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Dialog ten skierowany jest do Sarapiona, ate skiego poety-stoika, osobisto ci historycznej (znaleziono w Atenach inskrypcyjny fragment jego
utworu). Mówi o nim Plutarch tak e w Zagadnieniach biesiadnych (I 10).
Dialog nale y do grupy „dialogów pytyjskich", tj. delfickich, gdy sceneri
ich stanowi Delfy. Z nich najdłu szy O zamilkni ciu wyroczni znajduje si w
wyborze z Moraliów (wyd. w Bibliotece Narodowej, w przekładzie Z.
Abramowiczówny, Wrocław 1954). Tytuł obecnego brzmi intryguj co.
Chodzi o osobliwe wotum, które w postaci wielkiej litery E figurowało na
frontonie wi tyni Apollona — wida je wyra nie na monetach delfickich.
Tajemnicze jego znaczenie musiało niejednego pielgrzyma zaciekawi , tote
nic dziwnego, e Plutarch, przecie kapłan delficki, zechciał je
przedyskutowa ; z czego jednak wynika, e i kapłanom było to znaczenie
nieznane i podlegało tylko domysłom.
Do dialogu wprowadza Plutarch samego siebie, ale w fikcji literackiej jako
jeszcze młodzie ca, ucznia platonika Ammoniosa, który jest główn osob
mówi c — z pewno ci zreszt mówi c to, co my lał w chwili pisania
utworu sam Plutarch. Prócz Ammoniosa w dyskusji bior udział: brat
Plutarcha Lamprias; kapłan delficki Nikandros; przyjaciel Plutarcha Theon —
znani z innych Plutarchowych pism; Ate czyk Eustrofos, o którym nic poza
tym nie wiemy. Oprócz jednego Ammoniosa wszyscy s w młodym wieku i
pełni młodzie czej dzy wiedzy i zapału do dyskusji czy to filologicznej, czy
filozoficznej.
Je li chodzi o datowanie wzgl dne, nie ma zgody mi dzy badaczami.
W ród specjalistów R. Hirzel i R. Flaceliere 1 s zdania, e dialog Dlaczego
1

Zob. R. Hirzel, Der Dialog, II Teil, Hildesheim 1963 (repr. wyd. z 1895 r.);
R. Flacełiere, Plutarque et la Pythie, „Revue des fitudes Grecques" 1943, s. 72111; por. te Bibliografi .

Pytia nie wygłasza ju wyroczni wierszem? jest pó niejszy od O E delfickim,
gdy w przedmowie do tego ostatniego autor obiecuje Sarapionowi, e
przy le mu niektóre z dialogów pytyjskich. K. Ziegler natomiast2 z ró nych
wspomnianych w dialogach wydarze (pobyt Nerona w Delfach, wybuch
Wezuwiusza, data igrzysk pytyjskich za archonta Kallistrata) wyci ga
odmienny wniosek: e tradycyjna kolejno w druku id ca od H. Stephanusa
z XVI w., tj. O zamilkni ciu..., O E delfickim, Dlaczego Pytia..., jest
chronologicznie słuszna. My te b dziemy si jej trzyma . Dat bezwzgl dn
ten e Ziegler ustala na ok. 70 r. n.e.
Na pocz tku konieczne jest obja nienie, e liter E (epsilon) oznaczano
równie
dwugłosk
EI, tak
e zachodzi mo liwo
dwojakiego
interpretowania; ale o tej dwoisto ci nigdzie w dialogu nie ma wzmianki.
Proponowane zatem interpretacje brzmi :
1. E oznacza cyfr 5 (cyfry oznaczano literami).
2. EI jest: a) partykuł pytajn „czy", stosowan w pytaniach zwróconych
cło wyroczni; b) partykuł wyra aj c
yczenie „oby"; c) spójnikiem
warunkowym „je li", od którego zaczyna si sylogizm.
3. El jest form czasownika „by " i znaczy „jeste " jako zwrot do
prawdziwie istniej cego bóstwa.
T ostatni opini , wygłoszon przez Ammoniosa, uwa a najwidoczniej
Plutarch za najtrafniejsz , referuj c j najobszerniej i umieszczaj c na ko cu.
Teologiczny charakter tej wypowiedzi wskazuje na gł bokie przekonanie
Plutarcha, który przecie i gdzie indziej daje interpretacje mistyczne ró nych
zjawisk. Pomimo wi c jego skłonno ci do zadowalania si
prawdopodobie stwem, nale y uwa a , e rzeczywi cie wierzy w to, co
wypowiada tutaj Ammonios.
Wszystkie próby rozwi zania zagadki wiadcz o wielkiej erudycji autora
w ró nych dziedzinach. Interpretacja Lampriasa o „pi ciu m drcach" wygl da
na wymy lon ad hoc; w ka dym razie nie zgadza si ona z Uczt siedmiu
m drców 3, gdzie i Periander, i Kleobulos s traktowani jako m drcy równi
pozostałym. Kapłan Nikander trzyma si tradycji lokalnej, odnosz cej si do
wyroczni, któr wszyscy zapytuj „czy" nale y uczyni to lub owo, a tak e
„oby" si to a to zdarzyło. Poprawia go Theon, e to raczej spójnik „je eli",
od którego zaczyna si sylogizm, a sylogizm jest podstaw dialek2

K. Ziegler, Plutarchos von Chaironea, Stuttgart 1949 (art. w Realenzyklopadie
der klass. Altertumswisscnschaft).
3
Zob. Plutarch, Moralia, wybór pism filozoficzno-moralnych, Wrocław 1954
(Biblioteka Narodowa, seria II).

tyki, czyli d enia do prawdy, Apollon za jest bogiem prawdy. Zabiera głos
Eustrofos i wraca do interpretacji E jako cyfry, ale z zupełnie innym,
"matematycznym", uzasadnieniem. Wszelako matematyka Plutarcha nie jest
tym, czym matematyka nasza; polega ona na pitagorejskiej mistyce; liczb,
operuj cej symbolami ich „jako ci", i tu okazuje si , e pi tka realizuje
szczególniejsz doskonało . A eby j powi za z Apollonem, ucieka si
Plutarch do do karkołomnego wywodu, który my odbieramy raczej jako
dygresj , mianowicie mówi o przeciwie stwie Apollona i Dionizosa, którzy
obaj s czczeni w Delfach, a wła ciwie według teologów przedstawiaj dwie
hipostazy jednego bóstwa, które głównie wyst puje jako czysty pierwiastek
ognia, zwany wówczas Apollonem i Febem. a cz ciowo te jako ró nolito
postaci i wła ciwo ci, pod imieniem Dionizosa, Zagreusa itp. Jak wiadomo,
Zagreus jest koncepcj orfick . Flaceliere upatruje w tym dualizmie nawet
pewne wpływy perskiego mazdeizmu, który Plutarch znał l. Ale chyba nie
musi si si ga a tak daleko, bo przeciwie stwo obu tych kultów (a tak e
peanu i dytyrambu) spotykamy nie tylko u niego. Niejasny jest zwi zek tego
wszystkiego z pi tk , cho Plutarch w rozdz. 10 upatruje go w tym, e
mno enie pi tki daje zawsze iloczyn pi tki albo dziesi tk , a zatem zachowuje
si ona jak ogie rodz cy sam siebie albo wydaj cy z siebie wszech wiat.
Bardzo to m tne i naci gane. Ale tu nie koniec doskonało ciom pi tki.
Apollon jest bogiem muzyki, a w muzyce jest pi intei wałów. Platon
znowu twierdzi, e istnieje pi
wiatów, a nie wi ccj (szczegółow dyskusj
nad ilo ci wiatów mamy w O zamilkni ciu wyroczni, rozdz. 23) i pi figur
geometrycznych „doskonałych"; Arystoteles — e istnieje pi
ywiołów;
istnieje pi zmysłów; Homer dzieli wiat na pi cz ci 5. S i dalsze jeszcze
kategorie, przewa nie bardzo dowolne. A wreszcie Ammonios nieco
artobliwie zwraca uwag , e wła ciw wi t liczb Apollona jest siódemka,
a na omawianie tej nie starczyłby cały dzie . Nie traktuje wi c tych
interpretacji na serio i wyst puje z własn , mianowicie metafizyczn ,
si gaj c spraw najwy szych i najgł bszych. EI ma wi c znaczy „jeste ", tj.
ty jedyny posiadasz prawdziwe istnienie, pełni bytu, człowiek za , podległy
przemianom i mierci, nie „jest" naprawd . I tu Plutarch przez usta
Ammoniosa wypowiada najwznio lejsze my li o bóstwie, jego jedyno ci i
duchowo ci. Granica mi dzy politeizmem a monoteizmem jest u greckich
pisarzy i poetów w ogóle płynna. Zamiast „bogów" (theoi) nieraz pojawia si
równorz dnie „bóstwo" (theos, to thcion). Ale oprócz Zeusa aden z bogów
nie wyst 4
5

Zob. R. Flaceliere, Plutarque et la Pythie, wyd. cyt.
Zob. O zamilkni ciu uyroczni 23.

puje w tak wzniosłej roli jak Apollon, który tutaj samego Zeusa przesiania i
jest bogiem par excellence. Plutarch przez usta Ammoniosa traktuje go jako
Absolut: jedyny, wiekuisty, nie znaj cy zmian, b d cy czystym Bytem,
ja niej cy i wi ty. Mówi to z religijnym uniesieniem i wielbi c miło ci ; ju
w rozdz. I nazywa go „ho philos Apollon'' — ukochany, umiłowany. To
wzniosłe przedstawienie bosko ci (jak i niejedna wypowied Plutarcha) brzmi
w niektórych momentach zupełnie po chrze cija sku; tote u pisarzy
ko cielnych znajdziemy cytaty z tego ust pu, odnosz ce si do Boga
chrze cija skiego 6. Tym bardziej, e Ammonios odrzuca koncepcj „dwóch
stron" bosko ci: jasnej i czystej jako Apollona, ciemnej i zawiłej jako Dionizosa, przyznaj c temu ostatniemu rang jedynie „demona" 7. A tak e
identyfikacja Apollona ze sło cem, wspomniana jako powszechne
przekonanie wszystkich Hellenów, jest zdaniem Ammoniosa nie do przyj cia,
gdy sło ce mo e by najwy ej symbolem materialnym bytu duchowego.
Wydaje si bardzo słuszne twierdzenie Flaceliere'a 8, e w metafizyce
Plutarch stanowi niezb dne ogniwo pomi dzy Platonem a Plotynem. Chyba
nale y przyzna mu t rang pomimo cz stego o nim s du jako o my licielu
niesamodzielnym i niegł bokim.
Na koniec wypada wspomnie o stanowisku współczesnych uczonych co
do problemu znaczenia owego E. Otó hipotez jest całe mnóstwo — wylicza
je szczegółowo J. Gwyn-Griffiths 9, wykazuj c ich nietrafno . Jego własna
jest bardziej przekonywaj ca. Mianowicie, e to skrót wezwania: „euphemei"
— „zachowaj milczenie", bardzo odpowiedni przy wej ciu do tak czcigodnej i
wyj tkowej wi tyni. Skróty wyrazów jednoliterowe, cho po wiadczone
inskrypcyjnie, były rzadko u ywane i st d znaczenie to popadło w
zapomnienie.
6

Por. np. Teodoret z Cyru, Leczenie chorób hellenizmu, Warszawa 1981, s.
66.
7
O demonologii Plutarcha zob. Bibliografi w tomie I Moraliów.
8
R. Flaceliere, Sagesse de Plutarque, „Erasme", Paris 1962.
9
J. Gwyn-Griffiths, The Delphic E: a new approach, „Hermes" 1955, s. 237245.

1. Drogi Sarapionie1, niedawno natrafiłem na do udane
wiersze, które według Dikajarcha2 Eurypides wypowiedział
do Archelaosa 3:
Ubogi — bogatemu darów nic chc da , By nie
miał mnie za głupca zgoła albo te Pomy lał, e co
wła nie, daj c, dosta chc 4.

adnej bowiem wdzi czno ci nie wzbudza ten, kto daje ze
swej biedy co drobnego bogaczowi, gdy nie wierzy si w
jego bezinteresowno , przez co pozyskuje on jeszcze opinie
nieszczerego i nieszlachetnego. Bacz przeto, o ile dary
materialne ni sze s pod wzgl dem szlachetno ci i pi kna od
darów wiedzy i m dro ci, które pi knie jest dawa , a równie ,
daj c, da w zamian podobnych od tego, który je przyjmuje.
Ja wi c, wysyłaj c tobie, a poprzez ciebie przyjaciołom tam
na miejscu 5 niektóre z rozmów pytyjskich 6 jako pierwociny,
przyznaj , e spodzie1

Przyjaciel Plutarcha, poeta stoicki, wyst puje te w dialogu Dlaczego
Pytia nie wygłasza ju wyroczni wierszem ?
2
Dikajarchos z Messeny, ucze Arystotelesa, autor wielu nie
zachowanych dzieł historycznych, geograficznych, filozoficznych i in.
3
Król Macedonii, na którego dworze tragik ate ski Eurypides sp dził par
ostatnich lat ycia.
4
Cytat z nieznanej tragedii Eurypidesa (Nauck, TGF, frg. 969).
5
Tj. w Atenach.
6
Tj. delfickich, według starszej nazwy Delf— Pytho.

wam si od was innych pism, liczniejszych i bardziej
warto ciowych, jako e mieszkacie w wielkim mie cie i macie
lepsze warunki do studiów przy dost pie do wielu ksi ek i
zebra .
Otó nasz umiłowany Apollon leczy, jak widzimy, troski
yciowe i zapobiega im głosz c wyrocznie tym, którzy si go
radz ; trudno ci natomiast natury umysłowej sam zdaje si
nasuwa i przedkłada temu, kto jest filozofem z natury,
wzbudzaj c d enie duszy do prawdy — widzimy to w wielu
innych rzeczach oraz w po wi conym E. Z pewno ci bowiem
nie przypadkiem, ani jak gdyby losowaniem, ta jedyna w ród
liter znalazła si na honorowym miejscu u boga i pozyskała
charakter wi tego wotum przeznaczonego do ogl dania; ale
umie cili j tam ci, co pierwsi dociekali spraw boga, czy to
upatruj c w niej osobliw i niezwykł moc, czy to traktuj c j
jako symbol czego bardzo wa nego. Otó moi uczniowie
wielokrotnie to pytanie mi zadawali, ja za nieznacznie si
uchylałem i przechodziłem do innych zagadnie ; ale niedawno
moi synowie na wy cigi z pewnymi cudzoziemcami, którzy
wia nie mieli opu ci Delfy, zacz li nalega , e koniecznie
chc czego o tym posłucha , tote nie wypadało zwleka ani
odmówi . Posadziłem ich wi c wzdłu
wi tyni, a sam
zacz łem si zastanawia , a i im stawia zapytania. W trakcie
dyskusji, pod wpływem samego tego miejsca przypomniałem
sobie, co przy okazji przybycia Nerona do Delf7 słyszałem
ongi z ust Ammoniosa 8 i innych, którzy trafem rozwa ali
tutaj to samo zagadnienie.
7

Cesarz Neron w swej podró y po Grecji w 67 r. n.e. był i w Delfach i
brał udział w igrzyskach pytyjskich.
8
Ammonios, głowa ówczesnej Akademii poplato skiej, nauczyciel
Plutarcha, wielokrotnie wyst puj cy w jego pismach.

2. e bóg nie mniej jest filozofem ni wieszczem, słusznie
— zdaniem wszystkich — zakładał Ammonios na podstawie
ka dego z jego imion. Wyja nił, e „Pytyjski" („Badaj cy")
jest on dla tych, co si zaczynaj uczy i bada , „Delijski" za
(„Jawny") i „Fanajski" („ wiatło-dajny, wietlisty'') dla tych,
którym co z prawdy ju si objawia i rozja nia, „Ismenijski"
(„Wiedz cy") dla posiadaj cych wiedz , „Leschenoryjski"
(„Opiekun zebra ") za , kiedy ju opanuj sztuk dialektyki i
mog z korzy ci dyskutowa ze sob 9. — „Poniewa
pocz tkiem filozofii— mówił Ammonios—jest dociekanie, a
dociekania pocz tkiem zdziwienie i w tpliwo , słusznie
wi kszo spraw dotycz cych boga wygl da na zagadkowe i
wymaga odpowiedzi na pytanie: dlaczego? i pouczenia o
przyczynie; np. dlaczego w niegasn cym zniczu 10 pali si
tylko jodłowe drwa i kadzi si tylko wawrzynem? I dlaczego
stoj tam tylko dwa pos gi Mojr 11, skoro wsz dzie uwa a si ,
e jest ich trzy? I dlaczego adnej kobiecie nie wolno wej do
przybytku wyroczni? I znaczenie trójnoga? I tyle tym
podobnych pyta , które, nasuwaj c si ludziom obdarzonym
jakim takim rozumem i my l , n c i zach caj do rozwa a ,
słuchania i dyskutowania o nich. A spójrz na te napisy:
«Poznaj siebie samego» i «Nic ponad miar » — ile one
wzbudziły rozwa a w ród filozofów
9

Znaczenie wszystkich tych przydomków jest naci gane: „pytyjski"
wyprowadza Plutarch od czasownika „pythosthai" — „dopytywa si ";
„delijski" od „delos"— „jawny, wyra ny"; „fanajski" od „fajno" —
„ukazywa si , rozbłyska "; „ismenijski" od „ismen" — „wiemy";
„leschenoryjski" od „lesche" — „miejsce zebra ", co w rodzaju wietlicy —
tym razem trafnie. Pytyjski za w rzeczywisto ci pochodzi od Pytho, Delios
od wyspy Delos, miejsca narodzin Apollona, Ismenios od Ismenos, rzeki w
Beocji.
10
Znicz taki płon ł w celli wi tyni, jak o tym informuje Pausanias X 24,4.
11
Mojry — boginie losu ludzkiego.

i jakie mnóstwo dyskusji wyrosło z ka dego z nich, jak z
nasienia. A s dz , e obecne zagadnienie nie mniej zrodziło
dyskusji od któregokolwiek z tamtych".
3. Po tych słowach Ammoniosa brat mój Lamprias rzekł:
„Zaiste, wyja nienie, które my słyszeli my, jest do proste i
bardzo krótkie. Mówi si mianowicie, e owi m drcy, których
niektórzy nazywaj sofistami, mieli by w liczbie pi ciu; s to:
Chilon, Tales, Solon, Bias i Pittakos. Pó niej za Kleobulos,
tyran Lindos, i Periander, tyran Koryntu, nie posiadaj c ani
cnoty, ani m dro ci, ale dzi ki swojej pot dze, przyjaciołom i
wy wiadczanym dobrodziejstwom pogwałcili opinie publiczn
i przybrali miano m drców; rozsyłali i rozsiewali po całej
Helladzie jakie tam sentencje i wypowiedzi podobne do
głoszonych przez tamtych. Tamci wiec, oburzeni, ale nie
chc c otwarcie pot pi ich samochwalstwa ani narazi si z
powodu własnej sławy osobom tak pot nym, zebrali si tutaj
osobno i porozumiawszy si , po wi cili jako wotum pi t
liter alfabetu, która oznacza cyfr 5, za wiadczaj c w ten
sposób przed bogiem, e jest ich tylko pi ciu, szóstego za i
siódmego odrzucaj c i wykluczaj c jako nie nale cych do
nich. A e to nie od rzeczy powiadaj , mo na sprawdzi ,
posłuchawszy, co mówi obsługa wi tyni: e E ze złota
nazywaj imieniem cesarzowej Liwii, E z br zu — imieniem
Ate czyków 12, a to pierwsze, najstarsze, drewniane, do dzi
jeszcze nazywaj imieniem m drców, czyli e nie jest to
wotum pojedynczej osoby, tylko wspólne od nich wszystkich."
4. Ammonios cicho si u miechn ł, podejrzewaj c, e
Lamprias posłu ył si własnym wymysłem i całe opo12

Cesarzowa Liwia ofiarowała bowiem t liter odlan ze złota,
Ate czycy za z br zu. Na monetach delfickich figuruje na frontonie wi tyni
tylko jedno E.

wiadanie uło ył sam, podaj c, e słyszał je od innych, by
zrzec si odpowiedzialno ci za nie. Kto inny z obecnych
powiedział, e to podobne do bredni, które wygłaszał
niedawno obcy Chaldejczyk, mianowicie, e siedem jest w
alfabecie samogłosek13, tak jak na niebie siedem ciał
niebieskich poruszaj cych si
ruchem własnym i
niezale nym; drug z kolei od pocz tku samogłosk jest E, a
drug planet po ksi ycu — sło ce14. Sło ce za i Apollona
uwa aj , powiedzie mo na, wszyscy Hellenowie za jedno i
to samo. „Ale wszystko to — rzekł — gadanina szarlatanów z
ulicy".
A jak si zdaje, Lamprias nie zorientował si , e jego
wypowied obruszyła obsług wi tyni, gdy tego, co mówił,
nikt z Delfijczyków nie znał; oni o wiadczali, e według
ogólnego mniemania, którego si trzymali przewodnicy15, ani
wygl d, ani brzmienie, tylko nazwa tej litery ma znaczenie
symboliczne.
5. „Ma ona bowiem —jak uwa aj Delfijczycy i jak
o wiadczył wtedy kapłan Nikander — kształt i posta pro by
do boga, bo zajmuje naczelne miejsce w pytaniach osób
radz cych si wyroczni, pytaj cych za ka dym razem: czy
zwyci 16, czy maj si eni , czy egluga b dzie korzystna,
czy warto uprawia ziemie, czy nale y wyjecha z kraju. Bóg
za , b d c m drym, nie dba o dialektyków17, którzy twierdz ,
e z partykuły «czy» i pro by
13

Alfabet grecki rozró nia „e" długie i „e" krótkie, st d siedem samogłosek.
„Planetes" znaczy „bł dz cy, bł kaj cy si ". Do planet zaliczali Grecy
równie Sło ce i Ksi yc w odró nieniu od gwiazd stałych.
15
W Delfach istnieli zawodowi przewodnicy oprowadzaj cy przybyszów
po zabytkach (zob. Dlaczego Pytia... rozdz. 2).
16
Po grecku „ei" pisane „e" znaczy mo e zarówno „czy", jak „je eli"; w
dalszym ci gu mówi cy przyjmuje to drugie znaczenie.
17
Wła ciwie „gramatyków".
14

id cej za ni nic realnego nie wynika; on uwa a wszystkie
zapytania podporz dkowane tej partykule za sprawy realne i
przyjmuje je. Poniewa za wolno nam prywatnie zapytywa
boga jako wieszcza, a wspólnie modlimy si do niego jako do
boga, mo na uwa a , e to słowo ma obok znaczenia
pytajnego tak e wyra aj ce yczenie: «obym18 mógł...» I tak
Archiloch 19:
Oby raz mi było dane Neobuli r czki tkn .

A co do wyrazu «eithe», powiadaj , e drug zgłosk
niepotrzebnie dodano, tak jak «then» w wierszu Sophrona20:
Równie pragn c mie potomstwo...

i u Homera:
Tak wi c ten rozmach twój ja poskromi

21

W ten sposób znaczenie pro by w partykule «ei» dostatecznie
jest wykazane 22".
6. Gdy tak Nikander to wyło ył, przyjaciel mój Theon —
znasz go wszak — spytał Ammoniosa, czy wolno zabra głos
dialektyce, tak sponiewieranej i oszkalowanej; a gdy
Ammonios zach cił go, by odezwał si w jej obronie, rzekł:
„ e bóg jest wietnym dialektykiem, wykazuje to
18

Po polsku nie mo na tu u y tej samej partykuły. Tak e dalsze przykłady
s nie do przetłumaczenia dosłownie.
19
Archiloch, wybitny poeta liryczny z VII w., starał si o r k pi knej
Neobuli, której mu jej ojciec odmówił, za co si poeta m cił w zło liwych
jambach. (Bergk, PLG, frg. 71)
20
Sophron z Syrakuz z V w., autor tzw. mimów — realistycznych scenek z
ycia, nie zachowanych. Wiemy, e je cenił Platon.
21
Iliada, XVII 29.
22
W przekładzie nie sposób odda tych odcieni znaczeniowych. Partykuła
„then" nie ma nic wspólnego z „eithe"; Plutarch zestawia je dowolnie.

wi kszo wyroczni; przecie potrafi jak rozwi zywa , tak i
zadawa zagadki. Mało tego —jak Platon mówił, e bóg, daj c
w wyroczni nakaz podwojenia jego ołtarza na Delos 23, co
wymaga najwy szych umiej tno ci w geometrii, nie to
naprawd nakazywał, lecz zalecał Hellenom studiowa
geometri ; tak, daj c dwuznaczne wyrocznie, tworzy i rozwija
dialektyk jako rzecz konieczn dla wła ciwego rozumienia
jego wypowiedzi. A w dialektyce ten spójnik warunkowy ma
oczywi cie najwi ksze znaczenie, jako e tworzy główn
zasad logiczn . Jak e bowiem nie byłaby ni ta przesłanka,
skoro o samym istnieniu rzeczy wiedz i zwierz ta, a
wiadomo i s d o tym, co z nich wynika, natura dała jedynie
człowiekowi? e jest dzie i jest jasno, wiedz przecie i
wilki, i psy, i ptaki; ale, e «je li jest dzie , to jest jasno»
adne inne stworzenie nie wie prócz człowieka. On jeden ma
wiadomo tego, co poprzedza i co nast puje, ł czno ci
a wnioskiem oraz ich stosunku
mi dzy przesłank
wzajemnego i ró nicy, co stanowi główn podstaw
dowodzenia. Skoro wi c filozofia jest d eniem do prawdy,
wiatłem prawdy jest dowód logiczny, podstaw za dowodu
przesłanka warunkowa — słusznie ta funkcja, która to sprawia
i ł czy jedno z drugim, została przez m drców po wi cona
temu bogu, który najbardziej ze wszystkich kocha prawd .
A i wieszczem wszak jest bóg, a wieszczbiarstwo to
umiej tno
dotycz ca przewidywania przyszło ci na
podstawie tera niejszo ci lub przeszło ci. Nic bowiem nie
powstaje bez przyczyny i nic nie mo na przewidzie
bezpodstawnie. Ale poniewa wszystko, co si dzieje, wynika
z tego, co si ju stało, a to, co ma si sta — z tego, co si
teraz dzieje, i wszystko jest powi zane tokiem zdarze
d cym
23

Podwojenie sze cianu jest problemem nierozwi zalnym.

od pocz tku ku ko cowi — ten, kto ma mo no powi za ze
sob i posplata w sposób naturalny przyczyny, zna i
przepowiada:
...co istnieje, co b dzie oraz co było24.

I słusznie Homer na pierwszym miejscu umie cił
tera niejszo , potem przyszło i przeszło , gdy sylogizm,
opieraj c si na przesłance, wychodzi z tera niejszo ci,
formułuj c: je li to a to si dzieje, znaczy, e to a to je
poprzedziło, a z kolei, je li to a to si dzieje, stanie si to a to.
Umiej tno bowiem rozumowania, jak mówili, polega na
znajomo ci przyczynowo ci, a przesłanki mniejszej dostarcza
rozumowaniu pastrze enie zmysłowe. Tote , cho to troch
ryzykownie brzmi, odwa si powiedzie , e ten wywód jest
«trójnogiem prawdy» 25, który, porz dkuj c kolejno
poprzednika i nast pnika, wprowadza z kolei stwierdzenie
faktu i tak dochodzi do udowodnienia. Có wi c dziwnego, e
Apolion Pytyjski, skoro kocha muzyk , piew łab dzi26,
brzmienie kitary — przez upodobanie w dialektyce lubuje si
w tej cz ci mowy «je li», widz c, jak ogromnie cz sto
posługuj si ni filozofowie.
A Herakles, który jeszcze wtedy nie uwolnił Prometeusza
ani nie dyskutował z uczonymi w rodzaju Cheirona i At-lasa,
ale jako jeszcze młody i całkiem Beota 27, odrzucaj c
24

Iliada, I 70. Mowa o wieszczku Kalchasie.
Aluzja do trójnoga, na którym siedz c Pytia wygłaszała wyrocznie.
26
Staro ytni uparcie wierzyli w „ piew łab dzi". Z dwu europejskich
gatunków łab dzi jeden jest niemy (Cycnus olor), drugi to łab d krzykliwy
(Cycnus cycnus), odzywaj cy si cz sto, ale niezbyt melodyjnie.
27
Beoci mieli opini oci ałych umysłowo i przyziemnie usposobionych,
rozpowszechnian zwłaszcza przez Ate czyków. Cheiron — m dry centaur,
nauczyciel wielu herosów. Atlas nie uchodził w mitologii za m drca, jedynie
pó niejszej, racjonalistycznej krytyce mitów miał by m drym astronomem.
25

dialektyk i wy miewaj c si pierwotnie z E, pó niej zechciał
przemoc porwa trójnóg28 i współzawodniczy z Apollonem
w wieszczbiarstwie. Widocznie z wiekiem i on został
jednocze nie doskonałym wieszczem i znawc dialektyki" .
7. Gdy Theon sko czył, ozwał si do mnie, jak mi si zdaje,
Ate czyk Eustrophos: „Widzisz, jak to Theon zajadle broni
dialektyki, niemal skór lwi przywdział29. Otó i nam, którzy
pocz tki i natur wszystkich rzeczy boskich i ludzkich
upatrujemy w liczbie i liczb uwa amy za drogowskaz i
wła ciwego sprawc wszystkiego, co pi kne i cenne, nie
wypada cicho siedzie , tylko powinni my zło y bogu w
ofierze pierwociny kochanej naszej matematyki. Uwa amy
bowiem, e owo E nie ró ni si ani znaczeniem, ani kształtem,
ani wymow od innych liter, ale zasługuje na pierwsze
miejsce jako znak liczby 5, wielkiej we wszech wiecie i
wszystkim władn cej, od której m drcy zapo yczyli nazw
«pi tkowania» na rachowanie 30".
Eustrophos powiedział to do mnie nie artem, tylko
poniewa wtedy z nami tno ci studiowałem matematyk ; ale
miałem wkrótce wst pi do Akademii31 i tam uczci w ka dej
okoliczno ci zasad „nic ponad miar ".
8. Powiedziałem wi c, e Eustrophos przez liczb
doskonale rozwi zał trudno . — „Bo wszak e, rzekłem,
28

Apollodoros, II 130. Scena przedstawiona na płaskorze bie na
przyczółku wi tyni delfickiej oraz wielokrotnie siekd
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wszystkie liczby dzieła si na parzyste i nieparzyste, jedynka
za nale y do obu rodzajów przez sw wła ciwo (gdy
dodana do liczby nieparzystej czyni j parzyst , a dodana do
parzystej—nieparzyst ). Pierwsz z parzystych jest dwójka, z
nieparzystych — trójka, a pi tka rodzi si z poł czenia tych
obu; słusznie zatem jest uczczona jako pierwsza liczba
utworzona z dwóch pierwszych i nazw otrzymała «za lubin
(gamos)», jako e liczba parzysta jest podobna do pierwiastka
e skiego, a nieparzysta do m skiego. Je li si bowiem
podzieli liczb na dwie równe cz ci, parzysta rozdziela si
całkowicie i zostawia w sobie jak gdyby woln przestrze ,
która ma by czym zapełniona; nieparzysta natomiast w takiej
samej sytuacji zawsze pozostawia po podziale jak resztk .
Przez to jest płodniejsza od tamtej, a ł cz c si z parzyst
liczb zawsze jest gór , nigdy jej nie ulega, bo z poł czenia
obu nigdy nie wynika parzysta liczba, tylko zawsze
nieparzysta. A jeszcze bardziej wida t ró nic , gdy ka da z
nich dodana jest i doł czona do samej siebie: parzysta wszak
liczba z parzyst si poł czywszy nigdy nie wyda nieparzystej
i nie przekroczy swojej własnej natury, jest bowiem słaba,
niedoskonała i nie jest w stanie zrodzi liczby odmiennej.
Nieparzyste za ł cz c si z nieparzystymi wiele utworz
parzystych, gdy zawsze maj sił rozrodcz . Co do innych
wła ciwo ci liczb oraz ró nic mi dzy nimi, nie pora teraz je
wylicza . A wi c pi tk jako zrodzon z poł czenia pierwszej
liczby m skiej z pierwsz e sk pitagorejczycy 32 nazwali
«za lubinami».
A była Ona nazywana tak e i «natur » ze wzgl du na to, e
pomno ona przez sam siebie do samej siebie pow32

Nauk Pitagorasa o wi tych liczbach przydawała ka dej z pierwszych
10 liczb jakie znaczenie mistyczne.

raca. Tak bowiem, jak natura przyj wszy ziarno pszeni-czne,
we wn trzu swym wydaje ró ne formy i przekształcenia,
poprzez które doprowadza dzieło do swego celu, ale na koniec
zawsze rodzi pszenic , zwracaj c w obiegu całego procesu to,
co dostała na pocz tku — tak samo podczas gdy inne liczby
pomno one przez siebie wydaj liczby odmienne od samych
siebie, jedynie pi oraz sze pomno one przez siebie same
siebie przywracaj i odzyskuj . Gdy sze razy sze daje
trzydzie ci sze , a pi razy pi — dwadzie cia pi . Ale
znowu szóstka robi to tylko raz i wył cznie wtedy, kiedy jest
podniesiona do kwadratu; natomiast pi tka, która ma t sam
wła ciwo przy mno eniu, ma jeszcze i t , e gdy si j
dodaje do niej samej, wydaje na przemian to pi tk , to
dziesi tk i to tak bez ko ca, na laduj c zasad porz dkuj c
cały wszech wiat. Tak bowiem jak ona kształtuje z siebie
samej wiat a ze wiata nast pnie odtwarza sam siebie
według Heraklita33, który powiada: «Wszystko zamienia si w
ogie , a ogie we wszystko, tak jak złoto w monety, a one w
złoto» — tak zespolenie si pi tki z sam sob w naturalny
sposób nie rodzi niczego, co by było niedoskonałe lub jej
obce. Jej przemiany s okre lone: rodzi bowiem albo sam
siebie, albo dziesi tk , tj. albo co pokrewnego, albo co
doskonałego 34.
9. A teraz, je li kto zapyta, co to wszystko ma wspólnego z
Apollonem, to powiemy, e nie tylko z nim, ale i z Dionizosem, który ma prawa do Delf nie mniejsze ni Apollon.
Słyszymy od teologów, którzy głosz wierszem i proz , e
bóstwo jest ze swej natury nieskalane i wiekuiste, ale
33

Heraklit (Herakleitos) z Efezu, słynny filozof z VI w., zwany „ciemnym"
z powodu zwi złych aforyzmów trudnych do zrozumienia.
34
Dziesi tk uwa ali pitagorcjczycy za liczb „doskonał ", tzw.
„tetraktys", jako sum 4 pierwszych liczb.

pod wpływem jakiego zamysłu przeznaczenia przemienia si
i ju to cał natur rozpłomienia ogniem 35, wszystko
upodabniaj c do wszystkiego, ju to przybiera ró norodne
formy, wła ciwo ci i stany, tak jak jest teraz, i nazywa si
wtedy ogólnie znan nazw wszech wiata. Skrywaj c to od
tłumu, m drcy t przemian w ogie nazywaj Apollonem dla
jego jedyno ci, a Febem dla jego czysto ci36 i nieskazitelno ci;
natomiast przemiany i przesilenie rodz ce wiatry, wod ,
ziemi , ciała niebieskie, ro liny i zwierz ta okre laj
zagadkowo jako rozszarpanie i po wiartowanie, samego za
boga nazywaj Dionizosem, Zagreusem, Nyktelioscm i
Isodaitesem 37, obszernie opowiadaj c osobliwe mity o jakich
zagładach i znikni ciach, potem o wskrzeszeniach i
odrodzeniach dotycz cych wzmiankowanych przemian.
piewaj przy tym na cze Dionizosa dytyramby, pie ni
pełne gwałtownych uczu i wyra aj ce ró norodne niepokoje
i zam t. Bo i Aischylos mówi:
Godzi si , by przerywany okrzykami dytyramb
Towarzyszył w hulankach Dionizosowi 38

Apollonowi za piewa si pean, utwór uporz dkowany i
spokojny. Tak e malarze i rze biarze przedstawiaj tego
ostatniego jako ciesz cego si wiekuist młodo ci , Dionizosa
natomiast wielokształtnego, w ró nolitych postaciach.
35

Doktryna Heraklita i stoików: periodyczna „ekpyrosis"— spłoni cie
wszech wiata.
36
imi „Apollon" wytłumaczone tu jest jako tzw. alfa privativum
(wyra aj ce negacj ) + dopełniacz liczby mnogiej „pollon" — „wielu,
licznych", a zatem „nie b d cy wielo ci ". „Phoibos" — „czysty, wietlany".
37
Ró ne przydomki Dionizosa: Zagreus — tajemnicze imi jako syna
Zeusa i Persefony, rozszarpanego przez Tytanów w mitologii orfickiej.
„Nyktelios" — „nocny". „Isodaites" — „równo rozdzielaj cy".
38
Tragment nieznanego tekstu lirycznego, prawdopodobnie chóru
tragicznego (Nauck, TGF, frg. 355).

I w ogóle Apollonowi przypisuj równowag , spokój i
niewzruszon
powag , Dionizosowi za
usposobienie
nierówne, ł cz ce w sobie artobliwo , rozwi zło
i
szale stwo, nazywaj c go «Dionizosem bakchicznym,
podniecaj cym kobiety, rozkwitaj cym w szale czych
przejawach czci» 39. Dobrze ujmuj oni w ten sposób cechy
wła ciwe przemianom obu tych bóstw. A e te przemiany
odbywaj si w niejednakowym czasie, gdy dłu szy jest
okres «syto ci», krótki za «niedostatku», ludzie, zachowuj c
wła ciwy stosunek, przez wi ksz cze roku piewaj przy
ofiarach peany, a gdy nastanie zima, przerywaj pean,
rozpoczynaj dytyramb i przez trzy miesi ce wzywaj boga
Dionizosa. Uwa a si , e stosunek 3 do 9 odpowiada
okresowi wprowadzonego ładu w proporcji do okresu
rozpłomienienia.
10. Rozwiodłem si nad tym obszerniej ni w tych
okoliczno ciach nale ało. Wszelako jasne jest, e uwa a si
pi tk za co pokrewnego bóstwu, ju to jako sam siebie
przetwarzaj c w ogie , ju to znów jako dziesi tk wydaj c
z siebie wszech wiat.
A czy my licie, e z muzyk , nade wszystko ulubion
przez boga, nie ma ta liczba nic wspólnego? Główn , e tak
powiem, spraw harmoniki jest akord; a tych jest pi , a nie
wi cej, co wykazuje rozumowanie, a co ka dy i bez
rozumowania mo e do wiadczeniem sprawdzi na strunach i
na otworkach fletu. Wszystkie bowiem akordy bior pocz tek
w stosunkach liczbowych, ten za stosunek jest taki: kwarta
polega na stosunku 4 do 3, kwinta — 3 do 2, oktawa — 2 do l,
kwinta ponad oktaw — 3 do l,
39

Anonimowy fragment liryczny (Bergk, PLG, frg. 131). Sztuki
plastyczne istotnie przedstawiały Dionizosa ju to jako młodzie ca, ju to
brodatego m czyzn , a nawet jako dziecko.

a podwójna oktawa — 4 do 1. Tego za akordu, który
teoretycy muzyki wprowadzaj nazywaj c go kwart ponad
oktaw , który wykracza poza miar , nie nale y uznawa ani
przyjmowa za zasad nieracjonalnej przyjemno ci ucha
wbrew rozumowi. e ju pomin pi pozycji tetrachordu i
pi pierwszych tonacji czy harmonii, jak je tam nazywaj ,
które przez wi ksze lub mniejsze napi cie lub rozlu nienie
wydaj inne tony, ró ni ce si od nich mniej lub wi cej,
wysokie lub niskie. Ale z wielu a raczej z niezliczonych
interwałów tylko pi jest stosowanych w melodiach: diesis,
półton, ton, trzy półtony i dwa tony, a nie ma w obr bie
d wi ków ani wi kszego ani mniejszego interwału
ograniczonego wysoko ci i nisko ci , który by miał
zastosowanie w muzyce.
11. Pomin wszy wiele podobnych rzeczy — mówiłem dalej
— przytocz Platona, który powiada, e wiat jest jeden, a
je li oprócz niego s jeszcze inne, a nie tylko ten jeden
jedyny, to jest ich wszystkiego pi , a nie wi cej 40. Niemniej
jednak, je li ten jest jeden jedyny, jak s dzi Arystoteles 41, to i
on w pewnym sensie składa si z pi ciu poł czonych: jednym
z nich jest wiat ziemi, drugim — wiat wody, trzeci i czwarty
to powietrze i ogie , pi tym za niebo, które jedni nazywaj
wiatłem, inni — eterem, jeszcze inni wła nie «pi tym
bytem», kwintesencj , która jedyna spo ród ciał ma t
wła ciwo
z natury, a nie z jakiej konieczno ci czy
przypadku, e si w koło obraca. St d te Platon, zwa ywszy,
e pi jest w naturze najpi kniejszych i najdoskonalszych
form: piramida, sze cian,
40

Platon, Timajos 55 CD. Kwestia wielo ci wiatów jest obszernie
omawiana w dialogu O zamilkni ciu wyroczni (Plutarch, Moralia, wybór..., tł.
Z. Abramowiczówna, Wrocław 1954).
41
Arystoteles, O niebie 18-9.

o mio cian, dwudziesto cian i dwunasto cian, poprzydzie-lał
je poszczególnym ywiołom 42.
12. S i tacy, którzy równie działania zmysłów — a jest
ich pi — ł cz z owymi pierwotnymi substancjami. Uwa aj
oni, e dotyk ma charakter twardy i zbli ony do ziemi, smak
odbiera wła ciwo ci smakowe za po rednictwem ich
wilgotno ci; powietrze wstrz ni te staje si dla słuchu
d wi kiem i hałasem. Z dwóch za pozostałych, zapach,
przydzielony w chowi, jest wyziewem zrodzonym pod
wpływem ciepła, a zatem czym ognistym; wreszcie, poniewa
wzrok rozbłyska dzi ki swemu pokrewie stwu z eterem i
wiatłem, staje si zespoleniem i zlaniem si ich obu o
podobnych wła ciwo ciach 43. Innego za zmysłu poza tymi
nie posiada adna ywa istota, ani te w wiecie nie istnieje
adna inna substancja prosta i czysta sama w sobie. Tote
wydaje mi si godzien podziwu ten ład i przydzielenie tych
pi ciu do tamtych pi ciu".
13. Przerwawszy na chwil , rzekłem: „Có to mi si
przytrafiło, Eustrophosie, em omal nie pomin ł Homera, jak
gdyby nie on pierwszy podzielił wiat na pi cz ci; on trzy
rodkowe przydzielił trzem bóstwom, dwie za kra cowe:
Olimp i ziemi , z których ta pierwsza to górny, druga — dolny
kraniec 44, pozostawił wspólne i nie podzielone. Ale «trzeba
powróci do wywodu», jak powiada Eurypides45. Mianowicie
ci, co gloryfikuj czwórk 46, nie bez racji dowodz , e ka de
ciało jest utworzone w proporcji do tej liczby. Gdy ka de
ciało stałe polega na poł 42

Platon, Timajos 53 C-55 G.
Ta teoria zwi zku 5 zmysłów z 5 ywiołami jest pewnym wariantem
my li Arystotelesa.
44
Iliada, XV 187-193. Trzy bóstwa to Zeus, Posejdon i Hades.
45
Fragment nieznanej tragedii Eurypidesa (Nauck, TGF, frg. 970).
46
Zob. przypis 32.
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czeniu wysoko ci z długo ci i szeroko ci : poprzedzeniem
długo ci jest punkt odpowiadaj cy jedynce; długo
bez
szeroko ci nazywa si lini i jest dwójk ; ruch linii w
szeroko tworzy płaszczyzn w trójce; gdy za doł czy si do
tego wysoko , czyli czwarty wymiar, i wymknie z tego ciało
przestrzenne, ka dy widzi, e czwórka doprowadza natur do
stanu wyko czonego, dotykalnego i stawiaj cego opór, ale
potem pozostawia je pozbawione tego. co najwa niejsze. Ciało
bowiem nie posiadaj ce duszy jest, e tak powiem, osierocone
i niedoskonałe, niezdolne do niczego, je li si nim nie
posługuje dusza. Ruch za albo stan zmienno ci, który w ciało
wprowadza dusz , działaj c jako pi ty czynnik, sprawia w
i o tyle przewy sza czwórk , o ile
naturze doskonało
godno ci ró ni si ywa istota od martwej.
Ale harmonia i znaczenie pi tki, wymagaj c si jeszcze, nie
pozwala stworzeniom rozmno y si w niezliczone rodzaje,
lecz wytwarza wszystkiego pi form istot ywych. Istniej
mianowicie: bogowie, demony, herosowie, czwarty jest rodzaj
ludzki, ostatni za , pi ty, to zwierz ta pozbawione rozumu. A
jeszcze je eli i dusz podzielisz według jej natury na cz ci, to
wegetatywna, drug —
pierwsz i najni sz jest cz
postrzegawcza, trzeci — po -dawcza, nast pn po niej —
pop dliwa; a dopiero kiedy dusza dochodzi do cz ci
rozumnej, osi ga doskonało swej natury i zatrzymuje si
jakby u szczytu na tym pi tym stopniu.
14. Liczby tej, posiadaj cej tyle i takich wła ciwo ci, tak e
i pochodzenie jest pi kne — nie to, które my ju omówili,
składaj ce si z dwójki i trójki, ale to, które tworzy poł czenie
składnika pierwotnego z pierwszym kwadratem liczby.
Pierwotnym składnikiem wszelkiej liczby jest jedynka,
pierwszym za kwadratem czwórka —

z nich za , jakby z formy i materii osi gaj cej spełnienie,
pi tka. A je eli maj racj ci, co twierdz , e i jedynka
stanowi kwadrat, jako e jest pot g samej siebie i zostaje
sam sob , to pi tka, zrodzona z dwóch pierwszych
kwadratów, nie doznaje uszczerbku w szlachetno ci swego
pochodzenia.
15. Ale gdy powiem to, co najwa niejsze — mówiłem —
obawiam si , e to zmartwi naszego Platona, tak jak on
opowiadał, e wzmianka o ksi ycu martwiła Anaksago-rasa,
gdy on przywłaszczył sobie teori o jego wieceniu, podczas
gdy była ona bardzo dawno znana — czy nie tak wyra a si
on w Kratylosie47? — „Owszem, rzekł Eustrophos, ale na
czym polega podobie stwo, nie widz ". — „Ale przecie wiesz
chyba, e w Sofi cie wykazuje istnienie pi ciu głównych
pierwiastków? S to: istnienie, to samo , odr bno , a po
czwarte i po pi te ruch i bezruch 48. W Filebie za , u ywaj c
innego podziału, twierdzi, e jedno ci jest niesko czono , a
odr bno ci sko czono , z poł czenia za obu rodzi si
wszystko inne. Przyczyn poł czenia nazywa czwartym
rodzajem, a nam pozostawił do odgadni cia pi ty — ten, za
którego spraw to, co si zł czyło, znów si rozró nia i
rozdziela 49. Przypuszczam, e te rzeczy były podane jako jak
gdyby \vizerunki tamtych: stawanie si jako obraz istnienia,
niesko czono — ruchu, sko czono — bezruchu, czynnik
ł cz cy — to samo ci, a rozdzielaj cy — odr bno ci. Ale
je li te dwie kategorie nie s tym samym, czy tak, czy inaczej
on byłby je uj ł w pi rodzajów czy gatunków. Kto wi c,
zrozumiawszy to wcze niej od Platona, po wi cił to E bogu
47

Platon, Kratylos 409 a.
Platon, Sofista 254 B-256 D.
49
Platon, Fileb 23 C-E.

48

jako symbol objawiaj cy liczb wszech wiata. Ale przecie
Platon zrozumiał, e i dobro uwidacznia si w pi ciu formach:
pierwsz jest umiarkowanie, drug proporcjonalno , trzeci
intelekt, czwart
wiedza, umiej tno ci i prawdziwe
przekonania w duszy, pi ta za , je li istnieje, to jest to jaka
rozkosz czysta bez adnej domieszki cierpienia; i tu on
ko czy, cytuj c wiersz orficki:
W szóstym za pokoleniu przerwijcie pie

t przepi kn

50

16. Do tego wszystkiego, rzekłem, co wam powiedziałem,
dodam co dla Nikandra:
Krótk za piewam pie

dla rozumiej cych 51.

Szóstego dnia na pocz tku miesi ca, kiedy sprowadzasz Pyti
do prytanejonu, wpierw wybieracie trzy losy z pi ciu, dziel c
mi dzy siebie: ona wyci ga trzy, a ty dwa 52. Czy nie tak?" —
„Tak jest, na to Nikander, ale nie wolno mówi , dlaczego". —
„Nieprawda , odrzekłem, u miechaj c si , dopóki nie
staniemy si po wi ceni i bóg nam nie da pozna prawdy; w
ka dym razie i ten fakt doł czy b dzie mo na do tego, co my
ju o pi tce powiedzieli". O ile pami tam, na tym zako czyła
si pochwała arytmetycznych i matematycznych wła ciwo ci
owego E.
17. Ammonios za , jako e i on był zdania, i matematyka
jest nie najpo łedniejsz cz ci filozofii, rad był z tego,
co my mówili i odezwał si : „Nie ma co zbyt szczegółowo
przeciwstawia si tym młodym; tylko e ka da z liczb
niemało ma cech, które mo na wychwala i sławi , je li kto
zechce. A na có mówi o tych innych?
50

Cytat powtórzony za Platonem, Fileb 66 C (Kern, frg. 14).
Cytat z nieznanego utworu orfickiego (Kern, frg. 334).
52
Tekst w tym miejscu zepsuty i niejasny, poprawiany przez uczonych.
Prytanejon — gmach posiedze Rady delfickiej.
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Wszak wi ta siódemka Apollona zaj łaby cały dzie , zanim
by kto zdołał wymieni wszystkie jej przymioty. Czy by my
wi c mieli przedstawi m drców jako «zwalczaj cych»
ogólne mniemanie «od pradawnych lat» 53, je li zepchn wszy
siódemk z honorowego miejsca po wi c bogu pi tk jako
rzekomo odpowiedniejsza?
Otó ja nie s dz , eby ta litera oznaczała liczb czy
miejsce w kolejno ci, albo spójnik, czy jak
inn z
niesamodzielnych cz ci mowy. Jest to samowystarczalny
zwrot i przemowa do boga, wprowadzaj ca jednocze nie tego,
kto przemawia, w wiadomo istoty boga. Bóg bowiem do
ka dego z nas, kto tu do niego przychodzi, jakby na powitanie
odzywa si : «poznaj samego siebie», co chyba nie jest mniej
ni «witaj» 54? My za ze swej strony odpowiadamy bogu:
«Jeste » jako zwrot wła ciwy, prawdziwy i jedyny
przynale ny jemu samemu, potwierdzaj cy jego istnienie.
18. My bowiem tak naprawd to nie mamy udziału w
istnieniu, lecz ka da natura miertelna, znajduj c si
pomi dzy narodzinami i mierci , przedstawia tylko widmo i
pozór samej siebie, niewyra ny i niestały. Je li za wyt ysz
my l, by j pochwyci , b dzie tak, jak z nabraniem wody w
gar : im bardziej zaciskasz dło , eby j utrzyma , tym
bardziej ucieka i przepada to, co ogarniasz. Tak umysł, goni c
za całkowit jasno ci co do ka dej istoty podległej
cierpieniom i zmianom, bł dzi, bo zwraca si to ku jej
narodzinom, to ku zagładzie, a nic stałego ani rzeczywi cie
istniej cego uchwyci nie jest w stanie. «Dwakro bowiem
wej do tej samej rzeki nie sposób» według Heraklita, ani
dwa razy dotkn jakiego miertel53
54

Cytat z nieznanego utworu poety Simonidesa.
Po grecku: „chaire", dosłownie — „raduj si ".

nego bytu w tym samym stanie. Bystro zmian go rozprasza i
znów zespala w jedno, a raczej ani «znów», ani «pó niej»,
tylko jednocze nie przybywa i ubywa, pojawia si i znika. St d
te nie mo e ów byt nawet doj do istnienia przez stawanie
si , które nigdy nie ustaje, ale od nasienia ci gle si zmieniaj c
wydaje płód, potem niemowl , potem dziecko, nast pnie
podrostka, młodzie ca, m czyzn , podeszłego wiekiem
starca, przy czym wcze niejszy wiek ust puje nast pnemu. A
my, co miechu warte, obawiamy si jednej mierci, kiedy ju
tyle razy umierali my i umieramy. Nie tylko bowiem, jak
Heraklit powiedział: « mier ognia to narodziny powietrza, a
mier powietrza to narodziny wody», ale jeszcze wyra niej
odnosi si to do nas samych: [m ] umiera w pełni sił, gdy
staje si starcem, tak jak umarł młodzieniec, by sta si
m czyzn i chłopiec, by sta si młodzie cem, i niemowl , by
sta si chłopcem, A człowiek wczorajszy umarł na rzecz
dzisiejszego, dzisiejszy za umiera na rzecz jutrzejszego; nikt
nie pozostaje jednym i tym samym, lecz stajemy si wieloracy,
gdy materia obraca si w koło i ze lizguje koło jakiego
jednego wzoru i wspólnej formy. Bo jak e by my, pozostaj c
wci tymi samymi, mogli cieszy si teraz czym innym ni
cieszyli my si dawniej? Jak e to lubimy czy nie lubimy,
podziwiamy czy ganimy kolejne przeciwie stwa, inaczej
mówimy, inaczej odczuwamy, ani wygl du, ani postaci, ani te
my li nie zachowujemy tych samych? Bez zmiany bowiem nie
sposób mie doznania odmienne, a kto si zmienia, nie
pozostaje tym samym; je li za nim nie pozostaje, nie istnieje
naprawd , tylko wła nie si zmienia w samym istnieniu, staj c
si innym ni był przedtem. To zmysły nas myl , które przez
niewiedze to, co jest tylko zjawiskiem, bior za byt prawdziwy.
19. Có wi c jest tym, co istnieje naprawd ? To, co

jest wiekuiste, nie zrodzone i niezniszczalne, któremu czas
adnej nie przynosi zmiany. Czas mianowicie jest czym
ruchomym, kojarz cym si w wyobra ni z ruchliw materi ;
ci gle płynie i nic nie zatrzymuje, jakby jaki zbiornik mierci
i narodzin. A to przecie , co si o nim mówi: «potem» i
«przedtem», «b dzie» i «było», jest samo przez si
wyznaniem nieistnienia; mówi bowiem, e istnieje co , co si
jeszcze nie zrodziło albo ju przestało by , jest głupot i
nonsensem. Te za wyra enia, na których opieramy poj cie
czasu: «nastało» czy te «jest obecnie», czy «teraz» —
przepadaj , gdy wda si w to rozumowanie. Albowiem czas
rozpada si na przyszło
i przeszło
i z konieczno ci
rozpływa si jak mgnienie blasku, które kto chce zobaczy .
Je li za natura, która jest mierzona czasem, ma t sam
wła ciwo co on, który j mierzy, to i w niej nic nie ma
stałego ani istniej cego, tylko wszystko rodzi si i umiera w
odpowiednim stosunku do czasu. Tote nawet nie godzi si
mówi o tym, co istnieje naprawd , e «było» lub «b dzie»,
gdy s to odchylenia i zboczenia wła ciwe czemu , co nie
jest z natury utrwalone w istnieniu.
20. Ale bóg istnieje (je li trzeba to stwierdza ) i istnieje nie
w adnym czasie, ale w wieczno ci nieruchomej, bezczasowej, nie znaj cej odchyle , gdzie nic nie ma wpierw ani
pó niej, nic przyszłego ani przeszłego, nic starszego ani
młodszego. Bóg, b d c jedynym, wypełnia jedyn
tera niejszo ci trwanie na zawsze. I tylko to istnieje
naprawd , co istnieje na jego modł : co ani si nie stało, ani
si nie stanie; ani si nie zacz ło, ani si nie sko czy. Tak oto
wi c nale y ze czci zwraca si do niego i pozdrawia :
«Jeste » albo nawet, na Zeusa, tak jak niektórzy staro ytni:
«Jeste tym, co jedyne». Bóstwo nie jest bowiem mnogo ci ,
tak jak ka dy z nas, którzy my zło eni

z tysi cznych składników powstałych dzi ki zmianom i jeste my
zbieranin ró nolitych pierwiastków bezładnie pomieszanych.
Byt natomiast mo e by tylko jedno ci , tak jak jedno musi
by bytem. Inno za , ró ni c si od bytu, wyrodnieje w niebyt.
Tote przystoi bogu i pierwsze jego imi , i drugie, i trzecie.
«Apollon» mianowicie jako odrzucaj cy wielo i mnogo ;
«Ieios» jako c jeden jedyny; co do imienia Phoibos, t nazw , jak
si zdaje, staro ytni okre lali wszystko to, co czyste i wi te 55,
tak jak Tessalczycy mówi o kapłanach, którzy w dniach
feralnych podobno sp dzaj czas samotnie na dworze, e
za jest czysta, bez
«podlegaj oczyszczeniu». Jedno
domieszki; gdy zmieszanie czego z czym jest skalaniem, tak
jak to gdzie i Homer mówi o barwionej ko ci słoniowej, e jest
«splamiona» 56. A farbiarze o zmieszanych farbach mówi , e s
«zepsute», mieszanie za ich nazywaj
«psuciem» 57.
Niew tpliwie wi c temu, co nieskalane i czyste, przystoi by
jedno ci bez domieszki.
21. Ci za , którzy uwa aj Apollona i sło ce za jedno i to
samo, zasługuj dla swej szlachetno ci na nasz yczliwo i
sympati , jako e umieszczaj poj cie bóstwa w tym, co
najbardziej czcz ze wszystkiego, cokolwiek znaj i czego
pragn . Wszelako teraz obud my ich, ni cych o bogu w
najpi kniejszym ze snów, i wezwijmy, by poszli wy ej i
ogl dali jego istnienie na jawie, ale czcz c jednocze nie ten
obraz jego i wielbi c jego moc rozrodcz ,
55

Co do imienia „Apollon" zob. przyp. 36. „leios" wyprowadzone od
epickiej formy „ios", znacz cej „jeden". „Phoibos" zob. przypis 36.
Wszystko· to etymologie „ludowe", zupełnie dowolne.
56
Swobodny cytat z Iliady, IV 141.
57
Tak e w malarstwie, gdzie kolory złamane zamiast czystych oraz
wiatłocie wprowadził malarz Apollodoros z Aten (koniec V w.). U ywano
na nie terminu „phthora", tj. „zepsucie, zagłada".

bo o tyle, o ile to mo liwe dla bytu zmysłowego i zmiennego
w stosunku do duchowego i stałego — odzwierciedla on w
jaki wietlany sposób bosk łaskawo i szcz liwo .
Natomiast o jego przeobra eniach i przemianach, kiedy
miałby to rozpłon wraz z całym wszech wiatem, jak mówi ,
to znów zg szcza si i zni a , zmieniaj c si w ziemi , w
morze, w wiatry, w istoty ywe i doznaj c ci kich kolei losu
zwierz t i ro lin — o tym nawet słucha si nie godzi. Gorszy
wówczas byłby od tego dziecka, o którym mówi poeta 58, co to
bawi si piaskiem, który nagromadza, a potem samo rozsypuje
— gdyby w podobnej zabawie ze wszechcało ci tworzył raz
po raz wiat, który przedtem nie istniał, po to, eby go znowu
zniszczy . Wr cz przeciwnie — wszystko, co tylko mo e
zawiera w sobie wszech wiat, bóg to zespala w byt i ochrania
słabo materii d cej do unicestwienia.
Wydaje mi si , e wła nie to słowo «jeste » przeciwstawia
si takiej teorii59 i wiadczy, e nigdy nie zachodzi w nim
przeobra enie ani przemiana; natomiast przystoj takie czyny
i doznania innemu bóstwu, a raczej demonowi, którego
dziedzin jest natura, podległa mierci i narodzinom. Wynika
to jasno z imion, które s sobie przeciwne i brzmi wr cz
odwrotnie. Ten bowiem nazywa si Apollon, tamten za
Pluton, ten — «Jasny», tamten — «Niewidzialny» 60, ten —
« wietlany», tamten — «Mroczny».
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Iliada XV 362.
Tj. teorii o kolejnych fazach.
60
Imi Pluton nie mo e by w rzeczywisto ci adnym przeciwstawieniem
do „Apollon" (zob. przyp. 36), gdy pochodzi od „plutos" — „bogactwo".
„Jawny" zob. przyp. 9. „Niewidzialny" — „Aidoneus", to „etymologia
ludowa" z alfa privativum + „idein" — „zobaczy , widzie ". Plutarch, jak i
poprzednio, naci ga etymologie i znaczenia.
59

Temu towarzysz Muzy i Pami , tamtemu Zapomnienie i
Milczenie; ten wreszcie jest «Kontemplacyjny» i « wiatłodajny», a tamten:
Monarcha ciemnej nocy i bezczynnego snu61

który przecie :
...najbardziej z bogów dla ludzi jest nienawistny62

A o Apollonie Pindar bardzo wdzi cznie powiedział:
Os dzon, e jest najłaskawszy dla ludzi63

Słusznie wi c wyrzekł Eurypides:
Libacje dla zmarłych dusz
I piewy — tych bóg złotowłosy,
Apollon, nie zwykł przyjmowa 64.

A jeszcze przed nim Stesichoros:
...taneczne wszak korowody, piewy, wesołe
igraszki lubi Apollon, Skargi ałobne za Hades
otrzymał losem65.

Sofokles za nawet instrumenty muzyczne poprzydzielał im
osobno, co wida ze słów:
Lamentom nie w smak nabla ani d wi ki lir66.
Cytat z nieznanego utworu lirycznego (Bergk, PLG, frg. 92). 62 Iliada
IX 159.
63
Cytat z nieznanego utworu Pindara, parokrotnie powtórzony u Plutarcha
(Turyn, PCF, frg. 158).
64
Eurypides, Błagalnice, w. 975 nn.
65
Cytat z nieznanego utworu lirycznego poety Stesichorosa z VII/VI w.
(Beigk, PLG, frg. 50).
66
Cytat z nieznanej tragedii Sofoklesa (Nauck, TGF, frg. 765). Nabla —
instrument strunowy pochodzenia wschodniego.
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Wszak e flet dopiero pó no, od niedawna o mielił si da
słysze przy zabawach, pierwotnie za był stosowany o przy
obrz dach ałobnych, i funkcja jego tam nie była bynajmniej
zaszczytna ani wietna. Ale potem wszystko pomieszano i
popl tano, zwłaszcza to, co si odnosi do bogów, z tym, co si
odnosi do demonów, i w rezultacie powstał ogólny zam t.
Wprawdzie zwrot «jeste » i zwrot «poznaj samego siebie»
wydaj si niejako sobie przeciwstawia , ale znowu w pewnej
mierze i zgadza si : pierwszy mianowicie z l kiem i czci
obwołuje boga jako wiekui cie istniej cego, drugi jest dla
miertelnika przypomnieniem jego natury i jego słabo ci".

O ODWLEKANIU KARY PRZEZ BOGÓW
! "
#
#!

WST P

Dialog ten, zaliczany do „pytyjskich", jako e rzecz dzieje si w Delfach,
zajmuje si zagadnieniem „najci szym" dla teologa — teodyce . Zagadnienie,
dlaczego zło jest tak cz sto bezkarne, nale y do stałego repertuaru zarzutów,
jakie niewiara stawia wierze w opatrzno bosk , a nawet chyba do zarzutów
naczelnych.
Wobec wspomnianych w dialogu faktów historycznych da si z grubsza
okre li czas jego powstania. Mowa tam mianowicie o przepowiedni wybuchu
Wezuwiusza, który miał miejsce w 79 r., oraz o „dobrym" cesarzu le cym na
ło u mierci, Neron za figuruje jako zmarły. Za owego umieraj cego cesarza
mo e by uwa any tylko Tytus, który zmarł w 81 r., a zatem dialog musiał
powsta w 80 r. (nie wszyscy si z tym zgadzaj ). Dialog jest po wi cony
Avidiusowi Quietusowi, jednemu z rzymskich przyjaciół Plutarcha, równie
jednemu z adresatów diatryby O miło ci braterskiej1. Tam jednak jest na wst pie
całe uzasadnienie dedykacji, tu za tylko imi adresata w apostrofie. To imi w
pierwszych słowach jest wła ciwie jedynym argumentem przemawiaj cym za
tym, e dialog rzeczywi cie tu si zaczyna (jak uwa aj wydawcy oraz K.
Ziegler, autor monografii o Plutarchu), gdy inaczej mo na by by zupełnie
pewnym, e pocz tek utworu zagin ł, tak jak w dialogu o obliczu na tarczy
ksi yca. W ra cy bowiem sposób zaczyna si on je li nie od rodka zdania, to
od rodka okresu zdaniowego; trafiamy in medias res, mi dzy osoby b d ce w
trakcie dyskusji z kim , kto odchodzi; nie dowiadujemy si , na co chc
odpowiada — domy lamy si tylko. Nawet sama osoba odchodz cego partnera
budzi podstawow w tpliwo , gdy w tek cie mamy „ho Epikuros", co
wydawcy przerabiaj na „ho Epikure-jos" — „epikurejczyk" (a i tak brak
imienia), by uzyska jaki sensowny obraz sytuacji. Tak e i miejsce dyskusji jest
na razie niewiadome: mowa o spacerze „w kru ganku", co mo e si odnosi
jedynie do jakiej wcze niej wymienionej
1

Zob. Wst p do tego dziełka w: Plutarch, Moralia (wybór), BKF, Warszawa 1977,
s. 249 i n.

miejscowo ci; dopiero w 8 rozdziale dowiadujemy si , e rzecz si dzieje w
Delfach. Tak e słowa, e dyskutant „nagadał na opatrzno bez ładu i składu",
stanowczo — moim zdaniem — wiadcz o zagini ciu pocz tku, tym bardziej e
brak jest zreferowania teorii epikurejskiej, neguj cej opatrzno . Argument z
imieniem Quietusa uwa am zatem za zbyt słaby: ostatecznie apostrofa ta mogła
by w tek cie powtórzona.
Dialog rozpada si na dwie cz ci: logos i mythos. W dyskusji bior udział
prócz autora: jego brat Timon, zi
Patrokleas i przyjaciel Olimpichos,
osobisto ci realne, znane z innych pism Plutarcha. Mit za opowiada sam
Plutarch.
Dyskusja zaczyna si od razu od negatywnego stanowiska wobec teorii
Epikura, neguj cej istnienie opatrzno ci, które podzielaj wszyscy — potem
jednak e okazuje si , e niektóre argumenty nieobecnego przemówiły do
przekonania obecnych, mianowicie odwlekanie przez bogów kary na wyst pnych
albo całkowite jej zaniechanie. I odt d wszystko si ogniskuje na tym
zagadnieniu. Trzej interlokutorzy Plutarcha prezentuj ka dy inn obiekcj , które
zapewne były wysuni te przez owego epikurejczyka. Patrokleas wysuwa zarzut,
e spó niona kara zach ca do dalszych wyst pków, Olimpichos dodaje, e nie
jest ona w ogóle odczuwana jako kara. Na to Plutarch odpowiada, e bóg lepiej
wie, co jest wskazane, a co nie, a nieraz odwlekanie kary daje mo no poprawy i
zado uczynienia z własnej inicjatywy, tak e niejeden przest pca okazał si
pó niej dobroczy c . Głównie za akcentuje Plutarch, e nie ma win bezkarnych,
twierdz c (całkowicie zreszt wbrew obserwacji realnej — ale nikt tego nie
kwestionuje), e wyrzuty sumienia oraz sama obawa przed kar ju s kar .
Timon wyst puje z trzecim zarzutem: niesprawiedliwo ci jest kara spadaj ca na
potomków winnego. I tu znów Plutarch odpowiada, e wiele z przykładów
przytoczonych przez Timona jest fikcyjnych. Ale to słaby argument. Wa niejsze
jest to, e je li akceptuje si zaszczyty wiadczone potomkom wybitnych ludzi, to
tym samym uznaje si ci gło wi zi rodowej mi dzy przodkami a potomstwem,
gdy wi ksza cz
organizmu rodziców przechodzi w dzieci. Poza tym kara
jednych wpływa na innych, gdy dyspozycje do pogorszenia lub poprawy
przenosz si z duszy na dusz . Olimpichos zwraca uwag , e takie traktowanie
sprawy implikuje wiar w istnienie i nie miertelno duszy, czemu — jak to było
do przewidzenia — gor co przytakuje Plutarch. Ludzie nie byliby warci opieki
bogów, gdyby nie posiadali w sobie elementu boskiego. Dusza zatem istnieje, i
ona to odbiera kary i nagrody. Twierdzenie Biona, e mieszno ci jest karanie
potomków za winy przodków, tak jak by ni było leczenie ich z chorób
przodków, jest bł dne, gdy u synów chorych

ojców przejawiaj si dyspozycje chorobowe, które trzeba profilaktycznie
zwalcza — a tak samo rzecz si ma z duszami. Bóg za , który widzi ukryt
przyszło , nieraz interweniuje zawczasu.
Racjonalny ten wywód, logos, nie wystarcza dyskutantom i
daj
zapowiedzianego poprzednio przez Plutarcha mitu, który ma ilustrowa zarówno
twierdzenie o istnieniu opatrzno ci, jak i „ ycia po yciu". On si jednak o nim
wyra a: „je eli to jest mit", sugeruje zatem jego realno .
Bohater opowie ci jest oczywi cie postaci fikcyjn , imi Thespesios znaczy
„boski, cudowny, błogosławiony", w tym wypadku niemal dosłownie —
„obdarzony łask " nagłego nawrócenia. Tym si bowiem ró ni od Plato skiego
Era (którego widzenie Plutarch na laduje, podobnie jak w widzeniu Timarcha w
Duchu opieku czym Sokratesa), e nie tylko ogl da za wiatowe sprawy, ale
prze ywa osobiste nawrócenie — z niegodziwca staje si niezwykle cnotliwym
człowiekiem. Mamy tu typowo Plutarchowe podej cie praktyczno-moralistyczne.
W drówka Thespesiosa po za wiatach z przewodnikiem, który mu wszystko
tłumaczy, tak przypomina Dantego z Wergi-liuszem, e niektórych skłoniło to do
upatrywania mo liwo ci wpływu Plutarcha, czego jednak nie sposób przyj . W
obrazie za wiata element pita-gorcjsko-orficki (wzmianka o Orfeuszu w rozdz.
27) gra rol naczeln , cho w drówka dusz nie jest przedstawiona całkowicie
konsekwentnie. Adrasteja jest tu niemal uto samiona z Nemesis, co si zdarza
nie tylko u Plutarcha. Rola Pojne jako „najłagodniejszej" z karcicielek odbiega
od pełnego grozy uj cia np. u Ajschylosa w Ofiarnicach. Plutarch nie byłby
jednak sob , gdyby w te obrazy — wiadcz ce o ogromnej sile wyobra ni — nie
wprowadził motywów apolli skich, delfickich, jak tajemniczy trójnóg wydaj cy
z siebie wiatło oraz proroctwa Sybilli. Wyj tkowy epizod z Neronem jest do
dziwnym pomysłem — usprawiedliwia go gor cy filhellenizm Plutarcha.
Dialog ko czy si ex abrupto. Nie tylko nie dowiadujemy si , co to za dwie
niewiasty w ko cowej scenie, ale tak e nie ma ani słowa o reakcji słuchaczy na
opowie o Thespesiosie. Jednak e równie pozbawione formalnego zako czenia
s oba poprzednie dialogi, jak i O obliczu widniej cym na tarczy ksi yca.
Poniewa zagadnienie teodycei absorbowało chrze cija skich apologetów,
dziwi si mo na, i ten dialog nie został wykorzystany przez Ojców Ko cioła.
Tak e Montaigne, wielki wielbiciel Plutarcha, nie zwrócił uwagi na ten utwór,
który K. Ziegler, monografista Plutarcha, nazywa jednym z jego najdojrzalszych
dzieł. Erazm z Rotterdamu pow tpiewał o autentyczno ci dialogu; dzi nie jest
ona kwestionowana.

1. To rzekłszy, Kwietusie 1, epikurejczyk2, zanim kto zd ył
mu odpowiedzie , oddalił si , gdy my wła nie doszli do ko ca
kru ganka; my za , przystan wszy, jakby ze zdumienia
osobliwo ci tego człowieka, w milczeniu spogl dali my na
siebie nawzajem, a potem zawrócili my i kontynuowali my
przechadzk .
Nast pnie pierwszy odezwał si Patrokleas 3: „Jak wam si
zdaje — czy mamy zaniecha tego dociekania, czy te mo e na
twierdzenia, które on wygłosił, odpowiedzmy w jego
nieobecno ci tak jakby był obecny?" Na to Timon 4: „Gdyby on
«cisn wszy grot oddalił si » 5, nawet nie wypadałoby
zlekcewa y tkwi cego w nas pocisku. Podobno przecie
Brasidas6 wyrwał włócznie ze swej rany i ugodziwszy ni tego,
kto j zadał, na miejscu go zabił. A nam przecie nie trudno
obroni si przed tymi, którzy kieruj do nas kłamliwe i
niedorzeczne wypowiedzi: wystarczy odrzuci takie mniemanie,
zanim ono nas przeniknie". — „A có , rzekłem ja, z tego, co on
powiedział,
1

Zob. Wst p.
Zob. Wst p.
3
Zi Plutarcha.
4
Brat Plutarcha.
5
Wyra enie przysłowiowe.
6
Wybitny wódz sparta ski.
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najbardziej nas poruszyło? Nagadał bowiem ten człowiek na
opatrzno mnóstwo bez ładu i składu, atakuj c j obel ywie
jakby w jakim napadzie zło ci".
2. Na to Patrokleas: „To powolno i zwlekanie bóstwa w
karaniu wyst pnych wydaje mi si najgro niejsze. I teraz te jego
słowa od wie yły i odnowiły moje przekonanie; gdy od dawna
oburzałem si słuchaj c Eurypidesa: «Oci ga si —ju taki jest z
natury — bóg» 7. A wszak e nie godzi si bogu w niczym by
opieszałym, a ju najmniej wobec wyst pnych — oni nie s
opieszali, ani «odkładaj cy na pó niej» 8, tylko daj si
nami tno ciom ponosi na łeb na szyj ku wyst pkom. Bo
wszak e «je li zemsta idzie w lad za krzywd », jak powiada
Tukidides 9, to zagradza drog tym, którzy posuwaj si jak
najdalej w złem, gdy ono si spotyka z powodzeniem. aden
bowiem dług tak nie odbiera otuchy i dobrego samopoczucia
pokrzywdzonemu, a nie dodaje tyle zuchwalstwa i bezczelno ci
niegodziwcowi, jak przeterminowana kara; podczas gdy
natychmiastowy odwet za popełnione czyny jednocze nie
hamuje dalsze złe post pki i zwłaszcza podnosi na duchu
pokrzywdzonego. Tote uparcie mi si przypomina powtarzane
kilkakrotnie przez Biasa10 powiedzenie, mianowicie miał
odezwa si do pewnego łajdaka: «Nie tego obawiam si , eby
nie poniósł kary, tylko e sam tego mog nie zobaczy !» Bo i
có za po ytek mieli Messe czycy, co przed tym zgin li, z
ukarania Aristokratesa, którego zdrada w bitwie przy «Kurhanie
Dzika» nie została wykryta przez 20 lat z gór (a on tymczasem
panował nad
7

Cytat z tragedii Orestes, w. 420. Chodzi o Apollona.
Por. Platon, Prawa, 901 E.
9
Cytat z Wojny Peloponeskiej, III 38, 1.
10
Jeden z „siedmiu m drców" (zob. dialog Plutarcha Uczta siedmiu
m drców).
8

Arkadyjczykami), kiedy wreszcie wyszło to na jaw i on poniósł
kar — ale oni ju nie yli! 11 Albo co za pociech mieli
Orchome czycy, którzy potracili dzieci, przyjaciół i krewnych
na skutek zdrady Lykiskosa, e w długi czas potem chwyciła go
choroba i tak prze arła jego ciało, e cho ci gle si obmywał i
zanurzał w rzece, pod przysi g przyzywał sam na siebie kl tw
i zgnilizn —jako zdrajca i zbrodniarz? 12 Wyrzucania za
skalanych zwłok i usuwania trupów poza granice kraju w
Atenach nie dane było ogl da nawet synom synów owych
pomordowanych13. St d Eurypides bezsensownie stara si
odwie od wyst pków takimi słowy:
Nie wr cz ci Sprawiedliwo spotka, nie bój si . Nie zada
ciosu w serce, ni adnemu z tych, Cło grzesz , lecz po cichu si
skradaj c, chce Pochwyci winnych, cho nie rychło, lecz w
sam czas14.

Nie co innego przecie , tylko ta wła nie my l, któr li ludzie
sami siebie zach caj , daje im hasło do bezprawia — e
przest pstwo przynosi od razu owoc pon tny i obliczalny, a kara
przychodzi pó no, w długi czas po odniesionej korzy ci".
3. Po tych słowach Patrokleasa Olimpichos dodał: „A do tego
jak wielk niedorzeczno sprawia, Patrokleasie, ta zwłoka i
oci ganie si bóstwa! Mianowicie powolno
w działaniu
odbiera wiar w opatrzno . Je eli odwet nie nast puje
bezpo rednio po ka dym przest pstwie, tylko
11

Plutarch popl tał tu zdrad króla Aristokratesa w bitwie „Nad Rowem"
(zob. Polybios, Dzieje, IV 33, 5-6) ze zwyci stwem Aristomenesa przy
„Kurhanie Dzika" (zob. Pausanias, Przewodnik po Grecji, IV 19, 3).
12
Historia nieznana poza tym.
13
Por. Plutarch, ywot Solona, XII 3-4, i Tukidides, I 126, 12.
14
Cytat z nie zachowanej tragedii (Nauck, TGF, frg. 979).

pó niej, to li ludzie uwa aj go za przypadkowe niefortunne
zdarzenie i nazywaj je nieszcz ciem, a nie kar , i nie odnosz
adnego po ytku, bo martwi si tym, co im si przydarzyło, a
nie czuj skruchy za to, co popełnili. Tak samo przecie narowy
konia po potkni ciu si lub rozbrykaniu ukróca i sprowadza na
drog posłusze stwa bezpo rednio zastosowane smagni cie lub
ukłucie 15 — a targanie lejc wstecz i wistanie biczem po
upływie dłu szego czasu wydaj si (koniowi) mie inn jak
przyczyn , a nie tresur , przez to, e sprawiaj przykro bez
pouczenia. Podobnie skłonno do zła, je li za ka de uchybienie
i fałszywy krok otrzyma ci gi i pow ci gaj c kar , mo e stanie
si ogl dniejsza, pokorniejsza i ul knie si boga jako
przeło onego nad ludzkimi czynami i uczuciami a nie
odraczaj cego kary s dziego. Ta natomiast Sprawiedliwo
nadci gaj ca według Eurypidesa po cichu i powolnym krokiem,
i zaskakuj ca przest pców, jak si zdarzy, podobniejsza jest do
trafu ni do opatrzno ci skutkiem nieuchwytno ci, zwłoki i
nieregularno ci. Tak e nie widz , co za po ytek jest z tych
młynów boskich, co to podobn pó no miel 16, a kar
przy miewaj i l k przed wyst pkiem osłabiaj ".
4. Po tych słowach, kiedy i jam si nad nimi zastanawiał,
rzekł Timon: „Czy to ja mam teraz ukoronowa rozumowanie
wymienieniem głównej trudno ci, czy te najpierw niech samo
stoczy walk z zarzutami ju przedstawionymi?" — „A po có ,
powiedziałem ja, wprowadza «trzeci fal » 17 i dodatkowo
pogr a spraw , je li ona
15

Do koni i bydl t poci gowych stosowano nieraz zamiast bicza o cie .
Aluzja do przysłowia: „Miel -ci młyny bogów nierychło, lecz miel
drobniutko."
17
„Trzeci fala" po dwóch poprzednich, tj. przemówieniach Patrokleasa i
Olimpichosa, jest przemówienie Timona.

