
FRAGMENTY W TŁUMACZENIU  
JERZEGO ŁANOWSKIEGO

Przedruku dokonano zasadniczo na podstawie wydania: Eurypides, Tra-
gedie, [t. 3], przełożył J. Łanowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, 1980, s. 633–692: „Wybór fragmentów”.

Niekiedy zmieniano interpunkcję oraz grafię wielkich i małych liter, 
a zgodnie z konwencją serii każdy wers, o ile nie zapoczątkowuje zdania, 
rozpoczyna się minuskułą. Dla ułatwienia po tytule tragedii podano jej nu-
mer w wydaniu Kannichta oraz w niniejszej edycji, a po numerze fragmentu 
‒ numer w obecnym wydaniu. Konkordancja fragmentów znajduje się na 
s. 599‒623.

AJGEUS
(Kn 1 = I 5: Ajgeus)

3 (I 5,13)
   Żony tchórzliwych panów są bezczelne.

4 (I 5,14)
   Zwykle jest wrogiem pierwszych dzieci ojca
   kobieta, którą w drugim wziął małżeństwie.

6 (I 5,15)
   Cóż człowiekowi milsze niż ojczyzna?

7 (I 5,10)
   I od bogactwa, i od żyznej ziemi
   lepsza zażyłość z dobrymi, prawymi!

8 (I 5,11)
   Człeka znanego i panem mieć pięknie.
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9 (I 5,7)
   Bo lepsze nawet niźli krew szlachetna
   jest powodzenie.

10 (I 5,6)
             Umrzeć musisz, nawet
   gdy siedzisz w domu i z dala od trudów.

AJOLOS
(Kn 2 = I 27: Ajolos)

15 (I 27,5)
   Niech ujrzę synów, potomków mych synów!
   Po pierwsze, niechaj mają godny władzy
   wygląd ‒ największą jest w życiu zaletą
   mieć wygląd godny szlachetnego męża.

16 (I 27,6)
   Świetni w Aresa starciach i naradach
   niechaj nie będą ładni i nijacy
   i zawsze radzą z korzyścią dla państwa!

19 (I 27,14)
   Swym sprawcom hańba nie zdaje się hańbą.

21 (I 27,9)
   Myślisz, że jest kraj, gdzie by tylko biedni
   tworzyli państwo, nie było bogatych?
   Nie ma osobno zła ani też dobra ‒
   by wszystko dobrze szło, muszą się mieszać:
 5  gdy biedny nie ma, to daje mu bogacz;
   czego nie mamy jeszcze, choć bogaci,
   praca biedaków przyniesie nam w zysku.

22 (I 27,7)
   Na bogów, ty mi nie mów o szlachectwie:
   z pieniędzy ono ‒ nie pysznij się, ojcze;
   kręgiem się toczą: ten je ma, ten nie ma,
   wszystkim są wspólne. A u kogo w domu
 5  przetrwają dłużej, ten jest krwi szlachetnej!

23 (I 27,10)
   Starość się bowiem żegna z Afrodytą,
   a Kypris także gniewa się na starców.



24 (I 27,11)
   Źle młodą żonę oddawać młodemu,
   bo więcej siły dłużej ma mężczyzna,
   a młodość kobiet prędzej je opuszcza.

25 (I 27,12)
   Feu, dobrze mówi to dawne przysłowie,
   że tylko marnym tłumem i cieniami
   jesteśmy ‒ starzy, marami sennymi;
   brak nam rozumu, mamy się za mądrych.

28 (I 27,16)
   Mądry mąż, dzieci, ten, co umie krótko
   i pięknie przyciąć długie przemówienia.

30 (I 27,20)
   A jednak smutna dola porzucać granice ojczyzny!

31 (I 27,22)
   Bo kto zbyt łatwo pobłaża gniewowi,
   źle kończy. Ludzi gniew gubi najczęściej.

32 (I 27,23)
   Za złym początkiem i zły koniec idzie.

35 (I 27,25)
   Zawsze zło jedno trwa, gdy inne minie,
   a znowu inne na nowo się rodzi.

37 (I 27,26)
   Trudzić się musisz ‒ ten los z woli bogów
   kto zniósł najpiękniej, ten jest właśnie mędrcem.

ALEKSANDER
(Kn 3 = I 33: Aleksander)

43 (I 33,3)
   Nie trzeba nowych łez dla dawnych nieszczęść.

46 (I 33,5)
   Wszyscy umrzemy, a cierpienie wspólne
   mądrość doradza nam znosić z umiarem.

48 (I 33,9)
   Mądryś, Pryjamie, a jednak ci powiem:
   od niewolnika nazbyt rozumnego
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   nie ma gorszego nieszczęścia, dla domu
   bardziej zbędnego, gorszego nabytku.

49 (I 33,10)
   Masz dowód ‒ podłe niewolnicze plemię:
   brzuch dla nich wszystkim, a dalej nie patrzą!

50 (I 33,11)
   Ci z niewolników, co kochają panów,
   wzbudzają wrogość swych współtowarzyszy.

51 (I 33,12)
          To hańba,
   by niewolnicy zwyciężali wolnych.

52 (I 33,21)
   Mało warte te słowa, jeżeli
   ród świetny będziemy chwalić,
   bo dawniej, na samym początku,
   jednaki wszystkim dała wygląd ziemia,
 5  a rozdzieliło śmiertelnych mniemanie:
   nic szczególnego nie ma w nas ‒ jeden początek
   i szlachetnego rodu, i nieszlachetnego,
   czas zaś przez prawo utrwala tę pychę.
   Rozum szlachectwem, a mądrość
 10  bóg daje nam, nie bogactwo.

54 (I 33,17)
   Zła to ludzi zaprawa do męstwa:
   pieniądz i zbytnie wydelikacenie.
   Plagą jest bieda, ale jednak lepiej
   dzieci do trudu i czynu sposobi.

55 (I 33,16)
   Niesprawiedliwe bogactwo, i wiele czyni niesłusznie.

56 (I 33,15)
   Panie, oszczerstwa to dla ludzi klęska
   i często człowiek, co niezbyt wymowny,
   chociaż ma słuszność, przegra z krasomówcą.

59 (I 33,14)
   Z podobnych sobie podli biorą żony.



60 (I 33,20)
   Czas ciebie sprawdzi ‒ on mi da świadectwo,
   czyś ty porządnym człowiekiem, czy podłym.

ALKMAJON
PIERWSZY i DRUGI

(Kn 5 = I 8: Alkmeon w Psofidzie)
(Kn 6 = I 50: Alkmeon w Koryncie)

67 (I 50,9)
   Strach, gdy ktoś boi się o własne życie,
   kiedy potrzeba w sporze głos zabierać,
   zamyka usta, umysł w pomieszanie
   wtrąca i wzbrania mówić zgodnie z chęcią
 5  zagrożonemu, gdy drugi bezpieczny.
   A jednak muszę się na spór ten ważyć:
   widzę, że stawką jest tu dla mnie życie.

81 (I 50,4)
   Ludzie, gdy w biedzie, niech mówią pokornie,
   niech się nie puszą swą dawną świetnością!

84 (I 50,7)
   Na cóż więcej są dzieci dla ludzi, mój ojcze,
   jak nie po to, ażeby nam pomóc w nieszczęściu?

85 (I 50,8)
   Słudzy w nieszczęściach panów mają udział.

86 (I 50,14,6‒7)
   Kto daje wiarę niewolnemu słudze,
   ma u mnie miano potężnego głupca.

ALKMENA
(Kn 7 = I 3: Alkmena)

91 (I 3,12)
   Nieustraszoność to największa cnota
   obywatela prawego w swym państwie.

92 (I 3,13)
   Niech wie, że głupi, kto ‒ choć tylko człowiek ‒
   pogardza ludem, chełpiąc się majątkiem.
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93 (I 3,15)
   Zawsze podobać się władzy najlepiej
   dla niewolników, i muszą się starać
   we wszystkim zawsze być miłymi panom.

94 (I 3,14)
   Największy w państwie głos miewają możni.

95 (I 3,3)
   Nic przy majątku zacna krew nie waży ‒
   najpodlejszego wyniesie bogactwo.

96 (I 3,4)
   Głupie bogactwo, gdy brak doświadczenia.

98 (I 3,6)
   Dzielnie złe losy ma znosić szlachetny.

99 (I 3,7)
   Skoroś szczęśliwy, musisz być i mądry!

100 (I 3,9)
   Odwagi! Jakoś to będzie. Bóg ludziom
   i wbrew nadziei wiele łask wyświadcza.

102 (I 3,16)
   Każdy mądrzejszy, kiedy w cudzych sprawach
   głos ma zabierać niż we własnym domu.

103 (I 3,5)
   Potężny czar stworzył w dzieciach
   bóg ludziom…

ALOPE, CZYLI KERKYON
(Kn 8 = I 24: Alopa / Kerkyon)

108 (I 24,5)
   Jest sojuszniczką kobieta kobiecie.

110 (I 24,5)
   Zacznę od tego, co jest najważniejsze
   i pierwsze: muszą być posłuszne ojcu
   dzieci i wiedzieć, że takie jest prawo.



