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Z BADAŃ NAD POJĘCIEM PAMIĘCI  
– MNEME W DRAMACIE GRECKIM 

CZĘŚĆ II: MNEME W UTWORACH EURYPIDESA

FROM THE STUDY ON THE CONCEPT OF MEMORY  
– MNEME IN GREEK DRAMA  

PART II: MNEME IN THE EURYPIDES’ PLAYS

Study on the concept of mneme – “memory” in the plays of Euripides is a continuation of our 
research (based on the works of Greek tragedians), whose aim is not only to establish meanings, 
especially new ones, but also to define the role that this concept plays in the works of Euripides. Lin-
guistic and literary analysis of 8 instances of a noun mneme shows that this concept reveals hitherto 
unknown semantic values and it also performs functions that are important for the plot. Among the 
meanings of mneme there are five new ones: (1) “testimony, proof” (Suppliant Women), whose role 
is a ‘media’ message to guarantee the preservation of memory about Theseus’ feats among descend-
ants, (2) “account, balance” (Heracles), rational argument, which the hero must use in a critical 
situation caused by divine power, (3) specific “history”, which creates the plot (Ion), (4) “reason, 
rightness” (Iphigenia at Aulis), i.e. evidence of predominance of the woman over the man (in terms 
of character), (5) “image”, twice in this sense (Iphigenia at Aulis): 1. as a panorama, vivid memory 
of panegyric and cognitive nature (Greek expedition), 2. as scenes from Iphigenia’s childhood cited 
in order to change the decision of Agamemnon. In addition to the new ones, Euripides also uses 
known meanings: mneme with negation, i.e. the lack of “mentions, memories” (= concealment) 
becomes an important element of the plot of Helen, guaranteeing its happy ending; in turn mneme 
as Kreon’s “thought” is a tool for mastering feelings and influencing the development of stage 
events. All meanings defined by Euripides can be divided into two groups. The first group includes 
meanings that have rational value: (1) “account, balance”, (2) “thought”, (3) “reason, rightness”. 
In the other group there are expressive meanings: (1) “testimony, proof”, (2) “mention, memory”, 
(3) “history”, (4) “image”. Undoubtedly, Euripides not only broadened the semantic scope of the 
concept of mneme, introducing its new values, but creatively used them in his plays, whether to 
describe the main characters, or as an element influencing the action, or finally as a testimony of the 
past that is important for the plot.
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W pierwszej części naszego studium na temat semantycznego rozwoju poję-
cia mneme (mn»mh) – „pamięć”1, dzięki szczegółowej analizie językowo-literac-
kiej dwunastu jego wystąpień w utworach Ajschylosa (trzykrotnie) i Sofoklesa 
(dziewięciokrotnie) udało nam się ustalić, że pojęcie to ujawnia kolejne, niezna-
ne do tej pory odcienie semantyczne. Ajschylos nadaje mneme nowe znaczenie 
„kult”, posługuje się także już znanym: intelektualna „władza pamięci” oraz po 
raz pierwszy w historii greckiej literatury utożsamia „pamięć” z matką wszystkich 
muz – Mnemosyne. Częściej spotykamy mneme u Sofoklesa, który nadaje poję-
ciu ważne funkcje. W twórczości tego tragika intelektualna (sprawność) władza 
pamięci i „wspomnienie/-a” jako efekty jej działania pozwalają: (1) dobrze po-
stępować (i dzięki temu zachowywać ład moralny), (2) poznawać prawdę o sobie 
(rozpoznawać własną tożsamość), zmieniając jako element perypetii bieg akcji 
dramatycznej (przypadek Edypa), (3) prowadzić (jako siła sprawcza) do zguby 
bohaterów (Jokasty, Edypa), (4) napędzać akcję sztuki (jako „myśl”), (5) pełnić 
rolę moralnej busoli (w nowym odcieniu semantycznym „baczenie, uwaga”), 
(6) przechowywać jako depozyt zasób danych (wspomnień) w pamięci zbioro-
wej ku przestrodze dla potomnych. I wreszcie po raz pierwszy w historii pojęcie 
mneme, jako narzędzie mimesis, zostaje użyte w nowym znaczeniu: „umiejętność 
(od)tworzenia” (z inspiracji Mnemosyne), co można inaczej określić jako „po-
etycka sztuka rekonstrukcji” zdarzeń dramatycznych.