16

nie jest w stanie odeprze dotychczasowych zarzutów lub uj
przed nimi? Najpierw, jak od ogniska domowego przodków18
zaczynaj c od uszanowania filozofów Akademii wrzgł dem
bóstwa, strze my si mówi o tych rzeczach tak, jak gdyby my
co (naprawd ) wiedzieli. $le jest bowiem, kiedy niemuzykalni
rozprawiaj o muzyce albo tacy, co nie wojowali — o wojnie, ale
gorzej, kiedy rozpatrujemy sprawy bogów i demonów b d c
tylko lud mi; to jakby laik zgł biał zamysły fachowców na
podstawie
domysłów
i
przypuszcze ,
kieruj c
si
prawdopodobie stwem. Nie jest przecie rzecz laika rozumie
racje lekarza: dlaczego nie zrobił ci cia wcze niej, tylko pó niej,
albo zastosował przypalanie nie wczoraj, tylko dzisiaj. A o
bogach miertelnik có mo e łatwo albo z pewno ci twierdzi ,
jak nie to, e bóstwo, znaj c najlepiej wła ciwy moment dla
uleczenia zła, stosuje jako lek kar — ale nie ma ona ani
jednakowej miary, ani jednego i tego samego czasu dla
wszystkich. e uzdrawianie duszy, zwane zado uczynieniem i
sprawiedliwo ci , jest ze wszystkich sztuk najwi ksz ,
za wiadczył w ród mnóstwa innych Pindar, nazywaj c «arcymistrzem» 19 boga, władc i pana wszech wiata, jako twórc
sprawiedliwo ci, do której nale y okre li , kiedy, jak i w jakim
stopniu ma przest pca ponie kar .
A Platon powiada, e nauczył si tej sztuki Minos, syn
Zeusa20, jako e nie mo e ze słuszno ci wymierza
sprawiedliwo ci ani zrozumie wymierzaj cego kto , kto si nie
nauczył, ani nie posiadł odpowiedniej wiedzy. Bo i prawa
ustanowione przez ludzi nie wykazuj racjonalno ci absolutnie i
zawsze; owszem, niektóre ich nakazy s wr cz
18

Wyra enie przysłowiowe.
Turyn, frg. 66.
20
Prawa, 624 A-B.
19

mieszne. Jak np. w Lacedemonie eforowie obejmuj c urz d
ogłaszaj od razu przez herolda, eby nie nosi w sów i słucha
praw, by si nie narazi na ich surowo 21. A Rzymianie,
wyzwalaj c niewolnika, dotykaj go badylem22; pisz c za
testament, jednym spadkobiercom zapisuj mienie, innym je
sprzedaj 23, co wydaje si bezsensowne. Najbardziej za
pozbawione sensu jest prawo Solona, e kto w walce stronnictw
w pa stwie nie przył czy si do adnego i nie we mie udziału w
walce, traci prawa obywatelskie24. I w ogóle niejedn
niedorzeczno w prawodawstwie mo na by wymieni , je li si
nie zna zamysłu prawodawcy ani przyczyny danego przepisu.
Có wi c dziwnego — skoro ludzkie sprawy s dla nas tak
trudne do zbadania — e niełatwo jest powiedzie , czym si
kieruj bogowie karz c winnych, jednych pó niej, innych —
wcze niej.
5. Nie jest to pretekst, by wykr ci si od zagadnienia, lecz
pro ba o wzgl dno , aby rozumowanie, jakby maj c na widoku
bezpieczn przysta , mogło mielej, z ufno ci odnie si do
kwestii spornej.
Rozwa cie na pocz tek, e według Platona25 bóg, daj c
wszystkim samego siebie jako wzór wszelkiej doskonało ci,
u ycza tym, którzy zdolni s i za nim, ludzkiej cnoty, b d cej
poniek d upodobaniem do niego26. Natura bowiem
wszech wiata, b d ca bezładem, wzi ła pocz tek przemiany i
stania si ładem27 z pewnego podobie stwa
21

Arystoteles, Rose, frg. 539.
Obyczaj po wiadczony przez autorów łaci skich.
23
Chodzi tu o fikcyjn sprzeda , ochraniaj c interesy spadkobierców.
24
ywot Solona, §20, 1.
25
Por. Teajtet, 176 E.
26
Teajtet, 176 B.
27
Po grecku „kosmos".
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i uczestnictwa w idei i doskonało ci boskiej 28. Ten sam m
twierdzi, e natura rozpaliła w nas wzrok29, eby dusza ogl daj c
w podziwie ciała niebieskie zachwycała si i przyzwyczajała
kocha to, co składne i uporz dkowane, nabierała za wstr tu do
uczu nieharmonijnych i niestałych, tudzie unikała tego, co
przypadkowe i byle jakie, gdy st d si rodzi wszelkie zło i bł d
30
. Człowiek bowiem nie mo e mie wi kszej korzy ci z bóstwa
nad t , e osi gnie doskonało przez na ladowanie i d enie do
dobra i pi kna, które s w nim.
Dlatego te bóg dopiero z czasem i powoli wymierza kar
wyst pnym, a nie dlatego, by si obawiał jakiej pomyłki w
rychłym ukaraniu, której by musiał ałowa . On odejmuje
brutalno i gwałtowno naszej pom cie i uczy nie z gniewu
rzuca si na krzywdzicieli, jakby si zaspokajało głód czy
pragnienie, kiedy ciska si i płonie
Ta zło , co rwie si wy ej ni rozs dek chce 31,

ale na laduj c jego łagodno i nierychliwo zabiera si do
karania maj c za doradc czas, który jak najmniej b dzie nas
nara ał na skruch . Gorsz jest bowiem rzecz , jak mówił
Sokrates 32, ni pi m tn wod przypadłszy do niej przez brak
opanowania — maj c umysł zam cony, pełen gniewu i
nami tno ci, nasyca si zemst nad istot pokrewn i
jednoplemienn ; zanim si samemu uspokoiło i oczy ciło.
Nieprawd jest, e «odwet najbli szy zniewadze», jak
powiedział Tukidides33, nale ycie rzecz załatwia,
28

Timajos, 29 E.
Timajos, 43 B, ale Platon nie u ywa tam terminu „rozpala " i u niego robi
to nie natura, tylko pomniejsi bogowie.
30
Por. Timajos, 47 A-G.
31
Nieznana tragedia (Nauck, TGF, Adespota. frg. 390).
32
Nie wiemy, gdzie.
33
III 33, 1.
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tylko wła nie «oddalony» jak najbardziej. Jak bowiem gniew,
według słów Melanthiosa:
Okropne czyni rzeczy, my l wygnawszy precz 34,

tak rozum działa sprawiedliwie i z umiarem, je li poskromi
zapalczywo i gniew. Tote mo na złagodnie nawet dzi ki
samym ludzkim przykładom, kiedy si słyszy, e Platon,
podniósłszy ju kij na niewolnika, długo stał bez ruchu «karz c»,
jak mówił, swój gniew 35. Archytas za , spostrzegłszy
niedbalstwo niewolników i nieporz dek w swojej wiejskiej
posiadło ci, ale czuj c, e jest mocno poruszony i rozgniewany
na nich, nic im nie zrobił, tylko powiedział, odchodz c: «Macie
szcz cie, e jestem rozj trzony na was!» 36. Przeto je li
wspomnienie słów i czynów ludzkich osłabia gwałtowno i
pop dliwo naszego gniewu, o ile bardziej, widz c boga, który
nie zna, co to obawa czy skrucha, a jednak odkłada kar na
pó niej i czeka upływu (odpowiedniego) czasu, powinni my
nabra cierpliwo ci i uzna łagodno i wielkoduszno za bosk
cz
cnoty. Bóg przez ni okazuje, e karaniem niewielu tylko
poprawia, a odwlekaniem kary wielu upomina i przynosi im
po ytek.
6. Po drugie, rozwa my i to, e kary wymierzane przez ludzi,
oddaj c tylko zło za zło i polegaj c jedynie na zadaniu winnemu
cierpienia, nie posuwaj si dalej, tylko na kształt psów cigaj
go obszczekuj c w lad za jego post pkami. Bóg za ,
przypuszcza nale y, skoro ma wymierzy sprawiedliwo
chorej duszy, rozró nia jej nami tno ci i widzi, czy mo e jest
ona w stanie skłoni si do skruchy;
34

Tragik i elegik z ko ca V w. (Nauck, TGF, Melanthius, 1).
Por. Diogenes Laertios, III 38.
36
Wielokrotnie cytowany u ró nych autorów epizod z ycia Archytasa,
filozofa pitagorejskiego, przyjaciela Platona.
35

wtedy przydziela czas tym, których wyst pno
nie jest
całkowita i nieodwracalna. Bóg bowiem wie, jak wielkie
dziedzictwo cnoty dusze otrzymały ode , gdy przychodz na
wiat, i jak ich wrodzona szlachetno jest silna i nieusuwalna,
wyst pek za panoszy si w nich tylko wbrew naturze skutkiem
zepsucia przez złe wychowanie i złe towarzystwo; ale nast pnie,
je li dusza jest leczona, u niektórych z powodzeniem odzyskuje
nale yty stan. Dlatego bóg nie wszystkim jednakowo
przyspiesza kar : to, co jest nieuleczalne, natychmiast usuwa z
ycia i wyplenia, gdy stałe obcowanie ze złem jest bardzo
szkodliwe dla innych, a najszkodliwsze dla siebie samego 37.
Tym za , o których mo na przypuszcza , e ich skłonno do
bł du pochodzi raczej z niewiedzy ni ze wiadomego wyboru
zła, daje on czas do przemiany; a je eli trwaj przy swoim,
wymierza i im sprawiedliwo , nie obawiaj c si przecie , e mu
ujd !
Rozwa , jakie to zmiany zachodz w yciu i obyczajach
ludzkich; dlatego to ta zmienna cze
człowieka nazywa
si «tropos» («zwrot») oraz «ethos» («charakter»), poniewa
nawyk (ethos) przenika j do gł bi i opanowawszy, rz dzi ni .
S dz , e i Kekrops 38 został przez staro ytnych nazwany istot o
dwojakiej naturze, nie jakoby z dobrego króla przemienił si w
tyrana srogiego i podobnego do w a, tylko przeciwnie:
poniewa pocz tkowo był przewrotny i gro ny, a pó niej rz dził
łagodnie i po ludzku. A je eli to nie jest pewne, to przecie
wiemy o Gelonie i Hieronie na Sycylii oraz o Pejsistratosie synu
Hippokratesa39, e zdobyli tyrani rodkami niegodziwymi, ale
u ywali
37

Por. Platon, Prawa, 862 E.
Mityczny król ate ski, pół-człowiek, pół-w .
39
Gelon, tyran Geli, Hieron, tyran Syrakuz w V w., Pejsistratos, tyran Aten w
VI w.
38

tej władzy cnotliwie, tak e zdobywszy j bezprawnie, zostali
władcami łagodnymi i działaj cymi dla dobra ludu. Hieron i
Pejsistratos wydawszy bardzo dobre prawa i popieraj c
rolnictwo, uczynili obywateli skromnymi i pracowitymi z
rozrzutnych i gadatliwych; Gelon za okazał si doskonałym
wodzem i zwyci ywszy w wielkiej bitwie Kartagi czyków, nie
wpierw zawarł pokój na ich pro by, a w traktacie przeprowadził
tak klauzul , e przestan składa dzieci w ofierze
Kronosowi40. A w Megalopolis był tyranem Lydiadas41, który w
trakcie panowania nawrócił si
i wyrzekłszy si
niesprawiedliwo ci zwrócił obywatelom ich prawa, a w ko cu
broni c kraju przed nieprzyjacielem chwalebnie poległ. A gdyby
kto zabił Miltiadesa wcze niej, kiedy jeszcze był tyranem
Chersonezu 42, albo cigał s downie i uzyskał skazanie Kimona
za stosunek z siostr 43, albo Temistoklesa wygnał z kraju za
jego rozpust i skandale na rynku, tak jak pó niej Alkibiadesa 44
— czy nie przepadłyby nam przez to Maraton, Eurymedon i
wspaniałe Artemision 45,
Tam, gdzie synowie Aten ja niej cy nam wznie li
Niepodległo ci fundament 46.

40

Plutarch uto samia tu z Kronosem kartagi skie bóstwo Ba'alchamman,
któremu w ofierze zwanej „molk" spalano niemowl ta.
41
Megalopolis, miasto w Arkadii. O Lydiadasie mówi te Polybios, Dzieje, II
44 i 51.
42
Miltiades, pó niejszy wódz ate ski, zwyci zca Persów pod Maratonem w
490 r.
43
Por. Plutarch, ywot Kimona, 4, 6-8, o Kimonie, synu Miltiadesa, i jego
siostrze Elpinike.
44
Ate ski wódz i m stanu, pó niej zdrajca.
45
W bitwie morskiej pod Artemision Temistokles zwyci ył Persów w 480 r.
Nad rzek Eurymedon Kimon zwyci ył Persów w 468 r.
46
Cytat z Pindara. Turyn, frg. 93.

Wybitne bowiem natury nie wydaj nic małego, a energia czynu
w nich jest zbyt gwałtowna, by pozosta bezczynn , miotaj si
wi c jak na wzburzonym morzu, zanim dojd do spokoju i
stabilizacji. Tak wi c człowiek nie znaj cy si na rolnictwie nie
byłby zadowolony widz c posiadło pełn g stych zaro li,
dzikiej ro linno ci, drapie nych zwierz t, bardzo zamulonych
strumieni — ale umiej cemu rzecz oceni i wyci gn wnioski
te cechy wskazałyby na ywotno , yzno i pulchno gleby,
podobnie wybitne natury pocz tkowo wydaj wiele osobliwych i
niepo danych p dów; my za , le znosz c ich twardo i
kolczasto , uwa amy, e trzeba je od razu przycina i
odr bywa . Bóg za , jako lepszy s dzia, rozpoznaj c z tych cech
dobro i szlachetno , czeka na odpowiedni wiek sprzyjaj cy
wzrostowi rozumu i cnoty i na por , kiedy natura wyda
wła ciwy sobie owoc.
7. Tyle o tym. A czy nie słusznie, zdaniem waszym, pewni
Hellenowie przypisali sobie prawo egipskie, które nakazuje
kobiet ci arn , je li zostanie skazana na mier , trzyma w
wi zieniu a porodzi?" — „Ale owszem." — odpowiedzieli. —
„A je eli kto nie wydaje na wiat dziecka, ale jest w mo no ci
wykry i wywie na wiatło dzienne z czasem jaki tajny czyn
lub zamiar, wyjawiaj c ukryte zło; albo je eli umie doradzi
zbawienny rodek, czy te w potrzebie wynale wyj cie — czy
nie lepiej post pi ten, kto z kar na niego poczeka na ów
po ytek, od tego, kto by go od razu skazał na mier ? Bo ja tak
wła nie my l ". — „I my te " — odrzekł Patrokleas. —
„Dobrze, rzekłem. A zobacz no, gdyby Dionizjos w samym
pocz tku tyranii poniósł kar , nikt z Hellenów nie osiedliłby si
na Sycylii, któr spustoszyliby Kartagi czycy 47. Tak samo
47

Por. Platon, List VIII, 353 e.

ani Apollonii, ani Anaktorion, ani półwyspu Leukady nie
zamieszkiwaliby Hellenowie, gdyby kara nie spadła na
Periandra znacznie pó niej 48. My l , e i Kassandra dosi gła
sprawiedliwo ze zwłok , aby Teby mogły si znów zaludni
49
. A ci najemni ołnierze, którzy zaj li byli t oto wi tyni , w
wi kszo ci, przeprawiwszy si z Timoleo-nem na Sycyli , kiedy
zwyci yli Kartagi czyków i obalili tamtejszych tyranów,
pó niej sami marnie wygin li50. Gdy bóstwo po prostu
posługuje si jednymi wyst pnymi, aby kara innych—jakby w
roli katów — a potem ich samych niszczy; s dz , e tak jest z
wi kszo ci tyranów. Jak bowiem ół hieny albo podpuszczka
51
foki — stworze poza tym wstr tnych — s skuteczne na
choroby, tak niektórym ludom, potrzebuj cym bolesnego
zabiegu i poskromienia, bóg, zsyłaj c srogiego tyrana i
zapalczywego w gniewie władc , nie pierwej ul y w tym ucisku
i udr ce, a usunie stan chorobliwy i oczy ci ze . Takim to
lekiem był dla mieszka ców Akragantu Falaris, a dla Rzymian
Mariusz52. A Sykio czykom bóg o wiadczył dosłownie, e
miasto potrzebuje wymierzaj cych chłost , gdy chłopca
Teletiasa, uwie czonego na igrzyskach pytyjskich, wyrywaj c
go Kleonejczykom i przywłaszczaj c
48

Wymienione miejscowo ci wchodziły w skład władztwa tyrana Ko-ryntu,
Periandra (zaliczanego te do „siedmiu m drców'").
49
Kassander, wódz macedo ski, jeden z „diadochów", czyli nast pców
Aleksandra Wielkiego, potem król Macedonii i Grecji, odbudował zburzone
przez Aleksandra Teby.
50
Timoleon, tyran Koryntu w IV w. p.n.e., uwolnił Sycyli od
Kartagi czyków i obalił ró ne lokalne tyranie, po czym zło ył władz .
51
Ferment trawienny wyst puj cy w soku oł dkowym niektórych zwierz t.
52
Falaris — tyran słyn cy z wyrafinowanego okrucie stwa. Mariusz, słynny
przywódca stronnictwa popularów, zwyci zca Cymbrów i Teutonów.

sobie jako obywatela, rozszarpali na strz py 53. Ale rozpa-sanie
Sykio czyków Ortagoras, gdy został tyranem, a po nim Myron i
Klejstenes poskromili; Kleonejczycy za , nie przeszedłszy takiej
kuracji, do niczego nie doszli. A słyszycie, co Homer gdzie
mówi:
Z ojca znacznie gorszego o ile si lepszy narodził Syn o
wielu zaletach 54

chocia ów syn Kopreusa adnego wietnego ani wyró niaj cego
si czynu nie dokonał, podczas gdy potomstwo Syzyfa,
Autolykosa i Phlegyasa kwitło w chwale i zasługach 55 wielkich
królów. A w Atenach Perykles pochodził z rodu obci onego
zmaz 56, w Rzymie za Pompejusz Wielki był synem Strabona,
którego zwłoki lud rzymski z nienawi ci wywlókł i podeptał57.
Skoro wi c rolnik nie wycina kolczastej łodygi, zanim nie
uzyska z niej szparaga 58, ani Libijczycy nie podpalaj zaro li,
zanim nie zgarn z nich ladami 59 — có w tym osobliwego, je li
równie bóg nie niszczy złego i opornego korzenia sławnego
królewskiego rodu, zanim nie wyda on wła ciwego owocu?
Lepiej było, e Fokejczycy postradali tysi ce krów i koni
Ifitosa60,
53

Historia ta nigdzie poza tym nie jest po wiadczona. Sykion na Peloponezie;
Kleonaj—jest par miast o tej nazwie, nie wiadomo, o które tu chodzi.
54
Iliada, XV 641 i n.
55
Postaci scharakteryzowane u Homera i gdzie indziej ujemnie.
56
Przez matk Perykles nale ał do obci onych zmaz uczestników
wi tokradztwa, którzy zamordowali uciekaj cych si pod opiek bogów
spiskowców pod wodz Kylona.
57
Mówi o tym Plutarch w ywocie Pompejusza 1.
58
O tym kolczastym gatunku szparaga mówi Teofrast w Badaniach nad
ro linami, VI 4, 1.
59
Rodzaj wonnej ywicy.
60
Autolykos, dziad Odyseusza, ukradł Ifitosowi 12 klaczy ze rebi tami.

i lepiej, eby z Delf zgin ło jeszcze wi cej złota i srebra, ni
eby nie narodził si Odyseusz ani Asklepios61, ani tylu innych
szlachetnych i wielce zasłu onych m ów pochodz cych z
niskiego i nikczemnego rodu.
8. Nie s dzisz, e lepiej jest, eby kara nast powała w swoim
czasie i w odpowiedni sposób, zamiast natychmiast? We na
przykład Kallipposa, który rzekomo b d c przyjacielem Diona
zamordował go sztyletem, a potem tym e sztyletem sam został
zabity przez jego przyjaciół62. Albo we Mitysa Argejczyka,
który zgin ł w czasie rozruchów, a którego spi owy pos g stał
na agorze i w czasie widowiska run ł na jego zabójc i zabił go
63
. A histori o Bessosie, Pajonie 64 i Aristonie z Ojty oczywi cie
znasz, Patrokleasie?"
— „Na Zeusa, wła nie nie znam, a chciałbym pozna ".— „No
wi c Ariston, rzekłem za pozwoleniem tyranów65 zabrawszy
klejnoty Erifyli, które tu były zło one 66, ofiarował je w darze
swej onie. Syn za jego, rozgniewany z jakiej racji na matk ,
podpalił dom i wszyscy w płomieniach zgin li. A Bessos
podobno zabił własnego ojca, o czym przez długi czas nie
wiedziano. Ale w ko cu, przyszedłszy na obiad do obcego domu,
widz c gniazdo jaskółcze, rozwalił je włóczni , a piskl ta
pozabijał. Gdy
61

Plutarch idzie za wersj , według której Phlegyas, ojciec matki Asklepiosa,
obrabował Delfy.
62
Dion, szwagier tyrana Syrakuz, Dionizjosa Starszego, wielbiciel Platona.
63
Opowiada o tym Arystoteles w Poetyce, § 9. 64
Pajonowie, plemi trackie.
65
Mowa o przywódcach fokejskich, którzy złupili Delfy w tzw. III wojnie
wi tej.
66
Erifyle, mał onka Amfiaraosa, przyczyniła si do jego mierci, przekupiona
klejnotami, i zgin ła z r ki syna, Alkmeona, któremu ojciec powierzył pomst .

za obecni naturalnie zapytali: «Człowiecze, co ci jest, e zrobił
co podobnego?», odparł: «A bo one od dawna mnie fałszywie
oskar aj , szczebiocz c, e ja zabiłem ojca!» Zdumione
towarzystwo doniosło o tych słowach królowi i tak po zbadaniu
sprawy Bessos poniósł kar .
9. Ale to twierdzimy my, tak jak zało yli my, e zachodzi
odwłoka w karaniu wyst pnych. Trzeba za jeszcze posłucha
Hezjoda, który mówi nie jak Platon67, e kara jest cierpieniem
id cym za przewinieniem — ale e jest jego rówie nic , e
wyrasta z tego samego gruntu i korzenia; powiada on bowiem:
Zamiar za zły— najgorszy dla tego, kto powzi ł go wła nie68

oraz
Zło kto innemu gotuje, własnemu je wn trzu gotuje 69.

Albowiem kantaryda podobno zawiera w sobie na skutek
jakiego przeciwdziałania swój własny lek 70; zło za samo z
siebie rodzi ból i kar , i to nie pó niej, ale w samym momencie
przewinienia pokutuje za sw win . I tak jak ka dy id cy na
stracenie złoczy ca d wiga sam swój krzy na własnych
barkach, tak zło wytwarza z samego siebie narz dzia własnej
kary; a jest ono biegłym twórc ycia opłakanego, pełnego
wstydu, l ku, skruchy, ci kich utrapie i nieustaj cych
niepokojów. Doprawdy niektórzy ludzie zupełnie nie ró ni si
od dzieci, które ogl daj c w amfiteatrze przest pców, jak
uwie czeni ta cz pyrri67

Prawa, 728 c.
Prace i Dnie, 266.
69
Plutarcha zawiodła pami : cytat jest nie z Hezjoda, tylko z Antologii
Palaty skiej, XI 183.
70
Cantharis vesicatoria, chrz szcz wydzielaj cy ostr ciecz, zwany te .
much hiszpa sk .
68

ch 71, ustrojeni w pozłociste chitony i purpurowe chlami-dy,
podziwiaj ich z przej ciem jako wybra ców losu, a do chwili,
gdy ujrz ich ra onych, chłostanych, a z ich kwiecistych
kosztownych szat buchaj ce płomienie72.
O wi kszo ci bowiem wyst pnych wyposa onych w
pochodzenie z wysokiego rodu, władz , przemo n pot g nie
wie si , e ponosz kar , zanim jeszcze zd
by zar ni ci czy
str ceni w przepa — czego nie nale ałoby nazywa kar , lecz
jej dopełnieniem i ko cem. Jak o Hero-dikosie z Selymbrii,
który popadłszy w suchoty, chorob nieuleczaln , pierwszy z
ludzi poł czył gimnastyk z medycyn , Platon powiedział, e
sobie i innym podobnie chorym przedłu ył mier 73, tak i
wyst pni, którzy jak gdyby unikn li natychmiastowego ciosu,
pokutuj nic po długim czasie, ale przez długi czas; kara jest nie
spó niona, tylko dłu sza, nie w staro ci (dopiero) zostali oni
ukarani, tylko zestarzeli si wci karani. A mówi c o długim
czasie, mówi to w stosunku do nas; dla bogów bowiem wszelki
przeci g ludzkiego ycia jest niczym, i sprawa, czy przest pca
został powieszony albo torturowany teraz, a nie przed 30 laty, to
tyle, co wieczorem, a nie rano! Zwłaszcza, e jest zamkni ty w
tym yciu jak w wiezieniu, sk d nie ma przesiedlenia si ani
ucieczki, a za to tymczasem wiele uczt, zaj , darowizn, łask,
owszem i zabawy — zupełnie jakby wi niowie w lochu grali
sobie w ko ci lub warcaby, maj c p tl zwisaj ca nad głow .
10. A czy jeste my w mo no ci zaprzeczy , e wi niowie
skazani na mier ju ponosz kar , jeszcze zanim utn im
głow ? Albo, e ten, co wypił cykut i przechadza si , czekaj c
a mu nogi zaczn ci y , (ponosi kar ) zanim
71

Taniec wojenny.
Ten rodzaj kary unaocznił Sienkiewicz w Quo Vadis.
73
Pa stwo, 406 A-C.

72

jeszcze ogarnia go chłód i sztywno , granicz ce ju z utrat
czucia? 74 Je li za kar uznamy tylko jej moment ko cowy, a
cierpienia doznawane przez ka dego przest pc po zbrodni w
mi dzyczasie: trwog , oczekiwanie, wyrzuty sumienia
pominiemy, to jak by my ryb , która połkn ła haczyk, uwa ali
za złowion dopiero, gdy j zobaczymy pokrajan na patelni.
Ka dy bowiem przest pca znajduje si w p tach sprawiedliwo ci
i słodycz zbrodni łyka natychmiast jak przyn t , ale wiadomo
zbrodni w nim tkwi i tym on za ni płaci:
Jak tu czyk m ci morze, gdy w nim utkwi hak 75.

Przysłowiowe zuchwalstwo i bezczelno zła s silne i pochopne
a do chwili popełnienia zbrodni, ale potem, gdy nami tno , jak
nadmuchane powietrze, ulotni si , zło osłabione i poni one
podlega l kom i zabobonom. Tak e Stesichoros przedstawił
prawdziwie i według rzeczywisto ci sen Klytajmestry, tak mniej
wi cej:
Jej si wydało, e w si zbli a z głow skrwawion ,
Z niego za raptem król z rodu Plejstena si stał76.

Gdy widziadła senne i zjawy za dnia, i wieszczby, i
uderzenia piorunu, i wszystko, co przypisuje si boskiej
interwencji, przynosi znajduj cym si w takiej sytuacji
szale stwo i popłoch. Tak powiadaj , e Apollodoros77 kiedy
71

Por. opis mierci Sokratesa u Platona, Fedon, 117 E.
Nieznana tragedia (Nauck, TGF, Adespota, frg. 391).
70
Bergk, PLG III, Stesichoros, frg. 42. Nie wiadomo, czy królem z rodu
Plejstenesa ma tu by Agamemnon, którego Klytajmestra zamordowała, czy syn
jego Orestes, który matk zabił.
77
Apollodoros, tyran Kassandrei w III wieku p.n.e., przysłowiowo okrutny.
75

zobaczył we nie siebie samego, jak go obdzieraj ze skóry i
gotuj Scytowie, a serce jego odezwało si z kotła i rzekło: „To
ja ci to sprawiłom". A innym razem widział swoje córki
biegaj ce wokół niego całe obj te płomieniami i spalaj ce si . A
Hipparchos, syn Pejsistrata, podobno na krótko przed mierci
nił Afrodyt , która mu chlusn ła w twarz krwi z czary 78.
Przyjaciele za Ptolemeusza Keraunosa widzieli go we nie 79
pozwanego przez Seleuka przed s d składaj cy si z s pów i
wilków i rozdzielaj cego swoim wrogom wielkie porcje mi sa.
Pausanias 80 za w Bizancjum sprowadził sobie gwałtem
Kleonike, wolno urodzon dziewic , eby z ni sp dzi noc, a
gdy weszła, wzburzony jakim podejrzeniem zabił j ; po czym
nieraz widział j we nie mówi c do :
Chod e po wyrok! Bo zbrodnia zaiste jest zgub dla ludzi.

Gdy te widzenia nie ustawały, jakoby popłyn ł do Herakleij
gdzie jest miejsce wywoływania dusz zmarłych i tam jakimi
ofiarami przebłagalnymi i libacjami wywołał dusz dziewczyny;
ukazawszy mu si powiedziała, e sko czy si jego udr ka,
skoro uda si do Lacedemonu. A gdy tam si znalazł, zaraz
zmarł.
11. Tote je li duszy nic nie czeka po mierci i jest ona
ko cem zarówno wszelkiej łaski, jak i kary — słuszniej mo na
by twierdzi , e karz c wyst pnych rychł mierci bóstwo
post puje pobła liwie i niedbale. Je eli bowiem na78

Historia sk din d nie znana.
Ptolemeusz Keraunos (Piorun), najstarszy syn Ptolemeusza Sotera, króla
Egiptu po mierci Aleksandra Wielkiego, król Macedonii, zamordował Seleuka
I, króla Syrii, który go go cił u siebie, w 250 r. p.n.e.
80
Król sparta ski, zwyci zca spod Platei.
79

wet nie upatrywa adnego innego zła w przeci gu ycia ludzi
wyst pnych, to kiedy wykryje si ich niegodziwo i oka e
rzecz bezowocn , odra aj c i za wiele ci kich wysiłków nie
przynosz c nic korzystnego ani warto ciowego — wiadomo
tego pora a dusz . Jak to opowiadaj , e Lysimachos zmuszony
pragnieniem do zdania na łask Gotów własnej osoby i armii,
gdy w niewoli dostał pi , miał powiedzie : «Och, có ze mnie za
n dznik! Dla tak krótkiej rozkoszy straciłem tak wielkie
królestwo» 81. A wszak e przeciwko konieczno ciom z natury
wrodzonym niezmiernie trudno jest stawi opór. Kiedy za
człowiek wiedziony czy to zachłanno ci na pieni dze, czy
dz politycznych zaszczytów i władzy, czy dla jakiej
lubie nej rozkoszy popełni czyn bezprawny i niegodziwy, a
nast pnie ochłon wszy z tego szalonego pragnienia, z biegiem
czasu spostrzega, e haniebne i przera aj ce skutki zbrodni
trwaj , nic za nie przynosz po ytecznego, potrzebnego czy
dobroczynnego — czy nie przyjdzie mu nieraz na my l, e dla
pró nej chluby lub dla dzy marnej i nikczemnej pogwałcił
najwi ksze i najszlachetniejsze ludzkie zasady, a ycie napełnił
ha b i rozpacz ? Jak to Simonides mawiał artem, e szkatułk
z pieni dzmi ma zawsze pełn , a t z podzi kowaniami zawsze
pust 82, tak ludzie wyst pni, rozpatruj c własn niegodziwo ,
znajduj j pust , pozbawion rozkoszy, pró na nadziei, zawsze
za pełn l ków, zmartwie , ponurych wspomnie , trwogi o
przyszło , nieufno ci wobec tera niejszo ci. Słyszymy, jak
81

Lysimachos, jeden z dowódców Aleksandra Wielkiego, po jego mierci
król Tracji.
82
Tj. nie przynosz c korzy ci. Simonides, jeden z trzech najwybitniejszych
poetów liryki chóralnej z VI/V w.

Ino w teatrach przemawia ałuj c tego, co popełniła:
Niewiasty mile, gdybym mogła znowu by W
komnatach Athamasa, nie spełniwszy nic Z
uczynków popełnionych... 83

Tak samo dusza ka dego z wyst pnych rozwa a w sobie i
przemy liwa, jak by mogła pozbywszy si pami ci o
popełnionych wyst pkach i wypchn wszy z siebie wiadomo
winy, odzyska czysto i zacz nowe ycie. Zło wszak e,
kiedy si je wybiera, nie ma w sobie nic bezpiecznego, nic
trze wego, nic pewnego ani trwałego — chyba e, na Zeusa,
b dziemy wyst pnych uwa ali poniek d za m drców. Ale gdzie
mieszka szalona dza bogactw albo rozkoszy i nieposkromiona
zawi
poł czona z nie yczliwo ci i zł wol , tam
przyjrzawszy si bli ej znajdziesz czaj c si zabobonno i
niech do wysiłku, i tchórzostwo wobec mierci, i gwałtown
zmienno impulsów, i pogo za chwalb przez pró no . Tacy
ludzie boj si gani cych ich, a chwal cych znowu obawiaj
si , e im robi krzywd oszukuj c, najbardziej za l kaj si
zwalczaj cych zło, gdy ci chwal takich, co uchodz za
dobrych. Twardo bowiem zła, tak jak zardzewiałego elaza,
jest krucha, a opór łatwy do złamania. Tote skoro po dłu szym
czasie zaczynaj zdawa sobie spraw ze swego stanu, popadaj
w przygn bienie i gniew, i pot piaj swoje ycie.
Człowiek bowiem mało warto ciowy je eli zwróci depozyt
albo por czy za znajomego, albo we mie udział ambitnie i
zaszczytnie we wspólnej daninie na rzecz ojczyzny — popada
natychmiast w skruch i trapi si tym, co spełnił, poniewa s d
jego jest ustawicznie zmienny i bł 83

Nie zachowana tragedia Eurypidesa Ino (Nauck, TGF, frg. 399). Ino,
mał onka króla Orchomenu, Athamasa, usiłowała zgładzi dwoje swych
pasierbów.

ka si po manowcach. Niektórzy obywatele oklaskiwani w
teatrach od razu zaczynaj j cze , gdy przywi zanie do maj tku
przemaga dz zaszczytów 84. Tacy za , co zamordowali ludzi
w spisku celem osi gni cia tyranii, jak Apollodoros 853 albo
przywłaszczyli sobie mienie przyjaciół, jak Glaukos, syn
Epikydesa 86, mieliby nie czu alu, nie znienawidzi samych
siebie, nie trapi si tym, co si stało? Co do mnie, je li godzi si
tak powiedzie , nie uwa am w ogóle za potrzebne, by czy to
bóg, czy człowiek karał za bezbo ne czyny, gdy samo ycie
takich ludzi wystarcza na to, zrujnowane całkowicie i pełne
rozpaczy.
12. Ale zwró cie uwag , rzekłem, czy moje przemówienie
nie poszło za daleko?"
Na to Timon: „Mo e i tak, w stosunku do tego, co jeszcze
pozostaje do omówienia. Jeszcze bowiem stawiam przed wami,
jak zawodnika w odwodzie, ko cow trudno , skoro z
poprzednimi uporali my si wystarczaj co. To, co Eurypides
zarzuca otwarcie bogom, e zwalaj :
Rodziców winy na niewinnych synów ich 87,

niew tpliwie maj za złe i ci z nas, którzy milcz . Jedno z
dwojga: albo winni sami ponie li kar , a zatem nie nale y kara
niewinnych — a wszak e kara dwakro nawet i winnych si
nie godzi; albo, zaniedbawszy ukarania wyst p84

S to tzw. „cuergeci", „dobroczy cy" — tytuł przyznawany oficjalnie za
jakie znaczne wiadczenia na rzecz pa stwa.
85
Tyran ten (zob. przyp. 77) d c do władzy miał zar n młodzie ca
imieniem Kallimeles, a jego ciało i krew poda na stół współspiskowcom celem
zapewnienia sobie ich wierno ci jako współuczestników zbrodni.
86
Szczegółowo histori Glaukosa i jego zastawu opowiada Herodot, VI 86.
87
Nieznana tragedia (Nauck, TGF, frg. 980).

nych, ci gaj za to zapłat od nic nie winnych, przez co
niesłusznie zwłok odbijaj sobie niesprawiedliwo ci . Na
przykład opowiadaj , e Ezop miał przyby do Delf, maj c złoto
od Krezusa, eby zło y wspaniał ofiar ; bogu i rozda
ka demu Delfijczykowi po 4 miny; ale zaszedł jakoby jaki
gniewny spór pomi dzy nim a nimi, tak e on ofiar zło ył, ale
pieni dze odesłał do Sardes uwa aj c tych ludzi za niegodnych
hojno ci. Ci za uknuli przeciw niemu oskar enie o
wi tokradztwo i stracili z tamtejszej skały zwanej Hyampeja 88.
Rozgniewane tym bóstwo nawiedziło ich, jak mówi ,
nieurodzajem i wszelakimi niezwykłymi chorobami, tak e
rozgłaszali przez heroldów po ró nych helle skich
uroczysto ciach, kto by chciał przyj od nich zado uczynienie
za Ezopa. W trzecim pokoleniu przybył Samijczyk Idmon, nie
krewny bynajmniej Ezopa, lecz potomek tych, co go ongi kupili
byli na Samos 89; i jemu zapłaciwszy grzywn Delfijczycy
pozbyli si utrapie . Od tego te czasu podobno kar na
wi tokradców przeniesiono z Hyampei na Auli 90. Aleksandra
za nawet jego wielbiciele, do których i ja si zaliczam, nie
pochwalaj za to, e zburzył miasto Bran-chidy i wyr n ł cał
ludno bez wzgl du na wiek za to e wi tyni w Milecie
wydali na łup (Persom) ich pradziadowie 91. Agatokles za , tyran
syrakuza ski, z drwin i miechem odparł Korkyrejczykom na
pytanie, dlaczego pustoszy ich wysp : «Poniewa , na Zeusa,
ojcowie wasi
88

Dwie skały wznosz ce si nad Delfami nosz dzi nazwy: Rhodini i
Flembukos. Nie wiemy, która z nich nazywała si w staro ytno ci Hyampeja.
89
O tym okupie wspomina te Herodot, II 934.
90
Brzmienie nazwy nie jest pewne i nic o miejscowo ci takiej nie wierny.
91
Tak e inne wiadectwa staro ytne mówi o zdradzie s siadów Miletu na
rzecz Persów.

przyj li Odyseusza!» 92 A gdy Itakejczycy podobnie składali
skarg , e ołnierze zabieraj im owce, odpowiedział: «A kiedy
wasz król przybył do nas, to jeszcze i pasterza o lepił!» 93 A
czy nic jeszcze bardziej niedorzecznie Apollon obecnie gubi
Feneatów zawaliwszy podziemny kanał i zalawszy cał okolic
za to, e podobno tysi c lat temu Herakles porwawszy wieszczy
trójnóg uniósł go do Feneosu? 94 Albo kiedy Sybarytom
obwie cił, e sko cz si ich utrapienia, kiedy trzykrotn
zagład przebłagaj gniew Leukadyjskiej Hery? 95 A wszak
Lokrowie od niedawna dopiero przestali posyła swoje
dziewcz ta do Troi:
Które bez szaty zwierzchniej i boso, jak niewolnice,
witem zamiata musiały wokoło Ateny ołtarza,
Zasłon na głowach nie maj c i nawet ju w wieku s dziwym96

przez bezwstydny post pek Ajasa 97. Czy to jest rozs dne i
sprawiedliwe? Przecie i Traków nie chwalimy, którzy a do dzi
pi tnuj swoje ony, mszcz c Orfeusza 98, ani barbarzy ców
znad Padu, e nosz ałob po Faeto-nie, jak mówi 99. A jeszcze
godniejsze miechu byłoby,
92

Kerkyra była w staro ytno ci identyfikowana z wysp Feaków, którzy, jak
wiadomo, go cili i odwie li do ojczyzny Odyseusza.
93
Znów aluzja do Odysei i o lepienia Cyklopa Polifema, IX 375 nn.
94
Motyw sporu Heraklesa z Apollonem o trójnóg delficki jest niezmiernie
cz sty w sztuce greckiej. W wiadectwach szczegóły s ló nie przedstawiane.
95
Sybaris — kolonia grecka w płd. Italii. Wyrocznia ta jest poza tym
nieznana.
96
Wiersz ten przypisuj poecie Euforionowi z Chalkidy z III w. p.n.e.
97
Ajas Lokryjczyk, syn Ojleusa, w czasie zdobywania Troi oderwał przemoc
od pos gu Ateny chroni c si tam prorokini Kassandr , córk Priama.
98
Orfeusz miał zgin rozszarpany przez trackie kobiety, których miło ci
wzgardził.
99
Pad, dzisiejsza rzeka Po. Faeton, syn Heliosa, zgin ł powo c rydwanem
słonecznym ojca ra ony piorunem Zeusa, gdy spowodował po ar Ziemi. Run ł
wła nie do Padu.

gdyby ludzie współcze ni mierci Faetona j zlekcewa yli, a ci,
co si zrodzili w pi czy dziesi pokole pó niej od wypadku,
dopiero przywdziali ałobne szaty na jego cze . Chocia to
byłaby tylko głupota, nic za gro nego ani niepowetowanego;
ale z jakiej racji gniew bogów na razie znika jak niektóre rzeki, a
pó niej wytryska przeciw innym osobom i doprowadza do
najstraszniejszych kl sk?" 13. Gdy tylko umilkł, ja, obawiaj c
si , eby znowu nie zacz ł cytowa jeszcze liczniejszych i
wi kszych niedorzeczno ci, zaraz go zagadn łem: „No, dobrze,
ale czy ty wszystko to uwa asz za prawd ?" — Na co on: „Je eli
nie wszystko, a tylko cz , to czy nie uwa asz, e rozumowanie
napotyka te same trudno ci?" — „By mo e, odrzekłem, to jak z
chorymi na ostr febr , którzy odczuwaj to samo gor co, czy
maj na sobie jedn szat , czy kilka; jednak, zdj wszy nadmiar,
doznaj ulgi. Je li za nie chcesz (tego uzna ), to dajmy temu
spokój (cho wi kszo twoich przykładów wygl da na ba nie i
fikcje), a przypomnij sobie niedawne Teoksenie 100, kiedy to
pi kn cz stk ofiarnego mi sa odło ono i obwieszczono, e
maj j otrzyma potomkowie Pindara —jak ci si ten fakt
wydał czcigodny i miły?" — „A któ by si nie uradował na
widok czci okazanej z wdzi kiem i tak starodawn helle sk
prostot ? Chyba, e:
W płomieniu zimnym wykute czarne serce ma 101

według samego Pindara". — „No wi c, rzekłem, pomijam
podobne temu wezwanie w Sparcie «po lesbijskim piewaku !»,
ogłaszane ku czci starodawnego Terpandra 102 —
100

wi to Apollona w Delfach.
Turyn, frg. 131.
102
Terpandros z Lesbos, muzyk i poeta liryczny z VII w. Arystoteles
po wiadcza, e na zawodach w pó niejszym czasie pierwsi mieli wyst powa
101

bo sens jego jest ten sam. Ale przecie wy sami uwa acie, e w
Beocji nale y si wam wi ksze znaczenie ni innym, jako e cie
z rodu Ofeltasa, a w Fokidzie — gwoli Daifan-towi103. A wy
dopiero co byli cie obecni i popierali cie mnie, kiedy
pomagałem Lykormasom i Satilajosom104 odzyska dziedziczne
wyró nienie nale ne Heraklidom w postaci prawa do noszenia
wie ca, mówi c, e przede wszystkim powinni potomkowie
Heraklesa posiada wszelkie zaszczyty i przejawy wdzi czno ci
za dobrodziejstwa, które on wy wiadczył Hellenom, nic
doznawszy za to godnej podzi ki ani odpłaty". — „O pi knej
zaiste i godnej filozofii sprawie nam przypomniałe !"—odrzekł
on.— „A zatem, mój kochany—ja na to — porzu ten ostry ton
oskar enia i nie miej za złe, e ponosz kar potomkowie ludzi
złych i wyst pnych, albo te nie pochwalaj i nie ciesz si , kiedy
odbieraj cze zacnie urodzeni. Je eli bowiem zachowujemy
wdzi czno za cnot dla całego narodu, to logicznie bior c i
kara nie powinna wygasa i przedwcze nie ustawa , tylko i
równorz dnie z ni i odpłaca odpowiednio. Kto si cieszy,
widz c, e w Atenach szanowani s potomkowie Kimona, a
oburza si i martwi, e id na wygnanie obywatele z rodu
Lacharesa czy Aristiona 105, ten jest chwiejny i niekonsekwentny,
a raczej skory do oskar ania bogów i ywienia do nich pretensji;
zarzuca im bowiem, e synowie synów człowieka wyst pnego i
zbrodniczego ciesz si widoczn pomy lno potomkowie Terpandra, potem inni Lesbijczycy, a dopiero pó niej wszyscy
inni. Wyra enie „po lesbijskim piewaku" stało si przysłowiem.
103
Ofeltas, mityczny król beocki. Daifantos, wódz Fokejczyków w wojnie z
Tessalami.
104
Nic o takich rodach nie wiadomo.
105
Lachares, tyran w Atenach w III w. p.n.e.; Aristion, tyran tam e w I w.
p.n.e.

ci , a z kolei oskar a ich, je li rody ludzi bezwarto ciowych
niszczej i gin ; stawiaj c zarzuty bogu jednakowo: czy to gdy
le si powodzi dzieciom zacnego ojca, czy niegodziwego.
14. Otó te spostrze enia, mówiłem, powinny by dla ciebie
sza cem przeciw tym zbyt nami tnym oskar ycielom. Wzi wszy
teraz znowu jakby koniec nitki z kł bka w dociekaniu co do
bóstwa niejasnym, pełnym zawiło ci i pl taniny, posuwajmy si
ostro nie i ze spokojem ku prawdopodobie stwu i
wiarogodno ci, jako e nawet w tym, co sami robimy, nie
mo emy doj z cał pewno ci jasno ci i prawdy. Na przykład:
dlaczego dzieci rodziców zmarłych na suchoty albo wodn
puchlin , sadzamy z nogami w wodzie dopóki zwłoki nie spłon ?
— S dzimy mianowicie, e choroba w ten sposób nie przejdzie
na nie ani si nawet nie zbli y. Albo znowu — z jakiej
przyczyny, kiedy koza pochwyci w pysk łodyg mikołajka
polnego, cała trzoda zatrzymuje si , a podejdzie pasterz i
wyjmie jej z pyska ziele? 106 S i inne moce, które zara aj i
rozprzestrzeniaj si z niewiarygodn szybko ci i na odległo ,
przechodz c z jednych przedmiotów na inne. Ale my
podziwiamy odległo ci czasowe, a nie przestrzenne. A przecie
osobliwsz jest rzecz , e choroba, która powstała w Etiopii,
rozszalała si w Atenach, i Perykles zmarł i Tukidides
zachorował107 — ni
e za wyst pek popełniony przez
Delfijczyków i Sybarytów sprawiedliwo miała dosi gn ich
synów. Moce108 bowiem potrafi nawraca od ko ca ku
pocz tkowi i maj ze sob styczno ;
106

Plutarch ma upodobanie do zagadnie przyrodniczych, ale przewa nie ich
wiarogodno ci nie sprawdza. O tych kozach mówi te Arystoteles i inni.
107
Tukidides, II 48, 3.
108
Plutarch nie obja nia, co rozumie przez „dynamejs", czyli „moce, siły".

przyczyna tego, cho by nam nieznana, po cichu doprowadza do
wła ciwego celu.
15. Niemniej kary zsyłane przez bogów dotycz ce całych
miast łatwo usprawiedliwi 109. Miasto bowiem jest rzecz jedn
w sobie i zwart jak ywe stworzenie. Nie przestaje by sob
przez zmiany wieku i nie staje si , czym innym przez upływ
czasu, ale zawsze jest bliskie samo sobie i współodczuwaj ce, tak
e przyjmuje wszelk win lub zasług za rzecz dokonywan lub
dokonan publicznie, dopóki wspólnota wi ca wzajemnymi
zale no ciami utrzymuje jedno . Rozró nia za z biegiem
czasu wielo , a wła ciwie niesko czon ilo miast podobne jest
do upatrywania w jednym człowieku — kilku na tej podstawie,
e teraz jest stary, a przedtem był młodszy, a jeszcze przedtem
był chłopcem. A wszystko to razem przypomina te słowa
Epicharma110, z których sofi ci wyprowadzili argument «ze
wzrostu»: ten, kto zaci gn ł dług dawniej, ju teraz nic nie jest
winien, gdy stał si kim innym; zaproszony wczoraj na obiad
przychodzi dzi jako nieproszony, bo ju nie jest tym samym. A
wszak e wiek przynosi wi ksze zmiany w ka dym z nas ni
zbiorowo w mie cie. Rozpoznałby Ateny kto , kto by widział je
300 lat temu, a zobaczyłby dzisiejsze obyczaje: ruchliwo , arty,
powa ne zaj cia, łaski i gniewy ludu całkiem podobne do
starodawnych. A człowiek spotkawszy krewnego lub przyjaciela
po latach — pytanie, czy pozna go po wygl dzie. Zmiany za
charakteru, łatwo ulegaj cego wpływom wszelakiego rodzaju
słów, trudno ci, nami tno ci, zwyczajów, nawet stałego
współtowarzysza mog
109

Por. O „E" delfickim § 18.
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wprawi w zdumienie, tak bywaj dziwaczne i niesłychane. Ale
jednak człowiek od urodzenia do mierci uwa any jest za
jednego i tego samego. Miasto równie pozostaje to samo i
wobec tego uwa amy za słuszne, by dotyczyły go obelgi
zasłu one przez przodków na tej samej podstawie, na jakiej ma
udział w ich sławie i znaczeniu. Inaczej wrzuciliby my
niepostrze enie wszystkie sprawy w t Heraklitow rzek 111, w
któr on twierdzi, e nie mo na dwakro wej , poniewa
zmienna natura wszystko porusza i przeinacza.
16. Je eli zatem miasto jest czym jednym i ci głym, to tak
samo i ród — zwi zany wspólnym pocz tkiem i przejawiaj cy
pewn moc i solidarno . Wszak e płód nie oddziela si od tego,
kto go spłodził, jakby sporz dzony przeze przedmiot, gdy
powstał z niego, nie przez niego, tak e posiada w sobie jego
cz stk , słusznie zatem odbiera dotycz c go kar lub nagrod .
Gdyby to nie wygl dało na art, rzekłbym, e pos g Kassandra
rozbity przez Ate czy-ków młotem112 albo zwłoki Dionizjosa
wyrzucone poza granice kraju przez Syrakuza czyków113
zostały potraktowane bardziej niesprawiedliwie ni ich
potomkowie, którzy zapłacili za ich winy. Albowiem w pos gu
nie było nic z natury Kassandra, a zwłoki Dionizjosa dusza ju
była opu ciła; natomiast w Nysajosie, Apollokratesie,
Antypatrze i Filipie 114, a tak samo we wszystkich innych
111

Szeroko znane twierdzenie filozofa Heraklita z VI w.
Zob. przyp. 49. O takim fakcie poza tym nie słyszymy.
113
Mowa o tyranie Dionizjosie Starszym. Plutarch w ywocie Timoleona,
XXII 2, opowiada o obaleniu i zniszczeniu przez obywateli wszelkich
pozostałych po tyranach budowli.
114
Nysajos, syn Dionizjosa Starszego, Apollokrates — nie jest jasne, czy syn
Dionizjosa Starszego czy Młodszego, Antypatcr i Filip — synowie Kassandra.
112

synach ludzi wyst pnych, jest wrodzona i obecna główna cz
ich ojców, nie bezczynna i spokojna — oni ni yj , ywi si ,
ona kieruje ich post powaniem i my l . Nic wi c w tym nie ma
strasznego ani niedorzecznego, je li oni, b d c synami swych
ojców, otrzymuj nale no tych ojców. Ogólnie bior c, tak jak
w medycynie, to, co po yteczne, jest i słuszne; mieszny byłby
kto , kto by głosił, e niesprawiedliwo ci jest, gdy kto cierpi
na biodro, przypala mu wielki palec 115, albo przy ropiej cej
w trobie nacina nadbrzusze, albo gdy wołom mi kn racice,
smarowa im ko ce rogów 116. Tak samo ten, co uwa a, e kara
ma inny cel ni uleczenie zła, i oburza si , je li kto chce
stosowa kuracj jednych osób przez po rednictwo innych, tak
jak si leczy zapalenie oczu przecinaj c ył — wydaje si nie
patrze dalej ni na zasi g zmysłów. Nie rozumie bowiem, e
nauczyciel karz c ucznia upomina tym samym innych, a wódz
dziesi tkuj c ołnierzy117 całe wojsko zmusza do karno ci. W ten
sposób pewne dyspozycje do pogorszenia lub poprawy
przenosz si nie tylko z jednej cz ci na inn , ale z jednej duszy
na inn dusz bardziej jeszcze ni z ciała na ciało. W ciele
bowiem, jak si zdaje, powstawa musz te same stany i te same
zmiany, podczas gdy dusza wiedziona wyobra ni poprzez
ufno i l k zwykła stawa si gorsza lub lepsza".
17. Jeszcze mówiłem, gdy przerwał mi Olimpichos: „Zdajesz
si opiera swoje rozumowanie na wielkiej hipotezie —
przetrwaniu duszy". — „I wy, odparłem, j przyjmujecie, a
raczej ju e cie przyj li, gdy cały wywód
115

Byli medycy, którzy zalecali tak kuracj .
Katon Starszy, O gospodarstwie wiejskim 72, radzi smarowa smoł
wła nie racice. Ale tu chodzi wszak o przykład paradoksalny.
117
Nierzadka kara w wojsku rzymskim, znana z Liwiusza, Swetoniusza itp.
116

od pocz tku do tego punktu oparty był na zało eniu, e bóg
traktuje ka dego według jego zasług". Na co on: „Uwa asz
zatem, e je li bogowie zwa aj na nas i przydzielaj wszystko,
co komu si nale y, to st d wynika, e dusze s albo całkiem
nie miertelne, albo przynajmniej istniej przez jaki czas po
mierci?" — „Nie, mój drogi — odparłem — ale czy by bóg
mógł by tak małostkowy i niepowa ny, eby liczy si z nami,
gdyby my nie posiadali w sobie nic boskiego, poniek d jemu
podobnego, nic trwałego i stałego, tylko gdyby my, podobni
li ciom, jak powiedział Homer118, w krótkim czasie wiedli i
całkiem gin li? Jak kobiety hoduj ce i piel gnuj ce w jakich
skorupkach ogródki Adonisa 119, tak bóg utrzymywałby dusze
jednodniowe w ciele nietrwałym, nie wydaj cym mocnego
korzenia ycia, dusze, które by wyrastały, a potem gasły dla byle
przyczyny? Je li chcesz, daj spokój innym bogom, a popatrz tu
na tego naszego120: czy s dzisz, e on, wiedz c, i dusze
zmarłych natychmiast gin i jak dym czy opar ulatniaj si z
ciała, nakazywałby tyle sposobów przebłagania zmarłych, tak
wielkie dla nich dary i przejawy czci, oszukuj c przez to i
zwodz c wiernych? Go do mnie, nie wyrzekn si wiary w ycie
po miertne duszy, chyba, e kto , jak Herakles, co porwał
trójnóg Pytii121, obali i unicestwi wyroczni . Dopóki za tyle
takich wieszczb głosi ona i za naszych czasów, jak na przykład
ta, któr podobno usłyszał Koraks Naksyjczyk, bezbo no ci
byłoby skaza dusz na mier ".
Na to ozwał si Patrokleas: „Co to za wieszczba i co
118

Iliada, VI 146.
w kulcie Adonisa (kochanka Afrodyty) grały rol doniczki z szybko
wi dn cymi ro linami, symbolizuj cymi wczesn mier młodzie ca.
120
Tj. Apollona.
121
Zob. przyp. 94.
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to za kruk? 122 Nic znam ani tej sprawy, ani nazwy". — „Gdzie
tam, odrzekłem, tylko to moja wina, e u yłem przydomka
zamiast imienia. Zabójca Archilocha123 w bitwie nazywał si
podobno Kallondes, a miał przezwisko Koraks. Został on
pocz tkowo wygnany przez Pyti (ze wi tyni), jako zabójca
m a po wi conego Muzom, nast pnie na swoje pro by,
błagania i usprawiedliwienia otrzymał nakaz uda si do
domostwa Tettiksa 124 i tam przebłaga dusz Archilocha. A tym
domostwem był Tajnaros; powiadaj , e Tettiks Krete czyk
przybył tam z flota i zało ył miasto koło miejsca wywoływania
dusz zmarłych125. Podobnie Spartanom wyrocznia nakazała
przebłaga dusz Pausaniasa; sprowadzili z Italii wywoływaczy
dusz, którzy zło yli ofiary i wywiedli dusz ze wi tyni 126.
18. Jest to wi c, rzekłem, jeden i ten sam argument,
potwierdzaj cy jednocze nie i Opatrzno bosk , i przetrwanie
duszy, tak e nie sposób odrzuci jednego nie odrzucaj c
drugiego. Je li za dusza po mierci istnieje, to jest jeszcze
bardziej prawdopodobne, e odbiera i kary, i nagrody; za ycia
bowiem walczy jak atleta na zawodach, a gdy zako czy walk ,
otrzymuje to, na co zasłu yła. Ale te jakie łaski czy te kary,
które za uczynki spełnione za ycia otrzymuje na tamtym
wiecie, one s dla nas, yj 122

„Koraks" po grecku znaczy „kruk".
Archilochos, słynny autor tzw. jambów, czyli poezji satyrycznej, zjadliwej,
a równie dytyrambów i elegii, zgin ł walcz c jako ołnierz najemny.
124
„Tettiks" znaczy „cykada" (zazwyczaj tłumaczony przez „ wierszcz").
125
przyl dek na południu Peloponezu, na którym znajdowała si wi tynia
Posejdona i jakoby zej cie do Hadcsu.
126
Pausanias, zob. przyp. 80. Skazany na mier za d enie do władzy
tyra skiej, schronił si do wi tyni Ateny Chalkiojkos i tam umarł z głodu.
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cych, niczym: nie wiemy o nich, nie wierzymy w nie. Natomiast
te, które dotycz potomstwa i rodu, widoczne dla ludzi, wielu
wyst pnych odwracaj i powstrzymuj od zła. A e nie ma kary
gorszej ani haniebniejszej dla człowieka ni widzie , jak własne
potomstwo cierpi za jego winy, i e duszy człowieka
bezbo nego i zbrodniczego, która po mierci widzi nie tylko
pos gi (swoje) obalone i zaszczyty anulowane, ale dzieci,
przyjaciół, ród własny oddane na pastw wielkich nieszcz
z
jej winy i pokutuj ce za ni , nikt by nie namówił, nawet za cen
przywilejów samego Zeusa, by znów stała si niesprawiedliwa i
niedawno
rozwi zła — na to mog przytoczy opowie
zasłyszan ; obawiam si jednak, by cie jej nie wzi li za mit, a
chc si posługiwa jedynie tym, co prawdopodobne". — „Nic
podobnego! — o wiadczył Olimpichos. Opowiedz to
wydarzenie". A e i inni o to prosili, powiedziałem: „Dajcie mi
najpierw
sko czy
z
argumentem
opartym
na
prawdopodobie stwie, a potem we miemy pod uwag mit—je li
to jest mit.
19. Bion 127 twierdzi, e bóg karz cy synów ludzi wyst pnych
jest bardziej wart miechu ni lekarz, który by leczył wnuka czy
syna z choroby dziadka lub ojca. W jaki jednak sposób s te
sprawy do siebie niepodobne: kto bowiem leczony nie uleczy
przez to z choroby kogo innego; nikt cierpi cy na zapalenie
oczu czy gor czk nie poczuje si lepiej zobaczywszy, e komu
przykłada si ma
albo kataplazm. Kary natomiast na
wyst pnych pokazuj wszystkim, e zadaniem sprawiedliwo ci
wymierzonej nale ycie jest powstrzymywanie jednych (od
wyst pków) przez karanie drugich. A na czym polega
podobie stwo porównania Biona z przedmiotem naszego
dociekania,
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Bion z Borystenesu, filozof z IV w. p.n.e., nale ał kolejno do ró nych
szkół filozoficznych.

tego on sam nie zauwa ył. Je li człowiek, który zapadł na
chorob ci k , ale uleczaln , przez lenistwo i niewstrzemi liwo pozwoli jej opanowa swe ciało i umrze, a ma syna,
który nic wygl da na chorego, ale ma predyspozycj do tej samej
choroby — zauwa ywszy to, lekarz, krewny czy trener, albo i
dobry pan128 narzuca mu surowy tryb ycia, odbiera przysmaki,
ciastka, kobietki, stosuje bez przerwy leki i zmusza do odrabiania
wicze gimnastycznych, a przez to rozprasza i usuwa drobny
zarodek wielkiej choroby, nic daj c mu si rozrosn . Czy nie
tak zalecamy takim, co pochodz od ojców czy matek
chorowitych, radz c, by zwracali uwag na siebie, mieli si na
baczno ci a nie zaniedbywali si , lecz natychmiast usuwali same
pocz tki zła, zapobiegaj c mu, póki jest jeszcze słabe i łatwe do
stłumienia?" — „Ma si rozumie ", odrzekli. — „A zatem,
ci gn łem dalej, nie robimy rzeczy bezsensownej, tylko
konieczn ; nie miechu wart , tylko po yteczn , gdy stosujemy
wobec dzieci epileptyków, melancholików czy podagryków
wiczenia gimnastyczne, diet i leki, nie kiedy ju choruj , ale
aby nie zachorowały. Ciało bowiem zrodzone z ciała b d cego w
złym stanic nie zasługuje bynajmniej na kar , tylko na leczenie i
opiek ; a je li kto przez tchórzostwo i słabo nazywa kar
odbieranie przyjemno ci, a wprowadzanie uci liwych zabiegów
i wysiłków, to mniejsza o niego! Czy wi c ciało pochodz ce od
ciała niezdrowego godne jest piel gnacji i leczenia, a dziedziczne
podobie stwo w złu moralnym, kiełkuj ce i wzrastaj ce w
młodzie czym charakterze, nale y zaniedba , zwleka i czeka
a wybuchnie nami tno ciami i:
Złowrogi uka e serca swego plon

— jak powiada Pindar?129
128
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O ile chodzi o niewolnika.
Turyn, frg. 252.

20. Czy by bóg w tej sprawie nie był m drzejszy od Hezjoda, który wzywa i zaleca:
Nie po powrocie bynajmniej ze złowró bnego pogrzebu Płodzi
potomstwo, lecz z uczty wracaj c bogów wieczystychl30

— jako e nie tylko wyst pno lub cnot , ale i smutek, i rado ,
i wszelkie uczucia otrzymuje w dziedzictwie potomstwo; tote
trzeba je płodzi w rado ci, wesoło ci i pogodzie? Natomiast ani
rzecz Hezjoda, ani w ogóle rzecz ludzkiej m dro ci, a jedynie
boskiej, jest dostrzeganie i rozpoznawanie podobie stw i ró nic,
póki jeszcze nie przejawi si i nie popadn pod wpływem
nami tno ci w wielkie zbrodnie. Wszak młode nied wiedzi,
wilków i małp od razu wykazuj wrodzony charakter, nie
ukrywany, ani sztucznie udawany; a natura ludzka, podlegaj ca
obyczajom, wierzeniom i prawom, cz sto tai zło, a udaje dobro,
tak e mo e albo wymaza całkowicie i usun przyrodzone
pi tno wyst pno ci, albo przynajmniej ukrywa je przez dłu szy
czas, osłaniaj c je chytro ci jakby pokrowcem. Ono uchodzi
wtedy naszej uwadze, gdy dopiero jakby przez uk szenie czy
cios poszczególnego wyst pku odczuwamy niegodziwo , a
raczej w ogóle uwa amy, e ludzie staj si wyst pni, kiedy
popełniaj wyst pek, rozpustni — gdy oddaj si lubie no ci,
tchórzliwi — gdy uciekaj , tak jakby kto głupio my lał, e
skorpionom wtedy wyrasta dło, gdy ukłuj , a mijom jad —
gdy uk sz . Nic jednocze nie bowiem dany człowiek staje si
złym i okazuje si złym, tylko ma w sobie zło od pocz tku, ale
chwyta si okazji i mo no ci — złodziej, by ukra , tyran, by
popełni bezprawie. Ale bóg nie jest przecie nie wiadom
usposobienia i natury ka dego człowieka, jako
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Prace i Dnie, w. 735 i n.

e zwykł bardziej si zajmowa dusz ni ciałem, i nie czeka z
kar a przemoc przejawi si w r koczynach, bezwstyd — w
słowach, a lubie no — w aktach płciowych. Bo przecie on si
nie m ci na wyst pnym doznawszy samemu krzywdy, ani nie
gniewa si na rabusia jako obrabowany, ani nie nienawidzi
cudzoło nika jako zniewa ony przeze — ty]ko przewa nie
karze rozpustnika, zachłannego, krzywdziciela gwoli uleczenia
go, niszcz c zło jak epilepsje, zanim si przejawi.
21. A my dopiero co si oburzali my, e wyst pni pó no i
nierychło odbieraj kar , a teraz znów uskar amy si na to, e
bóg jeszcze przed popełnieniem zła ukróca sam skłonno i
usposobienie do — nie zdaj c sobie sprawy, e przyszło
nieraz jest gorsza i gro niejsza od przeszło ci, a to, co
niewidoczne, od jawnego. Lecz nie mo emy dociec przyczyn,
dla jakich lepiej jest niektórych pozostawi w spokoju, chocia
zawinili, u innych za uprzedzi sam zamiar; akurat tak samo
jak, dlaczego niektórym w chorobie leki nie pomagaj , a innym,
którzy wprawdzie nie choruj , ale s w niebezpieczniejszym
stanie od tamtych, wychodz na dobre. St d nie wszystkie:
Rodziców winy na ich dzieciach karze bóg131,

ale je li ze złego ojca rodzi si dobry syn, jak zdrowy z
ułomnego, to zostaje uwolniony od kl twy rodowej, tak jakby
był wyj ty spod władzy zła. Je eli za nicpo odnawia w sobie
szkodliwe dziedzictwo rodu, to bez wr t-pienia godzi si , by on
odziedziczył kar za wyst pno , tak jakby płacił długi
spadkowe. Przecie Antigonos nie poniósł kary za Demetriosa
132
, ani ze starodawnych boha131
132

Nieznana tragedia Eurypidesa (Nauck, TCF, frg. 980).
Antigonos Gonatas, syn Demetriosa Poliorketesa.

terów Fyleus za Augiasza133 czy Nestor za Neleusa134 (cnotliwi
bowiem byli, cho synowie niecnotliwych). Ale tych, których
natura ch tnie przyj ła rodzinn skaz , dosi gła sprawiedliwo
cigaj ca podobie stwo zła. Tak to bowiem brodawki, czarne
znamiona i znaki rodzime, które nie przeszły z ojca na syna,
od ywaj pó niej na nowo u wnuków; tak te pewna kobieta,
Hellenka, urodziwszy czarne dziecko i oskar ona o cudzołóstwo,
wykryła, e miała w czwartym pokoleniu przodka Etiopa135. A
jeden z synów niedawno zmarłego Pythona z Thisbe, tego, co
twierdził, e pochodzi od Spartów 136, rzeczywi cie pokazywał
na ciele znak włóczni — podobie stwa rodowego, który przez
tyle wieków si przechował i jakby znów wybił na powierzchni
z otchłani. Tak oto nieraz pokolenia kryj w sobie i taj
pradawne cechy i nami tno ci duszy, a pó niej niekiedy i w
innych osobach natura ta rozkwita i wydaje wła ciwy owoc w
wyst pku lub cnocie".
22, Powiedziawszy to, zamilkłem. Olimpichos za
u miechn wszy si rzekł: „Nie chwalimy ciebie, i by nie
wygl dało, e rezygnujemy z mitu, jak gdyby wystarczyło samo
rozumowanie jako dowód. Kiedy i to usłyszymy, wtedy dopiero
wypowiemy swój s d".
Tak wi c zacz łem opowiada : „M z Soloj 137, krewny i
przyjaciel tego Protogenesa138, co to był tu z nami,
133

Fyleus rozs dził sprawiedliwie spraw mi dzy swym ojcem Augia-szem a
Heraklesem, który mu oczy cił stajni i dał umówionej zapłaty, a jej nie
dostał.
134
Nestor nie wzi ł udziału w wyprawie swego ojca Neleusa i braci na
rabunek trzód Heraklesa, tote ocalał.
135
O podobnych faktach mówi te Arystoteles i inni autorzy. 136 Spartowie, czyli
„Posiani" — wojownicy wyro li z z bów w a posianych przez Kadmosa,
zało yciela Teb, według wskazówki wyroczni.
137
Miasto w Cylicji w Azji Mniejszej.
138
Protogenes z Tarsos wyst puje te w dialogu O milo ci erotycznej.

pocz tkowo ył w wielkiej rozwi zło ci i w krótkim czasie
utraciwszy maj tek, zmuszony sytuacj przez jaki czas
prowadził si po łajdacku; po ałowawszy bogactwa, ubiegał si
teraz o nie, podobnie jak m owie, którzy o swe ony nie dbaj ,
ale gdy porzucona po lubi innego, usiłuj j uwie . Nie cofaj c
si wi c przed adnym haniebnym procederem, je li prowadził
do zysku lub u ycia, zebrał wprawdzie niewielki maj tek, ale w
krótkim czasie pozyskał sław wielkiego łajdaka. Najbardziej za
zaszkodziła mu pewna wyrocznia, któr
otrzymał od
139
Amfilocha ; podobno posłał zapytanie, czy reszt ycia sp dzi
lepiej, na co dostał odpowied , e b dzie mu si wiodło lepiej,
gdy umrze.
A jako wypadek zdarzył, e go to wła nie w niedługim czasie
spotkało. Spadł z pewnej wysoko ci i skr cił kark: nie było rany,
tylko uderzenie, od którego stracił przytomno , a na trzeci
dzie , ju w trakcie pogrzebu, od ył. Od razu odzyskawszy siły i
przytomno , w niewiarygodny wr cz sposób odmienił ycie;
Cylicyjczycy nie znali w tym czasie człowieka uczciwszego w
interesach, pobo niejszego wzgl dem bogów, gro niejszego dla
wrogów, a wierniejszego dla przyjaciół; tak e jego znajomi
chcieli dowiedzie si przyczyny tej ró nicy, s dz c e tak
wielka przemiana charakteru nie mogła zdarzy
si
przypadkowo. I rzeczywi cie tak było; jak sam opowiedział
Protogenesowi i innym godnym szacunku przyjaciołom.
23. Gdy wiadomo opu ciła jego ciało, czuł si na razie jak
nurek 140, który z pokładu statku skoczył w gł bin . Nast pnie,
uniósłszy si troch , miał wra enie, e cał
139

Heros Amfilochos miał wyroczni w Mailos w Cylicji.
Tekst poprawiony: w oryginale jest „sternik" — „kybernetes", co nie ma
sensu; „nurek" — „kolymbetes".
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piersi odetchn ł i rozejrzał si naokoło, jak gdyby dusza
otwierała si na kształt oka. A nie widział nic z tego, co widywał
poprzednio, tylko ciała niebieskie olbrzymie i oddzielone od
siebie niesłychanymi odległo ciami, promieniej ce blaskiem
zachwycaj cej barwy o takiej intensywno ci, e dusza, egluj c
lekko na tej wiatło ci jak łód na spokojnej toni mogła szybko
si porusza w ka dym kierunku. Pomijaj c wi kszo widoków,
mówił, e dusze zmarłych wznosiły si ku górze tworz c ogniste
b ble, przed którymi rozst powało si powietrze, a nast pnie
b ble te powoli p kały, a dusze z nich wychodziły wygl d maj c
ludzki, ale wiotkie były i o niejednakowych ruchach: jedne
wznosiły si z niezwykł lekko ci i mkn ły prosto wzwy , inne
za jak wrzeciona wirowały w kółko to w gór , to w dół, na
kształt zam conej w ruchu spirali, która powoli i ledwie po
długim czasie si uspokajała. O wi kszo ci dusz on nie wiedział,
kim by były, ale ujrzawszy dwie czy trzy znajome, spróbował
zbli y si i nawi za rozmow ; one jednak ani nie słyszały go,
ani nie były w pełni przytomne, tylko w oszołomieniu i
popłochu, unikaj c cudzego wzroku i dotkni cia bł kały si
najpierw samotnie141, nast pnie za , gdy spotykały inne dusze w
podobnym stanie, splatały si z nimi i miotały si bezładnie
wydaj c nieartykułowane d wi ki, poł czone jakby z okrzykami
l ku i ałoby. Inne za , pławi c si w czystej atmosferze, były
promienne i cz sto przyja nie zbli ały si do siebie wzajemnie,
unikały za tamtych niespokojnych. Jak si zdawało, okazywały
niech kurcz c si , rado za i sympati — rozszerzaj c si i
rozprzestrzeniaj c.
24. Wówczas, jak mówił, rozpoznał dusz jednego krew141

Były to dusze nieczyste.

niaka, cho nie z całkowit pewno ci , jako e tamten zmarł był,
gdy on sam był jeszcze dzieckiem. Dusza ta zbli yła si i
przemówiła: «Witaj Thespesiosie». On zdziwiony odrzekł, e si
nazywa nie Thespesios, tylko Arida-jos; na to ona: «Tak,
przedtem; ale odt d b dziesz si zwał Thespesios 142. Ty bowiem
nie umarłe , lecz za łask bogów przybywasz tutaj z cał
wiadomo ci , a reszt duszy zostawiłe w ciele jak kotwic . A
znakiem tego, wiedz, i teraz, i na przyszło niech b dzie, e
dusze zmarłych nie rzucaj cienia i nie mrugaj ». Słysz c to
Thespesios zebrał my li i przyjrzawszy si sobie zobaczył jakby
niewyra n i ciemn kresk unosz c si wraz z nim w
powietrzu 143; inne za dusze wokoło były promienne i
przejrzyste, cho nie wszystkie jednakowo. Jedne, jak
najczystszy ksi yc w pełni, wysyłały wiatło jednolitej barwy,
delikatn i ci gł ; inne miały rozsiane jakby łuski czy drobne
si ce; jeszcze inne były całkiem pstre i osobliwe na wygl d; a
inne w ko cu miały niewyra ne zadra ni cia. 25. Krewniak wi c
Thespesiosa (gdy nic nie przeszkadza nazywa dusze ludzkimi
imionami) wszystko mu wyja niał. Mianowicie Adrasteja 144,
córka Zeusa i Konieczno ci, jest wyznaczona na m cicielk
wszystkich win, i aden przest pca nie jest tak wielki, ani tak
mały, by jej czy to umkn niepostrze enie, czy to sprzeciwi si
sił . Ka dy rodzaj kary — a jest ich trzy — przynale y innej
stra niczce i karcicielce. Tymi, którzy odbieraj kar w ciele i
poprzez ciało, zajmuje si szybka Pojne 145, traktuj ca ich do
łagodnie i pomijaj ca niejedno, co by wymagało oczyszczenia;
tych, których trudniej wyle
142

Zob. Wst p.
Był to cie „cumy" duszy, p. ni ej.
144
Zob. Wst p. „Adrasteja" znaczy „przed któr nie mo na umkn ".
145
Zob. Wst p.
143

czy ze zła, po mierci ich demon146 przekazuje Dike. Całkiem
za nieuleczalnych, których Dike odrzuciła, ciga trzecia,
najokrutniejsza ze słu ebnic Adrastei, Erynia; oni bł kaj si i
usiłuj uciec, ka dy po swojemu, ale ona srogo i okrutnie
wszystkich porywa i wi zi w otchłani niewysłowionej i
niewidzialnej.
Co do innych rodzajów kar — wymierzane przez Pojne za
ycia podobne s do stosowanych przez barbarzy ców; Persowie
bowiem chłoszcz i rozdzieraj tiary i szaty skazanych, a ci z
płaczem błagaj , by przesta 147. Otó kary maj tkowe i cielesne
nie si gaj dotkliwie w gł b i nie dochodz do samego korzenia
zła, a przewa nie dotycz jedynie zmysłów i wyobra e .
26. Kto za przyb dzie tutaj ze wiata nie ukarany i nie
oczyszczony, tego chwyta Dike nagiego i z dusz całkowicie
widoczn , nie maj cego si gdzie skry ani uj , ani zakry swej
nieprawo ci, lecz zewsz d przez wszystkich jest widziany. Ona
go pokazuje najpierw jego zacnym rodzicom—je li tacy s — i
przodkom, dla których jest wstr tny i niegodny; je li za oni s
nic nie warci, to on ogl da ich kary, a oni —jego, po czym
odbywa dług pokut — ka da z jego dz zostaje ze wyrwana
przez cierpienia i bóle o tyle dotkliwsze i przewy szaj ce
srogo ci cierpienia cielesne, o ile jawa jest wyra niejsza ni sen.
Blizny za i si ce pozostawione przez nami tno ci u jednych
dusz pozostaj bardziej, u innych mniej. «Popatrz no, rzekł, na te
ró nolite i pstre barwy dusz: ciemna i brudna to kolor podło ci i
chciwo ci; krwista i ognista — okrucie stwa i srogo ci; gdzie
jest niebieskawa, tam ledwie udało
146
147

W tym wypadku termin „dajmon" oznacza personifikacj „losu" człowieka.
Czytamy o tym i u innych autorów.

si wypleni
dz rozkoszy; nie yczliwo i zawi wydaj
kolor niedzi i rozkładu, tak jak sepie wydzielaj swój atrament.
Tam na ziemi zło w duszy zdeprawowanej i z kolei deprawuj cej
ciało wytwarza te barwy, a tutaj celem oczyszczenia i kary jest
ich zatarcie tak, by dusza stała si wietlana i jednobarwna. A
zanim to nie zajdzie, zdarzaj si nawroty dz, powoduj c
drgawki i wstrz sy, u niektórych dusz słabe i szybko
przygasaj ce, a u innych gwałtowne i pełne napi cia. Jedne wi c
dusze raz po raz karane odzyskuj swój pierwotny stan i
usposobienie, inne za na skutek przemo nej głupoty i
szczególnej lubie -no ci trafiaj z powrotem w ciała ywych
stworze . Bo jedna dusza skłania si do (powtórnych) narodzin
przez słabo rozumu i lenistwo my li, a inna znów, potrzebuj c
narz du rozwi zło ci, pragnie powi za swe dze z u yciem i
korzysta ze za po rednictwem ciała; tutaj bowiem istnieje
jedynie znikomy cie i sen o rozkoszy nigdy nie spełniony».
27. Rzekłszy to, powiódł szybko Thespesiosa, mkn c bez
trudu prosto poprzez niezmierzon jak przestrze , unosz c si
na promieniach wiatła jak na skrzydłach, a przybyli do
ogromnej przepa ci rozci gaj cej si w gł b. Tam opu ciła
Thespesiosa moc, która go niosła. Zobaczył, e z innymi
duszami działo si to samo: zbijały si w gromad jak ptaki i
latały nisko okr aj c przepa , w poprzek której nie odwa ały
si
przelecie . Przepa
za wygl dała wewn trz jak
148
dionizyjskie groty , strojne w ziele i ubarwione wszelakim
kwieciem. Unosił si z niej łagodny i subtelny powiew, który
niósł cudown wo pełn rozkoszy, wywołuj c nastrój jak u
ludzi upojonych winem. Dusze
148

Groty takie, pełne ro linno ci, kwiatów i owoców opisuj te inni autorzy.

rozweselone tym aromatem rozpr ały si i okazywały sobie
wzajemnie serdeczno , tak e całe to miejsce wkoło było pełne
bakchicznego nastroju, miechu, wszelakiej harmonii i zabawy.
Krewniak Thespesiosa powiedział, e to t dy Dionizos
wkroczył do nieba, a pó niej wprowadził tam Semele 149, a
miejsce to nazywa si Lethe 150. Tote nie pozwolił
Thespesiosowi dłu ej tam przebywa , cho on bardzo chciał,
lecz odci gn ł go przemoc , pouczaj c jednocze nie, e pod
wpływem przyjemno ci rozum taje i rozpływa si , pierwiastek
za irracjonalny i cielesny, nabrawszy mi sis-to ci i wilgoci,
przywodzi na pami byt w ciele; a z tej pami ci rodzi si
t sknota i pragnienie wiod ce do (powtórnych) narodzin, które
s skłonieniem si duszy obci onej wilgoci ku ziemi151.
28. Przebywszy drugie tyle drogi, ujrzał, jak mu si zdawało,
ogromny krater152 i wpływaj ce do strumienie: jeden bielszy od
piany morskiej i od niegu, drugi l nił purpurowo jak t cza, inne
mieniły si przeró nymi barwami, które z daleka miały ka da
odr bny odcie . Gdy si zbli yli, krater ów okazał si gł bok
otchłani 153 w łonie atmosfery, barwy za wszystkie przy miły
si i kolorowo znikła — pozostała jedynie biel. Zobaczył tam
trzy demony usadowione w trójk t154, mieszaj ce te strumienie w
pewnych proporcjach. Przewodnik Thespesiosa powiedział, e
do tego miejsca dotarł Orfeusz,
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Semele, królewna teba ska, matka Dionizosa.
„Lethe" znaczy „zapomnienie".
151
Gra słów nie do przetłumaczenia: „genesin" — „wcielenie, narodziny" i
„neusin epi gen" — „skłonienie si ku ziemi".
152
Krater — naczynie do mieszania wina z wod .
153
Tekst niepewny, rekonstruowany.
154
U Platona, Pa stwo 617 B, s to trzy Mojry.
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szukaj c duszy swej ony155 i przez bł d pami ci rozpowszechnił
mi dzy lud mi wie , e wyrocznia w Delfach jest wspólna
Apollona i Nocy156, co jest fałszywe, gdy Apollon nie ma nic
wspólnego z Noc . — «Tutejsza natomiast wyrocznia, rzekł, jest
wspólna Nocy i Ksi yca (Selene), nigdzie nie maj ca kresu ani
jednej jakiej siedziby, tylko bł kaj ca si w ród ludzi w postaci
snów i widziadeł. St d bowiem sny, bior c to, co proste i
prawdziwe i mieszaj c z oszuka czym i zmiennym, rozsiewaj
je po wiecie.
29. A wyroczni Apollona czy b dziesz zdolny zobaczy , nie
wiem, gdy 'cuma' duszy157 nie luzuje si i nie puszcza jej
wzwy , tylko ci ga w dół, przymocowana do ciała».
Jednocze nie starał si przyprowadzi Thespesiosa bli ej i
pokaza mu wiatło płyn ce z trójnoga158, które—jak mówił —
poprzez łono Temidy 159 si ga a na Parnas 160. On usiłował je
dojrze , ale nie mógł dla zbytniego blasku, posłyszał jedynie
przechodz c przenikliwy głos kobiecy, obwieszczaj cy
wierszem mi dzy innymi, jak si zdaje, czas jego własnej
mierci. Duch161 za powiedział, e to głos Sybilli, która
wy piewuje proroctwa o rzeczach przyszłych, unosz c si na
obliczu ksi yca162. Chc c posłysze wi cej, Thespesios został
odepchni ty wstecz przez
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Znany mit o zej ciu Orfeusza do Podziemia dła odzyskania zmarłej ony
Eurydyki.
156
Mamy jednak wiadectwo, e wyroczni w Delfach posiadała pierwotnie
Noc — przed Temid i Apollonem.
157
O niej mówi te Plutarch w widzeniu Timarcha w O duchu opieku czym
Sokratesa § 22.
158
Nie jest jasne, czy to wieszczy trójnóg delficki, czy symbol niebieski.
159
Temid posiadała wyroczni delfick przed Apollonem.
160
Delfy znajduj si u stóp Parnasu.
161
Duch krewnego Thespesiosa.
162
Zob. dialog O obliczu widniej cym na tarczy ksi yca.

rozp d ksi yca, jak przez wir, i niewiele tylko usłyszał; mi dzy
innymi o górze Wezuwiuszu i płomieniach, w których znajdzie
si Dikajarchia163, oraz krótki fragment wiersza o ówczesnym
cesarzu164:
...zacnym b d c, na skutek choroby swe berło utraci.

