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Tęsknota za wolnością w zmysłowych 
obrazach Arystofanejskiej komedii

W rozmaitych dyskusjach fi lozofów i sofi stów greckich wciąż pojawia-
ło się pytanie o sens tworzenia ideałów i kierowania się nimi w życiu 
codziennym1. Przecież – dowodzono – świat praktycznie budowany 
przez ludzi jest pełen zła, idealiści wciąż przegrywają, żyją poza nur-
tem głównych wydarzeń. Interes człowieka, a nie jakieś ideały, jakaś 
niepoznawalna prawda, jest miarą wszechrzeczy – powtarzali za Prota-
gorasem i Gorgiaszem sofi ści2. Prawo silniejszego sprawdza się w życiu 
zwierząt, a my do ich świata, do natury przecież należymy – przypomi-
nał Krycjasz3. Kierujmy się zatem zdrowym rozsądkiem i przyjmijmy 
zasadę praktyczną: to rzeczywistość jest ideałem4.

Tymczasem wciąż przeciwko takiemu myśleniu protestowali ideali-
ści – najbardziej znany jest tu protest Sokratesa, który za swój idealizm 
zapłacił życiem. Tęsknotę swoją wyrażali na różne sposoby. Zgadzali 
się z ogólnym sądem, że świat jest zły, ale przecież byłby jeszcze gorszy 

1 O związku między historycznym procesem kształcenia starożytnego Greka a ducho-
wą konstrukcją idealnego obrazu człowieka znakomicie pisał W. Jaeger w sławnej i już 
klasycznej, chociaż nie zdezaktualizowanej monografi i pt. Paideia. Formowanie człowieka 
greckiego, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001; por. zwłaszcza rozdz. X: Ostat-
nie zmagania szlachty i uwiecznienie jej ideałów, s. 269 i n.
2 Tamże, s. 375 i n.
3 Platon poświęcił wymienionym wyżej sofi stom (Protagorasowi, Gorgiaszowi i Kritia-
szowi) dialogi, które noszą ich imiona w tytule.
4 Krytykujemy relatywizm etyczny sofi stów, ale przecież nie możemy nie widzieć ich 
nowatorstwa w zakresie technik i metod wychowawczych. Z tego punktu widzenia oce-
niał sofi stów uczony francuski H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, przeł. 
S. Łoś, Warszawa 1969, który słusznie zatytułował jeden ze swoich rozdziałów, Nowa-
torski wkład wczesnej sofi styki, s. 86 i n.
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– głosili – gdyby nie było ideałów. W zagubieniu lub w świadomym nie-
raz odchodzeniu od nich zawsze człowiek miał i wciąż ma możliwość 
powrotu. Przecież pragnienie szczęścia tu na tej ziemi jest silniejsze od 
doraźnych celów5.

Taki sposób myślenia pragnę przedstawić na konkretnym literac-
kim przykładzie. Najpierw ukażę, jak kształtowały się ideały państwa 
ateńskiego, mówiąc poprawnie, a nie anachronicznie, polis ateńskiej. 
Tu zwrócę szczególną uwagę na ideał wolności, a potem przedstawię 
brutalną rzeczywistość bratobójczej wojny Aten ze Spartą, w której 
zagłuszano głosy ludzi tęskniących za życiem w wolności, utożsamia-
nej z pokojem, a wśród nich i głos Arystofanesa idealisty, wierzącego 
w budowanie świata opartego na wolności i Dike, czyli na personifi kacji 
sprawiedliwości. Źródłem naszym będzie jedna z czterech jego kome-
dii poświęconych ideałowi wolności i pokoju, pod tytułem Acharnejczy-
cy. Równocześnie pragnę ukazać Arystofanesa jako artystę i zapytać, 
w jaki sposób konstruował swoją wypowiedź, swoje nawoływanie do 
ideału wolności.

Kształtowanie ideałów demokratycznych

Pojęcie demokracji, której celem, zdaniem Arystotelesa, jest wolność (Re-
toryka, I 1366 a 46), jak i jej rzeczywisty rozwój, ma swoją bogatą litera-
turę przedmiotu7. Na ogół uczeni zgadzają się, że samo pojęcie „demo-

5 Trudno tu nie wspomnieć wspaniałej i wzruszającej monografi i W.  Tatarkiewicza, 
O szczęściu, Kraków 1947.
6 Arystoteles, Retoryka, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988, dalej jako Ret. 
lub Poet. 
7 W Polsce do roku 1968 zebrał ją R. Turasiewicz, Życie polityczne w Atenach V i IV w. 
przed n.e. w ocenie krytycznej współczesnych autorów ateńskich, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1968, ale umieścił w poszczególnych rozdziałach, nie zestawiając osobno. W po-
dobny sposób zestawił dyskusję naukową na temat demokracji ateńskiej do roku 1981 
uczony niemiecki Detlef Lotze w erudycyjnym artykule Zum Begriff  der Demokratie in 
Aischylos’ „Hiketiden”, w: Aischylos und Pindar, red. E.G. Schmidt, Berlin 1981, s. 207–
216. Przydatną i uporzadkowaną literaturę przedmiotu do lat dziewięćdziesiątych znaj-
dzie czytelnik w pracy J.K. Daviesa, Demokracja w Grecji klasycznej, przeł. G. Muszyński, 
Warszawa 2003. Por. też prace: W. Lengauer, Pojęcie równości w greckich koncepcjach po-
litycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e., Warszawa 1988, oraz pracę zbiorową pod 
red. J. Korpantego i J. Styki, Freedom and Democracy in Greek Literature, Kraków 2001.
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kracja” pojawiło się w tekstach zachowanych między 440 a 420 rokiem8, 
ale główną rolę w jego historycznym i społecznym rozumieniu odegrał 
Herodot z Halikarnasu (485–425), autor Dziejów, historyk wojen per-
skich, nadzwyczajnie rozkochany w wolności demokratycznych Aten9.

Kiedy Grecy zastanawiali się, czym się różni kultura Wschodu od ich 
kultury, nie mieli wątpliwości, że stosunkiem władzy do jednostki. Dla 
króla perskiego jednostka była niczym. Nawet jego satrapowie w ocenie 
Herodota (Dzieje, III 80, 210) nie byli pewni swojego życia. Był ich właś-
cicielem w sensie dosłownym: i oni sami, i ich rodziny, i oczywiście ich 
majątek należał do monarchy11. W kulturze greckiej natomiast jednost-
ka była wolna, jej życie, godność, własność były chronione prawem12. 
Ajschylos (Persowie, w. 24213) ustami chóru wyjaśnił tę istotną różnicę 
Atossie, żonie króla perskiego Dariusza: Grecy nie są niewolnikami jak 
barbarzyńcy, nie mają nad sobą pana. A Eurypides z dumą mógł powtó-
rzyć (Ifi genia w Aulidzie..., w. 140014), że ludem wolnym są Grecy, zaś nie-
wolnikami barbarzyńcy15.