112 (I 27,28 [Ajolos])
   Czas wszystko później potomnym opowie ‒
   Czas to gaduła: mówi niepytany.

ANDROMEDA
(Kn 10 = I 39: Andromeda)

114 (I 39,1)
   O Nocy święta,
   jak długo pędzisz swój zaprzęg,
   prowadząc wóz przez głębie usiane gwiazdami
   świętego eteru,
 5  przez Olimp najczcigodniejszy…

130 (I 39,16)
   Z przypadków ludzi, którym się nie wiodło,
   nigdy nie szydzę ‒ sam się lękam cierpień.

133 (I 39,19)
   Ocalonemu słodko wspomnieć trudy.

135 (I 39,20)
   I coraz bardziej lękaj się przyszłości:
   cierpienia przyszłe gorsze niż obecne.

136 (I 39,21)
   Ty, władco bogów i ludzi, Erosie,
   albo mnie naucz, że piękno to pozór,
   albo miłości mej szczęśliwie pomóż,
   cierpiącej trudy, których tyś jest twórcą.
 5  Gdy to uczynisz, zyskasz cześć u bogów,
   gdy nie, to za to, że uczysz miłości,
   utracisz łaski, jakimi czczą ciebie.

142 (I 39,28)
   Najbardziej pragnę mieć w mym domu złoto.
   Nawet bogaty niewolnik jest czczony,
   a wolny biedak w potrzebie bezbronny ‒
   wiedz więc, że złoto czyni cię szczęśliwym.

151 (I 39,34)
   Mówią, że Dike jest Dzeusową córą
   i mieszka blisko przewinień człowieczych.
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ANTYGONA
(Kn 11 = I 36: Antygona)

161 (I 36,6)
   Kochałem ‒ miłość jest szałem dla ludzi.

162 (I 36,4)
   Gdy młody człowiek popatrzy na Kypris,
   nie upilnujesz go. A zresztą każdy,
   choćby nic nie wart, w miłości jest mędrszy,
   gdy zaś dopuści Kypris, wziąć ją słodko.

164 (I 36,20 ‒ inne brzmienie oryginału)
   Skarb męża ‒ żona, która go rozumie.

166 (I 36,12)
   Cierpi na ojca chorobę: głupotę,
   bo tak już bywa, że ze złych źli idą.

168 (I 36,14)
   Miano bękarta hańbi, nie natura.

170 (I 36,15)
   Jedna świątynia Namowy jest ‒ słowo,
   ołtarzem zaś jej jest ludzka natura.

171 (I 36,9)
   Tyran się musi podobać tłumowi.

172 (I 36,8)
   Nie winien rządzić i nie miał bezprawnie
   być władcą. Głupie jest nawet pragnienie,
   by jeden rządzić mógł równymi sobie.

173 (I 36,10)
   Także i w domach zwykle spór wybucha,
   gdy w państwie walczą z sobą dwa stronnictwa.

175 (I 36,18,14‒15)
   Kto ciosy losu umie znieść szlachetnie,
   bo bóg tak zrządził, mniej jest nieszczęśliwy.
176 (I 36,7)
   Bo śmierć przynosi ludziom koniec sporów
   i łatwo wszystkim o tym się przekonać.
   Któż, uderzając ostrzem włóczni w skałę,



   ból jej wyrządzi? Jak znieważyć trupa,
 5  gdy żadnych więcej cierpień nie odczuwa?

ANTIOPE
(Kn 12 = I 44: Antiopa)

183 (I 44,6)
   Każdy, kto świetny, na to się wysila
   i na to czasu najwięcej poświęca,
   ażeby siebie samego przewyższyć.

186 (I 44,9)
   Cóż to za mądrość, jeżeli kunszt jakiś
   zdolnego męża tylko gorszym czyni?

187 (I 44,10)
   Któż bowiem, jeśli godny wiedzie żywot,
   o sprawy domu nie troszczy się, nie dba,
   w muzyce tylko szuka przyjemności?
   Nieużyteczny dla domu i państwa,
 5  a dla przyjaciół nikim będzie, bowiem
   ginie charakter, gdzie zwycięża rozkosz.

188 (I 44,11)
          Ale mnie usłuchaj:
   rzuć swą muzykę, ćwicz się w kunszcie wojny,
   tak śpiewaj ‒ wtedy uznają twój rozum,
   gdy kopiesz, orzesz ziemię, pasiesz trzody,
 5  innym zaś zostaw te wdzięczne wymysły,
   przez które będziesz mieszkał w pustym domu.

189 (I 44,12)
   Wszak w każdej sprawie dwa przeciwne zdania
   może przedstawić ten, kto tęgim mówcą…

193 (I 44,18)
   Kto wiele czyni, gdy czynić nie musi ‒
   głupi, bo mógłby słodko żyć bezczynnie.

194 (I 44,19)
   Człowiek spokojny to pewny przyjaciel
   i obywatel najlepszy. Ryzyka
   nie chwalcie, bo ja sternika nie lubię
   ni rządcy kraju, co jest nazbyt śmiały.
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197 (I 44,17)
   Ludzie nie znają umiaru w rozkoszy.

198 (I 44,15)
   Gdy się ktoś cieszy i szczęściem, i mieniem,
   a nic pięknego w domu swym nie tworzy,
   nigdy takiego nie nazwę szczęśliwym,
   lecz tylko szczęsnym stróżem swego mienia.

201 (I 44,22)
   Z tych, którym żywot na pasieniu ciała
   mija, gdy skończy się ta ich zamożność ‒
   obywatele źli, bo kto się oddał
   w służbę brzuchowi, ten już w niej zostanie.

205 (I 44,29)
   Znam me cierpienie, a to zło niemałe,
   bo jest w tym jakaś rozkosz, gdy się nie wie,
   że się jest chorym ‒ zyskiem jest nie wiedzieć.

206 (I 44,35)
   Synu, przemowy nawet bardzo piękne
   mogą być fałszem, można krasomówstwem
   pokonać prawdę ‒ nie to jest istotne,
   ale natura i prawość. Kto słowem
 5  zwycięża, zręczny, lecz trwam w przekonaniu,
   że czyny więcej ważą niźli słowa.

213 (I 44,43)
   Przesyt we wszystkim. Widziałem: od zacnych
   ludzie schodzili w szpetne związki łoża.
   Kto się opychał wyszukanym jadłem,
   ze smakiem zjada proste pożywienie.

214 (I 44,37)
   Mądry spokrewnia się z równymi sobie.

222 (I 44,40)
   Mówią, że Dike jest to córa Czasu
   i pokazuje, kto z nas sprawiedliwy.

223 (I 44,41,86‒87)
   Dike powolna, ale w końcu nagle
   spada, gdy znajdzie kogoś bezbożnego.



ARCHELAOS
(Kn 13 = I 49: Archelaos)

236 (I 49,11)
   Szlachetność mnóstwo kosztuje wysiłków.

237 (I 49,12)
   Młody powinien zawsze być odważny,
   nikt lekkomyślny nie zdobędzie sławy,
   a rozgłos męża rodzą tylko trudy.

238 (I 49,13)
   Nikt, kto ugania się za błogim życiem,
   nie zdobył sławy ‒ na to trzeba trudów.

239 (I 49,14)
   Rozkoszne życie i podłe tchórzostwo
   domu i miasta nigdy nie podźwigną.

243 (I 49,8)
       Kilka dzielnych włóczni
   lepsze niż wojska wódz niezliczonego.

244 (I 49,9)
   Lepsi nieliczni dzielni niźli kupa tchórzów.

246 (I 49,17)
   Młody i biedny, a zarazem mądry ‒
   te cechy razem warte są uwagi!

248 (I 49,19)
   Nie ma świątyni Bieda, najszpetniejsza
   z bogiń. Nie cierpię, jeśli ktoś jest mądry,
   lecz mądry tylko w robieniu pieniędzy.

249 (I 49,20)
   Bogatym nie czyń go ‒ jako uboższy
   będzie pokorny. Zbytnio wzrasta w siły
   człek krwi szlachetnej, gdy zyska bogactwo.

250 (I 49,21)
   Władza cześć bierze zaraz za bogami:
   nieśmiertelności nie ma, lecz ma resztę.

255 (I 49,26)
   Myślisz, że bogów pokonasz mądrością
   i że daleko gdzieś mieszka od ludzi
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   Prawość, a ona blisko, niewidzialna
   widzi, wie kogo ukarać, i nie wiesz,
 5  kiedy znienacka przyjdzie i złych zniszczy.

258 (I 49,39)
   Łagodność wobec dzikich i gwałtownych
   ten sam ma skutek: kiełzna ich wyskoki.

259 (I 49,27)
   W przebrzydłym gniewie ileż jest szpetoty!

263 (I 49,29)
   Jest także we łzach
   jakaś słodycz dla ludzi, kiedy
   płakać w domu nad przyjacielem…

AUGE
(Kn 14 = I 45: Auga)

269 (I 45,13)
   Erosa wielkim bogiem kto nie mieni
   i najznaczniejszym pośród wszystkich bogów,
   albo jest tępy, albo nie zna piękna
   i nie zna bóstwa, co najpotężniejsze.