30. Nast pnie zwrócili si gdzie indziej, by ogl da dusze
podlegaj ce karom. Na pocz tku był to widok tylko ałosny i
przykry; ale potem Thespesios nic si nie spodziewaj c napotkał
swoich bliskich, przyjaciół i krewnych za kar znosz cych
straszne cierpienia, bolesne i sromotne m czarnie; a oni skar yli
si mu i lamentowali. W ko cu za ujrzał rodzonego ojca,
wynurzaj cego si z jakiej otchłani, pokrytego pi tnami i
bliznami, wyci gaj cego ku niemu r ce; nie miał on przy tym
mo no ci zamilcze , lecz był zmuszony przez nadzorców kar
wyzna , e zbrodniczo otruł pewnych go ci dla ich złota; na
ziemi to dało si zatai przed wszystkimi, ale tutaj został
wykryty i jedne m ki ju wycierpiał, inne jeszcze go czekały.
Thespesios z zaskoczenia i przera enia nie odwa ył si or dowa
i wstawia za ojcem, chc c za zawróci i uciec, nie ujrzał ju
tego łagodnego i znajomego przewodnika, lecz popchn li go
naprzód jacy inni o wzbudzaj cym strach wygl dzie, jakby było
dla konieczno ci przej
tamt dy. Ogl dał wi c znanych
przest pców, którzy ju ponie li kar na miejscu — tych m ka
nie była tak ci ka, ani tak długa, jako e odnosiła si tylko do
irracjonalnej i podległej nami tno ciom cz ci duszy.
Wszystkich tych natomiast, którzy nadawali sobie pozór cnoty i
yli w powa aniu, zatajaj c niegodziwo , inni, otaczaj cy ich,
zmuszali okrutnie
163
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Dikajarchia — rzymskie Puteoli, dzi Pozzuoli.
Zob. Wst p.

i bole nie wywróci dusz na nice, a oni wili si i skr cali
nienaturalnie, tak jak skolopendry morskie gdy połkn haczyk,
wywracaj si całe na zewn trz 165. Niektóre dusze (ci oprawcy)
obdzierali ze skóry i rozwijali, pokazuj c zepsucie i plamisto
— bo ich niegodziwo mie ciła si w intelekcie jako władzy
naczelnej. A jak mówił, widział inne dusze splecione jak mije
parami albo po trzy i wi cej, po eraj ce si nawzajem z
m ciwo ci i nienawi ci za to, co wycierpiały same lub uczyniły
innym za ycia. A były tam jeziora poło one obok siebie: jedno
z roztopionego złota, drugie — z lodowato zimnego ołowiu,
trzecie — z chropawego elaza. Stały nad nimi demony, które,
jak kowale, chwytały obc gami i zanurzały w nich po kolei
dusze ludzi splamionych chciwo ci i zachłanno ci . Płon c w
złocie stawały si one rozpalone do czerwono ci i całe ogniste;
wtedy zanurzano je w ołów, gdzie krzepły z zimna i twardniały
jak grad, a nast pnie trafiały do jeziora z elaza; tam stawały si
przera aj co czarne, łamały si , kruszyły i zmieniały kształt, po
czym znów wrzucano je do złota. Cierpiały, jak mówił, przez te
zmiany okropne m czarnie.
31. Najgorzej za cierpiały te, które ju my lały, e wyrok ich
si sko czył, a tymczasem znów je chwytano; były to te, których
kara przeszła na dzieci lub dalsze potomstwo. Skoro bowiem
która z owych dusz (potomków) przybywała i na nie natrafiała
— rzucała si z w ciekło ci i krzykiem, pokazuj c na sobie
lady doznanych cierpie i cigaj c je obelgami; a one
próbowały uciec i skry si , lecz nie mogły. Natychmiast
bowiem doganiali je oprawcy i gnali z powrotem na m ki, a one
j czały, wiedz c zawczasu, co je czeka. Opowiadał, e do
niektórych czepiały si wprost całe roje dusz potomków, jak
pszczół albo nieto165

Wielu innych autorów to powtarza.

perzy, z piskiem wypominaj ce im w zło ci, co przez nie
wycierpiały.
32. Na koniec zobaczył dusze gotuj ce si do ponownych
narodzin, zmuszane gwałtem do wej cia w ciała ró nych
zwierz t. Przekształcali je robotnicy, ró nymi narz dziami kuj c,
spajaj c i ł cz c ró ne członki, inne wykr caj c, jeszcze inne
spłaszczaj c tak cienko, e stawały si prawie niewidoczne —
aby si przystosowały do odmiennego ycia i odmiennych
obyczajów. W ród nich napotkał dusz Nerona, ju ci ko
cierpi c , przebit rozpalonymi gwo dziami. Kiedy owi
robotnicy przygotowywali dla niej posta mii Nikandrowej 166,
w której miała y , prze arłszy sw ci arn matk , nagle, jak
mówił, zabłysła wielka wiatło , a z niej ozwał si głos
nakazuj cy przemieni Nerona w posta innego, łagodniejszego
stworzenia, piewaj cego w bagnach i jeziorach167. Ju bowiem
za swe zbrodnie odbył pokut , a nale y mu si nieco łaski od
bogów za to, e spo ród swych poddanych obdarzył wolno ci
plemi najlepsze i najmilsze bogom.
33. Do tej chwili był (Thespesios) tylko widzem. Kiedy za
chciał zawróci , przeraził si niewymownie, gdy pochwyciła go
niewiasta niezwykłej urody i wzrostu, mówi c: «Chod no tu, ty,
eby lepiej wszystko zapami tał!» i chciała go dotkn
rozpalonym do czerwono ci pr cikiem, jakiego u ywaj
malarze168. Ale inna niewiasta jej przeszkodziła, a on został
nagle porwany jakby na linie, przez pot ny i gwałtowny
podmuch, dopadł swego ciała i otworzył oczy ju prawie w
samym grobie."
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Nikander, poeta hellenistyczny, autor poematu Tlieriaka, o rodkach
przeciw uk szeniu jadowitych w ów. mija ta miała rodz c si przegryza łono
matki — aluzja do matkobójstwa Nerona. Tekst zreszt poprawiony.
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Tj. aby.
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Tzw. kauterion — metalowy pr cik do rozgrzewania farb woskowych.
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Obszerny ten, trudny, filozoficzno-naukowy dialog gromadzi przedstawicieli
ró nych szkół, a tak e ró nych krain: pierwszym mówc jest Sulla z Kartaginy;
jak si dowiadujemy z ywotu Romulusa —jest to Sextius Sulla, który podejmuje
obiadem Plutarcha w Rzymie (w Zagadnieniach biesiadnych, 727 B), słowem,
osobistos bliska Plutarchowi. Bardzo wykształcony, dyskutuje o tak specjalnym
zagadnieniu fizykalnym, jakim jest odbicie wiatła; ale otwarty jest nie tylko na
„logos", ale i na „mythos", bo to on go opowiada, zasłyszawszy od nie
nazwanego cudzoziemca. Apollonides, nazwany „taktikos" (czyli „oficer"),
wypowiada si
jako znawca w kwestii matematycznej. Arystoteles,
przedstawiciel oczywi cie filozofii perypatetyckiej, dlatego nosz cy imi jej
twórcy, jest raczej figur fikcyjn i tu odgrywa tylko epizodyczn rol . Stoicyzm
reprezentuje Farnakes, ale te niewiele ma do powiedzenia. Obaj nie wyst puj
w innych pismach Plutarcha. Menelaos, słynny matematyk, nie zabiera głosu;
dowiadujemy si tylko od Luciusa, e jest obecny i przypuszcza nale y, e brał
udział w dyskusji w zaginionej cz ci dialogu. Theon z Egiptu jest jedn z
osobisto ci najcz ciej u Plutarcha wyst puj cych, znany nam ju z „E
delfickiego", ma tu dłu sze przemówienie artobliwe, przetykane cytatami
literackimi, które słuchacze odczuwaj jako „relaks" po ci ko naukowych
wywodach poprzednich. Lucius z Etrurii wreszcie, tak jak Sulla, jeden z
rzymskich przyjaciół Plutarcha, uczony pita-gorejczyk, jest głównym
dyskutantem Lampriasa, brata Plutarcha, który jak i gdzie indziej (np. w O
zamilkni ciu wyroczni) reprezentuje pogl dy autora — głównie zatem platonizm.
Lamprias te kieruje dyskusj i ma najwi cej do powiedzenia w próbach
interpretacji zjawiska, o które chodzi.
O miejscu rozmowy nie dowiadujemy si nic prócz tego, e uczestnicy
najpierw si przechadzali, a potem usiedli na ławkach lub stopniach. Rzecz jest
zreszt małej wagi.
Data tak e jest nie do ustalenia inaczej ni w przybli eniu, gdy co do
za mienia sło ca, o którym mowa w § 19, e si zdarzyło „niedawno", s
sprzeczne zdania: czy chodzi o za mienie z 71 r., czy z 75 r., czy wreszcie

z 83 r., z których ka de było widzialne gdzie indziej, a z tekstu nie wynika, czy
Plutarch widział je osobi cie. A i termin „niedawno" jest wzgl dny. Pozostaje
wi c ogólnikowe okre lenie: lata siedemdziesi te lub osiemdziesi te.
Wiele dyskusji wzniecił pocz tek dialogu, który dziwnym trafem wygl da
podobnie jak pocz tek O odwlekaniu kary przez bogów, mianowicie
najwyra niej pierwsza cz
równie zagin ła, gdy ju pierwsze zdania
stanowi dalszy ci g rozmowy: o pierwszym mówcy, Sulli, powiedziane jest
„tauta eipe", tj. „to powiedział Sulla", a „tauta" oznacza po grecku co , o czym
ju była mowa. Jeden z dwóch r kopisów, w których tekst został zachowany, ma
„to wi c powiedział Sulla" (w drugim tekst jest zepsuty), co wyra nie wiadczy,
e istniał tekst poprzedzaj cy; ile go było, nie sposób si domy li . Tak e z
niektórych wypowiedzi w dialogu wynika, e ju poprzednio była mowa o tym,
czego w zachowanym tek cie nie ma.
Równie kompozycj dialog przypomina nieco O odwlekaniu kary...;
obejmuje bowiem „logos" — rozwa ania naukowe i „mythos" — opowie
objawion , nie tyle rozstrzygaj c zagadnienie, ile ujmuj c je w kategoriach
teologicznych. Tam jednak chodziło o zagadnienie moralne, a tutaj —
astronomiczno-fizyczno-fizjologiczne. Na pocz tku mamy nawet troch
zaskakuj c zapowied , e zagadnienie jest nie do rozwi zania metod naukow ,
wobec czego nale y uciec si do starodawnych tradycji. Przypomina to nieco
prologi niektórych tragedii, zapowiadaj ce z góry zako czenie.
W trakcie dyskusji zagadnienie troch si przesuwa: na pocz tku bowiem
dotyczyło ono wygl du ksi yca, potem chodzi ju o sam jego natur : czy jest
on „gwiazd ", tj. substancj eteryczno-ognist , jak my l przede wszystkim
stoicy, czy te „ziemi ", tj. ciałem niebieskim wa kim i stałym, czego dowodzi
Lamprias. Znaczna cz
dialogu po wi cona jest zbijaniu tez stoickich,
Farnakes za ostro oponuje, słusznie zarzucaj c, e zamiast poda własn teori
platonicy zadowalaj si obalaniem cudzych. Lucius jednak kontynuuje atak
o mieszaj c stoickie wyobra enia o ksi ycu i Ziemi. A dalej robi to samo
Lamprias, gromadz c argumenty oparte na poj ciach: „góra", „dół" i „ rodek
wszech wiata", które trudno jest zdefiniowa . Je li stoicy przyjmuj , e ciało
ziemiste i ci kie nie mo e si znajdowa „w górze", to nie dowodzi to, e
ksi yc nie jest „ziemi ", tylko e jest ziemi nie na swoim, tj. naturalnym,
miejscu, a wszak widzimy, e we wszech wiecie mało co jest „na swoim
miejscu": ogie wulkanu mo e by pod ziemi , ognista i lekka dusza jest
zamkni ta w ci kim ciele, itp. Nie mechaniczna „naturalna skłonno "
elementów rz dzi wiatem, tylko wiadoma boska opatrzno , która wszystko
umieszcza tam, gdzie dana rzecz słu y ogólnemu po ytkowi (a stoicy wszak
wierz w opatrzno , czyli wszechrz dz cy ro-

zum...). Perypatetyk Arystoteles wtr ca si z uwag , e mog istnie nieznane
jeszcze elementy, ale z tym załatwia si Lucius lekcewa co. Je li nawet
gwiazdy s czym nadprzyrodzonym, to ksi yc — nie, gdy same zmiany na
jego tarczy wiadcz o „ziemistej" naturze. Nie jest on przezroczysty, wi c nie
przepuszcza promieni sło ca, tylko je odbija. Zaczyna si dyskusja o prawach
odbicia wiatła (z odsyłaczami do zaginionej cz ci dialogu), której tekst jest
szczególnie le zachowany. Wynika z niej, e własnego wiatła ksi yc mie nie
mo e i jego blask nie polega na zł czeniu si
wiatła słonecznego i
ksi ycowego, tylko wył cznie na wietle słonecznym, czyli e ksi yc musi by
ciałem wa kim i masywnym. Ten dowód Luciusa budzi ogólny aplauz, po czym
przechodzi on do dowodów z za mie sło ca i ksi yca, które pochodz :
pierwsze — z cienia ksi yca, drugie—z cienia Ziemi. Wtr ca si Theon z
daniem u ci lenia wywodu i dalej Lucius mówi o sto kowatym kształcie
cienia, od którego zale y czas trwania za mienia. Wci mamy nawi zywanie do
teorii stoickiej, e ksi yc jest „gwiazd " i ma własne wiatło, któr to tez
Lucius ze wszystkich stron atakuje. Po nieskutecznym prote cie Farnakesa
zabiera głos Lamprias tłumacz c rol ró nych barw ksi yca w czasie za mie i
poza nimi. Usiłuje te wykaza , e uznanie ksi yca za „ziemi " ujmy mu nie
przynosi, gdy ziemia jest boska i czczona jako taka. Apollonides wysuwa
naiwne w tpliwo ci co do rozmiarów nierówno ci terenu na ksi ycu, co
Lamprias traktuje artobliwie i tłumaczy, e wielko cienia zale y od ródła
wiatła i jego pozycji, i dalej toczy si dyskusja nad prawami odbicia wiatła,
gdy niektórzy uwa aj , e ksi yc powinien by odbija obraz sło ca, czego
niemo liwo wykazuje Lamprias i zwraca si do Sulli z pro b o obiecan
opowie . Przerywa jednak e Theon stawiaj c zagadnienie, czy na ksi ycu kto
mieszka, bo je li nie, to istnienie jego jako „ziemi" byłoby zb dne, gdy poj cie
ziemi ł czy si z cał celowo ci jej istnienia. Dalsze trudno ci ze spadaniem
Selenitów z ksi yca i niemo liwo ci jego zamieszkiwania Lamprias traktuje
nie na serio i wykazuje, e nawet niezamieszkanie ksi yca nie zaprzeczałoby
jego istnieniu jako „ziemi", gdy i nasza ziemia nie cała jest zamieszkała, ale e
nic tego nie dowodzi, a natomiast wszystko wskazuje na to, e s tam warunki do
ycia, które nie musz by identyczne z naszymi, a i mieszka cy ksi yca
równie nie musz by podobni do nas, tylko mog si ró ni i wła nie uwa a
ziemi w dole za Hades mroczny i osnuty chmurami. Tu przerywa Lampriasowi
Sulla, który ju nie mo e si doczeka swojej kolei opowiedzenia „mitu",
odnosz cego si do tych samych zagadnie .
Mit ma cz
geograficzn i eschatologiczn . Mianowicie Sulla powtarza to,
co jemu opowiedział pewien m dry cudzoziemiec o wyspie Ogygii

(u Homera wi zi na niej nimfa Kalypso Odyscusza), gdzie spoczywa w grocie
Kronos, u piony przez Zeusa, a tamtejsze bóstwa (dajmones) oraz Hellenowie
przybyli z kra ców wiata go obsługuj . Ów cudzoziemiec sp dził tam
obowi zuj ce 30 łat i nauczył si wiele, równie i w dalszych podró ach, o
bogach i wiecie, co zwierzył Sulli. A wi c ziemia jest królestwem Demeter, a
ksi yc — Persefony. Człowiek składa si z ciała, duszy i umysłu: pierwsze
pochodzi z ziemi, drugie — z ksi yca, trzecie — ze sło ca. Po mierci duszedostaj si na ksi yc, gdzie dobre oczyszczaj si całkowicie, a złe cierpi
pokut . Nast puje „druga mier ", tj. rozł czenie duszy i umysłu, który z miło ci
do sło ca ł czy si z nim. Nast pnie sło ce stwarza nowy umysł, ksi yc —
now dusz , a ziemia — ciało i tak powstaje nowy człowiek. Rz dz za tym 3
Mojry: Atropos — na sło cu, Klotho — na ksi ycu, Lachesis — na ziemi. Na
ko cu mamy jakby podsumowanie: umysł jest czym samowładnym, ciało —
bezsilnym, a dusza po rednim — tak jak ksi yc mi dzy sło cem a ziemi , czyli
amalgamatem ognisto ci i ziemisto ci (a wi c niezupełnie to zgodne ze
stanowiskiem, które reprezentuje Lamprias).
Zako czenie jest do zaskakuj ce: Sulla sam nie bierze odpowiedzialno ci za to,
co mu ów cudzoziemiec opowiedział.
Eschatologiczny mit mamy zarówno w O odwlekaniu kary przez bogów
(opowie Thespesiosa), jak i w Duchu opieku czym Sokratesa (opowie
Timar-cha). Oczywi cie nie mo na si spodziewa jakiejkolwiek konsekwencji,
np. w widzeniu Timarcha Mojry s inaczej porozjnieszczane i na ksi ycu
rezyduje wła nie Lachesis, co wiadczy, e całkiem na serio Plutarch tego nie
brał. Wpływ pitagorejsko-plato ski na mit Sulli jest niew tpliwy, kompozycja
dialogu: dyskurs naukowy, miejscami bardzo suchy + mit (z literackiego punktu
widzenia nieudana) wskazuje na Timajosa Platona jako na wzór. Ów dyskurs,
operuj cy prawami geometrii, optyki, katoptryki, gdzie padaj nazwiska tej
miary uczonych, co Arystarch i Hipparch, wiadczy — jak zreszt wiele innych
pism Plutarcha — o wysokim poziomie wiedzy encyklopedycznej tej warstwy
inteligencji, w której obracał si Plutarch. Nie wiemy oczywi cie, czy dialog jest
czyst fikcj , czy rekonstrukcj na podstawie ewentualnych notatek, które
Plutarch musiał robi w ogromnym zakresie, jak na to wskazuj np. Zagadnienia
biesiadne, gdzie mamy mnóstwo podobnego typu dyskusji.
Geograficzna cz
„mitu" dała pochop do ró nych koniektur co cło
poło enia wyspy Kronosa, któr ró ni uczeni upatrywali ju to w Grenlandii, ju
to w Meksyku, ju to w Skandynawii itp. Sama nazwa „Ogygia" wiadczy
jednak o jej mityczno ci (co prawda i Homerow Ogygi usiłowano gdzie
zlokalizowa ...).

1. ... Sulla wi c rzekł w te słowa1: „To odnosi si do mojej
opowie ci i jest jej ródłem. Ale na pocz tek ch tnie bym si
zapytał, czy nie warto jeszcze nawróci do ogólnie znanych i
powszechnie powtarzanych domysłów co do oblicza ksi yca".
— „A czemu nie mieli my tego zrobi , odrzekłem2, skoro
trudno ci zawarte w tych pogl dach 3 zepchn ły nas na tamte?
Jak chronicznie chorzy, zrezygnowawszy ze zwykłych rodków
i normalnej diety, zwracaj si do oczyszcze , amuletów i snów,
tak wobec zawiłych i trudnych zagadnie , kiedy zwykłe, uznane
i ogólnie stosowane argumenty nie trafiaj do przekonania,
trzeba próbowa bardziej osobliwych i nie gardz c nimi da si
po prostu zaczarowa starodawnym obja nieniom, a szuka
prawdy na wszelki sposób.
2. Od razu widzisz, jak niedorzeczne jest twierdzenie, e
wizerunek na ksi ycu pochodzi z wady naszego wzroku, który
przez swoj słabo nie mo e znie blasku, co nazywamy
(ol nieniem) 4. Kto tak twierdzi5, nie widzi, e to
1

Zob. Wst p.
O tym, e mówi brat Plutarcha, Lamprias, dowiadujemy si dopiero w
rozdz. 24 z ust Theona.
3
Słowa te odnosz si do najwidoczniej zaginionego pocz tku dialogu.
4
Uzupełnienie luki w tek cie przez wydawców.
5
Nie domy lamy si , kogo konkretnie ma Plutarch na my li.
2

odnosi si o wiele słuszniej do sło ca, które razi nas o wiele
ostrzejszym wiatłem (przecie i Empedokles bardzo udatnie
zaznacza ró nic mi dzy tymi obojgiem
Sło ce ol niewaj ce i ksi yc o blasku łagodnym 6.

podkre laj c w ten sposób jego czar, pogod i łaskawo ). Taki
nie umie wyja ni , dlaczego oczy słabe i za mione nie
dostrzegaj na ksi ycu adnych odmienno ci w wygl dzie, jego
kr g wydaje si im gładko wietlisty i pełny; a ludzie o wzroku
bystrym i przenikliwym rozró niaj dokładniej ukształtowane
rysy oblicza i wyra niej zauwa aj odmienno . Ja bo s dz
wr cz przeciwnie: gdyby to wada pora onego wzroku
wywoływała złudzenie, to im słabszy byłby przedmiot
doznaj cy, tym wyra niejsze byłoby zjawisko. A nieregularno
całkowicie zbija takie rozumowanie, gdy nie wida cienia
ci głego i zlewaj cego si w jedno, lecz—jak udatnie napisał
Agesianaks:
Cała roz wietla si ogniem, a jeno wida po rodku
Bardziej bł kitne ni eli lazuryt —jak gdyby oko
Dziewy i czoło pieszczone — obliczu to całkiem podobne 7.

W rzeczywisto ci bowiem ciemne plamy otaczaj ce jasne
zanurzaj si pod nie i przy miewaj je. Z kolei za same s
przy miewane i wypierane — i tak oto jedne z drugimi si
przeplataj , e ukształtowanie figury wygl da jak namalowane.
A to wydaje mi si wyra nie przemawia , Arystotelesie 8,
przeciwko waszemu Klearchowi 9. Do was on
8

Fragment jednego z nie zachowanych poematów tego poety-filozofa z V w.
(Diels-Kranz, frg. 40).
7
Fragment nie zachowanego astronomicznego utworu hellenistycznego poety
Agesianaksa (ew. Hegesianaksa).
8
Zob. Wst p.
9
Klearchos z Soloj, jeden z uczniów Arystotelesa.

bowiem nale y, jako e był w za yło ci z Arystotelesem
Starodawnym, aczkolwiek wiele z nauk Perypatu10
poprzeinaczał".
3. Podchwycił to Apollonides i zapytał, jaki pogl d wyraził
Klearchos, ja za odparłem: „Nikomu nie wypada bardziej ni
tobie zna teorii, która pochodzi jakby z samego serca geometrii;
on bowiem twierdzi, e to tzw. oblicze ksi yca stanowi
zwierciadlane odbicie i wizerunek wielkiego morza 11. Wzrok
bowiem odbity zazwyczaj dostrzega przedmioty z wielu stron,
nie tylko znajduj ce si na wprost, a pełnia ksi ycowa dzi ki
gładko ci i blaskowi zwierciadłem jest najpi kniejszym i
najczystszym. Jak wy wyobra acie sobie, e t cze widzicie na
skutek odbicia wzroku od sło ca, kiedy chmura nabiera nieco
wilgotnej gładko ci 12 — tak Klearchos upatruje na ksi ycu
ocean zewn trzny 13 nie tam, gdzie on naprawd jest, tylko tam,
gdzie załamanie wiatła pozwala wzrokowi dosi gn go i ujrze
odbicie. Jak to znowu wypowiedział Agesianaks:
...Albo odm t morza ogromny naprzeciw si wzdyma, Istny
obiaz zwierciadła płomie mi buchaj cego14".

4. Apollonides ucieszony rzekł: „Jaki to oryginalny i
całkowicie nowy pomysł i fantazja człowieka miałego i
wykształconego! Ale w jaki sposób zbiłe jego twierdzenie?" —
„Najpierw, rzekłem, natura oceanu zewn trznego
10

Arystoteles wykładał cz sto na przechadzce, st d szkoła jego nazywana była
nieraz Peripatos, tj. „przechadzka".
11
Tak e u innych autorów spotykamy przekonanie, e plamy na ksi ycu
stanowi odbicie zjawisk na ziemi.
12
Przekonanie, e t cza jest odbiciem sło ca na chmurze było w staro ytno ci
rozpowszechnione; u Plutarcha znajdujemy je kilkakrotnie.
13
Tj. otaczaj cy ziemi .
14
Zob. przyp. 7.

jest jednolita — to ci gła i zwarta, a odbicie ciemnych plam na
ksi ycu nie jednolite, lecz ukazuje jakby przesmyki, gdy
plamy jasne rozdzielaj i rozgraniczaj ciemne. Skoro wi c
ka de miejsce jest oddzielone i ma okre lone granice, warstwy
wietliste nakładaj si na ciemne i nabieraj pozoru wypukło ci
i wkl sło ci, sk d powstaje zupełne podobie stwo do oczu i
warg. Tak, e albo trzeba przyj istnienie na zewn trz wi kszej
ilo ci mórz porozdzielanych jakimi przesmykami i l dami, co
jest niedorzeczno ci i nieprawd , albo je li istnieje tylko jedno,
to niewiarogodne jest, eby przedstawiało tak porozrywany
wizerunek. A wi c, jako e przy tobie 15 bezpieczniej jest
postawi pytanie ni twierdzi co — o ile ziemia zamieszkała
ma szeroko i długo , czy to mo liwe, eby wszelki promie
wzrokowy jednakowo odbity od ksi yca dosi gał morza, nawet
wzrok egluj cych po samym wielkim oceanie, na Zeusa, albo
mieszkaj cych w ród niego, jak Brytonowie; i to mimo e
według was ziemia nie odgrywa roli centrum w orbicie ksi yca?
To ju twoja sprawa, mówiłem; natomiast załamywanie si
wzroku, czy to na ksi ycu, czy (w ogóle), nie nale y do ciebie,
ani do Hipparcha16; chocia on gorliwie si trudził, nie podobaj
si ogółowi jego teorie co do samego wzroku, bo wszak e
prawdopodobniejsze jest, e ma on konsystencj jednolit i
stwardniał , ni e polega na zderzeniach i odskokach, jak te
atomy, które wymy lił Epikur17. Klearchos, jak s dz , nie zechce
wraz z nami przyj , e ksi yc to ciało stałe i wa kie, tylko
uwa a je, jak mówicie, za gwiazd
15

Jako przy matematyku.
Wybitny astronom i matematyk z II w. p.n.e.
17
Atomy „wymy lił" wła ciwie nie Epikur, tylko Demokryt, filozof z V w.
p.n.e., twórca teorii materializmu, Epikur za j rozwin ł i spopularyzował.
Plutarch jest w ostrej opozycji przeciw niemu.
l6

eteryczn i wietlan 18. Taki za ksi yc jest w stanie załama
wzrok i zbi go z drogi, tak e odbicie odpada. A je li kto
zakwestionuje nasze twierdzenie, zapytamy, jak e to istnieje
tylko na ksi ycu oblicze stanowi ce zwierciadlane odbicie
morza, a nie wida go na adnej z tak licznych gwiazd? Wszak
prawdopodobie stwo wymaga, eby ze wzrokiem działo si to
samo na wszystkich albo na adnej. Ale (dajmy temu spokój, a
ty) 19 — zwróciłem si do Luciusa — przypomnij, co my mówili
na pocz tku o naszym stanowisku".
5. Na to Lucius: „ eby nie wygl dało, i obra amy
Farnakesa20, przechodz c ponad doktryn stoick , nie wzi wszy
jej pod uwag , teraz koniecznie powiedz co człowiekowi, który
przyjmuje, e ksi yc to mieszanina powietrza i subtelnego
ognia, i twierdzi, e jak po spokojnej wodzie biegn zmarszczki,
tak poczerniałe powietrze tworzy zarys ludzkiego kształtu". —
„Bardzo ładnie, rzekłem, Luciusie, niedorzeczno ubierasz w
pi kne słówka. Nie tak nasz towarzysz21 — on powiedział
prawd , e oni22 «podbijaj oko» ksi ycowi, zanieczyszczaj c
go czarnymi plamami i skazami, a cho nazywaj go Artemid i
Aten 23, jednocze nie czyni go mieszanin ciemnego powietrza
i kopc cego ognia, nie maj c własnego rozpło18

Lamprias mówi do Apollonidesa i Arystotelesa, jako e to teoria
perypatetycka, a mówi c „z nami" ma na my li Luciusa i siebie, zwolenników
Akademii, tj. platonizmu.
19
Uzupełnienie przez wydawców luki w tek cie.
20
Zob. Wst p.
21
Prawdopodobnie osoba, która przemawiała w nie zachowanym pocz tku
dyskusji.
22
Tj. stoicy.
23
Uto samienie ksi yca z Aten jest bardzo rzadkie, natomiast z Artemid
— cz ste, tak jak Apollona z Heliosem — sło cem.

mienienia i blasku, tylko b d c jakim niewyra nym ciałem
zadymionym i tl cym si , podobnym do tych piorunów, które
poeci nazywaj «mrocznymi» i «dymnymi». Wszelako, e ogie
arz cy si jak w gle, taki, jaki oni przypisuj ksi ycowi, nie
mo e trwa ani utrzymywa si , je li nie działa na substancj
solidn , która go jednocze nie podtrzymuje i ywi — lepiej od
niejednego filozofa zdaj sobie spraw mówi cy artem, e
Hefajstosa24 nazywa si kulawym, bo ogie bez drewna
rozpłon nie mo e, tak jak kulawy nie posunie si bez kija.
Je eli wi c ksi yc jest ogniem, sk d si bierze w nim tyle
powietrza? Ta przestrze w górze o kolistym ruchu nie jest sfer
powietrzn , tylko sfer ywiołu pot niejszego, który ma moc
rozdrabniania i rozogniania wszystkiego. A je li pojawiło si tam
powietrze, to dlaczego nie zmieniło swej natury na inn ,
zamienione przez ogie w eter, tylko trwa i współ yje z ogniem
od tak dawna, jakby wiekami przybite i przymocowane do tych
samych miejsc? Powietrze wszak jest rzadkie i bezkształtne,
skutkiem czego nie pozostaje w miejscu, lecz rozprasza si , a nie
mo e skrzepn
przenikni te ogniem nie ł cz c si ani z
wilgoci , ani z ziemi , które jedynie s w stanie zatrzyma
powietrze. P d przecie spala powietrze zawarte w kamieniach i
w zimnym ołowiu, a có dopiero wiruj ce w ogniu z tak
szybko ci . Oni bo krytykuj Empedoklesa, który przedstawia
ksi yc jako brył powietrza ci t lodem na podobie stwo
gradu, a otoczon kr giem ognia. Sami za uwa aj ksi yc za
kul ognist , zawieraj c w sobie powietrze rozproszone tu i
ówdzie; nie ma ona przy tym ani rozpadlin, ani zagł bie czy
wkl sło ci — które dopuszczaj ci, co ksi yc maj za ciało
podobne do ziemi — ale powietrze najwidocz24

Bóg ognia oraz jego personifikacja.

niej ma przylega do jej wypukło ci. To za jest i
niedorzeczno ci z punktu widzenia stało ci zjawiska, i
sprzeczne z tym, co si widzi w czasie pełni ksi yca. Nie mo na
by odgraniczy powietrza czarnego od mrocznego, tylko albo
całe musiałoby za mi si , gdy jest zasłoni te, albo całe naraz
rozbłysn , kiedy sło ce ogarnia ksi yc. Gdy i u nas ono w
jamach i zagł bieniach ziemi, dok d wiatło nie dociera,
pozostaje mroczne i ciemne, a to, które na zewn trz otacza
powierzchni ziemi, ma blask i wietlan barw . A to dlatego, e
z powodu swej subtelno ci z ka d . wła ciwo ci i moc łatwo
si ł czy, a zwłaszcza byleby musn ło—jak wy to nazywacie25
— wiatło i z ni si zetkn ło, całe si z gruntu przemienia i
roz wietla. To sarno zjawisko wydaje si walnie popiera tych,
którzy spychaj powietrze na ksi ycu do jakich jam i
rozpadlin, a zadaje kłam wam, którzy ju nie wiem jakim
sposobem formujecie ten glob z mieszaniny powietrza i ognia.
Nie mo e bowiem pozosta aden cie na powierzchni, kiedy
sło ce blaskiem swym o wietli wszystko to, co na ksi ycu
ogarnia nasz wzrok".
6. Gdym to mówił, Farnakes przerwał mi: „Otó mamy znów
ten oklepany manewr Akademii26: w dyskusji z innymi za
ka dym razem nie podawa dowodów na własne twierdzenia,
tylko spotykanych zmusza do obrony zamiast do oskar ania. A
mnie dzi nie doprowadzicie do tego, bym usprawiedliwiał przed
wami stoików, zanim nie zdacie rachunku mnie — wy, co
przewracacie wiat do góry nogami!" Roze miał si na to
Lucius: „Mój kochany, tylko nie wytocz nam procesu o
bezbo no , jak to Kleanthes
25

Tj. Farnakes i stoicy.
Ten sam zarzut stawiaj nieraz interlokutorzy Sokratesowi, np. u Ksenofonta we Wspomnieniach o Sokratesie, IV 4. 9.
26

uwa ał, e Hellenowie powinni o bezbo no
oskar y
Arystarcha z Samos, jako e poruszył z miejsca ognisko domowe
wiata27, poniewa usiłował «ocali zjawiska», przyjmuj c, e
niebo jest nieruchome, a ziemia wiruje po ekliptyce, a
jednocze nie obraca si dokoła własnej osi. My wi c sami nie
wypowiadamy własnego zdania, ale ci, którzy uwa aj ksi yc
za rodzaj ziemi, mój drogi, czy bardziej przewracaj wiat do
góry nogami ni wy, którzy umieszczacie ziemi w powietrzu?
Przecie o tyle jest ona wi ksza od ksi yca, jak to matematycy
obliczaj jego wielko w czasie za mie , według przerwy w
wieceniu, póki przechodzi przez stref cienia. Cie bowiem
ziemi zw a si ku górze, gdy ciało o wietlaj ce jest od niej
wi ksze, tak e sama górna ko cówka cienia jest cienka i w ska,
co podobno zauwa ył i Homer, który noc nazywa «ostr » z
powodu tego zaostrzenia cienia28. A jednak on zasłania w czasie
za mie tak, e ksi yc wymyka si dopiero przebywszy
trzykro tyle drogi, co jego własna wielko . Pomy l zatem, ile
razy ziemia jest wi ksza od ksi yca, je li rzuca cie , który w
najw szym miejscu wynosi tyle, co trzy ksi yce. Ale wy
obawiacie si mimo

27

Arystarch z Samos, poprzednik Kopernika, wysun ł teori , e sło ce jest
nieruchome, a ziemia obraca si dokoła niego i dokoła własnej osi. Stoicki
filozof Kleanthes oskar ył go o bezbo no . W naszym ust pie „ognisko
domowe wiata" — „bestia" odnosi si do ziemi (tak ziemi nazywa te tragik
Eurypides, Nauck, TGF, frg. 944), uwa anej za nieruchom .
28
Epitetu „thoe nyx" u ywa Homer cz sto, a znaczenie jest wła ciwie
zagadkowe, gdy s dwa przymiotniki „thoos": jeden oznacza, „szybki", drugi
— „ostry, zaostrzony". W tym drugim znaczeniu rozumie ten epitet Plutarch
tak e w dialogu O zamilkni ciu wyroczni, § 3, 410 E. S dzi jednak nale y, e
Homer miał na my li znaczenie „chy y" (tak to obja nia scho-liasta).

to, by ksi yc nie spadł; a co do ziemi, by mo e Ajschylos was
przekonał, e Atlas:
D wigaj c na ramionach niebo z ziemi wraz Tak
ci kie brzemi , stoi jak pot ny słup 29.

Albo podczas gdy ksi yc jest podtrzymywany przez lekkie
powietrze, które nie daje pewno ci utrzymania masywnego
brzemienia — ziemi według Pindara d wigaj «kolumny na
bazach diamentowych» 30, i dlatego to Farnakes, sam nie l kaj c
si , by ziemia spadła, lituje si nad Etiopami i Taproba czykami
31
, mieszkaj cymi pod orbit ksi yca, e mo e na nich run
taki ci ar! Wszelako ksi yc zachowuje od upadku sam ruch
oraz gwałtowno wirowania, tak jak pociskom wło onym do
procy przeszkadza spa w dół wirowanie w kółko. Bo ka de
ciało idzie za własnym
naturalnym ruchem, je li nic innego go nie odwraca, i dlatego
ci ar nie ci ga ksi yca w dół, zahamowany rozp dem obrotu.
By mo e nale ałoby raczej si dziwi , gdyby był on całkiem
nieruchomy i tkwi cy w miejscu jak ziemia. Ale tak nie jest i
istnieje wa ka racja, dlaczego ksi yc nie zbli a si ku nam, a
ziemi , nie posiadaj c innego ruchu, tylko ci ar mógłby
poruszy . A ci sza jest od ksi yca nie tylko przez to, e jest
wi ksza, ale jeszcze bardziej skutkiem tego, e ksi yc przez
ognisto i rozgrzanie stał si lekki. Z tego, co mówisz, wynika
w ogóle, e ksi yc, je li jest ogniem, raczej potrzebuje ziemi
jako materii, na której si wspiera, do której przylega i z któr
współ29

Cytat z Prometeusza w okowach, w. 349 i n.
Cytat z fragmentu nieznanego utworu Pindara (frg. 156, Turyn); „Adamas"
znaczy wła ciwie „niezwyci ony, niezłomny" i oznacza albo stal, albo diament,
tote mo na równie obstawa przy tłumaczeniu „na bazach stalowych".
31
Taprobane — staro ytna nazwa Cejlonu.
30

istnieje, dzi ki której rozpłomienia sw moc. Nie mo na wszak
pomy le ognia utrzymuj cego si bez paliwa. A co do ziemi, to
wy powiadacie, e ona utrzymuje si bez podstawy i korzenia".
— "A jak e — odparł Farnakes — poniewa ma własne,
naturalne miejsce, które jej przynale y, tj. rodek. Jest to bowiem
i tam
miejsce, dok d zmierzaj wszystkie siły ci enia, tam d
si zbiegaj ze wszystkich stron. A cała przestrze w górze je li
nawet przyjmie jakie ciało ziemiste wyrzucone sił w gór ,
zaraz je wypycha ku nam, a raczej wypuszcza w stron , dok d
samo ono spada w naturalnym ruchu w dół".
7. Na to ja, chc c by Lucius miał czas zebra my li,
zagadn łem Theona: „Który to z tragików, Theonie, powiedział
o lekarzach, e zwykli:
Gorzkimi leki gorzk z ciała wyprze

ół ?" 32

— A gdy Theon odrzekł, e Sofokles, powiedziałem: „Musimy
im z konieczno ci przyzwoli . Filozofów natomiast nie nale y
słucha , kiedy rzeczy niewiarogodne chc udowadnia jeszcze
bardziej niewiarogodnymi i zwalczaj c twierdzenia osobliwe
wymy laj jeszcze osobliwsze i niezwyklejsze, tak jak ci oto,
wprowadzaj cy
«p d
do rodkowy».
Czegó
nieprawdopodobnego nie ma w tej teorii? e ziemia jest kul —
cho ma tak ogromne gł bie i wzniesienia i nierówno ci terenu.
e mieszkaj na niej antypodowie przyczepieni do ziemi do
góry nogami, jak jaszczurki albo owady. A my sami, e nie
stoimy prosto, tylko uko nie odchyleni jak pijani. e bryły
roz arzone po tysi c talentów wagi tocz ce si poprzez gł bie
ziemi33 kiedy dotr
32
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Cytat z nieznanej tragedii Sofoklesa (Nauck, TGF, frg. 770).
By mo e Lamprias ma na my li wulkany. Inni uwa aj , e raczej aerolity.

do rodka, zatrzymuj si , bo nic im nie stawi oporu ani nie
podtrzyma; a je eli w rozp dzie w dół min ów rodek, to same
przez si zawracaj i p dz z powrotem. e bryłki meteorów
spalone z obu stron ziemi w ogóle nie spadaj , tylko przypadaj
do ziemi, przeciskaj si do wewn trz i skrywaj si w samym
rodku. e gwałtowny strumie wody p dz cy w dół, je li dotrze
do punktu rodkowego, który oni sami nazywaj bezcielesnym,
zatrzymuje si i zawisa naokoło albo okr a go w nieustannej
hu tawce 34. Mo liwo ci takich rzeczy nikt nie potrafiłby sobie
wyobrazi nawet przez pomyłk . To bowiem jest działanie
wstecz i przewracanie wszystkiego do góry nogami, skoro to, co
jest powy ej rodka, ma by w dole, a to, co poni ej rodka — w
górze. Tak e gdyby kto był tak zro ni ty z ziemi , e jej rodek
znajdowałby si koło jego p pka, to ta sama osoba miałaby
jednocze nie i nogi i głow w górze; a gdyby przekopała si na
drug stron , wynurzaj c si z niej miałaby nogi w górze i
wykopawszy si z ziemi, wyłaziłaby z góry na dół 35. A gdyby
wyobrazi sobie kogo , kto porusza si w przeciwnym do niej
kierunku, to nogi ich obu byłyby w górze i tak by si je okre lało.
8. Tyle i takich nonsensów ju , na Zeusa, nie sakw pełn , ale
cały baga jakiego kuglarza wlok c za sob i d wigaj c na
plecach, twierdz , e to inni si o mieszaj , umieszczaj c
ksi yc, b d cy ziemi , w górze, a nie po rodku 36. A przecie,
je li wszelkie ciało ci kie zmierza do tego samego punktu i
wszystkie jego cz ci s skierowane
34

Obrazy te s zaczerpni te z Fedona Platona.
O mieszaj c teorie stoickie Lamprias traktuje „nogi" i „głow " jako
poj cia absolutne „dołu" i „góry" w stosunku do postaci ludzkiej, co oczywi cie
powoduje nonsens.
36
Tekst w tym miejscu niepewny i ró nie rozumiany.
35

do własnego rodka 37, to ziemia nie jest rodkiem wszech wiata,
tylko raczej cało ci traktuj c ciała ci kie jako swoje cz ci.
wiadectwem tego jest (spadanie) — ale nie rodkowego
poło enia ziemi we wszech wiecie, tylko jakiej wspólnoty i
pokrewie stwa z ni ciał, które wyrzucone wzwy wracaj na
dół. Jak bowiem sło ce zwraca ku samemu sobie cz ci, z
których si składa, tak i ziemia przyjmuje jako co własnego
kamie z natury ci cy ku dołowi, st d ka da z takich rzeczy
jednoczy si z czasem z ziemi i wrasta w ni . Je eli za istnieje
jakie ciało nie przyporz dkowane od pocz tku ziemi, ani te od
niej oderwane, ale maj ce z natury jak własn konsystencj —
jak tamci38 mogliby twierdzi o ksi ycu — co by mu
przeszkadzało istnie osobno i pozostawa na swoim miejscu,
ci ni te i zwi zane razem własnymi cz ciami? Bo i co do
ziemi nie jest dowiedzione, e jest ona rodkiem wszech wiata
— a tak e przyci ganie do ziemi i układ wszystkich rzeczy tu si
znajduj cych wskazuje, w jaki sposób prawdopodobnie tam
wszystkie rzeczy zmierzaj ku ksi ycowi i na nim pozostaj .
Nie widz zgoła, dlaczego kto , kto wszystkie ciała ziemiste i
ci kie sp dza w jedno miejsce i czyni je cz ciami innego ciała,
nie stosuje tej samej konieczno ci do ciał lekkich, tylko pozwala,
by tak wiele skupisk ognia znajdowało si ka de osobno; a e nie
zgromadza w jedno wszystkich gwiazd, najwidoczniej nie
uwa a, by musiało istnie wspólne ciało dla wszystkich jestestw
płomienistych i skłonnych do d enia wzwy .
9. Ale wy 39, kochany Apollonidesie, twierdzicie, e sło ce jest
oddalone o bezgraniczn odległo od górnej
37

Lamprias nawi zuje do słów Farnakesa 923 E-F.
Tj. ci zwalczani przez stoików, tj. Lamprias, Lucius i pierwszy mówca (w
nie zachowanym ust pie).
39
Tj. matematycy.
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sfery, a ponad sło cem jeszcze Wenus i Merkury oraz inne
planety w druj poni ej gwiazd stałych na du ych odległo ciach
od siebie. S dzicie te , e wszech wiat bynajmniej nie u ycza
wolnej przestrzeni ciałom ci kim i ziemistym. Zobaczcie , e
to mieszne, je li utrzymujemy, e ksi yc nie jest ziemi , gdy
jest oddalony od obszarów dolnych, a twierdzimy, e jest
gwiazd , cho widzimy, e jest od górnej sfery odepchni ty na
tyle dziesi tków tysi cy stadiów, e jak gdyby zapadł si w
jak otchła . Jest on o tyle ni ej od gwiazd, e trudno to
wypowiedzie — brak nam, matematykom, liczb do obliczenia
tego; a ziemi on poniek d niemal dotyka i obracaj c si blisko
niej:
Całkiem jak piasta koła w obrocie,

powiada Empedokles:
co ledwie si dotyka w p dzie zakr tu 40.

Nawet cienia ziemi on nie przewy sza, chocia ten cz sto bywa
nieznaczny ze wzgl du na to, e ródło wiatła jest olbrzymie.
Wydaje si obraca tu tu i niemal w obj ciach ziemi, tak e
ona go zasłania od sło ca i on nie wznosi si ponad ten cienisty,
ziemski i nocny obszar, który jest przydzielony ziemi. Tote
miało mo na powiedzie , e ksi yc znajduje si w obr bie
ziemi, zamkni ty w jej granicach.
10. Nie bierz pod uwag innych ciał, czy to gwiazd stałych,
czy planet, a rozwa to, co mówi Arystarch w traktacie O
wielko ciach i odległo ciach 41, mianowicie: «Odległo sło ca
(od ziemi) jest wi cej ni 18 razy, a mniej ni 20 razy wi ksza
ni odległo ksi yca od nas.
40

Zob. przyp. 6 (Diels-Kranz, frg. B 46).
Jedyne zachowane dzieło tego poprzednika Kopernika (zob. przyp. 27): O
wielko ciach i odległo ciach sło ca i ksi yca.
41

Natomiast ten, kto oddalenie ksi yca ocenia najwy ej 42,
twierdzi, e odległo jego od nas wynosi 56 razy tyle, co
promie ziemi. Ten za , rednio licz c, wynosi 40 ty . stadiów;
je li rachujemy podług tego, to sło ce oddalone jest od ksi yca
wi cej ni 400 300 000 (stadiów)» 43. Tak wi c ksi yc oddalił
si od sło ca przez swój ci ar i tak zbli ył si do ziemi, e je li
o substancji ma rozstrzyga poło enie 44 — to ziemia przez swe
przeznaczenie i umiejscowienie zgłasza do ksi yca pretensj
s dow : nale y on prawnie na mocy pokrewie stwa i s siedztwa
do ziemi, do jej spraw rzeczowych i osobowych 45. Nie s dz ,
by my w tym bł dzili, e przyznaj c sferze zwanej górn tak
wielk wysoko i rozci gło , zostawiamy i temu, co w dole,
tyle miejsca na obieg i przestrzeni, na ile ksi yc oddalony jest
od ziemi. Ani nie ma racji ten, kto tylko sam szczyt nieba
nazywa «gór », a cał reszt — «dołem», ani te zgodzi si nie
mo na z tym, kto «dół» ogranicza do ziemi, a raczej do jej
rodka; i temu, i tamtemu trzeba da pewn rozci gło , skoro
wielko
wszech wiata na to pozwala. Twierdz cemu, e
wszystko, co tylko znajduje si powy ej ziemi, jest przez to
samo «w górze», sprzeciwia si drugi: (— twierdz cy,) e
wszystko poni ej obiegu gwiazd stałych jest przez to samo «w
dole».
11. A w ogóle jak mo na okre li , e ziemia le y w rodku, i
w rodku czego? Wszystko
nie ma granic, a to, co
nieograniczone, nie maj ce pocz tku ani kresu, nie mo e
42

Ale nie wiemy, o kim mowa.
Nie sposób oceni tych oblicze , gdy nie wiadomo, jakie stadion było
brane pod uwag . Attyckie stadion mierzyło 177,6 m, ale nie wiadomo, czy
Plutarch posłu ył si tu wła nie nim.
44
W oryginale gra słów: „ousia" znaczy „posiadło ziemska" i „substancja,
natura rzeczy".
45
Wyra enie prawnicze.
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mie rodka, gdy rodek jest pewnym kresem, a nieograjest zaprzeczeniem wszelkich kresów. Taki, co
niczono
dowodzi, e ziemia jest w rodku nie «wszystkiego», tylko
« wiata», jest naiwny, je li nie dostrzega, e i wiata dotycz te
same trudno ci. Wszystko bowiem nie zostawia i dla wiata
adnego rodka—jest on bezdomny, bez stałej siedziby,
unosz cy si w niesko czonej pustce, gdzie nie ma nic mu
pokrewnego. A je eli znalazł jak przyczyn , dla której utkwił
w miejscu, ale nie dla natury tego miejsca, to wolno podobnie
domy la si co do ziemi i ksi yca — e ona tkwi tu
nieruchomo, a on tam si porusza raczej z powodu odmiennej
duszy i natury ani eli ró nicy w umiejscowieniu. A oprócz tego
zauwa , czy nie przeoczyli oni46 wa nej sprawy. Je li bowiem
cokolwiek, co le y poza rodkiem ziemi, znajduje si «w górze»,
to adna cz
wszech wiata nie jest «w dole», tylko «w górze»
jest i ziemia i to, co na ziemi, i po prostu wszelkie ciało
otaczaj ce czy ograniczaj ce rodek — a «w dole» jedno tylko,
ten bezcielesny punkt, który musi by przeciwstawny całej
naturze wszech wiata, je li z natury przeciwstawne s sobie
«góra» i «dół». Ale nie tylko to jest niedorzeczno ci , lecz przy
tym ciała ci kie trac przyczyn , dla której ci
w dół i
spadaj . adne bowiem ciało nie znajduje si «w dole» w
stosunku do ciała, do którego ci y; a to, co bezcielesne, według
nich nie mo e mie tak wielkiej siły, eby wszystko przyci ga
do siebie i utrzymywa naokoło. Ale w ogóle nierozs dkiem
jest i kłóci si z rzeczywisto ci , eby cały wszech wiat był «w
górze», a to, co «w dole», nie było niczym innym jak
bezcielesnym, niewymiernym kresem. To za , co my
twierdzimy, jest roz-

46

Tj. stoicy.

s dne, mianowicie, e przestrze wielka i szeroka jest
podzielona na «gór » i «dól».
12. Niemniej załó my, je li chcesz, e ciała ziemiste w
niebiosach wbrew naturze posiadaj ruch; spokojnie, bez
uniesienia, rzeczowo zwa my: to nie dowodzi, e ksi yc nie
jest ziemi , tylko e jest ziemi nie na swoim miejscu. Bo i
ogie Etny znajduje si wbrew naturze pod ziemi , ale przecie
jest ogniem; i powietrze zamkni te w bukłakach 47 z natury jest
lekkie i wznosz ce si ku górze, a trafia z musu nie tam, gdzie
powinno. A sama dusza, na Zeusa, rzekłem, czy nie wbrew
naturze zamkni ta jest w ciele — ona, chy a, ognista (jak wy
mówicie), niewidzialna — w oci ałym, zimnym, widzialnym?
Czy dlatego mieliby my twierdzi , e nie ma w ciele duszy? Ani
te umysł, twór boski, który całe niebo, ziemi i morze
przebywa lotem w jednej chwili, nie mie ci si w mi niach,
ci gnach i szpiku pod wpływem wa ko ci i g sto ci 48 oraz
tysi cznych przypadło ci ł cznie z wilgoci ? A ten wasz Zeus,
który z własnej natury jest jednym wielkim, stałym ogniem 49,
czy teraz nie słabnie, nie ugina si , nie przekształca, slawszy
si i ci gle si staj c, czym si zdarzy, w ró nych przemianach?
Tote zastanów si , mój kochany, czy przestawiaj c i
odprowadzaj c ka d
rzecz na wła ciwe miejsce nie
wyfilozofujesz jakiego rozproszenia wiata i czy nie
wprowadzisz mi dzy przedmioty

47

Chodzi zapewne o skórzane bukłaki nadymane powietrzem u ywane jako
pływaki.
48
Tekst przestawiony tu przez wydawc z poprzedniego zdania, gdzie nie
miał sensu.
49
Stoicyzm oscyluje mi dzy poj ciem bóstwa tradycyjno-osobowym (wiara
w opatrzno ) a symboliczno-abstrakcyjnym i poniek d materialis-tycznym.

tej Wa ni Empedoklesowej 50, albo czy raczej nie poruszysz
przeciw naturze owych pradawnych Tytanów i Gigantów 51 i nie
zapragniesz ujrze tego mitycznego i strasznego bezładu i
zam tu (rozdzielaj c) 52 osobno wszystko, co ci kie, i
wszystko, co lekkie
Tam, gdzie ani nie wida promiennej Sło ca postaci, Ani
te Ziemi mocy kosmatej, ani te Morza 53.

Ani ziemia nie miała udziału w cieple, ani woda — w powietrzu,
nie było nic ci kiego w górze, nic lekkiego w dole, tylko nic
zmieszane, nie miłuj ce, samotne pierwiastki cało ci54, nie
dopuszczaj ce zespolenia si jednych z drugimi ani wspólnoty,
tylko unikaj ce si wzajemnie, odwracaj ce si , ka dy mkn cy
własnym, samowolnym torem — były w takim stanie, w jakim
jest wszystko, gdzie nieobecny jest bóg, według Platona 55. A to
znaczy, e ma si tak, jak ciała, które opu ci rozum i dusza; i tak
było, a pojawiła si w naturze opatrzno ciowo pon ta, gdy
zrodziła si miło , Afrodyta i Eros, jak mówi Empedokles i
Parmenides, i Hezjod 56. Po to, eby te ywioły, pozamieniawszy
miejsca i zapo yczywszy od siebie wzajemnie wła ciwo ci —
zmuszone jedne do ruchu, drugie — do bezruchu, zostały
zniewolone do ust pienia ze swej naturalnej sytua50

Empedokles głosił istnienie dwu sił bezustannie działaj cych na 4 ywioły,
z których składa si wiat: „Miło ci" i „Wa ni".
51
Walka Tytanów i Gigantów z bogami alegorycznie była przykładem
działania Wa ni.
52
Tekst uzupełniony przez wydawc .
53
Diels-Kranz, frg. B 27.
54
Tj. 4 ywioły: ziemia, powietrze, ogie i woda.
55
Timajos 53 B.
56
Empedokles, Diels-Kranz, frg. I 27. Parmenides z Elei, poeta-filozof z VI/V
w., frg. I 13 (tam e). Hezjod, Teogonia, w. 120.

cji na rzecz lepszej i przez przemian wytworzyły harmonijn
wspólnot wszechcało ci.
13. Je eli wi c ani jedna z cz stek wszech wiata nie znalazła
si nigdzie wbrew naturze, tylko ka da tam si znajduje, gdzie
przynale y, i nie potrzebuje ani od pocz tku nie potrzebowała
adnego przemieszczenia ani przekształcenia — to nie wiem,
jaka wła ciwie jest rola opatrzno ci i czego twórc i ojcem jest
Zeus, «mistrz doskonały» 57. Wszak e w obozie wojennym
zb dni byliby dowódcy, je li by ka dy z ołnierzy sam z siebie
znał swój szyk i posterunek oraz moment, w którym powinien go
zaj i zachowa . I ogrodnicy nie byliby potrzebni, gdyby woda
sama przez si potrafiła popłyn tam, gdzie potrzeba zwil enia;
i budowniczych nie byłoby trzeba, gdyby w naturze cegieł, belek
i kamieni le ało układanie si pod takim k tem, by same
tworzyły nale yty ład i trafiały na wła ciwe miejsce. Je li takie
rozumowanie całkowicie wyklucza opatrzno , a naprawd
układ rzeczywisto ci i jej rozdysponowanie nale y do boga, to
có w tym dziwnego, e natura tak została ukształtowana i
uregulowana, i tu oto jest ogie , a tam znowu gwiazdy, i
znowu i tutaj si znajduje ziemia, a w górze usadowiony jest
ksi yc, uj ty mocniejszymi ni wi zy natury wi zami rozumu.
Bo gdyby rzeczywi cie wszystko musiało i za naturalnymi
skłonno ciami i tam d y , dok d je natura prowadzi, to ani
sło ce by nie kr yło wkoło, ani Wenus, ani adna inna gwiazda;
gdy ciała lekkie i ogniste z natury d
wzwy , a nie w koło. A
je eli natura mo e si a tak odmieni w zale no ci od miejsca,
e ogie , który tutaj ogl damy d cy wzwy , gdy dostanie si
na niebo, kr y wirowym ruchem —
57

49.

Epitet u yty przez Pindara w jednym z peanów (Turyn, frg. 66). Por. przyp.

to có za osobliwo , je li ciała ci kie i ziemiste, gdy tam
trafi , tak samo s zniewolone przez otoczenie do zmiany swego
ruchu. Bo nie jest przecie tak, by niebo ze swej natury
odbierało lekkim ciałom p d wzwy , a nie mogło opanowa
ci enia w dół ciał ci kich — nie: jak kolwiek moc
przekształciło jedno, t sam — i drugie, kieruj c ich naturalne
wła ciwo ci ku czemu lepszemu.
14. Z tym wszystkim, je li mamy porzuci te poni aj ce
postawy i pogl dy i wreszcie odwa nie powiedzie to, co jest
oczywiste — wygl da na to, e adna cz
cało ci nie ma sama
w sobie jakiego własnego porz dku, poło enia czy ruchu, które
mo na by jednoznacznie okre li jako naturalne. Lecz ka da z
nich, o ile w sposób u yteczny i wła ciwy dostosowuje swój
ruch do celu 58, dla którego powstała i zrodziła si lub została
sporz dzona, i gdy czego doznaje lub czyni, lub jest
usposobiona, to w taki sposób, e przyczynia si do zachowania
pi kna lub siły owego celu — wtedy zdaje si mie naturalne
miejsce, ruch i układ. Je li cokolwiek innego zrodziło si z
natury, to w ka dym razie człowiek; otó on ma cz ci ci kie i
ziemiste u góry, głównie w okolicy głowy; w rodku — gor ce i
ogniste, a z by rosn jedne u góry, drugie u dołu i adne nie s
«wbrew naturze»; ani ten element ognia u góry, l ni cego z
oczu, nie jest «zgodny z natura», ani ten, co jest zawarty w sercu
i brzuchu 59, nie jest «wbrew naturze», ale ka dy z nich jest
umieszczony zgodnie z sensem i po ytkiem. Rozwa natur :
Tak, zaiste, trytonów w kamiennej skorupie i ółwi,
58

Zarówno Platon, jak i Arystoteles uznawali celowo wszelkiego istnienia
(teleologia).
59
Poj cie „ogie " obejmuje wszelkie wiatło i ciepło (tak ujmuje to Plutarch
w swoim utworze Co jest po yteczniejsze, ogie czy woda?).

a tak e wszelkich muszli, jak powiada Empedokles:
Ziemi zobaczysz tam, co powy ej ciała si mie ci60.

A ta substancja twarda jak kamie nie ci nie i nie zgniata składu
ciała (mi czaka), na którym spoczywa; ani te ciepło, mimo e
lekkie, nie ulatuje wzwy , lecz jedno z drugim jest zmieszane i
zespolone zgodnie z natur ka dego elementu.
15. Tak si chyba rzecz ma i z wszech wiatem, je li jest on
yj cym bytem (zoon) 61; zawiera on w wielu miejscach ziemi ,
w wielu ogie , i wod , i powietrze, nie stłoczone pod
przymusem, lecz rozumnie uporz dkowane. Wszak e i oko
zajmuje swoje miejsce w ciele nie wypchni te ku górze skutkiem
lekko ci, ani serce nie osiadło w piersi ze lizgn wszy si
skutkiem ci aru, tylko dlatego, e lepiej było, eby wła nie tam
si znalazły. Tote nie s d my tak o składnikach wszech wiata:
e ziemia le y tu, gdzie le y, bo spadła skutkiem ci aru, ani e
sło ce —jak my lał Metrodoros z Ghios62 — zostało wypchni te
ku górze przez sw lekko , jak nad ty miech; ani te , e inne
gwiazdy zostały porozmieszczane tam, gdzie s , jak gdyby
ró nie zwa one na szalach. Nie — one pod władz pierwiastka
rozumnego kr
jak oczy wietlane, widniej ce w obliczu
wszech wiata, sło ce za graj c rol serca emanuje i rozsyła
wiatło i ciepło jak krew i tchnienie; a ziemia i woda słu
wiatu tak jak organizmowi wn trzno ci i p cherz. Ksi yc za ,
le c po rodku mi dzy sło cem a ziemi , jakby mi dzy sercem a
jelitami jak w troba albo inny mi kki
60

Frg. B 76, Diels-Kranz. Trytony (Charonia tritonis) — limaki morskie o
podłu nej, ostro zako czonej muszli.
61
Plutarch odwołuje si tu do Platona, Timajos 69 c.
62
Ucze Demokryta. Było paru jeszcze innych filozofów tego imienia.

organ 63, rozsyła tam ciepło od góry, a wyziewy płyn ce st d w
pewien sposób sam przetrawia, oczyszczaj c wysubtelnia i
wysyła wzwy . A czyjego ziemisto i masywno ma jeszcze
jakie po yteczne zastosowanie, tego nie wiemy. We wszystkim
to, co lepsze, bierze gór nad tym, co przymusowe64. Jakie
z tego, co
bowiem prawdopodobie stwo mo emy przyj
65
tamci twierdz ? Oni utrzymuj , e cz
eteru wietlista i
subtelna przez sw lu no stała si niebem, a cz , która uległa
zg szczeniu i stłoczeniu, utworzyła gwiazdy, z nich za
najoci alszy i najbardziej zm cony jest ksi yc. Ale wszak e
ka dy widzi, e ksi yc nie jest oddzielony od eteru, tylko ma go
du o naokoło siebie, a wiele te i poni ej, w którym kr
(...) 66
i komety. Tote nie podług ci aru i lekko ci ka de ciało zostało
ograniczone okre lon przestrzeni , lecz ich porz dek opiera si
na innej zasadzie".
16. Gdym to powiedział i oddałem głos Luciusowi, poniewa
teoria powinna była przej do dowodów, ozwał si z u miechem
Arystoteles: „Wzywam obecnych na wiadków, e wszystkie te
przeciwne argumenty skierowałe przeciwko tym, którzy
przypuszczaj , i ksi yc jest na wpół ognisty, a o ciałach
twierdz , e same z siebie jedne d
w dół, inne do góry. A
wam nawet przypadkowo nie przyszło do głowy, i mo e by
kto , kto twierdzi, e gwiazdy z natury kr
wkoło i e s
utworzone z substancji zupełnie ró nej od tych czterech67; tak e
ja ju si
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ledziona. Zestawienie sło ca z sercem spotyka si u ró nych pó nych
autorów.
64
Por. Platon, Timajos 48 A.
65
Tj. stoicy.
66
Luka w tek cie.
67
Tj. ziemi, wody, powietrza i ognia.

pozbyłem kłopotu". — Na to Lucius: „(...) 68 mój drogi, mo e by
nikt i nie kwestionował waszej 68a tezy, cho wiele tu jest
trudno ci, e innym gwiazdom przypisujecie jak natur czyst ,
nieskaziteln i nie podległ zmianom jako ciowym oraz wiod c
je wkoło, (tak e mog )69 bez ko ca kr y . Jednak e skoro ta
teoria zst pi ni ej i dotknie ksi yca—ju nie ustrze e
niewzruszono ci, a i pi kno ci tego ciała: e pominiemy inne
nieregularno ci i odmienno ci, ale samo to widniej ce na nim
oblicze powstało przecie na skutek jakiego uszkodzenia
substancji a domieszki czego innego. To, co ulega zmieszaniu,
podlega zmianie: traci bowiem nieskazitelno , napełniaj c si
wbrew woli czym gorszym. A oci ało ksi yca, słabe tempo
ruchu, przy mione i znikome ciepło, od którego:
...nie dojrzewa czarne winne grono

według łona 70, czemu przypiszemy, je li nie jego brakowi siły i
bierno ci (je li wiecznemu i olimpijskiemu ciału przystoi
bierno )? A w ogóle, miły Arystotelesie, je li jest on ziemi , to
wygl da na co przepi knego, dostojnego i harmonijnego; jako
gwiazda za , czy wiatło, czy jakie ciało boskie i niebia skie,
obawiam si , e jest bezkształtny, nieudany i wstyd przynosz cy
pi knej nazwie, przynajmniej je li w ród tylu niezliczonych
gwiazd jeden jedyny zale y od cudzego wiatła, jak mówi
Parmenides:
Zawsze si tylko ogl da na sło ca jasne promienie 71.
68

Luka w tek cie.
Tj. perypatetyków.
69
Luka w tek cie, uzupełniona przez wydawc .
70
Ion z Ghios, poeta i prozaik z V w. p.n.e. Fragment z nieznanej tragedii
(Nauck, TGF, frg. 57).
71
Diels-Kranz, frg. B 15.
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Nasz towarzysz 72 w swym przemówieniu zyskał aprobat
przedstawiwszy twierdzenie Anaksagorasa73, e «sło ce nadaje
blask ksie ycowi». Ja za nie b d mówił o tym, czego
dowiedziałem si od was lub razem z wami, natomiast ch tnie
przejd do tego, co pozostało. Otó prawdopodobne jest, e nie
jest o wietlony tak jak szkło lub lód przenikaniem przeze
rozbłysłej jasno ci słonecznej, ani te przez jakie skupienie
wiatła i spotkanie si promieni, jak w pochodniach, kiedy
wzmaga si wiatło. Wówczas bowiem nie mniej na nowiu jak na
pełni zawsze mieliby my pełni ksi yca, je li by wiatła sło ca
nie zatrzymywał i nie zagradzał mu drogi, tylko je przepuszczał
przez siebie skutkiem lu no ci budowy, albo te przez zlanie si
z nim rozniecał wiatło naokoło siebie. Jego bowiem odchyle i
zbocze 74, jak kiedy jest połowiczny lub wypukły, lub wkl sły,
nie mo na tłumaczy przez koniunkcje, ale — jak twierdzi
Demokryt75 — przez znajdowanie si na linii ródła wiatła;
nale ało wi c oczekiwa , e i sam byłby widoczny, i sło ce by
przeze prze wiecało. A tymczasem on ani my li tak robi : i sam
przecie w tym czasie jest niewidzialny, i sło ce nieraz zakrywa i
czyni niewidocznym:
...rozproszył jego
promienie, jak powiada Empedokles,
Z niebios na dół, ku ziemi i j zaciemnił, na ile Si ga
oblicze modrookiego miesi ca wokoło 76,
72

Wyst puj cy w zaginionym pocz tku dialogu.
Anaksagoras z Klazomenaj w Azji Mniejszej, filozof z V w. p.n.e., frg. B
18, Diels-Kranz.
74
Chodzi o fazy ksi yca.
75
Demokryt z Abdery, filozof z V w. p.n.e., twórca teorii materializmu, frg. A
89, Diels-Kranz.
76
Frg. B 42, Diels-Kranz.
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jak gdyby wiatło padało w noc i mrok, a nie na inn gwiazd .
To za , co mówi Posejdonios 77, e to gł bia ksi yca
przeszkadza przedostaniu si
wiatła słonecznego do nas,
wyra nie daje si obali przez fakt, e powietrze, które jest
bezgraniczne i gł bi posiada stokro wi ksz od ksi yca, całe
jest pełne sło ca i prze wietlone jego promieniami. Pozostaje
przeto twierdzenie Empedoklesa, e blask ksi yca powstaje z
pewnego odbicia ode sło ca. Dlatego to przybywa on do nas
nie nios c ciepła ani silnego wiatła, których nale ałoby si
spodziewa , gdyby nast powało rozpalenie si i zmieszanie
obydwu wiatło ci 78. Tak samo jak głosy poprzez odbicie
wywołuj echo, które jest od nich słabsze, oraz uderzenia
pocisków odskakuj cych od czego s l ejsze,
Tak i promie , co trafia szerok tarcz ksi yca 79

powoduje odpływ słaby i przy miony w nasz stron , poniewa
skutkiem odbicia napi cie opada".
17. Na to zabrał głos Sulla: „Owszem, to przedstawia pewne
prawdopodobie stwo. Ale czy na to, co najmocniej wiadczy
przeciwnie, ten wasz towarzysz 80 miał jaki argument, czy to
uszło jego uwagi?" — „A jak e, odparł Lucius, bo ma za sob
słuszno twierdzenie, e poniewa kat odbicia jest równy
k towi padania, kiedy półksi yc jest w zenicie, wiatło jego nie
pada na ziemi , tylko ze lizguje si po drugiej stronie. Sło ce
bowiem znajduj c si nad horyzontem, dotyka promieni
ksi yca, a skoro pro77

Posejdonios z Apamei, filozof i wszechstronny uczony z II/I w. p.n.e.,
przedstawiciel tzw. stoi „ redniej". Pisał o zagadnieniach geofizyki, tak e o
ksi ycu. Zachowane tylko fragmenty.
78
Tj. sło ca i ksi yca.
79
Empedokles, Diels-Kranz, frg. B 43. 80 Zob.
przyp. 72.

mie jest odbity pod równym k tem, trafi na przeciwn stron , a
nie da blasku tutaj — inaczej wypadłaby wielka dewiacja i
odchylenie k ta, co wszak jest niemo liwe. — Lecz, na Zeusa,
rzekł Lucius, była mowa i o tym" i spojrzawszy w trakcie
rozmowy na matematyka Menelaosa powiedział: „Wstyd mi,
kochany Menelaosie, w twojej obecno ci obala
tez
matematyczn le c jakby u samych podstaw katoptryki 81.
Musz jednak powiedzie , e twierdzenie o zachodz cej zawsze
równo ci k tów padania i odbicia ani nie jest oczywiste samo
przez si , ani ogólnie uznane, lecz zaprzeczaj mu zwierciadła
wypukłe 82, skoro daj odbicia wi ksze od przedmiotów według
jednego kierunku wzroku. Zaprzeczaj mu te zwierciadła
podwójnie zło one, gdy kiedy s przysuni te do siebie tak, e
powstaje mi dzy nimi k t, ka da z powierzchni daje podwójne
odbicie i z jednego oblicza powstaj cztery wizerunki: dwa
odwrócone — po zewn trznej stronie i dwa nie odwrócone,
przy mione — w gł bi zwierciadła 83. Przyczyn ich
powstawania podaje Platon 84. Mówi mianowicie, e skoro
zwierciadło z obu stron wznosi si ku górze, promienie
wzrokowe zamieniaj swe odbicia, przeskakuj c z jednej strony
na drug . Je eli wi c promienie wzrokowe (odbite od
płaszczyzny) 85 powracaj do nas prosto, podczas gdy ze lizguj c
si z jednej strony zwierciadła na drug (dopiero) stamt d do nas
wracaj , nie
81

Dział optyki traktuj cy o odbiciu wiatła od zwierciadeł.
Chodzi o zwierciadła cylindryczne, nie sferyczne, gdy sferyczne daj
odbicia mniejsze od przedmiotu, cylindryczne za — odbicia wydłu one.
83
Tekst ostatniego zdania zepsuty, sens raczej domy lny.
84
Plutarch ma na my li Timajosa 46 B-C.
85
Luka w tek cie, uzupełniona. Wzrok, zdaniem Platona, polega na
wysyłaniu przez oko promieni, które spotykaj si z promieniami wysyłanymi
przez ródło wiatła.
82

jest mo liwe, by wszystkie odbicia trafiały pod równymi k tami.
Tote (niektórzy), zgadzaj c si (z matematykami) 86 odbieraj
strumieniom wiatła ksi ycowego spływaj cym na ziemi
równo k tów, uwa aj c, e to o wiele prawdopodobniejsze jest
od tamtej teorii. Niemniej jednak, je li trzeba dogodzi tej
gor co ukochanej geometrii i to jej przyzna 87 (,to): po pierwsze,
prawdopodobnie dzieje si to ze zwierciadłami gładziutko
wypolerowanymi 88, a ksi yc ma wiele nierówno ci i
chropowato ci, tak e promienie płyn ce z wielkiego ciała,
uderzaj ce o znaczne wysoko ci, które odbijaj od siebie
nawzajem wiatło i rozprzestrzeniaj je — podlegaj ró norakim
odbiciom, spleceniom i zespoleniom blasku, płyn cego do nas
jak gdyby od wielu zwierciadeł. A nast pnie, je eli nawet
przyjmiemy, e załamania wiatła na powierzchni ksi yca
odbywaj si pod równymi k tami, nie jest niemo liwe, eby
promienie, w druj c przez tak ogromne odległo ci, łamały si i
obsuwały, tak e wiatło ulegałoby zam ceniu i odchyleniu.
Niektórzy za wykazuj na rysunku, e ksi yc wysyła wiele
promieni wzdłu linii prostej, biegn cej od powierzchni
odchylonej (od nas), ale niepodobna było wykona rysunku w
trakcie wygłaszania wywodu i to do licznego towarzystwa 89.
18. A w ogóle, rzekł, dziwi si , e jako argument przeciw
nam wysuwaj ksi yc, który przy wieca ziemi
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Wyraz dodany przez wydawc dla jasno ci, mimo e w tek cie luki nie ma.
Tj. teori , e k t padania = k towi odbicia.
88
Zwierciadła staro ytne były metalowe, zazwyczaj srebrne lub srebrzone.
89
Nie jest jasne, czy chodzi o prelekcj , której Lucius słuchał, i czy to on nie
mógł wykona rysunku—jak niektórzy rozumiej —czy prelegent.
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zarówno, kiedy jest półkolisty, jak i wypukły, i wkl sły 90.
Gdyby bowiem o wietlana przez sło ce substancja ksi yca była
z eteru lub z ognia, nie pozostawiałoby ono nieo wietlonej i
zupełnie dla naszych zmysłów zacienionej półkuli, lecz gdyby go
w swym obrocie chocia musn ło — cały ksi yc powinien by
si napełni ( wiatłem) i do gł bi przekształci , jako e wiatło z
łatwo ci dociera wsz dzie. Skoro wino zetkn wszy si z
powierzchni wody, albo kropla krwi wpadłszy do jakiej cieczy,
przez samo to farbuje wszystko na czerwono, a powietrze według
nich jest przenikni te wiatłem słonecznym nie przez jakie
emanacje ani promienie zmieszane z nim, ale przez przemian i
przekształcenie spowodowane zderzeniami czy dotkni ciami
wiatła —jak jest do pomy lenia, by gwiazda stykaj ca si z
gwiazd i wiatło ze wiatłem mogło zamiast ze sob si
zmiesza , zla i dozna całkowitej przemiany, o wietla jedynie
te cz ci powierzchni, z którymi si styka? Kr g, który zatacza
sło ce w obrocie naokoło ksi yca, a który ju to wypada
równocze nie z tym, co oddziela cz
ksi yca widoczn od
niewidocznej, ju to przecina go prostopadle i sam jest przeze
przecinany, podczas gdy ró ne nachylenia i poło enia jasnej
cz ci w stosunku do ciemnej wywołuj w niej ró ne fazy:
wkl sła i wypukł 91 — lepiej ni wszystko inne wykazuje, e
wiecenie polega nie na zmieszaniu si , lecz na zetkni ciu si , e
nie jest wspólnym promieniowaniem, tylko o wietlaniem
ksi yca (przez sło ce). Poniewa za nie tylko on sam jest
o wietlany, ale i tutaj przesyła odbicie tego blasku, tym bardziej
pozwala umocni si naszemu rozumowaniu co do jego istoty.
Nie mo e wszak by odbi90

Przez „wkl sły" rozumie nale y I kwadr ksi yca (rosn cego), przez
„wypukły" — III kwadr (ubywaj cego).
91
Por. poprzedni przypis.

cia od ciał o konsystencji lu nej lub drobnocz steczkowej, ani
te łatwo sobie wyobrazi wiatło odskakuj ce od wiatła, czy
ogie od ognia; to, co wywołuje opór lub załamanie, musi by
zwarte i solidne, by znie uderzenie i wywoła odskok. Sam
przecie blask sło ca powietrze przepuszcza nie stawiaj c
adnych oporów, podczas gdy drewno, kamie czy tkanina
wystawione na sło ce silnie ol niewaj przez odbicie wiatła.
Tak to i ziemi widzimy o wietlan przeze , gdy ona nie
wpuszcza promieni w gł b jak woda, ani nie przepuszcza przez
siebie, jak to robi powietrze. Jak kr g sło ca obiega ksi yc i na
ile odcina on jego cz , tak samo on obiega ziemie i tyle samo z
niej o wietla, pozostawiaj c drug cz
nieo wietlona. Wydaje
o wietlona jest u obu ciał troch od półkuli
si bowiem, e cz
wi ksza. Pozwólcie mi to wyrazi w terminach geometrycznych,
jako proporcj : je li istniej trzy przedmioty, do których dociera
wiatło sło ca, mianowicie ziemia, ksi yc i powietrze, a
widzimy, e ksi yc jest o wietlany nie jak powietrze, tylko
raczej jak ziemia, to st d wynika, e przedmioty, które w ten sam
sposób odbieraj działanie tej samej przyczyny, musz mie
podobn natur ". 19. Wszyscy chwalili Luciusa, a ja rzekłem:
„Brawo, do pi knego rozumowania dodałe pi kn propozycj :
bo nie mo na ci odmówi tego, co twoje". On si na to
u miechn ł: „Bez w tpienia wi c trzeba i po raz drugi posłu y
si proporcj , by wykaza , e ksi yc podobny jest do ziemi nie
tylko przez to, i z nim dzieje si to samo, co z ni , z tych
samych przyczyn, ale e oboje tak samo na to samo działaj .
Przyznajcie mi, e nic, co si dzieje ze sło cem, nie przypomina
tak bardzo zachodu sło ca jak za mienie; przypomnijcie sobie t
niedawn koniunkcj 92,
92

Co do daty tego za mienia, zob. Wst p.

która, zacz wszy si zaraz po południu, ukazała mnóstwo
gwiazd w ró nych stronach nieba i nadała atmosferze wygl d
zmierzchu. Je li nie pami tacie, to ten oto Theon zaraz zacytuje
Mimnerma i Kydiasa, i Archilocha, a jeszcze i Stesichora, i
Pindara 93, lamentuj cych w czasie za mienia, e «najja niejsza
gwiazda została skradziona» 94, e «w południe noc zapadła» 95,
e promie sło ca «pomkn ł cie k mroku» 96; a nade wszystko
przytaczaj Homera: «noc i mrokiem spowite ludzi oblicza» i
«sło ce z nieba zgin ło» 97; a on odnosi do ksi yca aluzj , e to
zwykło si dzia :
Kiedy miesi ca ubywa, a nowy miesi c nastaje 98.