Historycznie rzecz biorąc, wiemy, że to Solon w roku 594 przed 
Chrystusem utorował drogę mieszkańcom Attyki ku wolności, a właś-
ciwie ku powszechnej świadomości jej najwyższego znaczenia w życiu 
jednostki. W zachowanych fragmentach jego politycznej poezji czyta-
my16, że żaden attycki wolny obywatel, a przede wszystkim chłop, który 

8 Por. D. Lotze (Zur Begriff  der Demokratie..., s. 207), który wolałby raczej w środku tych 
dat albo poniżej roku 420 widzieć narodziny pojęcia demokracja. Cała jego argumenta-
cja sprowadza się do analizy dwóch źródeł: albo Dziejów Herodota, albo anonimowego 
autora Państwa Aten, często zwanego w nauce Pseudo-Ksenofontem.
9 Herodot przeniósł się ok. 450 r. z Halikarnasu do Aten, a w roku 446/445 dostał na-
grodę w wysokości dziesięciu talentów za odczytanie publicznie fragmentu swego dzieła 
głoszącego sławę wolnych, demokratycznych Aten.
10 Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Warszawa 1959; dalej tylko podaje się numer księ-
gi i rozdziału.
11 Por. A.J. Festugière, Liberté et civilisation chez les Grecs, Paris 1947.
12 Por. R. Turasiewicz, Życie polityczne w Atenach... Warto tu zwrócić uwagę na rozdział 
I: Zasada wolności i równości, s. 19 i n.
13 Ajschylos, Tragedie, przeł. S. Srebrny, Kraków 1952, dalej cytuję tytuł sztuki i wiersz 
(skrót w.).
14 Eurypides, Tragedie, przeł. J. Łanowski, Warszawa 2006 (t. I i II), 2007 (t. III i IV); 
dalej cytuję tytuł sztuki i wiersz (skrót w.).
15 Por. też Andromacha, w. 665; Troianki, w. 932.
16 Por. wyważone rozważania J. Danielewicza, Temat wolności w liryce greckiej, „Classica 
Cracoviensia” VI 2001, s. 73–85 (o Solonie s. 77–80). Por. też wstęp i przypisy L. Trzcion-
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wziął pod zastaw własnego ciała pożyczkę na uprawę roli17, nie będzie 
jej spłacał: dłużnicze słupy zniosłem wszędy powbijane18. Nie może być 
tak, dowodził, aby wolny Ateńczyk był sprzedawany w niewolę. A tych, 
którzy zostali już sprzedani zgodnie z prawem i tych bezprawnie oraz 
tych, co z niemożności spłacenia długów uciekali, wolnością obdarzyłem. 
Pojęcie wolności – eleutheria – pojawia się w jego poezji na określenie 
ziemi (ziemię czarną [...] wolną uczyniłem) i każdego wolnego obywatela 
polis, czyli miasta-państwa. Od jego czasów dosłownie każdy obywatel, 
nawet ten, a może zwłaszcza ten, któremu się w życiu nie udało, miał 
świadomość, że jest wolny, a jego wolność jest chroniona prawem, za 
którym stoi potęga jego polis.

Jakże dumnie w tym kontekście będą brzmiały słowa urodzonego 
w ponad sto lat później Eurypidesa (Auge, fragm. 277, wyd. A.  Na-
uck19): imię wolności ma największą wartość. Choćby kto miał mało, niech 
uważa, że ma wtedy wiele.

Wolność rozumiał Solon jednoznacznie: jest to działalność zgodna 
z prawem, z czcigodnymi zasadami Dike (bogini sprawiedliwości)20. Jeśli 
te prawa nie są społecznie przestrzegane, a złodzieje rwać się będą do 
grabienia mienia innych, to karą jest zagrożenie wolności obywateli, 
oczywista wojna domowa i waśnie, czyli staseis. Natomiast praworząd-
ność (eunomia) przeradza się w wizji prawodawcy w synonim szczęścia21.

Kiedy Klejstenes, jak przekazuje Herodot (Dzieje VI 131, 1), budo-
wał demokrację w roku 507, opierał się zdaniem uczonych na trady-
cji Solonowej22. Dlatego zagwarantował wolność i równość wszystkich 
obywateli co do prawa, dostępu do urzędów i swobodnego przemawia-
nia na agorze w sprawach polityki polis. Wprawdzie do dzisiaj trwa 
spór, czy przypisać mu wszystkie wprowadzone reformy, ale co do jed-

kowskiego do jego tłumaczenia biografi i Solona autorstwa Plutarcha z Cheronei, w: Plu-
tarch, Żywoty równoległe, przeł. K. Korus, L. Trzcionkowski, Warszawa 2005, s. 32 i n.
17 Zdaniem W. Lengauera, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 
1999, s. 68 i n., zadłużeni chłopi, których sprzedawano w niewolę, to ci, którzy oddawali 
szóstą część plonu z uprawianej dla bogaczy ziemi (hektémoroi).
18 Fragm. 36; wyd. M. West, przeł. W. Appel.
19 Ten fragment przełożył R. Turasiewicz, Życie polityczne w Atenach..., por. przypis. 7, 
s. 20.
20 Fragm. 4; wyd. M. West, w. 13–19.
21 Podobieństwo z obrazem Dike, córki Zeusa, jako gwaranta szczęścia w Pracach i dniach 
Hezjoda (przeł. J. Łanowski, Warszawa 1999) jest tu bardzo bliskie; por. w. 219 i n.
22 Por. N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, przeł. A. Świderkówna, Warszawa 1973, s. 242 i n.
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nego faktu wszyscy się zgadzamy: że przed wybuchem wojen z Persa-
mi Ateńczycy uznali wolność i równość za istotę demokracji23. Każde 
zagrożenie tych najwyższych wartości wywoływało natychmiastową 
reakcję wolnych obywateli. To ta świadomość stała u źródeł ustano-
wienia ostracyzmu, przeznaczonego zdaniem Zgromadzenia Ludowe-
go do usuwania osób, których indywidualne sukcesy polityczne mogły 
prowadzić do tyranii lub po prostu mogły szkodzić interesom polis24. 
Jeżeli do tych wartości dodamy trwające od racjonalizmu jońskiego 
poszukiwanie prawdy (alétheia) i uznanie jej za fundament sprawied-
liwości, to łatwo zrozumiemy, dlaczego Ajschylos, Sofokles, Eurypides, 
którym opinia powszechna przyznawała prawo do głoszenia prawdy, 
postawili w centrum swych tragedii jako pytanie decydujące – kwestię 
niezawinionego cierpienia. Zrozumiemy też, dlaczego komediopisarz 
Arystofanes, żyjący w sześćdziesiąt lat po Klejstenesie, widząc zagro-
żenie demokracji przez potworną, bratobójczą, wyniszczającą wojnę ze 
Spartą, odwoływał się do prawdy w jednej z pierwszych swych komedii 
Acharnejczycy (w. 656 i n.25): [Poeta] przyrzeka dobre nauki wam dać, aby-
ście byli szczęśliwi (...) a dobro i prawda są ze mną.