271 (I 45,6)
   Skrzydlate gonisz, dziecię me, nadzieje:
   nie ten los wypadł ‒ niejeden kształt losu.

273 (I 45,18)
   To wszystkim ludziom, nie nam jednym tylko,
   bądź nagle, bądź też z wolna bóstwo łamie
   życie ‒ nikt nie jest do końca szczęśliwy.

AUTOLYKOS
(Kn 15 i 16 = II 2 i 3: Autolykos Pierwszy i Wtóry)

282 (II 2 i 3,1)
   Z bezliku nieszczęść, co trapią Helladę,
   nie ma gorszego niż plemię atletów.
   Po pierwsze, żyć się nie uczą właściwie
   ani nie mogliby, bo jakiż człowiek,
 5  niewolnik gęby, brzucha swego jeniec,
   potrafi mienie ojcowskie pomnożyć.
   A biedy znosić i godzić się z losem



   też nie potrafią. W złym zwyczaju wzrosłym,
   ciężko przychodzi im znosić trudności.
 10  Za młodu świetni, chluba swej ojczyzny,
   wędrują w chwale, przyjdzie gorzka starość ‒
   niby wytarte łachy z wzorem zdartym!
   Ganię Hellenów także obyczaje,
   co zwykli dla nich urządzać zebrania ‒
 15  czczą tych nicponi, aby święcić uczty.
   W czym to zapaśnik albo szybkobiegacz,
   dyskobol, ten, co w szczękę umie walić,
   zdobywszy wieniec, pomoże ojczyźnie?
   Czy z wrogiem walczyć będą, dzierżąc w rękach
 20  dyski? Przez tarcz rząd przebiją się pięścią?
   Wygnają wrogów tak ze swej ojczyzny?
   Nikt nie wygłupia się tak, gdy mu grozi
   stal ostra. Myślę, że mądrych i dobrych
   należy wieńczyć, i takich, co miastu
 25  świetnie przewodzą, rozumnych i prawych
   lub mówców władnych słowem zło odsunąć,
   od walk odwodzić i waśni ‒ to chwała
   każdego miasta i wszystkich Hellenów.

BELLEROFONT
(Kn 18 = I 14: Bellerofont)

285 (I 14,1)
   Mówię, co wszędzie ciągle się powtarza:
   najlepiej wcale na świat nie przychodzić.
   Jeden, uważam, wygrywa z trzech losów:
   bogactwa, dalej rodu krwi szlacheckiej
 5  i biedy ‒ tylu mogłem się doliczyć.
   Ogromny bogacz, gdy jest krwi podlejszej,
   cierpi, bo cierpi, lecz ból łagodnieje,
   gdy ręką luby swój skarbiec otwiera.
   Straci majątek z biegiem czasu ‒ pada,
 10  martwi się z jarzmem nieszczęścia na karku.
   Kto jest z dumnego, szlachetnego ziarna,
   żywot ma skromy, choć się chlubi rodem,
   bieda poniża go, więc znów boleje;
   widząc to, z wstydu pracę rąk odpycha.
 15  Ów zaś, co niczym i nikim, z dna nieszczęść,
   ten właśnie wygrał. Nie zaznał dostatku,
   nie zna go, zawsze nieszczęsny i biedny.
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   Lepiej więc szczęścia wcale nie kosztować,
   bo pamiętamy je. Takim ja byłem
 20  wśród ludzi, kiedy w życiu mi się wiodło.

286 (I 14,10)
   Ktoś mówi: „Przecież są bogowie w niebie”.
   Nie ma ich, nie ma! Chyba, że ktoś pragnie
   głupio się trzymać starego gadania.
   Rozważcie sami, nie tylko mym słowom
 5  dawajcie wiarę! Mówię, że tyrani
   mordują wielu, rabują majątki,
   krzywoprzysięstwem rujnują swe państwa;
   tak postępując, mają więcej szczęścia
   od tych, co zawsze pędzą żywot zbożny.
 10  Znam małe miasta, szanujące bogów,
   co muszą słuchać znaczniejszych, bezbożnych,
   poniewolone większą liczbą włóczni.
   Na was też, sądzę, gdyby tylko gnuśnie
   nie ruszyć ręką, modlić się do bogów,
 15  gniew ich się spiętrzy, nieszczęsne przypadki…

287 (I 14,13)
   Na wydarzenia gniewać się nie trzeba ‒
   ich to nie wzruszy, ale pierwszy lepszy,
   gdy zdarzeniami pokieruje, wygra.

289 (I 14,4)
   W krwawych rozprawach i sporach potrzebne
   podstęp, oszustwo. Droga prawdy zasię
   jest tutaj na nic ‒ Ares lubi kłamstwa.

290 (I 14,3)
   Ja zawsze głupca, chociaż i osiłka,
   mniej się obawiam niż słabego mędrca.

292 (I 14,9)
   Wszak na chorobę także zważać musi
   lekarz, gdy leczy, nie kolejno leki
   dawać, jeżeli nie są na tę słabość.
   Choroby ludzkie jedne same z siebie,
 5  inne od bogów, a zatem je leczmy
   zgodnie z ich prawem. To ci chcę powiedzieć:
   bogowie, sprawcy zła, to nie bogowie.



296 (I 14,8)
   Zacny zacnego nie zwykł nienawidzić,
   podły z radością związuje się z podłym ‒
   jedna natura często ludzi zbliża.

302 (I 14,15)
   Śmiałość w nieszczęściach wiele może pomóc.

304 (I 14,19)
   Gdzież jakaś pewność w ludzkim żywocie?
   Wichry morskie gnają szybkie okręty drogą przez głębiny,
   a losy ludzkie?
   To, co wielkie, z upływem czasu w nicość przechodzi,
 5  to, co mniejsze, urasta…

BUSIRIS
dramat satyrowy

(Kn 19 = II 4: Buzyrys)
313 (II 4,1)
   Niewolnik prawdy powiedzieć nie może,
   gdy jego panom to nie odpowiada.

DANAE
(Kn 20 = I 6: Danae)

316 (I 6,2)
   Kobieto, miłe jest to światło słońca,
   piękny nurt morski przy pomyślnym wietrze
   i ziemia wiosną, i wód rozlewiska.
   Mogę pochwały głosić wielu rzeczy,
 5  ale nic nie jest tak świetne i piękne,
   jak gdy bezdzietnym, nękanym tęsknotą,
   zaświeci światło ‒ dzieci się narodzą!

318 (I 6,4)
   Kobieta, kiedy dom ojca opuści,
   do łoża, nie do rodziców, należy;
   ród męski w domu zostaje na zawsze,
   by czcić tam bogów ojczystych i groby.

320 (I 6,6)
   Nie ma żadnego muru ni majątku,
   nic, co by trudniej ustrzec niż kobietę.
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321 (I 6,5)
   Mówią, że sztuki milsze są kobietom,
   mężczyźni lepsi we władaniu włócznią.
   Gdyby zwycięstwo dawać za podstępy,
   my byśmy miały rząd nad mężczyznami.

322 (I 6,16)
   Eros jest gnuśny i żyje wśród gnuśnych:
   on lubi lustra, jasny splot warkoczy,
   unika trudów. Jeden dam tu dowód:
   nikt z tych, co żebrzą, aby żyć, nie kocha ‒
 5  siłą swą Eros razi tych, co mają.

324 (I 6,8)
   Złoto, dla ludzi skarbie najpiękniejszy,
   matki nie taką radością dla dzieci
   ni dzieci ludziom, nie tak miły ojciec,
   [jak ty i tacy, co cię w domu mają],
 5  a jeśli Kypris ma w swych oczach złoto,
   nie dziw, że tyle rozpala pożądań!

325 (I 6,9)
   Nikt się nie zrodził mocniejszy niż pieniądz,
   no, jeden… Kto to? Powiedzieć nie umiem.

327 (I 6,11)
   Bo ludzie lubią uważać za mądre
   słowa bogaczy, a jeżeli kiedy
   z domu skromnego biedak dobrze mówi,
   szydzą. I widzę, że niejednokrotnie
 5  biedacy mędrsi są niźli bogacze,
   i ci, co garstkę skromną ofiarują,
   zbożniejsi od tych, co rżną setki wołów.

330 (I 6,15)
   Mówię, że temu los ludzki podobny,
   co zwą eterem, a co tak wygląda:
   on błyszczy światłem promienistym lata,
   on zimą gęste goni niebem chmury,
 5  on daje kwitnąć, więdnąć, żyć, umierać ‒
   tak i ród ludzki jednych uszczęśliwia
   spokojnym wiewem, innym pędzi chmury;
   żyją wśród nieszczęść, a pośrodku szczęścia
   giną, dorocznym przemianom poddani.



DIKTYS
(Kn 21 = I 11: Diktys)

332 (I 11,18)
   Myślisz ‒ o jęki twe się troszczy Hades?
   Wypuści syna dlatego, że płaczesz?
   Przestań, spójrz tylko na nieszczęścia bliskich!
   Odzyskasz spokój, gdy zechcesz rozważyć,
 5  iluż to ludzi męczy się w kajdanach,
   ilu starzeje się, straciwszy dzieci,
   ilu ze szczytu władzy i bogactwa
   runęło w nicość ‒ na to winnaś baczyć!