Reszta za , jak mi si zdaje, z matematyczn dokładno ci
została doprowadzona do (sformułowania jasnego)99 i pewnego,
e noc to jest cie ziemi, a za mienie sło ca — cie ksi yca,
gdy wzrok go napotka. Zachodz ce bowiem sło ce odgradza si
od naszego wzroku ziemi , a za mione— ksi ycem; oba
zjawiska to zaciemnienia, tyle e wieczorne sprawia ziemia, a
za mieniowe — ksi yc, swym cieniem ogarniaj c wzrok. St d
zjawisko łatwo zrozumiałe: je li bowiem podobny skutek, to
podobny i czynnik działaj cy, bo musz działa czynniki te
same, je li ten sam przedmiot doznaje tego samego. Temu, e
mrok w czasie
93

Mimnermos — elegik z VII w. p.n.e. Kydias — poeta zupełnie nam nie
znany. Archilochos — znakomity poeta liryczny z VII w. p.n.e. Stesichoros i
Pindar (VII/VI i V w. p.n.e.) — przedstawiciele poezji przeznaczonej dla
chórów.
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Pindar, Turyn, frg. peanu IX 2-3.
95
Prawdopodobnie Stesichoros (Bergk, PLG, frg. 73).
96
Pindar, tam e.
97
Odyseja, XX 356/7.
98
Odyseja, XIX 307.
99
Luka w tek cie, uzupełniona.

za mienia nie jest tak gł boki i nie tak przygniata atmosfer jak
noc, nie ma co si dziwi , gdy substancja ciała powoduj cego
noc i za mienie jest wprawdzie ta sama, ale wielko ró na:
Egipcjanie podobno twierdz , e to tyle, co 1/72 ziemi 100,
Anaksagoras za , e jest wielko ci Peloponezu 101. Arystarch
oblicza rednic ziemi w stosunku do102 rednicy ksi yca jako
mniejsz ni 60:19, a wi ksz ni 108:43. St d te ziemia
zakrywa sło ce przed wzrokiem całkowicie (gdy przesłona jest
znaczna, a trwanie przez cał noc), ksi yc za , cho by niekiedy
zakrył całe sło ce, robi to nie na długo i niezbyt szeroko, lecz
pozostawia pewn aureol naokoło obwodu, która nie pozwala,
by mrok był całkowity i bardzo gł boki. Staro ytny za
Arystoteles tak mi dzy innymi podaje przyczyn cz stszych
za mie ksi yca ni sło ca — e mianowicie sło ce jest
zasłaniane przez ksi yc, a ten przez ziemi , która jest znacznie
wi ksza103. Posejdonios104 natomiast okre lił to tak: «Za mienie
sło ca jest zjawiskiem poł czenia cienia ksi yca (z tymi
cz ciami ziemi, które on zacienia) — te bowiem tylko
odczuwaj za mienie, które ogarnia cie ksi yca i odgradza
wzrok od sło ca». Nie mam poj cia, jak on mógł da sobie rad
z twierdzeniem, e cie ksi yca pada na nas — wszak gwiazda
105
nie mo e mie cienia, skoro cieniem nazywamy brak wiatła,
a wiatło nie rzuca cienia, tylko go niweczy. 20. No wi c,
zapytał Lucius, jaki dalszy dowód nast pił
100

Nigdzie indziej nie spotykamy tej wiadomo ci.
Diels-Kranz, frg. A 42.
102
Zob. § 10, 925 C.
103
Luka w tek cie, uzupełniona.
104
Por. przyp. 77. Luka w tek cie, uzupełniona.
105
Z tego by wynikało, e Posejdonios uwa ał ksi yc za „gwiazd ", co
wygl da istotnie na sprzeczno .
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po tym?" — „ e ksi yc podlega takim samym za mieniom" —
odparłem. — „Słusznie przypomniałe o tym. Ale czy mam
przyj , e zostali cie przekonam i zgadzacie si , i ksi yc
ulega za mieniu, gdy zostaje ogarni ty cieniem, i czy mog ju
przej do mego wywodu 106, czy te chcecie, ebym zrobił wam
wykład i dowodzenie ka dego wniosku według wyliczenia?" —
„Na Zeusa, rzekł Theon, wyłó to tutaj obecnym. Ja za
potrzebuj do pełnego prze wiadczenia jeszcze czego . Słysz
bowiem jedynie, e kiedy te trzy ciała: ziemia, sło ce i ksi yc
znajd si na linii prostej, zdarzaj , si za mienia, gdy albo
ziemia ksi ycowi, albo znów ksi yc ziemi zasłania sło ce; ono
wszak e ulega za mieniu, gdy ksi yc znajduje si po rodku
wszystkich trojga, a ksi yc — kiedy ziemia. St d te to
pierwsze zdarza si na nowiu, a to drugie — w czasie pełni". Na
to Lucius: „Chyba to wła nie s główne punkty tego, o czym
była mowa. Dodaj przy tym, je li chcesz, argument o kształcie
cienia. Jest on sto kiem, jak to bywa, kiedy wielki ogie czy to
wielkie wiatło kuliste ogarnia mniejsze ciało tak e kuliste. St d
przy za mieniach ksi yca zarys odcinków ciemniej cych w
stosunku do jasnych ma kształt zaokr glony. Kiedy bowiem
ciało okr głe wejdzie w kontakt z innym okr głym i oba si
wzajemnie przecinaj , to linie przeci cia dzi ki podobie stwu ze
wszystkich stron s koliste. Po drugie, zapewne wiesz, e
za mienie ksi yca zaczyna si od cz ci wschodniej, a sło ca
— od zachodniej, cie za ziemi porusza si od wschodu ku
zachodowi, podczas gdy sło ce i ksi yc odwrotnie — ku
wschodowi. Te zjawiska s uchwytne dla zmysłów i nie potrzeba
wielu słów, by je zrozumie , co potwierdza przyczyn
za mienia. Skoro bowiem sło ce
106

Tj. e ksi yc jest „ziemi ".

przy za mieniu zostaje do cigni te, podczas gdy ksi yc d y
naprzeciw temu, co go za miewa, to jest prawdopodobne, a
raczej konieczne, by sło ce było pochwycone od przodu, a
ksi yc — od tyłu. Zasłoni cie wszak e zaczyna si st d, sk d
naciera to, co zasłania; na sło ce za nasuwa si ksi yc od
zachodu, doganiaj c je, a na ksi yc nasuwa si (cie ziemi) 107
od wschodu, jako e posuwa si w przeciwnym kierunku. A
ponadto, po trzecie, we jeszcze pod uwag czas trwania i
wielko ksi ycowych za mie . Kiedy za mienie wypada w
czasie, gdy ksi yc znajduje si wysoko i daleko od ziemi,
chowa si on na krótko, kiedy za zdarzy si to, gdy jest nisko i
blisko ziemi, zostaje mocno przytłoczony i wyłazi z cienia
powoli; a to pomimo e gdy jest nisko, ruchy jego s najwi ksze,
a gdy wysoko — najmniejsze. Przyczyna tej ró nica polega na
cieniu, który b d c najszerszym u podstawy jak sto ki, zw aj c
si za stopniowo ku wierzchołkowi, ko czy si ostro i spiczasto.
St d ksi yc je li jest nisko a natrafia na cie , zostaje przeze
wci gni ty w najwi ksze kr gi i przebywa najgł bszy mrok; a
je eli jest w górze, to jak w płytkiej wodzie ledwie tkni ty
lekkim zaciemnieniem szybko si oddala. Pomijam to, o czym
była mowa poza tym, specjalnie o fazach i nieregularno ciach
ksi yca (bo i one daj si wytłumaczy w granicach
mo liwo ci), natomiast powracam do przedmiotu dyskusji,
opartej na wiadectwie zmysłów. Widzimy bowiem, e ogie z
miejsca zaciemnionego rozbłyska i wieci mocniej: czy to na
skutek g sto ci powietrza, nie pozwalaj cego na emanacj i
rozproszenie, lecz skupiaj cego i zg szczaj cego substancje
sam w sobie; czy te to wła ciwo naszych zmysłów, e tak
jak ciepło
107

słów.

Tu luki w tek cie r kopisy nie maj , ale sens wymaga dodania tych paru

w zestawieniu z zimnem wydaje si nam gor tsze, a przyjemno
w zestawieniu z cierpieniem — intensywniejsza, tak jasne rzeczy
w pobli u ciemnych —ja niejsze, pobudzaj c wyobra ni
poprzez kontrast. To pierwsze wydaje si prawdopodobniejsze —
wszak w sło cu ogie wszelkiego rodzaju nie tylko traci blask,
ale przez to cofni cie staje si bezsilny i przy miony, ar
słoneczny bowiem rozprasza i rozrzedza jego sił . Skoro wi c
ksi yc posiada wiatło niejaskrawe i słabe, b d c gwiazd
konsystencji raczej m tnej, tak jak oni108 utrzymuj , nic z tego,
co si z nim dzieje, nie powinno by si dzia , tylko wr cz
odwrotnie: powinien by wieci , gdy jest zakryty, i zakrywa si ,
gdy wieci, tj. zakrywa si w tym czasie, gdy jest przy miewany
przez otaczaj cy go eter, wieci za i by widocznym co 6
miesi cy i znów co 5 miesi cy trafia pod cie ziemi. Albowiem
565 obiegów ekliptycznych pełni ksi yca zawiera w sobie 440
cykli półmiesi cznych, a reszt w cyklach 5-miesi cznych.
Powinien by wi c ksi yc w takich odst pach czasu si
ukazywa i wieci w cieniu, a tymczasem on wtedy ulega
za mieniu i traci swój blask, a odzyskuje go, gdy umknie z cienia
i nieraz widoczny jest za dnia, tak e jest wszystkim raczej
ani eli ciałem ognistym i gwia dzistym".
21. Gdy to wypowiedział Lucius, jednocze nie zerwali si z
replik Farnakes i Apollonides. Poniewa Apollonides ust pił,
Farnakes rzekł, e wła nie to wskazuje przede wszystkim, i
ksi yc jest ciałem ognistym, czyli gwiazd : nie jest bowiem w
czasie za mie niewidoczny, tylko prze wieca jak barw sobie
wła ciw , jakby zw glon i pos pn . Apollonides zaprotestował
co do cienia, mianowicie, e matematycy tak nazywaj
przestrze pozbawion wia108

Tj. stoicy.

tła, niebo za nie dopuszcza cienia 109. Na co ja zabrałem głos:
„Jest to raczej jałowy spór o nazw , a nie zdanie kogo
sprzeciwiaj cego si
co do istoty rzeczy naukowo i
matematycznie. Gdy je li kto przestrze zasłoni t przez
ziemi
chce nazwa
nie «cieniem», lecz «miejscem
nieo wietlonym», to i tak, skoro ksi yc na nie natrafi, musi by
za miony (utraciwszy wiatło słoneczne)110. I w ogóle, rzekłem,
niem drze jest zaprzecza , e cie ziemi si ga tam, sk d cie
ksi yca, trafiaj c do naszego wzroku i (dochodz c) a do ziemi,
wywołuje za mienie sło ca. A teraz zwróc si do ciebie,
Farnakesie. Ta barwa ksi yca, jakby zw glona i arz ca si ,
która, jak twierdzisz, jest jemu wła ciwa, wła nie wiadczy o
g sto ci i trójwymiarowo ci ciała, jako e w konsystencjach
lu nych nie pozostaje aden lad ani resztka ognia; a zw glenie
nie mo e nast pi tam, gdzie nie ma ciała masywnego, które
rozpłomienia si i roz arza do gł bi, jak to i Homer gdzie mówi:
Skoro za ognia kwiat odfrun ł i zgasły płomienie ar on
rozpostarł...111

ar bowiem to raczej, nie ogie , tylko substancja przenikni ta
ogniem i przeze przekształcona; ogie przebywa i tkwi w
substancji mi szej i ugruntowanej 112, podczas gdy płomie
stanowi emanacj materii lu nej i rzadkiej, która na skutek swej
słabej konsystencji szybko si rozkłada. Tak e nie byłoby
wyra niejszego wiadectwa na to, e
109

Stoicy bowiem okre lali niebo jako „najwy sz , ognist sfer eteru"
(Arnim, Stoicorum Veterum Fragmenta).
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Luka w tek cie, uzupełniona.
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Iliada, IX 212/13, ale w naszym tek cie Iliady pierwszy wers brzmi nieco
inaczej. Najwidoczniej Plutarch cytuje z pami ci.
112
W oryginale „maj cej korzenie".

ksi yc jest ciałem ziemistym i spoistym, jak taka barwa
czerwonawa — gdyby on j miał. Ale tak nie jest, drogi
Farnakesie; w czasie bowiem za mienia przybiera on ró ne
barwy, które uczeni tak oto rozró niaj , rozgraniczaj c je podług
czasu i godziny113. Je li za mienie wypadnie z wieczora, ksi yc
a do wpół do czwartej godziny114 ukazuje si strasznie czarny;
je li o północy — zionie wła nie t ognist czerwieni ; od
godziny wpół do ósmej 115 wypływa na rumieniec; a na koniec
ju , je li za miony jest przed samym witem, przybiera barw
ciemnoniebiesk lub szaroniebieskaw 116, od której przede
wszystkim poeci i Empedokles nazywaj go «modrookim»117.
Widz c tyle kolorów, które ksi yc przybiera, ludzie niesłusznie
sprowadzaj to jedynie do barwy aru, któr powinno by si
uwa a za obc mu i raczej za przymieszk czy resztk blasku
l ni cego wokół cienia, za wła ciw za mu — czarno i
ziemisto . Wszak miejsca zacienione znajduj ce si obok tkanin
purpurowych i szkarłatnych albo s siaduj ce z jeziorami i
rzekami odbijaj cymi sło ce zabarwiaj si od nich i
roz wietlaj , przez odbicie wytwa-rzaj c przeró ne odblaski. Có
wi c dziwnego, je li wielki nurt cienia wpadaj cy w niebia skie
morze wiatła i to nie stałego, nieruchomego, lecz wysyłanego
przez niezli113

Plutarch i gdzie indziej podkre la ró nobarwno tarczy ksi yca w czasie
za mie . Astrologowie przywi zywali do tego wielk wag .
114
Nie sposób okre li , jakim naszym porom odpowiadaj godziny podane
przez Plutarcha, gdy rachuba godzin zmieniała si zale nie od pory roku i
szeroko ci geograficznej i nigdy nie była cisła. Tak e i długo godziny była
zmienna.
115
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do ró ne kolory.
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czone gwiazdy, a podlegaj cego przeró nym zmianom i
przymieszkom — odbijany przez ksi yc coraz to inn barw
nam tu przekazuje? Gwiazda bowiem czy te ogie w ciemno ci
nie l niłyby czarno ani niebiesko, ani granatowo; górom
natomiast, równinom i morzom sło ce u ycza ró nolitych barw,
a mrokom i mgłom wmieszany w nie blask nadaje wszelakie
odcienie jak gdyby poprzez malarskie farby. Barwy morza
usiłował jako
pookre la
Homer, mówi c o morzu:
118
«fiołkowym»
i «barwy wina»119, a kiedy indziej o
«purpurowej fali» 120, albo znów o «bł kitnej toni»121 lub «o
jasnej ciszy morskiej»122, co za do ró nych kolorów
wyst puj cych na ziemi to tu, to ówdzie, pomin ł je, gdy s
niezliczone. Ksi yc za wedle wszelkiego prawdopodobie stwa
nie ma jednolitej powierzchni jak morze, lecz co do natury
podobniejszy jest do ziemi, o której stary Sokrates opowiadał w
micie123, czy to maj c na my li nasz ziemi , czy opisuj c jak
inn . Nic w tym wszak niewiarogodnego ani zdumiewaj cego,
eby ksi yc, który nie ma w sobie nic ska onego ani
zm conego, czerpie za z nieba wiatło czyste i jest pełen ciepła,
które nie rozpala jak ogie i nie szaleje, tylko jest wilgotne i
nieszkodliwe, naturalne — posiadał wiele miejsc cudownej
pi kno ci: góry płomieniste i całe strefy purpurowe, a złoto i
srebro nie skryte w jego gł bi, tylko ubarwiaj ce obficie równiny
lub te widoczne na gładkich zboczach wzgórz. A skoro przez
zaciemnienie
118

Iliada, XI 298.
Iliada, XXIII 316.
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Iliada, I 482.
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Iliada, XVI 34.
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Odyseja, X 94. Dosłownie „białej".
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Platon, Fedon 110 B i n. Plutarch wzoruje si najwyra niej na tym opisie u
Platona.
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widok ten dochodzi do nas coraz to inny na skutek zmian i ró nic
w atmosferze, to ksi yc nie doznaje uszczerbku w swej chwale,
cenno ci i bosko ci przez to, e jest uwa any w ród ludzi za
jak
ziemi (olimpijsk )124 i wi t raczej ni za ogie
zadymiony i pełen u la, jak chc stoicy. Ogie przecie odbiera
u Medów i Asyryjczyków 125 barbarzy sk cze , gdy oni z
boja ni, by go przejedna , czcz to, co mo e im szkodzi ,
zamiast tego, co szlachetne. Ka demu za Hellenowi imi ziemi
jest drogie i miłe, i od praojców czcimy j tak samo jak
jakiekolwiek inne bóstwo. A bro bo e nie uwa amy, my, ludzie,
ksi yca, który jest ziemi olimpijsk , za ciało pozbawione
duszy, rozumu 126 i nie maj ce udziału w tym, co nam przystoi
prawu,
składa w ofierze, gdy ju to czynimy zado
odwdzi czaj c si za łaski, ju to z natury oddajemy cze temu,
co nas przewy sza moc , doskonało ci i warto ci . Tote nie
s dzimy, by my grzeszyli uwa aj c ksi yc za ziemi ; a to jego
widzialne oblicze, tak jak nasza ziemia ma wielkie doliny, tak
samo i ono jest pobru d one wielkimi gł biami i rozpadlinami
zawieraj cymi wod lub mroczne powietrze, do których nie
dociera ani ich nawet nie muska wiatło słoneczne, tylko je omija
i st d daje odbicie rozproszone".
22. Tu wtr cił si Apollonides: „O, na sam ten ksi yc! To wy
my licie, e jest mo liwe, by istniały cienie jakich
124

Luka w tek cie, uzupełniona na podstawie 929 A i 935 G.
Mowa o religii ira skiej zwanej mazdeizmem (od boga Ahura-Mazdy), w
której istniał kult wi tego ognia; wyznawali j Medowie i Persowie.
Asyryjczycy (permanentnie myleni przez Greków z Syryjczykami) dostali si tu
zapewne po prostu jako barbarzy cy.
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Jak ziemia, b d c rzeczywisto ci materialn , jest jednocze nie dla
Hellenów bóstwem, tak przez wyobra enie o ksi ycu jako o realnym ciele
niebieskim prze wieca poj cie osobowe mitologicznej Selene.
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rozpadlin czy w wozów i stamt d dochodziły do naszego
wzroku, a nie zdajecie sobie sprawy, co by wówczas zachodziło?
To ja wam powiem. Posłuchajcie, cho rzecz nic jest wam
nieznana. rednica ksi yca wynosi 12 szeroko ci palca,
wzi wszy pozorn wielko przy redniej odległo ci. Ka da za z
plam czarnych i ciemnych wydaje si wi ksza od połowy palca,
czyli jest wi ksza od 1/24 rednicy. Otó je li przypu cimy, e
obwód ksi yca wynosi tylko 30 tysi cy stadiów, rednica za 10
tysi cy, to ka da z ciemnych plam według zało enia byłaby nie
mniejsza ni 500 stadiów127. Zastanówmy si wpierw, czy to
mo liwe, by na ksi ycu istniały tak ogromne wgł bienia i
nierówno ci terenu, by mogły spowodowa a tak wielkie
zaciemnienia. A nast pnie, gdyby miały takie rozmiary —jak e
ich nie widzimy?" A ja odparłem z u miechem: „Brawo,
Apollonidesie, wynalazłe taki dowód, e i ja, i ty sam jeste my
wy si od owych Aloadów128, co prawda nie o ka dej porze dnia,
tylko zwłaszcza wcze nie rano i pod wieczór. No bo kiedy sło ce
wydłu a nasze cienie, to ty uwa asz, e według twego
pomysłowego rozumowania je li to, co zakryte przez cie , jest
wielkie, to to, co rzuca cie , musi by ogromne. Wiem, e aden
z nas obu nie był nigdy na Lemnos129, ale przecie obaj znamy
ten cz sto cytowany wiersz jambiczny:
Zakryje cie Atosu krowy z Lemnos grzbiet 130.
127
Obliczenia Apollonidesa s niedokładne. Astronomowie greccy ró nie
obliczali wielko ksi yca, ale w przeciwie stwie do obwodu ziemi, były to
czyste hipotezy.
128
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129
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si góra Athos.
130
Wiersz z nieznanej tragedii Sofoklesa (Nauck, TGF, frg. 708).

Cie bowiem tej góry podobno si ga poprzez morze nie mniej
ni na 700 stadiów i pada na jaki tam pos ek krowy z br zu.
Ale nie musi mie 700 stadiów131 wysoko , która rzuca taki
cie , poniewa odległo
od ródła wiatła pomna a cie
wielokrotnie. Zobacz no, e kiedy ksi yc jest w pełni i najlepiej
oddaje wyra ny wygl d oblicza wskutek intensywno ci cienia,
sło ce jest ode najdalej. Gdy to odległo od ródła wiatła
czyni cie wielkim, nie za wysoko nierówno ci terenu na
ksi ycu. Ponadto i szczyty gór za dnia s mało widoczne z
powodu jaskrawych promieni sło ca, podczas gdy doliny,
zagł bienia i cieniste parowy rzucaj si w oczy z daleka. Nic
wi c dziwnego, e nie mo na dokładnie rozró ni o wietlenia i
odbicia wiatła na ksi ycu, natomiast zestawienie ciemnych
cz ci z jasnymi dzi ki kontrastowi nie uchodzi naszym oczom.
23. Raczej jednak, mówiłem, zdaje si
sprzeciwia
omówionemu ju odbiciu wiatła od ksi yca to mianowicie, e
ci, którzy stan w odbijaj cych si promieniach, widz nie tylko
przedmiot o wietlony, ale i ródło wiatła. Skoro bowiem na
promie odskakuj cy od wody i padaj cy na cian trafi wzrok
znajduj cy si w samym miejscu o wietlonym przez odbicie —
widzi on trzy rzeczy: promie odbity, wod powoduj c odbicie
i samo sło ce, którego wiatło padaj ce na wod doznaje
odbicia. Na podstawie tych zjawisk uznanych i jawnych, od tych,
którzy twierdz , e ziemia jest o wietlana przez ksi yc za
pomoc odbicia132, da si , by w nocy na ksi ycu widniało
sło ce, tak jak widnieje za dnia w wodzie, kiedy si od niej
odbija! A poniewa go nie wida , uwa a
131

Luka w tek cie sygnalizowana przez stary łaci ski przekład uczonego
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si , e o wietlenie nast puje w inny jaki sposób, nie przez
odbicie — a je li nie, to ksi yc nie jest ziemi ". — „Có wiec
na to nale y odpowiedzie ? — rzekł Apollonides. Bo sprawa
odbicia nas równie dotyczy". — „W pewien sposób dotyczy,
odparłem, w inny za nie. Najpierw patrz, jak oni pojmuj obraz
133
—jakby chodziło o rzeki płyn ce pod gór i wstecz. Woda
bowiem znajduje si na ziemi i pod ni , ksi yc za nad ziemi i
w górze; st d promienie odbite tworz k ty odwrotnie: ten ma
wierzchołek ku ksi ycowi, u góry, tamten — ku ziemi, w dole
134
. Tote niech si nie domagaj , by jakiegokolwiek rodzaju
zwierciadło i z jakiejkolwiek odległo ci sprawiało jednakowe
odbicie — bo sprzeciwiaj si oczywisto ci! Dlaczego za ci, co
uwa aj ksi yc nie za ciało lekkie i gładkie, jak woda, lecz za
ci kie i ziemiste135, domagaj si widocznego odzwierciedlenia
sło ca na nim, tego nie rozumiem. Bo i mleko nie daje takiego
odzwierciedlenia i nie odbija wzroku z powodu nierówno ci i
chropowato ci swych cz stek; sk d e by ksi yc mógł odbija
od siebie wzrok, jak to robi co gładsze zwierciadła? A i co do
tych wszak e — je li punkt, który z natury odbija wzrok, b dzie
uszkodzony czy zabrudzony, czy chropowaty136, to zjawisko
ulega zahamowaniu; samo zwierciadło jest widoczne, ale nie
daje odblasku. Ten, kto twierdzi, e ksi yc odbija od siebie nasz
wzrok ku sło cu, jest wr cz prostoduszny, czyni c oko sło cem,
wzrok —
wiatłem, a człowieka niebem! Skutkiem
intensywno ci i blasku, z jakim sło ce uderza w ksi yc,
słusznie mo e jego odbicie dociera do nas; wzrok natomiast,
poniewa jest słaby, w tły i o niewielkim
133
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zasi gu, có dziwnego, je li go nie sta na uderzenie wywołuj ce
reakcj , i je li odskakuj c nie zachowuje spoisto ci, lecz rozpada
si i ubywa go, gdy nie ma w sobie wiatła na tyle, by nie da
mu si porozprasza mi dzy nierówno ciami terenu? eby od
wody i innych zwierciadeł odbicie, pełne siły, jako znajduj ce
si blisko punktu wyj cia, odskakiwało a na sło ce 137, nie jest
niemo liwo ci . Wszelako od ksi yca, cho by zdarzały si
pewne ze li ni cia wzroku, b d one słabe, przy mione i
przedwcze nie ustan z powodu odległo ci. A wszak e
zwierciadła wkl słe wzmagaj sił promieni odbitych w
stosunku do pierwotnych tak, e nieraz rozniecaj płomie ;
podczas gdy wypukłe i kuliste, poniewa nie mog odsyła
promieni ze wszystkich stron, (odbijaj je) 138 słabe i znikome.
Widzicie chyba, e kiedy pojawiaj si dwie t cze, bo jedna
chmura otacza drug , ta zewn trzna t cza wykazuje kolory
niewyra ne i blade; a to dlatego, e zewn trzna chmura le y
dalej od oka, a przez to nie daje odbicia mocnego i jaskrawego
139
. Po có tyle słów? Skoro przecie wiatło sło ca odbite od
ksi yca traci całe ciepło, a z jego blasku dochodzi do nas
ledwie słaba i znikoma resztka — czy mo liwe jest, by
odbywszy ten «dwubieg» 140 dotarła od ksi yca do sło ca
cho by jaka odrobina resztki wzroku? Ja w to nie wierz ! A wy,
rzekłem, zwa cie: gdyby wzrok doznawał tego samego ze strony
wody i ksi yca, to powinna by pełnia ksi yca ukazywa
odzwierciedlenia ziemi, ro lin, ludzi,
137
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gwiazd, tak jak to czyni inne zwierciadła. Je li za takie odbicia
wzroku si nie pojawiaj , czy to na skutek jego słabo ci, czy te
chropowato ci powierzchni ksi yca — nie dajmy odbicia
sło ca!
24. Ja wi c — rzekłem — powtórzyłem to wszystko z o-wej
rozmowy 141, co nic uszło mojej pami ci. Pora Sull wezwa , a
raczej za da ode opowie ci jako e pod tym warunkiem
został naszym słuchaczem. A wi c, je li nie macie nic przeciwko
temu, przerwijmy nasz przechadzk i usi d my na ławach, by
miał przed sob audytorium siedz ce". Zgodzili si wszyscy, a
gdy my usiedli, odezwał si Theon: „Ja, Lampriasie, mam
ochot nie mniejsz ni którykolwiek z was posłucha
zapowiedzianej opowie ci; wszelako ch tnie bym najpierw
posłuchał co do tych istot rzekomo mieszkaj cych na ksi ycu
— nie tego, czy rzeczywi cie jakie mieszkaj , tylko czy mo na
tam mieszka . Je li bowiem nie mo na, nie ma sensu
twierdzenie, e ksi yc jest ziemi ; b dzie wówczas wygl dało,
e powstała na pró no, bez celu, nie przynosz c plonów, ani nie
słu c za kolebk , siedzib i dostarczycielk po ywienia dla
jakich ludzi. A dlatego przecie powstała nasza ziemia, jak
twierdzimy za Platonem, nazywaj c j «karmicielk nasz ,
wiern stra niczka i twórczyni dnia i nocy» 142. Widzisz, e
wiele jest gadania na ten temat i w artach, i na serio. Powiadaj
bowiem o tych, co mieszkaj pod ksi ycem, e on im, jak
Tantalom143, zwisa nad głow ; a ci znowu ,
141

Tj. tej, która miała miejsce w ust pie zaginionym.
Timajos, 40 B-G.
143
Mit o karze, jak ponosi w Hadesie bezbo ny Tantal, w bardziej znanej
wersji mówi o wiecznym głodzie i pragnieniu: ma on koło siebie wod i
po ywienie, ale nie mo e ich dosi gn . Pindar jednak mówi o zwisaj cym mu
nad głow kamieniu (czego nie nale y myli z kamieniem, który toczy
bezskutecznie pod gór inny grzesznik — Syzyf).
142

mieszkaj cy na nim, jak Iksjonowie144 umocowani do tak
wielkiego rozp du, (nie mog spa dzi ki sile obrotu) 145. A
wszak e on si obraca nie pojedynczym ruchem, ale jak mówi
jest «Trójdro ny» 146, porusza si bowiem w przeciwnym
kierunku do zodiaku jednocze nie w długo , szeroko
i
gł boko . Uczeni ten pierwszy ruch nazywaj «obiegiem»,
drugi — «spiral », trzeci, nie wiem dlaczego, „anomali ",
chocia widz , e aden z nich 147 nie jest równomierny, ani
regularny w swym periodycznym powrocie. Nie ma co si
dziwi , e lew spadł (z nieba) na Peloponez 148 skutkiem
szybko ci obrotu; natomiast dziwne jest, dlaczego nie widzimy
stale:
Gin cych m ów w ród miertelnych drgawek zgonów149

jakby przewracaj cych si i staczaj cych na łeb na szyj z
ksi yca. mieszne jest przeto dyskutowa , czy tamtejsi mog
pozostawa na miejscu, je li nie mog si rodzi ani istnie .
Skoro bowiem Egipcjanie i Troglodyci 150, u których sło ce staje
w zenicie na chwil w jednym dniu, a potem po przesileniu si
oddala, omal si nie spalaj
144

Iksjon, który si o mielił porwa na Her , został rozpi ty na wiecznie
kr c cym si płomienistym kole.
145
Luka w tek cie, uzupełniona.
146
W tym miejscu, jak zobaczymy i ni ej, szczególnym utrudnieniem w
przekładzie tego dialogu jest fakt, e ksi yc po polsku jest rodzaju m skiego,
gdy „Selene" po grecku — e skiego. „Trójdro na" to epitet bogini czarów
Hekate czczonej na rozstajnych drogach, identyfikowanej z Selen , który to
epitet teraz Plutarch usiłuje jako dopasowa do ksi yca.
147
Inni tłumacze inaczej rozumiej to zdanie.
148
T legend wspomina Anaksagoras, frg. A 77, Diels-Kranz. S ró ne
domysły co do tego, jak mogła powsta : mo e przez popl tanie wyrazu „laas" —
kamie i „lis" — lew.
149
Ajschylos, Błagalnice w. 937.
150
Tj. Etiopowie.

doszcz tnie na skutek sucho ci atmosfery — czy by «Sele-nici»
byli w stanie wytrzyma dwana cie pór letnich ka dego roku,
kiedy by sło ce co miesi c stawało pionowo nad nimi i tak
trwało, w czasie pełni? Nie sposób wszak e wyobrazi sobie tam
ukształtowania si wiatrów, chmur i deszczów, bez których nie
mog powsta ani utrzyma si przy yciu ro liny, z powodu
gor ca i subtelno ci atmosfery. Bo i szczyty gór tamtejszych nie
s wystawione na srogie i z przeciwnych stron nadchodz ce
zamiecie, lecz ju rozrzedzone i drgaj ce powietrze przez sw
lekko nie dochodzi do takiej spoisto ci i st enia. Chyba
eby my twierdzili, e jak Atena ws czyła Achillesowi nieco
nektaru i ambrozji151, gdy nie chciał przyjmowa po ywienia, tak
ksi yc, zwany Aten i b d cy ni 152, ywi swoich ludzi zsyłaj c
im codziennie ambrozj , któr , jak mniema stary Ferekydes153,
ywi si bogowie. Bo indyjski korze , którego wyziewy przy
kadzeniu nim, według Megasthenesa154, wdychaj tamtejsi ludzie
nie jedz cy ani nie pij cy, nie maj bowiem ust, tylko ywi si
w chem — sk d by si tam wzi ł, skoro ksi yc nie jest
zwil any d d em?"
25. Na te słowa Theona: („Brawo, brawo) 155, rzekłem,
licznie (rozchmurzyłe ) 156 nasze czoła tym artobliwym
przemówieniem, przez co nabrali my miało ci do odpowiedzi,
skoro nie spodziewamy si skarcenia bardzo ostrego
151

Iliada, XIX 353 i n.
Por. przyp. 23.
153
Ferekydes z Syros, filozof-teolog z VI w. p.n.e., autor kosmogonicznego
poematu o naturze i bogach (frg. B 13 a, Diels-Kranz).
154
Megasthenes, historyk z IV/III w., autor dzieła o Indiach (frg. 34, FHG II).
155
Luka w tek cie, uzupełniona na podstawie starych wyda .
156
Ditto.
152

i rygorystycznego. Naprawd bowiem (nie)167 ró ni si od
siebie mocno przekonani o czym i mocno kłóc cy si z nimi,
poniewa całkiem w to nie wierz — zamiast eby spokojnie
rozwa yli to, co mo liwe, i co dopuszczalne. Najpierw wi c, nie
jest bynajmniej konieczno ci , by ksi yc— je li nie mieszkaj
na nim ludzie — powstał na pró no i bez celu. Przecie i nasza
ziemia, jak widzimy, nie jest cała uprawna ani zamieszkała; tylko
niewielka jej cz , jak gdyby na wierzchołkach i przyl dkach
wznosz cych si nad gł bin , rodzi zwierz ta i ro liny, a reszta
jest pusta i bezpłodna na skutek zimowych burz albo posuchy;
najwi ksza za cz
zatopiona jest w wielkim morzu. Ale ty,
miło niku i wielbicielu Arystarcha 158, nie słyszysz, co czyta
Krates:
Ten, co wszystkim na wiecie pocz tek daje, Ocean,
Ludziom i bogom, na wi ksz si ziemi przestrze rozci ga 159.

Ale przecie wszystko to bynajmniej nie na pró no powstało:
morze wszak tchnie łagodnymi wyziewami, a najprzyjemniejsze
wiatry w pełni lata pochodz z okolic nie zamieszkałych i
zamarzni tych, dzi ki stopniowo taj cemu niegowi, który te
wiatry uwalnia i rozwiewa. Ziemia za stoi po rodku, jako
«nieomylna stra niczka i twórczyni dnia i nocy» według słów
Platona 160. Tote nic nie przemawia przeciw temu, by i ksi yc
był wprawdzie pozba157

„Nie" w manuskryptach nie ma, ale sens wymaga dodania tego przeczenia.
Zob. przyp. 27.
159
Krates z Mallos, filozof stoicki, współczesny Arystarchowi, przywódca
„szkoły pergamo skiej" w naukach cisłych i filozofii, przeciwstawiaj cej si
„szkole aleksandryjskiej" Arystarcha. Krates tutaj cytuje Iliad , XIV 246, ale
drugi wers dodaje najwidoczniej własny, bo u Homera go nie ma.
160
Timajos 40 B-C.
158

wiony ywych stworze , ale słu ył za odbicie wiatłu
rozproszonemu dokoła niego oraz za miejsce zlewania si i
mieszania ze sob promieni gwiazd, przez co on jednocze nie
przetrawia wyziewy ziemi i łagodzi zbytni ar i srogo sło ca.
Tak to, skłaniaj c si ku pradawnej tradycji, która ma go za
Artemid 161, uznamy, e jest dziewiczy i bezpłodny, przy tym
jednak po yteczny i pomocny. A nast pnie, kochany Theonie,
aden z przytaczanych argumentów nie wykazuje niemo liwo ci
zamieszkiwania na nim: jego bowiem obrót jest bardzo łagodny i
spokojny; wygładza on powietrze i rozdziela je w pewnym
porz dku, tak e nie ma adnej obawy, by przebywaj cy na nim
mogli ze lizn si i spa . e za obrót ten nie jest jednolity,
tylko wykazuje ró nolito ruchu i nieregularno , nie stanowi to
adnego zamieszania ani zakłócenia — owszem, astronomowie
wykazuj podziwienia godny ład w tym biegu; przy czym jedni
wprowadzaj go w system kolistych ruchów otaczaj cych inne
koła w kr g ksi yca nieruchomego; inni za — w kr g
cofaj cego si równo i gładko z niezmienn szybko ci 162. Te
bowiem zachodzenia jednych kr gów na drugie i kr enia, i
poło enia wzajemne wzgl dem siebie i wzgl dem nas powoduj
niezwykle harmonijnie pozorne zmiany w wysoko ci i nis ko ci
ruchu oraz odchylenia w szeroko ci i długo ci orbity. Co za do
tego upału i ci głej po ogi słonecznej, nie bój si o to: po
pierwsze, o ile przeciwstawisz dwunastu letnim pełniom
koniunkcje i przypu cisz, e ci gło zmian w obliczu krótko ci
momentów nadmiaru wytwarza temperatur
wła ciw ,
odbieraj c jej obie kra cowo ci, pomi dzy nimi wi c
prawdopodobnie istnieje klimat najpodobniej161
162

Zob. przyp. 23.
Przykładem pierwszych b dzie Arystoteles, drugich — Platon.

szy do wiosny. Po drugie, na nas sło ce zsyła gor co, wzmagane
przez wyziewy, poprzez powietrze m tne i stawiaj ce opór, tam
za atmosfera subtelna i przejrzysta rozprasza promienie, które
nie maj paliwa, ani adnej substancji, co by je podsycała. Lasy i
pola uprawne tu u nas ywi deszcze, gdzie indziej za , tak jak u
was w górnym kraju koło Teb i Syeny163, nie deszczow wod
pije ziemia, tylko z ziemi zrodzona, a prócz tego ywi j
powiewy wiatru i rosa. S dz , e nie chciałaby ona zadowoli si
plenno ci wywoływana przez obfito
d d u, a to dzi ki
swoistej doskonało ci i temperaturze. Ro liny tego samego
gatunku w naszym kraju—je li je mróz zim mocno przyci nie,
wydaj pi kne i obfite plony, a w Libii i u was w Egipcie bardzo
le znosz chłód i boj si zimy. A w Ge-drozji i kraju
Troglodytów164, poło onym nad oceanem, kraju, który jest
całkowicie bezpłodny i bezdrzewny skutkiem suszy — w
s siaduj cym i oblewaj cym go morzu wyrastaj z gł bin i
rozwijaj si ro liny niezwykłej wielko ci; niektóre z nich
nazywaj oliwkami, inne — laurami, jeszcze inne włosami
Izydy165. Tak zwany «lubczyk» wyrwany z ziemi i zawieszony
nie tylko yje tyle czasu, ile kto chce, ale i rozwija si (...) 166
Niektóre ro liny sieje si przed zim , niektóre — w rodku lata,
jak sezam i proso. Tymianek za i centuria 167 je li je posia w
dobrej,
163

„U was" — Theon i Menelaos s z Egiptu. Teby egipskie i Syene (dzi
Assuan) w Górnym Egipcie.
164
Gedrozja — stepowo-pustynna kraina w Iranie. Kraj Troglodytów —
Etiopia.
165
O tych ro linach pisze tak e botanik Teofrast, ucze Arystotelesa (Badania
nad ro linami, IV 7, 1), ale nie umiemy ich zidentyfikowa .
166
Luka w tek cie.
167
Na podstawie Teofrasta (zob. przyp. 165) nie sposób doj czy „kentaurion" to nasz tysi cznik, czyli centuria (Centaurium umbellatum).

yznej ziemi, zwil a i podlewa , trac swe naturalne
wła ciwo ci i moc; lubi natomiast susz i wzmaga si wówczas
ich naturalne działanie. Niektóre za ro liny nawet rosy nie
znosz , jak przewa nie arabskie, lecz wi dn i marniej od
wilgoci. Có by wi c było osobliwego, je eli by istniały na
ksi ycu korzenie, nasiona, lasy nie potrzebuj ce wcale d d ów
ani niegów, tylko odpowiednio dostosowane do letniego i
rozrzedzonego powietrza? Czemu nie mo na przypu ci , e
powstaj na ksi ycu ogrzewaj ce wyziewy; e ruchowi
obrotowemu towarzysz łagodne podmuchy przynosz ce i
rozsiewaj ce ros i delikatn wilgo ; e to wystarcza ro linno ci,
a sam ksi yc ma klimat nie ognisty ani suchy, tylko łagodny i
rodz cy wod ? adnych wszak e wpływów sucho ci nie
odczuwamy ze strony ksi yca, a natomiast wiele wła nie
wilgotno ci i wła ciwo ci e skich168: wzrost ro linno ci, gnicie
mi sa, kwa nienie i utrata smaku wina, butwienie drewna, łatwe
porody kobiet169. Obawiam si , e Farnakesa, który cicho siedzi,
znowu podra ni i porusz , przytaczaj c według ich 170 własnych
słów tak e przypływy oceanu oraz przybór wód w cie ninach i
ich rozlewy na skutek przyrostu wilgoci pochodz cej od
ksi yca. Dlatego te raczej zwracam si do ciebie, kochany
Theonie, gdy mówisz nam, obja niaj c te słowa Alkmana:
ywi je Rosa, Zeusowa córa i boskiej Seleny171,

168

Por. przyp. 146. M skiemu pierwiastkowi przypisywano ciepło i sucho ,
e skiemu — chłód i wilgo .
169
Wszystkie te zjawiska przypisuj te wpływowi ksi yca ró ni autorzy
staro ytni.
170
Tj. stoików.
171
Alkman z Sardes, poeta z VII w., autor pie ni chóralnych, zwłaszcza dla
chórów dziewcz cych.

e mianowicie powietrze nazywa on Zeusem i twierdzi, i ono,
zwil one przez ksi yc, opada ros 172. Wygl da na to, mój drogi,
e on ma natur przeciwn sło cu, je li nie tylko wszystko, co
ono zg szcza i wysusza, on zmi kcza i roztapia; ale i ciepło
emanuj ce ze sło ca, gdy dojdzie do poł czenia z nim i
zmieszania — on nas cza wilgoci i ochładza. Myl si ci,
którzy ksi yc maj za ciało ogniste i roz arzone, oraz ci, którzy
chc , by ywe istoty na nim miały te same warunki do rodzenia
si , od ywiania i trybu ycia, co yj ce na ziemi — tacy robi
wra enie, e s lepi na ró nolito natury, gdy mi dzy ywymi
istotami zachodz liczniejsze i wi ksze ró nice i nierówno ci ni
pomi dzy przedmiotami nie ywymi. Niech sobie nie istniej
ludzie bez ust i ywi cy si zapachami, w których wierzy
Megasthenes 173. Ale rodek nie dopuszczaj cy do głodu 174
(którego działanie nam przez to wytłumaczył) Hezjod podał w
zagadce, mówi c:
Jak e wielki si ma z asfodelu i lazu po ytek175,

Epimenides176 za pokazał w czynie, pouczywszy, e natura
minimaln ilo ci paliwa rozgrzewa i utrzymuje przy yciu
organizm: je li si spo yje tyle, co oliwka,
172

Wergiliusz, Georg. III 337, te mówi o „ro nym ksi ycu" (roscida luna).
Zob. przyp. 154.
174
O czarodziejskich rodkach pozwalaj cych y bez po ywienia i napoju
mówi krytycznie Plutarch w Uczcie siedmiu m drców, § 14, oraz inni.
175
Prace i Dnie, w. 41. Asfodel według Teofrasta ma jadalne korzenie
(Badania nad ro linami, VII 12, l —w przekładzie J. Schnaydera tłumaczony
jako „złotogłów gał zisty"). W ka dym razie ro liny te stanowiły pokarm
ubogich.
176
Epimenides z Krety, teolog i cudotwórca, posta realna (mamy fragmenty
jego Teogonii), ale osnuta legend .
173

adnego innego pokarmu nie trzeba 177. Mieszka cy za
ksi yca, je li istniej , s , jak przypuszcza nale y, lekkiej
budowy ciała i wystarcza im byle co na po ywienie. Jako e i
ksi yc według niektórych, tak jak sło ce b d ce istot yw ,
ognist , wielokrotnie wi ksz od ziemi, ywi si istniej c na
ziemi wilgoci , tak jak niezliczone inne gwiazdy. Tak lekkie i
skromne wyobra aj
oni sobie potrzeby
ywych istot
zamieszkuj cych górne sfery. Ale tego nie bierzemy pod uwag ,
jak równie , e im odpowiada odmienna kraina, odmienna natura
i klimat. Tak jak — gdyby my nie mogli zbli y si do morza
ani go dotkn , tylko mieli pojecie o jego wygl dzie z daleka, a
wiedzieli, e jest wod gorzko-słon nie do picia, kto za by
nam mówił, e ywi ono w gł binach wiele wielkich stworze o
rozmaitych kształtach i pełne jest zwierz t oddychaj cych wod
tak jak my powietrzem — uwa aliby my, e gada rzeczy
podobne do mitów i bajd. Tak samo chyba my zachowujemy si
wobec ksi yca, nie wierz c, eby tam yli jacy ludzie. A ja
my l , e to raczej oni dziwi si naszej ziemi, spogl daj c na
ten jakby osad i m ty wszech wiata — ledwie widniej c po ród
wilgotnych mgieł i chmur krain mroczn , nisk i nieruchom —
czy by tam yły i utrzymywały si stworzenia obdarzone
ruchem, oddychaniem i ciepłot ? Je liby mieli mo no
posłysze te słowa Homera:
Straszne, zat chłe czelu cie, dla bogów nawet to zgroza178

oraz:
Tak pod Hadesem gł boko, jak niebo nad ziemi si wznosi179,
177

Epimenides, Diels-Kranz, frg. A 5.
Iliada, XX 65.
179
Iliada, VIII 16.

178

to by twierdzili wr cz, e to o tym miejscu mowa i e to tam
wła nie mie ci si Hades i Tartar, a jedyn ziemi jest ksi yc,
równie oddalony od górnych sfer, jak od tych dolnych."
26. Nie sko czyłem prawie jeszcze mówi , gdy wtr cił si
Sulla: „Przerwij, Lampriasie, i przymknij wrota swej elokwencji,
bo nie zauwa asz, e wp dziłe mit na mielizn i zmarnujesz
cały mój dramat, który rozgrywa si na innej scenie i w innym
porz dku. Aktorem jestem ja; wpierw jednak, je li nic nie macie
przeciwko temu, zaznacz , e nasz autor zacz ł od Homera:
Jest taka wyspa Ogygia, daleko na morzu le ca180,

oddalona od Brytanii o pi dni drogi, płyn c na zachód. S te
trzy inne wyspy, jednakowo oddalone od siebie i od niej, le ce
ogółem w kierunku letniego zachodu sło ca. Na jednej z nich,
jak baj barbarzy cy, uwi ziony jest przez Zeusa Kronos, za
pradawny (Briareus) 181, strzeg cy owych wysp i morza zwanego
«morzem Kronoso-wym», zamieszkuje tu obok. Wielki za l d
otaczaj cy kr giem wielkie morze 182 jest niezbyt oddalony od
pozostałych wysp, od Ogygii za o około 500 stadiów dla
płyn cych statkiem wiosłowym, gdy morze jest trudne do
przebycia i muliste skutkiem wielu dopływów. Strumienie te
wypływaj z wielkiej ziemi i zamulaj morze, które staje si
g ste i szlamiste, tak e uwa ano je za zamarzni te. Wybrze e
morskie zamieszkuj Hellenowie wokół zatoki
180

Odyseja, VII 244. „Tam na wyspie tej mieszka nimfa Kalypso''.
„Ogygios" znaczy „prastary, pradawny".
181
Imi mitycznego olbrzyma Briareusa jest uzupełnione na podstawie
Hezjoda, który w Teogonii stró ami zamkni tych w Podziemiu Tytanów (a
zatem i Kronosa) czyni olbrzymów: Gyesa, Kottosa i Briareusa.
182
I tu Plutarch si ga do Timajosa 24 E.

nie mniejszej ni Morze Meockie183, a uj cie jej le y mniej
wi cej na równej linii z uj ciem Morza Kaspijskiego184. Oni
uwa aj si sami i nazywaj si mieszka cami l du, a
(wyspiarzami) 185 zw mieszka ców tej ziemi186 jako otoczonej
morzem. S oni przekonani, e z ludem Kronosa zmieszali si ci,
co przybyli pó niej z Heraklesem 187 i tam pozostali, a
wygasaj ca ju iskra helle skiej kultury, opanowana przez
barbarzy sk mow , prawa i obyczaje, jak gdyby rozpłomieniła
si na nowo, wzmocniona i pomno ona188. Tote najwi cej
czczony jest Herakles, po nim za Kronos. Kiedy wi c gwiazda
Kronosa, któr my nazywamy « wiec cym», a tamci, jak
powiada (nasz autor) 189, «Stra nikiem Nocy» 190, wchodzi co 30
lat w znak Byka, oni przygotowawszy na długo przed tym
wszystko do ofiar, wysyłaj (odpowiedni ilo ) 191 wybranych
losem posłów w stosownej liczbie statków z liczn obsług i
zapasami koniecznymi dla tych, co maj płyn tak daleko
183

Dzi Azowskie.
Morze Kaspijskie było uwa ane za odnog Oceanu, nawet przez tak
powa nego geografa jak Strabon, pomimo e ju Herodot wiedział, i to morze
nie graniczy z adnym innym.
185
Uzupełnienia tego wyrazu wymaga sens, mimo i w r kopisach nie ma
luki.
186
Cała ta geografia Plutarchowa jest pomieszaniem realnych danych i
fantastycznych, troch na wzór Atlantydy Platona. Były nawet domysły
umieszczania tej krainy w ujs'ciu rzeki w. Wawrzy ca, tj. w Ameryce.
187
O takiej wyprawie Heraklesa nie słyszymy poza tym nigdzie. Czy by to
były jakie ' echa wyprawy po złote jabłka do Hesperyd? Ale o adnych
towarzyszach nie ma mowy.
188
Plutarch, gdzie tylko mo e, umieszcza pochwały kultury helle skiej.
189
Tj. cudzoziemiec, od którego Sulla słyszał t opowie (wspomniany jest
dopiero ni ej, 942 B).
190
Planeta Saturn, nazywana „Fajnon" („ wiec cy, Błyszcz cy") albo
„Kronos".
191
Luka w tek cie, uzupełniona.
184

i przez długi czas ukryte w ziemi. Spo ród bóstw widzialnych,
według zalece , które od niego otrzymałem, nale y szczególnie
czci ksi yc jako głównego władc
ycia (i mierci),
202
granicz cego (z błoniami Hadesa) . 27. Gdy wyraziłem
zdumienie i prosiłem o ja niejszy wykład, on203 rzekł: «Wiele
opowiada si , Sullo, w ród Hellenów o bogach, ale nie wszystko
trafnie. Tak oto na przykład słusznie daj Demetrze i Korze te
imiona, ale myl si s dz c, e one przebywaj razem i obie w
tym samym miejscu. Ta bowiem mieszka na ziemi i włada
sprawami ziemskimi, tamta za na ksi ycu i zawiaduje
ksi ycowymi sprawami. Nazywa si Kor i Persefon 204; to
ostatnie imi jako 'przynosz ca wiatło' (fosforos), Kora za
dlatego, e i w oku t cz , w której odzwierciedla si posta
patrz cego na nie — tak jak wiatło sło ca widzie si daje na
ksi ycu — nazywamy 'kor '205. Co za do opowie ci o
w drówce (Demeter) i poszukiwaniu jej, tak wygl da prawda
przedstawiana w formie zagadkowej 206. One obie t skni do
siebie, jako e s rozdzielone i nieraz zespalaj si w obj ciach
przez swój cie . A twierdzenie, e Kora znajduje si raz na
niebie i w wietle, a innym
202

Luka w tek cie, uzupełniona na podstawie 943 C.
Tj. cudzoziemiec. Odt d Sulla cytuje jego słowa bezpo rednio.
201
W rkpp. mamy bardziej znan form „Persefona", któr wydawcy
poprawiaj na „Fersefon " ze wzgl du na przytoczon etymologi (naturalnie
tylko „ludow ", opart na podobie stwie brzmieniowym, jak niemal wszystkie
etymologie staro ytne).
205
„$renica". Gra słów nieprzetłumaczalna.
206
Alowa o w drówce Demeter w poszukiwaniu porwanej przez Hadesa córki
jej Kory-Persefony — mit opowiedziany obszernie w „homeryckim" hymnie do
Demeter, a tu potraktowany nie tyle zagadkowo, co alegorycznie. W micie
jednak Persefona znajduje si w ciemno ciach wtedy, kiedy jest z mał onkiem,
czyli w Podziemiu, a tutaj odwrotnie: wtedy, gdy znajduje si w obj ciach matki,
tj. Ziemi.
203

razem w mroku i nocy, nie jest nieprawd , tylko skutkiem
bł dnego obliczenia czasu. Gdy nie w przeci gu 6 miesi cy
widzimy j ogarni t cieniem ziemi, jakby matki, tylko co 6
miesi cy, a z rzadka dzieje si to co 5 miesi cy, poniewa
porzuci Hadesu ona nie mo e, jako e jest jego kra cem, jak to
zakrytymi słowami bardzo trafnie wyraził Homer:
Ale na pól Elizejskich równin , gdzie kra ce s

wiata207.

Gdzie bowiem ogarniaj cy cie ziemi si ko czy, to uznano za
kres i granic ziemi. Tam nie dostaje si nikt zły i nieczysty, a
dobrzy po mierci przeniesieni tam wiod sobie ycie łatwe, ale
nie błogosławione ani boskie, a do drugiej mierci»" 208.
28. — „A có to takiego, Sullo?" — „Nie pytaj o to, ja sam
opowiem. Ludzie na ogół s dz , i słusznie, e człowiek jest
istot zło on ; ale niesłusznie — e składa si tylko z dwóch
elementów. Mianowicie my l , e umysł jest cz ci duszy, przy
czym myl si nie mniej ni ci, co uwa aj dusze za cz
ciała.
Umysł za o tyle jest lepszy i bardziej boski ni dusza, o ile
dusza — ni ciało. Zespolenie duszy z ciałem tworzy czynnik
irracjonalny i uczuciowy, zespolenie za umysłu i duszy209
tworzy rozum; z tych dwojga pierwsze jest zasad przyjemno ci
i cierpie207

Odyseja, IV 563 (ale tu o Persefonie nie ma adnej wzmianki — to
alegoryczna interpretacja Plutarcha).
208
„Łatwe" jest wzi te dosłownie z Odysei, IV 565, ale u Homera niew tpliwie chodzi wła nie o ycie „błogosławione", skoro Menelaos ma go
dost pi , jako e jest zi ciem samego Zeusa. Plutarch jednak e rozumie przez
takie ycie zupełne wysublimowanie pierwiastka duchowego, jak widzimy z
dalszego ci gu.
209
Luki w rkpp. nie ma, ale uzupełnienie tekstu konieczne — wynika ono z
dalszego ci gu. $ródłem tej troistcj koncepcji człowieka jest niew tpliwie Platon
(np. Prawa, 961 D-E, Fajdros, 247 c).

ni , a drugie — cnoty i wyst pku. A gdy si tych troje zł czy,
ciało tworzy ziemia, dusz — ksi yc, a sło ce — umysł, aby
mógł zrodzi si człowiek, tak jak ono to daje wiatło
ksi ycowi. A mier , któr my umieramy, ta pierwsza,
sprowadza człowieka z trzech czynników do dwóch, a ta druga
— z dwóch do jednego; pierwsza jest w ziemi, nale cej do
Demetry, dlatego umieranie tak si nazywa, gdy jest zło eniem
ycia w ofierze jej 210 i zmarłych dawniej nazywano w Atenach
«Demetrejczykami». Druga mier jest na ksi ycu, nale cym
do Fersefony. Tamtej mierci towarzyszy Hermes podziemny, tej
— Hermes niebia ski211. Tamta rozł cza dusz z ciałem szybko i
przemoc , Fersefona za łagodnie i w długim przeci gu czasu
rozł cza umysł z dusz i dlatego nazywa si «jednorodz c »212,
gdy to, co w człowieku najlepsze, oddzielone przez ni , staje si
«jedynym». A tak w sposób naturalny odbywa si jedna i druga
mier : wszelkiej duszy, nierozumnej jak i rozumnej 213, skoro
opu ci ciało, s dzone jest bł ka si w przestrzeni miedzy ziemi
a ksi ycem, ale nie przez równie długi czas. Niesprawiedliwe i
rozwi złe dusze cierpi pokut za swe winy, a dusze zacne
musz pewien okre lony czas sp dzi w najłagodniejszej i
najwonniejszej warstwie powietrza, któr nazywaj
210

Luka w tek cie, uzupełniona.
Hermes jako „psychopompos" — przewodnik dusz do Podziemia jest
oczywi cie z Podziemiem blisko zwi zany. Hermes niebia ski — gdy
zasadniczo to jedno z bóstw olimpijskich.
212
Epitet „monogenes", który otrzymuje u Hezjoda Hekate, u Apolloniosa z
Rodos — Persefona, znaczy „jednorodzona, jedynaczka", tak jak w O
zamilkni ciu wyroczni, § 23, Plutarch mówi o wiecie „jedynym zrodzonym
przez boga". Tutaj jednak e najwyra niej u ywa go w sensie aktywnym „rodz ca
to, co jedyne", tak jak epitet „kalligeneia" znaczy „rodz ca pi kne potomstwo".
213
Tj. posłusznej rozumowi lub nie.
211

«błoniami Hadesa»214, tyle by oczy ci si i pozby skalania, jak
cuchn cego wyziewu ciała215. A wtedy doznaj rado ci
wygna ców wracaj cych z obczyzny, takiej jak wtajemniczani w
misteria, pełnej l ku i wzruszenia pomieszanego ze słodk
nadziej . Wiele bowiem dusz usiłuj cych ju przylgn
do
ksi yca on odpycha i precz unosi, a niektóre z tych, co ju tam
s , wida spadaj ce na łeb na szyj jak gdyby z powrotem w
otchła . Te za , które ju s na górze i umocniły si tam,
najpierw jak zwyci zcy na zawodach przechadzaj si
uwie czone wie cami skrzydlatymi, zwanymi «wie cami
stało ci», gdy element nierozumny i uczuciowy uczyniły za
ycia podległym rozumowi i statecznie opanowanym. Nast pnie
(staj si ) podobne do wietlanych promieni, a co do natury,
która w górze staje si lekka, tak jak tutaj przez eter otaczaj cy
ksi yc216, od niego otrzymuj moc i hartowno
tak jak
hartowane w k pieli narz dzia. To bowiem, co w nich jeszcze
jest słabe i rozrzedzone, wzmacnia si i staje si silne i
przejrzyste, tak e mog ywi si byle oparem; słusznie wyraził
si Heraklit, e dusze « yj powonieniem w Hadesie» 217.
29. Najpierw za ogl daj wielko ksi yca, jego pi kno i
natur , która nie jest prosta i jednolita, lecz stanowi jakby zlanie
si w jedno gwiazdy i ziemi. Bo jak ziemia nabrała mi kko ci
przez domieszk tchnienia i wilgoci,
214

Wyobra enie o „błoniach Hadesa" (ł kach, polach) powtarza si nieraz; w
Odysei parokrotnie (np. XI 539 i 573) mowa o „ł ce asfodelowej". Kto lokuje
Hades, tj. miejsce pobytu dusz po mierci, w górnych sferach powietrznych,
u ywa tego terminu oczywi cie w sensie przeno nym.
215
My l, e kontakt z ciałem stanowi skalanie dla duszy, pochodzi z Platona,
Fedon (80 D, 81 B).
216
Zdanie niejasne i ró nie rozumiane.
217
Diels-Kranz, frg. 98.

a krew zmieszana z ciałem daje mu zdolno postrzegania
zmysłowego218, tak powiadaj , e ksi yc przenikni ty przez eter
jest jednocze nie o ywiony i płodny, a tak e ma w równowadze i
harmonii proporcj
lekko ci i ci aru. Sam bowiem
wszech wiat, składaj cy si z ciał d cych z natury jednych w
dół, innych — wzwy , podobnie unikn ł ruchu miejscowego 219.
Do takiej koncepcji doszedł Ksenokrates natchnionym chyba
jakim rozumowaniem, pocz tek wzi wszy od Platona. Gdy to
Platon wyjawił, e ka da gwiazda jest zło ona z ognia i ziemi,
zwi zanych ze sob
proporcjonalnie za pomoc natur
po rednicz -chych, jako e nic nie trafia do zmysłów, co w
jakim stopniu nie zawiera ziemi i wiatła 220. Ksenokrates za
twierdzi, e gwiazdy i sło ce s z ognia i pierwotnej mi szo ci,
ksi yc — z wtórnej mi szo ci i swoistego powietrza, ziemia
za z wody, powietrza i trzeciej mi szo ci221, a w ogóle ani
g sto sama w sobie, ani rzadko nie mo e przyj duszy. Tyle
o istocie ksi yca. Co za do szeroko ci i wielko ci, nie jest ona
taka, jak mówi geometrzy, tylko znacznie wi ksza. Cie ziemi
niewiele tylko razy przewy sza jego wielko nie dlatego, e jest
ona nieznaczna, tylko e on gwałtownie przyspiesza p d, by jak
najpr dzej przemkn przez ciemn przestrze 222, jako e unosi
za sob dusze dobrych ludzi, które napieraj i krzycz , bo w
mroku nie słysz ju niebieskiej harmonii223. A jednocze nie z
dołu nadlatuj przez mrok z lamentem i krzykiem dusze pono218

Postrzeganie zmysłowe z naczyniami krwiono nymi (phlebes) ł czy
Platon, Timajos 77 E.
219
Ponowne odrzucenie „p du do rodkowego" (923 A).
220
Timajos, 31 B.
221
Ksenokrates, frg. 56, Heinze.
222
Mowa wci o za mieniu ksi yca.
223
Tu Plutarch daje „mitologiczn poprawk " astronomicznych oblicze .

sz cych kary. Dlatego to przewa nie ludzie w czasie za mie
zwykli uderza w miedziane przedmioty, robi c hałas i łomot, by
płoszy dusze; odstrasza je te tak zwane oblicze, je li si do
zbli , straszne i przera aj ce z wygl du 224. A naprawd wcale
takie nie jest, tylko tak jak ziemia ma wielkie i gł bokie zatoki:
jedn wlewaj c si ku nam do wewn trz przez Słupy Heraklesa,
a na zewn trz — Morze Kaspijskie i Morze Czerwone 225, tak
samo tam to s zagł bienia i rozpadliny na ksi ycu. Najwi ksz
z nich nazywaj «Czelu ci Hekaty»226, gdzie dusze cierpi albo
wymierzaj kary za to, co popełniły lub czego doznały ju b d c
demonami227. A dwie długie rozpadliny zw (Wrotami)228;
przechodz teraz przez nie dusze ju to ku stronie ksi yca
zwróconej do nieba, ju to ponownie ku zwróconej do ziemi. Ta
strona zwrócona do nieba nazywa si «Błoniem Elizejskim», a
zwrócona ku nam — «Domostwem przeciwziemskiej Persefony»
229
.
30. Nie na zawsze pozostaj tam demony, lecz schodz na
ziemi , by tu zawiadywa wyroczniami, bior udział w
obrz dach najwy szych wtajemnicze ; s te stró ami i
karcicielami wyst pków, jawi si równie jako wybawcy

224

W widzeniu Timarcha (O duchu opieku czym Sokratesa, § 22) ksi yc sam
odstrasza dusze skalane i wyst pne „błyskawicami i rykiem".
225
Co do Morza Kaspijskiego por. przyp. 184. Przez Morze Czerwone
rozumie Plutarch tak e i cały Ocean Indyjski.
226
Zob. przyp. 144.
227
Lub „duchami" — brak bowiem po polsku odpowiednika do
wieloznacznego terminu „dajmon". Nawet czyste dusze, które dostały si na
ksi yc, zachowały pierwiastek uczuciowy oprócz intelektu. Zreszt Plutarch
zaznaczył był, e ycie tych dusz nie jest „błogosławione ani boskie" (942 F).
228
Luki w tek cie wprawdzie nie ma, ale uzupełnienie konieczne.
229
Por. przyp. 207. Tajemnicza „przeciwziemia" (antichthon) to koncepcja
pitagorejska.

w wojnach i w egludze 230. A cokolwiek by z tych rzeczy spełnili
niewła ciwie, tylko pod wpływem gniewu, albo przez wyst pn
lub zawi
— ponosz za to kar zepchni ci z
stronniczo
powrotem na ziemi i zamkni ci w ludzkich ciałach. A owych
lepszych demonów pochodz według własnych o wiadcze słudzy
Kronosa i ci starodawni na Krecie Daktylowie Idajscy, a we Frygii
— Korybanci, w Beocji za Trofoniadzi w Udorze231 i tysi ce innych
po ró nych miejscowo ciach wiata, których kulty, obrz dy i nazwy
trwaj nadal, ale ich moc przeniosła si gdzie indziej, gdy dost pili
tej najlepszej przemiany232. Jedni dost puj wcze niej, inni —
pó niej, jak tylko umysł oddzieli si od duszy. A oddziela si on
do obrazu sło ca, przez który rozbłyska to, co
przez miło
upragnione, pi kne, boskie, błogosławione, ku czemu rwie si
wszelka natura, ka da inaczej. Wszak i sam ksi yc okr a stale
sło ce z miło ci do i wchodzi z nim w koniunkcj pragn c ode
otrzyma moc płodno ci. Natura duszy pozostaje na ksi ycu,
zachowuj c jakby jakie
lady ycia i snów o nim; a b d
przekonany, e to o niej trafnie powiedziano:
Jako sen ulatuj c na skrzydłach si dusza unosi233,
por. O zamilkni ciu wyroczni, § 13. Jako wybawcy, zwłaszcza eglarzy,
wyst puj Dioskurowie, tj. Kastor i Polydeukes, którzy raz s bogami, kiedy indziej
znów demonami.
231
Nazwa miejscowo ci dziwna, zapewne tekst zepsuty. Słudzy Kronosa, zob. 942
A. Daktylowie („daktylos" — „palec") z Idy — czarodziejscy r kodzielnicy, rodzaj
„krasnoludków"; dane mitologiczne o nich bardzo ró norodne. Korybanci — słudzy
bogini Kybele; tak e rzeczywi ci jej kapłani uprawiaj cy orgiastyczne ta ce ku jej
czci. Trofoniadzi — potomkowie Trofoniosa, beockiego herosa, mitycznego
budowniczego, który miał słynn wyroczni w Lebadei.
232
Tj. „drugiej mierci" — rozstania duszy z intelektem. Por. 943 B.
233
Odyseja,XI 222.
230

gdy dzieje si to z ni nie od razu i nie wtedy, kiedy rozstała si z ciałem,
tylko pó niej — kiedy ju jest samotna i opuszczona, rozstawszy si z
umysłem. A i Homer ze wszystkiego, co powiedział, pod boskim chyba
natchnieniem powiedział o przebywaj cych w Hadesie:

Potem moc Heraklesa ujrzałem, lecz widmo jedynie,
On za sam po ród bogów wieczystych teraz przebywa234.

Ja bowiem ka dego z nas nie jest samym tylko gniewem ani l kiem, ani
po daniem, jak nie jest samymi tylko mi niami czy płynami
ustrojowymi, ale tym, przez co my limy i rozumujemy; a dusza
kształtowana przez umysł i kształtuj ca ciało, które obejmuje ze
wszystkich stron235, sama przybiera nadan posta , tak e je li nawet przez
długi czas jest oddzielona od jednego i drugiego: zachowuj c
podobie stwo i form słusznie mo e by nazwana widmem. Ksi yc za ,
jak była o tym mowa238, jest elementem tych dusz, gdy one roztapiaj si
w nim, tak jak ciała zmarłych w ziemi. Dzieje si to rychło z duszami
cnotliwymi, które lubowały si w yciu spokojnym, bez zamieszania,
oddanym filozofii (opuszczone bowiem przez umysł i nie doznaj ce ju
uczu w stosunku do niczego, obumieraj ). A dusze ludzi ambitnych,
czynnych, pop dliwych, skłonnych do miło ci cielesnej przebywaj jakby
we nie we wspomnieniach o yciu, w marzeniach sennych, jak dusza
Endymiona237. O ile za ich niestało i wra liwo
234

Odyseja, XI601—602.
Koncepcja duszy obejmuj cej ciało (a nie zawartej w nim) pochodzi z Timajosa, 34 B.
236
Zob. 943 A.
237
Mit o Endymionie, kochanku Selene, ma par wariantów: ju to, e ona zakochała si w
nim ujrzawszy go pi cego; ju to, e Zeus zesłał na na pro b Selene wiecznotrwały sen i
jednocze nie wiecznotrwał młodo .
235

odrywa je i odci ga od ksi yca ku innym narodzinom, on nie
daje im (opada ku ziemi) 238, lecz je odwołuje i przywabia. Nic
bowiem nie wymknie dobrego ani spokojnego, ani godnego
aprobaty, je li dusze bez udziału intelektu przez sw
uczuciowo podziałaj na ciało. Tityosowie i Tyfonowie oraz
taki Python, który przemoc zawładn ł Delfami i zakłócił
gwałtem wyroczni 239, nale
wła nie do takich dusz
pozbawionych rozumu, a podległych afektom, sprowadzonych
przez pych na manowce; z czasem wszelako i ich tak e ksi yc
przyj ł z powrotem i doprowadził do porz dku.
Nast pnie, skoro sło ce sw moc o ywiaj c znów zasiewa
intelekt, ksi yc, przyjmuj c go, stwarza nowe dusze, a ziemia,
jako trzecia, wydaje ciało; ona bowiem nie oddaje po mierci nic
z tego, co bierze dla zrodzenia; sło ce nie bierze nic, tylko
odbiera to, co dało, tj. intelekt; ksi yc natomiast i bierze, i daje,
i ł czy, i rozdziela, za ka dym razem inn swoj moc , która gdy
ł czy, nazywa si Ejlejthyj , a gdy rozdziela — Artemid 240. Z
trzech
238

Luka w tek cie, uzupełniona na podstawie O odwlekaniu kary przez bogów,
566 A.
239
Tityos — mityczny olbrzym, który usiłował porwa kochank Zeusa,
Laton , matk Apollona i Artemidy. Tyfon — potwór, którego według
najbardziej znanej wersji urodziła Hera bez współudziału Zeusa (przez zemst za
urodzenie Ateny przez Zeusa) i który walczył z bogami. Python — to pó niejsze
imi pocz tkowo bezimiennego gro nego w a władn cego Delfami (w
homeryckim hymnie do Apollona Pytyjskiego jest to wła ciwie „w yca"), który
został zabity przez Apollona. Plutarch jednak, jak si zdaje, poszedł tu za
racjonalistyczn wersj , któr spotykamy np. u Pausaniasa w Przewodniku po
Grecji, X 6, 5, e był to po prostu złoczy ca, który obrabował wyroczni delfick .
240
Ejlejthyj — bogini opiekunka porodów jest nieraz identyfikowana z
Artemid , która te mimo swej dziewiczo ci nosi przydomek „Locheja", czyli
„Opiekunka poło nic". W tym jednak e miejscu Plutarch daje im role
przeciwstawne, nie tłumacz c dlaczego.

Mojr Atropos, zasiadaj ca na sło cu, daje pocz tek
narodzinom, Klotho, okr aj c ksi yc, ł czy i wi e, ostatnia
uczestniczy w tym Lachesis, od której najbardziej zale y
los241. Bowiem to, co pozbawione duszy, jest bezsilne i
poddane obcym czynnikom, umysł — niepodległy i
samowładny, dusza za to co mieszanego i po redniego, tak
jak ksi yc został stworzony przez boga mieszanin i
zlepkiem elementów górnych i dolnych, a ma si w stosunku
do sło ca akurat tak, jak ziemia do ksi yca. Takie to rzeczy
— rzekł Sulla — słyszałem opowiedziane przez cudzoziemca;
jemu za , według jego słów, opowiedzieli to słudzy i
opiekunowie Kronosa. A wy, Lampriasie, wierzcie lub nie
wierzcie!"
241

Mojry — boginie losu. W innych pismach Plutarcha Mojry bywaj
usytuowane inaczej i inna jest ich kolejno , a równie role. Znaczenie ich.
jest czysto symboliczne.