W codzienności politycznej prawdę rozumieli Ateńczycy konkret-
nie jako prawo do szczerego, czasami agresywnego mówienia „prawdy 
w oczy”. I nazywali tę zdobycz demokracji parresia. Czasami kończyło 
się to procesem o zniesławienie26. Wszystkie te wartości, czyli pełne 
poczucie równości, dążenie do prawdy, a co za tym idzie otwartość 
wypowiedzi, szukanie szczęścia w pomnażaniu majątku i państwa, 

23 O wolności i równości por. dobre popularnonaukowe wprowadzenie M. Węcowskie-
go, Demokracja ateńska w epoce klasycznej, w: Historia starożytnych Greków, Warszawa 
2009, t. II, s. 345 i n., tu autorzy: B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki. O iso-
nomii i isegorii, por. Herodot V 81; por. G. Vlastos, Isonomie politike, w: Isonomia: Studien 
zur Gleichheitsvorstellung im griechischen Denken, red. J. Mau–E.G. Schmidt, Berlin 1964 
(drugie wydanie, Berlin–Amsterdam 1971), s. 1–35; R.  Turasiewicz (Życie polityczne 
w Atenach..., s. 19 i n.). Równości w demokratycznych Atenach poświęcił monografi ę 
W. Lengauer, Starożytna Grecja..., por. przypis 6.
24 Pierwsze przypadki skazania wyrokiem ostracyzmu obywateli Aten notujemy w la-
tach osiemdziesiątych V w., por. M. Węcowski, Demokracja ateńska..., s. 357 i n.
25 Arystofanes, Acharnejczycy, przeł. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001. Wszyst-
kie następne cytaty z komedii przytaczam według tego tłumaczenia, podając w nawiasie 
numer wersu.
26 Arystofanes w cytowanej wyżej parabazie opowiada o tym, jak go Kleon oskarżył; 
por. w. 659 i n.
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i swojego, przestrzeganie prawa obyczajowego, a także stanowione-
go, pozwalały Peryklesowi na początku wojny peloponeskiej z dumą 
oświadczyć: w na sz ym ż yc iu  państ wow ym kier u jemy s ię  z a s a-
dą  wolnośc i  (Tukidydes, Wojna peloponeska, II 3727; podkr. – K.K.). 
A anonimowemu autorowi, nota bene paszkwilu na demokrację ateńską 
pt. Ustrój Ateńczyków, przyszło z zazdrością powiedzieć (I 8): Wsz ystko 
jest  tu  zorg ani zowane d la  z a pe wnienia  ludowi  potę g i  i  wolno-
śc i  s łowa (pares ia)28.

Wolność, demokratyczne ideały i wojna z Persami

Dziwnym paradoksem historii wojna z Persami wybuchła w dwana-
ście lat, czyli w powolnym dojrzewaniu społecznym niemal zaraz po 
reformach Klejstenesa. I to ona dopomogła Ateńczykom raz na zawsze 
utrwalić idealistyczne założenia demokracji. Zagrożeni myśleniem 
Azji, pełnym pogardy dla jednostki i jej wolności, zdecydowanie wy-
stąpili w obronie swych ideałów. Cena, jaką im przyszło zapłacić, była 
niezwykle wysoka. Za wolność całe pokolenia oddawały majątek i życie. 
Przed bitwą pod Salaminą w roku 480 podjęto, jak się potem okazało, 
słuszną decyzję: Ateńczycy opuścili Attykę, pozostawiając Persom zie-
mię, ale nie ojczyznę, bo ją, zdaniem Temistoklesa, każdy nosił w sercu, 
w języku, w religii i w wychowaniu ku wolności29. Persowie wtargnęli do 
Aten i wymordowali tylko starców, którzy nie chcieli opuścić świętych 
dla nich miejsc.

27 Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K.  Kumaniecki, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1991, dalej cytuje się tylko numer księgi i rozdziału. 
28 Pseudo-Ksenofont, Ustrój Ateńczyków, przeł. A. Rodziewicz, w: idem, Ustrój Ateńczy-
ków i jego nieznany autor, „Meander” 61 (2006), s. 204–212.
29 Por. Plutarch, Żywot Temistoklesa, 11, 5; przeł. K. Korus, Warszawa 2005. Wypowiedź 
Temistoklesa jest wciąż dyskutowana. Tu idę za tymi uczonymi, którzy uważają, że te-
rytorium polis nie było dla Ateńczyków tak ważne jak świadomość wspólnoty duchowej.
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Wojna peloponeska a wolność

Po zwycięskich wojnach z Persami tak to się już stało, że wzrost bogac-
twa państwa i widoczny dobrobyt obywateli stał się kolejną wartością 
demokratycznych Aten, który to cel przysłonił obiektywizm wolności; 
była ona przeznaczona dla Ateńczyków kosztem ograniczenia lub po-
zbawienia jej innych poleis, czyli miast-państw. Wszystko, co sprzyjało 
wzrostowi potęgi i bogactwa, było akceptowane30. Nic więc dziwnego, 
że wojny prowadzone z pozycji silniejszego i w trosce o powiększe-
nie wpływów polis nie budziły sprzeciwu. Także postępowanie wobec 
miast-państw sprzymierzonych do walki z Persami w myśl zasady in-
teresu Aten wiązało się również z aprobatą społeczną. Przeniesienie 
wspólnego skarbca wszystkich miast-państw sprzymierzonych z Delos 
do Aten (454 r.) i uzależnienie decyzji o podniesieniu lub obniżeniu 
corocznych wpłat, czy może raczej już podatków-kontrybucji, od woli 
Zgromadzenia Ludowego uznawane było za słuszne i sprawiedliwe, 
bo przyczyniało się do nadzwyczajnego dobrobytu państwa. I chociaż 
pojawiały się głosy bardzo krytycznie oceniające niesprawiedliwą poli-
tykę wobec sprzymierzeńców i słuszne ostrzeżenia przed niezadowo-
leniem Sparty, w końcu równorzędnej potęgi w czasie wojen perskich, 
to należały one do głosów nielicznych obywateli. Z zagrożenia musiał 
zdawać sobie sprawę Perykles, skoro dał ogromną łapówkę królowi 
Sparty, aby ten zatrzymał wojska i zawarł pokój w roku 447 na 30 lat. 
Jak wiadomo, trwał on do 431 roku, co i tak było korzystne dla Aten. 
Przekleństwa komediopisarzy zaczęły się sypać na jego głowę zaraz 
po wybuchu bratobójczej wojny, a zwłaszcza przyjętej taktyki wza-
jemnego wyniszczania własnych poleis. Wojna natychmiast podzieliła 
Ateńczyków na dwie zwalczające się grupy: na tych, którzy czerpali 
korzyści z wojny (od polityków szukających sławy i władzy poczyna-
jąc a na rzemieślnikach, producentach i handlarzach broni kończąc), 
oraz na tych, którym przyniosła ona straty, odebrała domy i ziemie, 