Kontynuując więc nasze badania, stosujemy tę samą metodę analizy filolo-
gicznej, która – jak sądzimy – pozwoli i tym razem zidentyfikować i nazwać nie-
znane jeszcze wartości semantyczne mneme, nieobecne także w najważniejszych 
opracowaniach leksykograficznych2. Co więcej, kierując się dotychczasowymi 
ustaleniami, jakie płyną z analiz utworów Ajschylosa i Sofoklesa, staramy się 
określić pełnioną przez mneme role/-ę w sztukach Eurypidesa. 

U Eurypidesa, ostatniego ze słynnej trójcy tragików, mneme pojawia się 
osiem razy w pięciu sztukach: jednokrotnie w Błagalnicach (Supplices), Osza-
lałym Heraklesie (Hercules furens), Helenie (Helena), Ionie (Ion) i Fenicjan-
kach (Phoenissae) oraz trzy razy w Ifigenii w Aulidzie (Iphigenia Aulidensis)3.

Po raz pierwszy rzeczownika mneme używa Eurypides w eksodosie Błagal-
nic, gdzie władca Aten, Tezeusz, tak oto zwraca się do Adrastosa i kobiet z Argos 
(w. 1165–1175):

”Adraste kaˆ guna‹kej 'Arge‹ai gšnoj,
Ðr©te pa‹daj toÚsd΄ œcontaj ™n cero‹n
patšrwn ¢r…stwn sèmaq΄ ïn ¢neilÒmhn·

1 Artykuł pt.: Z badań nad pojęciem pamięci – mneme w dramacie greckim. Część I: Mneme 
w utworach Ajschylosa i Sofoklesa, jest zamieszczony w tym samym numerze Collectanea Philologica.

2 Cf. s.v. LSJ 1996: 1139 oraz Montanari 2015: 1354. 
3 Kolejność omawiania zgodna jest z chronologicznym zestawieniem sztuk, które podaje Ro-

bert R. Chodkowski we Wstępie do swojego tłumaczenia – cf. Eurypides 2017: 17.
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toÚtoij ™gè sfe kaˆ pÒlij dwroÚmeqa.
Øm©j dὲ tînde cr¾ c£rin memnhm}nouV
sèizein, Ðrîntaj ïn ™kÚrsat΄ ™x ™moà,
pais…n q΄ Øpeipe‹n to‹sde toÝj aÙtoÝj lÒgouj,
tim©n pÒlin t»nd΄, ™k tšknwn ¢eˆ tšknoij
mnªmhn paraggšllontaj ïn ™kÚrsate.
ZeÝj dὲ xun…stwr o† t΄ ™n oÙranîi qeoˆ
o†wn Øf΄ ¹mîn ste…cet΄ ºxiwmšnoi4.

Adraście i wy, kobiety argijskie,
widzicie chłopców, którzy niosą ciała
swych dzielnych ojców, które odzyskałem.
Ja i me miasto daję im je w darze.
Wy macie za to zachować w pamięci
wdzięczność, uznając, co dla was zrobiłem.
I dzieciom waszym powtórzcie me słowa
o czci dla Aten, i by dzieciom dzieci
przekazywały pamięć o mym czynie.
Niech Zeus jest świadkiem i bogowie w niebie,
Jaki dług mając u nas, odchodzicie5.

Sztuka ta opowiada o odmowie Beotów wydania zwłok zabitych pod Tebami 
wodzów, którzy wzięli udział w słynnej wyprawie siedmiu przeciw Tebom. Matki 
i synowie poległych wraz z Adrastosem, naczelnym wodzem nieszczęsnej wypra-
wy, przybywają do Eleusis, by błagać Tezeusza o pomoc w odzyskaniu ciał swoich 
bliskich. Ten, po nieudanych pertraktacjach z Tebańczykami (których reprezentan-
tem jest Herold), spełniając religijny obowiązek obrony świętych zasad całej Hel-
lady, wyrusza z wojskiem ateńskim do Teb, gdzie odnosi zwycięstwo i odzyskuje 
zwłoki poległych wodzów. W ostatnim, piątym stasimonie synowie zabitych, przy 
wtórze lamentów Chóru, wnoszą urny z ich prochami. Po tej scenie pozostaje już 
tylko zobowiązanie błagalników do należnej Atenom lojalności, o którą upomina 
się Tezeusz w cytowanym passusie. W przemowie, adresowanej do Adrastosa i ma-
tek poległych wodzów, podkreśla swój sukces, którego zwieńczeniem jest odzy-
skanie i oddanie im ciał bliskich. Stawia jednak warunek: okazanie jemu i Atenom 
wdzięczności, ale nie jednorazowej. Wszak taki czyn koniecznie zasługuje na cześć 
i szacunek poprzez długotrwałe upamiętnienie (Øm©j … cr¾ c£rin memnhmšnouj 
sèizein, w. 1269 n.), nie tylko teraz, lecz i zawsze, co podkreśla forma imiesło-
wu memnhmšnouj (part. perf. med./pass.) od czasownika mimn»skw – „przypomi-
nam sobie, pamiętam, wspominam”. Co więcej, Tezeusz nakazuje, aby wdowy po 
poległych wodzach przekazały swoim synom pouczenie (toÝj aÙtoÝj lÒgouj, 
w. 1271), że mają ten sam obowiązek czczenia Aten (tim©n pÒlin, w. 1272), a nad-
to ich potomstwo i każde kolejne pokolenie. Najlepiej myśl tę odsłania dosłowne 