333 (I 11,15)
   Feu feu, jak straszne jest stare przysłowie:
   nie bywa dobry syn podłego ojca.

339 (I 11,6)
   Ojciec łagodnie dzieci zakochania
   powinien znosić i bez zawziętości,
   dzieci tak samo miłość ojca ‒ ludzi
   chwyta wbrew woli ta słabość niechciana
 5  i nierozumnej domaga się rzeczy
   ten, kto chce leczyć nakazania bogów.

340 (I 11,7)
   Nie ustępuje Kypris przed naganą ‒
   gdy jest tłumiona, jeszcze się nasila,
   a potem rodzi wojnę, i to często
   przywodzi nawet do ruiny domu.

341 (I 11,14)
   Żebym, przez pieniądz zwyciężony, nigdy
   podłym nie został, nie trzymał z podłymi!

345 (I 11,9)
   Myślę, że ojcu najmilsze są dzieci,
   dzieciom rodzice ‒ lepszych sprzymierzeńców,
   innych, właściwszych wymienić nie umiem.

346 (I 11,10)
   Jest tylko jedno prawo wspólne ludziom,
   bogom tak samo, by jasno powiedzieć ‒
   wszystkim zwierzętom: kochać swoje dzieci.
   Odmienne prawa mamy w sprawach innych.
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347 (I 11,17)
   Gdybyś ty nie był podły, to byś nie lżył
   własnej ojczyzny, wychwalając cudzą,
   bo mi się zdaje, że nie myśli zdrowo
   ten, kto nie uczci granic swej ojczyzny,
 5  a chwali inną, przejął jej obyczaj.

ERECHTEUS
(Kn 24 = I 29: Erechteusz)

355 (I 29,8)
   Od małej łódki lepszy wielki statek.

358 (I 29,17)
   Nic nie jest milsze dla dzieci niż matka.
   Kochajcie matkę, dzieci, bo miłości
   innej tak wielkiej ani czulszej nie ma!

360 (I 29,14)
   Kto łaski świadczyć potrafi szlachetnie,
   ten milszy ludziom, a ci, co je świadczą,
   lecz z ociąganiem, już są mniej szlachetni.
   Ja moją córkę oddam na zabicie
 5  z wielu powodów. Po pierwsze, że nie ma
   miasta lepszego niż to, by ją wzięło.
   Tu ludność nie jest skądś tam pospędzana ‒
   myśmy z tej ziemi, a zaś inne miasta
   z przypadku, niby z posunięcia pionków,
 10  jedne od drugich wywodzą swą ludność.
   Kto zaś z jednego miasta przeszedł w drugie,
   to niby kiepski kołek wbity w drzewo
   obywatelem z nazwy jest, nie z czynów.
   Dalej, gdy dzieci mamy właśnie po to,
 15  by bronić bogów ołtarzy, ojczyzny,
   jednością całe miasto jest, choć wielu
   w nim mieszka ‒ jakże wydać ich na zgubę,
   kiedy za wszystkich może umrzeć jedna?
   Nie umiem liczyć i wiem, co jest mniejsze,
 20  co większe: domu jednego upadek
   to nie ruina miasta ‒ nie są równe.
   Gdyby w mym domu miast córek był chłopców
   siew, płomień wrogi otaczał już miasto,
   czyżbym ja syna na bój nie posłała
 25  z lęku, ażeby nie zginął? Chcę dzieci,



   co by walczyły godnie obok mężów,
   nie tylko kukieł urodzonych w mieście.
   Łzy matek, które wysyłają dzieci,
   zmiękczyły wielu idących do walki ‒
 30  nie znoszę kobiet, co ponad cześć kładą
   życie swych dzieci i radzą im tchórzyć.
   Polegli w bitwie wraz z wielu innymi
   wspólny grób mają i jednaką sławę.
   A mojej córce jeden wieniec ‒ jednej,
 35  która za miasto zginęła ‒ przyznają
   i matkę swoją, ciebie, swe dwie siostry
   ocali! Cóż w tym może być haniebne?
   Tę córkę, moją tylko z urodzenia,
   oddam za miasto, bo gdy ono padnie,
 40  jakaż mi korzyść przyjdzie z moich dzieci?
   Czyż to nie dzięki mnie przyjdzie zbawienie?
   Inni niech rządzą, ja ocalę miasto.
   I to jest moja część we wspólnej sprawie,
   że bez mej zgody ani mojej chęci
 45  nikt nie obali dawnych ustaw przodków.
   Tam, gdzie oliwka i złota Gorgona
   u podstaw miasta, nie wbije trójzębu
   Eumolpos, wespół z Trakami nie wdzieje
   wieńców, a Pallas hołdów nie utraci.
 50  Bierzcie, rodacy, tę, którą powiłam,
   zwyciężcie, siebie ocalcie ‒ za jedną
   duszę ja miałabym nie zbawić miasta?
   Ojczyzno, gdyby wszyscy, którzy tutaj
   żyją, kochali ciebie jak ja, łatwiej
 55  żyć byśmy mogli, ty byś nie cierpiała.

362 (I 29,19)
   Słusznie się pytasz, bo ja chcę ci, dziecko
   (masz już swój rozum, zapamiętasz słowa
   swego ojca, gdy umrę), doradzić,
   dać rady cenne, młodym użyteczne.
 5  W niewielu słowach wiele tu pomieszczę.
   Najpierw potrzeba mieć łagodne serce:
   czy kto bogaty, czy też nie, jednako
   obdziel ich ‒ wszyscy będą cię szanować.
   Gdy dwie masz naraz sprawy, ty ku jednej
 10  myśl swoją obróć, a poniechaj drugiej.
   Niecnie majątku nie nabywaj, jeśli
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   chcesz długo mieć go w domu, bo co podle
   w dom weszło, wcale zbawienia nie niesie.
   Lecz mieć się staraj ‒ toż to rzecz szlachetna
 15  i da ci zawrzeć zaszczytne małżeństwo,
   a w biednym stanie to i brak uznania,
   choćbyś był mądry, i w życiu pogarda.
   Szukaj przyjaciół wstrzemięźliwych w słowach,
   tych zaś, co, żeby cię zjednać, w rozkosze
 20  niegodne ciągną, pod swój dach nie wpuszczaj,
   przedkładaj nad nich towarzystwo starców.
   Zepsutych, którzy bawią się wspaniale,
   unikaj ‒ krótka z tej rozkoszy radość.
   Nigdy, choć nawet trafi się okazja,
 25  szpetnej miłości rodaków nie szukaj,
   bo za nią idzie żelazo i stryczek,
 27  kiedy ktoś zhańbi dziecko cnych biedaków.
 29  Źli, kiedy albo już syci pieniądza,
   albo dorwali się do władzy w państwie,
   hulają, gdy ich dom znienacka urósł.
   Daj, synu, rękę, niech jej dotknie ojciec…
   Bądź zdrów. Całować zaś ciebie się wstydzę ‒
   kto mądry, nie zna kobiecych czułości.

EURYSTEUS
(Kn 25 = II 5: Eurysteusz)

376 (II 5,6)
   Ja nie wiem, jaką losy ludzkie miarą
   trzeba odmierzać, by działać właściwie.

377 (II 5,7)
   Próżno śmiertelni przed tym uciekają,
   żeby bękartów płodzić ‒ porządnemu
   miano natury jego nie zepsuje.

378 (II 5,8)
   Teraz, gdy ktoś ma w domu żłób bogaty,
   pierwszy jest wszędzie i rządzi lepszymi ‒
   czyny kładziemy niżej niż majątek.



TEZEUSZ
(Kn 29 = I 22: Tezeusz)

384 (I 22,3,9‒11)
   Za włosy chwycę, oderwę ci głowę
   i mózg rozpryskam, a z twych oczu strugi
   krwi tryskające popłyną na ziemię.

388 (I 22,8)
   Lecz jest wśród ludzi inna jeszcze miłość:
   duszy rozsądnej i prawej, i dobrej.
   Rządzić zaś ludźmi powinno to prawo,
   żeby tych, co są zbożni i rozumni,
 5  miłować, Kypris pozdrawiając z dala.

TYESTES
(Kn 39 = I 17: Tyestes)

393 (I 17,3)
   Niczym odwaga, jeśli brak namysłu.

396 (I 17,6)
   Lecz skoro można głosić ludziom kłamstwa,
   co budzą wiarę ‒ na odwrót, pamiętaj,
   że często w prawdę trudno ludziom wierzyć.

INO
(Kn 32 = I 18: Ino)

401 (I 18,4)
   Feu!
   O ileż kobiet ród jest nieszczęśliwszy
   niżeli mężczyzn, albowiem w zaletach
   im ustępuje, w wadach ich wyprzedza.

402 (I 18,5)
   Prawa tyczące kobiet nie są słuszne,
   bo kto bogaty, winien jak najwięcej
   mieć żon, jeżeli mógłby je wyżywić,
   tak by niegodną mógł wypędzić z domu,
 5  a zaś uczciwą z radością zatrzymać ‒
   teraz na jedną patrzą i wpadają
   w nieszczęścia. Jakie będą młode żony,
   ludzie nie wiedzą, gdy biorą ten balast.