30 Istnieje obszerna literatura przedmiotu na temat imperializmu ateńskiego. Dobre 
wprowadzenie znajduje się u N.G.L. Hammonda, Dzieje Grecji, Warszawa 1973, s. 390 
i n. Moim zdaniem wyraziście o nim świadczy przysięga wojskowa, zachowana u mówcy 
Likurga (1.77) oraz u Polluksa (8.105–106) i Stobajosa, Florilegium 43, 48, w której re-
krut obiecuje, że przekaże potomkom ojczyznę nie pomniejszoną, lecz większą i potęż-
niejszą, w miarę jego sił i z pomocą innych.
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których wypędziła do miasta, całkowicie odcięła możliwość swobodnej 
uprawy roli, handlowania swoimi produktami czy ludowymi wyrobami. 
Ta właśnie grupa, pokojowo nastawiona, utożsamiająca wolność z jej 
owocami, czyli z dobrami, jakie niesie pokój, tylko raz odniosła w czasie 
tej dwadzieścia siedem lat trwającej wojny sukces, kiedy zawarto pokój 
Nikiasza w roku 421. Tymczasem komedia, stojąca po stronie przecięt-
nych obywateli, a zwłaszcza rolników zniewolonych wojną, upodlonych 
nieludzkimi warunkami życia w mieście, z rozpaczą patrzących jak ich 
zasiewy, gaje oliwne i winnice pustoszą Spartanie, raz po raz odwoły-
wała się do ich tęsknot za pokojem, za wolnym handlem i korzystaniem 
z wolności jako synonimu bogactwa i używania życia31. Spośród wielu 
poetów komicznych, których mniejsze lub większe fragmenty utworów 
zachowały się do naszych czasów, najlepiej znamy Arystofanesa, bo za-
chowało się aż jedenaście komedii i sporo fragmentów z jego kilkudzie-
sięciu utworów (miał w sumie napisać około czterdziestu komedii)32. 
Był świadkiem dramatycznych wydarzeń w czasie wojny peloponeskiej, 
gorącym zwolennikiem wolności Aten, tej idealistycznie pojmowanej 
i realizowanej przez zwycięzców spod Maratonu, Salaminy, Platejów – 
wolności kojarzonej z praworządnością, gwarantem życia w pokoju 
i dobrobycie obywateli. Jego obrazowe nawoływania do pokoju, do po-
wrotu do dawnych czasów, mają na celu wyzwolenie tak silnej tęsknoty 
za dobrami z nim się wiążącymi, aby nawet zwolennicy wojny skłoni-
li się do jej zaniechania i naprawienia wszystkich błędów w polityce 
zewnętrznej (wobec sprzymierzeńców), jak i wewnętrznej (walka ze 
skrajnym relatywizmem społecznych zachowań).

31 Por. Arystofanes, Acharnejczycy, w. 719–721: Oto granice mojego rynku, tu wolno 
wszystkim kupcom handlować.
32 Tu warto polecić najnowszy przekład, pierwszy w Polsce, wyboru fragmentów komi-
ków greckich, dokonany przez Krystynę Bartol i Jerzego Danielewicza pt. Komedia grec-
ka od Epicharma do Menandra, Warszawa 2011 wraz z kompetentnym wprowadzeniem 
w historię komedii greckiej.
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Wojna zagrożeniem wolności w obrazach 
Arystofanesa

Pozostawiamy historykom roztrząsanie merytoryczne zaproponowa-
nych przez Arystofanesa w aż czterech spośród jedenastu zachowanych 
komedii (Acharnejczycy, Rycerze, Pokój, Lizystrata) wartości życia w po-
koju i wolności demokratycznego miasta-państwa33. Zamierzam skiero-
wać uwagę czytelnika, tytułem próby, na poetycki sposób przedstawie-
nia owych tęsknot za wolnością i pokojem w jednej tylko, najstarszej 
z zachowanych komedii pt. Acharnejczycy, pisanej w piątym roku wy-
niszczającej wojny, czyli w roku 425. Zamierzam ukazać, jak potężną 
bronią w argumentacji poety stał się mim z jego techniką enargei, czyli 
umiejętnością unaoczniania korzyści płynących z wolności i pokoju.

Najpierw musimy sięgnąć do wciąż dyskutowanego zagadnienia 
genezy attyckiej komedii, w której zasadniczą rolę odegrać miał właś-
nie mim34. Arystoteles wprawdzie narzekał (Poet., 5, 1449 a 37), że nie 
ma możliwości jej odtworzenia, ale przecież zgodził się z poglądem, że 
mim rodzi się na Sycylii. Przy tej okazji wspomniał o Megarejczykach, 
roszczących sobie prawo do zaszczepienia ich doryckiego poczucia 
humoru w swojej kolonii na Sycylii. Potem w jego szkole pojawił się 
pogląd, że to Epicharm, poeta żyjący na przełomie VI i V wieku, miał 
jako pierwszy napisać komedię, łącząc kolejno, jakby szeregowo, jedno-
sceniczne mimy jednym bohaterem i jednolitą akcją. Tę rekonstrukcję 
można przyjąć. Szkopuł rodzi się dopiero przy defi niowaniu mimu jako 
gatunku literackiego, bo do nas doszły fragmentarycznie zachowane 
mimy Sofrona, nieco młodszego od Epicharma, oraz jego syna Ksenar-
cha i następców, które nie pozwalają na genologiczną ich charaktery-
stykę35. Zachowane mimy Herodasa mamy dopiero z III wieku, kiedy 
komedia attycka przeszła już dawno swój najpiękniejszy rozwój. Nie 

33 Przypomnieć tu należy artykuły z sesji poświęconej 2400. rocznicy urodzin Arysto-
fanesa: Arystofanes. Materiały sesji naukowej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, 
Wrocław 1957.
34 Na ten temat szeroko pisałem w artykule U źródeł greckiego mimu literackiego, Zeszy-
ty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1988, Prace Historycznoliterackie, z. 92–93, 
s. 9–29.
35 Por. znakomite najnowsze wydanie całości fragmentów R. Kassel et C. Austin, Poetae 
comici Graeci (PCG), Berlin 2001.
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pozostało mi zatem nic innego, jak przeprowadzić analizę mimów He-
rodasa, określić wyróżniki gatunkowe, uchwycić ich strukturę i uznać 
moje ustalenia za kryterium rozpoznawcze mimów funkcjonujących 
w innych gatunkach, w tym przypadku w komedii Arystofanejskiej, 
w Acharnejczykach36. 