4 Euripides 1998: 132.
5 Tłum. R.R. Chodkowski (Eurypides 2017: 402).
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tłumaczenie wierszy 1271–1273: „trzeba, żebyście tym właśnie synom powtórzy-
li te same [moje] słowa, // żeby czcili to miasto, a dzieci zawsze [za każdym ra-
zem] dzieciom // przekazywały [dawały, świadczyły] świadectwo [dowód] tego, 
co otrzymaliście [dostaliście]” (tłum. KN). Warto tu zauważyć, że mneme nieko-
niecznie należy tłumaczyć jako „pamięć”; lepiej, w naszej opinii, jego prawdziwy 
sens i funkcję (gwaranta i ‘nośnika’ upamiętnienia) oddaje znaczenie „świadectwo, 
dowód”, choć do jego transmisji w czasie potrzebna jest zdolność (władza) pamięci, 
dzięki której przekaz o wyczynach Tezeusza i Ateńczyków będzie trwał ‘wiecznie’. 
I żeby nikt ze słuchaczy nie miał wątpliwości, ani nie mógł podważyć przekazu, 
władca Aten wzywa Zeusa (i bogów) na świadka (ZeÝj dὲ xun…stwr, w. 1274), aby 
stał on na straży spłaty długu, zaciągniętego przez Adrastosa i kobiety z Argos. Obo-
wiązek ten przechodzi więc z pokolenia na pokolenie: osieroceni synowie (pa‹dej) 
mają przekazywać świadectwo własnym dzieciom (synom, tšknoij)6, a te (tškna) 
swoim i tak w każdym kolejnym pokoleniu.

W kolejnej sztuce pt. Oszalały Herakles, w końcowej partii eksodosu rozgry-
wa się scena dialogu, w której udział biorą trzej bohaterowie: Amfitrion, współ-
ojciec (obok Zeusa) Heraklesa7, sam Herakles oraz jego przyjaciel Tezeusz, król 
Aten. Ten ostatni, wyprowadzony przez Heraklesa z Hadesu, nie opuszcza go 
w potrzebie, ofiarując nie tylko gościnę w Atenach, lecz także wspierając na du-
chu w tak trudnych dla niego chwilach, zaraz po tym, jak rażony szałem zabił 
żonę Megarę i swoich synów. To właśnie Tezeusz wypowiada zdanie, w którym 
istotną rolę pełni pojęcie mneme (w. 1408–1412):

Hr. poqî, patrÒj te stšrna prosqšsqai qšlw. 
Am. „doÝ t£d΄, ð pa‹· t¢m¦ g¦r speÚdeij f…la. 
Qh. oÛtw pÒnwn sîn oÙkšti mnªmhn œceij; 
Hr. ¤pant΄ ™l£ssw ke‹na tînd΄ œtlhn kak£. 
Qh. e‡ s΄ Ôyeta… tij qÁlun Ônt΄ oÙk a„nšsei8.

Herakles Tęsknię i chcę się przytulić do ojca.
Amfitrion Jestem tu, synu. Spełniasz me pragnienia.
Tezeusz Już nie pamiętasz, jak twardyś był w trudach?
Herakles Wszystko to małe wobec tych doświadczeń.
Tezeusz Nikt nie pochwali, widząc, żeś zniewieściał9.

6 Termin pais w znaczeniu „dziecko” (‘spokrewnione’ bardziej z ojcem) został w okresie kla-
sycznym wyparty przez słowo teknon, oddające stosunek pokrewieństwa, zwłaszcza dziecka z matką 
– cf. Chantraine 1974: 848. Eurypides, używając słowa pais, ma na myśli osieroconych synów siedmiu 
wodzów tebańskich (linia męska), kiedy zaś dzieciom tychże Tezeusz nakazuje czcić jego czyny, poja-
wia się rzeczownik tekna wskazujący na linię żeńską, która gwarantuje ciągłość pokoleniową.