 Erechteus – Ino     362–402 575



576 EurypidEs    Fragmenty w tłumaczeniu Jerzego Łanowskiego

403 (I 18,14)
   Jakaż to matka i ojciec tę plagę
   ludziom spłodzili ‒ obrzydliwą zawiść?
   Gdzie, kiedy weszła, mieszka w naszych ciałach?
   W rękach czy w trzewiach, może blisko oczu
 5  siedzi w nas? Ciężki byłby trud lekarza,
   by ją usunąć nożem lub lekami,
   najgorszą z wszystkich chorób śmiertelników!
406 (I 18,10)
         Nie bądź zbyt surowy
   dla nieszczęśliwych ‒ tyś także człowiekiem.
407 (I 18,11)
   To brak kultury, żeby nad nieszczęściem
   łzy nie uronić ‒ zbrodnia, gdyś zamożny,
   z brudnego skąpstwa nic ludziom nie pomóc.
408 (I 18,6)
   Mądrzy z nadzieją zawsze żyć powinni.
411 (I 18,18)
   Niechaj nikt nie wie, co zamilczeć trzeba!
   Małą pochodnią można las na Idzie
   spalić ‒ gdy powie raz ktoś coś jednemu,
   już całe miasto pozna tajemnicę.
413 (I 18,20)
   Wiem wszystko, co ma wiedzieć człek szlachetny:
   milczeć, gdy trzeba, mówić, gdy należy,
   widzieć, gdy trzeba, nie, kiedy nie trzeba,
   i nie ulegać żądzom. Bom w nieszczęściu
 5  poznał zwyczaje człowieka wolnego.

415 (I 18,15)
   Pani, na wielu spadają nieszczęścia:
   jednych mijają wnet, innym znów grożą.
   Jednaka bowiem kolej płodów ziemi
   i rodu ludzi ‒ życie jednych rośnie,
 5  innych zanika, i znów idzie żniwo.

419 (I 18,24)
   Gwałtem, niegodni, łowicie zaszczyty,
   za wszelką cenę zgarniacie bogactwa
   zmieszane razem: prawe i nieprawe ‒
   potem zbieracie tego plon nieszczęsny!



420 (I 18,16)
   Widzisz tyranów: jak bardzo urośli,
   jak nisko spadli i jak to dzień jeden
   jedno wywyższył, a drugie poniżył.
   Lotne bogactwo ‒ ci, którzy je mieli,
 5  widzę: runęli, straciwszy nadzieję.

HIPPOLYTOS ZASŁANIAJĄCY OBLICZE
(Kn 34 = I 12: Hippolytos zasłaniający oblicze)

428 (I 12,4)
   Ci, którzy nazbyt unikają Kypris,
   ci także, co zbyt za nią gonią ‒ chorzy.
431 (I 12,19)
   Bo Eros spada nie tylko na mężczyzn
   i na kobiety, lecz na bogów w niebie:
   dusze im mąci, wyrusza na morze ‒
   nikt nie powstrzyma go, nawet wszechmocny
 5  Dzeus ustępuje, chętnie się poddaje.
432 (I 12,8)
   Sam rób coś teraz, potem bogów wzywaj,
   bo trudzącemu się bóg dopomaga.
433 (I 12,9)
   A ja powiadam, że i praw nie trzeba
   czcić, gdyś w trudnościach, lecz tylko konieczność.

436 (I 12,7)
   O Wstydliwości, obyś wszystkim ludziom
   towarzyszyła, bezwstyd z serc ich gnała!

437 (I 12,5)
   Pośród większości ludzi, jak ja widzę,
   zamożność z czasem rodzi też i pychę.

438 (I 12,6)
   Pychę bogactwo rodzi, a nie chciwość.

KRESFONTES
(Kn 39 = I 26: Kresfontes)

452 (I 26,3)
   Tak samo czuję, jak i wszyscy ludzie:
   siebie najbardziej kocham ‒ i nie wstyd mi.
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453 (I 26,10)
   Ejrene, bogata ogromnie,
   najpiękniejsza ze szczęsnych bogów,
   pragnę cię, a ty zwlekasz!
   Boję się, aby mnie wcześniej
 5  nie powaliła starość,
   nim ujrzę twoją cudowną wiosnę
   i śpiewające piękne korowody,
   i uwieńczone procesje.
   Przyjdź, pani, do mego miasta,
 10  wrogi Tumult od domów odpędź
   i szalejący Spór,
   co się ostrym raduje żelazem.

454 (I 26,7)
   Nie mnie jedynej z kobiet zmarły dzieci,
   nie sama męża straciłam ‒ tysiące
   taki sam puchar, jak ja, wychyliły.

457 (I 26,11)
   Wstydliwość w oczach rodzi się, dziecino!

KRETENKI
(Kn 40 = I 7: Kretenki)

460 (I 7,2)
   To żałość upaść pod brzemieniem hańby;
   jeśli nadchodzi, trzeba je przystroić,
   ukrywać, a nie wszystkim to obwieszczać,
   wszak z tego tylko śmiech dla nieprzyjaciół.

461 (I 7,3)
   Nie znajdziesz szczęścia, gdy się nie potrudzisz ‒
   szpetnie, gdy młody nie chce się pomęczyć.

462 (I 7,6)
   Wiem już, i nazbyt tego doświadczyłem,
   że dla bogatych wszyscy przyjaciółmi.

464 (I 7,5)
   Żeńcie się, żeńcie, a potem umrzecie
   od trucizn żony albo jej podstępów.



467 (I 7,9)
   Czego na stole brak? Czegóż tu nie ma?
   Pełno ryb morskich, jest też delikatne
   mięsiwo cieląt, dania z baraniny,
   ciasta i chrupkie, jasnoskrzydłej pszczoły
 5  miodem obficie polane ciasteczka.

KRETEŃCZYCY
(Kn 41 = I 13: Kreteńczycy)

472 (I 13,2)
   Dziecię fenickiej Europy
   i Dzeusa wielkiego, władco
   Krety stugrodnej,
   przybywam z przeświętej świątyni,
 5  którą pokryły pnie zrąbanych na miejscu
   siekierą chalybską drzew
   i klejem wołowym złączony
   w ścisłych spojeniach cyprys!
   Święty żywot wiedziemy, od kiedy
 10  zostałem mystą Dzeusa z Idy
   i wolarzem nocą czczonego Dzagreusa,
   i ucztę spożywszy z surowego mięsa,
   i dla Matki Górskiej uniósłszy pochodnię,
   okrzyknięty zostałem
 15  uświęconym bakchantem Kuretów.
   Szaty mam śnieżne, unikam
   narodzin śmiertelnych i urny z prochami
   nie tknę, a spożywania
   pokarmów zwierzęcych się strzegę…

LIKYMNIOS
(Kn 43 = I 2: Likymnios)

474 (I 2,2)
   Trud, powiadają, ojcem dobrej sławy.

475 (I 2,1)
   Niezmiernie ciąży jarzmo Konieczności.
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MELANIPPE MĄDRA
(Kn 44 = I 41: Melanippa mądra)

480 (I 41,2)
   Dzeus, jakiś tam Dzeus… znam go tylko z wieści!

484 (I 41,5)
   Nie ja to zmyślam, słyszałem od matki,
   że jednym kształtem były niebo, ziemia,
   a gdy się z czasem rozdzieliły, rodzą
   wszystko, co żyje, wydają na światło
 5  drzewa i ptaki, zwierzęta i ryby,
   ród ludzki także…

MELANIPPE W PĘTACH
(Kn 45 = I 42: Melanippa w pętach)

490 (I 42,11)
   Z pomocą boską mędrcy winni zwracać
   myśl swą ku temu zawsze, co korzystne.

491 (I 42,7)
   Wiedz, że jest głupi, kto, nie mając dzieci,
   obce potomstwo wprowadził do domu
   i los odmienił tak, jak nie potrzeba.
   Komu bogowie nie dali mieć dzieci,
 5  ten niech ich woli się podda, nie walczy.

492 ([w. 1‒5:] I 42,5 + [w. 6‒7:] 42,2,9‒10)
   Niejeden człowiek dla wzbudzenia śmiechu
   uprawia chętnie żarty. Ja nie znoszę
   tych śmieszków, którzy zawsze wobec mądrych
   bez uzdy gęby mają. Ci do liczby
 5  mężów nie liczą się ‒ wyborni w śmiechu,
   żyją w swych domach i to, co zagarną,
   w głębi ich chronią…

493 (I 42,4)
   Najgorszy kobiet ród znienawidzony ‒
   te, co upadły, tym, co nie upadły,
   kobietom hańbą, wspólna im nagana;
   złe wstydem dobrych. A co do małżeństwa,
 5  to nic dobrego mężczyznom nie życzą.



494 (I 42,2,27‒29)
   Od złej kobiety nie ma nic gorszego,
   a znów od zacnej nie ma nic lepszego ‒
   taka ogromna natur ich różnica.

498 (I 42,8)
   Prócz matki wszystkich kobiet nienawidzę.

499 (I 42,2,1‒3)
   Darmo mężczyźni w kobiety naganą
   godzą ‒ strzał próżny, zarzut nieprawdziwy.
   One od mężczyzn lepsze są, powiadam.

