliadzie (Homer, Iliada, prze³.
I. Wieniewski, Kraków 1984, ks. XVI, 527, s.
315; dalej jako: Il.), gdzie, jak powiada Dodds,
�Apollo k³adzie menos w thymos rannego
Glaukosa� (Zob. E. R. Dodds, dz. cyt.., s. 19).
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by problemy odpowiadaj¹ce pó�niejszej,
chrze�cijañskiej dyskusji na temat pojêcia wolnej
woli oraz wolicjonizmu, jaka mia³a miejsce
chocia¿by w czasach �w. Augustyna. W moim
przekonaniu problemy te wyra�nie postawi³o
dopiero chrze�cijañstwo, w szczególno�ci za�
w³a�nie �w. Augustyn. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e on sam nale¿a³ w koñcu do my�li antycznej,
a co za tym idzie musia³ czerpaæ z wcze�niejszej
tradycji. Patrystyczne koncepcje woli w jakim�
sensie wywodz¹ siê zapewne z pewnych
w¹tków my�li greckiej, choæ trudno jest mi w tej
chwili nakre�liæ liniê rozwojow¹, która
prowadzi³aby od archaicznego pojêcia yumo;v do
pogl¹dów Ojców Ko�cio³a, którzy pojawili siê
u schy³ku staro¿ytno�ci.

W ka¿dym razie u Homera (co podkre�la
zreszt¹ na przyk³ad Dodds33 ), to wszystko,
co okre�liliby�my jako stany umys³u, jest
wytwarzane przez co� zewnêtrznego wobec
cz³owieka. Kiedy na przyk³ad na samym
pocz¹tku Iliady opisywany jest gniew Achillesa,
to mamy wra¿enie, ¿e sam gniew jest czym�
zewnêtrznym wobec bohatera, czym� co prze-
latuje i bez reszty opanowuje cz³owieka34 ,
i ¿e proces ten bynajmniej nie jest ani
wewnêtrzny, ani te¿ mo¿liwy do kontrolowania
przez jednostkê. Nawet gdyby bardzo tego
pragn¹³, Achilles nie mo¿e i nie jest w stanie tego
gniewu opanowaæ, albowiem jest on ca³kowicie
od niego niezale¿ny35 . Z tym zreszt¹ wi¹¿e siê
homerycka koncepcja a;th. Oto Agamemnon
postapi³ wobec Achillesa w taki, a nie inny
sposób, gdy¿ znajdowa³ siê pod wp³ywem a;th
i nic nie mog³ na to poradziæ36 . Trudno tu mówiæ
o czyjejkolwiek winie. U Doddsa pojawia siê

rozwa¿anie na temat przej�cia od shame culture
(kultury wstydu) do guilt culture37  (kultury winy),
kiedy to pojawia siê problem ludzkiej winy
(co znów zreszt¹ nale¿y wi¹zaæ z tragedi¹) �
je¿eli mówimy o winie, o tym, ¿e cz³owiek
zawini³, to w³a�ciwie mog³oby znaczyæ, ¿e podj¹³
on z³¹ decyzjê, a tym samym, ¿e posiada³ woln¹
wolê, która pozwoli³aby mu w danym wypadku
dokonaæ innego wyboru. Tyle tylko, ¿e w tym
typie kultury, który Dodds za antropologami
amerykañskimi okre�la mianem guilt culture ,
mamy do czynienia z odpowiedzialno�ci¹
cz³owieka za winê przez niego niezawinion¹,
czêsto zwi¹zan¹ z jakim� haniebnym czynem,
który dawno temu pope³nili jego przodkowie,
a który piêtnuje pó�niej ca³e pokolenia.
Podobnie grecka tragiczno�æ, oparta na
b³¹dzeniu (a/marta[nw), jest czym�, na co
jednostka nie ma ¿adnego wp³ywu. To jest po
prostu kondycja ludzka. Pe³ne poczucie wolnej
woli cz³owieka nie istnieje w my�li antycznej
przed chrze�cijañstwem. Przynajmniej tak
s¹dzê.