Zacznijmy od oczywistego stwierdzenia o charakterze genologicz-
nym: skoro Arystoteles wyznaczył mu miejsce w dramacie i skoro miał 
być źródłem komedii, to mim jest gatunkiem dramatycznym. Konsty-
tuuje go dialog i akcja zwrócona na pobudzenie do śmiechu odbiorcy 
(gelotopoiein). Jest utworem jednoscenicznym, o budowie zamkniętej 
ramą wejścia aktora czy aktorów i ich wyjścia. Technik budzenia śmie-
chu autor Traktatu Koisliniańskiego, pochodzący najprawdopodobniej 
ze szkoły Arystotelesa, wyliczył kilkanaście37. Z mojej analizy mimów 
Herodasa wynika, że istota pobudzenia do śmiechu odbiorcy polegała 
na końcowej, tuż przed ramą wyjścia aktora, zaskakującej poincie, czyli 
na zamknięciu akcji wbrew oczekiwaniu (para prosdokian).

Mając na względzie charakterystykę mimu jako kryterium rozpo-
znania, przystąpiłem do analizy Acharnejczyków. Otóż okazało się, 
że konstrukcja tej komedii jest przejrzysta. Dzieli się na dwie prawie 
równe w wykonaniu muzycznym części: pierwsza, licząca 627 wier-
szy, i druga, licząca 514 wierszy, przedzielone zostały parabazą (80 
wierszy)38. Parabaza jest to, jak wiemy, wejście chóru, który po zdjęciu 
masek łamie iluzję sceniczną, odrywa się od akcji i śpiewa pieśń w imie-
niu poety i w obronie jego wolności wypowiedzi (parresia). Tu śpiewa 
także w obronie weteranów, niegdyś walczących o wolność, sławnych 
i wspaniałych maratonomachów, atakowanych teraz w sądach przez 
nikczemników (w. 694 i n.) bezwzględnie wykorzystujących ich starczą 
bezradność. W pierwszej części komedii autor zawiązuje i zamyka ak-
cję: tęsknota za wolnością zostaje zrealizowana. Zawarty zostaje pokój 
pomiędzy nim, jego gospodarstwem a Spartą, potężnym państwem. 

36 Częściowo tę pracę wykonałem w artykule: Zur Poetik der Mimen von Herondas, „Ana-
lecta Cracoviensia”, 1, Kraków 1995, s. 51–66.
37 Tractatus Coislinianus powstał nie wcześniej niż w I w. przed Chr. Zachowany jest 
w formie ekscerptu w kodeksie z X w. Por. L. Cooper, An Aristotelism Th eory of Comedy, 
Oxford 1924, s. 81 i n. Za najlepszą spośród wielu prac uznaję monografi ę R. Janko, 
Aristotle on Comedy. Towards a reconstruction of Poetics II, London 1984.
38 Podaję ilość wierszy w najnowszym przekładzie J. Ławińskiej-Tyszkowskiej: Arysto-
fanes, Komedie, t. 1, Warszawa 2001. Według tego przekładu cytuję dalej.
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W części drugiej następuje szereg scen ilustrujących dobra i zmysłowe 
rozkosze, jakie daje wolność i życie w pokoju.

Część pierwsza jest zbudowana kunsztownie: bohater o wiele mó-
wiącym imieniu Dikajopolis, czyli obywatel, który czci Dike, boginię 
sprawiedliwości – tę najistotniejszą wartość, jak to wyżej pisałem, pod-
stawę demokratycznej wolności w poezji Solona – ma serdecznie dość 
udręk i nieszczęść wojennych (w. 1: Ileż to zgryzot kąsa moje serce...). 
Przyszedł jako pierwszy na Zgromadzenie Ludowe, zdecydowany po-
przeć wniosek o konieczności zawarcia pokoju ze Spartą. Tymczasem 
wnioskodawca zawarcia pokoju, Amfi theos, istota ze świata zawieszo-
nego między ludźmi i bogami, co w świecie poetyckiej fantazji Arysto-
fanesa jest zjawiskiem częstym, zostaje na polecenie Herolda brutalnie 
wyrzucony przez łuczników z trybuny. Zrozpaczony Dikajopolis pro-
si go na boku, prywatnie, o zawarcie indywidualnego pokoju między 
nim, jego wiejskim gospodarstwem a potężnym państwem, Spartą. 
Amfi theos udaje się do Sparty. Teraz następują komiczne sceny, opar-
te na założeniach i budowie mimu, a dające Amfi theosowi czas na 
przyniesienie upragnionych propozycji pokojowych w trzech próbkach 
zamkniętych w dzbanuszkach. Dikajopolis kosztuje pięcioletni pokój 
i z niesmakiem odstawia jako cuchnący smołą i budową bojowych okrę-
tów (w. 189 i n.). Dziesięcioletni również napawa go obrzydzeniem, 
bo cuchnie poselstwami i jest kwaśny jak zwłoka (...) sprzymierzeńców 
(w. 191 i n.), dopiero trzecia próbka pokoju trzydziestoletniego ma 
smak nadzwyczajny – to Dionizje, o zapachu ambrozji i nektaru, wspa-
niałej wolności. Tylko taki pokój Dikajopolisowi mówi: idź, gdzie tylko 
zechcesz (w. 198). Pełen radosnego uniesienia bohater już się nie zasta-
nawia i krzyczy (w. 201): sam, uwolniony od wojny i nieszczęść wrócę do 
wioski, urządzę Dionizje! Pozostaje mu tylko przekonać chór Acharnej-
czyków, starców wynędzniałych wojną, którzy wbrew zdrowemu roz-
sądkowi ulegają żądzy zemsty za wyniszczone pola, winnice i ogrody 
oliwne, a także ustępują propagandzie zwolenników wojny. Dlatego 
z początku chcieli go zabić jako zdrajcę ojczyzny (w. 290). Dikajopo-
lis najpierw szantażem zmusił ich do wysłuchania jego racji, a potem 
przekonał (techniką parodii tragedii Eurypidesa) do popierania idei 
wolności i pokoju. Następnie ukazał dosadnie „prawdziwe” przyczyny 
bratobójczej wojny: rozgorzała ona w istocie o wzajemne porywanie 
sobie przez obie strony prostytutek (w. 529), tu nazwanych brutalnie, 



Kazimierz Korus

~  22  ~

a nieco dalej poetycko – kukułkami (w. 598). Część pierwszą zamykają 
słowa chóru (w. 626–627): Ten człek zwyciężył mądrymi słowami i lud 
nasz cały przekonał do sprawy pokoju. A my zrzućmy szaty (zapowiedź zła-
mania iluzji scenicznej) i przejdźmy do anapestów. I tu rozpoczyna się 
osiemdziesiąt wersów licząca parabaza.