NAUKA EPIKURA (NAWET) NIE UMO LIWIA PRZYJEMNEGO
YCIA
"+ "
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WST P

Najobszerniejsze z pism Plutarcha polemizuj cych z Epikurem i jego
zwolennikami jest chyba i najbardziej interesuj ce ze wzgl du na to, e
Plutarch w nim nie tylko usiłuje wykaza bł dno nauk tego filozofa, ale
przedstawia tak e własn koncepcj szcz cia, któr K. Ziegler, autor
do najpi kniejszych i
monografii o nim1, uwa a za nale c
najszlachetniejszych rzeczy, które Plutarch napisał. Pismo formalnie jest
dialogiem, ale nale y do tych, które nie robi wra enia dialogu, gdy
przewa nie przemówienia s za długie, przybieraj form wykładu, czytelnik
zapomina, kto w tej chwili mówi. Udział bior głównie: Arystodemos,
zdecydowany platonik, i Theon (zob. poprzednie dialogi), Zeuksippos, zajadły
przeciwnik Epikura, od czasu do czasu wtr ca si tylko do dyskusji; równie
sam Plutarch niewiele mówi. Dialog ten jest wła ciwie, jak wynika ze wst pu,
kontynuacj poprzednio przez Plutarcha wygłoszonego wykładu Przeciw
Kolotesowi, jednemu z nami tnych wielbicieli Epikura. Parokrotnie wyst puj
w tek cie jakby „odsyłacze" do tego wykładu. Rzecz si dzieje w
gimnazjonie, przypuszcza mo na, e w Chajronei.
Po krótkiej dyskusji wst pnej, w której Zeuksippos skrytykował wykład
Plutarcha jako zbyt łagodny w stosunku do agresywnych epikurejczyków,
obsypuj cych zarzutami i obelgami najczcigodniejszych filozofów, zabiera
głos Theon, zapowiadaj c analiz twierdze samych epikurejczyków co do
ycia przyjemnego, które oni uwa aj za cel ycia w ogóle, oraz wykazanie,
e wła nie ich stanowisko wyklucza naprawd przyjemne ycie.
Dalszy ci g mo na by podzieli na dwie główne cz ci: pierwsza (rozdz.
3-19) dotyczy spraw ludzkich, druga — boskich (rozdz. 20-31).
Zaczyna si wi c nicowanie pogl dów Epikura w sposób bardzo nieobiek1

Zob. Piutarchos von Chaironea, Stuttgart 1949 (art. w Realenzyklopadie der klass.

Altertumswissenschaft).

tywny, niew tpliwie przekr caj cy nieraz jego twierdzenia, pełen zgorszenia i
dezaprobaty. Gdyby my posiadali wiadomo ci o Epikurze tylko od Plutarcha,
mieliby my o nim wyobra enie najzupełniej fałszywe. Na szcz cie
staro ytny historyk filozofii Diogenes z Laerty zachował nam par jego listów
i zbiór twierdze (Kyriai doksai), a wiele tak e dowiadujemy si z
filozoficznego poematu O naturze rzymskiego poety Lukrecjusza, jego
entuzjastycznego wielbiciela.
A wi c, referuje Theon, ycie przyjemne według Epikura (mowa jest ju to
o samym filozofie, ju to o jego uczniach, cz sto okre lanych po prostu „oni",
gdy uczniowie ci do doktryny mistrza nic nowego nie wnie li; czasem te
imiennie o niektórych z nich, np. Metrodoros) opiera si przede wszystkim na
przyjemno ciach cielesnych. Te przyjemno ci s mało warte, gdy zmysły s
zdolne w znacznie wi kszym stopniu do odczuwania cierpienia ni rozkoszy.
Tu, przyzna trzeba, Theon słusznie kwestionuje jedn z przedstawionych tez
Epikura, e ból fizyczny albo nie jest silny, albo nie trwa długo —jest to
bowiem ewidentnie niezgodne z rzeczywisto ci . Szczytem szcz cia jest
pozby si cierpienia, przyjemno ci za zmysłowe s tylko dodatkiem, i to
mało wa nym. A główne ródło przyjemno ci upatruj epikurejczycy w
rozkoszach duchowych; te jednak maj polega na przypominaniu sobie
rozkoszy cielesnych, ewentualnie na ich oczekiwaniu, z czego wy miewa si
Theon. Ale nie mo e nie dr czy człowieka obawa utraty tego błogostanu. A
sam błogostan, polegaj cy na niedoznawaniu cierpienia, jest na poziomie
zwierz t i u nich to jest naturalniejsze. Ta polemika zajmuje rozdziały 3-8.
Od rozdz. 9 zaczynaj si twierdzenia pozytywne: Theon wykazuje, co jest
wi kszym dobrem, którego epikurejczycy sami siebie pozbawiaj .
Mianowicie jest nim działalno intelektualna, któr przynosi zajmowanie si
poezj , literatur , histori , ch poznawania; ta prowadzi do rzeczy trudnych,
ale poci gaj cych, jak matematyka, astronomia, teoria muzyki, dla których
pi kna "mo na nawet o miło ci zapomnie ". Epikur natomiast uznaj c
muzyk jako przyjemno , od egnywał si od teorii i uczonych dyskusji o
niej. Mamy tu pi kny panegiryk na cze
twórczo ci intelektualnej i
korzystania z niej, jako daj cej wy sze i szlachetniejsze rozkosze od
zmysłowych (rozdz. 14).
Po krótkim intermezzo Theon kontynuuje swój wykład. Teraz mianowicie
zwalcza czołowa zasad epikureizmu — ycia ci le prywatnego (słynne
wezwanie: „lathe biosas" — „ yj w ukryciu"), niemieszania si do spraw
publicznych. Było do pomy lenia, e Plutarch, który chlubił si tym, i w
swoim miasteczku pełnił skromne funkcje urz dnicze dla po ytku
społecznego,

b dzie ostro krytykował egoistyczne stanowisko Epikura. Ale oczywi cie przez
usta Theona przeciwstawia Epikurowi nie siebie, tylko czyny Platona,
Arystotelesa, Temistoklesa itp., wykazuj c, o ile wi ksze przyjemno ci musi
przynosi wiadomo ich wielkich czynów od niskich i pogardy godnych uciech
oł dka. Same wspomnienia sławnych czynów uszcz liwiaj i s długowieczne,
nie do wiary za jest, by pami o zjedzonych smakołykach mogła przynie
ulg w cierpieniach, jak rzekomo utrzymywał o sobie Epikur. Zreszt i on
pragn ł sławy i ubiegał si o ni przez samochwalstwo, które mu Theon wytyka
nader zjadliwie i z pewno ci niesłusznie, zwa ywszy to, co o nim wiemy z
innych ródeł. Jaskrawa niesprawiedliwo
zarzutów uwydatnia si w
charakterystyce postawy filozofa, w słowach (rozdz. 19): „nic nie ma bardziej
niesławnego ni brak przyjaciół, wiary w bogów, bezczynno , zmysłowo ,
gnu no " — skoro sk din d wiemy, e nikt tak nie kultywował przyja ni jak
Epikur, oraz e wierzył w bogów, tylko inaczej ich sobie wyobra ał.
Otó teraz, znów po krótkim intermezzo, zabiera głos Arystodemos (rozdz. 20
i n.) i atakuje stosunek epikureizmu do opatrzno ci boskiej. Ale wła ciwie nie z
punktu widzenia jej istnienia lub nie — tylko, e wiara w ni przynosi wi cej
szcz cia ni niewiara, gdy tematem jest przecie obalenie zdolno ci doktryny
do zapewnienia przyjemnego ycia. Otó usuwaj c l k przed bogami epikureizm
zast puje go nieczuło ci i odbiera rado płyn c z poczucia łaskawej opieki
bogów, o której Arystodemos mówi z entuzjazmem. Ile bowiem rado ci daj
uroczysto ci religijne! Prawda, e Epikur, owszem, zaleca branie udziału w
nabo e stwach, ale Arystodemos uwa a to za obłud (nie nale y jednak
zapomina , e sam Plutarch w diatrybie O zabobonno ci, 170 A, pisze, e z
dwojga złego lepsza jest niewiara ni wyobra anie sobie bogów według
mitologii jako istot srogich i m ciwych: „co do mnie, wolałbym, by zaprzeczano
istnieniu Plutarcha, ni by mówiono o mnie... e jestem skory do gniewu... e nie
zaproszony na uczt ... lub nie pozdrowiony... nasi potwora, który zniszczy
czyje plony... itp. A ludzie naprawd cnotliwi s mili bogom i pełni ufno ci w
ich łask w tym yciu i po mierci, podczas gdy epikurejczycy maj za jedyny
ratunek mier i niebyt").
Po ponownym intermezzo, od rozdz. 21 znów głos zabiera Theon i tłumaczy,
e l k przed bogami powstrzymuje jednak wyst pnych od grzechu, skutkiem
czego prowadz b d co b d spokojniejsze i lepsze, a wi c przyjemniejsze
ycie; a dla przeci tnego człowieka nie ma gorszej perspektywy jak nico po
mierci i nie kar piekielnych si on naprawd l ka, tylko wła nie niebytu.
Plutarch wklada w usta Theonowi w dalszym ci gu jego wywodu

swoje najgł bsze przekonanie i wiar w to, e cnotliwych ludzi czeka po mierci
wiekuista nagroda i obcowanie z ukochanymi zmarłymi, czego pozbawia ich
Epikur — st d ta nami tna do niego niech . Opieraj c si na przesłankach
psychologicznych zwalcza Plutarch pocieszaj cy rzekomo paradoks epikurejski,
e mier nas nie dotyczy, bo gdzie jest mier , tam nas ju nie ma. Jest to
oczywi cie frazes oparty na sofistycznym poj ciu „ mierci", jakby była ona jak
istot . Nie ulega w tpliwo ci, e Plutarch ma racj interpretuj c postaw ogółu
ludzi: l k przed mierci jest to przede wszystkim l k przed nieistnieniem (na co
lekarstwem jest wiara w bogów i w nie miertelno duszy). Natomiast nie chce
zrozumie postawy Epikura, który ka e wła nie ten instynktowny l k przed
nico ci i nadmierne przywi zanie do ycia w sobie zwalczy i pogodzi si ze
znikomo ci bytu indywidualnego, gdy pragnienie nie miertelno ci jest, jego
zdaniem, niegodne m drca.
Wła ciwego zako czenia przemówienia Theona—jak to cz sto u Plu-tarcha
— nie ma. W ostatnim rozdziale stwierdza on z rozgoryczeniem, e
epikurejczycy nie przestaj wmawia ludziom, e za dobro maj uwa a
unikni cie zła, ale nie uwa a za zło utraty dobra!
Jeszcze raz z naciskiem powtórzy trzeba, e os dza Epikura na podstawie
Plutarcha nie nale y i e wiadomo ci o jego doktrynie czerpane z innych ródeł
nie przedstawiaj jej bynajmniej tak karykaturalnie. Wszak w li cie do
Menojkeusa 2 pisze Epikur wyra nie, e nie mo na y przyjemnie, je li si nie
yje cnotliwie, ani y cnotliwie —je li si nie yje przyjemnie, bo cnoty
stanowi z przyjemnym yciem naturaln jedno . Przyznaje to Arystodemos,
ale nie wyci ga z tego konsekwencji. Wiemy, e w praktyce Epikur ył jak stoik
i tak te umarł, aczkolwiek zało enia jego filozofii były inne, a przez uczniów i
przyjaciół był uwielbiany, nie mniej zapewne ni Plutarch przez swoich.
2

Por. Diogenes Laertios, ywoty i pogl dy słynnych filozofów, BKF, Warszawa 1968, s. 648.

NAUKA EPIKURA (NAWET) NIE UMO LIWIA
PRZYJEMNEGO YCIA

1. Kolotes, przyjaciel Epikura, wydał ksi k pod tytułem
Nauki innych flozofów w ogóle nie umo liwiaj ycia. Wszystko
wi c, co mi przyszłe na my l przeciw niemu w obronie
filozofów, napisałem ju poprzednio1. Kiedy za po sko czonym
wykładzie w trakcie przechadzki wysuni to jeszcze wi cej
argumentów przeciw tej szkole 2, postanowiłem i te tak e
powtórzy , je li nie dla czego innego, to dla tego, by wykaza
tym, którzy krytykuj innych, e nie powinni słów i pism tych
krytykowanych traktowa pobie nie, wychwytuj c poszczególne
wyra enia to st d, to zow d i atakuj c słowa, a nie istot rzeczy,
wprowadza w bł d osoby niedo wiadczone3.
2. Kiedy my, jak zwykle po zaj ciach, przeszli do gimnazjonu, Zeuksippos 4 rzekł: „Wydaje mi si , e wykład wypadł o
wiele za słabo jak na wymagan otwarto
wypowiedzi.
5
Heraklejdes
wyszedł, zarzucaj c nam, e my zbyt ostro
zaatakowali Epikura i Metrodora 6, Bogu ducha
1

W pi mie Przeciw Kolotesowi w obronie innych filozofów. Kolotes—jeden
z uczniów i wielbicieli Epikura.
2
Tj. epikurejczyków.
3
Ten zarzut poniek d mo na postawi samemu Plutarchowi.
4
Zeuksippos z Lacedemonu, jeden z przyjaciół Plutarcha, wyst puje te w
innych jego pismach.
5
Osobisto nieznana.
6
Metrodoros —jeden z najwierniejszych uczniów Epikura.

winnych". Na to Theon 7: „A nie powiedziałe , e w porównaniu
z ich wypowiedziami Kolotes wygl da na najłagodniejszego z
ludzi? Oni bowiem, zebrawszy do kupy wyra enia uwa ane za
najhaniebniejsze — błaze stwo, pustosłowie, samochwalstwo,
nierz d, m obójstwo, gło no wrzeszcz cy, zgub nios cy,
ci ko my l cy 8 — wysypali je na Arystotelesa, Sokratesa,
Pitagorasa, Protagorasa, Teofrasta, Heraklejdesa, Hipparchi , i
kogó to oszcz dzili spo ród najwybitniejszych! 9 Tak, e gdyby
nawet pod wszystkimi innymi wzgl dami zachowywali si
m drze same te oszczerstwa i obelgi wystarczyłyby, eby im
było daleko do m dro ci, «zawi bowiem nie uczestniczy w
boskim chórze» 10 i bezsilna zazdro , która nie potrafi ukry
swej udr ki". Na to Arystodemos11: „Heraklejdes wi c, jako
uczony filolog, za wyra enia tamtych jak «poetyckie awantury» i
«homeryckie bzdury» odpłacił Epikurowi, a i Metrodorowi za to,
e w tylu pismach Homerowi nawymy lał. Ale im dajmy spokój,
Zeuksippie; co do tego za , co na pocz tku mówiono o tych tam
12
, e nie sposób dobrze y id c za ich nauk — skoro on jest
zm czony 13, lepiej we my si sami do zagadnienia, zaprosiwszy
jeszcze Theo-

7

Theon — przyjaciel Plutarcha, jedna z najcz ciej wyst puj cych w jego
dialogach osobisto ci.
8
Ra ca zmiana składni.
9
Istotnie wymienieni s przewa nie najbardziej znani spo ród filozofów.
Heraklejdes z Pontu, ucze Platona, autor ró nych uczonych dzieł. Hippar-chia,
mał onka cynika Kratesa, dobrowolnie dzieliła z nim ubogie i bezdomne ycie.
10
Platon, Fajdros 247 A.
11
Arystodemos z Ajgion, przyjaciel Plutarcha, nami tny wielbiciel Platona.
12
Tj. o epikurejczykach.
13
Tj. Plutarch, który wła nie mówił o Kolotesie.

na". Na co Theon: „Lecz to zadanie inni ju
wykonali14.

przed nami

Teraz do celu innego...15

zwrócimy si , je li si zgadzacie i w taki oto sposób m ów tych
ukarzemy w obronie filozofów. Mianowicie, je li si da,
spróbujemy wykaza , e nie mo na nawet przyjemnie y , id c
za ich nauk ".
— „Ojoj, rzekłem ze miechem, to co jakby im na brzuch
wskoczył16 i nakazał walczy o ycie 17, zabieraj c przyjemno
ludziom, którzy wołaj :
Ani my wietni pi ciarze18,

ani mówcy, ani przywódcy ludu, ani urz dnicy, tylko:
Zawsze miła nam uczta19

i wszelka cielesna emocja sprowadzaj ca jak przyjemno i
rado
duszy. Wydaje mi si wi c, e ju nie tylko
«unicestwiasz wiosne»20, jak powiadaj , ale wr cz odbierasz
ycie tym ludziom, je li nie pozostawiasz im przyjem14

Czyli wła nie Plutarch, cho wyra enie jest troch dziwne. Zapewne chodzi
o jedno z zaginionych pism przeciw Epikurowi.
16
Odyseja XXII 5, gdzie Odyseusz wykrzykuje, mierz c z łuku do zalot-ników
po zabiciu Antinoosa:
Ten oto czyn, co rozstrzygn ł o wszystkim, jest dokonany; Teraz do celu
innego si zwróc , co jeszcze nietkni ty, Je li we trafi i sławy u yczy mi Fojbos
Apollon.
16
Wyra enie przysłowiowe, o odci ciu dowozu ywno ci obl onym.
17
Dosłownie „zmusi do biegu o mi so", co jest skrótem przysłowia: „Zaj c
umyka, ratuj c swoje mi so".
18
Odyseja, VIII 246.
19
Tam e, w. 248.
20
Wyra enie przysłowiowe = „odbierasz to, co najlepsze".

nego ycia". — „Czemu wi c, rzekł Theon, je li aprobujesz t
my l, sam nie idziesz za ni , skoro jest okazja?" — „Id za ni ,
powiedziałem, słuchaj c was i odpowiadaj c, je li b dziecie
pytali, ale kierownictwo zostawiam wam". Poniewa Theon
troch si wzdragał, odezwał si Arystodemos: „Krótkie i łatwe
masz doj cie, odgrodziwszy nas od tematu, gdy nie pozwolił, by
przedstawiciele tej doktryny wpierw zdali spraw ze swego
stosunku do dobra. Ludzi bowiem, którzy za cel uwa aj
przyjemno , nie jest łatwo wyprze z przyjemnego ycia.
Wszak e utraciwszy ycie dobre, trac jednocze nie przyjemne,
skoro nie mo na y przyjemnie bez ycia dobrego, jak oni sami
twierdz 21.
3. Na to Theon: „Wiecie co — t spraw odłó my na potem w
toku dyskusji, a na razie zadowólmy si tym, co oni nam
prezentuj . Uwa aj za , e dobro znajduje si w oł dku i
wszystkich innych przewodach ciała, przez które przedostaje si
przyjemno , a nie ból. Wszystkie pi kne i m dre wynalazki
powstały gwoli przyjemno ci oł dka, której z pewno ci mo na
si spodziewa , jak powiada m drzec Metrodoros. Z miejsca
wi c, mój kochany, wida , jak lich , kruch i nietrwał 22 zasad
dobra sobie zakładaj , jako e te przewody, przez które oni
wprowadzaj przyjemno , jednakowo s otwarte dla bólu, a
raczej niewiele członków ciała odbiera przyjemno , a wszystkie
odczuwaj ból. Jaka bowiem przyjemno dotyczy stawów,
ci gien, nóg i r k, w których mieszcz si dotkliwe i ci kie
cierpienia: podagra, reumatyzm, wrzody prze eraj ce ciało i
powoduj ce gnicie. Je li za
21

Zob. zako czenie Wst pu.
Epikurejczycy twierdzili, e ródłem rado ci trwałej i niezmiennie
towarzysz cej człowiekowi jest samo istnienie w stanie normalnym, kiedy ruch
atomów w organizmie jest harmonijny, niezakłócony.
22

wprowadzasz do ciała najsłodsze wonie i smaki, znajdziesz w
nim malutk tylko przestrze reaguj c lekko i łagodnie,
podczas gdy reszta nieraz odczuwa to niech tnie i z przykro ci .
adna cz
ciała nie jest niewra liwa na ból zadany przez
ogie , elazo, uk szenie czy smagni cie biczem; upał, mróz,
gor czka przenikaj wsz dzie w gł b, a przyjemno ci jak
tchnienie wietrzyka, jedne tu, drugie tam na powierzchni ciała ze
miechem rozwiewaj si . A i trwanie ich jest niedługie — one
tak jak gwiazdy spadaj ce jednocze nie w obr bie ciała zapalaj
si i gasn ; a co do cierpienia, to wystarczaj co o nim wiadczy
Filoktet u Ajschylosa, mówi c:
Nie tylko ugryzł, lecz osiedlił w nodze mej
Okrutny uchwyt, ostry jak hartowna stal23.

Ból bowiem nie ze lizguje si łatwo, nie łaskocze (...) 24, tylko
jak nasienie lucerny nierówne i chropowate wrasta w ziemi i
długo w niej tkwi dzi ki swej szorstko ci, tak i cierpienie
rozmieszcza swe haki i korzenie po ciele i wczepia si w nie, i
pozostaje tam nie tylko dniami i nocami, ale u niektórych całymi
latami i olimpiadami25, a ledwie wypchni te przez inn , jeszcze
gorsz dolegliwo , jakby gwó d wybity przez mocniejszy
gwó d , ust puje. Któ bo pił albo jadł przez tyle czasu, ile
cierpi pragnienie gor czkuj cy albo głód — obl eni? Gdzie
znale
mo na tyle koj cego odpr enia w towarzystwie
przyjaciół, ile kar i m k zadaj tyrani? Gdy i to dowodzi
słabo ci ciała i niezdolno ci do przyjemnego ycia, e cierpienie
łatwiej znosi ni rozkosze: przeciw tamtym ma sił i
wytrzymało ,
23

Nauck, TGF, frg. 252.
Tekst zniekształcony, ró nie poprawiany i rozumiany przez wydawców.
25
Epikur mianowicie twierdził, e długo trwa tylko niewielki ból, a silny trwa
krótko.
24

a wobec tych jest bezsilne i rychło przesycone. Ale oni wi c
ycie przyjemne z brakiem cierpienia, nie daj nam wi cej
mówi w tym duchu; zgadzaj si z nami, e przyjemno
cielesna jest czym małym, nawet znikomym. Chyba eby gadali
na wiatr. Metrodoros, mówi c: «cz stokro spluwałem na
rozkosze cielesne»26, Epikur za twierdz c, e chory m drzec
cz sto nawet wy miewa si z ataków choroby 27. Dla kogo wi c
cierpienia cielesne s tak lekkie i łatwe do zniesienia, có warte
s dla przyjemno ci? Je li bowiem nie ust puj cierpieniom ani
co do długotrwało ci, ani co do intensywno ci, to zwi zane s z
cierpieniami i Epikur wyznaczył im wspólny kres: zanik
wszystkiego, co bolesne. On uwa a, e natura wzmaga rozkosz
do momentu usuni cia cierpienia, a dalej nie daje jej si
wzmaga co do nasilenia, tylko — gdy stan bezbolesno ci
zostaje osi gni ty — mog
nast pi pewne nieistotne
urozmaicenia. A d enie do tego poł czone z dz , b d c miar
przyjemno ci, całkiem jest krótkotrwałe i szybko mija. St d te ,
zdawszy sobie spraw , jak mizerny jest rezultat, przenosz z
ciała, jak z mało warto ciowego gruntu, cel do duszy, gdzie licz
na pastwiska i ł ki obfituj ce w rozkosze.
Lecz na Itace nie ma go ci ców szerokich ni ł ki...28,

u ywanie w naszym ciałku nielekko przychodzi, tylko wła nie
opornie, przewa nie z domieszk
rzeczy niemiłych i
29
zmuszaj cych do wielkiego wysiłku ".
4. Z kolei odezwał si Zeuksippos: „To ty uwa asz,
26

Korte, frg. 62.
Usener, frg. 600.
28
Odyseja, IV 605.
29
Dosłownie: powoduj cych silne bicie serca.
27

e oni 30 niesłusznie robi zaczynaj c od ciała, w którym si
rzecz wpierw zacz ła, a potem przechodz c do duszy, jako
bardziej stałej i wszystko spełniaj cej wewn trz siebie?" —
„Słusznie, na Zeusa — odparł Theon — i zgodnie z naturalnym
porz dkiem rzeczy, je li przechodz c od jednego do drugiego
tam odnajduj co lepszego i doskonalszego, tak jak my liciele i
politycy. Natomiast je li słyszysz, i oni z krzykiem
za wiadczaj , e dusza ze swej natury nie znajduje rado ci i
zaspokojenia w niczym prócz przyjemno ci cielesnych
aktualnych lub spodziewanych i to jest dla niej dobrem — to czy
nie zgodzisz si , e dusz uwa aj za sito ciała i jak wino z
lichego i przeciekaj cego naczynia 31, tak przelewaj
przyjemno do duszy, a tam daj c si jej wysta , my l , e
robi co podnio -lejszego i cenniejszego? A przecie wino,
które ju wytworzyło osad, czas zachowuje i dodaje mu
słodyczy, a z przyjemno ci dusza odbiera tylko wspomnienie,
jakby zapach i nic wi cej. Rozkosz bowiem zakipi w ciele i
ga nie, a pami o niej pozostaje przy miona i st chła, jak gdyby
kto przechowywał my l o czym nie wie ym, co zjadł lub
wypił, i korzystał z niej najwidoczniej z braku czego wie ego.
Zwa , o ile rozs dniej cyrenaicy 32, chocia pili z tego samego
dzbanka co Epikur, uwa aj , e nie nale y oddawa si
stosunkom płciowym przy wietle, lecz osłania je ciemno ci ,
by umysł, odbieraj c wzrokiem widok czynno ci w całej
wyrazisto ci, nie rozpalał cz stej dzy. Czy za ci uwa aj c, e
m drzec tym si wyró nia, i ma w ywej pami ci i utrzymuje w
sobie wyobra enia, uczucia
30

Tj. epikurejczycy.
Z Lukrecjusza, De rerum natura III 936, dowiadujemy si , e tego
porównania u ywali sami epikurejczycy.
32
Mowa o hedonistycznej szkole Arystypa z Cyreny, któr Plutarch ocenia
tak e negatywnie.
31

i poruszenia zbudzone przez rozkosz, zalecaj co niegodnego
m dro ci, pozwalaj bowiem, by w duszy m drca, jak w domu
rozpusty, pozostawały popłuczyny po przyjemno ci — o tym nie
mówmy; ale e na takiej podstawie niepodobna y przyjemnie,
to z punktu jest oczywiste. Nieprawdopodobne jest, by
wspomnienie przyjemno ci było czym wielkim, je li aktualnie
była ona odczuwana jako mała; ani eby kto , kto był w pewnej
mierze zadowolony z czego , gdy to prze ywał, popadł w
zachwyt, gdy to przemin ło. Wszak e nawet u osób nami tnie i
wiadomie zmysłowych nie utrzymuje si zadowolenie, gdy
sprawa jest sko czona; pozostaje jedynie jakby cie czy marzenie
senne, gdy ju rozkosz uleciała—jako podnieta dla dz; tak jak
to we nie odczuwane pragnienie lub po danie erotyczne przez
niedopełnione zaspokojenie i przyjemno
ostro podniecaj
rozwi zło . Takim te nie jest miła pami
minionego
u ywania; przynosi ona z przy mionych i pró nych resztek
rozkoszy szał i podra nienie rzeczywistej dzy. A co do ludzi
opanowanych i cnotliwych, nie sposób uwierzy , by bawili si
takimi my lami ani czynili to, co Karneades 33 wy miewał u
Epikura, mianowicie obliczenie, jakby z ksi gi rachunkowej: ile
razy spotkałem si z Hedej lub Leontion? 34, albo: gdzie piłem
wino z Thasos? 35, albo: w którym miesi cu na dwudziesty dzie
zjadłem najwystawniejszy obiad? 36 Gdy
33

Jeden z kolejnych kierowników, tzw. scholarchów, Akademii poplato skiej.
Słynne ówczesne hetery. Ni ej b dzie mowa o ich bliskich stosunkach z
„Ogrodem" Epikura.
35
Wino z wyspy Thasos koło wybrze y trackich uchodziło za jedno z
najlepszych.
36
Ka dego 20 dnia miesi ca wydawano w „Ogrodzie" uczt ku czci
Mettodorosa, zmarłego ucznia Epikura (zob. wy ej); a po mierci samego Epikura
— na jego cze .
34

szał bakchiczny do tego stopnia pochłaniaj cy dusz we
wspomnieniach zdradza straszn , zwierz c zapami tało i
nami tno w stosunku do uciech zmysłowych aktualnych lub
spodziewanych.
St d te , jak mi si wydaje, oni sami, spostrzegłszy te
niedorzeczno ci, uciekli si do «bezbolesno ci» i «równowagi
cielesnej» — e mianowicie ycie przyjemne polega na
wyobra aniu sobie, i taki stan u kogo ma nast pi albo ju
nast pił; jako e taki stan zupełnej równowagi w ciele i ufne
jego oczekiwanie przynosi najwy sz i najtrwalsz rado tym,
których sta na refleksj .
5. Zobacz najpierw, co oni wyprawiaj przelewaj c t
bezbolesno i równowag tam i z powrotem z ciała do duszy, a
potem znowu z duszy do ciała, jako e ona tych stanów nie mo e
w sobie zatrzyma , tylko si rozpływa i wy lizguje, co ich
zmusza do powi zania jej z pocz tkiem i tak «zadowolenie
ciała» według słów Epikura podpieraj c «rado ci duszy» znów
przechodz
od rado ci do zadowolenia i ko cz
na
spodziewaniu. A jak e jest mo liwe, gdy chwieje si
fundament, by nie chwiała si wraz z nim nadbudowa? A tak
samo, by nadzieja była niewzruszona, a rado — trwała, kiedy
odnosz si do sprawy tak pełnej wstrz sów i zmian, które łudz
ciało, podległe cierpieniom i ciosom z zewn trz a maj ce w
sobie samym ródło zła, którego nie usuwa rozumowanie?
Rozumnym bowiem ludziom nie przydarzałyby si strangurie 37
ani biegunki, ani suchoty, ani wodne puchliny; a z tych chorób
jedne dotkn ły samego Epikura 38 inne — Polyajnosa, jeszcze
inne u mierciły Neoklesa i Agathobu37
38

Stranguria — bolesne oddawanie moczu.
Cierpiał wła nie na stranguri i krwaw biegunk .

losa 39. Nie rzucam przez to na nich obelgi, bo wiem przecie , e
i Ferekydes i Heraklit40 popadli w ci kie choroby, lecz
domagam si , by epikurejczycy, je li chc dostosowa (swoje
teorie) do własnych cierpie , a nie zasłu y dodatkowo na zarzut
chełpliwo ci przez zuchwałe pustosłowie gwoli popularno ci —
albo nie przyjmowali jako ródła wszelkiego zadowolenia
«równowagi cielesnej» 41, albo nie twierdzili, e ludzie, którzy
popadli w ci kie choroby, cieszyli si i gardzili cierpieniami42.
Wszak e stan «równowagi cielesnej» zdarza si cz sto, jednak
pewna i stała nadzieja, kiedy chodzi o ciało, nie mo e powsta w
duszy rozs dnej, ale jak na morzu, według słów Ajschylosa:
Sternikom biegłym wszak przynosi trosk noc 43

a równie i cisza morska — przyszło bowiem jest niewiadoma
— tak duszy w ciele ciesz cym si zdrowiem, która w tych
cielesnych sprawach poło yła wszystkie nadzieje, nie sposób
przeprowadzi przez ycie spokojnie i bez trwogi. Ciało bowiem
nie tak jak morze, tylko z zewn trz, jest zagro one przez burze i
nawałnice, lecz samo z siebie wydaje jeszcze wi ksze i cz stsze
zaburzenia. Łatwiej wszak e spodziewa si trwałej pogody w
zimowej porze ni by pewnym, e ciału nic złego si nic stanie.
e poeci nazywaj nasz los jednodniowym, niestałym,
39

Polyajnos — ucze i wielbiciel Epikura. Neoklcs i Arystoteles — bracia
Epikura; Plutarch omyłkowo podaje imi : %gathobulos.
40
Ferekydes z Syros, m drzec z VI w. Diogenes z Laerty podaje o nim ró ne
wiadomo ci, m. in., e umarł na wszawic . Heraklit z Efezu, słynny filozof
zwany „Ciemnym", z powodu zagadkowo ci swych sformułowany miał umrze
na puchlin wodn .
41
Zob. przypis 22.
42
Sam Epikur dał jednak tego przykład w chorobie.
43
Cytat z tragedii Błagalnice, w. 770.

chwiejnym 44, e porównuj ycie do li ci, rodz cych si latem i
zaraz gin cych 45 — có innego sprawiło, jak nie ciała naszego
miertelno , krucho i chorobliwo , tak e nawet o jego stan
doskonały ka nam ywi obawy i ogranicza go. «Nietrwała
jest bowiem doskonało fizyczna» twierdzi Hippokrates 46, a
Eurypides mówi:
Kwitn cy zdrowiem, jakby wła nie z nieba spadł, Jak
gwiazda ga nie... 47

Ludzie uwa aj , e pi kni młodzie cy s nara eni na zły urok
przez zawi , gdy si na nich spogl da 48 bo u szczytu urody
najpr dzej nadchodzi zmiana skutkiem słabo ci ciała.
6. A co do tego, e w ogóle ich sprawy dotycz ce ycia bez
zmartwie marnie wygl daj , zwa , co oni mówi do innych.
Powiada (Epikur), e zbrodniarze i przest pcy p dz n dzne
ycie, gdy je li nawet potrafi si ukry , to nie mog mie
pewno ci, e nadal im si to uda; tak wi c ustawiczny l k o
przyszło
nie pozwala im cieszy si w pełni otuchy
tera niejszo ci . Nie zdaj sobie sprawy, e mówi przeciw
sobie samym49: ciału bowiem cz sto zdarza si by w dobrym
stanie, w zdrowiu, ale niepodobna uzyska pewno ci, e b dzie
tak dalej. Z konieczno ci wi c prze ywaj ci gle cierpienie i l k
o ciało w przyszło ci,
44

Eurypides, cytat z tragedii Orestes, w. 981.
Iliada, VI 146.
46
Słynny lekarz z V w., autor pism medycznych. Cytat z Aforyzmów, I 3
(raczej nieautentycznych).
47
Cytat z nieznanej tragedii; Nauck, TGF, frg. 971.
48
Wła ciwie Plutarch w takie rzeczy nie wierzy, odrzuca z oburzeniem
wszelkie zabobony, tote tu mówi ogólnie, e to „ludzie uwa aj ". Zreszt
przemawia teraz nie on, tylko Arystodemos.
49
Tj. znowu epikurejczycy.
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gdy wci jeszcze nie mog doczeka si trwałej i pewnej
nadziei co do niego. To, e si nie popełnia nic zdro nego, nie
przynosi adnej otuchy, bo przedmiotem l ku nie jest cierpienie
zasłu one, tylko cierpienie w ogóle. To, e le jest y z
własnymi wyst pkami (na sumieniu), nie znaczy, e by
nara onym na cudze nie udr cza. Je li nie wi kszym złem było
dla Ate czyków okrucie stwo Lacharesa 50 lub dla
Syrakuza czyków — Dionizjosa 51, to w ka dym razie nie
mniejszym ni dla samego Lacharesa czy Dionizjosa.
Popełniaj c bowiem gwałty gwałcili własny spokój; spodziewa
si wszak musieli zemsty ze strony pokrzywdzonych i
zniewa onych. A có powiedzie na bunty motłochu, na dziko
zbójców, na szachrajstwa spadkobierców52, na morowe
powietrze, na burze morskie, kiedy to sam Epikur omal nie
uton ł płyn c do Lampsaku 53, jak pisze? Wystarcza natura ciała,
która sama w sobie nosi materi podległ chorobie i według
artobliwego porzekadła «z wołowej to skóry robi si bicze» 54
bóle czerpie z samego ciała, skutkiem czego i dla złych i dla
dobrych ludzi czyni ycie niebezpiecznym i gro nym, o ile
naucz si radowa i pokłada nadziej tylko w ciele i jego
sprawach, a w niczym innym, jak pisze Epikur w dziele o celu
ycia 55 i w wielu innych.
50

Lachares — ate ski przywódca ludu z III w., przez zamach stanu zdobył na
jaki czas władz tyrana.
51
Dionizjos Starszy, słynny i pot ny tyran syrakuza ski, którego Platon na
pró no usiłował „nawróci " na filozofi .
52
Ate scy osadnicy (tzw. kleruchowie) na Samos, w tym i rodzina Epikura,
zostali wywłaszczeni na rzecz poprzednich wła cicieli i ich spadkobierców.
53
Lampsakos, miasto na azjatyckim brzegu Hellespontu.
54
Czyli na te same woły. O działaj cych na własn niekorzy , por. Leutsch,
I, s. 402, i II, s. 162.
55
Dzieło pod tym tytułem wymienia Diogenes z Laerty.

7. A zatem przyjmuj zasad przyjemnego ycia nie tylko nie
budz c zaufania i niepewn , ale całkiem małostkow i nic nie
wart , je li dla nich sukcesem i dobrem jest unikniecie cierpienia,
a nic innego jakoby nie maj na my li. Uwa aj oni, e natura w
ogóle nie ma miejsca, gdzie by umie ciła dobro, prócz tego, sk d
usuni te zostało zło, tak jak twierdzi Metrodoros w pi mie
przeciw sofistom: «Oto wła nie jest dobro — unikni cie zła.
Dobro bowiem nie ma gdzie si podzia , dopóki cokolwiek
jeszcze zgra a bolesnego lub przykrego» 56. Podobnie i Epikur
mówi c, e natura dobra rodzi si z unikni cia zła, z pami ci,
rozwa ania i wdzi czno ci, e to si zdarzyło, twierdzi: «To, co
sprawia niezrównan rado , jest to porównanie z wielkim złem,
którego si unikn ło, i na tym polega natura dobra, je li kto
trafnie rozumuje, a nast pnie przy tym mocno stanie, a nie
pró no spaceruje, rezonuj c o dobru» 57. Ach, có to za wielka
rozkosz i błogostan tych ludzi, który uzyskuj ciesz c si , e nie
doznaj ani cierpienia, ani zmartwienia, ani bólu! Czy nie warto
chlubi si tym i wyra a si , tak jak oni si wyra aj , nazywaj c
siebie «niezniszczalnymi» i «bogom równymi» 58, a z nadmiaru i
zbytku szcz cia w szał wpadaj bakchiczny, wykrzykuj c i
piej c z rado ci, e oto inni — godni pogardy, a oni jedyni
znale li wielkie i boskie dobro — niedoznawanie adnego zła!
Wobec tego ich szcz cie nie mniejsze jest od szcz cia wi i
baranów, skoro za błogostan uwa aj , i ciału i duszy wystarczy,
e ciało ma si dobrze. A wszak e dla bystrzejszych i
delikatniejszych stworze nie jest celem samo unikanie zła, lecz
gdy si nasyc , zaczynaj piewa
56

Korte, frg. 28.
Zło liwa uwaga pod adresem „spaceruj cych" filozofów, tj. perypatetyków
— arystotelików.
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Usener, frg. 165.
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rozkoszuj si pływaniem i lataniem, a ze swawolnego
rozbawienia próbuj na ladowa ró ne głosy i d wi ki. Tak e
pieszcz si nawzajem i skacz , a unikn wszy zła, instynktownie
szukaj dobra, a raczej w ogóle całkowicie wypieraj z natury
wszystko, co bolesne i obce jej, jako e przeszkadza pogoni za
tym, co rodzime i lepsze.
8. Bo to, co przymusowe, nie jest dobre, a to, co po dane,
godne wyboru i, na Zeusa, miłe i wła ciwe, le y ponad ucieczk
od zła, jak mówił Platon 59. On zabraniał uwa a pozbycia si
cierpie i smutków za szcz cie, bo to co w rodzaju złudnej
mieszanki elementu swojego i obcego, tak jakby białego z
czarnym; (według niego ci, co brak bólu uwa aj za rozkosz)60
nie ró ni si od takich, którzy id pod gór , a z zupełnego braku
orientacji, co jest w górze, bior połow wysoko ci za szczyt i
kraniec. Tak wła nie my l Epikur i Metrodoros uwa aj c za
istot i szczyt dobra ucieczk przed złem; ich rado przypomina
chyba uciech niewolników czy wi niów uwolnionych z
wi zienia, którzy z ulg obmyli si i natarli oliw po chło cie i
m czarniach. Nie zaznali oni ani nie skosztowali rado ci
człowieka wolnego, czystej, nie zm conej, nie nosz cej pr g od
bicza. Z tego, e mie wierzb albo oczy kaprawe jest czym
przeciwnym naszej naturze, nie wynika, e drapanie si lub
ocieranie oczu to co godnego zachwytu; albo je li ból czy l k
przed zarz dzeniami bogów, czy strach przed Hadesem to co
złego, to ucieczka od tego jest błogostanem godnym zazdro ci.
Sk py to i niewielki zakres rado ci wyznaczaj oni, w którym
ona si w kółko obraca i kr ci — tyle e pozbywa si l ku przed
m kami w Hadesie, post puj c wbrew czczym mniema59
60

Pa stwo, 582 B — 586 B.
Luka w tek cie, tak uzupełniona przez jednego z wydawców.

niom; szczytem m dro ci czyni oni to wła nie, co zdawałoby
si po prostu przysługiwa stworzeniom nierozumnym. Je li
bowiem co do braku cierpienia w ciele nie robi ró nicy, czy
osi gn ło ono to własnym wysiłkiem, czy z natury, to i co do
spokoju ducha — nie niepokoi si dzi ki własnemu staraniu nie
jest czym wi kszym ni mie to z natury. Mógłby co prawda
kto twierdzi nie bez racji, e dzielniejsze jest usposobienie z
natury nie przejmuj ce si l kiem ni to, które pozbywa si go
dopiero przez wiadome rozumowanie. Załó my, e wychodzi na
jedno; inaczej bowiem oka si oni w sytuacji nie lepszej od
zwierz t w tym, e si nie obawiaj opowie ci o Hadesie i o
bogach i nie przewiduj bezgranicznych strapie i cierpie . Sam
wszak Epikur, mówi c: «Gdyby nas całkiem nie trapiły obawy
dotycz ce zjawisk niebieskich, a tak e mierci i cierpie , nie
potrzebowaliby my filozofii naturalnej»61, uwa a, e rozum
prowadzi nas do tego, czego zwierz tom udzieliła natura. One
wszak nie ywi adnych bł dnych obaw co do bogów, nie
dr cz ich pró ne l ki o losy po miertne, ani w ogóle nie maj
poj cia, e to co strasznego. Wszelako, gdyby w wyobra eniach
o bogu epikurejczycy dopu cili opatrzno , ludzie rozumni, pełni
zbawiennych nadziei, mieliby wi ksze widoki na przyjemne
ycie ni zwierz ta. Skoro jednak celem rozumowa o bogu było
nie l ka si go, lecz pozby si wszelkich obaw — s dz , e
trwalsze b dzie takie usposobienie u tych stworze , które w
ogóle nie znaj wyobra enia boga, ni u tych łudzi, którzy
zrozumieli, e on nie wyrz dza szkody nikomu. Tamte bowiem
nie uwolniły si dopiero od zabobonu, tylko w ogóle we nie
popadły, ani nie pozbyły
61

Epikur uwa ał swoj doktryn za filozofi naturaln — „physiologia"
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si dopiero dr cz cych wyobra e o bogu, ale ich nigdy nie
nabrały. To samo mo na powiedzie o Hadesie: nikt z nich nie
ma danych, by spodziewa si tam czego pomy lnego; ale
mniej leku i dr cz cych przewidywa przejmuje tych, którzy
albo nie znaj poj cia mierci, albo zakładaj , e ona nas nie
dotyczy 62. Tych ostatnich ona obchodzi w tej mierze, w jakiej j
rozwa aj i badaj , tamte za stworzenia s wolne od troszczenia
si o to, co ich nie dotyczy, uciekaj natomiast od razów, ran,
krwawego mordu, gdy boj si tego samego w mierci, co i dla
epikurejczyków jest straszne.
9. To s wi c zasady, które według ich własnych słów
zgotowała im m dro ; zobaczmy teraz, czego oni sami siebie
pozbawiaj i z czego wył czaj . Uciecha duchowa wywołana
przez przyjemno cielesn je li jest umiarkowana, nie ma w
sobie nic wielkiego ani warto ciowego; je li za przebiera miar ,
nie tylko okazuje si znikoma i pró na, ale prostacka i ra ca, tak
e nikt by jej nie nazwał ani duchow , ani w ogóle rado ci ,
tylko cielesn przyjemno ci , przy której dusza jakby
pod miewaj c si bierze udział w rozpu cie. To za , co słusznie
nale y uwa a za rado i wesele, jest czyste i wolne od swego
przeciwie stwa, nie ma
adnej domieszki niezdrowego
podniecenia, czy ukłucia dzy, ani nie powoduje skruchy, lecz
jest dobrem wła ciwym dla duszy i w istocie duchowym,
prawowitym, a nie obcym, racjonalnym, a nie bezmy lnym, gdy
powstaje w tej cz ci umysłu, która jest badawcza i dna
wiedzy albo te w tej, która jest skora do czynu i miłuj ca
szlachetne cele. A ile i jak wielkie przyjemno ci z ka dej z nich
si rodz , trudno wr cz wyliczy przy najlepszych ch ciach. By
za krótko je wspomnie , we my chocia by
62
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opowie ci historyczne, które dostarczaj tyle miłej rozrywki, a
przy tym pozostawiaj zawsze nienasycon ciekawo prawdy,
ale i ci głe pragnienie przyjemno ci. Dzi ki temu nawet
nieprawda mo e oczarowa , gdy cho nie sposób uwierzy
zmy leniom w poetyckich utworach, jednak posiadaj one moc
przekonywania.
(10.) Pomy l no, z jakim przej ciem czytamy opowie
Platona o Atlantydzie 63 albo zako czenie Iliady, pragn c
dalszego ci gu mitu, jakby nam ju zamykano wi tyni czy
teatr. Samo poznawanie prawdy jest równie poci gaj ce i
upragnione, wr cz jak ycie i istnienie, gdy daje wiedz ; a
naj ało niejsz dol w mierci jest zapomnienie, niewiedza i
mrok. Dlatego to, na Zeusa, niemal wszyscy ludzie zwalczaj
(filozofów) odbieraj cych zmarłym wiadomo , poniewa ycie,
istnienie i szcz liwo umieszczaj tylko w tej cz ci duszy, do
której nale y wiadomo i poznanie 64. Bywa, e takich, co nam
przynosz niemiłe wiadomo ci, słuchamy z pewn ochot i nawet
nieraz wzburzeni ich słowami, jednak ze łzami wzywamy ich, by
mówili, jak ten:
— Och, samo najstraszniejsze wypowiedzie mam!
— A ja usłysze ; lecz usłysze musz to65.

Co prawda tutaj ta ch poznania wszystkiego zdaje si by
pewnym brakiem opanowania i nami tno ci gwałc c rozs dek.
Ale kiedy badanie i opowie nie ma w sobie nic szkodliwego
ani przykrego, a do opisu spraw wielkich i pi knych doda
wysłowienie pełne siły i uroku, jak Hero63

W dialogu Kritias.
Por. Arystoteles, Etyka Eudemejska VII 1245 a.
65
Sofokles, Król Edyp, w. 1169 i n.
64

dota Dzieje Hellady albo Ksenofonta Dzieje Persji66, lub:
To, co Homer wygłosił, przedziwnych rzeczy wiadomy67

albo Eudoksosa Opis wiata, czy te Zakładanie miast i Ustroje
pa stw Arystotelesa, albo yciorysy Aristoksenosa 68 — to nie
do , e przyjemno z tego jest wielka i ró norodna, lecz tak e
czysta i nie wywołuj ca skruchy. Któ za z wi ksz rozkosz
zaspokajałby głód czy pragnienie u stołu Feaków69 ni
przysłuchiwałby si opowie ciom Odyseusza o jego tułaczce? 70
Któ by wolał pój do ło a z najpi kniejsz kobiet ni
zaczytywa si noc tym, co Ksenofont napisał o Pantei71, albo
Arystobulos o Timoklei72, czy te Theopomp o Thebe 73 ?
66

Wła ciwie Wychowanie Cyrusa (Cyropedia).
Cytat z nieznanego utworu. Niektórzy przypisuj go Kallimachowi.
68
Eudoksos z Knidos, ucze Platona, jeden z najwybitniejszych matematyków
staro ytnych, tak e astronom, geograf i filozof (jego Opis wiata si nie
zachował). Z wymienionych tu pism Arystotelesa zachował si jedynie cz ciowo
zrekonstruowany Ustrój polityczny Aten. Arystoksenos z Tarentu z IV w., słynny
teoretyk muzyki. Z jego ywotów filozofów zachowało si kilka fragmentów.
69
Feakowie, bajeczny lud w Odysei, szczególnie zamiłowany w ucztach (IX 514).
70
Odyseja IX-XII.
71
O Pantei, pi knej, szlachetnej, wiernej onie Persa Abradatesa, opowiada
Ksenofont w Wychowaniu Cyrusa, IV 6, 11; V l, 2-18; VI l, 31-51; 4, 2-11; VII 3,
3-16.
78
Arystobulos — historyk towarzysz cy Alekandrowi Wielkiemu w jego
wyprawie do Azji; napisał o nim dzieło (zachowane tylko fragmenty). O dzielnej i
szlachetnej Timoklei pisze tak e sam Plutarch, opieraj c si z pewno ci na
Arystobulu, w dziełku o Wybitnych czynach kobiet oraz w ywocie Aleksandra,
XII.
73
Theopompos z Chios, historyk z IV w., napisał dzieło o Filipie
Macedo skim, ojcu Aleksandra. O Thebe, mał once tyrana Feraj Aleksandra,
krótko i raczej niepochlebnie wspomina Plutarch w Wypowiedziach królów i
wodzów, 194 D.
67

11. Ale takie przyjemno ci oni wyganiaj z duszy, a
wyganiaj tak e te, co płyn z nauki. Wszak e badania
historyczne s proste i łatwe, badania natomiast dotycz ce
geometrii, astronomii, harmoniki n c w sposób cierpki i zawiły,
nie mniej jednak uwodzicielski, przy czym ich figury działaj jak
czary miłosne. Kto ich zakosztuje i do wiadczy, ten stale b dzie
wy piewywał słowa Sofoklesa:
W arł mi si w gardło szał Muz,
Nie oderw si od lir i pie ni,
Co Thamyras je nade wszystko tworzy 74

a tak e, na Zeusa, i Eudoksos, i Arystarch, i Archimedes 75,
kiedy bowiem zamiłowani malarze tak przejmuj si warto ci
swoich dziel, e Nikias76 maluj c Podró Odyseusza na tamten
wiat, cz sto pytał słu b , czy w ogóle jadł niadanie; a gdy król
Ptolemeusz przysłał mu 60 talentów za uko czone dzieło, on
odmówił i nie sprzedał malowidła77 — to ile , jak wam si zdaje,
i jak wielkich rado ci doznał Euklides78, gdy pisał o dioptryce 79?
Albo Filip 80 ze swoim wywodem co do ksi yca? Czy te
Archimedes, gdy odkrył przy pomocy k townicy, e rednica
sło ca sta74

Cytat z nieznanej tragedii, Nauck, TGF, frg. 224.
Eudoksos — zob. przyp. 68. Arystarch z Samos, astronom i matematyk z III
w., prekursor Kopernika. Archimedes z Syrakuz, słynny matematyk i in ynier z
III w.
76
Słynny malarz ate ski z IV w.
77
Ptolemeusz I, zało yciel egipskiej dynastii Ptolemeuszów po mierci
Aleksandra Wielkiego. Nikias podarował ten obraz Ate czykom.
78
Euklides z Aleksandrii, słynny matematyk z IV/III w., autor podstawowego
podr cznika geometrii.
79
Dioptryka — dział optyki matematycznej, dotycz cy załamania wiatła.
80
Zapewne chodzi o Filipa z Opuntu, matematyka i astronoma, który dowodził
kulisto ci ksi yca.
75

nowi tak cz
okr gu nieba, jak k townica w stosunku do 4
k tów prostych? Apollonios 81 za i Arystarch odkryli inne
podobne rzeczy, których ogl danie i rozwa anie przynosi
obecnie studiuj cym ogromn przyjemno i dum . Mowy nie
ma, eby z nimi porównywa :
Uciechy, jakie z kuchni i z burdelu masz 82

i ha bi przez to Helikon 83 i Muzy,
Gdzie ani pasterz nie mie swych wypasa trzód, ni kos
elazo nie dotarło 84.

One 85 bowiem s naprawd nieskalanymi pastwiskami pszczół
86
, tamte za przypominaj czochranie si wi czy kozłów, gdy
zaspokajaj przy tym najbardziej po dliw cz
duszy. A
wprawdzie
dza rozkoszy jest bardzo ró nolita i
przedsi biorcza—jednak e nikt nie ucieszył si tak bardzo
obcowaniem z kochank , by zabi z tego powodu wołu na
ofiar ; ani te objadłszy si królewskich smakołyków i ciastek,
nie yczył sobie natychmiast umrze ! Eudoksos za pragn ł
spłon jak Faeton 87, byleby mógł stan koło sło ca i pozna
jego kształt, wielko
81

Apollonios z Perge, wybitny matematyk i astronom z III w.
Prawdopodobnie cytat z której komedii Menandra.
83
Helikon — góra w Beocji, na której znajdowała si wi tynia Muz.
84
Cytat z tragedii Eurypidesa Hippolytos, w. 75 i n. W oryginale nie ma
mowy o „kosach", tylko o „ elazie", tote niektórzy komentatorzy uwa aj , e
mowa o toporach, ale nast pne wiersze mówi o „pastwiskach pszczół", chodzi
wi c raczej o nie cinanie trawy i kwiatów, a nie drzew.
85
Tj. przyjemno ci duchowe.
86
Pszczoły uchodziły za stworzenia czyste i szlachetne (por. Arystoteles,
Zoologia, 626 a 24 i n.).
87
Eudoksos — zob. przyp. 68. Faeton, syn Heliosa, wyprosił u ojca, by mógł
raz pokierowa jego ognistym zaprz giem, a gdy zagroził ziemi, zanadto si do
niej zbli ywszy, Zeus raził go piorunem.
82

i powierzchowno . Pitagoras za po swym wywodzie
geometrycznym zło ył ofiar z wołu, jak twierdzi Apollodoros:
Kiedy słynny swój wzór Pitagoras wywiódł — wspaniał Z racji
natenczas tej z wołu ofiar on dał 88,

czy to chodziło o twierdzenie, e kwadrat naprzeciwprostok tnej równa si sumie kwadratów przyprostok tnych, czy te
o problem kwadratury paraboli. Archimedesa za słudzy sił
odrywali od figur geometrycznych, by go nama ci oliw ; on za
sam sobie na brzuchu skrobaczk rysował figury. A jak
powiadaj , w k pieli, z przelania si nadmiaru wody wpadł na
pomysł, jak ma okre li wag wie ca 89, i jak op tany czy
natchniony wyskoczył z wanny wołaj c: «Odkryłem!» i wybiegł
ci gle to powtarzaj c. A nie słyszeli my, eby jaki arłok z tak
nami tno ci wołał: «Najadłem si !», albo miło nik: «Nacałowałem si !», chocia istniały i istniej miliony rozpustników. A
my nawet brzydzimy si osobami, które ze zbyt wielkim
przej ciem wspominaj zjedzone obiady, jako e entuzjazmuj
si przyjemno ciami niskimi i nic nie wartymi. Zachwyt za
Eudoksosa i Archimedesa, i Hippar88

Apollodoros — erudyta, historyk i filolog z II w. Wiadomo o ofierze
Pitagorasa przekazał nam Cycero w dziele O naturze bogów, III 36, ale pisze, e
sam w ni nie wierzy.
89
Anegdot t opowiada szczegółowo rzymski architekt Witruwiusz w dziele
O architekturze, IX, przedmowa 9. Mianowicie tyran Syrakuz Hieron dał
wykona wotywny wieniec ze szczerego złota, a gdy złotnik uj ł złota, a doło ył
srebra, co wyszło na jaw, Hieron zwrócił si do Archimedesa o obliczenie
ilo ciowe. Archimedes za zauwa ył w k pieli, e ciało zanurzone w wodzie
traci tyle wagi, ile wa y wyparta przeze woda (jedno z podstawowych praw
hydrostatyki), i e w ten sposób da si okre li ci ar wła ciwy złota i srebra.
Wtedy miał wyskoczy z wanny i nago spieszy do domu wołaj c: „Heureka!",
tj. „Znalazłem, odkryłem!".

cha 90 podzielamy i przyznajemy racj Platonowi, gdy mówi o
matematyce, e cho jest zaniedbana skutkiem niewiedzy i braku
do wiadczenia, jednak badania te «maj swój urok i dzi ki niemu
posuwaj si mimo wszystko naprzód» 91.
12. Wszelako tyle i tak wielkich rozkoszy, które s jak nie
wysychaj ce ródło, oni92 odwracaj od siebie i swoim
zwolennikom nie daj ich zakosztowa , tylko ka «na pełnych
aglach» 93 od nich umyka . A Pythoklesa 94 wszyscy m czy ni
i kobiety prosz i błagaj przez usta Epikura, eby nie ubiegał si
o tak zwane «wykształcenie godne wolnych ludzi» 95.
Wychwalaj za niezmiernie i podziwiaj niejakiego Apellesa 96,
pisz c, e wstrzymywał si od dzieci stwa od matematyki 97 i
zachował si nieskalanym. A co do historii, e pomin inne
przejawy nieuctwaj zacytuj tylko słowa Metrodora, który pisze
w dziele O utworach poetyckich: «Nie tra rezonu, cho by miał
przyzna , e nie wiesz, po której stronie wojował Hektor, albo e
nie znasz pierwszych wierszy Iliady lub te rodkowych»98. O
tym, e rozkosze cielesne, tak jak wiatry wiej ce okresowo, po
momencie najwi kszego nasilenia słabn i za90

Eudoksos i Archimedes, zob. wy ej. Hipparchos z Nikai, słynny
matematyk i astronom z II w., twórca trygonometrii.
91
Pa stwo, VII 528 c.
92
Wci mowa o epikurejczykach.
93
Usener, frg. 163.
94
Ucze Epikura. Zachował si u Diogenesa z Laerty list Epikura do niego.
95
Usener, frg. 164.
96
Apelles, jeden z uczniów Epikura.
97
Termin „mathemata" mo e oznacza tak e „nauki" w ogóle i nie ma
pewno ci, czy chodzi tu ci le o matematyk , ale przewa nie tak chc rozumie
tutaj ten termin tłumacze.
98
Korte, frg. 24.

nikaj , Epikur dobrze wiedział. Zastanawia si wi c, czy
m drzec, gdy ju jest w staro ci impotentem, nie odczuwa
przyjemno ci przy samym dotykaniu i macaniu pi knych ciał,
przy czym jest zgoła innego nastawienia ni Sofokles, który z
ch ci pozbył si tej rozkoszy jak srogiego i szalonego władcy
99
. A ludzie zmysłowi, widz c, e na staro wiele przyjemno ci
niknie
I Afrodyta starcom nieprzychylna jest

według Eurypidesa 100, powinni przede wszystkim korzysta z
innych, tak jak w czasie obl enia gromadzi si ywno trwał i
oporn na gnicie; a zapewniwszy je sobie, obchodzi własne
wi to Afrodyty i pi kny dzie nast pny zajmuj c si
opowie ciami i poezj albo zagadnieniami z dziedziny muzyki
czy geometrii. Nie przyszłyby im do głowy owe lepe i
bezskuteczne101 macania i lubie ne odruchy, je liby przynajmniej
potrafili co napisa o Homerze i Eurypidesie, tak jak
Arystoteles, Heraklejdes czy Dikajarchos102. Ale, jak si zdaje,
oni nie troszcz si o takie zaopatrzenie na drog ycia, a e ich
bytowanie poza tym jest nieradosne i oschłe (tak jak według nich
jest cnota), a oni na wszelki sposób chc doznawa
przyjemno ci, podczas gdy ciało ju do niej niezdolne —
przyznaj , e robi rzeczy brzydkie i niewczesne. Przypominaj
bowiem sobie dawniejsze rozkosze i zadowalaj si w braku
wie ych tymi dawnymi, jak gdyby ususzonymi. W ten
99

Por. Platon, Pa stwo, I 329 C.
Cytat z nie zachowanej tragedii Eurypidesa Eol, Nauck, TGF, frg. 23.
101
W oryginale „bezz bne".
102
Heraklejdes— zob. przyp. 9; Dikajarchos z Messeny na Sycylii,
arystotelik z IV w., niezwykle wielostronny erudyta, historyk kultury, literatury i
wielu innych dziedzin.
100

sposób martwe dze w ciele jak w wystygłym popiele usiłuj
poruszy i rozpłomieniej jako e nie przygotowali sobie
zawczasu w duszy adnej wewn trznej przyjemno ci ani niczego
godnego rado ci.
13. Wła ciwie to o innych sprawach mówiłem, jak mi
przyszło na my l — natomiast co do muzyki, która niesie tyle
rozkoszy i zachwytu, nie sposób zapomnie , cho by kto chciał,
jak si od niej od egnuj i uciekaj , taka jest niedorzeczno
słów Epikura. Charakteryzuje on wszak m drca w
Zagadnieniach dyskusyjnych105 jako miło nika widowisk, który
zwłaszcza cieszy si jak nikt słuchaniem i ogl daniem
uroczysto ci dionizyjskich, natomiast nawet przy kielichach nie
dopuszcza uczonych rozwa a i docieka dotycz cych muzyki, a
nawet królom, miło nikom Muz, doradza słucha przy uczcie
raczej wojskowych opowie ci i wulgarnych błaze stw ni
dyskusji nad zagadnieniami muzycznymi i poetyckimi. Nie
wahał si bowiem napisa tak w dziele O królowaniu104, jak
gdyby pisał dla Sardanapala czy Nanarosa, satrapy Babilonu 105.
Bo ani Hieron, ani Attalos, ani Archelaos106 nie daliby si
nakłoni , by usun ze swych biesiad Eurypidesa, Simonidesa,
Melanippidesa107 albo takiego Kratesa czy Diodota108,
103

Dzieło to figuruje w katalogu u Diogenesa z Learty.
Jak wy ej.
105
Sardanapalos — zhellenizowana forma imienia asyryjskiego króla
Assurbanipala z VII w., cz sto wymienianego jako przykład wschodniego
zamiłowania do zbytku i rozkoszy. Podobnie Nanaros.
106
Hieron — zob. przyp. 89. Attalos — Plutarch zapewne ma na my li
Attalosa I, króla Pergamonu z III w. Archelaos, król macedo ski z ko ca V w.,
zapraszał na swój dwór poetów greckich, m. in. Eurypidesa.
107
Simonides z Keos, jeden z najwybitniejszych liryków greckich z V w.
Melanippides z Melos, poeta dytyrambiczny z V w.
108
Zapewne chodzi o cynickiego filozofa Kratesa z Teb z IV/III w., ogromnie
popularnego w ród współczesnych. Diodotos — stoik z I w.
104

a usadowi na ich miejscach kardaków czy Agrianów 109, czy te
błaznów w rodzaju Kalliasa 110 albo takiego Thra-sonidesa i
Thrasyleonta 111, wywołuj cych wrzaski i grzmot oklasków.
Gdyby Ptolemeusz Pierwszy funduj c Museion112, natrafił na
takie pi kne i królewskie przepisy, czy nie rzekłby:
Sk d Samijczykom, o Muzo, niech ci tyle? 113

Ate czykowi bowiem nie przystałaby taka wrogo
Muz i ich zwalczanie.

wzgl dem

Lecz co Zeusowi niemiłe, To,
Pieryd wdzi cznych piew Skoro
usłyszy, truchleje114.

Có ty na to, Epikurze? To ty o wicie w drujesz do teatru, by
tam słucha kitarodów 115 i fletnistów, a gdy przy uczcie Teofrast
dyskutuje o akordach, Arystoksenos o modulacjach, a
Arystoteles o Homerze 116, ty zatkniesz uszy r koma z niech ci
i wstr tem? A zatem czy w porównaniu
109

Kardakowie — perska nazwa najemnych ołdaków. Agrianowie — trackie
lub macedo skie plemi górskie słu ce w armiach królów macedo skich.
110
Osobisto nieznana.
111
Postacie wojowników — samochwałów z nie zachowanych komedii
Menandia.
112
Ptolemeusz I, syn Lagosa, zało yciel dynastii macedo skiej w Egipcie,
ufundował w Aleksandrii „ wi tyni Muz", b d c w rzeczywisto ci instytutem
naukowym gromadz cym uczonych i poetów, hojnie opłacanych, pracuj cych we
wspaniałej bibliotece.
113
Epikur pochodził z wyspy Samos. Cytat z nieznanego utworu.
114
Cytat z Pindara ody pytyjskiej I, 13 nn. (tł. S. Srebrny).
115
Tj. piewaków przy wtórze kitary.
116
Teofrast z Eresos — ucze Arystotelesa, wszechstronny uczony i erudyta.
Arystoksenos — zob. przyp. 68. Tekst Plutarcha podaje: „Arystofanes o
Homerze", ale słynny filolog z Bizancjum, wydawca tekstu Homera, urodził si
ju po mierci Epikura, Arystoteles za te pisał o Homerze.

(z epikurejczykami) nie wygl da na bardziej muzykalnego Scyta
Ateas 117, który wzi wszy do niewoli fletnist Ismeniasa118 i
słuchaj c go przy uczcie zaklinał si , e woli słucha r enia
swego konia? Czy tym samym nie przyznaj si oni do tego, e
prowadz bezwzgl dn i nieubłagan wojn z pi knem, ilekro
nie ł czy si z nim rozkosz zmysłowa? Có wzniosłego i
czystego ceni i miłuj ? Czy dla przyjemnego ycia nie byłoby
wła ciwsze brzydzi si wonno ciami i kadzidłem jak uki
gnojowe i s py119 ni ze wstr tem unika pogaw dek uczonych i
wykształconych osób? Jaki bowiem flet lub kitara nastrojona do
akompaniamentu, albo jaka pie chóralna, która:
Dono nym d wi kiem rozlega si z ust
Mistrzów w piewie120

tak zachwyciła Epikura i Metrodora, jak Arystotelesa, Teofrasta,
Dikajarcha i Hieronima121 zachwycały dyskusje nad chórami,
inscenizacjami sztuk teatralnych, problemy zwi zane z
podwójnym fletem122, rytmami i harmoniami.
117

Król scytyjski, zgin ł w walce z Filipem Macedo skim.
O fletni cie tym opowiada Plutarch zabawn anegdot w Zagadnieniach
biesiadnych, II 632 C.
119
Równie Teofrast w jednym ze swych dzieł botanicznych podaje t
fantastyczn wiadomo , e s py gin od zapachu wonnego olejku (!), a uki —
od zapachu ró y.
120
Cytat z nieznanego utworu lirycznego.
121
Hieronymos z Kardii, wybitny historyk grecki z epoki diadochów (tj.
nast pców Aleksandra Wielkiego).
122
Termin „flet", którym zwykle tłumaczymy grecki wyraz „aulos", jest
niedokładny, gdy instrument ten był bli szy naszemu klarnetowi. Z wielu
odmian tego instrumentu najbardziej był rozpowszechniony podwójny,
składaj cy si z dwóch piszczałek ró nie kombinowanych (cz sto figuruje w
ró nych scenach tanecznych, obrz dowych itp. przedstawianych w greckim
malarstwie ceramicznym).
118

Jak np.: dlaczego z dwóch fletów równej długo ci cie szy daje
wy szy d wi k, a grubszy — ni szy? Albo dlaczego gdy ustnik
si wci ga, wszystkie tony brzmi wy ej, a gdy si zwalnia —
znów si obni aj ?; albo gdy jedn piszczałk przybli a si do
drugiej, brzmi ona ni ej, a gdy si odsunie — to wy ej? Albo
dlaczegó to je li orchestr 123 teatru posypie si plewami,
rezonans si przytłumia?; kiedy za Aleksander w Pelli124 chciał,
by wykonano proskenion 125 z br zu, architekt zaprotestował,
gdy to by miało zły wpływ na głosy aktorów. Albo znów,
dlaczegó to tonacja chromatyczna działa rozpogadzaj co,
enharmoniczna za nastraja powa nie? Twórczo za poetów z
przedstawieniem
postaci,
ró nolitych
charakterów,
z
rozwi zywaniem trudnych sytuacji zr cznie i z wykwintem, tyle
ma w sobie poci gaj cej naturalno ci, e jak mi si wydaje,
według znanych słów Ksenofonta126, nawet zakochany zapomni
o swej dzy — o tyle tamta rozkosz j przewy sza.
14. Ale oni nie bior w nich udziału i o wiadczaj , e nie
chc bra . Spychaj natomiast my l c cz
duszy do ciała i
obci aj j
dzami cielesnymi jak ołowiankami127, tak e
niczym si nie ró ni od stajennych czy pastuchów, którzy
zadaj , bydłu siano, słom czy jak traw ,
123

Orchestra — dosł. „miejsca do ta ca", okr gły plac, na którym ta czy i
piewa chór tragedii czy komedii, a naokoło którego wznosi si widownia teatru
greckiego (poło ona zawsze na zboczach wzgórza).
124
Pella—stolica Macedonii.
125
Na stycznej koła orchestry, naprzeciwko widowni, wznosił si niewysoki
budynek zwany „skene" („barak"), stanowi cy kulisy i garderob aktorów, a
przed nim rodzaj estrady — proskenion (dosł. „miejsce przed skene") na której
grali aktorzy, o ile nie musieli schodzi na orchestr .
126
Ale u Ksenofonta słowa te odnosz si do zaj ca, na którego polowanie
ma by zaj ciem tak bardzo zachwycaj cym (O polowaniu, V 33).
127
Porównanie wzi te z Platona (Pa stwo, VII 519 B).

bo to si wła nie dla niego nadaje do gryzienia i ucia. Czy nie
tak chc dusz tuczy jak wini w chlewie rozkoszami
zmysłowymi, aby ona cieszyła si tylko ze spodziewanych
przyjemno ci cielesnych lub wspomnie o nich, a nie pozwalaj
nawet próbowa wydobywa z siebie samej cokolwiek własnego,
miłego czy przyjemnego? A przecie có mo e by bardziej nie
do pomy lenia, ni gdyby z tych dwóch składników ludzkiej
natury: ciała i duszy, z których dusza ma rol wa niejsz , ciało
posiadało własne naturalne dobro, a dusza — adnego? eby
dusza siedziała wpatrzona w prze ycia ciała, u miechała si do
nich i wspólnie si nimi cieszyła i rozkoszowała, sama za była
od pocz tku bezczynna i niewra liwa, nie maj c w ogóle nic do
wyboru, niczego nie pragn c, niczym si nie ciesz c? Zaiste
powinni by otwarcie albo całego człowieka uczyni ciałem — tak
jak niektórzy to czyni , odbieraj c duszy jej substancjalno 128
— albo zostawiaj c w nas dwie natury ró ne, ka dej z nich
zostawi te osobne dobro i zło, osobne to, co swoiste, i to, co
obce. Tak jak np. ka dy ze zmysłów odnosi si z natury do
pewnego własnego przedmiotu dozna , chocia
silnie
współodczuwaj
nawzajem. Wła ciwym za
organem
poznawczym duszy jest umysł; eby wiec on nie posiadał
wła ciwego sobie przedmiotu: ani ogl du, ani ruchu, ani
wrodzonego doznania, które by mu sprawiało naturaln rado —
jest to przypuszczenie stanowi ce szczyt nierozs dku. Chyba e,
na Zeusa, jakie osoby129, nie zdaj c sobie z tego sprawy,
oskar aj epikurejczyków fałszywie".
15. Na to ja odparłem: „W ka dym razie nie według naszego
s du. Wolny jeste od wszelkiego zarzutu, tak
128

Obszerniej mówił o tym Plutarch w dziele Czy dza i strapienie pochodz
z duszy, czy z ciała?, z którego mamy tylko 9 pocz tkowych rozdziałów.
129
By mo e Plutarch ma tu na my li siebie samego (tj. Theon Plutarcha).

e miało doko cz rozumowania". — Jak to, rzekł, czy
Arystodemos nie zabierze po mnie głosu, je li ty ju całkiem
masz dosy ?" — „Ale owszem — o wiadczył Arystodemos —
kiedy znu ysz si tak jak on. Ale skoro jeste w pełni sił, mój
kochany, poka , co potrafisz, eby nie wygl dał na słabeusza".
„Doprawdy — odezwał si Theon — reszta jest bardzo łatwa:
pozostaje do wykazania, jakie przyjemno ci niesie ycie czynne.
Oni wszak e twierdz , e przyjemniej jest wy wiadcza
dobrodziejstwa ni ich doznawa . A wy wiadcza je mo na
tak e słowami, ale przede wszystkim i nade wszystko czynami,
jak wykazuje sama nazwa «dobrodziejstwo» 130 i jak oni sami
o wiadczaj . Dopiero co wszak słyszeli my od tego oto
(Plutarcha) 131, jakie to były wypowiedzi Epikura, jakie on listy
pisał do przyjaciół wynosz c i wysławiaj c Metrodora, e tak
dzielnie i zacnie wybrał si z miasta na wybrze e, by dopomóc
Mitresowi Syryjczykowi132, i to mimo e Metrodoros nic
wówczas nie zdziałał. To jakie i jak wielkie musiały by
przyjemno ci Platona, kiedy Dion z jego inicjatywy obalił
Dionizjosa i wyzwolił Sycyli ? Albo te, jakich doznał
Arystoteles 133, kiedy zburzone doszcz tnie ojczyste miasto
pod wign ł z ruiny i sprowadził na nowo obywateli? Albo
Teofrasta 134 czy Faniasa135, którzy wyp dzili z ojczyzny
tyranów?
130

Termin „euergesia" zawiera rdze „ergon" — „czyn, dzieło".
W wyst pieniu Przeciwko Kolotesowi, które poprzedzało nasz dialog.
132
Tj. z Aten do Pireusu, gdzie ów Syryjczyk Mitres, urz dnik króla
perskiego, został uwi ziony. Nie wiemy, w jakiej sprawie, ani dlaczego
Metrodoros miał mu przyj z pomoc . Sprawa widocznie była ogólnie znana.
133
Miasto Stageiros, gdzie urodził si Arystoteles, zostało zburzone przez
Filipa Macedo skiego, który na jego pro b je odbudował.
134
Takiej wiadomo ci o Teofra cie nie podaje Diogenes z Laerty.
135
Phanias lub Phainias z Eresos; dowiadujemy si o nim od Diogenesa, e
był to perypatetyk, przyjaciel Teofrasta.
131

A ilu oni prywatnym osobom dopomogli? — i to nie posyłaj c
im pszenic czy korzec m ki, jak to Epikur136 niektórym posyłał,
tylko wyrabiaj c powrót wygna com, uwolnienie — wi niom,
odzyskanie zabranych dzieci i on — có o tym mówi , kiedy
dobrze wiecie. Ale nawet gdyby kto chciał, nie mo e przej
mimo takiej niedorzeczno ci tego człowieka, który czyny
Temistoklesa i Militiadesa 137 depcze nogami i za nic sobie ma, a
o sobie samym pisze do przyjaciół tak: «Wspaniale i bosko
zatroszczyli cie si o mnie co do przesyłki zbo a — niebotyczne
to znaki waszej ku mnie yczliwo ci» 138. Tak e, gdyby kto
wykre lił z listu filozofa t garsteczk zbo a, wydawałoby si , e
te słowa wdzi czno ci odnosz si do całej Hellady lub do
wyzwolenia czy ocalenia pa stwa ate skiego.
16. Pomi my ju to, e oczywi cie nawet dla przyjemno ci
zmysłowych natura wymaga kosztownych wydatków i e
najwy sze przyjemno ci nie polegaj na placku j czmiennym i
soczewicy, lecz apetyt smakoszy wymaga tazyjskiego 139 wina i
wonnego olejku
I ciastek, i kołaczy przesi kni tych wskro Nektarem
wyborowym złotoskrzydłych pszczół 140,

a przy tym młodych i urodziwych kobiet, jak na przykład
Leontion, Boidion, Hedeja i Nikidion141, które si kr ciły koło
Ogrodu. Natomiast duchowym rado ciom bez w t136

Plutarch traktuje z pogard tego rodzaju „kulinarne" przysługi.
Tj. bitw z Persami pod Salamin i pod Maratonem.
138
Usener, frg. 183.
139
Zob. przyp. 35.
140
Cytat z tragedii Kretenki Eurypidesa, Nauck, TGF, 467.
141
Znane hetery ate skie, z którymi cała szkoła Epikura była w bliskich
stosunkach.
137

pienia towarzyszy
musi wielko
czynów i pi kno
warto ciowych dzieł, je li nie maj by pró ne, marne i
dziecinne, tylko wa kie, trwale i wspaniale. Ale bez sensu
chełpi si lasowaniem podobnie jak eglarze obchodz cy wi to
Afrodyty 142 i by dumnym z tego, e «choruj c na wodn
puchlin 143 u g szcz al przyjaciół i nie wzbraniał si dole wa
jeszcze płynu do tej wodnisto ci144; a wspominaj c ostatnie słowa
Neoklesa 145 rozpływał si w osobliwej rozkoszy ton c we łzach»
146
— tego nikt przytomny nie nazwałby uciech ani rado ci ,
lecz je li istnieje tak e duchowy « miech sardoniczny»147, to jego
miejsce jest przy takich «rozweselaniach na sił » i «u miechach
przez łzy». A gdyby kto nazwał takie rzeczy uciechami i
rado ciami, to przypatrz si intensywno ci takich oto rozkoszy:
Sparta za nasz to spraw straciła sw chwał wojenn

148

albo:
Ten-ci, w drowcze, jest gwiazd wspaniał ojczyzny swej, Rzymu149
142

„Aphrodisia" obchodzono dla uczczenia ka dego pomy lnie zako czonego
przedsi wzi cia, obchodzili je zwłaszcza eglarze po szcz liwym powrocie.
143
Mowa o Metrodorze.
144
Tj. pi samemu w ród przyjaciół.
145
Brat Epikura, który umarł wcze niej od niego.
146
Korte, frg. 34.
147
miech sardoniczny, tj. gorzki lub pogardliwy, którego nazw ró nie
tłumaczono, najcz ciej tak, e na Sardynii rosło osobliwe ziele, którego gdy
kto skosztował, umierał ze miechu.
148
Cytat z bezimiennego epigramatu w Tebach umieszczonego na pos gu
Epaminondasa, zwyci zcy spod Leuktrów i Mantinei.
149
Cytat z bezimiennego epigramatu na pos gu rzymskiego wodza Marka
Klaudiusza Marcellusa, zwyci zcy spod Syrakuz. Jedni wydawcy przyjmuj w
tek cie „aster", tj. „gwiazda", inni — „astos", tj. „obywatel", gdy Plu-tarch
cytuj c dwukrotnie ów epigramat, raz pisze tak, raz tak.

albo:
Waham si , kim mam ci nazwa : czy bogiem, czyli człowiekiem150.