Chcia³bym zapytaæ o kwestiê zwi¹-
zan¹ z samotno�ci¹. Otó¿, jak to widzimy
w wielu tekstach greckich, chocia¿by
u Arystotelesa, samotno�æ by³a zazwyczaj
ujmowana jako stan dla cz³owieka wysoce
niepo¿¹dany i nienaturalny. Z drugiej strony,
nie kto inny, ale w³a�nie Arystoteles chêtnie
wpisa³by siê w paradygmat greckiego bios
theoretikos, które czêsto bywa okre�lane
jako ¿ycie po�wiêcone samotnej kontem-
placji prawdy. Jak zatem patrzono na ludzk¹
samotno�æ?

33 Zob. E. R. Dodds, dz. cyt., s. 11-30, gdzie autor okre�la wszelkie tego typu stany jako wynik �psychicznej interwencji�
si³ boskich.
34 Por. Il.  ks. I, 1-490.
35 Nawet wówczas, gdy Atena radzi Achillesowi, aby pow�ci¹gn¹³ swój gniew ( Il. ks. I, 206-214 ) i sam bohater chce siê
do tej rady zastosowaæ (�Wasze rozkazy, boginie, szanowaæ godzi siê snadnie/ Chocia¿by cz³eka gniew trawi³ srogi; tak
bowiem lepiej.�, Il. ks. I, 215-217), to nie jest on w stanie tego uczyniæ. Gdy tylko bogini powróci³a na Olimp, �Pelida

na nowo j¹³ pe³ne jadu wyrazy/ Miotaæ na króla Atrydê, gdy¿ wcale nie zby³ siê gniewu� (Il. ks. I,
221-224).
36 Por. wypowied� Agamemnona: �Dnia owego, gdym dar Achillowi odebra³ zdobyczny./ Có¿
mog³em robiæ? [...] / Ate, córa Dzeusowa najstarsza, ka¿dego opêta / moc¹ sw¹ z³owrog¹! [...].�
(Zob. Il. ks. XIX, 89 i nast.).
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Przede wszystkim mêdrzec wcale
niekoniecznie musi byæ samotny. Wzór bios
theoretikos, o którym pan mówi, jest pó�niej
rozwijany w szczególno�ci przez stoików, którzy
nigdy nie pochwalali samotno�ci cz³owieka,
a tak¿e samotno�ci mêdrca. Istotnie cz³owiek
samotnie wiedzie bios theoretikos, jednak nie
znaczy to wcale, ¿e jest on dziêki temu
zwolniony od tego, co Cyceron nazwa³
w De Oficis38  oficjami, maj¹c na my�li to
wszystko, czego wymaga od jednostki ¿ycie
spo³eczne. I znów piêknie t³umaczy³ to Marek
Aureliusz: ja wiem, ¿e tak naprawdê najwa¿niej-
sze jest moje wnêtrze oraz to, co sam sobie
ustalam, ale muszê jednak ¿yæ w spo³eczno�ci
i w zwi¹zku z tym mam okre�lone obowi¹zki,
które muszê wobec niej wype³niaæ. Bios
theoretikos nie wyklucza tego, ¿e pod innymi
wzglêdami mêdrzec ¿yje w spo³eczeñstwie.
Arystotelesowskie bios theoretikos, w gruncie
rzeczy podobnie jak u Platona, ma ostatecznie
na celu uzyskanie m¹dro�ci nie dla samego
siebie, lecz po to, aby nauczaæ innych. Bios
theoretikos, ¿ycie antycznego filozofa, nie
poci¹ga za sob¹ konsekwencji ¿ycia samotnego.
Nie znam ¿adnego tekstu, ¿adnej wypowiedzi
staro¿ytnego autora, która zak³ada³aby,
¿e mêdrzec jako postaæ szczególna i nieprze-
ciêtna jest kim� na tyle wybitnym, i¿ mo¿e
i powinien ¿yæ sam. Albo te¿, ¿e jest on na tyle
wra¿liwy i poszukuj¹cy, i¿ powinien pêdziæ ¿ycie
pustelnicze. Nie przypominam sobie jakiejkol-
wiek wypowiedzi antycznej, która tak stawia³aby
sprawê.