502 (I 42,9)
   Ci, co się żenią dla świetnego rodu
   lub dla pieniędzy, niemądrze się żenią.
   Wszak kiedy żona górą, w niewolnika
   obraca męża ‒ on już nie jest wolny;
 5  a to bogactwo, co przyszło z posagiem,
   nieużyteczne, bo rozwód niełatwy.

504 (I 42,14)
   Tak bywa, dziecko: jednym skromny żywot
   szczęście przynosi, innym przepych ‒ klęskę.

506 (I 41,7 [Melanippa mądra])
   Myślicie: krzywdy na skrzydłach do bogów
   lecą, a potem na Dzeusa tabliczkach
   ktoś je spisuje, Dzeus je odczytuje,
   wymierza ludziom sprawiedliwość. Nieba,
 5  gdyby Dzeus na nim pisał ludzkie winy,
   nie wystarczyłoby, ani on, widząc,
   nie mógł każdego ukarać! To Dike
   jest tu gdzieś blisko, jeśli chcecie patrzeć.

507 (I 42,1)
   Czemu umarłym nie pozwalasz umrzeć,
   czemu znów zbierasz minione cierpienia?

508 (I 41,15 [Melanippa mądra])
   Stara przypowieść: w czynach ludzi młodych
   i radach starych jest skuteczna siła.

509 (I 41,16 [Melanippa mądra])
   Czym innym starzec, jak głosem i cieniem?
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511 (I 42,12)
   Nie jest haniebne miano niewolnika,
   gdy zacny ‒ wielu lepszych jest niż wolni.
512 (I 42,13)
   Mdły obywatel, a więc i zły człowiek.

MELEAGER
(Kn 46 = I 37: Meleager)

519 (I 37,5)
   Mężów tchórzliwych w bitwie nie należy
   liczyć ‒ ich nie ma, chociaż są obecni.

521 (I 37,8)
   W domu ma siedzieć uczciwa kobieta,
   a z domu idzie ta, co nic nie warta.

524 (I 37,13)
   Kypris jest zawsze przychylna ciemności,
   a światło zmusza zachować przystojność.

525 (I 37,10)
   Gdybym szła za mąż ‒ niech mnie los uchroni! ‒
   lepsze bym dzieci domowi rodziła
   od kobiet, które ciągle siedzą w domu.
   Lepsze potomstwo jest z ojca i matki,
 5  co żyją w twardym, nieustannym trudzie.

526 (I 37,6)
   Bo najważniejsza, choć kto podły rodem,
   jest właśnie cnota. Jak co zwiesz ‒ nieważne.

527 (I 37,7)
   Jednego tylko pieniędzmi nie kupisz ‒
   zacności, cnoty; a szlachetne dziecko
   może się zrodzić i z podłych rodziców.

530 (I 37,15)
   Telamon tarczę miał ze złotym orłem
   jako osłonę, wieniec z winorośli
   na cześć ojczyzny, słynnej z win Salamis;
   szła Atalanta, wroga Afrodycie,
 5  z łukiem i psami; podwójnym toporem
   wstrząsał Ankajos; synowie Testiosa



   występowali z bosą lewą nogą,
   druga w sandale, żeby móc lżej stąpać,
   jak to w zwyczaju u wszystkich Etolów.

532 (I 37,21)
   Pomagać żywym, bo każdy, kto umarł,
   to cień i ziemia. Nic znów w nic przechodzi.

533 (I 37,19)
   Miłe to światło. W ciemną głąb Hadesu
   nawet i we śnie strasznie ludziom schodzić.
   Choć długo żyję, z wstrętem to odsuwam
   i wcale jeszcze umierać nie pragnę.

EDYP
(Kn 48 = I 46: Edyp)

542 (I 46,11)
   Pieniądzem nie jest tylko jasne srebro
   i złoto, ale i cnota dla wszystkich
   ludzi pieniądzem ‒ trzeba jej używać.

543 (I 46,21)
   Władają mężem i dzieci, i żona.
   Bo ‒ mówię ‒ równa to dla niego klęska
   utracić dzieci, ojczyznę, pieniądze
   i zacną żonę. To jedno cenniejsze
 5  jest od pieniędzy, gdy ma dobrą żonę.

545 (I 46,7)
   Całkiem jest niewolnicą męża mądra żona,
   a niemądra z głupoty gardzi swoim mężem.

546 (I 46,10)
   Bo każda żona gorsza od męża,
   nawet jeżeli najgorszy
   najszlachetniejszą by pojął.

547 (I 46,12)
   Jedna jest miłość, rozkosz z niej nie jedna,
   bo ci kochają hańbę, tamci ‒ piękno.

548 (I 46,9)
   Na umysł zważaj, umysł! Jakaż korzyść
   z piękności, gdy ktoś serce ma niepiękne?
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549 (I 46,17)
   Jeden dzień wiele może przynieść odmian.

550 (I 46,3)
   Niespodziewane większą radość ludziom
   przynosi niż to, na cośmy czekali.

OJNEUS
(Kn 49 = I 20: Ojneus)

560 (I 20,6)
   Każdy się innym cieszy obyczajem.

567 (I 20,10)
          Gdy myśli
   ludzi rozważać, to tak jakby magnes
   [pieniądz] przyciąga ich, potem zostawia.

OJNOMAOS
(Kn 50 = I 21: Ojnomaos)

571 (I 21,1)
   W kłopocie jestem i doprawdy nie wiem,
   czy lepiej ludziom, kiedy mają dzieci,
   czy z bezdzietnego korzystać żywota.
   Widzę, że biedni ci, co ich nie mają,
 5  a ci, co mają, wcale nie szczęśliwsi.
   Straszna to plaga nieudane dzieci;
   jeśli roztropne to także zmartwienie
   dla ojca, który wciąż się o nie lęka.

572 (I 21,2)
   Jedno, z wszystkiego pierwsze, trzeba wiedzieć:
   co się przydarzy ‒ znosić bez urazy.
   Ten człek najlepszy, takiego przypadki
   mniej dręczą. Ale dobre rady dawać
 5  umiemy ‒ rzecz zaś wykonać niełatwo.

573 (I 21,3)
   Nawet w nieszczęściach bywa jakaś rozkosz
   dla ludzi: lament i łez wylewanie.
   Bo to łagodzi serdeczne cierpienia,
   uwalnia serce od zbyt wielkiej męki.



574 (I 21,5)
   Z jawnego można sądzić o ukrytym.

575 (I 21,4)
   Kto z ludzi pragnie obrzydłej starości
   doczekać, wcale nie myśli rozsądnie ‒
   długi wiek rodzi niezliczone trudy.

576 (I 21,6)
   Najwięcej błądzi, kto najwięcej działa.

577 (I 21,7)
   Ja, kiedy widzę, że ponoszą klęski
   podli, to wierzę: bogowie istnieją.

PALAMEDES
(Kn 52 = I 34: Palamedes)

578 (I 34,3)
   Jam jeden stworzył lek na zapomnienie.
   Kładąc spółgłoski, samogłoski, zgłoski,
   dla ludzi sztukę pisma wynalazłem ‒
   tak nieobecny, oddzielony morzem,
 5  wie doskonale, co u niego w domu;
   ten, kto umiera, dzieciom poprzez pismo
   spadek rozdziela, one spadek biorą;
   a znów nieszczęścia z kłótni między ludźmi
   tabliczka przetnie, kłamstwa nie dopuści.

581 (I 34,6)
   Wodzów się mogą urodzić tysiące,
   mędrców zaś jeden lub dwu na czas długi.

PEJRITOOS
(Kn 53)

593
   Który rodzisz się sam i w wirze powietrznym
   przyrodę wszechrzeczy oplatasz,
   wkoło ciebie światło, wkoło ciebie mroczna,
   roziskrzona noc, niezliczony rój gwiazd
 5  bez przerwy kręgiem tańczy…
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594
   Nieznużony czas wiecznie płynącą
   falą dokoła wędruje i rodzi
   siebie sam, a dwie Niedźwiedzice
   trzepotaniem szybko wirujących skrzydeł
 5  strzegą bieguna Atlasa.

596
   Nie lepiej nie żyć, niżeli żyć podle?

PELIADY
(Kn 54 = I 1: Peliady)

605 (I 1,3)
   To wreszcie, czym się zachwycają ludzie:
   władza tyrańska ‒ nie ma nic gorszego!
   Przyjaciół trzeba niszczyć i zabijać,
   i wciąż ta trwoga, czy ci coś nie zrobią.

606 (I 1,7)
   Nie pośród bogów, wśród ludzi się rodzi
   podłych nieprawość, wszystko często miesza.

607 (I 1,10)
   Ci, którzy dają, chcą w zamian pieniędzy.

608 (I 1,4)
   W nieszczęściach druh się przyznaje do druha.
   Gdy mu się wiedzie, uczynność odpycha ‒
   myśli, że sam swe szczęście sobie zdobył.

609 (I 1,8)
   Gdy niegodziwiec zadaje się z ludźmi,
   to ich wychowa na podobnych sobie,
   dobry zaś dobrych kształci. Pamiętajcie,
   młodzi, by w zacne trafić towarzystwo.

