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Odczytywanie antyku

Świat i nasze istnienie ukazują się nam  
nieuchronnie jako zagadka

Artur Schopenhauer1

Profesor Stefan Srebrny podkreślał, że nie ma kultury bez tradycji i że 
postęp nie może skazywać na zagładę przeszłości, która jest fundamentem 
całej tradycji europejskiej. Przeszłość stale żyje w każdym niemal zjawisku 
naszej cywilizacji. Jednak tę ciągłość trzeba umiejętnie rozpoznać i zrozumieć. 
Cyprian Kamil Norwid, który nieustannie odwoływał się w swej twórczości 
do klasyków świata starożytnego i zastanawiał nad pojęciem oryginalności 
poetów, ich profetyzmu, naśladownictwa i interpretowania, pozostawił nam 
swoją propozycję odczytania antyku, która jest na tyle aktualna, że warto 
przywołać ją w całości2:

Ktoś powie, że czytać każdy umie; zaprawdę, mało kto czytać potrafi [...].  
Znam bowiem kogoś, który wielkich korzyści z podróży odległych nie 
odniósł, ale starał się przynamniej czytać Tacyta3 w Świątyni Pokoj u, 

1 A. Schopenhauer: Świat jako wola i przedstawienie. Przełożył, wstępem poprzedził i komen-
tarzem opatrzył J. Garewicz. T. 1. Warszawa 1994, s. 642.

2 Maciej Bielawski w sposób interesujący podpatruje warsztat Norwida, komentując również 
norwidowską jakość przekładów dzieł starożytnych, dokonanych jednakże z języka francuskie-
go. M. Bielawski: Norwid czyta Tertuliana. „Vox Patrum” 1989. T. 15 (1988), s. 649–656. Artykuł 
pod tym samym tytułem opublikowany został na stronie [data dostępu: 1.04.13]: http://maciej 
bielawskiessay.blogspot.com/2012/03/norwid-czyta-tertuliana.html: „Poeta uchyla nieco drzwi, 
przez które można go dojrzeć w trzeciej lekcji rozprawy o Juliuszu Słowackim”.

3 Norwid był pilnym czytelnikiem i zapalonym wielbicielem Tacyta, któremu przyznawał 
„bezstronność”. Dzieła Tacyta Roczniki i Dzieje wymieniał wśród tych, które mogły rzeczywiście 
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a Wergiliusza4 opodal grobu jego, tragików greckich w amfiteatrach pom-
pejańskich, Józefa Izraelitę5 i Ojców Kościoła6 w okolicach katakumb, 
pierwszo-chrześcijańskie rysunki symboliczne oglądając [...]. Nie nowy to 
zapewne, nie jedyny i nie główny czytania sposób, aby miejsce, mówię, 
odpowiednie przedmiotowi dobierać. Niektóre indyjskie poezje w lasach 
tylko się czytywały... Ten miejscowości warunek bezwiednie silą się dziś 
zastąpić ilustracje, ale ilustracje te do treści drukowanych jako tło stosownie 
dobierane być winny, czego jeszcze nie bywa – pokazuje to wszakże, że nie 
wystarczy już dziś czytać jednym tylko organem, i że jakoby trzeba czytać 
wieloma razem władzami umysłu7.

Celem publikacji Szkice o antyku jest próba ukazania różnorodnych możli-
wości odczytywania antyku na przestrzeni wieków. Wokół tematu nawiązywa-
nia do antyku i zależności od nurtów z niego wypływających oscylują głównie 
spostrzeżenia Moniki Mansfeld, Łukasza Tomanka, Moniki Czarnuch, Iwony 
Słomak, a także Claudia Salmeriego. Należyte rozpoznawanie i kolekcjono-
wanie szczegółów kultury antycznej, a zwłaszcza z żywotów wielkich postaci 
świata antycznego doprowadzić może do namysłu nad całością duchowego 
doświadczenia starożytności. Pamiętać jednak należy, że można wykonać 
kopie starożytnej rzeźby, ale, jak podkreśla Whitehead, „nie można wykonać 
kopii starożytnego stanu umysłu. Wynikiem prób kopiowania może być co 
najwyżej maskarada. Można przeszłość zrozumieć, ale istnieje różnica mię-
dzy nowożytnymi a starożytnymi reakcjami na te same bodźce”8. Panegiryki, 
żywoty, biografie oraz autobiografie starożytnych postaci to niewyczerpane 
źródło inspiracji, które były odczytywane wedle paradygmatów zmieniających 
się wraz z tendencjami epok i ich uwarunkowaniami historycznymi. Sposób, 
w jaki patrzono na daną postać, niejednokrotnie kształtował się proporcjonal-

służyć „na pokrzepienie ducha”. Cf.: J. Gomulicki: Objaśnienia. W: C.K. Norwid: Pisma wybrane.
Proza. T. 4. Warszawa 1968, s. 578.