Zastanawiaj¹cy jest tu przypadek
Heraklita, który podobno obrazi³ siê na swoj¹
polis i odszed³ w góry, aby wie�æ ¿ycie
pustelnicze.

No tak, z tym ¿e jego dzia³anie w ogóle
nie mia³oby sensu, gdyby nie by³ on obywatelem
polis. Nawiasem mówi¹c, wiêkszo�æ tego,
co zosta³o nam przekazane na temat Heraklita,
stanowi zapewne jedynie zbiór anegdotek.
Rzeczywi�cie istnieje pewien przypisywany mu
fragment, w którym filozof ów ciska gromy na
swoich wspó³obywateli � prawdopodobnie
dlatego, ¿e nie powierzyli mu oni w³adzy39 .
Trudno powiedzieæ na ile s¹ to anegdotki, a na
ile wydarzenia rzeczywiste, ale tak czy inaczej
heraklitejski wybór ¿ycia pustelniczego �
w górach, z dala od swojej polis � móg³ mieæ
sens tylko wówczas, je�li ci¹gle my�la³ on
o sobie jako o kim� ¿yj¹cym w zbiorowo�ci.
Czym innym jest obraziæ siê na spo³eczno�æ
i zerwaæ z ni¹, a czym innym ¿yæ zupe³nie poza
ni¹, w ogóle o niej nie my�l¹c.

Tym bardziej, ¿e kolejna anegdotka
o Heraklicie mówi, ¿e ostatecznie spisa³ on
swoj¹ naukê i z³o¿y³ j¹ w �wi¹tyni Artemidy,
a tym samym umie�ci³ j¹, ¿e tak powiem,
w sferze publicznej.

W³a�nie. I nie pojawia siê tu jeszcze ten
pó�ny, typowo nowo¿ytny wzór, jaki Colin Wilson
przedstawi³ w Outsiderze, ksi¹¿ce, która zrobi³a
ogromne wra¿enie na moim pokoleniu40 . Postaæ
outsidera w rozumieniu tego wybitnego
brytyjskiego filozofa jest czym�, czego kultura
antyczna nie by³aby w stanie wymy�liæ. O ile
dobrze pamiêtam, jednym z przyk³adów, jakimi
zajmuje siê tutaj Wilson, jest przypadek
Oniegina, którego outsiderstwo nie polega na
tym, ¿e ¿yje on samotnie, ale przede wszystkim
na tym, ¿e ma on ca³e to spo³eczeñstwo,
za przeproszeniem, w nosie. Sytuuje siê on bo-
wiem ca³kowicie poza nawiasem wyznaczonym