PELEUS
(Kn 55 = I 28: Peleus)

617 (I 28,1)
   Nie ma wśród ludzi tak wielkiej ciemności
   ni w ziemi takiej rozpadliny, gdzie by
   podły potrafił ukryć swą naturę.



618 (I 28,3)
   Ludzkie ja szczęście za nic ważę sobie,
   bo je bóg łatwiej niż pismo wymaże.

619 (I 28,4)
   Starość, mój synu, od młodych umysłów
   mądrzejsza bywa oraz ostrożniejsza:
   tu doświadczenie, tam brak doświadczenia.

PLEJSTENES
(Kn 56 = I 35: Plejstenes)

626 (I 35,1)
   Ludowi ani całej nie daj władzy,
   ani go nie krzywdź, czcząc tylko bogactwo,
   i nie wypędzaj tych, którym lud ufa,
   ale nad miarę też ich nie wywyższaj,
 5  aby z rodaka tyran ci nie wyrósł,
   kiedy zaszczyty zyskuje bezprawnie.
   Chorobą państwa źli, gdy im się wiedzie.

POLYIDOS
(Kn 57 = I 38: Polyidos)

634 (I 38,5)
   Własną naturą kto włada najlepiej,
   ten umie mądrze osiągać korzyści.

641 (I 38,7)
   Bogatyś ‒ reszty, zda się, nie rozumiesz;
   upośledzenie jest jakieś w bogactwie,
   biedzie zaś mądrość los przydał za krewną.

642 (I 38,6)
   Nie tylko bowiem przy dzbanie i uczcie
   przynoszą ludziom przyjemność pieniądze,
   lecz i w nieszczęściu niemała to siła.

644 (I 38,8)
   Gdy się podłemu w państwie dobrze wiedzie,
   to serca lepszych wpadają w chorobę,
   gdy mają przykład, ile mogą podli.
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PROTESILAOS
(58 Kn = I 16: Protesilaos)

650 (I 16,4)
   Zwodzą śmiertelnych nadzieje i słowa.

654 (I 16,7)
   Kiedy dwaj mówią i jeden w złość wpada,
   mędrszy, kto słowom się nie przeciwstawia.

657 (I 16,8)
   Kto wszystkie razem kobiety piętnuje
   ciągle słowami, głupi, a nie mądry,
   bo pośród wielu jedną znajdziesz podłą,
   a inną ‒ jak ta ‒ o szlachetnym sercu.

RADAMANTYS
(Kn 59)

659
   Zamiłowania mamy wszak przeróżne:
   z wielkiego rodu pragnie ten pochodzić,
   a tamten o to nie dba, ale chciałby
   być zwanym ojcem wielkich bogactw domu,
 5  innego sercu znów nie odpowiada
   nic uczciwego ‒ chce rządzić czelnością,
   inni miast tego, co piękne, złych zysków
   szukają. Błędny bywa żywot ludzki.
   Ja zaś nie pragnę z tych rzeczy niczego,
 10  tylko osiągnąć chciałbym piękną sławę.

STENEBOJA
(Kn 61 = I 23: Steneboja)

661 (I 23,1,1‒3)
   Nie ma człowieka całkiem szczęśliwego:
   jeden, szlachetny, majętności nie ma,
   drugi, krwi podłej, orze żyzne pole.

662 (I 23,1,4‒5)
   Wielu chełpiących się mieniem i rodem
   hańbą okryła w domu głupia żona.

670 (I 23,10)
         Żyjemy z połowu purpury,
   skromny nasz stół, na brzegu mamy chaty,



   matką nam mokre morze, a nie ziemia,
   którą depczemy; toń orzemy i z niej
 5  siecią i wędką mienie w dom nasz wchodzi.

KOBIETY ZE SKYROS
(Kn 64 = I 4: Skiryjczycy)

683 (I 4,3)
   Mądry zataja domowe nieszczęścia.

684 (I 4,4)
   Feu, jak nierówne losy śmiertelników!
   Jednym się wiedzie, na innych dopusty
   ciężkie przychodzą, chociaż czcili bogów
   i całe życie skrzętnie i z nadzieją
 5  wiedli uczciwie, unikając hańby.

SYLEUS
dramat satyrowy

(Kn 65 = II 7: Syleusz)
687 (II 7,6)
   Piecz, smaż me ciało i nasyć się, pijąc
   czarną krew moją, wszak pierwej pod ziemią
   znajdą się gwiazdy, ziemia wzleci w eter,
   zanim ode mnie usłyszysz pochlebstwo!

TELEFOS
(Kn 67 = I 9: Telefos)

706 (I 9,12)
   Agamemnonie, choćby ktoś toporem
   w ręku trzymanym chciał mi uciąć głowę,
   to ja nie zmilczę słusznej odpowiedzi.

714 (I 9,19)
   Cóż mi bogactwo pomoże w chorobie?
   Wolę mieć mało, żyć sobie beztrosko
   z dnia na dzień raczej, niż chorzeć w bogactwie.

715 (I 9,18)
   Niejeden tylko Odys taki chytry,
   potrzeba mądrym czyni też tępego.
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716 (I 9,28,1‒4)
   Ustąp musowi i nie walcz z bogami,
   śmiej na mnie spojrzeć i powściągnij swoją
   hardość! Bóg nieraz to, co jest najwyżej,
   na poniżenie skazał, upokorzył.

718 (I 9,29)
   Bacz, by twój rozum górował nad gniewem.

DZIECI TEMENOSA
(Kn 68 = I 48: Temenidzi)

728 (I 48,1)
      Wojna nie zawsze wszystko osiąga,
   cieszy się zgonem szlachetnych młodzieńców,
   a nienawidzi tchórzów. I dla miasta
   niesie to klęskę, dla poległych sławę.

729 (I 48,2)
   Trzeba więc każdym słowem i sposobem
   zbawiać ojczyznę, gdy się ją miłuje.

732 (I 48,5)
   Szkodę nieść zwykła bezrozumna siła.

734 (I 48,7)
   Dzielność nie ginie, kiedy ktoś polegnie ‒
   żyje, gdy ciała już nie ma, a z tchórzem
   umiera wszystko razem ‒ idzie w ziemię.

735 (I 48,8)
   Głupi, kto w strachu słaby, a gdy tylko
   trochę łask losu uszczknie, już się puszy!

737 (I 48,10)
   Piękna prawdziwa, szczera wolność słowa!

738 (I 48,11)
   Wielu prawdziwych mężów się wykazać
   nie może w pełni, gdy są w mocy podłych.

739 (I 48,12)
   Feu, feu, być synem szlachetnego ojca,
   ileż to dumy daje i znaczenia!
   I choćby biedny był, syn szlachetnego



   ma poważanie, bo wciąż się przymierza
 5  do szlachetności ojca ‒ to go ciągnie.

TEMENOS
(Kn 69 = I 47: Temenos)

743
   Dowodzić, myślę, to znaczy znać wroga
   świetnie i wiedzieć, jak go umieć zażyć.

746 (I 47,5)
   Nieraz wstyd więcej niż gniew ludziom pomógł.

HYPSIPYLE
(Kn 71 = I 43: Hypsipyla)

758 (I 43,19)
   Zły wyżej stawia zysk niż sprawiedliwość.

759 (I 43,20,946‒949)
   Na czyny trzeba zważać i naturę,
   i sposób życia i podłych, i zacnych.
   Rozsądnych warto do czegoś nakłaniać,
   a z nieprawymi nawet się nie stykaj.

FAETON
(Kn 72 = I 40: Faetont)

775 (I 40,5)
   Choć wolny, lecz jest niewolnikiem łoża,
   bo ciało swoje zaprzedał za posag.

776 (I 40,8)
   To dziwne, ale bogatym wrodzone,
   że są tępawi. A jaka przyczyna?
   Skoro bogactwo ślepe z nimi idzie,
   to ślepe serca mają jak los ślepy.

777 (I 40,7)
   Wszędzie ojczyzną ziemia, co cię żywi.
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FILOKTET
(Kn 73 = I 10: Filoktet)

795 (I 10,9)
   Czemuż na tronach wieszczbiarzy zasiadłszy,
   klniecie się: „Dobrze znamy wolę bogów!”?
   Nie w ludzkiej mocy bogów myśl wyjaśniać,
   a kto się chełpi wiedzą w boskich sprawach,
 5  potrafi tylko zręcznie przekonywać.

798 (I 10,11)
   Każdego wzmocni ojczyzna szczęśliwa,
   a nieszczęśliwa każdego osłabi.

799 (I 10,12)
   A kiedy ciało dano nam śmiertelne,
   więc i przystoi, by nieśmiertelnego
   gniewu nie żywił, kto się mniema mądrym.

FOJNIKS
(Kn 84 = I 15: Fojniks)

804 (I 15,3)
   Ciężko jest dziecko oddawać starcowi,
   który nie w porę wstępuje w małżeństwo,
   bo panią żona staremu mężowi.

806 (I 15,4)
   Lecz nigdy, sam już srodze doświadczony,
   synom bym władzy oddawać nie radził,
   nim oczy czarna noc śmierci okryje,
   gdyż skończysz życie w niewoli u synów.

807 (I 15,6)
   Goryczą stary mąż dla młodej żony.