Część pierwsza komedii stanowi więc, powtórzmy to raz jeszcze, 
zamkniętą całość, bo autor zawiązał akcję tęsknotą Dikajopolisa za 
wolnością i życiem w pokoju u siebie na wsi i po sześciuset wierszach 
zamknął jej realizację. I taki właśnie indywidualny pokój został zawar-
ty. Akcja została zakończona. Na co więc poecie była potrzebna druga 
część komedii, po parabazie? Otóż poszczególne sceny mimiczne stają 
się żywymi obrazami, niejako ilustracją dóbr, jakie przynosi wolność, 
czyli życie w pokoju. Łatwo się więc domyślić, że stoją obok siebie luź-
no, można je swobodnie poprzestawiać. Są natomiast powiązane zwy-
czajem pierwotnej komedii Epicharma postacią bohatera Dikajopolisa 
i ideą zawarcia pokoju, która sprowadza się do niezwykle zmysłowej 
zachęty do realizacji tęsknot, zwłaszcza chłopów attyckich, za uwolnie-
niem się od zamknięcia w murach Aten. To im przecież odebrano wol-
ność, to ich boleśnie dotknęła wojna. Musieli opuścić pola i zagrody. 
Oni, wolni, musieli dać się zamknąć w obrębie nazbyt ciasnego miasta. 
Zdziesiątkowani przez niedawną zarazę, mieszkający po dziuplach, 
w zakamarkach obronnych murów, w nieludzkich warunkach, z roz-
paczą patrzyli na pustoszone przez Spartan ich winnice, ogrody, pola, 
palone domy.

Gdy teraz popatrzymy na budowę komedii, która w istocie jawi nam 
się jako szereg odpowiednio powiązanych ze sobą mimów, to rodzi 
się pytanie kolejne: czym się różnią między sobą obie części komedii 
w operowaniu scenami mimicznymi?

Część pierwszą otwiera prolog Dikajopolisa, który, jak wyżej już 
wspomniałem, zawiązuje akcję. Potem pierwszy mim, pierwszą sce-
nę z Amfi theosem, wnioskodawcą pokoju, otwiera Herold (w. 42) i ją 
też, wbrew oczekiwaniu (para prosdokian) Dikajopolisa (por. jego ko-
mentarz w. 56 i n.), zamyka wyrzuceniem pomysłodawcy. Potem znów 
Herold otwiera kolejny mim o wyraźnej funkcji zwiększenia napięcia 
dramatycznego (na co wskazują pełne niecierpliwości komentarze Di-
kajopolisa), w którym zamiast o pokoju mówić, Herold każe posłom 
złożyć sprawozdanie z pobytu u króla Persów. Scenka ma opóźnić ak-
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cję, czyli realizację tęsknoty Dikajopolisa za wolnością i pokojem. Tym-
czasem jego prześmiewcze komentarze raz po raz przerywają sprawo-
zdanie i przydają jej dynamicznego charakteru, przyspieszają decyzję 
bohatera zawarcia prywatnego pokoju. Po zaskakującym zdemasko-
waniu oszustw poselskich kolejną, niezwykle krótką (w. 126–133), 
bo przerwaną w połowie scenę zawiązuje już energicznie Dikajopolis, 
który wysyła Amfi theosa do Sparty, aby ten za osiem drachm „załatwił 
pokój”. Teraz poecie potrzebny był czas sceniczny dla Amfi theosa, któ-
ry pomknął do Sparty w cudowny, boski sposób. Był przecież, jak jego 
mówiące imię wskazuje, w jakiejś części bogiem (theos). Autor powraca 
więc do poprzedniego sposobu otwierania scen i każe znów Heroldowi 
oddać głos posłowi, tym razem wysłanemu do Traków, który wprowa-
dza najemnych żołnierzy Odomantów. I podobnie jak poprzednio, jego 
opowiadanie przerywane jest złośliwymi komentarzami Dikajopolisa. 
Po ich wysłuchaniu nieoczekiwanie Herold zamyka Zgromadzenie Lu-
dowe. O wymarzonym pokoju ani słowa! Jaskrawe zderzenie rzeczy-
wistości polityki ateńskiej z oczekiwaniami i tęsknotami Dikajopolisa 
przydaje przekonującej siły jego pokojowemu działaniu. Uprawdopo-
dobniona zostaje cudowna podróż Amfi theosa do Sparty. Jest już czas 
(w. 175 i n.) na dokończenie poprzedniej z nim sceny. I znów otwiera 
ją Dikajopolis, który posła wita nieco zaskoczony, bo aktor grający jego 
rolę wbiega, ścigany przez zwolenników wojny. Jak się okazuje, ucieka 
przed Acharniakami, których potem w kolejnych scenach będzie prze-
konywał Dikajopolis. Scenka z Amfi theosem, jak wiemy, kończy się za-
warciem trzydziestoletniego pokoju, a scena przekonania chóru Achar-
nejczyków zamyka część pierwszą komedii. Następuje parabaza.

Sądzę, że ta krótka analiza pozwala już na wyciągnięcie wniosków. 
Po pierwsze, w części pierwszej, tej do parabazy, sceny ze sobą są ściśle 
związane. Po drugie, Arystofanes tak je układa, aby zwiększać napięcie 
dramatyczne i dynamicznie prowadzić do zakończenia akcji. Równo-
cześnie wprowadza w świat pomyślany logiczne prawdopodobieństwo 
działania, które każe mu pozostawić sceniczny czas Amfi theosowi na 
cudowną, baśniową podróż do Sparty. Ta logika działania owocuje 
nowatorstwem artystycznym, czyli umiejętnością rozpoczęcia mimu, 
zawieszenia ciekawości widza przez przerwanie go scenką retardującą 
i dokończenia błyskotliwym obrazem kosztowania próbek pokojowych 
i wybraniem trzydziestoletniego pokoju.
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Część druga jest już zupełnie odmiennie zbudowana. Sceny są luźne, 
jakby ustawione obok siebie. Postać wchodząca nie jest przedstawiana 
czy wprowadzana bezpośrednią uwagą aktora będącego na scenie, tak 
jak w części pierwszej wprowadzał aktorów na przykład Herold. Część 
drugą otwiera Dikajopolis, znany widzom, dlatego autor nie miał po-
trzeby go przedstawiać. Zwycięski i pełen radości po odzyskaniu poko-
ju kojarzonego z wolnością korzystania z jego dóbr, kreśli granice swo-
jego rynku (agora) przed własnym domem i ogłasza wolność handlu 
dla wszystkich (agoradzein), wymieniając i przybyszów z Peloponezu, 
i kupców z Megary oraz z Beocji. Imitując zwyczaje ateńskiego prawo-
rządnego państwa, z komiczną przesadą ustala prawa (nomoi) tego ryn-
ku, a ich podstawę, zawarty traktat pokojowy, wypisuje na słupie39.