37 Zob. E. R. Dodds, dz. cyt.., s. 29, 31-57.
38 Zob. Cyceron, O powinno�ciach [w:] tego¿, Pisma filozoficzne, prze³. W. Kornatowski, komentarzem opatrzy³ K. Le�niak,
Warszawa 1960, T. 2, s. 317-539.
39 Zob. np. fragm. B 121 [w:] K. Mrówka, Heraklit, Warszawa 2004, s. 326. Diogenes Laertios podaje, ¿e Heraklit
odmówi³ spisania praw dla Efezu, gdy¿ jego zdaniem miasto znajdowa³o siê pod niew³a�ciwymi rz¹dami. Pó�niej, gdy
gra³ z dzieæmi w ko�ci przy �wi¹tyni Artemidy, mia³ równie¿ rzec do Efezyjczyków: �Czy¿ nie lepiej tak siê bawiæ, ni¿ braæ
udzia³ w waszym ¿yciu politycznym?� (Zob. Diogenes Laertios, ̄ ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, opr. I. Kroñska,
Warszawa 1988, s. 518).
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przez ¿ycie spo³eczne i zupe³nie nie obchodzi
go ludzka zbiorowo�æ. Wszystkie postaci
analizowane przez Wilsona charakteryzuj¹ siê
nie tym, ¿e zrywaj¹ ze spo³eczeñstwem w sensie
fizycznym, ale tym, ¿e spo³eczeñstwo to w ogóle
ich nie interesuje. Na tym polega postawa
outsidera, któr¹ odkry³ Colin Wilson, a której
pró¿no szukaliby�my w czasach antycznych.
Choæ byæ mo¿e rzeczywi�cie � i tutaj muszê siê
trochê poprawiæ � pewne jej znamiona dostrzec
mo¿emy w koncepcjach cyników. Co prawda
do�æ ma³o wiemy o tym pr¹dzie � podobnie jak
o Heraklicie, wiadomo�ci o cynikach s¹ przeka-
zywane raczej na zasadzie anegdotycznej � ale
my�lê, ¿e pojawia siê u nich koncepcja takiej
w³a�nie obojêtnej i lekcewa¿¹cej postawy wobec
spo³eczno�ci, jaka bliska jest outsiderowi.
Cynicy podchodzili do problemu ¿ycia spo-
³ecznego jako do czego� ca³kowicie nieistotnego
i zupe³nie bez znaczenia. Nie chodzi³o im przy
tym o to, aby obra¿aæ siê na polis, zrywaæ z ni¹
i wymy�laæ na wspó³obywateli, ale o to, by staæ
siê ca³kowicie obojêtnym wobec zbiorowo�ci.

Je�li chodzi o staro¿ytno�æ, to tak¹
postawê mo¿na zauwa¿yæ jedynie u cyników,
przy czym jest to do�æ charakterystyczne, ¿e ten
w³a�ciwy pr¹d wi¹¿¹cy siê z idealizacj¹ ¿ycia
kata[ fu;sein oraz z odrzuceniem spo³eczeñstwa,
jest w gruncie rzeczy bardzo s³abo znany. Mamy
jedynie niewielk¹ liczbê ró¿nych, trochê
aforystycznych wypowiedzi na ten temat � i to
wszystko. Nawet kiedy czyta siê o cynikach
u  Diogenesa Laertiosa, to widaæ wyra�nie,
¿e mamy tutaj do czynienia ze zbiorem anegdot,
a nie z rzetelnym przekazem naukowym. Wynika
to z tego, ¿e doktryna cyniczna by³a sprzeczna
z dominuj¹cym w czasach antycznych typem
my�lenia o cz³owieku. Cynicy istotnie w pewnym
sensie antycypuj¹ nowo¿ytn¹ postawê
outsidera, któr¹ zajmowa³ siê pó�niej Wilson.
Przede wszystkim dlatego, ¿e spo³eczeñstwo
i ludzka zbiorowo�æ s¹ dla nich zupe³nie bez
znaczenia. Z drugiej jednak strony, kiedy czytam

¿ywot Diogenesa z Synopy u Diogenesa
Laertiosa41 , to nie mogê siê oprzeæ wra¿eniu,
¿e tekst ten traktuje o cz³owieku, który czerpa³
szczególn¹ przyjemno�æ z zachowañ pour
épater le bourgeois. No i w³a�nie: je�li ktokolwiek
chcia³by zachowywaæ siê w ten sposób, to nie-
w¹tpliwie s¹ mu do tego potrzebni owi
bouorgeois, których musi mieæ on wokó³ siebie.
Je¿eli u Diogenesa z Synopy oraz u niektórych
innych cyników dostrzec mo¿emy niemal¿e
prawzór nowo¿ytnych kontestacji, to musimy
zdawaæ sobie jednocze�nie sprawê, ¿e kontes-
tacja ma sens tylko wówczas, gdy istniej¹ inni
ludzie, którzy wiedz¹, ¿e nasze zachowanie jest
kontestacj¹. W innym wypadku by³oby to bez
znaczenia. Istotnie w pogl¹dach cyników
widoczne jest za³o¿enie, ¿e lepsze dla ¿ycia
w zbiorowo�ci jest w³asne ¿ycie duchowe
cz³owieka, w którym zupe³nie nie liczy siê on ze
swoj¹ polis, zrywa z ni¹ wszelkie wiêzy
i ca³kowicie siê od niej separuje. W�ród
staro¿ytnych tak¹ postawê mo¿na jednak
znale�æ tylko u cyników.