7 Jak pisze Czerwińska (2006: 91), „takie ujęcie »podwójnego« ojcostwa, wyraźnie zaryso-
wane w całym przebiegu dramatu, jest pomysłem Eurypidesa”, i dalej (2006: 95): „W tragedii Eu-
rypidesa wspólne ojcostwo Dzeusa i Amfitriona staje się faktem, który jest wciąż przywoływany”.

8 Euripides 1998: 450–452.
9 Tłum. R.R. Chodkowski (Eurypides 2017: 530 n.)
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Na pierwszy rzut oka mneme wyraża tu „pamięć” o dawnych wydarzeniach, 
w których pierwszoplanową rolę odegrał Herakles. Uwzględniając jednak szeroki 
kontekst wypowiedzi, nastrój sceny, a zawłaszcza spolaryzowaną (emocjonalnie) 
postawę bohaterów, sądzimy, że mneme odwołuje się wprost do władzy intelektu, 
czego dowodzi nasz przekład wiersza 1410: „Czy więc już nie bierzesz w ra-
chubę [nie masz względu na, nie uwzględniasz, nie liczysz się z] swoich trudów 
[prac, wysiłków]?”. W sytuacji skrajnego wyczerpania, nawet jeśli, po ustąpie-
niu szału, Herakles uświadamia sobie popełnioną zbrodnię, trudno liczyć na to, 
żeby był w pełni przytomny i sprawny intelektualnie, wręcz przeciwnie, właśnie 
teraz – wskutek rozpoznania – w bohaterze uwidacznia się wewnętrzna trage-
dia i bezmiar nieszczęścia, których wyrazem jest rozmowa z ojcem i Tezeuszem. 
Oto Eurypides roztacza przed widzami obraz już nie herosa, lecz człowieka cier-
piącego, który wylał już morze łez (w. 1394), jest niezdolny do jakiegokolwiek 
działania (w. 1395), pragnie wsparcia i przyjaźni (w. 1398 nn.), a jako syn tęskni 
za ojcowską miłością i pragnie się przytulić do jego piersi (w. 1408). W tej kry-
tycznej sytuacji, kiedy Herakles ‘na nowo’ staje na rozstajnych drogach10, Teze-
usz, aby doprowadzić przyjaciela do stanu psychicznej równowagi, ucieka się do 
racjonalnego argumentu: przypomina Heraklesowi jego wcześniejsze wyczyny, 
odwołując się do nadludzkich trudów (prac), jakich wiele wykonał on w swoim 
życiu. Pytanie Tezeusza można więc tak sparafrazować: „Czyż nie bierzesz pod 
uwagę [w rachubę] wszystkich zwycięskich dokonań (życiowych sukcesów) i nie 
uznajesz ich za dowód psychicznej odporności?” – bo przecież taka chłodna kal-
kulacja, uwzględniająca wcześniejsze wyczyny, z pewnością mogłaby Herakleso-
wi pomóc w opanowaniu i fatalnych emocji, i w ogóle stanu ducha, co pozwoli-
łoby kolejny już raz stawić czoło trudnej sytuacji, udźwignąć ciężar dokonanych 
zbrodni i w ten sposób przeciwstawić się przeklętemu losowi, jaki zgotowała mu 
„odwieczna” prześladowczyni, bogini Hera. Ostatecznie, nawet taki heros w kon-
frontacji z boską potęgą staje się bezradny; na nic też zdaje się mneme, narzędzie 
umożliwiające sporządzenie „rachunku i bilansu” całego życia, które poddane 
tak ciężkiej próbie, zawisło na bardzo cienkiej nici (perspektywa samobójstwa). 
A jednak Herakles, już nie mityczny, tylko ludzki heros, z pokorą przyjmuje gorz-
ką prawdę (odnosząc ‘po ludzku’ największe zwycięstwo), że życie toczy się dalej 
i trzeba znaleźć w nim swoje miejsce. 