Kiedy wezm pod uwag osi gni cia Thrazybula czy Pelopidasa151, albo wyobra sobie Arystydesa pod Platejami152, czy
te Miltiadesa pod Maratonem 153, «zmuszony jestem» —
według Herodota154—stwierdzi , e ycie czynne przynosi
wi cej jeszcze rozkoszy ni chwały; za wiadcza to i
Epaminondas, który podobno powiedział, i najwy sz rozkosz
dla było, e jego rodzice za ycia ogl dali trofeum w Leuktrach
za jego dowództwa155. Porównajmy rado matki Epaminondasa
z rado ci matki Epikura, patrz cej, jak syn zagrzebał si w tym
swoim ogródku 156 i wspólnie z Polyajnosem płodzi dzieci z
cyzyce sk heter 157. Co za do matki Metrodora i jego siostry,
to przecie z jego ksi ek wida , jak ogromnie cieszyły si z jego
mał e stwa oraz z odpowiedzi na listy brata 158. Ale oni
150

Cytat z wyroczni, której miała Likurgowi, półlegendarnemu prawodawcy
Sparty, udzieli Pytia w Delfach (Herodot, I 65).
151
Thrasybulos, ate ski przywódca ludu, uwolnił Ateny od tzw. „30 tyranów"
w 403 r. Pelopidas, jeden z 7 spiskowców, którzy wyzwolili Teby od
sparta skich okupantów w IV w.
152
Arystydes — ate ski m
stanu, z przydomkiem „Sprawiedliwy",
zwyci zca nad Persami spod Platejów.
153
Zob. przyp. 137.
154
Prawd mówi c, Plutarch w tym miejscu naci ga słowa Herodota (Dzieje
VII 139), który rzeczywi cie powiada „zmuszony jestem przyzna ...", ale dalej
mówi wła nie o zasługach i chwale Ate czyków, którzy ocalili Hellad , a nie o
„przyjemno ci", jakiej by mieli st d doznawa .
155
Zob. przyp. 148.
156
Pogardliwe pomniejszenie nazwy szkoły Epikura — „Ogród".
157
Polyajnos — zob. przyp. 39; która z heter wymienionych poprzednio
pochodziła z Cyzyku, miasta na wybrze u Propontydy, nie wiadomo.
158
Brat Metrodora nazywał si Timokrates, ale do czego tu jest aluzja, nie
wiemy.

wykrzykuj , e prze yli ycie przyjemnie i rozkoszuj si nim i
wysławiaj takie wła nie ycie, — A wszak e i niewolnicy, gdy
wi c Saturnalia albo obchodz Dionizje Wiejskie 159, z
niewybrednej rado ci podnosz trudn do zniesienia wrzaw i
harmider, wy piewuj c:
«A czego tkwisz tu? Pijmy! Wszak i arcia jest Do woli.
Durniu jeden, u yj sobie raz». A oni okrzyk gło ny
wznie li, wino za Zmieszano. Wieniec przyniósł i
nało ył kto I piewa przy gał zce pi knej lauru160 j ł
Fałszywie, Feba sławi c.
A tu znów kto w drzwi Si
wpycha, swoj lub przyzywaj c w głos161.

Czy nie do tego podobne s słowa Metrodora pisz cego do
brata: «Nic nie warte s starania o dobro Hellenów ani o wieniec
m dro ci od nich. Jedzmy i pijmy wino, Timokratesie, nie
szkodz c oł dkowi, tylko mu dogadzaj c 162». I znowu gdzie
powiada w tych samych listach: «Ucieszyłem si i jednocze nie
nabrałem otuchy, nauczywszy si u Epikura we wła ciwy sposób
dogadza oł dkowi163, jako e: 'Grunt bowiem to brzuch, mój
przyrodniku Timokratesie!'»164.
159

Saturnalia — wi to w Rzymie, pełne rozpasanej wesoło ci; niewolnicy w
tych dniach byli ugaszczani przez panów. Dionizje Wiejskie lub Małe — w
odró nieniu od głównego wi ta boga Dionizosa, Dionizjów Wielkich, w czasie
których odbywały si przedstawienia teatralne.
160
przy uczcie piewano trzymaj c w r ku gał zk lauru lub mirtu,
przekazuj c j sobie w okre lonym porz dku, jak mówi o tym Plutarch w
Zagadnieniach biesiadnych, I 5.
161
Cytat z nieznanej komedii, Kock, CAF, frg. 1203.
162
Korte, frg. 41.
163
Korte, frg. 42.
164
Korte, frg. 40.

17. Ci ludzie bowiem zakres rozkoszy okre laj promieniem
koła, którego centrum jest brzuch 165, gdy tymczasem rado ci
wspaniałej, królewskiej, daj cej wiatło i pogod prawdziwie
rozlewaj c si 166 na wszystkich, nie mog zazna tacy, którzy
sobie wybrali ycie nietowarzyskie, aspołeczne, wyzute z uczu
do ludzi, nie pobudzaj ce do szacunku i dobrodziejstw. Nie jest
wszak e dusza czym marnym, małym czy nieszlachetnym, ani
nie rozci ga swych pragnie , jak o miornica swych macek, tylko
do rzeczy jadalnych; tak
dz trwaj c przez króciutk chwil
zaraz ukróca przesyt. Za to porywy ku cnocie — cze i
wdzi czno za pi kne czyny:
Nie miar jest-ci dla nich krótki ludzki wiek167.

Ale szczodrobliwo i dobroczynno do wieczno ci si ga,
współzawodnicz c w czynach i przysługach przynosz cych
szcz cie nieopisane. Szlachetni ludzie, gdyby nawet uciec
przed nim chcieli — nie potrafi , gdy wdzi czno zewsz d ich
spotyka i otacza ze strony uradowanego tłumu, obdarzonego
dobrodziejstwami.
Jako na boga na patrz , gdy kroczy on poprzez miasto 168.

e ten, kto sprawił, i inni si ciesz i raduj , i pragn zetkn
si z nim i porozmawia , wielkich doznaje wewn trznych
rozkoszy jako plonu (swych czynów), to i lepemu jest jasne.
St d tacy ludzie nie przestaj wy wiad165

Podobnego porównania z cyrklem u ywa Plutarch w diatrybie O
gadulstwie, rozdz. 21, tylko e tam chodzi o okre lenie wła ciwej miary
wypowiedzi.
166
Staro ytni wyprowadzali etymologi słów „chajro" („ciesz si ") i „chara"
(„rado ") od czasownika „cheo" („lej , rozlewam").
167
Cytat z nieznanej komedii, Kock, CAF, frg. 1241.
168
Odyseja, VIII 173.

cza dobrodziejstw i nie nu
nich słowa:

si tym — takie oto słyszymy o

Na skarb dla ludzi cenny ojciec zrodził ci

169

albo:
Nie ustawajmy wiadcz c ludziom dobro, nie!170

Lecz có mówi o tych najlepszych? A je li by komu z
przeci tnie marnych ludzi na ło u mierci bóg albo król dał
jedn godzin , by j wykorzysta b d to na jaki pi kny czyn,
b d na przyjemno , i bezpo rednio potem umrze — któ by
wolał ten czas sp dzi w ramionach Laidy171 lub pi wino z
Ariusii172 ni zabi Archiasa i wyzwoli Teby173? S dz , e nikt.
Wszak widz , e i gladiatorowie, je li nie s całkiem
zezwierz ceni, tylko pozostali Hellenami174, gdy maj wyj na
aren , cho widz przed sob zastawionych wiele kosztownych
potraw, raczej powierzaj swoje kobiety przyjaciołom i
wyzwalaj niewolników ni dogadzaj swemu brzuchowi.
Ale je li w przyjemno ciach zmysłowych jest co wielkiego,
to ludzie czynu ich tak e za ywaj , bo przecie «chleb
spo ywaj » i «pij iskrz ce si wino» 175 i ucztuj z
przyjaciółmi, i to ch tniej po bitwach i trudach, jak Aleksander,
Agesilaos i, na Zeusa, tak e Fokion i Epaminon169

Cytat z nieznanej tragedii, Nauck, TGF, frg. 410.
Cytat z nieznanej tragedii, Nauck, TGF, tam e.
171
Laida z Koryntu, jedna z najsłynniejszych heter greckich z czasów wojny
peloponeskiej (V w.)
172
Ariusia — miejscowo na wyspie Chios; wino stamt d uchodziło za
wyborowe.
173
Histori tego wyzwolenia przedstawia Plutarch niezmiernie plastycznie i
ywo w dialogu O duchu opieku czym Sokratesa.
174
Igrzyska gladiatorskie były w Grecji rzadko ci i spotykały si z
dezaprobat jako wysoce niehumanitarne.
175
Iliada, V 341.
170

das 176, ni tak jak ci, co si namaszczaj przy ogniu i ostro nie
takie
kołysz si w lektykach 177. Lecz tamci lekcewa
przyjemno ci, zaj ci owymi innymi. Có bowiem rzec o
Epaminondasie, który nie chciał wzi
udziału w obiedzie
zobaczywszy, e obiad jest zbyt kosztowny jak na maj tek tego
przyjaciela, i powiedział do : «My lałem, e miałe składa
ofiar , a nie urz dza hulank !»178. A znów Aleksander odprawił
kucharzy Ady 179, o wiadczaj c, e sam ma lepszych
kuchmistrzów: do niadania — nocny marsz, a do obiadu —
sk pe niadanie! A kiedy Filoksenos napisał z zapytaniem, czy
kupi pi knych chłopców, mało brakowało, by mu odebrał
namiestnictwo 180. Ale Hippokrates mówi181, e jak z dwóch
cierpie wi ksze przytłumia mniejsze, tak i co do przyjemno ci:
te, co wynikaj z ch ci czynu i ambicji, przez wielkie nasilenie
duchowej rado ci gasz i unicestwiaj zmysłowe.
18. Je li wi c, jak (epikurejczycy) twierdz , pami
176

Agesilaos — król sparta ski, wybitny wódz z IV w.; zachował si -jego
obszerny yciorys i panegiryk pióra Ksenofonta. Fokion — wybitny ate ski
wódz i m stanu z IV w., słynny z uczciwo ci i surowo ci. Płutarch zestawia
jego yciorys z yciorysem Katona Młodszego. Epaminondas — wódz teba ski
(zob. przyp. 48), uwa any za wzór wszelkich cnót obywatelskich; jego ywot,
napisany przez Plutarcha, zagin ł.
177
Szczegóły te o Epikurze podaje Diogenes Laertios; X 7: był słabego
zdrowia i zmuszony był korzysta z lektyki.
178
Wystawniejsz uczt urz dzano zazwyczaj z okazji składania jakiej ofiary
któremu z bóstw, bo na ofiar palono tylko cz
mi sa, a reszt zjadali
uczestnicy.
179
Ada, królowa Karii w Azji Mniejszej, przyja nie przyj ła Aleksandra
Wielkiego, ofiarowuj c mu tytuł „syna". Została te przez niego łaskawie
potraktowana. Usiłuj c mu dogadza , jak pisze Plutarch w ywocie Aleksandra,
posyłała mu ró ne łakocie oraz swoich najlepszych kuchmistrzów i cukierników.
180
Filoksenos—jeden ze strategów Aleksandra Wielkiego.
181
Zob. przyp. 46. Aforyzmy II 46.

o przeszłych dobrach jest najwa niejszym czynnikiem w yciu
przyjemnym, to nikt z nas przecie nie uwierzy Epikurowi, e on
umieraj c z choroby w najci szych bole ciach, pokrzepiał si
wspomnieniem minionych rozkoszy! Pr dzej bowiem kto by
sobie wyobraził odbicie swej twarzy w kipieli wzburzonych
morskich fal ni u miechni te wspomnienie o rozkoszy w ród
takich spazmów i konwulsji cierpi cego ciała. Atoli wspomnienia
o swoich czynach nikt si nie wyzb dzie, cho by chciał. Kiedy i
jakim sposobem Aleksander byłby w mo no ci zapomnie o
Arbeli182, albo Pelopidas — o Leontiadesie 183 czy te
Temistokles o Salaminie? Bitw pod Maratonem Ate czycy do
dzi wi c , bitw pod Leuktrami — Tebanie 184, a my, na Zeusa
— zwyci stwo Daifantesa pod Hyampolis185, jak wiecie, Fokida
za cała pełna jest ofiar dzi kczynnych i zaszczytnych darów;
nikt z nas nie jadł i nie pił na tych uroczysto ciach z wi ksz
uciech ni z powodu sukcesów (tych wielkich ludzi). St d
mo na wnioskowa , jak wielka rado i uniesienie szcz cia
towarzyszyło w
yciu sprawcom tych czynów, skoro
wspomnienie o nich przez pi set lat i wi cej nie straciło mocy
uszcz liwiania".
„Ale przecie Epikur186 przyznawał, e sława przynosi pewne
przyjemno ci".
— „A jak e, sam wszak do tego stopnia po dał sławy i rwał
si do niej, e nie tylko zaparł si swych nauczycieli,
182

W bitwie pod Arbel (wła ciwie: pod Arbelami) w Asyrii Aleksander
zwyci ył króla perskiego Dariusza.
183
Leontiades, przywódca stronnictwa filosparta skiego w Tebach, zgin ł z
r ki Pelopidasa.
184
Zob. przyp. 148.
185
Daifantes, strateg fokejski, w bitwie pod Hyampolis ocalił Fokid od
najazdu Tessalczyków.
186
Usener, frg. 549.

ale z Demokrytem, którego nauki dosłownie ukradł, kłócił si o
sylaby i akcenty 187, nikogo za nie uwa ał za m drca prócz
siebie i swoich uczniów. Napisał te , e podczas jego wykładu o
przyrodzie Kolotes188 przypadł mu do kolan z uwielbieniem; a
brat Neokles od dzieci stwa głosił, e nie ma i nie było
wi kszego m drca nad Epikura oraz e matka ich miała w sobie
takie wła nie atomy, które poł czywszy si musiały wyda
m drca. Czy nie tak samo jak Kallikratidas wyraził si , e
Konon «uprawia rozpust z morzem» 189, mo na by powiedzie ,
e Epikur wstydliwie i potajemnie uwodzi i gwałci sław , nie
mog c jej uzyska jawnie, a po daj c z nami tnym wysiłkiem?
Bo jak w czasie głodu ciało przy braku po ywienia wbrew
naturze zmuszone jest ywi si samo sob , tak dza sławy to
samo zło wyrz dza duszy, gdy pragn c pochwał, a nie
otrzymuj c ich, tacy sami siebie chwal .
19. Ale czy ci, którym tak zale y na chwalbach i sławie, nie
przyznaj tym samym, e trac ogromne rozkosze, skoro przez
zniewie ciało
i słabo
unikaj
urz dów, politycznej
działalno ci, przyja ni z królami, sk d pochodzi wszystko, co
jest wspaniałe i wielkie w naszym yciu, jak twierdził Demokryt
190
.
Nie przekonałby nikogo Epikur, e on, który tyle sobie cenił
wiadectwo Neoklesa i pokłon Kolotesa i cieszył si nimi —
gdyby przy oklaskach Hellenów odniósł zwyci stwo w Olimpii,
nie zwariowałby i nie wydał okrzyku
187

Usener, s. 97.
Zob. przyp. 1.
189
Kallikratidas — dowódca floty sparta skiej w czasie wojny pelopo-neskiej.
Konon — admirał ate ski w tym e czasie. Obaj walczyli ze sob w ró nych
bitwach.
190
Diels-Kranz, frg. B 157.
188

triumfu. Ale raczej, jak u Sofoklesa, z tego uniesienia rado ci on
by:
Si rozwiał jak suchego ostu lekki puch!191

Przecie , je li słodko jest by sławnym, to brak sławy chyba jest
przykry. A nic nie ma bardziej niesławnego ni brak przyjaciół,
wiary w bogów, bezczynno , zmysłowo , gnu no . Te za
rzeczy wszyscy przypisuj adeptom tej szkoły; prócz nich
samych. — «Niesłusznie» — mógłby kto powiedzie . My
jednak rozwa amy ich reputacj , a nie rzeczywisto . Nie
mówmy o ksi kach ani o obel ywych uchwałach pa stw
wymierzonych przeciw nim192, gdy to wiadczyłoby o
zło liwo ci. Ale je eli wyrocznie i wieszczbiarstwo, i boska
opatrzno , i troskliwa miło rodziców do dzieci, i działalno
polityczna, i przywództwo, i władza — s czym zaszczytnym i
chwalebnym, to z konieczno ci tacy, co twierdz , e nie nale y
dba o dobro Hellenów, tylko je i pi tak, by nie szkodzi
oł dkowi, tylko mu dogadza , powinni by obarczeni niesław i
reputacj ludzi bezwarto ciowych. Maj c za tak reputacj
musz si martwi i y bezrado nie, je li uwa aj , e cnota i
dobra sława s czym przyjemnym".
20. Po tych słowach Theona postanowili my przerwa
przechadzk i swoim zwyczajem usiedli my na ławach,
rozmy laj c nad t wypowiedzi , ale nie długo. Odezwał si
bowiem Zeuksippos, wychodz c od niej: „Któ uzupełni te
słowa? Bo Theon dopiero co wspomniawszy o wieszczbiarstwie
i opatrzno ci, jeszcze nie dodał im wła ciwego
191

Cytat z nieznanej tragedii Sofoklesa, Nauck, TGF, frg. 784.
Mamy wiadectwa staro ytne, e za konsulatu Lucjusza Posturniusa
wygnano z Rzymu epikurejczyków Alkiosa i Filiskosa oraz e Messe czycy
uchwalili wygnanie epikurejczyków, a król Antioch wygnał filozofów w ogóle.
192

zako czenia. Gdy te to rzeczy przede wszystkim według s du
ludzi gotuj przyjemno pogod i otuch w

21. Rzecz prosta, nale y z wiary w bogów usun zabobon jak
bielmo z oka; a je li to niemo liwe, to nie wykorzenia razem z
nim ani za miewa wiary w bogów, któr posiada ogół ludzi.
Ona za nie jest czym strasznym ani pos pnym, jak ci oto
zmy laj , spotwarzaj c opatrzno , przedstawiaj c j jak
dzieciom Empuz 194 czy zgubn , zagra aj c Pomst z tragedii.
Ale nieliczni w ród ludzi boj si boga tak, e nie byłoby im
lepiej, gdyby si go nie bali; boj c si go bowiem jako władcy
yczliwego dla dobrych, a nieprzychylnego złym — przez ten
jeden l k, dzi ki któremu nie popełniaj przest pstw, uwalniaj
si od wielu l ków, które przynosi przest pstwo. A gdy
utrzymuj sw wyst pno bezczynnie wewn trz siebie, ona jak
gdyby obumiera, oni za mniej si dr cz od tych, którzy jej
folguj i popełniaj zuchwałe czyny, a potem zaraz popadaj w
trwog i skruch . Stosunek do boga wi kszo ci ludzi
nieuczonych, ale niezbyt wyst pnych jest bez w tpienia
mieszanin czci i uwielbienia z l kiem i trwog , które nazywamy
zabobonno ci ; ale tysi c razy przewy sza je pełna otuchy
nadzieja, przemo na rado
i przekonanie, e o wszelkie
szcz cie i powodzenie modli si trzeba do bogów i od nich si
je otrzymuje. Potwierdzaj to oczywiste wiadectwa. Nic nas
bowiem tak nie raduje jak przebywanie w wi tyniach, jak okazje
do wi cenia wi t; adne czynno ci ani widowiska nie sprawiaj
takiej przyjemno ci jak te, które ogl damy lub których
dokonujemy w zwi zku z bogami, czy to odprawiamy
ekstatyczne obrz dy, czy chóry, czy składanie ofiar lub
wtajemniczenia. Dusza wówczas nie jest bynajmniej zasmucona,
strapiona ani struchlała jakby miała do czynienia z tyranami lub
srogimi karcicielami, czego by mo na oczekiwa .
194

Empuza — bajeczne monstrum, którym straszono dzieci.

Przeciwnie — gdzie si najbardziej spodziewa obecno ci boga i
w ni wierzy, tam wła nie odrzuca smutki, l ki i troski, a sama
oddaje si uciechom pełnym miechu, zabawy i upojenia. Tak to
i w sprawach miłosnych, jak mówi poeta:
Nawet staruszka i starzec, gdy tylko sobie przypomn Złotej
dar Afrodyty, to serca w piersi im rosn 195.

W czasie za procesji i ofiar nie tylko «staruszka i starzec», nie
tylko chudopachołek i prostaczek, ale
Te młynarka grubonoga, co przy arnach trudzi si

196

,

i słu ba domowa, i najemnicy unosz si rado ci i weselem.
Bogacze i królowie ustawicznie urz dzaj sobie wystawne uczty
i przyj cia; te jednak e, które s zwi zane ze wi tami i ofiarami,
kiedy oni w swym mniemaniu, pełni czci i uwielbienia, s w
najbli szym kontakcie z bóstwem — te przynosz rozkosz i
szcz cie zgoła nieporównywalne 197. Takiego nie zna człowiek,
który wyrzekł si opatrzno ci. Bo nie obfito
wina ani
pieczonego mi sa jest tym, co rozwesela w wi to, lecz radosna
nadzieja i wiara, e bóg jest obecny, łaskawy i z ch ci
przyjmuje to, co si odprawia. Wszak z niektórych wi t
usuwamy flety i wie ce — ale je li przy ofierze nieobecny jest
bóg, jako j przyjmuj cy, to cała reszta jest czym pozbawionym
bosko ci, wi teczno ci, entuzjazmu, a raczej dla takiego
człowieka — czym przykrym i niemiłym. On bowiem udaje
tylko modlitwy i pokłony bez adnej potrzeby, z obawy przed
opini publiczn i wygłasza słowa przeciw195

Jedni wydawcy uwa aj to za cytat z nieznanego utworu Kallimacha, inni
za bezimienny.
196
Cytat z nieznanego utworu jambicznego (Bergk, PLG, III 21).
197
Mamy tu wyraz gor cej religijno ci Plutarcha.

ne tym, w których wyra a pogl dy filozoficzne; składaj c ofiar
stoi przy kapłanie zarzynaj cym zwierz jak przy kucharzu, a
zło ywszy j odchodzi cytuj c Menandra:
Ofiara bogom, których nie obchodz ja198!

Tak to bowiem Epikur uwa a, e powinno si zachowywa
pozory i ani nie krytykowa ogółu, ani mu si nie nara a
okazuj c niech do tego, co innym sprawia rado .
Gdy wszelki przymus bardzo przykr rzecz jest

według słów Euenosa199. Oni 200 utrzymuj , e i zabobon-nicy
asystuj przy ofiarach i misteriach nie z ch ci, lecz ze strachu; a
sami niczym si od nich nie ró ni , skoro robi to samo z
obawy, nie dziel c z tamtymi nawet tej odrobiny nadziei na co
dobrego, tylko l kaj c si i niepokoj c, czy nie wyjdzie na jaw,
e zwodz i oszukuj społecze stwo. Dla niego te uło yli
ksi ki o bogach i bogobojno ci 201:
Przewrotne, kr te, rzetelno ci nie masz w nich202,

osłaniaj c si i ukrywaj c swoje pogl dy ze strachu. 22. Teraz,
po omówieniu ludzi wyst pnych oraz ogółu przeci tnego,
przyjrzyjmy si trzeciemu rodzajowi, temu lepszemu i
najmilszemu bogom — w jakich to rozkoszach yje, ywi c o
bogach mniemania wolne od bł du, a wo198

Cytat z nieznanej komedii Menandra (ed. Korte, II, frg. 750).
Euenos — poeta współczesny Sokratesowi (Bergk, PLG, II, frg. 271).
200
Znowu epikurejczycy.
201
Zachowały si u Diogenesa tytuły ksi ek Epikura: O bogach i O
pobo no ci.
202
Cytat z tragedii Eurypidesa Andromache, w. 448.
199

dzem ich ku wszelkiemu dobru i ojcem wszelkiej cnoty jest on
wła nie 203, któremu nie godzi si ani popełni , ani dozna
niczego złego. «Jest bowiem dobry, a w tym, kto jest dobry, nie
powstaje zazdro o nic»204, ani trwoga, ani nienawi , jako e
rzecz ciepła nie jest zi bi , tylko ogrzewa , a tak samo nie jest
rzecz dobra — szkodzi 205. Z natury za gniew jest jak najdalszy
od łaskawo ci, zło — od yczliwo ci, wrogo i burzliwo —
od ludzko ci i przyja ni : te ostatnie bowiem nale do cnoty i
siły, a te pierwsze — do słabo ci i niegodziwo ci. A zatem nie
jest tak, e bóstwo nie podlega uczuciom gniewu czy łaskawo ci,
tylko e w jego naturze le y okazywa łask i pomoc, a nie le y
— gniewa si i szkodzi . Lecz «wielki Zeus w niebie kroczy na
czele, wszystko urz dzaj c i troszcz c si o wszystko» 206, a
w ród reszty bogów jeden jest Dawc 207, inny — Łaskawym 208,
jeszcze inny — Obro c 209, Apollonowi za :
Wypadło by najłaskawszym dla miertelnych,

jak powiada Pindar210. Według za Diogenesa 211 wszystko
nale y do bogów, mi dzy przyjaciółmi wszystko jest wspólne,
dobrzy za s przyjaciółmi bogów — wobec czego niemo liwe
jest, by temu, kto bogom jest miły, działo si le, ani by
człowiek sprawiedliwy i cnotliwy nie był bogom
203

Tj. bóg (dla Plutarcha, jak wida z dialogów delfickich, bogiem par
excellence jest Apollon).
204
Cytat z Platona Timajosa, 29 E.
205
Cytat z Platona Pa stwa, I 335 D.
206
Cytat z Platona Fajdrosa, 246 E.
207
Epitet jakiego demona w Sparcie, ale tak e Zeusa i innych bogów.
208
Epitet Hery, Zeusa i ró nych innych bogów.
209
Epitet zwłaszcza Apollona i Heraklesa, ale i innych bogów.
210
Cytat z nieznanego utworu tego poety (Turyn, frg. 158).
211
Diogenes z Laerty VI 72.

miły. Czy uwa acie, e potrzeba jeszcze innej kary dla
odrzucaj cych opatrzno , jak to, e sami siebie odcinaj od tak
wielkiej rado ci i rozkoszy, jaka jest udziałem tych, którzy maj
taki stosunek do bóstwa? Czy dla Epikura Metrodoros i
Polyajnos, i Arystobulos byli tak rado ci i ródłem ufno ci —
wi kszo z nich piel gnował nieustannie w chorobie albo
opłakiwał ich mier — a tymczasem Likurg, do którego Pytia
si odezwała:
Miły Zeusowi i wszystkim mieszka com siedzib Olimpu212,

albo Sokrates, przekonany, e duch opieku czy z nim rozmawia,
albo Pindar, który słyszał, jak Pan piewa jedn z pie ni przeze
uło onych 213, tylko troch si cieszyli? Albo Formion, który
go cił u siebie Dioskurów214, czy te Sofokles, który przyjmował
Asklepiosa215, gdy i sam był przekonany i inni te , e nast piło
objawienie si bóstwa? A to, co my lał o bogach Hermogenes,
warto powtórzy dosłownie:
«Ci bogowie wszechwiedz cy i wszechmocni tak mi s
yczliwi, e ich opieka nie opuszcza mnie ani w dzie , ani w
nocy, dok dkolwiek bym si wybrał i cokolwiek bym miał
czyni . A e wiedz z góry, co z ka dej rzeczy wynik212

Cytat z wyroczni danej Likurgowi w Delfach.
Plutarch wspomina o tym, ale w formie „mitycznego opowiadania" w
ywocie Numy, IV 8.
214
Dioskurowie — bli niaczy synowie Zeusa: Kastor i Polydeukes. Ale
Plutarch wspomina tu tylko o go cinie, a nie o jej skutkach, mianowicie, e
Dioskurowie porwali córk gospodarza, jak o tym opowiada Przewodnik po
Grecji (III 16) Pausaniasa.
215
Kiedy wprowadzono w Atenach kult boga-uzdrowiciela Asklepiosa,
Sofokles dał wystawi mu kaplic na swoim gruncie, tote sam po mierci został
heroizowany pod imieniem Deksion, tj. „przyjmuj cy".
213

nie, daj mi znaki, posyłaj c wieszcze wypowiedzi, sny i
wró by» 216.
23. Przypuszcza zatem nale y, e to, co pochodzi od bogów,
jest dobre; a e pochodzi od bogów, tym samym sprawia wielk
rozkosz i ufno niezłomn , i rado , która jakby blaskiem
opromienia szlachetnych ludzi. Ci za , co inaczej my l , nie
tylko pozbawiaj pomy lno
najwi kszej słodyczy, ale w
niepowodzeniu nie pozostawiaj sobie adnej ucieczki, a jako
jedyny ratunek i zbawcz przysta w nieszcz ciu widz
rozpłyni cie si w nico i utrat czucia 217. To tak jakby kto w
czasie burzy na morzu stan ł przy nas, by doda ufno ci i
zapewniał, e okr t nie ma sternika i adni Dioskurowie 218 nie
zjawi si :
By uciszy napór gwałtownych fal
Morza i szybkich wichrów p d219,

ale e nic wielkiego nie zagra a, tyle e okr t lada chwila
pogr y si w to albo roztrzaska si wkrótce, wpadłszy na
skały. Takie bowiem jest rozumowanie Epikura w ci kich
chorobach i nadmiernych cierpieniach: «Spodzie-wasz si
czego dobrego od bogów za tw pobo no ? — Łudzisz si .
Istoty błogosławione i wiekuiste niedost pne s ani dla gniewu,
ani dla łaskawo ci. S dzisz, e po mierci czeka ci co lepszego
ni za ycia? — Zawiedziesz si . Gdy to, co si rozprz gło, nie
ma czucia, a to, co nie ma czucia, nas nie dotyczy». Dlaczegó
wi c, człowiecze,
216

Hermogenes —jeden z go ci na uczcie wydanej przez bogacza Kalliasa, o
której opowiada Ksenofont w Uczcie, IV 48.
217
Usener, frg. 500.
218
Zob. przyp. 214. Dioskurowie uchodzili za szczególniejszych opiekunów
eglarzy.
219
Cytat z nieznanego utworu lirycznego, Bergk, PLG, III, s. 730.

ka esz mi je i u ywa 220? Na Zeusa, bo w czasie burzy
rozbicie okr tu jest bliskie. «Zbyt wielkie cierpienie styka si ze
mierci »221. Chocia rozbitek trzyma si jakiej nadziei, e
dopłynie kieruj c si ku l dowi, a według filozofii tych ludzi:
Znik d wyj cia nie wida z siwego morza odm tów222,

dla duszy, lecz ona natychmiast, jeszcze przed ciałem, ginie,
rozwiewa si i zostaje unicestwiona; tak e unosi si rado ci
otrzymawszy t przem dr i bosk nauk , e kresem cierpie dla
niej jest wła nie zgin , przepa i nie istnie !
24. Wszelako, rzekł, spojrzawszy na mnie, niem drze byłoby
z naszej strony mówi jeszcze i o tym, skoro niedawno
słyszeli my, jak ty trafnie dyskutowałe z tymi, co uwa aj , e
teoria Epikura o duszy łatwiej i l ej nas oswaja ze mierci ni
teoria Platona223". Na to odezwał si Zeuksippos: „To jak e?
Przez niego teoria pozostanie niepełna i b dziemy w obawie, e
si
powtarzamy, wyst puj c przeciw Epikurowi?" —
„Bynajmniej, odrzekłem:
Dwakro bowiem posłucha przystoi tego, co trzeba224,

według Empedoklesa. Znowu wi c musimy zaprosi The-ona,
poniewa nie przypuszczam, eby był wówczas leniwym
słuchaczem: jest młody i nie obawia si , e mu młodzi zarzuc
zapominalstwo".
220

Odpowied na to pytanie nie jest zbyt logiczna.
Usener, frg. 448.
222
Odyseja, V 410.
223
Nie wiemy, o jakim pi mie Plutarcha (spo ród zaginionych) mówi
Arystodemos.
224
Diels-Kranz, Empedokles, B 25.
221

25. Na to Theon, jakby pod przymusem: „Je li, zdaniem
waszym, trzeba to uczyni , nie b d na ladował ciebie,
Arystodemie; bo ty l kałe si powtórzy słowa tego tu225, a ja
powtórz twoje. Wydaje mi si , e słusznie podzieliłe ludzi na
trzy kategorie: pierwsz — wyst pnych i złych, drug —
przeci tn wi kszo niewykształconych oraz trzeci — zacnych
i rozumnych.
Otó wyst pni i li, obawiaj c si kar i pomsty w Hade-sie,
boj si grzeszy i dlatego, siedz c cicho, b d p dzi ycie
przyjemniej i spokojniej. Epikur bowiem uwa a, e niczym
innym nie mo na odwie od wyst pku, jak tylko l kiem przed
kar . Wobec tego powinno im si wszczepia zabobonno i
nasyła na nich wszelkie strachy i trwogi, podejrzenia i
okropno ci ziemskie i niebieskie, je li przez to z samego
przera enia b d
si
zachowywa
spokojniej i mniej
napastliwie. Opłaca si im bowiem bardziej unika grzechu z
obawy o los po miertny ni grzesz c p dzi
ycie w
niebezpiecze stwie i trwodze.
26. A u wi kszo ci to i bez l ku przed karami w Hade-sie,
wbrew mitom, nadzieja wiecznego ycia i po danie istnienia,
które jest najstarsz i najwi ksz nasz miło ci , przezwyci a
słodycz i rozkosz ten dziecinny l k. Przez ni to trac c nawet
dzieci, ony, przyjaciół, wol jednak istnie i trwa cierpi c ni
całkiem znikn , przepa i sta si nico ci . A z ch ci słuchaj
takich wyra e , e umieraj cy «oddala si » i «zmienia miejsce
pobytu», i wszystkiego tego, co wskazuje, e mier jest dla
duszy przemian — nie zagład 226; tote mówi tak:
Ale ja b d i tam miłego druha wspominał227,
226

Tj. Plutarcha.
Jak uwa a Platon, por. Obrona Sokratesa 40 G.
227
Iliada, XXII 390; Achilles mówi, e nawet w Hadesie nie zapomni
Patrokla.
226

a tak e:
Có rzec mam Hektorowi i starcowi te
M owi twemu228?

A st d przez bł dne wypaczenie ludzie czuj si pocieszeni, gdy
składaj zmarłym do grobu bro , sprz ty i szaty, tak jak Minos
Glaukosowi:
W trumn mu krete skie flety z ko ci pstrych jelonków kładł229.

A z rado ci im daj w przekonaniu, e zmarli pragn i prosz o
te rzeczy, tak jak Periander spalił na stosie stroje dla mał onki, o
które jakoby prosiła i o wiadczała, e marznie 230. Takie figury
jak Ajakos, Askalafos czy Ache-ron 231 nie przera aj ich, jako
e z ch ci ofiarowuj im chóry, przedstawienia teatralne i
wszelkiego rodzaju popisy poetyckie 232. Nie, to oblicze mierci,
które jest straszne, ciemne i pos pne, to martwota, niepami i
nie wiadomo . Przera aj wyra enia: «zgin ł», «przepadł»,
«nie ma go»; nie sposób znie takich oto słów:

228

Te słowa mówi o nie yj cych ju krewnych Poliksena, córka Hekabe,
przeznaczona na ofiar cieniom Achillesa, do matki, spodziewaj c si zobaczy
si na tamtym wiecie z bratem i ojcem, w tragedii Eurypidesa Hekabe, 422.
229
Glaukos, syn Minosa, króla Krety, utopił si w beczce z miodem, po czym
został wskrzeszony przez wieszczka Polyidosa. Flety wyrabiano nieraz z ko ci
zwierz cych. Cytat z nieznanej tragedii, Nauck, TGF, frg. 419.
230
Histori t o Periandrze, tyranie Koryntu, i jego onie Melissie opowiada
Herodot, Dzieje V 92.
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Ajakos — syn Zeusa i Eginy, dziad Achillesa, po mierci s dzia zmarłych
na tamtym wiecie. Askalafos — syn Acheronta, zamieniony przez Demeter w
sow . Acheron — personifikacja jednej z czterech piekielnych rzek.
232
Tekst zepsuty, ró nie rekonstruowany.

albo:

Odt d b dzie spoczywał gł boko
W ziemi, nie znaj c uczt ni d wi ków lir,
Ni przesłodkiego fletów brzmienia233

Dusza człowiecza nie wróci, ni da si pochwyci nikomu, Ni zatrzyma , gdy raz
za zagrod z bów si wymknie 234.

27. Dusz dorzynaj jeszcze ci, co mówi : „My, ludzie, raz si
zrodzili my, drugi raz si nie narodzimy, wiecznego ycia nie
mo e by »235. Tera niejszo za lekcewa c, a wła ciwie za nic
maj c w obliczu całego czasu, nie wykorzystuj jej, tylko
marnuj . Tak e i cnoty nie ceni , ani działalno ci, jako e upadli
poniek d na duchu, gardz c samymi sob jako istotami
znikomymi, nietrwałymi i zrodzonymi nie dla jakich
warto ciowych celów. Twierdzenie bowiem, e «to, co si
rozprz gło, nie ma czucia», a «to, co nie ma czucia, nas nie
dotyczy» — nie usuwa l ku przed mierci , tylko jeszcze dodaje
jakby poparcie dla . Bo to wła nie jest tym, czego si natura
l ka:
Ach, wy jak tu jeste cie, zamie cie si w ziemi i wod !236

Rozprz gni cie si duszy w co nie my l cego i nie maj cego
wiadomo ci, duszy, któr Epikur rozkłada na pró ni i
rozproszone atomy, jeszcze bardziej niweczy nadziej na
niezniszczalno , gwoli której, miem powiedzie , wszyscy
ludzie, i m czy ni, i kobiety, naraziliby si ch tnie na z by
Cerbera i nosili wod do dziurawej beczki237,
233

Cytat z nieznanego utworu lirycznego, Berkg, PLG, III, s. 720.
Iliada IX 408 n.
235
Usener, frg. 204.
236
Iliada, VII 99. Słowa oburzonego Achillesa do tchórzliwych towarzyszy
broni.
237
Aluzja do córek Danaosa, które zamordowały swych m ów i za kar
nosiły w Hadesie wod w rzeszotach do dziurawej beczki.
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byleby tylko zachowali byt i nie zostali unicestwieni! Ale i tych
rzeczy, jak mówiłem 238, nie wszyscy si boj , jako e to s
mniemania i bajki nianiek i matek; a ci, co si boj naprawd ,
licz znowu na pomoc wtajemnicze i ekspiacji239, po których
oczyszczeni maj przebywa w Hadesie igraj c w korowodach w
miejscach pełnych blasku, łagodnych powiewów i głosów. A
utrata ycia trapi i młodych, i starych:
Nieszcz sn bo miło
ywimy za ycia Do
tego, cokolwiek na ziemi tej l ni —

Jak mówi Eurypides
słów:
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; i nie łatwo, nie bez smutku słuchamy

Tak rzekł — i nie miertelne, jasne oblicze
Mkn cego na rydwanie dnia Opu ciło go241.

Tote (epikurejczycy) wraz z wiar w nie miertelno
unicestwiaj najwi ksze i najsłodsze nadzieje ogółu ludzi. A có
dopiero mamy my le o ludziach szlachetnych, którzy prze yli
ycie bogobojnie i sprawiedliwie, a nie spodziewaj si na
tamtym wiecie niczego złego, lecz przeciwnie — losu
najchwalebniejszego i boskiego? Przede wszystkim, jak atleci
otrzymuj wieniec nie w czasie zawodów, tylko po zawodach i
osi gni ciu zwyci stwa, tak oni, przekonani, e nagroda za ycie
czeka dobrych ludzi po ko cu ycia, przez sw cnot nabieraj
ogromnej ufno ci242 w ow nagrod . A cz ci jej jest tak e
ogl danie
238

1104 B-C.
Mówi o nich Platon w Pa stwie, II 364-365, ale raczej ironicznie, czego
Plutarch nie bierze pod uwag .
240
Cytat z tragedii Hippolylos, w. 193 i n.
241
Cytat z nieznanego utworu lirycznego, Bergk, PLG, III, s. 720.
242
Tak mówi Platon w Pa stwie, 331 A, cytuj c przy tym Pindara.
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sprawiedliwych kar spadaj cych na tych, którzy maj c bogactwa
i pot g dopuszczali si gwałtów i krzywd i bezmy lnie szydzili
z lepszych od siebie. A nast pnie, nikt z miłuj cych prawd i
ogl danie rzeczywisto ci nigdy nie nasycił si w pełni tymi
rzeczami na tym wiecie, maj c umysł zam cony i przy miony
przez ciało jakby przez mgł czy chmur . Natomiast gdy
zajmuj si filozoficznym rozwa aniem mierci, na wzór
ptaków243 spogl daj c wzwy , jako maj cy wzlecie ,
opu ciwszy ciało, w przestwór jaki ogromny i ja niej cy,
czyni dusz lekk i woln od przywar miertelnych. Tak wi c
uwa aj mier za jakie wielkie i istotnie doskonałe dobro,
gdy dusza b dzie y na tamtym wiecie prawdziwym yciem,
ona, która teraz yje nie na jawie, lecz jak gdyby we nie. Je li
wi c «słodk ze wszech miar rzecz jest wspomnienie o
zmarłym przyjacielu», jak powiedział Epikur244, to mo na sobie
wyobrazi , jakiej rado ci oni siebie pozbawiaj uwa aj c, e
przyjmuj i łowi tylko widma i wyobra enia zmarłych bliskich,
nie maj ce ani wiadomo ci, ani dozna , nie oczekuj c za
ponownego prawdziwego spotkania z ukochanym ojcem,
ukochan matk , czy te z wiern on ; brak im nadziei na
serdeczne obcowanie, któr posiadaj ci, co podzielaj pogl dy
Pitagorasa, Platona i Homera na dusz 245. A na podobny
wypadek jak u nich wskazuje Homer, umieszczaj c w ród
walcz cych widmo

243

Porównanie wzi te z Platona Fajdrosa, 249 D.
Usener, frg. 213.
245
Pitagoras głosił metempsychoz , która zakłada ycie po miertne duszy.
Platon mówi o spotkaniu z ukochanymi zmarłymi w Fedonie, 68A, i gdzie
indziej. Co do Homera, w Iliadzie Achilles rozmawia w Hadesie z dusz
poległego Patrokla, a w Odysei — Odyseusz z dusz zmarłej matki.
244

Eneasza jako poległego, a potem znów pokazuj c go:
... ywego i w zdrowiu zupełnym
Wiedzionego zapałem wojennym...246

przyjaciołom:
...ich ogarn ła za rado
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i porzuciwszy widmo, otoczyli go.
Czy i my, skoro rozum nam mówi, e mo na naprawd spotka
si ze zmarłymi i e nasza wiadomo i miło zetknie si w
u cisku z ich wiadomo ci i miło ci , i b dzie z nimi
obcowa ... (nie na laduj c) 248 niezdolnych pozby si
wszystkich tych wyobra e czy «błonek» 249, nad którymi oni
lamentuj , oddaj c si urojeniom. 29. A niezale nie od tego ci,
co uwa aj mier za pocz tek innego, lepszego ycia, je li im
si dobrze wiedzie, ciesz si i spodziewaj jeszcze wi kszych
dóbr, a je li im si sprawy układaj nie po my li, nie popadaj
całkiem w przygn bienie. Nadzieja bowiem pomy lno ci i
szcz liwo ci po miertnej przynosi im niezwykł pociech i
spodziewanie, które wszelkie niepowodzenia i ci kie przej cia
duchowe wymazuje i u mierza, jak w podró y, albo raczej w
krótkim z niej zboczeniu, gdy dusza łatwo i spokojnie znosi to,
co si przydarza. A tym, których ycie ko czy si
nie wiadomo ci i rozprz gni ciem si mier
246

Tutaj Plutarch wyra nie naci ga sytuacj , gdy Eneasz w tym ust pie
Iliady, V 439 i n., bynajmniej nie został zabity, gdy ochronił go Apollon; póki
Eneasz dochodził do przytomno ci, bóg ukazał Trojanom jego widmo. Oni wi c
tylko mieli go za poległego.
247
Iliada, 514 i n.
248
Luka w tek cie.
249
Termin „ejdolon" — „widmo, podobizna" w filozofii przyrody Epikura
oznaczał „błonk ", wydzielan przez ka dy przedmiot i postrzegan przez
wzrok.

przynosz c zmian w rzeczach dobrych, a nie w złych, dla obu
rodzajów ludzi jest utrapieniem, i to raczej dla szcz liwych ni
dla utrudzonych yciem: tym bowiem odbiera niepewn nadziej
poprawy losu, tamtym za zasadnicze dobro — przyjemne ycie.
My l , e lekarstwa, które nie s dobre, ale bierze si je z musu
250
, łagodz cierpienia chorych, ale szkodz i przeszkadzaj
zdrowym; tak samo nauka Epikura prowadz cym n dzne ycie
obwieszcza bynajmniej nie szcz liwy koniec ich przeciwno ci,
mianowicie rozprz gni cie si i unicestwienie duszy, rozs dnym
za , m drym i obfituj cym w dobra wr cz podcina otuch ,
rujnuj c szcz liwe ycie i obracaj c je w nieistnienie. Z punktu
jest jasne, e my l o utracie dóbr naturalnie martwi, podczas gdy
stała nadzieja na ich posiadanie i u ywanie — raduje.
30. Niemniej twierdz oni, e zniweczenie podejrzenia
cierpie nieustannych i bezgranicznych przedstawia jako
najtrwalsze i najcenniejsze dobro — ulg uwolnienia od nich i e
to wła nie sprawia nauka Epikura, kład c kres strachowi przed
mierci przez nauk o rozprz gni ciu si duszy. Wszelako, je li
bardzo jest po dan rzecz pozbycie si obawy bezgranicznych
cierpie , to jak e nie ma by bolesna utrata nadziei na wiekuiste
dobra i najwy sze szcz cie? Niebyt bowiem nie jest dobrem ani
dla tych, ani dla tamtych 251 — dla wszystkich jest czym
niezgodnym z natur i wrogim. Ci, których z nieszcz
yciowych uwalnia nieszcz cie mierci, maj przynajmniej za
pociech bezczucie, na podobie stwo zbiegłych niewolników 252.
Przeciwnie za ci, dla których jest to zmiana.
250

Tekst zepsuty, sens niepewny.
Tj. ani dla nieszcz liwych, ani dla szcz liwych.
252
Tj., którym zale y tylko na ucieczce od okrutnego pana.
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z pomy lno ci w nico — widz w tym przera aj cy koniec
wszelkiego szcz cia. Natura ludzka l ka si bezczu-cia niejako
pocz tku czego nowego, lecz jako utraty aktualnego dobra. To
bowiem, co «nie dotyczy nas», staj c si zagład wszystkiego, co
do nas nale y, ju w my li jak najbardziej nas dotyczy i
bezczucie wówczas nie zasmuca nieistniej cych, tylko
istniej cych, pogr onych przeze w niebyt, z którego nigdy si
nie wynurz . Tote nie Cerber i nie Kocyt253 uczyniły
bezgranicznym l k przed mierci , lecz gro ba niebytu, nie
maj cego ju powrotu do bytu dla martwych, jako e według
Epikura «nie mo na si powtórnie urodzi , wiecznego ycia nie
mo e by » 254. Je li bowiem kresem jest nieistnienie, a jest ono
bezgraniczne i niezmienne, to wynika st d, e utrata wszystkiego,
co dobre, jest wiekuistym złem, skoro bezczucie nigdy nie
ustanie. M drzejszy był Herodot, który powiedział: «Okazuje si ,
e bóg dawszy zakosztowa słodyczy ycia, po ałował go
nam!»255, a zwłaszcza tym, którzy wydaj si szcz liwi, dla
których
przyjemno
jest
przyn t
dla
cierpienia,
zakosztowaniem tego, co utrac . Jakiej e bowiem rado ci,
u ywania i rozkoszy tym, którzy szcz cie i błogo widz w
przyjemno ci, nie zatruje i nie zdruzgocze ci gle nasuwaj ca si
wiadomo duszy maj cej si rozpłyn w ziej cej pustce, jakby
w oceanie? A je li przy tym, jak uwa a Epikur, przewa nie
umiera si w bole ciach, to lek przed mierci jest ponad wszelk
pociech , bo ona poprzez zło prowadzi nas do utraty wszelkiego
dobra.
31. A mimo to oni nie ustaj wmawia wszystkim lu253

Jedna z czterech rzek piekielnych.
Usener, frg. 204.
255
Dzieje, VII 46.
254

dziom, e maj za dobro uwa a unikni cie zła, ale za zło nie
uwa a utraty dobra! Z tym si zgadzaj , e mier nie przynosi
adnej nadziei ani rado ci, tylko pozbawia wszelkiego dobra i
przyjemno ci. W tym samym czasie wielu wspaniałych i boskich
perspektyw oczekuj
inni, którzy uwa aj
dusze za
256
, lub e przebywaj one
niezniszczalne i nie miertelne
ogromne okresy czasu ju to na ziemi, ju to w niebie, a si
zlej ze wszech wiatem rozpłomienione wraz ze sło cem i
ksi ycem w ogie ponadzmysłowy 257. Tak to dziedzin , z tak
wielkimi rozkoszami, Epikur odrzuca i, jako si rzekło, prócz
zniweczenia nadziei i łask od bogów, jeszcze st piwszy dz
wiedzy u my liciela, a ambicj u człowieka czynu, wepchn ł
rado duszy i nasz natur w ciasny jaki i doprawdy nieczysty
k t jedynie cielesnych rozkoszy, jako e nie posiada ona
wi kszego dobra jak unikanie zła".
256
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Przede wszystkim wi c platonicy.
Pogl d stoicki.

O ZŁO LIWO CI I PRZEWROTNO CI HERODOTA
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Termin „kakoetheia" znaczy wła ciwie wi cej ni tylko „zło liwo ": tak e
„nieuczciwo , dwulicowo "; mo na by wi c u y terminu „zła
wiara". Ale chodzi tu jeszcze o co wi cej — o specjalne upodobanie do
wybierania wersji niekorzystnej dla kogo , przy tym z udawaniem
bezstronno ci. Wobec tego pozwolimy sobie na rozszerzenie tradycyjnego
łaci skiego tytułu De Herodoti malignitate i damy: O zło liwo ci i
przewrotno ci Herodota.
Je li kto czytał Herodota Dzieje (a tak e o Herodocie), tego rodzaju zarzut
wyda si czym nieprawdopodobnym. I z pewno ci staro ytni czytelnicy
Plutarcha byli nie mniej zaskoczeni tym jego traktatem, niemal cała bowiem
staro ytno podziwiała Herodota i nim si zachwycała. Zaskoczenie to jednak
współczesnych Plutarcha nie mogło oczywi cie doprowadzi do wniosku, który
wyci gn li pewni nowo ytni badacze, mianowicie e traktat ten nie mógł wyj
„spod pióra" Plutarcha, tak jest obcy jego łagodnemu usposobieniu swym
napastliwym, szyderczym tonem i niesprawiedliwo ci zarzutów. Dyskusja
trwała przez jaki czas, ale gdy zanalizowano gł biej samo pismo oraz niektóre
inne, np. Porównanie Arystofanesa z Menandrem albo O tym, e według Epikura
nie mo na nawet y przyjemnie, uznano jednak, e taki ton nie jest
niemo liwo ci u Plutarcha i dzi ju si autorstwa tego traktatu nie kwestionuje.
Có wi c Plutarch zarzuca Herodotowi? Zaczyna od chwalenia jego stylu,
który zwodzi łatwowiernych, i to zwodzi wiadomie i celowo, szczególnie
oczerniaj c Beotów (cho , jak si okazuje, nie oszcz dza nikogo). I tu mamy od
razu motywacj ostrego tonu Plutarcha — patriotyzm, a nawet nacjonalizm. On
poczuwa si do obowi zku obrony swoich przodków, Teban (cho sam pochodzi
z miasteczka Chajronei), ale — dodaje — i samej prawdy. Jako , by traktat jego
nie wygl dał na sam tylko apologi Teb, tropi niesprawiedliwo wsz dzie,
gdzie j upatruje — odnosz c si zarówno do
Spartan, jak do Ate czyków oraz innych Hellenów.

Zarzuty jego, ilustrowane cytatami z Herodota tak g sto, e nie ma potrzeby
zagl dania do jego tekstu, uj mo na w kilku punktach: 1) dobór wyra e
ubli aj cych i wywołuj cych ujemne wra enie, 2) skłonno
do nagan i
oczerniania, 3) przemilczanie czynów chwalebnych, 4) w razie tradycji dwojakiej
wybieranie niekorzystnej wersji wydarze , 5) podsuwanie chwalebnym czynom
niskiej motywacji, 6) podst pne szkalowanie jakby z zasadzki, 7) stosowanie
obłudnych pochwał uwydatniaj cych wag zarzutów. Nie jest to dokładny
przegl d dzieła Herodota, tylko dowolny wybór przykładów, mniej wi cej z
biegiem wydarze w Dziejach — zarówno gdy chodzi o postaci mitologiczne, jak
historyczne oraz o Hellenów, jak i nie-Hellenów. I tu rzecz znamienna: wobec
znanego o wiadczenia Herodota na pocz tku dzieła, e ma zamiar przekaza
ludzkiej pami ci i sławie wielkie i podziwu godne czyny, których dokonali ju to
Hellenowie, ju to barbarzy cy, a zatem stawia te narody na równi — Plutarch ze
zgorszeniem zarzuca mu sympati do barbarzy ców na niekorzy Greków (857
A); oburza si np., e Herodot wyprowadza plemi Dorów od Egipcjan (857 E);
e usiłuje Heraklesa „wygna z Hellady do barbarzy ców" (tam e), tj. przyzna
mu pochodzenie egipskie; e trafne przewidywania Temistoklesa przypisał
zamiast jemu — królowej karyjskiej Artemizji (869 F), itp. Słowem, dla
Plutarcha termin „barbaroi" nie oznacza po prostu cudzoziemców, tylko wła nie
„barbarzy ców", ludzi ni szej od Greków rasy, ludzi, których nie mo na ocenia
na równi z tymi ostatnimi. Co prawda nie jest to jaka stała postawa Plutarcha,
który przecie gdzie indziej potrafił uzna cnoty i zasługi obcych narodowo ci,
chocia by w ywocie Artakserksesa; w traktacie O Izydzie i Ozyrysie uznaje
wszak, e m drcy greccy korzystali z wiedzy i m dro ci egipskiej, oraz usiłuje
pogodzi egipskie bóstwa, mity i kulty z tradycjami helle skimi, gdy tu z odraz
wyrzuca Herodotowi, II 46, e „przez egipskie przechwałki i brednie" obala
„najczcigodniejsze i naj wi tsze helle skie prawdy religijne" (857 E). Takie
słowa kłóc si równie z zasadnicz postaw Plutarcha jako my liciela i dadz
si wytłumaczy tylko jego ostr niech ci do Herodota, która ka e mu po prostu
demagogicznie „czepia si " czego si tylko da, byle odwróci ode sympati
czytelników. Wskazywałoby to na wczesne pochodzenie tego traktatu, kiedy
jeszcze temperament Plutarcha nie uległ złagodzeniu (aczkolwiek innego zdania
jest np. K. Ziegler1).
Jak nale ało przypuszcza , od czasu do czasu trafiaj si zarzuty niebez1

Por. Plutarch von Chaironea, Stuttgart 1949, s. 235 (Realenzyklopadie der klass.
Altertumswissenschaft).

podstawne co do cisło ci historycznej (zob. przypisy). Co do wi kszo ci jednali,
to wła nie Plutarchowi mo na postawi zarzut stronniczo ci i nieliczenia si ze
wiadectwami. By zrozumie jego postaw w tym wypadku, trzeba u wiadomi
sobie, e Plutarch to nie historyk, jak „ojciec historii" Herodot, d cy do
przekazania prawdy, tak jak mógł do niej dotrze (którego wła ciw ocen mamy
w ksi ce J. Wikarjaka Historia Powszechna Herodota, 1961). To jest moralista.
Jego własne dzieła historyczne, ywoty równoległe, równie nie s wszak e
nastawione na obiektywn relacj o faktach, tylko na ich moraln ocen i
moralne oddziaływanie. „ wi to ci nie szarga !" to jest niew tpliwie hasło
Plutarcha. Bo chodzi nie tylko o uratowanie reputacji Teb, ale w ogóle o t
narodow helle sk
wi to , jak były zwyci stwa w wojnach perskich,
szczególnie widziane w wietle romantycznego stosunku do przeszło ci Hellady
w epoce panowania rzymskiego. Historia powinna by buduj ca — takie jest
zało enie Plutarcha — a wi c obraz jej trzeba odpowiednio kształtowa . T
zreszt cech , mianowicie brak dociekliwo ci w szukaniu prawdy, zadowalanie
si prawdopodobie stwem, spotykamy u Plutarcha tak e w rozwa aniach
przyrodniczych, antykwarycznych, nawet religijnych.
Doda jeszcze trzeba, e dzi ki jego niezwykłej erudycji zapoznajemy si z
ró nymi wiadectwami dotycz cymi wydarze opisywanych przez Herodota.

O ZŁO LIWO CI I PRZEWROTNO CI
HERODOTA

1. Wielu ludzi, mój Aleksandrze1, zwiódł styl Herodo ta2, jako
e jest pełen prostoty i bez wysiłku, z łatwo ci przebiega ró ne
wydarzenia; ale jeszcze liczniejsi pomylili si co do jego
moralnego charakteru. Nie tylko bowiem, jak powiada Platon 3,
skrajnie niegodziw jest rzecz wydawa si sprawiedliwym nie
b d c nim, ale szczytem zło liwo ci jest udawa otwarto i
łatwo bycia tak, eby si to nie dało wykry . A wła nie to
czyni Herodot, schlebiaj c najhaniebniej jednym, a oczerniaj c
innych. A poniewa nikt nie odwa ył si wykaza jego
kłamliwo ci, któr przejawia 4 zwłaszcza w stosunku do Beotów
i Ko-ryntian, zreszt nie oszcz dzaj c nikogo innego, s dz , e
przystoi mnie wyst pi w obronie zarówno swoich przodków,
jak i samej prawdy, wła nie co do tej cz ci jego dzieła;
poniewa gdyby kto chciał wylicza inne jeszcze jego kłamstwa i
wymysły, wielu by na to trzeba było ksi g.
Namowy lica dziwn wszak e maj moc,
1

Mo liwe, e to epikurejczyk wyst puj cy w Zagadnieniach biesiadnych
Plutarcha, II 3.
2
W tek cie luka na 12 liter, prawdopodobnie nale y uzupełni : „logografa",
„historyka", czy co podobnego.
3
Pa stwo, II 361 A.
4
W r kopisach brak tu kilku wierszy, uzupełnienie jednak nie nasuwa adnych
w tpliwo ci.

jak powiada Sofokles 5, zwłaszcza kiedy w słowach tak pełnych
wdzi ku i mocy udaje si ukry zarówno niedorzeczno ci, jak i
charakter pisarza. Filip odezwał si do Hellenów, którzy odpadli
od niego, a przystali do Tytusa, e l ejsz obro wybieraj , ale
bardziej długotrwał 6. Zło liwo za Herodota niew tpliwie jest
gładsza i delikatniejsza ni Theopompa7, ale dotkliwsza i
bardziej dojmuj ca, tak jak przeci g wiej cy przez ciasny otwór
w porównaniu z wiatrem na otwartej przestrzeni.
Wydaje mi si , e lepiej b dzie wybra jako wzór pewne jakby
lady czy cechy relacji takiej, która nie jest bezstronna ani
przychylna, tylko zło liwa, a nast pnie według tego wzoru bada
ka d inn relacj , czy si zgadza.
2. Otó najpierw, kto , kto w opisie wydarze u ywa
wyrazów i zwrotów jak najjaskrawszych, cho istniej bardziej
umiarkowane, jakby np. zamiast nazwa Nikiasa zbyt skłonnym
do pobo nych praktyk, nazwał go zabobonnikiem, albo
chełpliwo Kleona — bezrozumnym zuchwalstwem 8 — nie
jest prawy, tylko jak gdyby rozkoszuje si okazj efektownego
przedstawienia rzeczy9.
3. Po drugie, je li kto sk din d popełnił co złego, ale to nie
ma nic do rzeczy w danej sytuacji, historyk za chwyta si tego i
wprowadza to w sprawy zgoła odr bne, rozwodz c si i m c c
relacje tak, by zawierała w sobie czy5

Cytat z nieznanej tragedii (Nauck, TGF, frg. 781). Personifikacja Peitho
(Namowa) od czasownika „pejthesthaj" — „przekonywa ".
6
Filip V Macedo ski w II w. p.n.e., któremu rzymska armia pod wodz
Tytusa Flaminina odebrała władz nad miastami Grecji.
7
Theopompos z Chios — historyk grecki z IV w. p.n.e., znany z nami tnego i
gwałtownego usposobienia.
8
Nikias — wódz ate ski w wojnie peloponeskiej; Kleon — polityk ate ski w
tym samym czasie. Tych łagodniejszych wyra e u ywa historyk Tukidides w
historii tej wojny, VII 50 i IV 28.
9
Tekst w tym miejscu niepewny i ró nie rozumiany przez tłumaczy.

je nieszcz cie lub post pek niedorzeczny czy niegodny —
rzecz jasna, e lubuje si w szkalowaniu. Tote Tukidides nawet
nie opowiedział dokładnie o wyst pkach Kleona, przecie tak
licznych, a o demagogu Hyperbolosie10 wspomniał tylko jednym
słowem i nazwawszy go nikczemnikiem11, dał mu spokój.
Filistos 12 za opu cił wszystkie zbrodnie Dionizjosa13 w
stosunku do barbarzy ców, o ile nie były wplecione w sprawy
helle skie. Dygresje bowiem i ekskursy w jego historii odnosz
si głównie do mitów i starodawnych dziejów, a tak e do
pochwał. Ten za , kto wstawia w tekst oszczerstwa i nagany,
robi wra enie, e popadł w tragiczn kl tw :
Ty ludzkich zbieracz nieszcz

14

.

4. Natomiast odwrotno ci tego, jak ka dy jasno widzi, jest
pomini cie czego dobrego i pi knego — wygl da to na rzecz
nie podlegaj c krytyce; ale wiadczy o złej woli, je li rzecz
opuszczona przypada w nale nym sobie miejscu w toku zdarze ;
gdy nie mie ochoty do chwalenia nie jest czym wła ciwszym
ni ochotnie gani , raczej mo e bardziej niewła ciwym i
gorszym.
5. Za czwart oznak złej woli w dziele historycznym uwa am
wybieranie gorszej wersji, gdy jest ich co do tego samego dwie
lub wi cej. Sofistom bowiem wybacza si niekiedy, je li dla
zarobku lub dla popisu obior gorsz spraw i j upi kszaj ; a to
dlatego, e oni nie budz gł bokiego przekonania co do danej
sprawy, a cz sto i nie
10

Jeden z „nast pców" Kleona.
VIII 73.
12
Philistos z Syrakuz, historyk Sycylii z IV w. p.n.e.
13
Dionizjos Starszy, słynny tyran syrakuza ski z IV w. p.n.e.
14
Cytat z nieznanej tragedii (Nauck, TGF, frg. 913).
11

przecz , e umy lnie chc zaskoczy wbrew wiarogodno ci15.
Historyk za , je li mówi to, co wie, e jest prawd , jest prawy; a
co do rzeczy niejasnych—je li uwa a, e prawdziwe s raczej
wiadectwa dodatnie ni ujemne 16. A niektórzy te ujemne
pomijaj w ogóle, np. Eforos17 pisze o Temistoklesie, e wiedział
o zdradzie Pausaniasa i jego knowaniach z wodzami króla
perskiego, „ale sam nie dał si namówi i nie przyj ł jego
zaprosze do współudziału w spodziewanych korzy ciach".
Tukidides za , zlekcewa ywszy t spraw , całkiem j pomin ł.
6. A tak e, je li nie ma w tpliwo ci, e co zostało dokonane,
ale nie jest pewne, z jakiego powodu i w jakim zamiarze — ten,
kto domy la si , e w złym, jest nie yczliwy i zło liwy; tak jak
komediopisarze przedstawiaj , e Perykles wywołał wojn gwoli
Aspazji albo Fidiasza, a nie dlatego, e nami tnie pragn ł przez
ambicj ujarzmi but Peloponezyjczyków i w niczym nie
ust pi Lacedemo czykom 18. Je li bowiem kto wietnym i
chwalebnym czynom podsuwa niegodn przyczyn i poniewa
nie mo e zgani samego czynu, wprowadza niedorzeczne
podejrzenia co do ukrytego zamiaru sprawcy (jak np. ci, co
zabicia przez Thebe tyrana Aleksandra nie uwa aj za czyn
wielkiej duszy, nienawidz cej zła, tylko za dokonany
15

Sofi ci specjalnie popisywali si umiej tno ci dowodzenia, e niesłuszna
sprawa jest słuszna, co wyszydza Arystofanes w komedii Chmury.
16
Jest to w zupełnej sprzeczno ci ze stanowiskiem Herodota, który, VII 152,
o wiadcza: „Ja jestem zobowi zany poda to, co ludzie mówi , ale bynajmniej
nie jestem zobowi zany w to wierzy ".
17
Ephoros z Kyme z IV w., autor (nie zachowanej) wielkiej historii
powszechnej Grecji.
18
Prawd mówi c, relacja Plutarcha o tym wydarzeniu w ywocie Peryklesa,
XXIV i XXX—XXXIII, niezbyt si ró ni od tej, któr tak gani: przytacza ró ne
wersje i na ko cu przyznaje, e naprawd nic nie wiadomo.

z zazdro ci i kobiecej nami tno ci19, albo twierdz , e Katon
odebrał sobie ycie z trwogi przed mierci w m czarniach,
któr by mu zadał Cezar 20) — bez w tpienia nie mo e ju dalej
si posun w zawi ci i złej woli.
7. Zasługuje tak e na zarzut złej woli relacja historyczna, je li
wbrew charakterowi czynu twierdzi, e został dokonany dzi ki
rodkom pieni nym, a nie przez m stwo, jak to niektórzy
mówi o Filipie; albo e łatwo i bez trudu, jak o Aleksandrze;
albo nie dzi ki rozumowi, tylko — szcz ciu, jak wrogowie
Timotheosa, maluj cy na obrazkach, jak miasta same wpadały w
sie , a on tymczasem sobie spał21. Rzecz jasna wszak e, i
pomniejszaj wielko i pi kno czynów tacy, co zaprzeczaj , e
były dokonane ofiarnie, za cen trudów, dzielnie i własnym
wysiłkiem.
8. Tym, co bezpo rednio szkaluj osoby, które chc
skrytykowa , mo na zarzuca swarliwo , zuchwalstwo, a tak e
szale stwo, je li przebior miar ; ale tacy, którzy z ukosa, jakby
pociskami z kryjówki trafiaj w kogo obmow , a nast pnie
zawracaj i wycofuj si , o wiadczaj c, e nie wierz w to, w co
chc , aby wła nie wierzono 22, zasługuj na zarzut nie tylko
zło liwo ci, ale i przewrotno ci.
9. Blisko za takich znajduj si ludzie, co do krytyki
19

O mierci tyrana miasta Pherai w Tessalii, Aleksandra, za spraw jego ony
Thebe, szczegółowo opowiada Plutarch w ywocie Pelopidasa, XXVIII i
XXXV.
20
Sam Plutarch jest przekonany, e Cezar oszcz dziłby Katona, por. ywot
Katona Młodszego, LXXII.
21
Timotheos syn Konona — wybitny strateg i m stanu ate ski z IV w.,
zasłu ony przy tworzeniu II Zwi zku Morskiego Aten, zdobywca wielu miast.
22
Plutarch ma tu na my li zwłaszcza relacj Herodota o ucieczce Adejmanta
(VIII 94), por. ni ej 870 B nn.

dodaj pewne pochwały, jak np. Aristoksenos 23 — nazywaj c
Sokratesa nieukiem, nieokrzesanym i rozwi złym, dodał: „Ale
wyst pków nie popełniał". Jak znowu pochlebcy, je li
post puj umiej tnie i ze znawstwem, do wielu i szczegółowych
pochlebstw dorzucaj drobne nagany, jakby dla osłody dodaj c
szczero — tak zło liwo dla zdobycia wiarogodno ci przed
krytyk podsuwa pochwał .
10. Mo na by i wi cej wyliczy takich rysów, ale wystarcz i
te, by da wyobra enie o zamiarach i nastawieniu tego
człowieka.
11. Otó przede wszystkim, jakby zaczynaj c od własnego
ogniska domowego, tj. od Io, córki Inachosa24, co do której
wszyscy Hellenowie uwa ali, e u barbarzy ców odbierała cze
bosk , i od jej imienia nazwano wiele mórz i najsłynniejszych
przepraw 25 oraz e dala pocz tek najznakomitszym królewskim
rodom26 — ten zacny pisarz opowiada, i sama si oddała w r ce
greckich handlarzy, gdy uwiedziona przez dowódc statku
obawiała si , e jej ci a wyjdzie na jaw 27. I on kłamliwie
twierdzi, e to Fenicjanie o niej opowiadaj . Powiedziawszy za ,
e uczeni Persowie za wiadczaj , i (Io) 28 została porwana
przez Fenicjan razem z innymi kobietami, w zwi zku
23

Aristoksenos z Tarentu, ucze Arystotelesa, czynny w ró nych
dziedzinach, ale głównie w teorii i historii muzyki.
24
Io, kochanka Zeusa, zamieniona przez zazdrosn Her w jałówk , bywała
uto samiana z egipsk bogini Izyd , zwłaszcza e jej w drówka ko czyła si w
Egipcie.
25
Uwa ano, e na jej cze nazywa si Morze Jo skie na zachód od Grecji
oraz dwie cie niny nosz ce nazw Bosporos czyli „Przeprawa krowy" (Bosporos
Tracki i Bosporos Kimmeryjski, dzi Bosfor i Cie nina Kercze ska na Krymie).
26
Tj. królom egipskim i argejskim.
27
I 5.
28
W rkp luka, imi Io uzupełnione.

z tym wyra a pogl d, e wojna troja ska — najwi kszy i
najwspanialszy czyn Hellady wybuchła przez głupot , bo gwoli
niecnotliwej kobiecie. — „Rzecz jasna bowiem, powiada, e nie
byłyby porwane, gdyby same nie chciały" 29. Mówmy wobec
tego,
e i bogowie głupio robi
gniewaj c si
na
30
Lacedemo czyków za zgwałcenie córek Leuktrosa i zsyłaj
kar na Ajasa za zniewa enie Kassandry31; jasne bowiem, e
według Herodota, nie byłyby zgwałcone, gdyby same nie
chciały. A przecie sam twierdzi, e Arystomenes został
ywcem wzi ty przez Lacedemo czyków 32; i to samo spotkało
Filopojmena, pó niejszego wodza Achajów 33, i Regulusa,
rzymskiego konsula, wzi li do niewoli Kartagi czycy34, trudno
za byłoby znale waleczniejszych m ów. Nie ma czemu si
dziwi , skoro ludzie chwytaj ywcem nawet pantery i tygrysy.
Herodot za oskar a zgwałcone kobiety, a broni tych, którzy je
porwali.
29

I 4. Ale to Herodot podaje nie od siebie, tylko, e tak twierdz Persowie.
Histori o tych córkach podaj ródła w nieco ró ni cych si wersjach; we
wszystkich jednak miejscowo Leuktra w Beocji jest zwi zana ze mierci
córek szlachetnego i go cinnego ojca, które, zgwałcone przez młodzie ców
sparta skich, odebrały sobie ycie, wzgl dnie zostały przez nich zamordowane,
a ojciec nie uzyskawszy u władz sparta skich sprawiedliwo ci, przekl ł Spart .
Bitwa, w której Epaminondas na czele Teban zadał ci k kl sk wojsku
sparta skiemu w 371 r. p.n.e., była uwa ana za skutek tej kl twy i kar bogów.
31
Ajas Lokryjczyk miał, według tradycji epickiej, zgwałci wieszczkeKassandr , oderwawszy j przemoc od pos gu Ateny, za co zgin ł w burzy
morskiej za spraw bogów.
32
Tu Plutarcha zawiodła pami . O Arystomenesie, bohaterskim wodzu
Messe czyków w walce ze Spart , Herodot nigdzie nie mówi. Wiadomo ta
pochodzi od autorów pó niejszych.
33
Plutarch opisuje ten epizod szczegółowo w ywocie Filopojmena, XVIII.
34
Zdarzyło si to w czasie I wojny punickiej.
30

12. A takim jest przyjacielem barbarzy ców, e i Busirisa
uwalnia od zarzutu składania ofiar ludzkich i mordowania
przybyszów, a wszystkim Egipcjanom przypisuje bogobojno i
sprawiedliwo , natomiast na Hellenów przerzuca zmaz
morderstwa 35. W II ksi dze opowiada, e Menelaos odebrawszy
Helen z r k Proteusa, uczczony cennymi darami, okazał si
najgorszym i najwyst pniejszym z ludzi; gdy bowiem
zatrzymała go niepogoda, „popełnił rzecz haniebn — pochwycił
dwoje dzieci spo ród krajowców i zło ył z nich krwaw ofiar ;
poniewa za wzbudziło to oburzenie, uciekł przed pogoni na
statkach do Libii". Kto z Egipcjan tak wersj opowiedział, nie
wiem; ale przecz temu liczne objawy czci oddawanej u nich
zarówno Menelaosowi jak Helenie 36.
13. Ale nasz historyk obstaje przy swoim 37 i twierdzi, e
Persowie nauczyli si pederastii od Hellenów. Atoli w jaki
sposób mogli Persowie zawdzi cza Hellenom t rozpust 38,
skoro niemal wszyscy wiedz , e u nich kastrowano chłopców,
zanim jeszcze w ogóle ujrzeli helle skie morze? Dalej twierdzi,
e Hellenowie nauczyli si od Egipcjan procesji i ludowych
uroczysto ci oraz czci dla 12 bóstw 39; e Melampus nawet
samego imienia Dionizosa
36

Według mitu król egipski Busiris miał zamiar zło y Heraklesa na ofiar
bogom, a on tymczasem wyrwał si i rozgromił wszystkich Egipcjan. Herodot
za odrzuca ten mit na podstawie własnej znajomo ci egipskich obyczajów.
36
Herodot powtarza to, II 119, jako opowie kapłanów egipskich.
37
Tj. w sympatii do barbarzy ców.
38
I 135. e za Plutarch osobi cie ma awersj do pederastii, wida z jego
dialogu O miło ci erotycznej (Erotikos), gdzie dyskutowana jest warto miło ci
mał e skiej i miło ci homoseksualnej.
39
II 4 i 58. Kanoniczna lista „dwunastu bóstw" (tj. najwa niejszych) to: Zeus,
Hera, Posejdon, Demeter, Apollon, Artemida, Ares, Afrodyta, Hermes, Atena,
Hefajstos, Hestia. Ale istniały ró ne lokalne odmiany.

dowiedział si — i nauczył innych Hellenów — od Egipcjan 40, a
misteria i obrz dy Demetry zostały przyniesione z Egiptu przez
córki Danaosa41. Twierdzi te , e Egipcjanie bij si w piersi i
obchodz
ałob , ale po jakim bóstwie, on sam nie chce
zdradzi , lecz „zachowa milczenie w sprawach boskich" 42.
Jednak e bynajmniej nie zachował takiej ostro no ci wykazuj c,
e Herakles i Dionizos, ci, których czcz Egipcjanie, byli
pradawnymi bogami, a ci, których czcz Hellenowie — lud mi,
którzy do yli staro ci. Chocia i egipskiego Heraklesa nazywa
jednym z bogów drugiego pokolenia, a Dionizosa — trzeciego 43,
jako e mieli pocz tek swego istnienia i nie byli wiekui ci;
jednak e tych uwa a za bogów, a tamtym, jako miertelnym
herosom, nale si —jego zdaniem — ofiary jak dla zmarłych, a
nie jak dla bogów 44. To samo mówi o Panie, obalaj c przez
egipskie przechwałki i brednie najczcigodniejsze i naj wi tsze
helle skie prawdy religijne 45.
14. Ale nie to jest najgorsze. Wyprowadzaj c ród Heraklesa
od Perseusza, mówi, e według podania Persów Per-seusz był
Asyryjczykiem; „przywódcy za Dorów — powiada — zdaj si
by czystej krwi Egipcjanami, je li kto odniesie ich do
przodków Danae i Akrisiosa 46. A Epafosa
40

II 49. Melampus — syn Amythaona, mityczny wieszczek i uzdrowiciel.
II 171. Danaos wraz z 50 córkami uciekł z Egiptu do swej praojczyzny
Argos, Danaidy bowiem nie chciały po lubi swych 50 kuzynów. Do cigni te,
jednak musiały to zrobi , ale w noc po lubn , z wyj tkiem jednej, wymordowały
swych m ów.
42
II 61 i 171.
43
II 43, 145 i n.
44
II 44. Herosom składano w ofierze czarne zwierz ta, a nie białe, i obrz dy
były inne.
45
II 46 i 145 (ale nie całkiem tak, jak Plutarch podaje). 46 VI 53 i n.
41

i Io, i Iasosa, i Argosa 47 całkiem pomin ł, dbaj c o to, by nie
tylko wykaza , e inni Heraklesowie byli Egipcjanami i
Fenicjanami, ale i tego, o którym sam twierdzi, e urodził si
jako trzeci po nich, wygna z Hellady do barbarzy ców. A
wszak e spo ród dawnych uczonych m ów ani Homer, ani
Hezjod, ani Archiloch, ani Pejsandros, ani Stesichoros, ani
Alkman 48 czy Pindar nie wspominaj o Heraklesie egipskim czy
fenickim, tylko wszyscy znaj jednego tego Heraklesa,
jednocze nie beockiego i argejskiego 49.
15. A wszak e i spo ród siedmiu m drców, których on
nazywa sofistami50, Talesa przedstawia jako z pochodzenia
Fenicjanina, barbarzy c 51. Zniewa aj c za bogów pod mask
Solona, powiedział: „Kroisosie, wypytujesz mnie o sprawy
ludzkie, a ja wiem, e bóstwo jest bardzo zawistne i kapry ne" 52.
Własne przekonanie o bogach przypisuj c Solonowi dodaje do
blu nierstwa zło liwo . O Pitta47

Danaos, prapradziad Akrisiosa, jest Hellenem, pochodz c od Epafosa, syna
Io, kochanki Zeusa. lasos bywa w mitologii ojcem Io, czasem jej synem. Argos
ma ró ne genealogie; najcz ciej jest wielookim stra nikiem Io z ramienia Hery
(por. przyp. 24).
48
Archilochos z Paros, wybitny poeta liryczny z VII w. p.n.e. Pejsandros z
Rodos z VI w. p.n.e., autor epopei o Heraklesie. Stesichoros z Himery z VII/VI
w. p.n.e., poeta liryki chóralnej. Alkman z Sardes z VII w. p.n.e. — ditto.
49
Beocki—jako urodzony w Tebach z królowej teba skiej Alkmeny.
Argejski, jako zwi zany z Tiryntem w Argolidzie.
50
„Sophistes" u wczesnych greckich pisarzy znaczy po prostu „m drzec". W
czasach Plutarcha ma ju odcie ujemny.
51
I 170.
52
Rozmowy Solona, ate skiego m a stanu, jednego z „siedmiu m drców", z
królem lidyjskim Kroisosem, s cz sto cytowane. Pogl d Solona na bogów nie
jest bynajmniej odosobniony, powszechna jest obawa przed „zawi ci bogów".
Pobo nego Plutarcha, kapłana i gor cego czciciela Apollona, to razi.

ku 53 przytacza szczegóły drobne i nie warte wzmianki, a pomija
najwi kszy i najpi kniejszy czyn tego m a, doszedłszy wła nie
do tych spraw. Mianowicie kiedy Ate -czycy i Mytile czycy
toczyli bój o Sigejon 54 i wódz ate ski Frynon wyzwał na
pojedynek ka dego, kto by chciał, wyst pił przeciw niemu
Pittakos, zarzucił na sie i cho to był rosły i silny m , zabił
go. Gdy za Mytile czycy ofiarowywali mu wielkie dary, cisn ł
oszczepem i za dał tylko tyle gruntu, ile przeleciał pocisk; i do
dzi dnia ten kawałek ziemi nazywa si Pittakejon. A có na to
Herodot, doszedłszy do tego miejsca? Zamiast znakomitego
czynu Pittaka, opisał ucieczk poety Alkajosa z pola bitwy i
porzucenie or a 55. Przemilczeniem tego, co dobre, a nie
pomini ciem tego, co złe, przy wiadczył tym, którzy powiadaj ,
e zawi i rado z cudzego niepowodzenia rodz si z tej
samej wady.
16. Nast pnie Alkmeonidów, którzy okazali dzielno ,
oswobodziwszy ojczyzn od tyrana, podaje w podejrzenie o
zdrad , mówi c, e sprowadzili Pejsistrata z wygnania za cen
mał e stwa z córk Megaklesa; dziewcz za powiedziało do
swej matki: „Wiesz, mamusiu? Pejsistratos obcuje ze mn w
nienaturalny sposób". Alkmeonidzi za oburzeni na to
przest pstwo, wygnali tyrana 56.
17. A eby za Lacedemo czycy nie doznali mniejszej
53

I 27. Pittakos — prawodawca Mytileny na Lesbos, jeden z „siedmiu
m drców".
54
Przyl dek w Troadzie.
55
V 95. Porzucenie or a, zwłaszcza tarczy, było uwa ane za ha b . Ale
poeta Archiloch (zob. przyp. 48) tego si nie wstydzi., a za jego przykładem
poszli inni poeci: Alkajos, Horacy.
56
I 59 nn. Zarzut niesłuszny: Herodot sprzyja mo nemu arystokratycznemu
rodowi Alkmeonidów i — por. — VI 121 zaprzecza pogłoskom o ich zdradzie
na rzecz Persów.

zło liwo ci ni Ate czycy, patrzcie tylko, jak poha bił
najbardziej podziwianego i czczonego w ród nich m a,
Othryadasa. Mówi bowiem, e on, wstydz c si wróci do
Sparty, skoro ocalał jedyny z trzystu współtowarzyszy broni, na
miejscu, w Thyreach odebrał sobie ycie 57. Wy ej bowiem
twierdzi, e zwyci stwo było sporne; tutaj za przez ten wstyd
Othryadasa za wiadczył, e Lacedemo czycy ponie li kl sk ,
gdy ha b było y po kl sce, a ocale po zwyci stwie byłoby
triumfem.
18. Pomijam ju to, e przedstawiwszy Kroisosa jako
nieokrzesanego i miesznego samochwała58, opowiada, e on,
jako jeniec wojenny dawał pouczenia i upomnienia Cyrusowi59,
który przez swój rozum, wielkoduszno , i dzielno był chyba
pierwszym po ród królów. Kroisosowi za adnej innej cnoty
nie przypisał prócz tego, e czcił bogów wielkimi i cennymi
darami wotywnymi, i te wła nie rzecz przedstawił jako
najbardziej bezbo ny czyn. Albowiem brat jego Pantaleon 60
jeszcze za ycia ojca spierał si z nim o tron; a gdy Kroisos
został królem, jednego z popleczników i przyjaciół Pantaleona
kazał gr p-larskim zgrzebłem porozdziera na strz py, a z jego
mienia wykonane wota posłał bogom. O Medzie za Dejokesie,
który zdobył panowanie m stwem i sprawiedliwo ci ,
powiedział Herodot, e nie był on taki z natury, tylko gor co
pragn c władzy absolutnej gorliwie udawał cnot 61.
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I 82.
I 27, 30 nn., 53 nn., 71, 75.
59
I 88 nn. Cyrus (Kyros) — zało yciel perskiej monarchii, idealizowany
przez greckich historyków.
60
I 92. Pantaleon był przyrodnim bratem Kroisosa z matki Greczynki, st d
greckie imi . Oczywi cie nie wszystkie wota Kroisosa pochodziły z tego ródła,
o którym mówi Herodot w tym rozdziale.
61
I 96.
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19. Ale mniejsza o barbarzy ców; tak obfito on przynosi
przykładów odnosz cych si do Hellenów. Otó według niego
Ate czycy i wielu innych Jo czyków wstydzili si tej nazwy i
nie chcieli by nazywani Jo czykami, a ci w ród nich, którzy
uwa ali si za najszlachetniejszych z pochodzenia i przybyli z
ate skiego prytanejon62, spłodzili dzieci z barbarzy skimi
kobietami, wymordowawszy ich ojców, m ów i dzieci. Dlatego
te kobiety ustanowiły mi dzy sob pod przysi g obyczaj, który
przekazały córkom, eby nigdy nie spo ywa posiłków z
własnym m em ani go nie woła po imieniu 63. Obecni za
Milezyjczycy pochodz od tych kobiet. A dodaj c, e prawdziwi
Jo czycy to ci, co obchodz wi to Apaturiów, „obchodz za
wszyscy prócz Efezjan i Kolofo czyków" — tym samym
wykluczył ich ze szlachetnego rodu 64.
20. O Paktyesie, który zbuntował si przeciw Cyrusowi,
mówi, e Kymejczycy i Mytile czycy byli gotowi go wyda , „za
jak cen , nie jestem w mo no ci dokładnie poda " 65 (ładna to
rzecz nie sprawdzi , jak wysoka była cena, a tak wielka ha b
przypisa helle skiemu miastu, jakby si było pewnym swego!).
Dalej mówi, e Chioci, gdy Paktyes przybył do nich, usun li go
ze wi tyni Ateny Opiekunki Miasta i wydali go, a uczynili tak
w zamian za Atarneus66. A przecie Charon z Lampsaku 67 m
w star62

Prytanowie — wysoki urz d ate ski, którego ranga i kompetencje-ulegały
zmianom. Prytanejon to ich lokal urz dowy.
63
Popl tane dane z I 143 i 146.
64
I 147, ale relacja niedokładna. Apaturia — prastare wi to jo skie
na którym wpisywano do fratrii synów obywateli.
65
Skrót wiadomo ci z I 157-160, ale w tek cie Plutarcha luka, nie jest on wi c
całkiem pewny.
66
I 160. Atarneus — miasto w Myzji poło one naprzeciw wyspy Lesbos.
67
Charon z Lampsaku, kronikarz prawdopodobnie wcze niejszy od Herodota.

szym wieku, pisz c o Paktyesie, adnej takiej zmazy nie
przypisuje ani Mytile czykom, ani Chiotom; pisze dosłownie:
„Paktyes, gdy dowiedział si , e nadci ga wojsko perskie,
uciekł najpierw do Mytileny, nast pnie na Chios, a Cyrus go
pojmał".
21. W III ksi dze za , opowiadaj c o wyprawie Lacedemo czyków przeciw tyranowi Polykratesowi68 twierdzi, e
według Samijczyków wyruszyli oni celem odwdzi czenia si
Samijczykom za odsiecz w wojnie messe skiej69, e
sprowadzili z powrotem wygnanych obywateli i wojowali z
Polykratesem; e natomiast Lacedemo czycy zaprzeczaj
takiej przyczynie i o wiadczaj , i wyruszyli bynajmniej nie z
odsiecz , ani by Samijczyków oswobodzi , tylko by si na
nich pom ci za to, i przywłaszczyli sobie jaki krater70,
wysłany przez Lacedemo czyków Kroisosowi oraz pancerz,
który znowu do nich był wysłany przez Amasisa 71. A
wszak e wr cz nie znamy w tych czasach miasta tak wrogiego
tyranom i tak ambitnego jak Lacedemon. Z powodu jakiego
to pancerza czy krateru wygnali Kypselidów z Koryntu i
Amprakii72, z Naksos —
68

Polykrates — słynny tyran wyspy Samos w drugiej połowie VII w. p.n.e.;
Herodotowi zawdzi czamy wiele opowie ci o nim.
69
Mieszka cy równiny messe skiej na Peloponezie parokrotnie próbowali
uwolni si od jarzma sparta skiego.
70
Wielkie naczynie ozdobnego kształtu u ywane do mieszania wina z wod .
71
III 47, gdzie jest opis wspaniało ci tego pancerza. Amasis — faraon
egipski.
72
Potomkowie tyrana Koryntu Kypselosa rz dzili wieloma koloniami, m. in.
Ampraki w półn.-zach. Grecji. W tpliwe, eby Spartanie rzeczywi cie wtr cali
si w tamtejsze sprawy. S wiadectwa, które mówi , e tyrani zostali obaleni
przez ruchy demokratyczne.