4 Norwid bardzo często przywoływał w swoich utworach grób Wergiliusza, który znajduje 
się na szczycie słynnej Groty Pauzylipu (Posilipo), zwanej również grotą Wergiliusza. Norwid 
był w Neapolu w latach 1844, 1845 i 1848. Cf.: J. Gomulicki: Objaśnienia. W: C.K. Norwid: Pisma 
wybrane. Proza..., s. 578.

5 Norwid wykorzystał Historię wojny Żydowskiej Józefa Flawiusza przy pisaniu Quidama. 
Cf.: J. Gomulicki: Objaśnienia. W: C.K. Norwid: Pisma wybrane..., s. 579.

6 W pismach Norwida pojawiają się imiona Augustyna, Euzebiusza z Cezarei, Sulpicju-
sza Sewera, Minucjusza Feliksa czy Leona Wielkiego, jednak poeta szczególnie rozczytywał 
się w dziełach Tertuliana i jemu poświęcił najwięcej zainteresowania w różnych kontekstach. 
Nazywa go również „świętym mędrcem”; C.K. Norwid: O sztuce dla Polaków IV. W: Idem: Pisma 
wybrane..., s. 226: „nie od rzeczy tu będzie przytoczyć słowa świętego mędrca Tertuliana”. 
Cf.: J. Gomulicki: Objaśnienia. W: C.K. Norwid: Pisma wybrane..., s. 579; M. Bielawski: Norwid 
czyta Tertuliana, s. 649–656. 

7 C.K. Norwid: O Juliuszu Słowackim. Lekcja III. W: Idem: Pisma wybrane..., s. 258–259 i 578–579.
8 A.N. Whitehead: Nauka i świat współczesny. Przeł. S. Magala. Warszawa 1988, s. 146.
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nie do wzrostu wiedzy na jej temat. Zmiany metod badawczych pozwoliły 
na formułowanie nowych hipotez i wyciąganie odmiennych, zaskakujących 
wniosków. Ten aspekt badawczy, ze szczególnym uwzględnieniem treści pro-
pagandowych oraz panegirycznych, podkreślają w swoich analizach Paulina 
Pietrzyk, Przemysław Chudzik, Maciej Gaździcki, Adrian Szopa, Aleksander 
Musiał. Artykuły Romualda Żurka, Adama Marcisza i Ewy Kurek zwracają 
uwagę na metamorfozy, jakim ulegała biografia, i sposób, w jaki zmieniał się 
wizerunek wielkich postaci świata starożytnego wraz z ponownymi odczy-
taniami ich śladów na kartach historii literatury. 

Chcąc „wedrzeć się do samego serca starożytności”9, trzeba dysponować 
arsenałem instrumentów charakterystycznych dla filologa, filozofa, teologa, 
historyka, psychologa, muzykologa, archeologa, teatrologa, przy czym zdo-
bywanie i osiągnięcie optymalnego stopnia posługiwania się nimi w sposób 
precyzyjny trwa latami, a nawet dziesiątkami lat. Stąd też studiom badaw-
czym i dydaktycznym nad szeroko rozumianą kulturą antyczną, które mają 
charakter interdyscyplinarny i prowadzone są w ramach kilku dyscyplin 
naukowych, poświęcony jest ostatni artykuł niniejszej publikacji autorstwa 
Profesora Tadeusza Aleksandrowicza.

Na koniec życzę sobie i Autorom, a przede wszystkim Szanownym Czytel-
nikom, aby pierwiastek helleński i rzymski „nie zszedł w podglebie naszej kul-
tury”, lecz aby „znów mógł się wydostać na powierzchnię i stać się na nowo 
źródłem, do którego nasza cywilizacja wraca, żeby się oczyścić i pokrzepić”10.

 9 F. Nietzsche: Pisma pozostałe 1862–1875. Przeł. B. Baran. Kraków 1993, s. 283.
10 J. Parandowski: Wstęp. W: T. Zieliński: Szkice antyczne. Wybór A. Biernacki. Kraków 

1971, s. 12.
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