812 (I 15,9)
   Bywałem sędzią w bardzo wielu sprawach
   i wielu sprzecznych słuchałem już świadectw,
   które tej samej tyczyły się rzeczy.
   Więc ja tak myślę jak każdy człek mądry:
 5  by poznać prawdę, trzeba na naturę
   człowieka zważać i tryb jego życia…
   Gdy ktoś się z ludźmi podłymi zadawał,
   tom go nie badał, ponieważ wiedziałem:
   „taki on, jaka i jego kompania”.



816 (I 15,13)
   Ja przecież, kiedy widywałem w mieście
   ślepca, co czepiał się swych przewodników,
   lżyłem go, że się na swe losy skarży
   i tchórzy, śmierci ustępując z drogi.
 5  Teraz wbrew temu, co sam powiadałem,
   czynię, nieszczęsny! Rozkochani w życiu,
   pragniecie zawsze ujrzeć dzień następny,
   chociaż dźwigacie brzemię mnóstwa nieszczęść!
   Taka to w ludziach siedzi miłość życia,
 10  bo życie znamy, a nie znając śmierci,
   każdy się boi stracić światło słońca.

FRIKSOS
(Kn 76 i 77 = I 31: Fryksos Pierwszy;  

I 32: Fryksos Wtóry)
821 (I 31,1)
   Gdyby to pierwszy dzień był moich nieszczęść,
   gdybym już dawno nie płynął wśród trudów,
   to mógłbym rwać się niby młody źrebiec,
   któremu właśnie nałożą wędzidło,
 5  alem otępiał, klęski mnie spętały.

822 (I 32,3,35‒38)
   Żona mężowi w nieszczęściach, chorobach
   najsłodszym lekiem, kiedy pięknie rządzi
   domem, gniew koi, zwątpić nie pozwala.
   Miło jest nawet dać się zwodzić bliskim.

828 (I 31/32,5)
   Państwa to ludzie, nie jakaś pustynia.

831 (I 31/32,7)
   Wielu niewolnych tylko nazwę szpetną
   ma, a od wolnych serca bardziej wolne.

833 (I 31/32,9)
   Któż wie, czy życia nie nazywać śmiercią,
   a śmierci życiem? Tylko że ci ludzie,
   co żyją, cierpią, a ci, co umarli,
   nie cierpią więcej i nieszczęść nie znają.
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834 (I 31/32,11)
   Bo to wrodzone już ludzkiej naturze:
   choć słusznie umrze ktoś, to jednak każdy
   pragnie opłakać tych, których ukochał.

CHRYSIPPOS
(Kn 78 = I 19: Chryzyp)

839 (I 19,5)
   Ziemia ogromna i Dzeusowy Eter:
   on to i ludzi, i bogów rodziciel,
   ona, wilgotne krople deszczowe
   w łono przyjąwszy, rodzi śmiertelników,
 5  rodzi im pokarm i rodzaje zwierząt,
   stąd też słusznie
   jest uważana za matkę wszystkiego.
   Powraca,
   co z ziemi zrodzone, w ziemię,
 10  co się poczęło z płodnego Eteru,
   znów zdąża na biegun nieba.
   Nic nie umiera z rzeczy zrodzonych,
   tylko oddziela się jedno i drugie,
   pod innym jawiąc się kształtem.
842 (I 19,1)
   Gdy myśl ma mądra i ręka odważna,
   wolę być szpetny niż piękny i podły.
843 (I 19,4)
   Panie, nikt, kto się urodził człowiekiem,
   nie pozna miary szczęścia i nieszczęścia.

Fragmenty sztuk
o nieznanych tytułach

852 (III 2)
   Kto w życiu swoich rodziców szanuje,
   żywy i zmarły bywa bogom miły,
   a kto czcić nie chce tych, co go zrodzili,
   niech razem ze mną nie składa ofiary
 5  bogom i jednym nie płynie okrętem.
853
   W trzech cnotach, synu, winieneś się ćwiczyć:
   czcić bogów oraz twoich rodzicieli



   i prawa wspólne Grecji. Gdy posłuchasz,
   zawsze mieć będziesz cudny wieniec sławy.

865 (III 6)
   Rozgłos sławnego i w Podziemiu wskaże.

892 (III 16)
   Cóż trzeba ludziom oprócz tych dwu rzeczy:
   zboża Demetry i wody do picia?
   Są tutaj zawsze, ażeby nas żywić.
   One nasycą nas. My, zniewieściali,
 5  łowimy inne, wymyślne potrawy.

893 (III 17)
   Starczy mi skromny żywot,
   umiarkowany stół,
   a wszystko, co nie w porę
   i ponad miarę, odrzucam.

898 (III 20)
   Nie widzisz, jaka to bogini ‒ Kypris?
   Nie wypowiedzieć jej ani nie zmierzyć,
   jaka zrodziła się i czego sięga.
   Ona to żywi ciebie, mnie i wszystkich.
 5  Dowód dam na to, byś nie słowu wierzył ‒
   w czynie ukaże potęgę bogini:
   cień kocha ziemia, gdy sucha równina
   plonów nie daje i deszczu pożąda;
   niebo też pragnie, czcigodne, nabrzmiałe,
 10  spaść na nią deszczem z woli Afrodyty ‒
   kiedy tych dwoje połączy się w jedno,
   wszystko nam rodzą i wszystko nam żywią,
   przez co ród ludzki i żyje, i kwitnie.

902 (III 24)
   Mędrca, gdy nawet w innym kraju mieszka,
   choć go nie widzę, mam za przyjaciela.

911
   Złote skrzydła niechaj mi do ramion,
   lotne Syren sandały do stóp przywiążą,
   a uniosę się w wysoki eter,
   by złączyć się z Dzeusem.
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916 (III 34)
   O pełen trudów żywocie ludzki,
   jakiż we wszystkim jesteś niepewny:
   to się rozrastasz, to znów zanikasz,
   i nie istnieje pewny kres żaden,
 5  który osiągnąć ludziom potrzeba,
   dopiero z woli Dzeusa nadejdzie
   koniec ‒ śmierć mroźna na nas zesłana.

941
   Widzisz tam w górze nieskończony eter,
   co ujął ziemię w wilgotne ramiona?
   Tego zwij Dzeusem, za boga uważaj!

945 (III 49)
   Każdy dzień czegoś nowego nauczy.

950 (III 52)
   Miłe to: ojciec łagodny dla dzieci
   i dzieci, które ukochały ojca.

951 (III 53)
   Gdyby rodzice pamiętali o tym,
   że byli młodzi, łatwiej by znosili
   kochanie młodych, jeśli nie są głupi.

958 (III 58)
   Któż niewolnikiem, kiedy o śmierć nie dba?

972 (I 19, po hipotezie)
   Przeróżnymi wykrętami bogowie
   zwodzą nas, bo są z natury mocniejsi.

977 (III 72)
   Milczenie bywa odpowiedzią mądrych.

1015 (III 87)
   Miłość matczyna większa od ojcowskiej:
   ona wie, że to jej dzieci ‒ on mniema.

1018 (III 89)
   Rozum nam bogiem bywa w każdej rzeczy.

1019 (III 90)
   Wolni, żyjemy dzięki niewolnikom.



1035 (III 101)
   Nieszczęsny mówi pięknie i kłamliwie,
   ale nie działa pięknie i uczciwie.

1039 (III 105)
   Serce zbolałe bywa niebezpieczne.

1042 (III 107)
   Wszyscy jesteśmy mądrzy, ucząc innych,
   a sami własnych błędów nie widzimy.

1044 (III 110)
   Ani kamienia, co wyleciał z ręki,
   łatwo nie wstrzymasz, ni słów, które padły.

1047 (III 113)
   Przez każdy przestwór może lecieć orzeł
   i każda ziemia dzielnemu ojczyzną.

1053 (III 119)
   Nie cierpię, jeśli ktoś, nawet wódz kraju,
   nie znajdzie słowa miłego dla wszystkich.

1054
   Miłość potęgą. Z tych zasię słów wysnuj
   to, co najlepsze ‒ miłość nie zna wiary
   i lubi rządzić nawet w lichym sercu.

1059 (III 123)
   Straszna jest siła morskiego żywiołu,
   straszna rzek, ognia gorących podmuchów,
   straszna jest bieda, straszne inne rzeczy,
   lecz straszniejszego nic ponad kobietę!
 5  Nie znajdziesz pisma, żeby to opisać,
   słów, aby wyrzec. Jeśli to ktoś z bogów
   twór ten ulepił, trzeba go uważać
   za stwórcę nieszczęść i wroga śmiertelnych.

1062 (III 126)
   Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha.

1072 (III 136)
   Lekarz, co zwleka, daje czas chorobie ‒
   lepiej wyleczy, niż gdy kraje ciało.
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1073 (III 137)
   Nie trzeba, kiedy nam sprzyjają losy,
   wierzyć, że zawsze już będzie tak trwało,
   bo bóg, gdy można go nazywać bogiem,
   nuży się, stale pomagając jednym.
 5  Śmiertelne szczęście śmiertelników: pewni
   i zadufani w to, co teraz mają,
   czym los jest, ujrzą dopiero w cierpieniu.