Czy w takim razie w czasach antycz-
nych istnia³ problem relacji jednostka-
spo³eczeñstwo, o którym to problemie mówi
siê zazwyczaj, ¿e jest on w �cis³ym sensie
nowo¿ytny?

My�lê, ¿e mo¿na siê zastanawiaæ na tym
problemem, siêgaj¹c chocia¿by do wzoru
literackiego. Mam tu na my�li konflikt Achilles-
Achajowie42 , który jest w zasadzie formu³owany
mniej wiêcej w ten sposób. G³ówny zarzut wobec
Achillesa opiera siê bowiem na tym, ¿e my�li on
jedynie o sobie, a nie o wszystkich. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e Grecy ju¿ od Homera
u�wiadamiali sobie tê kwestiê, ¿e w pewnym
sensie istnia³ taki problem, to znaczy, ¿e zosta³
on postawiony przez literaturê, gdy¿ w perspek-
tywie owego modelu polis, o którym mówili�my,
problem taki nie mia³ ¿adnej racji istnienia.
W polis wszyscy powinni byæ tacy sami i winni

40 Zob. C. Wilson, Outsider, prze³. M. Traczewska, Kraków 1956.
41 Zob. Diogenes z Synopy [w:] Diogenes Laertios, dz. cyt.., ks. IV, s. 321-354.
42 Zob. Il. ks. I i IX.
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W kulturze greckiej istnia³ problem konfliktu
jednostki (szczególnie jednostki wybitnej) ze
spo³eczeñstwem, tyle tylko, ¿e w przeciwieñ-
stwie do swojego nowoczesnego oblicza, nie
mia³ on wymiaru, ¿e tak powiem, egzystenc-
jalnego. Grecy nie wik³ali siê w typowo
nowo¿ytne dylematy: czy ¿ycie jednostki jest
jako�ciowo ró¿ne od ¿ycia spo³ecznego, czy
spo³eczeñstwo istnieje dla jednostki, czy te¿
raczej to jednostka istnieje przez spo³eczeñstwo
etc. Nie zastanawiali siê nad tym, czy cz³owiek
ma obowi¹zki wobec spo³eczeñstwa, czy te¿ ich
nie ma. Dla nich sprawa by³a jasna: ca³o�æ ¿ycia
jednostki nale¿a³a do polis, wobec której
cz³owiek mia³ ró¿nego rodzaju obowi¹zki, które
bezwarunkowo musia³ wype³niaæ. Przynajmniej
wymaga³ tego ów idea³, czy model polis ,
o którym mieli�my okazjê rozmawiaæ wcze�niej.
Z za³o¿enia taki problem nie powinien by³ mieæ
miejsca, jednak praktyka ¿yciowa wielokrotnie
prowadzi³a do tego, ¿e pojawia³ siê konflikt
wybitnej jednostki, ze spo³eczeñstwem.

Zmierzaj¹c do koñca, chcia³bym
jeszcze zapytaæ o sprawê zwi¹zan¹
z my�leniem twórczym, które, jak siê wydaje,
nie by³o u Greków dzie³em ego, jakby�my
dzisiaj powiedzieli. Z drugiej strony, czêsto
w odniesieniu do literatury greckiej mówi siê
o fenomenie liryki greckiej, jako o swoistym
doj�ciu do g³osu ludzkiej indywidualno�ci.
Czy powinni�my patrzeæ na lirykê jako na
tak¹ czyst¹ ekspresjê �ja� twórcy?