Lygdamisa 73, z Aten — synów Pejsistrata 74, z Sykionu —
Ajschinesa 75, z Thasos — Symmacha, z Fokidy — Aulisa, z
Miłetu — Aristogenesa 76, a w Tessalii obalili rz dy
samowładne, kiedy to król Leotychides zrzucił z tronu Aristomedesa i Agelaosa 77? O tym wszystkim dokładniej napisali
inni. Według za Herodota Lacedemo czycy posun li si do
ostatnich granic nikczemno ci i głupoty, je li, wyparłszy si
celu jak najwznio lejszego i najzacniejszego, przyznali, e przez
m ciwo i małostkowo napadli ludzi b d cych w ci kim
poło eniu i trapionych nieszcz ciem.
22. No, ale mo e Laccdemo czyków oczernił, bo mu si
poniek d nasun li „pod pióro"? Za to Korynt, który nie miał
zwi zku z t spraw , jednak nadło ywszy, jak powiadaj , drogi,
przy okazji obarczył ohydnym oskar eniem, najgorszym
oszczerstwem. „ ywy udział wzi li, powiada, w tej sprawie
przeciw Samos tak e Koryntianie, jako e Samijczycy
wyrz dzili im byli poprzednio zniewag . Mianowicie tyran
Koryntu Periander wysłał trzystu chłopców z najpierwszych
rodzin z Kerkyry do Alyattesa 78
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Tyran wyspy Naksos, protegowany przez Pejsistrata. Obalenie przez
Spartan w tpliwe.
74
W rzeczywisto ci tylko Hippiasa (Hipparchos zgin ł z r k słynnych
„tyranobójców": Aristogejtona i Harmodiosa).
75
Osobisto sk din d nieznana.
76
Symmachos, Aulis i Aristogenes s równie nieznani, interwencja za
sparta ska na wyspie Thasos i w Milecie nieprawdopodobna.
77
Imiona Aristomedesa i Agelaosa znamy tak e tylko st d, ale Herodot (VI
72) mówi, e król sparta ski Leotychides wyruszył, by ukara tessalskich
władców z rodu Aleuadów za ich zdrad na rzecz Persów; oni go jednak
przekupili i pozostawił ich przy władzy. Rzecz si wydała i Leotychides poszedł
na wygnanie.
78
Wyspa Kerkyra, dzi Korfu. Alyattes — król lidyjski, ojciec Kroisosa (zob.
wy ej).

na przyszłych rzeza ców. Gdy za oni po drodze wyl dowali na
Samos, mieszka cy jej pouczyli ich, eby zasiedli jako
błagalnicy w wi tyni Artemidy i codziennie zaopatruj c ich w
ciastka z miodem i sezamem jako po ywienie, tak ich ocalili79. I
to nasz historyk nazywa zniewag Samijczyków wzgl dem
Koryntian!, i to, powiada, jeszcze bardziej rozgniewało
Lacedemo czyków w niemało lat pó niej — zarzut, e trzystu
chłopcom helle skim ocalili m sko . A ha b t przypisuj c
Koryntianom, wykazuje, e obywatele byli gorsi od tyrana. On
bowiem pom cił si na Kerkyrejczykach za zamordowanie przez
nich swego syna 80; a za jakie krzywdy ukarali Koryntianie
Samijczyków, którzy przeszkodzili tak strasznemu okrucie stwu
i bezprawiu? A w dodatku przenosz c gniew i pomst o trzy
pokolenia pó niej 81, i to w sprawie tyranii, po której upadku nie
przestawali niszczy i zaciera wszelkich jej ladów i pami ci,
jako e była dla nich uci liwa i sroga 82! Ale niech e b dzie
taka zniewaga ze strony Samijczyków wobec Koryntian; a jak
to kar wymierzyli Koryntianie Samijczykom? Je liby bowiem
naprawd byli gniewni na nich, nie powinni byli pod ega
Lacedemo czyków, tylko raczej odradza im wypraw przeciw
Polykratesowi, bo by wówczas tyran nie utracił władzy, a
Samijczycy nie odzyskali wolno ci i nadal byli niewolnikami. A
co najwa niejsze — z jakiej e to racji Koryntianie byli gniewni
na Samijczyków, którzy chcieli ocali chłopców z Kerkyry, a nie
potrafili, natomiast za nie mieli pretensji do Knidyj79

Niedokładna relacja z II 48.
III 53.
81
Według greckiego sposobu obliczania; ale w III 48 mówi Herodot: „o jedno
pokolenie wcze niej" (je li tekst uwa a za nie uszkodzony).
82
Por. mow Koryntian do Lacedemo czyków, V 92.
80

czyków, którzy ich ocalili i odwie li do domu 83? A wszak e
Kerkyrejczycy niewiele wagi przywi zuj do udziału Samijczyków w tej sprawie, a za to Knidyjczyków pami taj ,
przyznaj im u siebie zaszczyty, uchwalaj przywileje 84 — gdy
to oni nadpłyn li, wyp dzili ze wi tyni stra ników Periandra,
zabrali chłopców i odstawili na Kerkyr , jak to opisał Antenor w
Historii Krety i Dionizjos z Chalkidy w Zało eniach miast85; e
nie dla ukarania Samijczyków, lecz dla ich uwolnienia od tyrana
i dla ich dobra wyruszyli Lacedemo czycy, sami Samijczycy s
wiadkami. Powiadaj bowiem, e Spartiacie Archiasowi, który
si odznaczył w boju i poległ, został wystawiony na koszt
publiczny grobowiec i odbiera on u nich cze . Tote i jego
potomkowie utrzymuj z Samijczykami bliskie i serdeczne
stosunki, jak to zreszt i sam Herodot za wiadczył 86.
23. W pi tej ksi dze mówi on, e Klejstenes, jeden z
pierwszych i najznakomitszych m ów, skłonił Pyti , by została
kłamliw wieszczk nakazuj c ci gle Lacedemo czykom, eby
uwolnili Ateny od tyranów 87. Przez to czyn wielce słuszny i
sprawiedliwy oczernia, przypisuj c mu taki wyst pek i
wi tokradztwo a odbieraj c wiar w szlachetn wyrocznie
boga, godn samej Temidy, która, jak mówi , w niej
uczestniczyła 88. Isagoras miał według niego odst pi swoj
on Kleomenesowi, który utrzymywał z ni stosunek 89; a eby
za gwoli wiarogodno ci do zarzutów
83

Ale według Herodota nie Knidyjczycy, tylko Samijczycy odwie li
chłopców na Kerkyr .
84
Nie zachowały si adne wiadectwa, które by to potwierdzały.
85
Dzieła tych historyków si nie zachowały.
86
III 55.
87
V 63.
88
Temida miała by władczyni wyroczni delfickiej przed Apollonem.
89
Herodot mówi o tym, V 70, w formie pogłoski.

domiesza pewne pochwały, mówi: „Isagoras, syn Tisamenesa
pochodził ze znacznego rodu, ale jego bardziej odległych
przodków nie potrafi wymieni ; jego krewni składali ofiary
Zeusowi Karyjskiemu 90". Zgrabny to i elegancki sarkazm
pisarza — wyprawi z uszanowaniem Isagorasa do Karyjczyków
jak na złamanie karku 91. Aristogejtona za ju nie okr nie i
podst pnie, tylko wprost przez bram wyp dza do Fenicji,
twierdz c, e jest z dziada pradziada Gefyrejczykiem,
Gefyrejczycy za nie s Eretryjczykami z Eubei, jak niektórzy
uwa aj , tylko Fenicjanami, jak on sam si wywiedział 92.
Nie mog c przeto odebra Lacedemo czykom uwolnienia
Ate czyków od tyranów, potrafił najchwalebniejszy czyn
pomniejszy i skala najhaniebniejszym pos dzeniem. Pisze
bowiem, e oni zaraz po ałowali swego czynu jako
niesłusznego, gdy pobudzeni fałszywymi wyroczniami wygnali
z ojczyzny tyranów, którzy byli z nimi zaprzyja nieni i obiecali
podda im Ateny — oddali za miasto niewdzi cznemu
pospólstwu 93. Nast pnie wi c według niego wezwali Hippiasa z
Sigejon i chcieli sprowadzi z powrotem do Aten, ale sprzeciwili
si temu Koryntianie i odradzili im to, gdy Sokles przedstawił
im, jak wiele zła wyrz dzili Koryntowi Kypselos i Periander w
czasie tyranii 94.
90

Zeus z przydomkiem Karios był jednak czczony tak e w Tessalii i Beocji,
nie tylko w Karii.
91
Gra słów, nie da si przetłumaczy dosłownie.
92
V 57. Aristogejton—jeden z dwóch słynnych ate skich „tyranobój-ców"
(por. przypis 74).
93
V 91.
94
Imi Soklesa z Koryntu poprawiano na Sosikles. Kypselos — zob. przyp.
72. Periander, jego syn, zaliczany był do „siedmiu m drców", ale przypisywano
mu te ró ne zbrodnie, m. in. zabicie własnej ony (Herodot, III 50).

Co prawda, Periandrowi nie przypisywano adnego gorszego ani
okrutniejszego czynu poza ow wysyłk trzystu chłopców,
których według Herodota odebrali i uratowali od tego losu
Samijczycy, a o co chcieli si m ci Koryntianie jako obra eni.
Tak oto wiele sprzeczno ci i zamieszania wnosi do relacji,
wkradaj c si przy ka dej okazji, jego zło liwo .
24. W tym, co opowiada nast pnie o zdobyciu Sardes, jak
tylko mógł, oszkalował i oczernił cał rzecz, o mieliwszy si
nazwa
okr ty wysłane przez Ate czyków „sprawcami
nieszcz " 95 — dlatego, e tyle i tak wielkich miast helle skich
usiłowały one oswobodzi od barbarzy ców; a o Eretryjczykach
wspomniał tylko mimochodem i przemilczał ich czyn wspaniały
i godzien opiewania. Kiedy bowiem w Jonii nast piło ju
zamieszanie i flota królewska nadpływała — oni, uderzywszy z
boku, zwyci yli Cypryjczyków na Morzu Pamfilijskim 96, a
nast pnie zawrócili, zostawili okr ty w Efezie, zaatakowali
Sardes i oblegali Artafernesa 97, który si schronił na akropolu.
Chcieli bowiem przerwa obl enie Miletu, co im si udało, bo
nieprzyjaciół, zdj tych niezwykł panik , rozp dzili, a wycofali
si dopiero przed przewa aj c ich nawał . To opisał mi dzy
innymi tak e Lysanias z Mallos98 w historii Eretrii. I ładnie
byłoby—je li nie dla czego innego, to jako „nagrobek" po
zdobyciu i zburzeniu Miletu — przytoczy ten m ski, bohaterski
czyn. A ten powiada, e oni, pokonam przez barbarzy ców, dali
si zap dzi na swe okr ty 99. Nic takiego nie podaje Charon z
Lamp95

v 97.
Pamfilia, przybrze na kraina w południowej Azji Mniejszej.
97
Satrapa perski, rz dz cy w Sardes po podbiciu Lidii przez Persów.
98
Lysanias z Mallos w Cylicji, mało znany historyk.
99
V 102.
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saku, mówi za dosłownie: „Ate czycy wypłyn li w 20 trier na
pomoc Jo czykom, ruszyli przeciwko Sardes i zdobyli je oprócz
królewskiej twierdzy; uczyniwszy to, wycofali si do Miletu" 100.
25. A w szóstej ksi dze, opowiedziawszy, e Platejczycy
poddali si Spartiatom, a ci poradzili im zwróci si do
Ate czyków jako „s siaduj cych z nimi i dobrych
sprzymierze ców" 101 dodaje, niejako podejrzenie czy
przypuszczenie, lecz jako dobrze poinformowany, e „doradzili
to Lacedemo czycy nie przez yczliwo dla Platejczyków,
tylko poniewa chcieli, eby Ate czycy popadli w utrapienia
starłszy si z Beotami" 102. Je li wi c Herodot nie jest zło liwy,
to zło liwi i podst pni s Lacedemo czycy; t pi Ate czycy dali
si oszuka , a Platejczycy ani przez yczliwo , ani przez
poszanowanie, tylko jako pretekst do wojny zostali rzuceni
pomi dzy obie strony.
26. A co do pełni ksi yca, to ju jasno dowiedziono, e
oczernił Lacedemo czyków pisz c, jakoby oni wyczekiwali tej
pełni i dlatego nie pospieszyli z odsiecz Ate czykom pod
Maratonem103. Nie tylko bowiem tysi c razy wyruszyli i
wojowali na pocz tku miesi ca, nie czekaj c bynajmniej na
pełni 104, ale i na t bitw , która si odbyła 6 Boedromiona,
tylko o tyle si spó nili, e jeszcze zobaczyli poległych (nie
pogrzebanych), przybywszy na pole bitwy. Mimo to on napisał o
tej pełni: „Nie mogli tego zrobi natychmiast, nie chc c
pogwałci obyczaju, gdy był to
100

Charon, zob. przyp. 67.
Wła ciwie „protektorów, m cicieli".
102
VI 108.
103
VI 106.
104
By mo e zakaz ten dotyczył tylko miesi ca Karnejos.

101

dziewi ty dzie od pocz tku miesi ca 105, a oni o wiadczyli, e
nie wyrusz , dopóki kr g nie b dzie całkowity. Tak wi c czekali
na pełni " 106.
Ty za przenosisz pełni ze rodka miesi ca na pocz tek i
wprowadzasz w zamieszanie całe niebo i porz dek dni. A przy
tym obiecuj c opisa dzieje Hellady tak, by nie zabrakło im
sławy, chocia specjalnie starasz si wyró ni Ateny, nie
wspomniałe nawet o procesji do Agraj, któr oni celebruj
szóstego dnia107, składaj c dzi kczynienie za zwyci stwo.
To jednak słu y Herodotowi ku obronie przed zarzutem, który
mu stawiaj , e za pochlebstwa wzgl dem Ate czyków wzi ł od
nich wielkie pieni dze. Gdyby bowiem przeczytał to
Ate czykom, nie pozwoliliby na opowiadanie, e Filippides 108
wezwał Lacedemo czyków do walki na dziewi ty dzie , kiedy
ju było po bitwie, i w dodatku, e przybył z Aten do Sparty
nazajutrz; chyba eby Ate czycy posyłali po sprzymierze ców
po zwyci stwie. A e mianowicie dostał w Atenach w darze 10
talentów na wniosek Anytosa, za wiadcza Ate czyk Diyllos,
nieostatni z historyków 109.
105

Nie sposób ustali , czy Spartanie mieli na my li swój miesi c Karneios,
czy ate ski Boedromion. Ka de pa stwo miało osobn rachub czasu, niezgodn
z innymi.
106
VI 106. Plutarch nie powołuje si tu, cho mógłby, na wersj
przedstawion przez mówc Isokratesa, według której Spartanie wyruszyli
natychmiast, ale nie zd yli.
107
Agra lub Agraj — miejsce na rzek Ilłssos w Attyce, gdzie była wi tynia
Artemidy. Ka dy szósty dzie miesi ca był po wi cony Artemidzie. Sprawa
daty bitwy jest bardzo dyskusyjna.
108
Herodot (VI 105-106) nazywa ate skiego szybkobiegacza Fejdippi-desem.
109
Diyllos z Aten, czynny na przełomie IV i III w., autor historii Grecji w 27
ksi gach.

Opisawszy bitw pod Maratonem (...)110, jak przewa nie
twierdz , Herodot nawet liczb poległych pomniejsza wag tego
wydarzenia. Podobno bowiem Ate czycy lubowali Artemidzie
Łowczyni zło y w ofierze tyle koziołków, ilu zabij
barbarzy ców, a nast pnie po bitwie, gdy okazało si
niezliczone mnóstwo poległych, uchwalili przebłaga bogini
obiecuj c corocznie składa w ofierze 500 koziołków 111.
27. Ostatecznie jednak zostawmy te sprawy i zobaczmy, co
było po bitwie: „Wycofawszy si na pozostałych okr tach i
zabrawszy niewolników wzi tych w Eretrii z wyspy, na której
ich byli zostawili, opłyn li Sunion, chc c dotrze do miasta
przed Ate czykami; a kr yło w Atenach oskar enie, e na ten
pomysł wpadli za poduszczeniem Alkmeonidów, ci bowiem
porozumiawszy si z Persami ukazali im, gdy ju wsiedli na
okr ty, (jako sygnał) tarcze; i tak oni opłyn li Sunion" 112.
Pomi my to, e Eretryjczyków nazwał niewolnikami113, cho
przecie okazali miało
i ambicj nie mniejsza ni
którzykolwiek z Hellenów,
110

R kopisy nie wykazuj w tym miejscu luki. Mimo to, wydaje si , e
zostało opuszczone w tek cie jakie okre lenie co do liczby, mo e zbyt
ogólnikowe, które wywołało oburzenie Plutarcha, np. „w której zgin ło mnóstwo
barbarzy ców" (nb. VI 117 podaje Herodot liczb tych barbarzy ców — 6400).
Nie wszyscy wydawcy to uznaj .
111
To samo opowiada Ksenofont w Wyprawie Cyrusa (Anabaza), III 2, 12, i
inni autorzy.
112
VI 115. Nie jest wykluczone, zdaniem historyków, e Alkmeonidzi, jeden z
najstarszych i najmo niejszych rodów ate skich, w tym czasie odsuni ci od
władzy i znaczenia, mogli próbowa je odzyska przez zdrad na rzecz Persów.
Ale Herodot (VI 121) sam w to nie wierzy (zob. 862 F). Sunion — południowy
przyl dek Attyki.
113
Rzeczywi cie, Herodot nie u ył tu wyra enia "je cy" ("ajchmalotoj"),
tylko „niewolnicy" („andrapoda").

a doznali kl ski, na któr ich m stwo nie zasłu yło. Mniejsza te
o to, e oczernił Alkmeonidów, do których zaliczały si
najwi ksze rody i najwybitniejsi m owie; ale obalił cał
wietno zwyci stwa i zniweczył nast pstwa przesławnego
czynu, gdy nie wygl da u niego na tak wielki bój, tylko na
krótk potyczk z barbarzy cami, którzy wysiedli na l d (jak
rozpowiadaj oszczercy i zawistnicy 114)—je li według jego
relacji barbarzy cy nie uciekaj , przeci wszy cumy okr tów i
powierzywszy si wiatrom unosz cym ich jak najdalej od Aten
115
, tylko kieruj c si zdradzieck tarcz , płyn w nadziei
zdobycia Aten i spokojnie opłyn wszy Sunion zatrzymuj si w
pobli u Faleronu 116, a pierwsi i najznamienitsi z m ów w
desperacji (zdradzaj ) 116a miasto. Bo pó niej, kiedy uwalnia
Alkmeonidów od zarzutu zdrady, przypisuje j komu innemu.
„Kto bowiem wzniósł w gór tarcz , temu nie mo na
zaprzeczy " — mówi sam jako wiadek naoczny. A to przecie
byłoby niemo liwe, gdyby Ate czycy odnie li druzgoc ce
zwyci stwo; gdyby za sygnał był dany, nie byłby zobaczony
przez barbarzy ców, ratuj cych si w popłochu na okr ty pod
ulew pocisków i ciosów, i uciekaj cych stamt d na łeb na
szyj . Ale gdy potem znowu udaje, e wyst puje w obronie
Alkmeonidów, rezygnuje z zarzutów, które on pierwszy z ludzi
postawił, powiada: „Zdumienie mnie bierze i nie mog
uwierzy , eby Alkme-onidzi pokazali Persom tarcze jako
umówiony znak, z zamiarem poddania Aten barbarzy com i
Hippiaso114

Zwłaszcza historyk Theopompos z IV w.
Plutarch w ywocie Arystydesa V utrzymuje, e perskie okr ty popłyn ły
ku Atenom gnane wiatrem.
116
Faleron — stary port ate ski.
116a
Luka w tek cie łatwa do uzupełnienia.
115

wi" 117. Przypomina
przysłowiowego 118:
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Czekaj no, raku, wnet ci uwolni .

Czemu bowiem wysilałe si , by schwyta , je li schwytawszy,
masz zamiar wypu ci ? To tak? Ty oskar asz, potem bronisz,
wypisujesz potwarze na m ów znamienitych, które potem
wycofujesz, najwidoczniej sam sobie nie wierz c, bo wszak
słyszałe na własne uszy, jak twierdziłe , e Alkmeonidzi dali
sygnał tarcz , gdy barbarzy cy zwyci eni uciekali. Broni c
wi c Alkmeonidów sam siebie charakteryzujesz jako
donosiciela; je li bowiem Alkmeonidzi „okazuj si wrogami
tyranii, podobnie lub jeszcze bardziej ni Kallias syn Fajnipposa,
ojciec Hipponika" 119, jak tam piszesz, to gdzie podziejesz ten
ich spisek, o którym napisałe poprzednio? Mianowicie, e chc c
wej
w powinowactwo z Pejsistratem sprowadzili go z
wygnania i nie wyp dziliby z powrotem, gdyby nie oskar enie,
e obcuje z on nienaturalnie120.
Wprowadza wi c tak oto pl tanin : zaj ty szkalowaniem i
podejrzewaniem Alkmeonidów wtr ca pochwały Kalliasa syna
Fajnipposa i dodaj c wzmiank o synu Hipponiku, który za
czasów Herodota nale ał do najbogatszych ludzi w Atenach,
zdradza si z tym, e wprowadza Hipponika, który tu nie ma nic
do rzeczy, tylko po to, eby mu si zasłu y i pochlebi .
28. Poniewa wszyscy wiedz , e Argejczycy nie odmó117

Hippias, tyran ate ski — syn tyrana Pejsistrata, wygnany przez lud pod
wodz Alkmeonidów, intrygował na dworze perskim przeciw Atenom.
118
By mo e z bajki o raku i w u, z której znamy urywki.
119
Znany bogacz ate ski (zob. ni ej).
120
I 61 (zob. wy ej 858 C).

wili sojuszu z Hellenami 121(ale dali, by dowództwo całej
sprzymierzonej armii w połowie spoczywało w ich r ku) 122, a to,
eby nie by wci i całkiem pod rozkazami znienawidzonych i
wrogich im Laccdemo czyków, i temu zaprzeczy nie mo na —
on podsuwa im niezmiernie zło liwie wymy lony powód. Pisze
bowiem: „Skoro Hellenowie wezwali ich na pomoc, oni za dali
udziału w dowództwie wiedz c, e Lacedemo czycy nie zgodz
si na to, a oni pod tym pretekstem zostan w spokoju" 123. I
twierdzi, e pó niej argejscy posłowie przybywszy do Suz
przypomnieli o tym Artakserksesowi, a on odrzekł, e „do
adnego miasta nie ywi tak przyjaznych uczu jak do Argos" 124.
I Herodot, podszepn wszy to, swoim zwyczajem powiada, e nie
wie tego z cał pewno ci , ale wie, e wszystkim ludziom
zarzucaj to czy owo i e „nie Argejczycy jeszcze zachowali si
najhaniebniej. Ja za mam obowi zek podawa to (,co ludzie
mówi , ale oczywi cie nie musz wszystkiemu wierzy )125; i to
o wiadczenie niech si odnosi do całej mojej relacji. Bo wszak i
to mówi , e to Argejczycy naprowadzili Persów na Hellad ,
jako e im si w walce z Lacedcmo czykami nie powiodło i
woleli ka dy los ni aktualn niedol " 126. Czy nie mo na by
tego, co on wkłada w usta Etiopa, który na perskie wonno ci i
purpury miał rzec, e zwodnicze s i olejki Persów, i ich szaty126a
— odnie do samego Herodota?
121

Tj. w wojnie z Persami.
R kopisy nie wykazuj luki, ale wydawcy rekonstruuj tu brakuj cy do
sensu tekst na podstawie Herodota, VII 148. 123 VII 150.
124
VII 151. Tekst w tym miejscu uszkodzony, ró nie uzupełniany.
125
Zdanie uzupełnione na podstawie Herodota.
126
VII 152.
126a
III 22.
122

Zwodnicze s
dziejów:

i jego słowa, i całe przedstawienie przeze

Pokr tne, nic dobrego, wszystko fałsz i kłam127.

Jak malarze czyni jasne partie obrazu jaskrawszymi przez
s siedztwo cienia, tak on oszczerstwa uwydatnia poprzez
zaprzeczenia, a podejrzenia pogł bia przez dwuznaczno ci.
e Argejczycy nie wyruszyli wespół z Hellenami i z powodu
sporu o dowództwo ust puj c Lacedemo czykom tytułu do
m stwa, przynie li ha b
Heraklesowi128 i własnemu
szlachetnemu pochodzeniu — temu nie sposób zaprzeczy .
Lepiej bowiem byłoby wywalczy wolno
Hellenom pod
129
dowództwem Sifnijczyków czy Kythnijczyków ni kłóc c si
ze Spartiatami o władz wycofa si z tak licznych i doniosłych
walk. Gdyby jednak e to oni przyzwali Persów na Hellad
dlatego, e nie powiodło im si w wojnie z Lacedemo czykami,
dlaczegó nie stan li otwarcie po strome Persów, gdy ci
nadci gn li? Dlaczegó — je li nie chcieli wojowa pod
rozkazami króla perskiego — nie napadli przynajmniej na
Lakoni od tyłu, nie zaj li Thyrei 130, albo w inny sposób nie
szkodzili i nie trapili Lacedemo czyków? A mogli bardzo
zaszkodzi
Hellenom,
gdyby
nie
dali
mo no ci
Lacedemo czykom wyprawi si pod Plateje z tak wielk liczb
hoplitów.
29. Ale przynajmniej Ate czyków w swojej relacji wysławił i
wybawcami Hellady ogłosił. Owszem, słusznie i sprawiedliwie,
gdyby nie dodał do pochwał wielu potwa127

Cytat z tragedii Eurypidesa Andromache, w. 448.
Herakles, aczkolwiek urodzony w Tebach, przynale y do argejskiego rodu
Perseidów i jego wła ciw ojczyzn była Argolida (por. przyp. 49).
129
Sifnos, Kythnos — małe wysepki w archipelagu cykladzkim.
130
Thyrea — pograniczny teren, przedmiot konfliktów mi dzy Argos a
Spart .
128

rzy. Kiedy mówi, e „gdyby Lacedemo czycy zostali zdradzeni
przez innych Hellenów, osamotnieni, dokonawszy wielkich
przedtem,
czynów, chwalebnie by zgin li; albo te
zobaczywszy, e wszyscy Hellenowie stan li po strome Persów,
zawarliby z Kserksesem porozumienie"131— to nie mówi tego
gwoli pochwały Ate czyków, tylko raczej ich chwali po to, by
oczerni wszystkich innych. Któ by bowiem oburzał si na , e
nazbyt gwałtownie nastaje na Teban i Fokejczyków, skoro on
tych, co walczyli w obronie Hellady w pierwszym szeregu,
oskar a o zdrad , która wprawdzie nie nast piła, ale mogła była
nast pi ? A co do samych Lacedcmo czyków, spraw zostawia
niewyja nion , podaj c w w tpliwo , czy by polegli w boju z
nieprzyjacielem, czy by si poddali, nie wierz c mało wa nemu,
na Zeusa, wiadectwu pod Termopilami.
30. Opisuj c za rozbicie okr tów królewskich pisze:
„Ameinokles syn Kretinesa, pochodz cy z Magnezji, ogromnie
na tym skorzystał, zagarn wszy całe skarby złota" — otó i temu
nie darował. „Ale on, pisze dalej, wzbogaci si wprawdzie
niezmiernie tym znaleziskiem, pod innym za wzgl dem był
nieszcz liwy; dotkn ł
go
bowiem
(okrutny
los
132
dzieciobójstwa) . Ka dy wszak widzi e Herodot wprowadza
znalezisko złota i wyrzuconych na brzeg przez morze bogactw
tylko po to, by zrobi sobie pole do wzmianki, e Ameinokles
zabił własnego syna.
31. Arystofanes Beota133 napisał, e Herodot bezskutecznie
domagał si od Teban pieni dzy; a gdy chciał z ich młodzie
porozmawia i podyskutowa , władze mu
131

VII 139.
Luka w tek cie uzupełniona na podstawie Herodota VII 191.
133
Arystofanes z Teb, lokalny historyk, prawdopodobnie z IV w.

132

nie pozwoliły przez nieokrzesanie i niech
do zaj
intelektualnych; ale nie ma na to adnych innych wiadectw.
Herodot za przy wiadcza Arystofanesowi, oskar aj c Teban ju
to kłamliwie, ju to przez (schlebianie ich przeciwnikom) 134, ju
to przez nienawi i wrogo do nich. Co do Tessalczyków
bowiem wykazuje zgodnie z prawd , e od pocz tku byli
zmuszeni przył czy si do Persów 135; a co do innych
Hellenów, wdaj c si w wieszczby, czy by zdradzili
Lacedemo czyków, dodaje: „nie dobrowolnie, lecz zmuszeni,
gdy jedno miasto padało po drugim" 136. A Tebanom, gdy ich
zmusiła ta sama konieczno , nie darował tego. Chocia 500
wojowników137 wysłali do Tempe138 pod wodz Mnamiasa, a do
Termopil tylu, ilu za dał Leonidas, którzy jedyni wraz z
Tespijczykami wytrwali przy nim, gdy inni go opu cili po
okr eniu przez Persów. A gdy barbarzy cy sforsowali przej cia
i byli ju na granicy, a Spartiata Demaratos139 zaprzyja niony z
Attaginosem 140, przywódc oligarchii, przeprowadził to, e
został on przyjacielem i go ciem króla, Hellenowie za byli ju
na okr tach, a adne l dowe wojska nie przybywały na pomoc
— wtedy dopiero, w sytuacji bez wyj cia, zgodzili si na
zawarcie ugody. Nie mieli bowiem ani morza, ani okr tów jak
Ate czycy, ani nie mieszkali jak Spartiaci w oddaleniu, w
zapadłym k cie Hellady; gdy
134

Tekst zepsuty, ró nie poprawiany.
VII 172.
136
VII 139.
137
Czterystu według Herodota, VII 202.
138
Tempe — w wóz mi dzy Oss a Olimpem, przełom rzeki Penejosu.
Herodot nie wspomina o adnym teba skim kontyngencie w Tempe.
139
Wygnany król sparta ski, doradca Kserksesa.
140
O uczcie, któr wydał ów Tebanin Attaginos wspólnie Persom i swoim
rodakom, opowiada Herodot, IX 15.
135

za Medowie ju byli oddaleni zaledwie o półtora dnia drogi,
oni, ustawiwszy si w ciasnym w wozie, i stoczywszy walk
wraz ze Spartiatami jedynie i Tespijczykami, padli. A nasz
historyk, który jest na tyle sprawiedliwy, e uznaje, i
Lacedemo czycy, gdyby zostali opuszczeni przez wszystkich i
pozbawieni sprzymierze ców, mo e by i zawarli ugod z
Kserksesem — Teban, którzy wła nie doznali tej samej
konieczno ci, zniewa a. Nie mog c za zaprzeczy dokonanemu
przez nich najwi kszemu i najchwalebniejszemu czynowi,
niweczy go, podsuwaj c podejrzenie i niesławny powód. Pisze
mianowicie: „Sprzymierze cy wi c, odesłani przez Leonidasa,
posłuszni mu oddalili si ; Tespijczycy za i Tebanie jedyni
pozostali przy Lacedemo czykach, przy czym Tebanie wbrew
woli. ich bowiem zatrzymał Leonidas w roli zakładników,
Tespijczycy za — z cał dobr wol , o wiadczaj c, e nigdy nie
opuszcz Leonidasa i jego hufca" 140a. Czy nie jest to jawnym
dowodem, e on ywi w stosunku do Teban osobist zło i
wrogo , przez któr nie tylko oczerniał kłamliwie i
niesprawiedliwie ich miasto, ale nie dbał nawet o
prawdopodobie stwo tej potwarzy ani o sprzeczno w swoim
tek cie, widoczn niemal dla wszystkich141? Dopiero co
powiedziawszy, e „Leonidas, gdy zauwa ył, e sprzymierze cy
nie maj ochoty dzieli z nim niebezpiecze stwa, kazał im si
oddali " 142, zaraz potem mówi, e zatrzymał Teban wbrew ich
woli143; przecie raczej byłby ich wygnał, nawet gdyby chcieli
pozosta , o ile byli w podejrzeniu, e sprzyjaj Persom. Nie taki
miał rozum ów król Spartiatów i wódz całej Hellady, eby
zatrzyma
140a

VII 222
Tekst w tym miejscu nie całkiem pewny.
142
VII 220.
143
VII 222.
141

„w roli zakładników" przy swoich trzystu wojownikach —
czterystu uzbrojonych, kiedy wróg ju nacierał z frontu i z tyłu.
Gdyby bowiem poprzednio zabrał ich ze sob „w roli
zakładników", to by oni w tej krytycznej sytuacji odeszli sobie,
nie dbaj c o Leonidasa, a Leonidas bardziej by si obawiał
oskrzydlenia przez nich ni przez barbarzy ców.
A ponadto czy nie byłby mieszny Leonidas, gdyby kazał
odej
pozostałym Hellenom, jako e groziła im wkrótce
niechybna mier , a Teban zatrzymał, by ich pilnowa w obliczu
Hellenów, skoro sam miał zgin ? Je liby miał naprawd
prowadzi tych m ów „w roli zakładników", czyli raczej
je ców, to nie powinien był zatrzymywa ich razem z gotowymi
na mier , tylko odesła razem z odchodz cymi. A co jeszcze
mo na było poda jako przyczyn , mianowicie: „by mo e
zatrzymał ich po to, by zgin li", to autor wykluczył, mówi c w
tych słowach o ambicji Leonidasa: „Leonidas odesłał
sprzymierze ców raczej wzi wszy to 144 pod uwag i chc c
pozostawi cał sław Spartiatom, ni dlatego, eby ró nili si
postaw " 145. Szczytem głupoty byłoby wszak — odmawiaj c
sławy sprzymierze com, dla udziału w niej zatrzyma wrogów.
Natomiast e Leonidas nie był w nieprzyja ni z Tebanami, tylko
wła nie miał ich za wiernych przyjaciół, wiadcz fakty. Przybył
bowiem do Teb z cał armi i na sw pro b uzyskał co , czego
nie dost pił jeszcze nikt — mianowicie sp dził noc w wi tyni
Heraklesa i widzenia senne, które miał, ogłosił Tebanom: miał
ogl da najwi ksze i najznakomitsze miasta Hellady miotane i
wstrz sane wielk i gro144

Tj. wyroczni , któr cytuje Herodot, VII 220.
Sprawa wła ciwie nie jest jasna, ale wygl da na to, e Herodot nie jest dla
Teban sprawiedliwy (zob. Wst p).
145

n burza na morzu, Teby natomiast wznosz ce si ponad nimi
wszystkimi wysoko a pod niebo — a potem nagle znikn ły. I to
rzeczywi cie było podobne do losu, który w długi czas pó niej
spotkał to miasto 146.
32. Herodot w opisie bitwy przy mił tak e najbardziej
bohaterski czyn Leonidasa, twierdz c, e wszyscy polegli na
miejscu w w wozie pod wzgórzem147; rzecz za miała si
inaczej. Gdy skoro poznali, e barbarzy cy noc obchodz
w wóz naokoło, ruszyli na ich obóz, niemal do namiotu
królewskiego, chc c króla zabi i przy tym zgin , i posuwali si
naprzód a do namiotu zabijaj c ka dego po drodze a odpieraj c
innych; kiedy za nie znale li Kserksesa, w poszukiwaniu za
nim bł kaj c si w ród niezliczonych wojsk, otoczeni zewsz d
przez barbarzy ców, dopiero zgin li148. A wszystkie inne oprócz
tego odwa ne czyny i wypowiedzi Spartiatów, które on opu cił,
zostan zapisane w ywocie Leonidasa149; nie zaszkodzi troch
ich i teraz przytoczy .
Urz dzili oni swoje własne igrzyska pogrzebowe przed
wyruszeniem, a przypatrywali si im ich ojcowie i matki. A sam
Leonidas komu , kto powiedział, e tak niewielu zabiera ze sob
na bój, odrzekł: „Wielu —jak na id cych na mier " 150. A do
ony, gdy wyruszał, a ona zapytała, czy nie powie jej jakiego
słowa, odwróciwszy si , odparł:
146

To „vaticinium ex eventu" odnosi si do krótkotrwałej hegemonii Teb w
latach 371-362, a potem do zburzenia ich przez Aleksandra Wielkiego w 335 r.
147
VII 225.
148
Ta wersja wyst puje u Diodora z Sycylii w jego Bibliotece (X 10),
cz ciowo zachowanym wielkim dziele historycznym.
149
Nie wiadomo, czy Plutarch ten ywot rzeczywi cie napisał.
150
U Uiodora XI 4 daje Leonidas t odpowied urz dnikom sparta skim
poufnie.

„Po lubiaj dzielnych m ów i wydawaj na wiat dzielne
dzieci!"151. W Termopilach za , po oskrzydleniu, chc c ocali
dwóch wojowników wysokiego rodu dał jednemu z nich list i
chciał go wysła , ale ten nie przyj ł i z gniewem odrzekł: „Jako
wojownik wyruszyłem z tob , niejako posłaniec!" Drugiemu za
nakazał co zakomunikowa władzom sparta skim, a ten ze
słowami: „(Lepiej spełni mój obowi zek, je li tu zostan i
lepiej wówczas potocz si ) sprawy" 152, pochwycił tarcz i
stan ł w szyku.
Takie opuszczenia mo na by wybaczy komu innemu; ale ten,
kto przytacza puszczenie wiatrów przez Amasisa153,
przyprowadzenie osłów i u yczenie bukłaków przez złodzieja 154
oraz nagromadza wiele tym podobnych historii, z pewno ci nie
przez niedbalstwo czy przeoczenie opuszcza szlachetne czyny i
słowa, tylko przez niech i uprzedzenie do niektórych osób.
33. A o Tebanach najpierw mówi, e razem z Hellenami
walczyli pod przymusem155. Wygl dałoby wi c na to, e nie
tylko Kserkses, ale i Leonidas miał w wojsku ludzi z biczami,
którzy zmuszali Teban wbrew woli do walki pod razami. Czy
mo e by sro szy oszczerca ni ten, co twierdzi, e pod
przymusem walczyli ludzie, którzy mogli w ucieczce szuka
ocalenia, i e sprzyjali Persom z dobrej woli, skoro nikt z tamtej
strony nie przyszedł im z pomoc ? A w dalszym ci gu pisze:
„Kiedy inni byli
151

Plutarch cytuje t wypowied i gdzie indziej. By mo e jednak wypowied
ta pierwotnie dotyczyła jakiej sparta skiej kobiety, a nie ony Leonidasa, jako
e po grecku „gyne" mo e znaczy i „ ona", i "kobieta".
152
Tekst uzupełniony na podstawie innego dzieła Plutarcha, gdzie mowa o
tym samym fakcie.
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Herodot II 162.
154
Herodot II 121
155
VII 233.

przypieram do wzgórza, Tebanie, odł czywszy si , podchodzili
do barbarzy ców, wyci gaj c r ce i mówi c, zgodnie z prawd ,
e sprzyjaj Persom, e dali królowi ziemi i wod , e przybyli
do Termopil pod przymusem i e nie z ich winy król został
ranny. Te słowa ocaliły im ycie, bo i Tessalczyków mieli za
wiadków" 156. Wyobra tylko sobie w takim tumulcie, wrzasku
barbarzy ców, ogólnym zgiełku uciekaj cych i cigaj cych, tak
mow obro cz . I w ród mordowanych i deptanych w ciasnocie
ludzi — Tessalczyków, którzy po wiadczaj , e gdy władali
Hellad a do Tespiów, niedawno Tebanie odparli ich i pokonali
w bitwie, zabiwszy wodza ich Lattamyasa157, takie bowiem były
podówczas stosunki mi dzy Beotami a Tessalczykami, adnego
za zbli enia ani przyja ni. No, ale niechby nawet Tessalczycy
co za wiadczyli — to w jaki sposób ocaleli Tebanie?
„Niektórych, gdy si zbli ali, barbarzy cy zabili (jak sam
powiada), a wi kszo na rozkaz Kserksesa pi tnowali pi tnem
królewskim, poczynaj c od wodza Leontiadesa 158. Tymczasem
wodzem pod Termopilami nie był bynajmniej Leontiades, tylko
Anaksandros, jak podaje Arystofanes159 na podstawie „list
uczestników" oraz Nikander z Kolofonu160; i nikt przed
Herodotem nie słyszał o pi tnowaniu Teban przez Kserksesa.
Zreszt byłaby to najlepsza obrona przeciw
156

Tam e.
aden z autorów nie wspomina o takiej bitwie prócz Plutarcha, który mówi
o niej w ywocie Kamilla, 19, ale datuje j na dwa wieki przed bitw pod
Leuktrami, czyli zbyt dawno jak na sytuacj tutaj.
158
VII 233.
159
Teba ski historyk, por. przyp. 133.
160
Znany głównie jako autor dydaktycznych poematów o jadach, truciznach i
lekarstwach na nie, ale pisał te dzieła historyczne, nie zachowane.
157

potwarzy i miasto słusznie mogłoby si chlubi tymi pi tnami,
skoro by Kserkses potraktował Leonidasa i Leontiadesa jako
najgorszych wrogów: tego bowiem martwe ciało kazał
okaleczy , tamtego za ywcem pi tnowa 161. A ten, kto
powiedział, e okrucie stwo Kserksesa wobec Leonidasa było
dowodem, i barbarzy ca na nikogo za ycia nie był tak
rozjuszony jak na niego, o Tebanach za , i cho sprzyjali
Persom, zostali napi tnowani pod Termopilami, a pod
Pi tejami162 mimo to nadal im sprzyjali — moim zdaniem, tak
jak Hippoklejdes ta cz c na stole do góry nogami „przeta czył
prawd " i o wiadczył: „Herodot nie dba o to!"163
34. A w VIII ksi dze mówi, e Hellenowie stchórzyli pod
Artemision 164 i planowali ucieczk w gł b Hellady, Eubejczycy
za prosili, eby zaczeka troch , nim zd
ewakuowa rodziny
i słu b ; oni jednak zlekcewa yli to, dopóki Temistokles nie
dostał pieni dzy i nie podzielił si nimi z Eurybiadesem oraz
Adejmantem, wodzem Koryntian; wtedy dopiero pozostali na
miejscu i stoczyli z barbarzy cami bitw morsk 165. Przecie
Pindar, nie
161

Je li wiadomo o pi tnowaniu jest prawdziwa, to poniewa pi tnowanie
było kar niewolnika za zbiegostwo, wynikałoby st d, e Kserkses tak ukarał
je ców teba skich jako swoich zbuntowanych poddanych, a zatem dowodziłoby,
e Teby ju poddały si Persom, czego Plutarch nie chce dostrzega .
162
Bitwa pod Platejami w Beocji przyniosła decyduj ce zwyci stwo Grekom
nad Persami.
163
Aluzja do opowiedzianej u Herodota VI 127-129 historii o Hippoklejdesie,
który przez popis akrobatycznego ta ca stracił mał e stwo z Agarist , córk
tyrana Klejstenesa, i o wiadczył, e „o to nie dba".
164
Przyl dek na wyspie Eubei, koło którego flota grecka stoczyła bitw z
persk (było to jednocze nie z bitw w Termopilach). Plutarch mówi o tym tak e
w ywocie Temistoklesa, 7, nie kwestionuj c swego ródła.
165
Herodot VIII 4.

pochodz cy z miasta sprzymierzonego, lecz z oskar onego o
sprzyjanie Persom, jednak pomny na Artemision wygłosił :
Tam, gdzie synowie Aten ja niej cy nam wznie li
Niepodległo ci fundament...166

Herodot za , którego niejeden uwa a za głosiciela chwały
Hellady, wykazuje, e owo odniesione zwyci stwo było rzecz
skrytego przekupstwa i e Hellenowie walczyli wbrew woli,
oszukani przez wodzów, którzy wzi li za to pieni dze. I to
jeszcze nie koniec jego zło liwo ci: wszyscy prawd zgodnie
utrzymuj , e w bitwach morskich tam Hellenowie brali gór ,
lecz oddali barbarzy com Artemision posłyszawszy o
Termopilach; bo có był za po ytek siedzie tam i trzyma stra
na morzu, skoro wojna przeniosła si poza Termopile i Kserkses
ju opanował dost p do Hellady167. Herodot za , jeszcze zanim
doniesiono o mierci Leonidasa, ju ka e Hellenom naradza si
nad ucieczk , mówi c: „Mocno ucierpiawszy, Hellenowie,
zwłaszcza Ate czycy, których okr ty były w połowic
uszkodzone, zamierzali ucieka do Hellady" 168. e tak nazwał
wycofanie si przed bitw , a raczej u ył obelgi — niech mu
b dzie! Ale i wpierw u ył słowa „ucieczka" i tu nazywa to
ucieczk i zaraz znów powie o ucieczce, tak zajadle trzyma si
tego wyra enia: „Zaraz potem przybył do barbarzy ców na
statku m z Hestiei169, oznajmiaj c o ucieczce Hellenów spod
Artemision; oni za z nieufno ci zwiastuna tego uwi zili i posłali
szybkie okr ty na zwiady" 170.
166

Cytat z nic zachowanego dytyrambu Pindara, Turyn, frg. 93. 167 Z tym
zarzutem zgadzaj si i nowo ytni krytycy. Strategia na morzu i na l dzie nie jest
u Herodota jasno przedstawiona.
168
VIII 18.
169
Hestieja lub Histieja — miasto na Eubei.
170
VIII 23.

Có ty powiadasz — uciekli jak pokonam, skoro nieprzyjaciel
nie wierzy w ich ucieczk po bitwie jako niew tpliwych
zwyci zców? Czy godzi si wierzy takiemu oto, gdy pisze o
pojedynczym mie cie czy osobie, skoro jednym wyrazem
przekre la zwyci stwo Hellady, obala trofeum, a napis, który
umie cili przy wi tyni Artemidy „Zwróconej ku Jutrzence"171,
czyni pró nym popisem i przechwałk ? A brzmi ten epigramat
tak:
M ów z plemion przeró nych, przybyłych z Azyjskiej krainy, Aten
synowie tu, walcz c na wodach tych mórz, W boju odparli; a kiedy
zgin ły Medów zast py, Ten Artemidzie dar tutaj zło yli na znak172.

W tych bitwach nie pokazał szyków Hellenów, nie uwydatnił,
w którym miejscu walczyła flota ka dego miasta; a gdy
odpływali — co on nazwał ucieczk — powiedział, e
Koryntianie płyn li pierwsi, a Ate czycy ostatni173.
35. Nie wypadało mu zbytnio atakowa nawet tych
sprzyjaj cych Persom Hellenów, zwłaszcza e cho uwa any
przez innych za Turyjczyka, sam jednak wolał przynale e do
Halikarnasyjczyków 174, którzy, mimo i
Dorowie z
pochodzenia, wyruszyli z całym swym babskim dworem
przeciwko Hellenom175.
Bardzo daleki jest on od łagodniejszego potraktowania
przymusowych sytuacji perskich popleczników; i tak, mówi c o
Tessalczykach, e najgorszym swoim wrogom,
171

Ta wi tynia nadała nazw przyl dkowi Arlemision.
Autor nieznany (Diehl, Anth. Lyr. Gr., II, p. 104). 173 VIII 21.
174
Herodot pochodził z Halikarnasu w Karii (Azja Mniejsza), ale brał udział w
zało eniu ate skiej kolonii Thurioj w Italii, st d w niektórych r kopisach figuruje
jako „Turyjczyk".
175
Kontyngentem wojsk z Halikarnasu dowodziła tamtejsza królowa,
Artemizja.
172

Fokejczykom, zaproponowali ochron ich kraju od zguby za cen
50 talentów, pisze: „Fokejczycy bowiem jedyni w ród
mieszka ców tej okolicy nie sprzyjali Persom, ale nie dla czego
innego — według mego domysłu — tylko z nienawi ci do
Tessalczyków; s dz , e gdyby Tessalczycy wzi li stron
Hellenów, Fokejczycy by poszli z Persami" 176. Chocia wkrótce
potem opowie, e 13 miast fokejskich zostało spalonych przez
barbarzy ców, kraj spustoszony, wi tynia w Abaj 177 —
puszczona z dymem, a ludno , m czy ni i kobiety,
wymordowana, kto nie zd ył si schroni na Parnas178. Jednak e
tym, co wystawili si na najci szy los, byle ocali cze ,
przypisał t
sam
nikczemno , co najochotniejszym
poplecznikom Persów. A nic mog c zgani ich post pków,
zasiadł nad tabliczk 179 by uło y niegodne powody i zasia
przeciw nim podejrzenia, ka c nam os dza ich zamiary nie
podług tego, jak post pili, (tylko, jak post piliby,) 180 gdyby
Tessalczycy zachowali si inaczej; jak gdyby utracili okazj do
zdrady, gdy inni zaj li to miejsce.
Przeto, je li kto usiłuje usprawiedliwia Tessalczykow
tłumacz c, e oni wcale nie sprzyjali Persom, ale na skutek
niezgody z Fokejczykami, którzy poparli Hellenów, widz c to,
wbrew woli poszli z Persami — czy mo na nie uzna tego za
haniebne podlizywanie si i stronnicze przypisywanie pi knych
motywów brzydkim czynom z uszczerbkiem dla prawdy? Bo ja
tak wła nie uwa am. Jak e ma nie uchodzi za potwarc ten, kto
wywodzi, e Fokej176

VIII 30.
Abaj — miasto w Fokidzie z prastar wi tyni Apollona.
178
VIII 32-33.
179
W oryginale mowa o rylcu do pisania na tabliczce woskowej.
180
Tekst nie wykazuje tu luki, wymaga jednak uzupełnienia, które daj
wydawcy.
177

czycy nie przez bohaterstwo wybrali szlachetn postaw , tylko
akurat dlatego, e Tessalczycy post pili odwrotnie? Bo nawet
nie powołuje si swoim zwyczajem na cudze oszczerstwo, które
rzekomo zasłyszał, lecz sam to wywnioskował. Trzeba było
wymieni dowody, które go przekonały, e ci, co zachowali si
tak samo jak najlepsi, zamiary mieli takie same, jak najgorsi!
Nieprzyja bowiem jako dowód jest wr cz mieszna. Ani
Eginetom nie przeszkodziła walczy wspólnie za Hellad
niezgoda z Ate czykami, ani Chalkidyjczykom — z
Eretryjczykami, ani Koryntianom — z Megarejczykami; ani te
z drugiej strony Tessalczyków nie odstr czyło od barbarzy ców
to e ich najwi ksi wrogowie, Macedo czycy, byli stronnikami
Persów. Osobiste bowiem niech ci za miewa wspólne
niebezpiecze stwo, tak e ludzie, otrz sn wszy si z innych
uczu , decyduj si albo przez m stwo na szlachetne
post powanie, albo ulegaj c konieczno ci — na korzystne.
Niemniej po ustaleniu tej konieczno ci, która ich zmusiła do
poddania si Medom, oni znów przeszli na stron Hellenów, co
wyra nie o nich za wiadcza Spartiata Lakrates181. A i sam
Herodot, jakby pod przymusem, przyznaje w opisie bitwy pod
Platejami, e Fokej czycy byli z Hellenami182.
36. Nie ma si czemu dziwi , e srogo traktuje tych, którzy
byli w ci kiej sytuacji, skoro nawet tych, co byli

181

Posta nieznana.
To nie jest cisłe. Herodot, IX 17-18, mówi, e z Fokidy zgłosił si z
konieczno ci do Mardoniosa oddział 1000 hoplitów, których warto bojow on
poddał próbie, nasławszy na nich persk konnic . I oni walczyli w armii perskiej
pod Platejami — por. IX 31. Natomiast tam e Herodot wspomina, e istniała
tak e partyzantka fokejska, która niepokoiła perskie siły.
182

obecni i podzielili niebezpiecze stwo, umieszcza po stronie
wrogów i zdrajców: „Naksyjczycy bowiem wysłali trzy triery na
pomoc barbarzy com, Demokritos za , jeden z dowódców
okr tów, skłonił pozostałych, i by wzi li stron Hellenów" 183.
Tak to on nie potrafi pochwali bez nagany: eby jeden m
zyskał dobre imi , całe miasto i lud musi popa w niesław . Na
ich korzy
wiadczy spo ród starszych historyków Hellanikos,
z młodszych — Eforos184; pierwszy mówi, e Naksyjczycy
przybyli w sze okr tów, drugi — e w pi
na pomoc
Hellenom. A i sam Hcrodot jawnie zdradza si , e to jego
własny wymysł. Albowiem kronikarze naksyjscy podaj , i i
przedtem odparli od wyspy Megabatesa nadpływaj cego z
dwustu okr tami185, a nast pnie odegnali tak e wodza Datisa,
który spalił ( wi tynie, ale samych Naksyjczyków nie
próbował)186 napastowa . Je li za , jak Herodot pisze gdzie
indziej 187, Persowie miasto zburzyli i spalili, a ludzie uciekli w
góry i tak ocaleli — to zaiste pi kny mieli powód, by
niszczycielom swego miasta wysyła pomoc, zamiast wspiera
walcz cych za wspóln wolno 188! A e nie gwoli pochwalenia
Demokritosa, tylko na ha b dla Naksyjczyków ukuł to
kłamstwo, tego dowodzi pomini cie
183

To raczej parafraza VIII 46 ni dosłowny cytat.
Hellanikos z Lesbos, historyk prawdopodobnie nieco młodszy od Herodota.
Ephoros — zob. przyp. 17. Z obu pism zachowały si tylko fragmenty. Naksos—
jedna z Cyklad.
185
Herodot, V 32-34, podaje, e Megabates bezskutecznie oblegał miasto
Naksos przez 4 miesi ce i wycofał si .
186
Tekst w tym miejscu zepsuty, poprawiony hipotetycznie na podstawie
relacji Herodota VI 96.
187
VI 96.
188
Pretensja Plutarcha jest bezsensowna: Naksyjczycy jako ju poddani perscy
nie mieli wyboru.
184

przeze i przemilczenie bohaterskiego czynu Demokritosa, który
wysławił w epigramacie Simonides:
Trzeci z kolei bitw Demokryt pod Salamin Wszcz ł, gdy helle ski lud z Medem
na morzu si starł. Pi on nieprzyjacielskich okr tów zdobył, a szósty Okr t
dorycki z r k wroga ocalił on te 189.

37. Ale któ by si oburzał o Naksyjczyków? Je li bowiem,
jak niektórzy powiadaj , istnieje plemi
antypodów,
mieszkaj cych na samym dole ziemi, to przypuszczam, e i oni
słyszeli o Temistoklesie i jego pomy le—jak to on doradził
Hellenom stoczy bitw morsk pod Salamin i po zwyci stwie
nad barbarzy cami wystawił wi tyni Artemidzie Dobrej Rady
w Melite 190. Ten czyn Temistoklesa nasz pomysłowy historyk
ile si da przeinaczaj c i sław przenosz c na kogo innego,
dosłownie pisze tak 191: „Kiedy Temistokles przybył na swój
okr t, Ate czyk Mnesifilos zapytał go, co postanowiono, a
dowiedziawszy si , e zdecydowano okr ty skierowa ku
Istmowi192 i walczy w obronie Peloponezu, rzekł: «A zatem,
je li okr ty rusz spod Salaminy, nie b dziesz ju walczył w
obronie jednej wspólnej ojczyzny, gdy ka dy uda si do
swojego miasta» (i ni ej 193) «Je li istnieje na to rada, to id i
próbuj obali t decyzj ; mo e jako potrafisz przekona
Eurybiadesa 194, by j cofn ł i postanowił pozosta na miejscu». I
Herodot, dodawszy jeszcze, e: „Wielce spodobała si
189

Bergk, PLG, III, 136.
Plutarch opowiada o wystawieniu tej wi tyni w ywocie Temistoklesa, 22.
191
VIII 57.
192
Tj. Przesmykowi Korynckiemu.
193
Plutarch skraca tu tekst Herodota.
194
Eurybiades, wódz Spartan, był jednocze nie głównodowodz cym całego
wojska greckiego.
190

ta rada Temistoklesowi i nic na to nie rzekłszy, pod ył do
Eurybiadesa", pisze dalej: „Temistokles usiadł przy nim i
powtórzył wszystko, co usłyszał od Mnesifilosa, jako swoj
my l, co nieco do tego dodawszy" 195. Widzisz, jak mu
przypisuje nieuczciwo mówi c, e pomysł Mnesifilosa on
sobie przywłaszczył?
38. A jeszcze bardziej o mieszaj c Hellenów twierdzi, e
Temistokles nie wpadł na zbawienny pomysł, tylko go przeoczył
— on, który dla swojego sprytu był przezywany Odyseuszem —
natomiast, e Artemizja, współobywatelka Herodota196, przez
nikogo nie pouczona, sama to spostrzegła i powiedziała do
Kserksesa: „Niedługo b d wstanie Hellenowie stawi ci czoło;
ty ich rozproszysz i wszyscy pouciekaj ka dy do swego miasta.
A je li poprowadzisz wojsko l dowe na Peloponez,
nieprawdopodobne jest, by pozostali tu na miejscu, ani by im si
chciało stoczy bitw na morzu o Ateny. Je eli za spieszno ci
do tej bitwy, to obawiam si , e flota b dzie pokonana i
poci gnie za sob kl sk tak e i na l dzie" 197. Tu ju tylko
wiersza brakuje Herodotowi, by przedstawi Artemizj jako Sybill 198, która wywró yła wszystko tak dokładnie. Tote
Kserkses poruczył jej odwiezienie swych własnych dzieci do
Efezu199 — widocznie zapomniawszy zabra ze sob z Suz
jakich kobiet, je li chłopcy potrzebowali kobiecej eskorty!
39. Ale mniejsza o to, co on skłamał; my badamy tylko
195

VIII 58. O tym Mnesifilosie i stosunku Temistoklesa do niego mówi
Plutarch w ywocie Temistoklesa 2.
196
Zob. przyp. 169. 197 VIII 68.
198
Tj. prorokini .
199
VIII 103

to, co nakłamał celowo200. Otó według niego Adejman-tos,
wódz Koryntian, kiedy nieprzyjaciel był tu blisko, zdj ty
okropnym strachem zawrócił do ucieczki, i to nie cofaj c si ani
wymykaj c po cichu spo ród walcz cych, tyJko otwarcie
podnosz c agle i poci gaj c za sob wszystkie swoje okr ty.
Wszelako u samego ko ca Salaminy dogonił go szybki statek, z
którego kto zawołał: „Ty, Adcjmancie, uciekasz, haniebnie
zdradziwszy Hellenów, a oto oni ju zwyci aj nieprzyjaciela,
tak jak si o to modlili." Statek ten najwidoczniej spadł z nieba
— dlaczegó bowiem miał autor ałowa sobie tragicznej
maszynerii201, skoro we wszystkim przewy szył teatralno ci
tragików? Adejmantos za , uwierzywszy, zawrócił do obozu,
gdzie ju było po wszystkim. Tak głosz Ate czycy; Koryntianie
za przeciwnie — utrzymuj , e walczyli w pierwszych
szeregach, czemu przy wiadcza cała reszta Hellady"202.
Taki to jest z niego człowiek w wielu wypadkach: zapisuje
oszczerstwa i oskar enia jednych przeciw drugim, byle nie
pomin okazji przedstawienia kogo w jak najgorszym wietle.
Tak jak tutaj ma mo no
ci gn niesław na Ate czyków,
je li im si nie uwierzy, a na Koryntian — je li si w t potwarz
uwierzy. A ja my l , e (ani nie słyszał on, eby Ate czycy
obmawiali Koryntian) 203, ani Koryntianie — Ate czyków, tylko
e obie strony na raz on sam kłamliwie oczernił. Tukidides204
200

Tekst w tym miejscu zepsuty, ró nie poprawiany.
W teatrze greckim były w u yciu ró ne machiny: do podnoszenia aktorów
w gór , spuszczania pod scen , itp., tam zwłaszcza, gdzie akcja wymagała
zjawisk nadprzyrodzonych.
202
VIII 94.
203
Z sensu wynika konieczno uzupełnienia tekstu, co te czyni wydawcy.
204
Wojna peloponeska, I 73.
201

przecie , który przedstawia spór Ate czyka z Koryntianinem w
Lacedemonie i Ate czyka chwal cego si przewagami w czasie
wojen perskich, a zwłaszcza bitw morsk pod Salamin , nie
wspomina adnego zarzutu zdrady ani dezercji wzgl dem
Koryntian. Nie byłoby adnego prawdopodobie stwa w takich
obelgach na Korynt ze strony Ate czyka: mógł wszak zobaczy
nazw
tego miasta na trzecim miejscu po mie cie
Lacedemo czyków i po swoim własnym wykut na wotywnym
pomniku z łupów po barbarzy cach203. A na Salaminie
mieszka cy pozwolili pochowa poległych jako walecznych
m ów tu pod miastem i da nast puj cy napis wierszem
elegijnym:
My my, przechodniu, mieszkali w bogatym w ródła Koryncie Ongi ,
Ajasa za kraj dzier y, Salamis, nasz proch. Tu my fenickie okr ty,
medyjskie i perskie zdobyli wi tej Helladzie tu nios c ratunek w ów
czas206.

A na Istmie kenotaf207 ma taki napis:
Tutaj le ymy, swym yciem Helladzie całej ratunek Dawszy,
gdy w wojnie tej wisiał na włosku jej los 208.

A w wi tyni Latony209 na darach wotywnych Diodora, jednego
z dowódców okr tów korynckich, jest i taki napis:
Medów pobiwszy, załoga okr tu Diodorosa By
upami tni bój, składa Latoiiie ten łup210.
205

Konkretnie na Kolumnie W owej, tj. br zowej podstawie trójnoga z 3
splecionych w ów (który si nie zachował) ofiarowanego do Delf. Znajduje si
ona obecnie w Stambule na placu Atmeidan.
206
Simonides (Bergk, PLG, III, frg. 98).
207
Pusta mogiła w wi tym okr gu Posejdona, gdzie odbywały si igrzyska
Istmijskie.
208
Simonides (Bergk, PLG, III, frg. 99).
209
Matki Apollona i Artemidy.
210
Simonides (Bergk, PLG, III, frg. 134).

Sam za Adejmantos, którego ustawicznie Herodot obrzuca
obelgami, mówi c: „Jedyny w ród wodzów opierał si , chc c
uciec spod Artemision, a nie pozosta ", zobacz no, jak si
cieszył sław :
Tu oto grób Adejmanta, z którego zasługi Hellada Wieniec
wolno ci znów mogła nało y na skro 211.

Ani bowiem nie godziłoby si tchórzowi i zdrajcy po mierci
tak okaza cze ; ani by on si nie o miełił córkom nada
takich imion: jednej — Nausinike, drugiej — Akrotinion,
trzeciej — Aleksibia, a synowi — Aristeus212, gdyby nie otaczał
go blask i wietno owych czynów. A e ze wszystkich
helle skich kobiet tylko Koryntianki wypowiedziały t pi kn i
natchnion modlitw , eby bogini213 przepełniła m ów miło ci
do walki z barbarzy cami — nie sposób uwierzy , by o tym nie
wiedział nie tylko Herodot, ale najbardziej „zakuty"
Karyjczyk214. Rzecz bowiem została rozgłoszona i Simonides
uło ył napis na pos gach z br zu ustawionych w wi tyni
Afrodyty 215, któr podobno zbudowała Medea; przy czym jedni
twierdz , e to wtedy, kiedy przestała kocha m a, inni — e
jako pro b , by bogini uleczyła Jazona z miło ci ku Tetydzie216.
Epigramat ten brzmi tak:
Modły zanosz c za swoich walecznych obywateli, Bosk
Cypryd czcz c, stoj niewiasty tu te.
211

Prawdopodobnie Simonides (Anth. Pal. VII 347).
„Zwyci ska na okr tach", „Pierwocina łupów wojennych", „Odpie-raj ca
sił ", „Przodownik w boju". Nikt prócz Plutarcha nie wymienia tych imion.
213
Afrodyta.
214
W sensie „nieokrzesany barbarzy ca". Karia — kraina w Azji Mniejszej.
215
Na Akrokoryncie stał pos g Afrodyty w zbroi, jako obro czyni miasta.
216
Taka wersja o Jazonie i Medei jest bardzo mało znana, ale istniała.
212

Bowiem nie chciała bogini, przychylna nam Afrodyta,
Twierdzy helle skiej da Medom łucznikom na łup217.

O tym trzeba było pisa i to wspomina , a nie wywleka
nieszcz sne synobójstwo Amejnoklesa.
40. Wreszcie, nasyciwszy si do woli oskar eniami przeciw
Temistoklesowi — e mianowicie w tajemnicy przed innymi
dowódcami od mieszka ców wysp zachłannie wymuszał dla
siebie opłaty218, w ko cu odebrał nawet samym Ate czykom
wieniec zwyci stwa i oddał go Eginetom, pisz c: „Hellenowie,
posławszy pierwociny łupów do Delf, zapytali boga wspólnie,
czy otrzymał dary w pełni zadawalaj ce; na co on odpowiedział,
e od innych Hellenów — owszem, ale od Eginetów — nie,
gdy
da od nich nagrody za zwyci stwo pod Salamin " 219. I
słów tych wymy lonych nie wkłada w usta Scytom arii Persom,
ani Egipcjanom (jak to Ezop — krukom czy małpom220), tylko
przybiera mask boga pytyjskiego, by pozbawi Ateny
pierwsze stwa pod Salamin 221. A gdy na Istmie Tcmistokles
otrzymał drugie miejsce, gdy ka dy z wodzów sobie
przyznawał pierwsze, a jemu drugie, i nie doszło do decyzji —
zamiast obwini samochwalstwo wodzów, Herodot twierdzi, e
wszyscy Hellenowie odpłyn li, nie chc c przez zawi uzna , e
ten m był pierwszym222.

217

Simonides (Bergk, PLG, III, 137). Wynika st d, e pos gi te to było
wotum heter korynckich, po wi conych bogini.
218
VIII 112.
219
VIII 122.
220
W swoich bajkach zwierz cych. Ezopa wprowadza Plutarch w Uczcie
siedmiu m drców.
221
Pó niejsza tradycja (Isokrates, Panegiryk 72) przypisywała pierwsz
nagrod Ate czykom.
222
VIII 123.

41. W ostatniej za , IX, ksi dze, spiesz c wyla reszt
wrogo ci wobec Lacedemo czyków, w miar mo no ci odebrał
im chwał przesławnego zwyci stwa pod Platejami. Napisał
wszak, e pocz tkowo obawiali si Ate czyków, eby skłonieni
przez Mardoniosa nie opu cili Hellenów; nast pnie za , po
obwarowaniu Istmu, uwa aj c Peloponez za zabezpieczony, nie
troszczyli si ju o innych, obchodz c u siebie wi ta, posłów
za ate skich zbywali byle czym i przetrzymywali na pró no223.
Jak e wi c wyruszyło pod Plateje pi tysi cy Spartiatów, z
których ka dy miał przy sobie siedmiu helotów? I jak e ,
naraziwszy si na takie niebezpiecze stwo, odzier yli pole i
zabili tyle tysi cy? — A posłuchaj no przekonywaj cego
uzasadnienia. Zdarzyło si , powiada on, e był akurat w Sparcie
przybysz z Tegei, niejaki Chejleos, blisko zaprzyja niony z
niektórymi eforami224; on ich namówił, by wysłali wojsko,
twierdz c, e nie b dzie dla mieszka ców Peloponezu adnego
po ytku z obwarowa , je li Ate czycy przył cz si do
Mardoniosa225. Te słowa poprowadziły Pausaniasa226 z całym
wojskiem pod Plateje. Gdyby wi c jaka osobista sprawa
zatrzymała owego Chejleosa w Tegei — Hellada by nie ocalała!
42. A znowu z Ate czykami sam nie wie, co zrobi : coraz to
Ateny wywy sza lub poni a, to w gór , to w dół; powiada, e w
sporze z Tegeatami o drugie miejsce powoływali si na
Heraklidów i na zwyci stwo nad Amazonkami, i na pogrzebanie
Peloponezyjczyków poległych pod
223

IX 6-8.
Eforowie — najwy si urz dnicy, wła ciwie „rz d" sparta ski.
225
IX 9 (parafraza).
226
Wódz naczelny sparta ski.
224

Kadmej 227, a na koniec doszli a do Maratonu228 — tak mocno
ich ambicji zale ało na dowodzeniu lewym skrzydłem. Wkrótce
za potem, Pausanias i Spartiaci mieli im ust pi dowództwa i
wezwa ich, by zaj li prawe skrzydło naprzeciw Persów, a im
odst pili lewe, jakoby za pretekst podaj c, e nie nawykli do
walki z barbarzy cami229. Przecie to mieszne: nie chcie
walczy z nieprzyjacielem, je li nie jest znajomy!
A co do reszty Hellenów, kiedy dowódcy przeprowadzili ich
do innego obozu, „gdy tylko ruszyli z miejsca, powiada, od razu
rzucili si do ucieczki przed konnic nieprzyjacielsk ku
Platejom i dopadli do wi tyni Hery" 230. W tych słowach
zarzucił im wszystkim razem niekarno , dezercj i zdrad . W
ko cu za twierdzi, e z barbarzy cami walczyli jedynie
Lacedemo czycy i Tegeaci, z Tebanami starli si Ate czycy,
inne za miasta jednakowo pozbawił udziału w zwyci stwie:
„Nikt nie uczestniczył w boju, wszyscy siedzieli tu w obozie,
opuszczaj c i zdradzaj c walcz cych za nich; pó no dopiero
Fliazyjczycy i Megarejczycy, dowiedziawszy si , e Pausanias
zwyci a, ruszyli, a natrafiwszy na teba sk konnic , niesławnie
pogin li. Koryntianie za , nie wzi wszy udziału w bitwie, po
zwyci stwie pospieszyli przez wzgórza, by nie trafi na teba sk
jazd " 231. Najwidoczniej konni Tebanie, gdy wojsko poszło
227

Aluzje do zasług mitycznego króla ate skiego Tezeusza: opieka udzielona
prze ladowanym potomkom Heraklesa, walki z Amazonkami (w ró nych
wersjach), których królow porwał i po lubił; wreszcie pogrzebanie
Argejczyków poległych w słynnej wyprawie „Siedmiu przeciw Te-bom".
Kadmej — warownia teba sk .
228
IX 26-27.
229
IX 46.
230
IX 52.
231
IX 69.

w rozsypk , barbarzy ców w ucieczce ochraniali dobrowolnie,
odwdzi czaj c si za pi tnowanie w Termopilach232.
Przynajmniej o Koryntianach, o szyku, w jakim walczyli, i o
zaszczycie, jaki zdobyli w platejskim boju, dowiedzie si
mo na od Simonidesa, który napisał tak:
W rodku ci, co w Efyrze bogatej w ródła mieszkali, Wszelkich wojennych cnót
słu y mog cy za wzór, Równie yj cy w Koryncie, Glaukosa mie cie
wspaniałym — wiadkiem ich m stwa blask sło ca w niebiosach si stał,
Dro szy od złota, i on to szeroko na zawsze rozsławi Tych bohaterów cze ,
ojców i dziadów ich te 233.