Nie ulega wątpliwości, że w tragikomedii Helena pojęcie mneme oznacza po 
prostu „wzmiankę, wspomnienie” (w. 1581–1588):

Ð d᾽ eŒf΄· “Alij moi. dexi©i d΄ ˜lën x…foj
™j prîiran eŒrpe k¢pˆ taure…wi sfagÁi
staqeˆj nekrîn mὲn oÙdenÕj mnªmhn œcei,
tšmnwn dὲ laimÕn hÜcet΄· ’W na…wn ¤la

10 Jak pisze Czerwińska (2006: 106), „jeżeli zostało w nim coś heroicznego, to jest nim hero-
iczne stawienie czoła dalszemu życiu”.
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pÒntie PÒseidon Nhršwj q΄ ¡gnaˆ kÒrai,
sèsatš m΄ ™p΄ ¢kt¦j Naupl…aj d£mart£ te
¥sulon ™k gÁj· a†matoj d΄ ¢porroaˆ
™j o�dm΄ ™shkÒntizon oÜrioi xšnwi11.

A on: „Dość” – mówi. I z mieczem w prawicy
na dziób przechodzi, by zabić ofiarę.
O zmarłym milczy, lecz tnąc szyję byka,
tak się pomodlił: „W głębiach mieszkający:
o Posejdonie, boże mórz, Nereja
czcigodne córki – prowadźcie mnie z żoną
na brzeg nauplijski z tej ziemi”. I strugi
krwi popłynęły w morze z dobrą wróżbą12.

Cytowany passus stanowi fragment eksodosu, w którym Posłaniec po mi-
strzowsku opowiada władcy Egiptu, Teoklymenosowi, o niezwykle udanym 
fortelu, jakiego użyli Grecy, aby wydostać się z Egiptu. Zanim do tego doszło, 
Teoklymenos usiłował uwieść Helenę, gdy ta schroniła się na jego dworze. 
Jednak po przybyciu do Egiptu Menelaosa, potajemnie uchodzi ona z pałacu, 
następnie (z mężem i innymi Grekami) chroni się na okręcie, na którym, tuż po 
wypłynięciu na otwarte morze, ma zostać złożona krwawa ofiara dla rzekomo 
nieżyjącego Menelaosa. Gdy zaś (pozostając incognito) Menelaos staje nad 
bykiem, aby podciąć mu gardło, „nie czyni”, jak tego oczekiwano, „żadnej 
wzmianki o zmarłym” (w. 1583), tj. o samym sobie, lecz zwraca się z inną 
modlitwą13: do boga mórz, Posejdona, oraz Nereid, córek Nereusa, aby po-
zwolono mu (razem z żoną i towarzyszami) szczęśliwie dopłynąć do ojczyzny, 
a dokładniej – do Nauplii w Argolidzie. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Me-
nelaos nie wyjawia („wspomina”) imienia ‘adresata’ składanej ofiary, wydaje 
się oczywista: jest to ostatnie ogniwo sprytnego planu, w którym ‘milczenie’ 
mneme – „pamięci” pełni ważną funkcję narzędzia gwarantującego jego po-
wodzenie.

Interesujące użycie mneme ma miejsce w Ionie, kolejnej sztuce Eurypidesa 
określanej mianem tragikomedii. W I epejsodionie Kreuza tak zwraca się do Iona 
(w. 247–251): 

ð xšne, tÕ mὲn sÕn oÙk ¢paideÚtwj œcei
™j qaÚmat΄ ™lqe‹n dakrÚwn ™mîn pšri·
™gë d΄ „doàsa toÚsd΄ 'ApÒllwnoj dÒmouj
mnªmhn palai¦n ¢nemetrhs£mhn tin£·
™ke‹se tÕn noàn œscon ™nq£d΄ oâs£ per14.

11 Euripides 2002: 186.
12 Tłum. J. Łanowski (Eurypides 2007: 93).
13 Cf. Paley 1858: 213.
14 Euripides 1999: 344.
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Uprzejmie to jest, że ty, chociaż obcy,
zdziwiony jesteś na widok łez moich.
Bo ja, ujrzawszy świątynię Apolla,
wróciłam myślą ku dawnym wspomnieniom…
tu jestem, myśli zostawiłam w domu15.