Powiedzmy od razu, ¿e liryka grecka
niekoniecznie wi¹za³a siê z czyst¹ ekspresj¹
siebie. W dzisiejszych czasach jeste�my zreszt¹
bardzo nieufni i sceptyczni wobec tekstów
antycznych i czêsto zastanawiamy siê, czy
przypadkiem Safona nie wymy�li³a sobie tego,
o czym mówi nam w swoich wierszach. Bardzo
przekonuje mnie nie tak dawno sformu³owany
pogl¹d, ¿e ca³a sprawa procesu Hezjoda
i Persesa jest tylko wymys³em autora Prac,
a wiêc fikcj¹ literack¹, która nie ma prze³o¿enia

byæ w dodatku z tego powodu szczê�liwi �
szczê�liwi w dos³ownym sensie, poniewa¿
w gruncie rzeczy (jak to okre�la na przyk³ad
Arystoteles43 ), ¿ycie w polis ma przede
wszystkim zapewniæ obywatelom szczê�liwe
bytowanie. Zatem tego problemu nie powinno
byæ, ale jednak siê on pojawia. Nie tylko, rzecz
jasna, w przypadku owego pierwowzoru, jakim
jest konflikt Achillesa i Achajów. Problem ten
wci¹¿ wystêpuje w ró¿nych aspektach ¿ycia
politycznego Greków. Na przyk³ad wówczas, gdy
wy³ania siê kwestia tyranów oraz ludzi d¹¿¹cych
do tyranii, a w szczególno�ci odk¹d zaczêto siê
zastanawiaæ nad tym jak powinni zachowywaæ
siê politycy w ogóle: czy tak jak inni � czy te¿
inaczej ni¿ pozostali? My�lê, ¿e w jakiej� mierze
wi¹za³o siê to z konfliktami, o których pan mówi.

Wydaje siê, ¿e problem ten pojawia siê
równie¿ w przypadku intelektualistów, na
przyk³ad wygnanych z polis Anaksagorasa,
Diagorasa, Sokratesa etc.

Faktycznie tak¿e i tutaj. W IV wieku
czêsto zastanawiano siê nad tym, w jaki sposób
powinni zachowywaæ siê ci wszyscy, których
okre�lano mianem retores � to znaczy ludzie
wykszta³ceni, politycy a przede wszystkim
wykszta³ceni politycy. Z jednej strony oskar¿enia
kierowane pod adresem polityka opiera³y siê
zazwyczaj o zarzut, ¿e wynosi siê on ponad
wszystkich pozosta³ych. W oczach Greków by³o
to co� absolutnie nagannego i nastawia³o ludzi
wobec niego nadzwyczaj niechêtnie. Z drugiej
strony polityk stara³ siê wykazaæ, ¿e jest on
zwyk³ym obywatelem, takim jak reszta. Widaæ to
dobrze na przyk³ad w polemikach miêdzy
Demostenesem i Ajschinesem, którzy przerzu-
cali siê nawzajem argumentami, chc¹c wykazaæ,
¿e ten drugi wywy¿sza siê ponad demos.
Sprzeczno�æ polega³a na tym, ¿e zazwyczaj
politycy uwa¿ali siê jednocze�nie za zwyk³ych
obywateli i za takich, którzy powinni doradzaæ
innym, czyli tak naprawdê nimi kierowaæ, jako
¿e s¹ od nich m¹drzejsi i bardziej przenikliwi.