Z punktu widzenia strukturalnego należałoby się spodziewać 
wejścia przedstawiciela mieszkańców Peloponezu, bo pierwsi zosta-
li wymienieni, tymczasem wchodzi kupiec z Megary, który musi się 
przedstawić widzom. Ci natychmiast jednak kojarzą z nim również 
przedstawiciela Peloponezu i to nie dlatego, że Megara dorycka sym-
patyzowała z dorycką Spartą, ale dlatego, że dobrze wiedzą, pouczeni 
przez Dikajopolisa, iż wojna rozpoczęła się z powodu porwania przez 
pijanych młodych Ateńczyków Simajty, pewnej – powiedzmy – damy 
z ich domu publicznego, i że to stało się przyczyną bezsensownej wojny.

Druga scena mimiczna zostaje poprzedzona pieśnią chóru, który 
śpiewa o szczęściu, jakie daje realizacja tęsknot za wolnością i pokojem 
(w. 836 i n.): Szczęśliwy ten człowiek! Widziałeś, jak pięknie w czyn zamiar 
przemienia! I zbiera owoce na własnym rynku. Wejście kupca z Teb, choć 
niezapowiadane, różni się wizualizacyjnie od wejścia Megarejczyka. On 
bowiem był żywą ilustracją nędzy wszystkich mieszkańców Megary po-
gnębionych przegrywaną wojną. Wyznaje, że głodują wszyscy (głodu-
jem przy ogniu; w. 751), a rada miejska zaczęła obrady nad tym, jak zginąć 
najszybciej, najnędzniej, co spotkało się z żywą aprobatą Dikajopolisa 
(w. 757), który bez żenady oświadcza: zaraz by koniec był kłopotom. Do-
dajmy, że wygłodzony Megarejczyk nie miał nic do sprzedania, tylko 
własne córki jako świnki, za które otrzymał sól i czosnek. Stasimon, 

39 Por. dwukrotnie powtórzony wyraz agora, oznaczający tu i handel, i rynek: agora-
nomous tes agoras kathistamai, które to wyrażenie można przełożyć: ustanawiam prawa 
handlu na (moim) rynku (w. 722).
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czyli pieśń chóru, głosi szczęście człowieka wolnego, który w czyn za-
miar (zawarcia pokoju) przemienia (w. 836–859).

Scena kolejna z kupcem, mieszkańcem Teb, jest zbudowana zgod-
nie ze strukturą mimu (w. 860–928). Nie ma osoby wprowadzającej. 
Zaraz po zakończeniu pieśni chóru wchodzi kupiec, sam się przedsta-
wia w komicznej autocharakterystyce. W porównaniu z zagłodzonym 
Megaryjczykiem jego wejście jest jaskrawo odmienne. Worek z towara-
mi niesie sługa, towarzyszą mu fl etniści tebańscy. Na pytanie, co ma, 
odpowiada, że wszystko, co tylko w Beocji jest dobrego. I tu następu-
je zmysłowe przedstawienie smakowitych ptaków, zajęcy, ostryg, ryb 
i węgorzy. Dikajopolis z radością smakosza, wyzwolonego od ograni-
czeń i okropieństw wojny, wita Tebańczyka (w. 831): Ty, który niesiesz 
najsmaczniejsze danie, pozwól przywitać się czule z rybką! Węgorz staje się 
ucieleśnieniem tęsknoty za wolnością (w. 885): O ty, najmilsza rybko, 
z dawna upragniona i wytęskniona przez komiczne chóry! Popatrzcie chłop-
cy – najlepszy z węgorzy po sześciu latach tęsknoty tu przybył...

Wojna zaczęła się w 431 roku. Mija już szósty rok, czyli jest 425. 
Wyraźne podanie daty wystawienia sztuki ma swoją funkcję. Aktuali-
zuje i urealnia wydarzenia świata przedstawionego, ukazuje mądrość 
realizującego tęsknotę za wolnością i pokojem, Dikajopolisa, jako jed-
nego z tych, którzy siedzą na widowni. Brzmi jak wstrząsające przy-
pomnienie zbyt długo, bo sześć lat trwającej wojny i roztęsknione 
wołanie o pokój, o powrót do wolnego korzystania z jego zmysłowych 
dóbr. Dowcipne zakończenie mimu (zakneblowanie i zapakowanie Ni-
karcha – donosiciela i przekazanie go jako zapłaty za towary tebańskie) 
stawia kwestię prawdziwej, wolnej demokracji ateńskiej. Po zawarciu 
pokoju jej najgorszym wrogiem okazują się sykofanci – donosiciele, 
ludzie nikczemni, dławiący wolny handel. Dikajopolis charakteryzuje 
jednego z nich (w. 936 i n.) jako naczynie do wszystkiego: mieszalnik zła, 
moździerz do kar, lampę, co winy oświetla, i kielich też, by zmieszać wszyst-
kie sprawy. Dlatego Tebańczyk sprzedaje wszystkie pyszności wolnego 
ateńskiego stołu za to, czego u nas nie ma, a u was jest pełno, czyli za 
sykofantę, którego zabiera związanego i zabezpieczonego jak garnek, 
by się nie potłukł w drodze.

Teraz, po zakupach smakołyków i wszystkiego co do uczty było po-
trzebne, widzowie mogli się spodziewać wszelkiego rodzaju przygoto-
wań do niej jako zmysłowych obrazów najlepiej ilustrujących korzyści, 



Kazimierz Korus

~  26  ~

jakie daje życie w wolności i pokoju. Pomysł Arystofanesa polega na 
zbudowaniu silnego kontrastu między Dikajopolisem, jedynym reali-
zującym tęsknotę za pokojem i w pełni z niego korzystającym, a tymi, 
którzy marzą wprawdzie o tym samym, ale, ulegając zwolennikom 
wojny, pozostają bezwolną mniejszością na Zgromadzeniu Ludowym. 
Szereg bardzo krótkich scenek to komiczna rozprawa najpierw z tymi, 
którzy są zdecydowanymi zwolennikami wojny, jak słynny wódz La-
machos, jak i z tymi, co cicho siedzą, a o czym innym marzą. Dlatego 
według tej samej zasady luźnego łączenia scen mimicznych, bez zapo-
wiedzi ze strony aktora pozostającego na scenie, wpada, wołając Dika-
jopolisa (w. 959), poseł Lammachosa. W jego imieniu prosi o świeże-
go węgorza, czyli o symbol, o czym widzowie wiedzieli z poprzedniej 
sceny, i „ucieleśnienie” tęsknot za wolnością i życiem w pokoju. Scena 
bardzo krótka (jedenastowierszowa) doskonale oddaje dynamikę zde-
cydowanej odmowy sprzedaży zakończonej – dodajmy – zgodnie z tra-
dycją mimu: wyjściem Dikajopolisa ze sceny (w. 968): Dla siebiem kupił. 
Idę z tym do domu pod skrzydełkami kosów i kwiczołów.