To bowiem uło ył on ani nie wystawiaj c chóru w Koryncie, ani
nie tworz c ody na cze tego miasta, tylko po prostu wymienił
te czyny w elegii234.
A Herodot, uprzedzaj c zarzut kłamstwa w tym, co miał dalej
powiedzie , tak mówi: „Sk d e tyle zbiorowych mogił, tyle
grobów i pomników poległych, którym Platejczycy składaj do
dzi ofiary w obecno ci tak e innych Hellenów?" Zawarł w tych
słowach oskar enie o rzecz gorsz jeszcze ni zdradzenie swoich
krewnych: „Co do wszystkich innych grobów, które figuruj w
Platejach, jak si dowiedziałem, s to puste mogiły usypane
przez obywateli innych miast, wstydz cych si nieobecno ci w
bitwie w obliczu przyszłych pokole "235. O tej nieobecno ci w
bitwie, czyli wła ciwie o zdradzie, słyszał Herodot jeden jedyny
w ród ludzi, Pausanias za i Arystydes, i Lacedemo czycy, i
Ate czycy nie zauwa yli tych Hellenów,
232

Zob. wy ej 866 F-867 B. Plutarch oczywi cie mówi z gryz c ironi .
Bergk, PLG, frg. 83.
234
Termin „elegia" oznaczał utwór dowolnej tre ci uło ony w dystychu
elegijnym: heksametr daktyliczny + pentametr.
236
IX 85.
233

którzy si uchylili od niebezpiecze stwa. Ate czycy nawet
Eginetów, z którymi byli w niezgodzie, nie wykluczyli z
napisu236, ani nie kwestionowali Koryntian, których przedtem
oskar ali o ucieczk spod Salaminy wbrew wiadectwu całej
Hellady. Chocia , jak mówi Herodot, to był Kleadas Platejczyk.
który w 10 lat po wojnach perskich usypał, jako przysług dla
Eginetów, wspólny kurhan pod ich imieniem237.
A jak e to mogło doj do tego, e Ate czycy i Lacedemo czycy natychmiast potem omal si za łby nie wzi li w
sprawie wystawienia trofeum238, a innych Hellenów za
tchórzostwo i ucieczk nie odp dzili od pomników zwyci stwa,
lecz wypisali ich imiona na trójnogach i na posagach i podzielili
si łupami? Na ko cu za uło yli i wykuli na ołtarzu taki napis:
Wspólnie Hellenów huf zwyci ski moc Aresa Persów
ongi wygnawszy, dla wolnej oto Hellady Ołtarz ku Zeusa
czci, boga Wolno ci, tu wzniósł239.

A mo e i to Kleadas czy tam kto inny, Herodocie, wypisał, by
przypochlebi si miastom? Po có wi c byłoby im na pró no
trudzi si , kopa ziemi , fałszowa mogiły i kurhany gwoli
przyszłych pokole , skoro widzieli swoj sław i tak u wi con
na najwi kszych i najznakomitszych pomnikach?

236

Zob. przyp. 199.
IX 85.
238
O tym fakcie opowiada Plutarch w ywocie Arystydesa, 20, Herodot
natomiast o nim nie wspomina.
239
Bergk PLG, 140 jako utwór Simonidesa (uzupełniony). Ołtarz był
po wi cony Zeusowi Eleutheriosowi (Obro cy Wolno ci) i co 4 lata
obchodzono w Platejach wi to Wolno ci.
237

A przecie podobno Pausanias, ju tyra sko usposobiony, dał
w Delfach napis:
Wódz naczelny Hellenów, Pausanias, kiedy zdruzgotał
Medów wojenn moc, pomnik Febowi ten wzniósł240.

W ten sposób niejako udziela Hellenom sławy, ogłaszaj c si ich
wodzem. A e Hellenowie nie zgodzili si na to i wnie li na
skarg , Lacedemo czycy, posławszy do Delf, kazali wydrapa
(ten epigramat z trójnoga) 241, a zamiast tego wypisa nazwy
wszystkich miast gwoli słuszno ci. A czy mo na przypu ci ,
eby Hellenowie nie wymieniem w napisie oburzyli si , je li by
poczuwali si
do nieobecno ci w bitwie, albo
eby
Lacedemo czycy wydrapali imi naczelnego wodza, a za to
wypisali — dezerterów i uciekinierów? A co najosobliwsze, i
ani Sofanes, ani Aejmnestos242, ani wszyscy ci, którzy si
szczególnie odznaczyli w owej bitwie, nie byli dotkni ci
wypisaniem
na
trofeach
imienia
Kythnijczyków
i
243
Mclijczyków . Herodot za trzem tylko miastom przypisuje
bitw , a wszystkie inne wymazuje z trofeów i wi ty .
43. Go do czterech bitw stoczonych wówczas z
barbarzy cami, on twierdzi, e: spod Artemision Hellenowie
uciekli244, a co do Termopil — e kiedy król i wódz nara ał si
na mier w pierwszej linii, oni siedzieli sobie spokojnie w
domu, obchodz c igrzyska Olimpijskie i Karnej240

Po wiadcza to i Tukidides, I 132.
W r kopisach nie ma luki, ale tekst wymaga uzupełnienia.
242
Sofanes syn Eutychidesa, Ate czyk i Aejmnestos (lub Arimnestos),
Spartanin, pó niejszy zabójca Mardoniosa, odznaczyli si szczególnie w bitwie
pod Platejami (IX 64 i 73-75).
243
Kythnijczycy i Melijczycy (wyspy Kythnos i Melos) figuruj na
„W owej Kolumnie" (por. przyp. 199) jako walcz cy pod Salamin .
244
Zob. wy ej 867 B-868.
241

skie245. Opowiadaj c za o Salaminie znacznie wi cej słów
po wi cił Artemizji ni całej bitwie. A wreszcie pisze, e
Hellenowie siedzieli w Platejach nic nie wiedz c o bitwie a do
ko ca —jakby to chodziło o bitw ab z myszami, któr Pigres
(syn) 246 Artemizji opisał artem w niepowa nym epickim
poemacie — oraz e tamci umówili si , by walczy po cichu,
i by inni tego nie słyszeli. A i o samych Lacedemo czykach —
e m stwem bynajmniej nie górowali nad barbarzy cami,
zwyci yli za , bo walczyli z nieuzbrojonymi. Tam bowiem,
gdzie Kserkses był osobi cie obecny, barbarzy cy biczami z tylu
pop dzani ledwie na Hellenów nastawali247, pod Platejami za
najwidoczniej innego ducha nabrali, „odwag i sił nie
ust powali Hellenom, ale głównie im zaszkodziło, e mieli na
sobie ubiór bez zbroi — walczyli zatem jako gimneci przeciwko
hoplitom" 248.
Có wi c pozostaje wielkiego czy chwalebnego Hellenom z
tych wszystkich bitw, je li Lacedemo czycy walczyli z
niezbrojnymi, a inni obecni nie zauwa yli bitwy? My (corocznie
czcimy) 249 puste kurhany, stoj pełne kłamliwych napisów
trójnogi i ołtarze w wi tyniach bogów; jeden jedyny Herodot
zna prawd , wszystkich za innych ludzi, którzy słyszeli o
Hellenach, zwiodła mylna wie o ówczesnych przewagach jako
o czym nadzwyczajnym!
245

Miasta doryckie, zwłaszcza Sparta, obchodziły wi to Apollona z
przydomkiem Karnejos.
246
Pigres z Karii, domniemany autor parodystycznego epickiego poemaciku
Wojna ab z myszami; Plutarch czyni go tu synem królowej Artemizji, bywa za
nazywany jej bratem. Niektórzy wydawcy uwa aj , e opuszczony jest tu w
tek cie wyraz „współobywatel".
247
Tj. pod Termopilami
248
IX 62 i 64. Gimneta — ołnierz walcz cy bez zbroi.
249
Tekst w tym miejscu niepewny, ró nie poprawiany.

No i có ? Zdolny z niego pisarz i przyjemnie si go czyta, jest
wdzi k, biegło i pi kno w toku jego opowie ci:
Słowa za jak u pie niarza m drze 250

wypowiedziane — co to, to nie, ale d wi cznie i gładko. Po
prostu tym on uwodzi i czaruje wszystkich; lecz jak jadowitego
chrz szcza251 w ród ró , tak i tu trzeba si strzec jego oszczerstw
i obmowy, przybranych w gładkie i delikatne formy. Inaczej
niebacznie nabierzemy niedorzecznych i kłamliwych przekona
co do najwi kszych i najdzielniejszych miast i m ów w
Helladzie.
250

Odyseja XI 368 (wiersz niepełny).
Nie jeste my pewni, czy grecka nazwa „kantharis" oznaczała owada
zwanego dzi kantaryd .
251

O PRZYPADKU
-)

WST P

Wła ciwie nie jest łatwo zdecydowa si na wybór wyrazu odpowiadaj cego
greckiemu poj ciu „tyche", po łacinie oddawanemu przez "fortun ". które to
poj cie jest w obu j zykach jednocze nie personifikacj , wielokrotnie
traktowan jako bogini. Czasem rozumie je mo na po prostu jako „traf",
czasem gł biej—jako „los, dola", chocia znów ten termin zbli ałby si bardziej
do poj cia „przeznaczenie".
W ród pism Plutarcha znajduje si wła nie traktat Peri heimarmenes, czyli O
przeznaczeniu, ale jest on dzi ogólnie uznany za nieautentyczny. Tam wła nie
mamy naukow definicj poj cia „tyche" według szkoły plato skiej (572 B),
mianowicie jest to „przyczyna przypadkowa działa celowych zwi zanych z
jakim zamiarem" (prawie tak samo brzmi ona w Fizyce Arystotelesa, 197a).
W naszym jednak pisemku brak wszelkiej definicji na pocz tku i rzecz
zaczyna si ex abrupto od cytatu z Chajremona, który Plutarch gwałtownie
zwalcza, przy czym wła ciwie jest to wywa anie drzwi otwartych. Wyja nia to
nam poniek d wiadectwo Cycerona, który w Tuskulankach (V 25) 1 mówi, e to
Teofrast w jednym ze swych pism aprobował wła nie sentencj : „ yciem kieruje
przypadek, nie m dro ", a jego stanowisko ostro zwalczali wszyscy
filozofowie. A zatem Plutarch zajmuje tylko miejsce w rz dzie owych filozofów
i z pewno ci retorów, których oburzył aforyzm Chajremona.
Jak rozumował Teofrast, niestety nie wiemy; bez trudu zapewne mógł
przytoczy szereg wydarze , gdzie lepy traf pokrzy ował dobrze obmy lone
ludzkie zamierzenia. Z polemiki Plutarcha jednak e nie wynika takie
postawienie sprawy, tylko wyst puje on z gwałtown obron roli ludzkich cnót,
a szczególnie rozumu, z którego wszystkie te cnoty si wywodz (stanowisko
1

Por. M. T. Cicero, Pisma filozoficzne, t. III, BKF, Warszawa 1961, s. 696 i n.

stoickie). Aczkolwiek Teofrast z pewno ci nie twierdził, e rozum ludzki
(phronesis) nie istnieje — twierdzenie jego dało Plutarchowi pochop do
wygłoszenia krótkiej, typowo retorycznej apologii rozumu i ludzkich
umiej tno ci, ubarwionej do mocno ironi . W tym nieco napastliwym tonie
mo na si dopatrzy pewnego pokrewie stwa z polemik przeciw Herodotowi.

O PRZYPADKU

1.

Przypadek rz dzi lud mi — nie roztropno

wszak1.

Czy by nie rz dziła ludzkimi sprawami ani sprawiedliwo ,
ani równo , ani pow ci gliwo , ani przyzwoito ? Z
przypadku wi c i ze zrz dzenia losu Arystydes trwał w
ubóstwie, maj c mo no zdoby wielki maj tek2? A Scypion
Afryka ski po zdobyciu Kartaginy nie tylko nic nie wzi ł z
łupów, ale nawet nie rzucił na nie okiem 3? Z jakiego to
przypadku i przez jakie zrz dzenie losu Filokrates, wzi wszy
pieni dze od Filipa, „zacz ł kupowa ladacznice i ryby"4,
Lastenes za i Eutykrates zgubili Olint „mierz c szcz cie
brzuchem i najsromotniejszymi uciechami" 5? To z przypadku
Aleksander, syn Filipa,
1

Cytat z nieznanej tragedii Chajremona tragika z IV w. p.n.e. (Nauck, TGF,
frg. 2). T sam my l rozwija kto w komedii Menandra Podrzutek (frg. 417).
2
Por. Plutarcha ywot Arystydesa, 25.
3
W Sentencjonalnych wypowiedziach królów i wodzów przytacza Plutarch
inne jeszcze przykłady bezinteresowno ci Scypiona.
4
Cytat z mowy Demostenesa O przekupnym poselstwie, 229. Filokrates,
ate ski mówca, przekupiony przez Filipa Macedo skiego, działał zdradziecko na
szkod Aten, gwałtownie zwalczany przez Demostenesa.
5
Cytat z Demostenesa Mowy o wie cu, 246; wymienia on tam cał list
zdrajców, którzy zaprzedali greckie pa stwa Filipowi, ale imion Lastenesa i
Eutykratesa w ród nich nie ma. Olint — miasto na półwyspie Chalkidike,
sprzymierzone z Atenami.

nie tylko sam trzymał si z dala od pojmanych w niewol kobiet,
ale karał gwałcicieli6? A tamten Aleksander, syn Priama 7, to
przez złego ducha i zły los podzielił ło e z on swego
gospodarza, a uprowadziwszy j , napełnił wojn i nieszcz ciem
oba kontynenty?
Je li bowiem takie rzeczy dziej si z przypadku, to có
przeszkadza nam twierdzi , e łasice, kozły i małpy
przypadkowo oddaj si łakomstwu, lubie no ci i błaze stwom?
2. Je li za istnieje pow ci gliwo , sprawiedliwo i m stwo,
jaki miałoby sens, by nie istniał rozum, a je li on jest, to czy by
bowiem jest, jak
nie istniała roztropno ? Pow ci gliwo
mówi , poniek d rozumem, a sprawiedliwo z kolei potrzebuje
rozumu. A raczej roztropno i rozum czyni ce ludzi cnotliwymi
w obliczu przyjemno ci nazywamy pow ci gliwo ci
i
opanowaniem; w ród niebezpiecze stw i trudów —
wytrwało ci i m stwem, a w sprawach społecznych i
politycznych — praworz dno ci i sprawiedliwo ci . Tote je li
czyny kierowane roztropno ci uznamy za zale ne od
przypadku, to uznajmy za takie równie dzieła sprawiedliwo ci i
pow ci gliwo ci; a tak e, na Zeusa, niech e b dzie zale ne od
przypadku złodziejstwo, rzezimieszkostwo, bezwstyd. Porzu my
normalne nasze rozumowanie i powierzmy si przypadkowi,
który nas rozwieje i rozniesie w ró ne strony, jak wichura
pot na — plewy czy kurzaw . Skoro wi c roztropno nie
istnieje, to sk d wynika, e nie ma i zastanowienia si ani
rozwagi, ani dociekania co do po ytku w jakiej sprawie, lecz
głupstwo paln ł Sofokles mówi c:
...je li pilnie szukasz wci , To znajdziesz; zaniedbane zasi umknie ci 8.
6

Por. Plutarcha ywot Aleksandra XXI.
Drugie, greckie, imi Parysa.
8
Król Edyp, w. 110.

7

A znów gdzie indziej — wprowadzaj c rozró nienie, mówi:
Gdy mo na si nauczy , ucz si ; gdy co
Wynale — szukam; gdy wymodli — błagam bóstw 9.

Có bowiem ludzie mog wynale , czego si nauczy , je eli
wszystko dzieje si przez przypadek? Jakie zgromadzenie
miejskie nie rozpada si , jaka rada królewska nie traci racji
bytu, je li rz dzi wszystkim przypadek, któremu my
wymawiamy lepot , dlatego e potykamy si on jak lepcy? A
jak mo emy tego unikn , skoro wydarłszy sobie samym niczym
oczy roztropno , obieramy w yciu lepego przewodnika?
3. Otó niechby kto z nas twierdził, e to przypadek, co
ludzie wiedz , a nie wzrok, ani „ wiatłono ne oczy", jak powiada
Platon 10; i przypadek — to, co słysz , a nie zdolno odbierania
drga powietrza nadchodz cych przez uszy i mózg 11. Widocznie
wi c dobrze byłoby strzec si naszych zmysłów. A przecie i
wzrok, i słuch, i smak, i w ch, i wszystkie cz ci ciała oraz ich
wła ciwo ci natura nam przyniosła po to, by słu yły roztropno ci
i inteligencji:
Umysł widzi, umysł słyszy — reszta lepa, głucha jest12

I jak — mimo wszystkich innych ciał niebieskich — noc by my
mieli, gdyby sło ca nie stało, jak powiada Heraklit13, tak mimo
wszystkich zmysłów, gdyby umysłu
9

Cytat z nieznanej tragedii (Nauck, TGF, frg. 759).
Timajos, 45 B.
11
Tarn e, 67 B.
12
Cytat z komedii sycylijskiego poety Epicharma parokrotnie przytaczany
przez Plutarcha.
13
Heraklejtos z Efezu, słynny filozof z VI/V w., zwany „Ciemnym" z powodu
trudnych do zrozumienia sformułowa swych my li (Diels-Kranz, frg. I 99).
10

i rozumu człowiek nie miał, niczym by si w yciu od zwierz t
nie ró nił. Obecnie za nie z przypadku, ani samo przez si
przewy szamy je i nad nimi panujemy, lecz sprawił to
Prometeusz, czyli rozum:
Ogiery, osły, byków nam potomstwo dał,
Na słu b , by my pomoc w trudach mieli z nich

według słów Ajschylosa14. Gdy co do trafu i wyposa enia z
natury, to wi kszo stworze cieszy si lepszym losem ni
człowiek. Jedne bowiem uzbrojone s w rogi, z by, dła:
...je om natomiast

(powiada Empedokles)
Jak strzały ostre tkwi na grzbiecie kolców moc15

Inne znów odziane s łusk czy sier ci albo obute twardymi
kopytami lub szponami. Jedynie człowiek, według słów Platona,
„jest nagi, niezbrojny, nieobuty, nie maj cy posłania" 16,
porzucony przez natur .
Lecz jedno to nam dała — to na wszystko lek17,

mianowicie rozum, dbało , przezorno .
Słabe s ludzkie siły, atoli Jego m drej głowy spryt, Gro ne plemiona morskie
Podbi umie oraz ziemnych I powietrznych istot moc18.
14
Cytat z nie zachowanej tragedii Prometeusz Uwolniony (Nauck, TGF, frg.
194).
15
Empedokles, poeta-filozof, cudotwórca, posta osnuta legend , autor
poematu O naturze (Diels-Kranz, frg. I 83).
16
Protagoras, 321 C.
17
Cytat z nieznanego autora (Nauck, TGF, Adespota, frg. 367).
18
Cytat z nie zachowanej tragedii Eurypidesa Eol (Nauck, TGF, frg. 27).

Najl ejszym i najszybszym stworzeniem jest ko , a biega
przecie dla człowieka. Wojowniczy i odwa ny jest pies, ale
strze e — człowieka. Smakowita jest ryba, a mi sisty — wieprz,
a człowiekowi to słu za po ywienie i przysmak. Có jest
wi kszego i gro niejszego z wygl du jak sło ? Ale i on stał si
igraszk dla człowieka i widowiskiem na zgromadzeniach
ludowych, potrafi nauczy si ta czy , pl sa w korowodzie,
zgina kolana19. Nie bez po ytku wprowadza si takie rzeczy,
tylko po to, by my poj li, a jak wysoko i ponad co wynosi
człowieka rozum i jakim sposobem panuje on nad wszystkim i
wszystko przewy sza.
Ani my bowiem wietni pi ciarze, ni zapa nicy, Ani
te szybkonodzy20,

lecz we wszystkim tym ust pujemy zwierz tom; natomiast my
za pomoc własnych naszych do wiadcze , pami ci, m dro ci i
sztuki, jak mówi Anaksagoras21, podbieramy im miód, doimy,
wykorzystujemy, maj c je w swojej mocy. Nic a nic w tym
wszystkim nie ma z przypadku, a zale y wył cznie od
roztropno ci i przezorno ci.
4. Wszak e i ciesielka nale y do „ludzkich spraw" 22, i
kowalstwo, i budownictwo, i rze biarstwo, w których nie
widzimy nic, co by si udawało samo przez si lub
przypadkowo. Wprawdzie w niewielkim stopniu traf gra tu
pewn rol , ale najwi ksze i naj liczniejsze dzieła tworzy kunszt
własn moc , jak wyraził to poeta:
19

Ró ne historyjki o słoniach opowiada Plutarch w dialogu O zmy lno ci
zwierz t, § 12.
20
Odyseja VIII 246, z mał przeróbk .
21
Diels-Kranz, II, frg. 21 b.
22
Nawi zanie do pocz tkowego cytatu.

W pochodzie ruszaj, rzemie lniczy ludu ty, Co
gro nook Robotnic , Zeusa płód, wi tymi
kobiałkami czcisz 23.

Robotnic bowiem, Aten , sztuki maj jako pomocnice, nie za
Przypadek. O jednym arty cie24 opowiadaj , e chciał
namalowa konia; i forma, i kolor udały mu si , ale puszysto ci
piany wznieconej w dzidłem i zziajaniem nie potrafił odda ,
kilkakrotnie wi c malował i wymazywał, a w ko cu w gniewie
cisn ł w obraz g bk , tak jak była, pełn farb, a ta uderzywszy w
desk , w osobliwy sposób rozmazała malowidło i wywołała to, o
co chodziło. To jest jedyny znany przykład kunsztownego
osi gni cia dzi ki przypadkowi. Wsz dzie posługuj si
prawidłem, reguł , miar i liczb , aby w adnej wytwórczo ci
nie było roboty na chybił trafił i jak tam wypadnie. W istocie
sztuki, jak mówi , to jakby drobne formy rozumu, a raczej jego
emanacje i co w rodzaju opiłków rozsianych po ró nych
yciowych potrzebach; tak jak alegorycznie si mówi, e
Prometeusz podzielił ogie na cz stki i porozsiewał je tu i
ówdzie25. Bo to tak cz steczki i strz pki rozumu rozdrobnione i
rozproszone trafiły ka da na swoje miejsce.
5. Zdumiewaj c wi c jest rzecz , jak to sztuki nie potrzebuj
przypadku dla spełnienia swego zadania, a najwi ksza i
najdoskonalsza z nich, ukoronowanie ludzkiej chwały i uznania
—jest niczym. Wszak przy naci ganiu i zwalnianiu strun czynna
jest pewna roztropno , któr nazywamy muzyk ; a przy
przygotowywaniu po23

By mo e cytat z nieznanej tragedii Sofoklesa (Nauck, TGF, frg. 760).
„Ergane" — „Robotnica" to epitet Ateny jako patronki rzemiosł.
24
Anegdot t cytuj ró ni pisarze i o ró nych malarzach. Według Diona
Chryzostoma miał to by sam Apelles z Kolofonu.
25
Aluzja do znanego mitu o wykradzeniu bogom ognia przez Prometeusza i
zapoznaniu z nim ludzi.

traw — ta, któr nazywamy kucharstwem; przy czyszczeniu
odzie y — ta, która si zwie folusznictwem. Dzieci wszak
uczymy obuwania si i ubierania, brania mi sa praw r k , a
chleba lew , jako e i te rzeczy nie odbywaj si przypadkowo,
tylko wymagaj staranno ci i uwagi. Nikt wszak e nie zwil a
gliny wod po to, eby j zostawi , jakoby z przypadku i same
przez si miały powsta z niej cegły. Albo kupiwszy skóry i
wełn nie siedzi, modl c si do Przypadku, by z nich zrobiły mu
si obuwie i odzie . A kto by nagromadził wiele złota i srebra
oraz mnóstwo niewolników, zafundował sobie pałac o wielu
komnatach i wyposa ył go w kosztowne ło a i stoły — czy
my lałby, e bez pomocy inteligencji posi dzie na przyszło
nie zam con i rozkoszne ycie wolne od
szcz liwo
zmartwie i zmian?
Spytał kto stratega Ifikratesa26, jakby chc c go wybada , kim
wła ciwie jest: „nie jest bowiem ani hoplit , ani łucznikiem, ani
peltast " 27. A tamten na to: „Ja jestem tym, który nimi
wszystkimi komenderuje i posługuje si ".
6. Nie złotem ani srebrem rozum, ani sław , ani bogactwem,
ani zdrowiem, ani urod . Czym e wi c jest? Tym, co potrafi
wszystko to trafnie zastosowa ; tym, przez co ka da rzecz staje
si przyjemna, zaszczytna, po yteczna, a bez czego wszystko
jest niekorzystne, bezpłodne, szkodliwe, i tylko obci a i
zawstydza posiadacza. Zaiste słusznie u Hezjoda Prometeusz
ostrzega Epimeteusza:
...nigdy od Zeusa
Olimpijskiego darów nie przyjmuj, lecz je ode lij 28,
26

Wybitny wódz ate ski z IV w. Jego biografii nie napisał Plutarch, natomiast
znamy j z Gorneliusa Neposa. Pytanie jest do niem dre i nie wiadomo, po co
Plutarch przytacza je jeszcze parokrotnie.
27
Peltast — wojownik zbrojny w lekk tarcz „pelte".
28
Prace i Dnie, w. 86.

maj c na my li dary przypadkowe i pochodz ce z zewn trz. Jak by
mu doradzał nie gra na fujarce, skoro jest niemuzykalny; nie czyta
— skoro jest niepi mienny; nie je dzi wierzchem — skoro nie umie
utrzyma si na koniu — tak go napomina, by nie si gał po władz ,
skoro jest nierozumny; nie gromadził bogactw, skoro jest sk pcem:
nie enił si , skoro daje sob rz dzi kobiecie. Nie tylko bowiem
„niezasłu ony sukces staje si ródłem bł dnych zamysłów u ludzi
nierozumnych", jak powiedział Demostenes29, ale te niezasłu one
powodzenie jest ródłem klepki dla nie umiej cych my le .
29

III Mowa Olintyjska, 23.

O WYGNANIU
1*

WST P

Pisemko to prawdopodobnie jest skierowane konkretnie do wygna ca,
mianowicie do polityka Menemachosa z Sardes, któremu Plutarch dedykował
był poprzednio Zalecenia polityczne. Zapewne na skutek konfliktu z władz
rzymsk został on skazany na „relegatio", z tym e—jak wynika z § 12 — mógł
mieszka , gdzie zechce, byle nie w ojczy nie. Okoliczno , e chodzi o
konkretn osob , przyjaciela w nieszcz ciu (aczkolwiek pismo nie jest mu
dedykowane expressis verbis), a nie o problem teoretyczny, tłumaczy postaw
autora w tym dziełku. Jest ona bowiem dla znaj cych Plutarcha wr cz
zaskakuj ca, je li zapomnimy, e to po prostu „konsolacja" — osobny wła ciwie
gatunek literacki, maj cy swoje reguły i „loci communes". Tez bowiem, któr
Plutarch usiłuje udowodni , jest, e wygnanie nie jest nieszcz ciem, a nawet
„ubi bene, ibi patria" i e dla m drca cały wiat jest domem.
Rzecz to wszak e zupełnie niezgodna z yciow postaw Plutarcha, który był
tak bardzo przywi zany do swojej za ciankowej Chajronei, do której zawsze
powracał z „wielkiego wiata" w Rzymie i gdzie indziej — a wszak łatwo
mógłby był si przenie do bardziej atrakcyjnego rodowiska intelektualnego,
jak Ateny lub Aleksandria. On tymczasem woli piastowa prowincjonalne
urz dy u siebie i chlubi si tym nawet, e zamieszkuje małe miasteczko i nie
opuszcza go, eby nie stało si jeszcze mniejsze ( ywot Demostenesa, § 2). Z
cał pewno ci wi c nie z własnego serca mówi do przyjaciela, tylko wypełnia
to, co mu sumienie ka e: pociesza człowieka w nieszcz ciu (a sposoby
pocieszania przepisywał w znacznym stopniu gatunek literacki). A dla człowieka
w staro ytno ci wygnanie z własnego miasta było ci kim nieszcz ciem, na
tak skal , jakiej my odczu raczej nie potrafimy: wykorzenienie niemal
dosłowne, pozbawienie łudzi mówi cych tym samym dialektem, czcz cych te
same bóstwa lokalne, nie mówi c ju o rodzinie i mieniu ani o grobach
przodków — to była ruina ycia. Takiego nieszcz nika trzeba wi c za wszelk
cen ratowa — a zatem tłumaczy mu, e si myli, e ruina ta nie jest tak
wielka.

Oczywi cie nie sam tylko Plutarch pisał o wygnaniu, wiemy o innych
autorach. Mo e nawet istniał ustalony schemat. Ju bowiem na pocz tku mówi
Plutarch co , o czym wolno przypuszcza , e sam tego nie my lał, a co pochodzi
z repertuaru tez cynicko-stoickich: e cierpienie jest o tyle cierpieniem, o ile
człowiek uzna je za takie. A przecie Plutarch wykazuje na ogół o wiele wi cej
zrozumienia dla psychologii ni stoicy i sam z siebie czego takiego by nie
twierdził. Tak samo i tego, e z natury człowiek nie ma ojczyzny, gdy nie jest
ro lin wyrosł w okre lonym miejscu, a wsz dzie jest to samo powietrze, sło ce
i ksi yc. Tyle razy autor nasz podkre la warto helle skiej kultury, e nie
sposób wierzy , by mu było oboj tne, czy mieszka w Helladzie, czy w jakim
Berekyncie (w Azji Mniejszej). A przyjacielowi takie wła nie rzeczy wmawia.
Niekonsekwentnie natomiast w § 8 cytuje Eurypidesa, z którego wynika, e
skoro losem przypadła komu taka a taka ojczyzna, to trzeba si ni zadowoli ,
cho by była mało warta — gdy to w gruncie rzeczy stoi w sprzeczno ci z
nast puj c potem zach t do wyszukania sobie miejsca pobytu jak
najprzyjemniejszego. I tu mamy interesuj cy szczegół: mianowicie, e mo na z
zadowoleniem mieszka nawet na wyspie, co udowadnia Plutarch licznymi
przykładami; a zatem wyspa, nawet tak wielka jak Sycylia, jest czym
po ledniejszym ni l d.
Dalej id raczej do banalne prawdy: e spokój ycia mo na osi gn
wsz dzie i raczej w małej miejscowo ci ni w wielkich o rodkach; e wielu
filozofów i innych wybitnych osobisto ci ycie zako czyło na obczy nie, itp.
Nacisk, jaki Plutarch kładzie na osi gni cie spokoju i wolno ci od obowi zków
publicznych, mocno tr ci epikureizmem — to nie s jego własne my li.
A dopiero pod koniec odnajdujemy prawdziwego Plutarcha — platonika, gdy
mówi, e to dusza ludzka jest naprawd wygnank na ziemi, porzuciwszy — tu
cytuje ulubionego Empedoklesa — bezmiar szcz cia w niebiosach i na ksi ycu
(zapewne nawi zanie do dialogu O obliczu widniej cym na tarczy ksi yca).
Mitologiczne zako czenie trudno uzna za udane — nie ma tu ono wła ciwie
nic do rzeczy. Ale mo na to poniek d uogólni — Plutarchowi rzadko udaj si
wła nie zako czenia.
Konsolacja ta została napisana, jak si zdaje, po Zaleceniach politycznych, w
których mowa o niedawnej mierci cesarza Domicjana, z czego wynika, e
datowa j mo na na po r. 96.

O WYGNANIU

1. Ze słowami to tak, powiadaj , jak z przyjaciółmi: najlepsze
i najpewniejsze s te, które przynosz po ytek i wspomagaj w
nieszcz ciu. Bo wielu ludzi przychodzi do takich, co doznali
kl ski, i przemawiaj do nich, ale daremnie, a raczej szkodliwie,
tak jak nie umiej cy pływa , kiedy próbuje pomóc ton cemu,
czepia si go i razem id na dno. A tymczasem słowa przyjaciół i
przychodz cych z pomoc powinny by pociech w cierpieniu, a
nie jego rozdmuchiwaniem1. W przeciwno ciach bowiem nie
potrzeba nam współpłacz cych i współlamentuj cych, jak w
chórach tragicznych, tylko otwarcie mówi cych i pouczaj cych,
e martwienie si i tracenie ducha do niczego nie prowadzi, e to
rzecz pró na i nierozs dna; skoro za sama rzeczywisto , je li j
rozum odsłoni i obmaca, pozwoli powiedzie do siebie samego:
adnego zła nie doznał, gdy nie uznał go 2,

wr cz mieszn jest rzecz nie zapyta ciała, w czym ucierpiało,
ani duszy, czy przez dany wypadek nie stała si gorsza, tylko
szuka poucze w cierpieniu od przychodz cych
1

W oryginale gra słów: „paregoria"— „synegoria", tj. „pociecha" —
dosłownie: „popieranie".
2
Cytat z nie zachowanej komedii Menandra.

z zewn trz, po to, by wspólnie bole i wspólnie si oburza .
2. A zatem, znalazłszy si sami ze sob , zbadajmy ci ar
ka dego niepowodzenia, jak gdyby ładunku do d wigania. Ciało
bowiem ugina si pod brzemieniem, które mu ci y, a dusza
cz sto do tego dodaje jeszcze obci enia na własn r k .
Kamie jest twardy z natury, lód — zimny z natury, nie za z
zewn trz, przypadkowo, przybieraj twardo i zmarzni cie.
Natomiast wygnanie, niesław , utrat zaszczytów, jak równie
ich przeciwie stwa: wie ce, urz dy, honorowe miejsca, nie ich
natura, tylko nasz s d okre la miar przykro ci i przyjemno ci;
ka dy sam sobie czyni je lekkimi lub ci kimi, łatwymi do
zniesienia lub odwrotnie. Mo emy z jednej strony posłucha
odpowiedzi Polynejka na pytanie:
Czym jest utrata ojczyzny? Gzy to wielkie zło? —
Najwi ksze. Rzeczywisto gorsza jest od słów 3,

a z drugiej Alkmana, o którym napisał autor epigramatu:
Sardes, prastara mych ojców siedzibo, gdybym si tutaj Chował,
kapłanem bym ju albo rzeza cem dzi był, Strojnym w szaty złociste,
w tympany d wi czne bij cym, Teraz za Alkman si zw , Sparta to
nowy mój kraj, Zdobna w trójnogi. A Muzy helle skie wi kszym mnie
czyni Ni li tyranów ród, Daskyl czy Gyges ów był4.

Z tej samej wi c sprawy, jak z monety obiegowej, własne
przekonanie uczyniło temu rzecz korzystn , tamtemu —
niekorzystn , szkodliw .
3

Cytat z tragedii Eurypidesa Fenicjanki, w. 388 i n.
Epigramat Aleksandra z Etolii, poety hellenistycznego (Antologia
Palaty ska, VII 709). Przypuszczalnie poeta Alkman, o którym tu mowa, nosił
pierwotnie, jako pochodz cy z Lidii, jakie imi lidyjskie. Działał w Sparcie w
VII w., pisał zwłaszcza pie ni dla chórów dziewcz cych, tzw. parthenia.
Daskyles i syn jego Gyges — królowie lidyjscy.
4

3. Niech e wi c b dzie, e wygnanie, jak ogół utrzymuje i
wyra a to w prozie i w poezji, jest czym strasznym. Wszak e
te wiele pokarmów jest gorzkich, cierpkich i gryz cych w
smaku, ale domieszawszy do nich pewnych ingrediencji słodkich
i przyjemnych, odbieramy im ten niesmak. S tak e i barwy
niemiłe dla wzroku, które sw nadmiern jaskrawo ci ra oczy
i powoduj zw enie renic. Skoro przeto jeste my w stanie
zaradzi tej niedogodno ci ju to zacieniwszy je, ju to
odwróciwszy od nich wzrok ku barwom zielonym i łagodnym, to
samo mo emy uczyni i w stosunku do niepowodze , ł cz c z
nimi rzeczy korzystne i pocieszaj ce w danej sytuacji: maj tek,
przyjaciół, spokojne ycie, mo no zaspokojenia wszelkich
potrzeb yciowych. Nie s dz bowiem, eby wielu było
mieszka ców Sardes, którzy by nie woleli twego poło

lekarskie przecie , wyci gaj c z ciała to, co najszkodliwsze,
ratuj reszt i przynosz ulg , a tymczasem ludzie skłonni do
martwienia si i oskar ania losu, przez to, e ci gle rozwa aj to,
co najgorsze w ich sytuacji, i medytuj , i zatapiaj si w swoich
dolegliwo ciach — sprawiaj , i to, co po yteczne i mogłoby
wła nie w tym momencie najbardziej pomóc, staje si
bezu yteczne. Z tych bowiem „dwóch beczek", mój drogi,
pełnych losów ludzkich, które Homer6 umieszcza w niebie, a z
których jedna zawiera dobre, a druga złe — to nie Zeus
zasiadaj cy jako szafarz rozdaje jednym potoki łagodnej i
umiarkowanej doli, innym za — samych tylko nieszcz . To
my sami, je li mamy rozum, dolewamy dobrego do złego,
czyni c tym ycie przyjemniejszym i „bardziej pitnym"; w
wi kszo ci jednak, jak na przetaku, to co najgorsze przywiera i
pozostaje, a to co lepsze spływa.
5. Dlatego, je li nawet popadniemy naprawd w jakie
nieszcz cie i bied , trzeba wprowadzi wesoło i pogod
ducha, czerpi c j z tego dobra, co jeszcze pozostało, łagodz c
we własnym zakresie to, co przychodzi z zewn trz. Te za
rzeczy, które z natury nie maj w sobie nic złego a których
dotkliwo
pochodzi całkowicie i wył cznie z pró nych
przywidze
wyobra ni,
trzeba
traktowa
tak,
jak
przyzwyczajamy dzieci l kaj ce si masek, eby si tego l ku
pozbyły, daj c im je do r ki, pokazuj c je z bliska i obracaj c na
wszystkie strony; a wi c z tymi rzeczami — zetkn si z bliska,
podda je cisłemu rozumowaniu i w ten sposób odsłoni ich
marno , bezpodstawno i teatralno !
Takie wła nie jest to, co ciebie obecnie dotyka — odda6

W Iliadzie, XXIV 527 i n., tekst brzmi inaczej. Plutarch idzie tu za
Platonem, który parafrazuje Homera (Pa stwo, 379 D).

lenie od tak zwanej ojczyzny. Z natury bowiem nie ma ojczyzny,
tak jak nie ma z natury własnego domu, ani pola, ani ku ni, ani
lecznicy, jak powiada Ariston7; tylko si staje własno ci , a
raczej otrzymuje t nazw i okre lenie w stosunku do osoby
mieszkaj cej i u ytkuj cej. Gdy według słów Platona człowiek
nie jest „ro lin zakorzenion w ziemi", ani istot nieruchom ,
„lecz niebia sk ", której głowa jak korze utrzymuje ciało w
wyprostowanej postawie, zwrócona ku niebu 8. Tote słusznie
powiedział Herakles:
Jam z Argos lub Tebanin; nie jedyny kraj Ojczyzn m ,
lecz wszelki jest helle ski gród 9.

A Sokrates jeszcze lepiej twierdził o sobie, e nie jest Ate czykiem ani Hellenem, tylko „obywatelem wszech wiata" 10, tak
jakby kto si nazwał „obywatelem Rodos" albo „Koryntu", bo
nie zamkn ł si ani w granicach Sunion ani Tajnaru, ani gór
Keraunijskich 11.
Czy widzisz w górze ten bezkresny eter, hen, Dzier cy
ziemi w tkliwym swym obj ciu w kr g? 12

To s granice naszej ojczyzny i nikt w niej nie jest wygna -cem
ani obcym, ani przybyszem, tu gdzie ten sam ogie , woda,
powietrze, gdzie ci sami władcy, naczelnicy i rz dcy:
7

Ariston z Chios, stoik z III w. p.n.e.
Timajos, 90 A-B.
9
Fragment nieznanej tragedii (Nauck, TGF, frg. 392).
10
Cicero, Tuskulanki, V 108. W oryginale „Kosmios", jednocze nie gra słów,
gdy „kosmios" znaczy „zacny, stateczny, uczciwy".
11
Przyl dek Sunion, przyl dek Tajnaron i góry Keraunijskie stanowiły
najbardziej na wschód, na południe i na północ wysuni te punkty Grecji. Nie
tylko stoicy uwa ali, e cały wiat jest ojczyzn ; twierdził tak ju De-mokryt.
12
Cytat z nieznanej tragedii Eurypidesa (Nauck, TGF, frg. 941).
8

sło ce, ksi yc, gwiazda poranna; te same prawa dla wszystkich,
nadane przez jeden i ten sam nakaz, jedno i to samo
kierownictwo: przesilenie zimowe, przesilenie letnie, punkt
równonocy, Plejady, zasiewów pora, Arktur, pora sadzenia13.
Jeden za król i władca—„bóg, ogarniaj cy sob pocz tek,
rodek i koniec wszystkiego, prost drog pod a, jak le y w
jego naturze, a za nim kroczy Sprawiedliwo , która karze nie
uznaj cych prawa boskiego" 14, a któr my wszyscy, ludzie,
stosujemy z natury w stosunku do innych ludzi jako do
współobywateli. 6. To, e nic zamieszkujesz w Sardcs, nie ma
znaczenia, bo i nie wszyscy Ate czycy mieszkaj w Kollytos, ani
Koryntianie w Kraneion, ani Lakonowie — w Pitane15. Czy s
obcymi i pozbawionymi swego kraju ci Ate czycy, którzy
przesiedlili si z Melity do Diomei, skoro maj miesi c
Metageitnion 16 i obchodz uroczysto
Metageitnia, tak
17
nazwan na pami tk przesiedlenia
wesoło, pogodnie i z
zadowoleniem przyjmuj c zmian swego s siedztwa? Tego by
chyba nic powiedział. Jaka wi c cz stka zamieszkałego wiata,
albo i ziemi całej, znajduje si daleko jedna od drugiej, skoro
astronomowie wykazuj , e ziemia w stosunku do nieba jest jak
punkt niewymierny 18? Ale my, jak mrówki albo pszczoły
wyrzucone z jednego mrowiska czy jednego ula, płoszymy si i
l kamy ob13

Nazwy miesi cy ró niły si w ró nych krainach greckich, Plutarch wi c
u ywa okre le ogólnikowych. Wschód i zachód konstelacji Plejad i Arktura
wyznaczał pory prac rolniczych.
14
Platon, Prawa, 716 A.
15
Kollytos—jeden z demów attyckich; Kraneion — arystokratyczna dzielnica
w Koryncie; Pitane — miasto w Troadzie.
16
Melite, Diomeia — dzielnice Aten. Metageitnion — miesi c attycki od
połowy sierpnia do połowy wrze nia.
17
„Metageitnios" znaczy: „zmieniaj cy s siadów".
18
Twierdził tak Arystarch z Samos, a za nim wielu innych autorów.

co ci, bo nie jeste my nauczeni i nie umiemy wszystkiego
traktowa i uwa a za swojskie, jak w rzeczywisto ci jest.
Wszak e miejemy si z głupoty takiego, co twierdzi, e ksi yc
w Atenach jest lepszy od ksi yca w Koryncie, mimo e w
pewnym sensie odczuwamy to samo, kiedy na obczy nie wydaje
si nam, e ziemia, morze, powietrze, niebo s jakie inne i
odmienne od zwykłych. Natura bowiem wypu ciła nas wolnych i
nieskr powanych, a my sami siebie kr pujemy, cie niamy,
zamurowujemy, wp dzamy w pomieszczenia w skie i ciasne. A
potem wy miewamy si z królów perskich, je li oni naprawd
pili wod tylko z rzeki Choaspes19, czyni c tym dla siebie cały
wiat bezwodnym; gdy za przenosimy si do innych krajów, a
przywi zani jeste my do Kefisosu, albo t sknimy za Eurotasem
czy Taygetem20 lub Parnasem, czynimy sobie cały wiat
pustkowiem pozbawionym miast i niezamieszkałym.
7. Pewni Egipcjanie na skutek jakiego wybuchu srogiego
gniewu króla przenie li si do Etiopii, a gdy ich namawiano, by
powrócili do dzieci i on, oni wskazuj c (cokolwiek na sposób
cynicki21) na swe organy płciowe, o wiadczyli, e dopóki to
maj ze sob , nie zabraknie im ani mał e stw, ani dzieci22.
Przyzwoiciej jest i godniej powiedzie , e gdzie si komu trafi
znale wystarczaj ce warunki do ycia, tam nie jest on ani
bezdomny, ani obcy, ani pozbawiony ojczyzny. Tylko trzeba
mie w tych okoliczno ciach przytomno i zdrowy rozs dek,
tak jak sternik
19

Herodot, I 188.
Kefisos — rzeka w Attyce, Eurotas — rzeka w Lacedemonie, Tayge-tos —
ła cuch górski tam e.
21
Cynicy słyn li z nieokrzesania i ostentacyjnego lekcewa enia wszelkich
manier.
22
Anegdota oparta na Herodocie, II 30.
20

potrzebuje kotwicy, by mógł przybi do brzegu w dowolnej
przystani. Bo gdy si postrada maj tek, niełatwo i niepr dko
mo na nagromadzi nowy, ojczyzna natomiast stanie si ka de
pa stwo człowiekowi umiej cemu da sobie w nim rade,
maj cemu korzenie, które potrafi wsz dzie y , ci gn
w ka d gleb ; takie, jak to miał
po ywienie, wrosn
23
Temistokles albo Demetrios z Faleronu24. Ten ostatni bowiem
po wygnaniu przebywaj c w Aleksandrii jako pierwszy z
przyjaciół Ptolemeusza nie tylko sam ył w dostatkach, ale i
Ate czykom posyłał dary; Temistokles za , podejmowany po
królewsku, miał mówi do ony i synów: „Byłoby to nasz
zgub , gdyby my nie byli zgin li". Dlatego Diogenes „Pies" 25,
gdy mu kto doniósł: „Synopejczycy skazali ci na wygnanie z
Pontu", odrzekł: „A ja skazuj ich na pozostanie w Poncie —
Gdzie łamie fale niego cinny toni brzeg" 26.

A Stratonikos27 zapytał swego gospodarza na Serifos28, za jakie
wyst pki karz u nich wygnaniem; usłyszawszy za , e za
oszustwo, rzekł: „Dlaczcgó wi c nie popełniłe oszustwa, by
si wynie
z tego ciasnego zakamarka?", gdzie to, jak
29
komediopisarz powiada, figi str caj za pomoc procy, a
wyspa jest zaopatrzona we wszystko, czego nie potrzeba!
23

Temistokles — słynny ate ski m stanu i bohater spod Salaminy.
Demetrios z Falcronu — filozof, pisarz i uczony namiestnik macedo ski w
Atenach w IV w.
25
Diogenes z Synopy, miasta w krainie Pontu, słynny cynik, sam siebie
nazywał „Psem", po gr. „kyon", sk d nazwa szkoły cynickiej.
26
Cytat z tragedii Eurypidesa Ifigenia w Taurydzie, w. 253.
27
Stratonikos — znany ate ski kitarzysta i dowcipni z IV w.
28
Serifos — wysepka na Morzu Egejskim.
29
By mo e Kratinos w komedii Serifijczycy.
24

8. Je eli bowiem przyjrzysz si rzeczywisto ci bez pró nych
wyobra e , to wszak e kto posiadaj cy jedno obywatelstwo
jest obcym i cudzoziemcem we wszystkich innych miastach; bo
przecie nie wydaje si słuszne ani sprawiedliwe, by porzuci
swoje, a mieszka w cudzym:
Przypadła ci Sparta, o ni dbaj 30,

cho by było obskurne, cho by niezdrowe, chocia by miotane
wewn trznymi zamieszkami i utrapieniami. Komu za los zabrał
jego własne miasto, temu daje takie, jakie mu si spodobało.
Owo bowiem pi kne powiedzenie pita-gorejczyków: „Wybieraj
ycie najlepsze, a przyzwyczajenie uczyni je przyjemnym" tak e
i tutaj jest m dre i przydatne: „Wybieraj miasto najlepsze i
najmilsze, a czas uczyni je ojczyzn ." — i to ojczyzna nie
ograbiaj c , nie dokuczliw , nie nakazuj c : „pła danin ",
„posłuj do Rzymu", „ugaszczaj namiestnika", „wypełniaj
liturgi " 31. Kto wspomni na to wszystko, je li jest przy
zdrowych zmysłach a nie nadyma si skrajn pró no ci , to id c
na wygnanie wybierze sobie nawet wysp na mieszkanie, jak
Gyaros czy Kinaros,
Jałow , skaln , do uprawy nader zł

32

,

i to nie trac c ducha, ani lamentuj c, ani wypowiadaj c tego, co
kobiety u Simonidesa:
Otacza mnie łoskot i szum purpurowej burz cej si gro nie fali 33.
30

Cytat z nie zachowanej tragedii Eurypidesa Telefos (Nauck, TGF, frg. 723).
Liturgia — specjalne obci enie finansowe bogatych obywateli: ponoszenie
kosztów przedstawie teatralnych (choregia), wyposa ania okr tów (trierarchia),
itp.
32
Cytat z nieznanej tragedii lub komedii (Nauck, TGF, frg. 393; Kock, frg.
1238). Gyaros, Kinaros — wysepki w archipelagu Cyklad.
33
Fragment nieznanego utworu lirycznego poety Simonidesa z Keos (Bergk
PLG, III, frg. 51).
31

Raczej b dzie on rozumował jak Filip, który upadł w czasie
zapasów w palestrze, a gdy si odwrócił i spojrzał na odcisk
swego ciała na ziemi, zawołał: „Heraklesie! Jak e mała cz stka
ziemi przynale y do nas z natury, a my po damy całego
wiata!"
9. S dz , e ogl dał Naksos, a je eli nie, to Hyrie, która jest
st d niedaleko 34: na tamtej mie cili si Efialtes i Otos, a na tej
zamieszkiwał Orion 35. Alkmeon za osiedlił si , uciekaj c przed
Eumenidami, na wie o naniesionym przez Acheloos pokładzie
mułu rzecznego, jak opowiadaj poeci36; a ja przypuszczam, e
on uciekał przed politycznymi zamieszkami, utarczkami oraz
m ciwymi jak Erynie donosami, i wolał spokojnie, bez
kłopotów, mieszka sobie w małym zak tku. A cesarz Tyberiusz
przemieszkał na Kaprei siedem lat, a do mierci, i tak całe
rz dy nad wiatem, jakby skoncentrowane w sercu37, przez tyle
czasu donik d si nie przeniosły. Jednak e jemu troski
panuj cego, napływaj ce i przynoszone zewsz d, nie pozwoliły
na spokój na wyspie czysty i niezm cony. Natomiast je li kto ma
mo no wyniósłszy si na mał wysepk , pozby si niemałego
zła, ten jest godzien politowania,
34

Naksos — wyspa na Morzu Egejskim; Hyria — miasteczko w Beocji
wyra enie „niedaleko st d" wiadczy, e Plutarch pisze w Chajronei
35
Efialtes i Otos, tak e Orion — mityczne postaci olbrzymiego wzrostu.
36
Alkmeon, syn wieszczka argejskiego i Erynii. Ta ostatnia, przekupiona
klejnotem, spowodowała mier m a. Alkmeon, mszcz c go, zabił matk ;
cigany przez Erynie, otrzymał wyroczni , e osiedli si mo e tylko na ziemi,
która jeszcze nie istniała w momencie kl twy umieraj cej matki. Ziemi tak
okazał si namuł naniesiony przez uj cie rzeki Acheloos, wpadaj cej do Morza
Jo skiego.
37
Stoicy umieszczali rz dz c cz
duszy w sercu.

o ile sobie nie powtarza i nie przy piewuje cz sto tych wiers

Nausithoos za , porzuciwszy „szeroki kraj Hyperei" 42, dlatego
e s siadował z Cyklopami, i przeniósłszy si na wysp „z dala
od m ów przemy lnych" 43, i zamieszkuj c bez stosunków z
lud mi „w oddaleniu w ród morza burzliwych odm tów" 44,
zgotował najprzyjemniejsze ycie swym obywatelom. A
Cyklady zasiedlili najpierw synowie Minosa, pó niej
potomkowie Kodrosa i Neileusa45, obecnie za nierozumni
wygna cy w przekonaniu, e ponosz kar . A przecie która z
tych wysp nie jest rozleglejsza od posiadło ci w Skilluncie 46, w
której Ksenofont po wyprawie wojennej upatrywał sobie
„wygodn staro "? Przecie Akademia, mały kawałek gruntu,
kupiony za trzy tysi ce drachm, mieszkaniem była Platona,
Ksenokratesa, Polemona 47, którzy tam nauczali i całe ycie tam
sp dzali, z wyj tkiem jednego dnia, kiedy Ksenokrates co roku
szedł do miasta przypatrze si wystawieniu nowych tragedii na
wi cie Dionizjów, zaszczycaj c tym, jak uwa ano, uroczysto .
Arystotelesa za nawet zwymy lał Teokryt z Chios48 za to, e
upodobawszy sobie tryb ycia u Filipa i Aleksandra,
...wybrał mieszkanie
Miast Akademii wrót, tam, gdzie si Błotem zwie to

42

Odyseja VI 4.
Odyseja VI 8.
44
Odyseja VI 204.
45
Minos — mityczny król Krety; Kodros i syn jego Neileus — legendarni
królowie ate scy.
46
Ksenofont, wygnany z Aten, otrzymał od Sparty t posiadło w Elidzie, na
południe od Olimpu.
47
Ksenokrates — ucze i jeden z nast pców Platona jako archegeta
Akademii. Polemon — słynny retor.
48
Teokryt z Chios, historyk z IV w. p.n.e.
43

(koło Pelli bowiem znajduje si rzeka, któr Macedo czycy
nazywaj Borboros 49). A co do wysp, to jakby umy lnie uło ył
w pie niach Homer:
Wreszcie na Lemnos przybyła, siedzib boskiego Thoasa 50,

a tak e:
Ile bo skarbów Lesbos zawiera, Makara siedziba 51,

a tak e:
Strom Skyros zdobywszy, warowni Enyeusow

52

,

a tak e:
Tamci za z Dulichionu i wi tych Echin przybyli,
Wysp, odgrodzonych morzem, naprzeciw Elidy le cych 53.

A spo ród znamienitych m ów zamieszkiwali wyspy, jak on
powiada, Eol, najbardziej ukochany przez bogów, najm drszy
Odyscusz, najm niejszy Ajas, najgo cinniejszy Alkinoos.
11. Zenon 54 dowiedziawszy si , e ostatni, jaki mu pozostał,
statek zatopiło morze wraz z ładunkiem, zawołał: „Dobrze
czynisz losie zmuszaj c mnie do odziewania si w opo cz 55 i
do ycia filozofa!". M za , o ile nie jest całkiem nad ty
pró no ci ani nie szaleje na punkcie popularno ci w ród
pospólstwa, nie miałby, jak s dz , za złe losowi, gdyby go
zap dził na wysp , cylko by go
49

Pella — stolica Macedonii. „Borboros" znaczy „błoto, bagnisko".
Iliada XIV 230.
51
Iliada XXIV 544. Makar — syn Eola, boga wiatrów.
52
Iliada IX 666. Skyros — wyspa na Morzu Egejskim; król Enyeus ginie z r k
Achillesa.
53
Iliada II 625. Wymienione powy ej osoby to postaci z Iliady i Odysei.
54
Zenon z Kition, zało yciel szkoły stoickiej,
55
„Tribon" — gruba, prosta opo cza, symbol filozoficznej ascezy.
50

chwalił, e go uwolnił od zamieszania, tułaczki, w drowania po
cudzych krajach, niebezpiecze stw eglugi, zgiełku na rynku; a
za to obdarzył go yciem trwale spokojnym, przez nikogo nie
napastowanym, prawdziwie własnym, zakre liwszy cyrklem 56
granice potrzeb koniecznych do ycia. Jaka bowiem wyspa nie
posiada domostwa, miejsca do przechadzek, k pieli, ryb, zaj cy
dla tych, którzy by chcieli polowania czy rozrywki? A co
najwa niejsze — spokoju, za którym tak t skni inni, ty mo esz
sobie do woli za ywa . Chowaj cych si nawet w domach i
graj cych sobie w warcaby obywateli donosiciele i w cibscy
potrafi wy ledzi , dopa i z przedmie i ogrodów zawlec
przemoc na rynek lub na dwór królewski. Na wysp za nie
popłynie nikt, kto by si naprzykrzał, czy ebrał, czy prosił o
po yczk , czy domagał si por ki lub poparcia przy ubieganiu
si o urz d; tylko ci najlepsi z naszych bliskich i
zaprzyja nionych, wiedzeni yczliwo ci i t sknot do nas; a
całe ycie poza tym pozostaje nie naruszone i płynie w wi tym
spokoju dla tego, kto si nauczył swobodnego sp dzania czasu.
Kto za uwa a za szcz liwych takich, co ustawicznie kr c si
po wiecie i wi kszo
ycia sp dzaj w zajazdach i na
przystaniach, podobny jest do kogo , kto by uwa ał, e planetom
lepiej si dzieje ni gwiazdom stałym. Chocia ka da z planet,
obracaj c si w pojedynczej sferze, jak na wyspie, zachowuje
stałe miejsce. „Sło ce bowiem nie przekroczy swych granic"
57
— według słów Heraklita — „gdyby za chciało, odszukaj je
Erynie, pomocnice Sprawiedliwo ci" 58.
56

W oryginale „ rodkiem i promieniem koła". Plutarch odmalowuje tu
wła ciwie epikurejski ideał ycia.
57
Sło ce uchodziło za planet („planetes" znaczy: „bł kaj cy si ").
58
Diels-Kranz, frg. B 94. Erynie — demony strzeg ce ładu moralnego i
karz ce wyst pki.

12. Ale te i tym podobne rzeczy mówimy i jak zakl cia
powtarzamy owym ludziom, którzy zostali przesiedleni na
któr wysp i odci ci od reszty wiata przez:
Odm t morza siwego, co wielu wi zi wbrew woli 59.

Tobie natomiast, któremu jedyne miejsce pobytu nie zostało
dane, tylko wzbronione, wykluczenie z jednego miasta dało
swobod wyboru w ród wszystkich. Stwierdzeniu, e „nie
jestem ju archontem, ani człowiekiem Rady, ani s dzi na
igrzyskach...", przeciwstawiaj stwierdzenie: „nie bior udziału w
walkach politycznych, nie wydaj pieni dzy, nie stercz pode
drzwiami namiestnika; nic mnie nie obchodzi, kto wylosował
prowincj 60, czy to kto pop dliwy w gniewie, albo w inny
sposób uci liwy". Ale my, jak Archiloch, lekcewa cy
urodzajne pola i winnice Thasos, dlatego e powierzchnia jej
była górzysta i pełna stromizn, oszkalował wysp , mówi c:
...ona, jako o li grzbiet
Tak sterczy, uwie czona dzikim lasem wkr g61,

tak samo skierowujemy uwag na jedn tylko stron wygnania
— brak zaszczytów, a przeoczamy spokój, wolny czas i
swobod . A wszak e królów perskich uwa ano za szcz liwych
dlatego, e sp dzali zim w Babilonie, lato — w Medii, a
najmilsz por wiosenn — w Suzach. A chy-ba wolno i
przesiedle cowi przebywa w czasie misteriów w Eleusis, bra
udział w uroczysto ciach Dionizjów w mie cie62, w czasie
igrzysk pytyjskich uda si do Delf,
59

Iliada XXI 59.
Mowa o rzymskich urz dnikach, wylosowuj cych corocznie prowincje,
którymi mieli zarz dza .
61
Archiloch z Paros, słynny poeta jambiczny, wyw drował z rodzinnej
wyspy na Thasos. Bergk, PLG II, frg. 21.
62
Tj. w Atenach.
60

w czasie istmijskich — do Koryntu, je li jest miło nikiem
widowisk. A je li nie, to ma wolny czas, przechadzk , lektur ,
sen nie zakłócony, słowem to, co wyraził Diogenes: „Arystoteles
je niadanie, kiedy zechce Filip, Diogenes wtedy, gdy si
spodoba Diogenesowi"63, jako e ani obowi zki, ani władza, ani
namiestnik nie zakłócaj zwykłego trybu ycia.
13. Tote niewielu znajdziesz w ród tych najrozs dniejszych
i najm drzejszych, którzy by byli pochowani we własnej
ojczy nie; wi kszo z nich bez adnego przymusu dobrowolnie
podniosła kotwic i znalazła now przysta dla swego ycia:
jedni przenie li si do Aten, inni wynie li si z Aten. Któ
bowiem wygłosił tak pochwał własnej ojczyzny jak
Eurypides:
Gdzie, najpierw, nie pochodzi lud jej z obcych stron,
Z lej ziemi my zrodzeni; inne grody za ,
Jak w grze w warcaby, przypadkowy rozsiał rzut
I jedne z drugich ród kolejno wiod swój.
A je li przy tym jeszcze czym si chwali mam,
Niewiasto — niebo nasze w miar zsyła nam
Go trzeba: ni tu zimno, ni tu zbytni skwar.
Co Azja i Hellada najlepszego ma
— Przyn t maj c taki kraj — zwabiamy tu 64,

i ten, co takie rzeczy napisał, pow drował do Macedonii i ył a
do mierci na dworze Archelaosa. A słyszałe z pewno ci i ten
tak e epigramacik:
Ajschyl, syn Euforiona, Ate czyk, w tym grobie spoczywa W
Geli, słyn cej ze zbó , k dy zastała go mier 65.
63

Diogenes z Synopy, słynny cynik, rozumie przez to zale no Arystotelesa
od króla Filipa w tym czasie, kiedy był on wychowawc królewicza Aleksandra.
64
Plutarcha zawiodła tu pami
— poł czył cytaty z dwóch tragedii
Eurypidesa: Erechteus i innej, nieznanej (Nauck, TGF, frg. 360 i 981).
65
Cytat z napisu nagrobnego, który jakoby Ajschylos sam sobie był uło ył.

Bo i on przeprawił si na Sycyli , jak poprzednio Simonides. A
Herodota z
to zdanie: „Otojest przedstawienie bada
66
Halikarnasu" wielu pisze inaczej: „Herodota z Thu-rioi", bo
przeniósł si on do Thurioi i był jednym z zało ycieli tej
kolonii67. A czy nie to wywołało spór wielu miast o wi te i
boskie natchnienie Muz, o
Głosiciela frygijskiej walki 68

Homera — e nie opiewał jakiego jednego miasta? Tak,
niemałe i liczne s godno ci Zeusa Kseniosa 69.
14. A gdyby kto twierdził, e tamci uganiali si za
znaczeniem i zaszczytami, przejd do m drców i do szkół oraz
studiów m dro ci w Atenach; porachuj Lykeion, Akademi ,
Stoe, Palładion, Odeion 70. Je li zachwycaj si najbardziej
szkoł perypatetyków — to Arystoteles pochodził ze Stagiry,
Teofrast — z Erezu, Straton — z Lampsaku, Glykon 71 z
Troady, Ariston z Keos, Kritolaos z Faselis; je li stoick — to
Zenon był z Kition, Kleantes z Assos, Chrysippos z Soloj,
Diogenes z Babilonu, Antypater z Tarsos, Ate czyk za
Archedemos wyjechał do kraju Partów i stoickie dziedzictwo
pozostawił w Babilonie. Któ tych m ów wyganiał? Nikt. To
oni sami gonili za spokojem, który nie ka dy mo e osi gn u
siebie w domu, kto tylko posiada jak kolwiek sław lub
znaczenie. Innych wi c rzeczy nauczaj c nas słowami, tego
nauczaj nas czynem. A i teraz najzasłu e si i najlepsi ludzie
66

Pocz tek dzieła historycznego Herodota.
Thurioi w Italii płd.
68
Cytat z nieznanego utworu Pindara. Frygijskiej, tj.troja skiej.
69
Opiekuna obcych, przybyszów i go ci.
70
W Palładion miał wykłada filozof Klejtomachos, sceptyk. W Odeion
(gmach koncertowy w Atenach) — Chrysippos, stoik.
71
Glykona znamy tylko jako poet lirycznego. Diogenesów było kilku.
67

yj na obczy nie, nie zmuszeni do przeniesienia si , tylko
przeniósłszy si dobrowolnie, nie wygnani — tylko sami
uciekaj c przed kłopotami, przeszkodami i zatrudnieniami, jakie
przynosi ka demu jego ojczyzna 72. Gdy , jak si zdaje, tak e i
dawnym pisarzom Muzy ukształtowały najpi kniejsze i
najcenniejsze ich utwory maj c wygnanie za współpracownika.
„Tukidides Ate czyk opisał wojn Peloponezy]czyków z
Ate czykami" 73 w Tracji, w Skapte Hyle; Ksenofont — w
Skilluncie w Elidzie; Filistos —w Epirze; Timajos z
Tauromenion — w Atenach; Androtion Ate czyk— w Megarze;
poeta Bakchy-lides na Peloponezie. Wszyscy oni i wielu jeszcze
innych, wydaleni z ojczyzny, nie stracili ducha, nie zw tpili o
sobie, lecz wykorzystali swe talenty, przyj wszy od losu
wygnanie jako zasiłek, dzi ki któremu po mierci wsz dy
pozostawili pami o sobie. A o tych, którzy ich wygnali i
zwalczali, ani lad aden nie pozostał.
15. Dlatego te wart jest miechu ten, kto uwa a, e wygnanie
ci ga niesław . Có to? Czy mało sławny jest Diogenes,
którego, gdy siedział sobie na sło cu, Aleksander, stan wszy
obok, zapytał, czy by czego potrzebował, a ten go poprosił
tylko, eby si troch odsun ł i nie zasłaniał wiatła; a wówczas
Aleksander w podziwie dla tak wzniosłego umysłu rzekł do
przyjaciół: „Gdybym nie był Aleksandrem, chciałbym by
Diogenesem". Czy utracił sław Kamillus, wygnany z Rzymu, a
obecnie nazywany drugim jego zało ycielem74? Temistokles jako
wygnaniec nie postradał sławy, jak miał u Hellenów, tylko
pozyskał jeszcze sław u barbarzy ców; i nikt nie jest tak
pozbawio72

Ale zob. Wst p.
Pocz tek dzieła historycznego Tukididesa.
74
Zob. Plutarcha ywot Kamillusa i Liwiusza, I. 10.

73

ny ambicji ani tak nieszlachetny, eby wolał by Leobotesem,
który postawił wniosek o wygnanie; albo Klodiuszem 75, który
Cycerona wydalił, ni
wydalonym Cyceronem, albo
Aristofontem, który oskar ył Timotheosa, ni Timotheosem,
który wyniósł si z ojczyzny 76.
16. Poniewa jednak wielu ludzi jest pod wpływem
Eurypidesa, który w ich przekonaniu rzuca ci kie oskar enia na
los wygna czy — zobaczmy , co mówi w szczegółowych
pytaniach i odpowiedziach:
A czym ojczyzny strata? Gzy to wielkie zło?
— Najwi ksze; w rzeczy samej gorsze ni ze słów. A na
czym wi c polega zły wygna ców los?
— e trac wolno słowa — to najgorsza rzecz. To dola
niewolnicza, nie rzec, co si chce.
— Głupot mo nych znosi gorzki wtedy mus 77.

Przede wszystkim twierdzenia te s niesłuszne i nieprawdziwe.
Po pierwsze, wcale nie jest rzecz niewolnika „nie rzec, co si
chce", tylko człowieka rozs dnego w okoliczno ciach i
sprawach, które wymagaj pow ci gliwo ci w j zyku i
milczenia, tak jak sam Eurypides gdzie indziej słuszniej mówi:
Zamilknij, gdzie nale y — gdzie bezpiecznie — mów78.

Nast pnie „głupot mo nych" nie mniej musi si znosi u siebie
ni na wygnaniu, a nawet cz sto bardziej l kaj si władn cych
w mie cie przemoc lub donosicielstwem
75

P. Glodius Pulcher, słynny trybun ludowy, który spowodował wygnanie
Gycerona.
76
Timotheos, m stanu i strateg ate ski w IV w., sko czył ycie na wygnaniu
w Ghalkidzie na Eubei.
77
Cytat z tragedii Fenicjanki, w. 388 nn. Pyta Jokasta, odpowiada jej syn
Polynejkes.
78
Cytat z nie zachowanej tragedii Ino (Nauck, TGF, frg. 413).

ci, co na miejscu pozostaj , od tych, którzy si wynie li. Ale
niedorzeczno ci
jest,
e wygnanie odbiera
najwi ksz
wygna com wolno słowa. Czy by Theodorosowi79 brakowało
wolno ci słowa, gdy na pytanie króla Lysimacha: „I to takiego
człowieka jak ty twoja ojczyzna wydaliła?" odrzekł: „A tak, bo
za ci ki byłem dla niej do d wigania, jak Dionizos dla Semeli"
80
. A kiedy król mu pokazał Telesfora 81 w klatce z wyłupionymi
oczyma, obci tym nosem i uszami, i wyr ni tym j zykiem,
mówi c: „Tak traktuje tych, którzy mi szkodz !", odparł:
„Theodorosowi nie robi to ró nicy, czy zgnije nad ziemi , czy
pod ziemi !" Albo znów, mo e Diogenes nie miał wolno ci
słowa, gdy przybył do obozu Filipa, kiedy wła nie ten wyruszał
na bój z Hellenami, i stawiony przed królem jako szpieg, rzekł:
„Tak, przyszedłem szpiegowa twoje nienasycenie i za lepienie,
który przybyłe postawi na rzut ko ci w par chwil los i
panowania swego, i ycia" 82. A Kartagi czyk Hannibal czy nie
z cał miało ci odezwał si do Antiocha, który był królem 83, a
on wygna cem, kiedy przy pomy lnej sposobno ci namawiał go,
by zaatakował nieprzyjaciół, a ten Antioch o wiadczył mu, e
wn trzno ci zabitych na ofiar zwierz t stoj na przeszkodzie —
zganił go mianowicie, mówi c: „To ty robisz to, co ci powie
mi so, a nie rozumny człowiek?" Ale los wygna ca nie
79

Theodoros z Kyreny, filozof z IV/III w., zwany „ateist ". Lysimachos—
jeden z nast pców Aleksandra, król Tracji.
80
Królewna teba ska Semele, kochanka Zeusa, b d c w ci y, zapragn ła
ujrze Zeusa w jego boskiej postaci i zgin ła od płomienistego pioruna, a Zeus
wyrwał z jej łona niedonoszonego Dionizosa i ocalił go.
81
Niefortunny dowcipni .
82
Diogenes z Laerty w swych ywotach i pogl dach slynnych filozofów, VI,
43, przedstawia ten epizod w nieco innej wersji.
83
Antioch Wielki, król Syrii.

odbiera miało ci mowy nawet geometrom i filologom, kiedy
rozprawiaj o rzeczach, których si nauczyli i znaj si na nich
— có dopiero mówi o ludziach szlachetnych i m nych? To
brak dzielno ci wsz dzie „zahamowuje, przekr ca wypowiedzi,
dławi, zmusza do milczenia" 84. A jak brzmi nast pne wiersze
Eurypidesa:
Wygnaniec, jak to mówi , ma nadziej y .
— Nadzieja oczy pi kne ma, lecz zwleka wci

85

.

I to tak e głupot raczej oskar a ni wygnanie. Nie ci bowiem
ludzie, którzy si nauczyli i potrafi korzysta z dóbr obecnych,
tylko tacy, którzy czepiaj si ustawicznie przyszło ci i po daj
tego, czego nie ma, egluj na nadziei jak na tratwie, cho by
nigdy nosa za mury miasta nie wystawili.
A druhy ojca w niczym nie pomogli ci?
— Miej szcz cie! W zlej godzinie nie masz z druhów nic. Nad innych
ci nie wyniósł twój wysoki ród?
— Jedynym złem jest bieda — ród nie ywił mnie! 86

Te słowa s ju nawet niesmaczne, bo Polynejkes zarzuca
szlachetnemu urodzeniu brak zaszczytów, a wygnaniu — brak
przyjaciół; on, który ze wzgl du na swój ród, mimo e był
wygna cem, dost pił mał e stwa z królewn , a na wypraw
wyruszył
wsparty
tak
pot g
zaprzyja nionych
sprzymierze ców, e sam wkrótce przyznaje:
Danajskich i myke skich hufców wodze tu
Przybyli licznie, smutn lecz konieczn mi
Przysług czyni c 87.
84

Cytat z mowy XIX Demostenesa, § 208.
Cytat z tragedii Fenicjanki, w. 396 i n.
86
Cytat z tragedii Fenicjanki, 405 nn.
87
Cytat z tragedii Fenicjanki, 430 nn. Mowa o wyprawie „siedmiu przeciw
Tebom".
85

Podobnie lamentuje i matka:
A ja ci nawet pochodni nale nej Nie
zapaliłam na lub, Hismenos nie
spowinowacił si Weselnej powabem
k pieli 88.

Powinna była cieszy si i by zadowolona, dowiedziawszy si ,
e syn zamieszkuje tak wspaniały pałac królewski, a tymczasem
ona opłakuje nie zapalon pochodni i Hismenos, który nie
dostarczył k pieli, jakby w Argos oblubie cy nie mieli ani
ognia, ani wody; a przez to do wygnania dodaje złe skutki
pró no ci i głupoty.
17. Lecz „wygnaniec" jest słowem obel ywym. — Chyba
w ród głupców, którzy i od „dziadów" potrafi wymy la , i od
„łysków", i od „mizeraków", a nawet, na Zeusa, od
„przybł dów" i „metojków". Wszelako nie ulegaj cy takim
wyobra eniom podziwiaj ludzi dzielnych, cho by byli ubodzy
czy obcy, czy wygnani. Zaiste, czy nie widzimy, e wszyscy
witaj z uwielbieniem Tezejon 89, tak jak Partenon lub
Eleusinion? A przecie Tezeusz był wygnany z Aten, chocia to
dzi ki niemu ludzie mieszkaj dzi w Atenach, i utracił miasto,
którego nie posiadał, tylko sam je stworzył. A jaka wietno
pozostanie Eleusis, je eli b dziemy si wstydzili Eumolposa 90,
który wyw drowawszy z Tracji wtajemniczył si sam w misteria
i Hellenów wtajemnicza? A Kodros, który został królem,
czyim e był synem? Czy nie Melanthosa, wygna ca z Messeny
91
?
88

Cytat z tragedii Fenicjanki, 344 nn. Z rzeki Hismenos brano wod do·
k pieli przed lubnej, st d jakby „spowinowacenie si " rzeki z oblubie cem.
89
wi tynia Tezeusza w Atenach (dzi nazywa si „Tezejonem" mylnie
wi tyni Hefajstosa).
90
Eumolpos — mityczny syn Posejdona, zało yciel misteriów eleuzy -skich,
obsługiwanych potem przez ród Eumolpidów.
91
Zob. przyp. 45.

A czy nie masz uznania dla odpowiedzi Antistenesa 92, któremu
kto zarzucił: „Twoja matka jest Frygijk !", a on odparł: „Tak
wła nie jak Matka Bogów" 93. Czemu wi c i ty, kiedy ci kto
przezywa od „wygna ców", nie odpowiesz: „Wła nie tak samo i
ojciec Heraklesa Zwyci skiego był wygna cem 94, a tak e dziad
Dionizosa, kiedy został wysłany na poszukiwanie Europy, i sam
nie powrócił,
Z Fenicjan rodem, ród potomka zmienił wi c
przybywszy do Teb 95 Podnieciciela niewiast,
Dionizosa, czczonego Szalonymi obrz dy 96."

Co za do tego, o czym napomyka zagadkowo Ajschylos,
mówi c:
Czystego Apollona. wygna ca z niebieskich wrót 97,

„niech milczenie spocznie na mych wargach", według
92

Antistenes — zało ycel szkoły cyników.
Kult Wielkiej Matki Bogów, Kybele, przybył do Grecji z Frygii. Inni
autorzy uwa aj matk Antistenesa za Traczynk .
94
„Ziemski ojciec" Heraklesa, Amfitrion (prawdziwym był Zeus), król
Tiryntu, skalany zabójstwem, przeniósł si do Teb, gdzie został oczyszczony.
95
Kiedy Zeus w postaci byka porwał Europ , córk Fojniksa, ten nakazał jej
bratu Kadmosowi wyprawi si na jej poszukiwanie. Kadmos za zało ył Teby.
Plutarch adaptuje tu cytat z tragedii Eurypidesa Friksos (Nauck, TGF, frg. 819).
96
Cytat z nieznanego utworu lirycznego (Bergk, PLG III, frg. 131). Dionizos,
wnuk Kadmosa, stał si wi c Tebaninem, Hellenem.
97
Cytat z tragedii Błagalnice, 214. Apollem został wygnany z Olimpu na rok
za zabicie Cyklopów i słu ył jako pasterz u króla tessalskiego Admeta. Plutarch
nie chce o tym mówi , jako gor cy czciciel i kapłan Apollona.
93

słów Herodota 98. A Empedokles na pocz tku wykładu swojej
filozofii, dawszy jej taki wst p:
Jest Przeznaczenia wyrocznia, pradawna bogów uchwała
— Je li kto z bóstw wiekuistych pokala si grzesznym zabójstwem,
Trzykro po dziesi tysi cy lat si tuła on musi
Z dala od niebios, gdzie bogów siedziba błogosławionych.
— Mój to szlak, bom tułacz i spo ród niebian wygnaniec 99.

pokazuje, e to nie tylko on sam, ale poczynaj c od niego
wszyscy my jeste my na tej ziemi przybyszami, obcymi i
wygna cami. Nie krew bowiem, powiada, o ludzie!, ani układ
oddechowy dały byt i pocz tek naszej duszy; z nich utworzone
zostało nasze ciało, z ziemi zrodzone i miertelne 100. Duszy
natomiast, która sk din d tutaj przybyła, pochodzenie okre la
najłagodniejszym terminem „wyw drowanie". A w rzeczy
samej, to ona jest wygnank i tuła si gnana boskim
ustanowieniem i wol , a nast pnie jak na wyspie wstrz sanej
kipiel fal, według słów Platona „niby mał w muszli" 101
uwi ziona w ciele, bo nie pami ta ani nie mo e tego przywróci :
Z jakiej wietno ci chwalebnej, z jakiego szcz cia bezmiaru102

wywedrowała — nie z Sardes do Aten, nie z Koryntu na
Lernnos lub Skyros, lecz zamieniwszy niebiosa i ksi yc na
ziemi i ycie ziemskie. A tutaj, je li zamieni jak miejscowo
na inn , niedaleko poło on , to ju nie mo e
98

II 171.
Cytat z nie zachowanego poematu Oczyszczenia (Diels-Kranz, frg. 115).
100
Nie jest to cytat z Empedoklesa, który pisał heksametrem, tylko
interpretacja Plutarcha.
101
Fajdros, § 30, 250 C.
102
Cytat z Oczyszcze Empedoklesa (Diels-Kranz, frg. B 119).
99

tego cierpie i obco si czuje, wi dn c jak nie uszlachetniona
ro lina. Aczkolwiek ro linie rzeczywi cie jedna okolica bardziej
sprzyja ni inna: w takiej to rozwija si ona i ro nie lepiej; ale
człowiekowi
adna miejscowo
nie mo e odebra
szcz liwo ci, tak samo jak cnoty albo rozumu. Wszak e
Anaksagoras 103 w wi zieniu studiował kwadratur koła,
Sokrates za pij c trucizn filozofował i wzywał do tego samego
swych bliskich, którzy uwa ali go za szcz liwego 104. A Faeton
i Tantal, którzy chcieli dosta si do niebios, jak powiadaj
poeci, popadli w najwi ksz niedol z powodu swego nierozumu
105
.
103

Anaksagoras, filozof z V w., oskar ony o bezbo no , został ocalony za
spraw Peryklesa.
104
Por. Platon, Fedon § II, 58 E.
105
Faeton, syn Heliosa, za dał od ojca, by mu pozwolił powozi słonecznym
rydwanem, co mu przyniosło zgub . Tantal, syn Zeusa, zapraszany przez bogów
na uczty, nadu ył tej go ciny i str cony do Tartaru cierpiał wieczny głód i
pragnienie.