43 Zob.np. Arystoteles, EN, ks. I, 1095 a 18-20, s. 7,8.
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na rzeczywisty stan rzeczy. Nie chcia³bym
wypowiadaæ siê, jak to by³o w przypadku Safony.
Je�li chodzi o lirykê � niezale¿nie od tego, czy
tym, kto wypowiada siê w danym wierszu jest
Safona, Alkajos, Archiloch, czy te¿, jak to siê
dzisiaj okre�la: �podmiot liryczny�, albo jeszcze
kto� inny, jaka� postaæ fikcyjna, czyli ogólnie:
je¿eli ten, kto mówi w wierszu jest jednostk¹ �
to z jednej strony u �róde³ liryki (choæ trudno
powiedzieæ czy pierwsza by³a monodia, liryka
chóralna Alkmana jest równie stara i archaiczna)
rzeczywi�cie mamy owe wypowiedzi �pod-
miotu�, ale z drugiej strony mamy tak¿e
(zw³aszcza w liryce chóralnej) co� zupe³nie
innego, co nie ma nic wspólnego z opisywaniem
stanów wewnêtrznych jednostki. Tak jest na
przyk³ad w³a�nie u Alkmana. Pewna koncepcja
ewolucji greckich gatunków literackich,
popularna szczególnie w XIX wieku, a swoimi
korzeniami siêgaj¹ca czasów antycznych opiera
siê na modelu rozwoju form literatury od eposu
poprzez lirykê do tragedii. W pewnym sensie
zdaje siê, ¿e faktycznie tak by³o. Powinni�my
jednak pamiêtaæ o tym, ¿e na przyk³ad epos
rozwija³ siê przez ca³y czas. Jeszcze w V wieku
dostrzec mo¿emy utwory maj¹ce typow¹ dla
eposu bezosobow¹ leksis. Ca³y czas, choæ
w ró¿nej postaci, istnia³a równie¿ liryka, która
byæ mo¿e istotnie siê coraz bardziej indywidu-
alizowa³a, aczkolwiek z drugiej strony, kiedy
czytamy na przyk³ad epigramy hellenistyczne,
to mamy do czynienia nie tyle z indywidualizacj¹
wypowiedzi, co raczej z ¿artami i zabaw¹. Nie
ma nic bardziej nieautentycznego z punktu
widzenia ekspresji, ni¿ epigramy hellenistyczne.
By³a to po prostu kunsztowna zabawa literacka
i tyle. Tragedia równie¿ wówczas istnia³a � co
prawda z pewnymi wzlotami i upadkami � ale
pó�niej powstawa³o coraz mniej nowych tragedii,
za to wystawia³o siê coraz wiêcej dawnych.

Zastanawiam siê, czy w owym rozwoju
form i pojawianiu siê w danych okresach
dominuj¹cych gatunków literackich mo¿na
widzieæ g³êbsze przemiany ca³o�ci kultury
i sposobu wypowiedzi jednostki. Trudno

powiedzieæ. Rzeczywi�cie liryka � a wiêc to,
co my dzisiaj nazywamy liryk¹, maj¹c na my�li
indywidualne wypowiedzi literackie � powstaje
w pewnej opozycji wobec eposu. Nale¿a³oby
jeszcze u�ci�liæ, ¿e chodzi tu o lirykê pisan¹.
Epika � co dzi� nie ulega najmniejszej w¹tpli-
wo�ci � wywodzi siê z d³ugiej tradycji twórczo�ci
ustnej. Pytanie, czy nie jest tak samo w przy-
padku liryki? Przecie¿ na przyk³ad jamby, jak
sama nazwa wskazuje, wywodz¹ siê z indy-
widualnych, byæ mo¿e improwizowanych, a byæ
mo¿e tradycyjnych wierszyków powtarzanych
przy ró¿nych okazjach obrzêdowych. Kiedy
patrzymy na jamby Archilocha i na ich osobisty
charakter, to czy to oznacza, ¿e tê formê wyrazu
wymy�li³ dopiero Archiloch? Na pewno nie, gdy¿
wywodzi siê ona z pewnej wcze�niejszej tradycji.
Nie mamy pewno�ci, co do tego, czy w przy-
padku literatury greckiej mo¿na przeprowadziæ
takie proste rozgraniczenia, czy mo¿na nakre�liæ
w sposób bezproblemowy prost¹ liniê rozwoju
i zmienno�ci gatunków. Rzecz jasna bez
w¹tpienia, jak mówili�my ju¿ na pocz¹tku, nie
ma jednej kultury greckiej i jednego Greka. Na
pewno to wszystko siê zmienia, ale dlaczego
i w jaki sposób? Niektórzy staraj¹ siê odpowia-
daæ na tego typu pytania i tworzyæ wielkie
syntezy, ja jednak wolê po prostu mieæ przed
sob¹ tekst i go zinterpretowaæ.

Bardzo dziêkujê panu Profesorowi za
rozmowê.

Wywiad opracowa³
i przypisami
opatrzy³ Jan
Burzyñski