Jest teraz miejsce na kwestię chóru, który wychwala mądrość Dika-
jopolisa, ponieważ zrealizował tęsknotę za wolnością życia w pokoju: 
już teraz może towar nabyć, sprzedać dalej (w. 972). Chór zaklina się, że 
nigdy Wojny (tu następuje jej personifi kacja) do domu nie przyjmie. 
Ona wprowadziła wszystko, co złe (panta kaka), a przed nią miałem 
– wspomina – wszystko, co dobre (panta agatha). Wzywa uosobienie 
pojednania – Zgodę o pięknej twarzy, bliską krewną bogini miłości Ky-
prydy i bogiń wdzięku Charyt. I tęskni za nią, obiecuje, że jeżeli mu się 
uda, to odbuduje winnice, sady fi g i oliwek.

Po kwestii Chóru znów konsekwentnie bez zapowiedzi pojawia się 
Herold, ogłaszając Święto Dzbanów, co otwiera najważniejszą i ostat-
nią scenę przygotowania do smakowitej uczty jako dorodnego owocu 
mądrości Dikajopolisa (w. 1008: zazdroszczę ci mądrości, a jeszcze bar-
dziej uczty, co cię czeka, człowieku!). Pomysł Arystofanesa z zawiesza-
niem rozpoczętej sceny, znany nam z poprzedniej części komedii, i tu 
święci artystyczny tryumf, bo następują krótkie mimiczne scenki tych, 
co to chcą „użyczyć” albo uszczknąć odrobiny pokoju z dzbanuszka 
przyniesionego przez Amfi theosa, przedzielane poleceniami Diakajo-
polisa do służących w międzyczasie przygotowujących ucztę. Tu tylko 
wymieńmy komiczne odprawienie z niczym wieśniaka Derketesa, sko-
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mentowane przez Chór (w. 1037): Człek ten widać poznał pokoju słodki 
smak – z nikim się nie podzieli. Kolejną scenkę otwiera drużba wysłany 
przez pana młodego po pokój na jedną noc i też zostaje odprawiony 
z niczym, ale w następnej, kiedy druhna przychodzi od panny młodej, 
tłumacząc wyraziściej, czyli bardzo erotycznie i dosadnie, o co jej cho-
dzi, Dikajopolis ulega, bo jest kobietą i niewinną wojny (w. 1062).

Teraz następuje już scena końcowa (w. 1069–1172). Chór przesad-
nie uroczyście wprowadza postać Lammachosa, którego przygotowa-
nia do wyprawy zderzają się z przygotowaniami Dikajopolisa do uczty. 
Epilog (w. 1174–1234) bazuje na tym samym pomyśle kontrastu. Z wy-
prawy niosą rannego i narzekającego Lammachosa, a z kolei zwycię-
skiego w konkursie picia, mocno pijanego Dikajopolisa prowadzą dwie 
hetery. Trzyzdaniowa kwestia Chóru, który postanowił iść za Dikajo-
polisem, kończy sztukę.

Podsumowując, najpierw powtórzmy za poetą oczywistą prawdę: za-
grożeniem życia w wolności dla każdego wolnego obywatela jest wojna. 
Są jednakże i tacy, którzy widzą rozmaite korzyści z jej prowadzenia i ci 
są najbardziej wpływowi na Zgromadzeniu Ludowym. Reszta obywateli 
jest zmuszona do milczenia. Tęskni za wolnością, za życiem w pokoju, 
który personifi kowany jest na różne sposoby: ma piękną i pociągającą 
twarz Zgody, krewniaczki Afrodyty i Charyt, pachnie ambrozją i nekta-
rem, łączy się z wolnością handlu, wolnością gospodarowania w swoich 
winnicach, sadach bogatych w oliwki i w fi gi, swobodną możliwością 
urządzania Święta Dzbanów, Wielkich Dionizjów oraz przygotowywa-
niem wspaniałych, rozkosznych uczt. Jednym słowem – tęsknota za 
wolnością jest zmysłową tęsknotą za pełnią swobodnego życia.

Na zakończenie dodajmy, że osiągnięciem poety jest zastosowana 
forma literacka komedii o przejrzystej budowie. Istnieje wyraźny po-
dział na dwie części, przedzielone parabazą. Część pierwsza przynosi 
realizację tęsknoty za wolnością, zakończona jest zawarciem indywidu-
alnego pokoju, część druga maluje zmysłowe obrazy korzyści, jakie daje 
życie w pokoju. Cała komedia składa się ze scenek mimicznych: w czę-
ści pierwszej ściśle ze sobą powiązanych, dynamicznie prowadzących 
do zamknięcia zawiązanej akcji. W drugiej części scenki są powiązane 
luźno. Łączy je, zwyczajem starej tradycji Epicharma, idea, w tym przy-
padku korzystanie z dóbr pokoju, oraz bohater, tu mądry i zwycięski 
Dikajopolis. Ciekawą ich cechą jest, z jednej strony, spowolnienie akcji 
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komedii – nie mają one za zadanie jej popychania, raczej ją retardu-
ją (por. tu przygotowanie do uczty przerywane scenami proszących 
o choćby kroplę pokoju) – a z drugiej poeta w obrębie poszczególnych 
mimów dynamicznie i zwięźle (niektóre mają niespełna dwadzieścia 
wierszy) dąży do pointy. Mówiąc najkrócej: Arystofanes nadał im reto-
ryczną enargeię – przetworzył w obrazy, jakby nimi mówił, wizualizo-
wał dobra pokoju, wskazując na soczyste owoce wolności.

Longing for the Ideal in Ancient Greece

Th e agonistic character of Greek culture has constructed a defi nite model of be-
haviour and thinking in every generation since Homer. Th e article aims at pre-
senting in diachrony the most signifi cant manifestations of the Greeks’ dreams 
and answering the question if it has ever happened that it wasn’t the ideals that 
determined reality but reality became the ideal. 

Th e analysis of Aristophanes’ Acharnienses reveals the artistic methods 
through which the poet has brought to life the Athenians dreams of freedom, 
peace and happiness during the Peloponnesian war.