Kreuza wraz z mężem Ksutosem przybywa do Delf, aby uzyskać radę wy-
roczni w sprawie swojej bezdzietności. Jednak jako młoda ateńska królewna mia-
ła już (nieślubne) dziecko, poczęte z Apollonem, które porzuciła w grocie na zbo-
czach Akropolu. Na prośbę ojca chłopiec został uratowany przez Hermesa i odtąd 
wychowywał się w Delfach pod opieką kapłanki wyroczni. I oto przed świątynią 
Kreuza spotyka Iona, który, dostrzegając zapłakaną kobietę, pyta o powód jej 
zmartwienia (w. 244): „dlaczego aż tak się smucisz, kobieto?” – t… pote mer…- 
mnhj ™j tÒd᾽ Ãlqej, ð gÚnai; (tłum. KN). W odpowiedzi, ujęta sympatią i uprzej-
mością Iona, Kreuza zagadkowo oznajmia (w. 250): „Bo gdy ujrzałam przybytek 
Apollona, znów powróciłam do dawnego wspomnienia” (tłum. KN). Jak pamię-
tamy, wiąże się ono z jej uwiedzeniem przez Apollona (zakończonym gwałtem) 
i jego konsekwencjami. Kreuza, na widok świątyni poświęconej jej boskiemu 
kochankowi, dokonuje pełnej rekapitulacji bolesnych wydarzeń z przeszłości: 
wszak forma aorystu ¢nemetrhs£mhn czasownika ¢na-metršw („przemierzyć na 
powrót, zrekapitulować”) oznacza, że podmiot nieoczekiwanie powrócił (cofnął 
się) w czasie i przestrzeni (co wynika ze znaczenia przyimka ¢na-) do dawnej 
historii; ściślej zaś – stało się to możliwe dzięki umysłowi (świadomości) Kreuzy, 
która choć fizycznie obecna przed świątynią (w. 251: ™nq£d΄ oâs£ per), swym 
umysłem (mentalnie) jednak jest daleko stąd (w. 251: ™ke‹se tÕn noàn œscon), 
w czasach swej młodości, na nowo przemierzając swą myślą (‘wzdłuż i wszerz’) 
minione wypadki. Dlatego – naszym zdaniem – pojęciu mneme („wspomnienie”) 
lepiej jest tu nadać znaczenie konkretnej „historii”, która ma swoją strukturę (po-
czątek, rozwinięcie i koniec), a przede wszystkim jest podstawowym wątkiem, 
‘napędzającym’ romantyczną fabułę sztuki Eurypidesa.

Ewidentnie „intelektualnym” znaczeniem mneme posługuje się Eurypides 
w sztuce Fenicjanki. Oto jak Kreon reaguje na lamenty Chóru (w. 1582–1586):

Co. pollîn kakîn katÁrxen O„d…pou dÒmoij
 tÒd΄ Ãmar· e‡h d΄ eÙtucšsteroj b…oj.
Kr. o‡ktwn mὲn ½dh l»geq΄, æj éra t£fou
 mnªmhn t…qesqai· tînde d΄, O„d…pou, lÒgwn
 ¥kouson· […]16

Przodownica Chóru
 Nieszczęść bez liku dziś na dom Edypa
 spadło! O, gdyby losy miał szczęśliwsze!

15 Tłum. J. Łanowski (Eurypides 2006: 366).
16 Euripides 2002: 372 n.
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Kreon
 Skończcie już jęki, bo czas o pogrzebie
  pamiętać. Słów mych posłuchaj Edypie:17 

Interesujący nas fragment pojawia się w eksodosie najdłuższej z zachowanych 
tragedii Eurypidesa. Chór dziewcząt fenickich, w reakcji na wypowiedź Antygony, 
która przekazuje swojemu ojcu Edypowi bolesną wiadomość o bratobójczej śmierci 
dwóch jego synów, Eteoklesa i Polinejkesa, oraz żony Jokasty – zwięźle puentuje 
dotychczasowe wydarzenia: „Ten dzień sprowadził [stał się początkiem] wiele nie-
szczęść na dom Edypa; oby [nasze] życie było szczęśliwsze”18 (tłum. KN). W od-
powiedzi Kreon, brat Jokasty, nakazuje Chórowi, aby natychmiast zakończył opła-
kiwanie zmarłych; mimo osobistej tragedii, jaka dotknęła Kreona (śmierć jego syna 
Menojkeusa, siostry i dwóch jej synów), stara się działać racjonalnie, bo przecież 
jego bliskim należy się ostatnia posługa: „Zaprzestańcie już lamentów, pora bowiem 
pomyśleć o pogrzebie”19 (w. 1584 n.; tłum. KN); co więcej, zaraz po tych słowach 
zwraca się do zbolałego Edypa ze stanowczym żądaniem opuszczenia kraju: „nie 
pozwolę więc, abyś nadal mieszkał na tej ziemi” (oÜkoun s΄ ™£sw t»nde gÁn o„ke‹n 
œti, w. 1589; tłum. KN), „wynośże się” (¢ll΄ ™kkom…zou, w. 1592; tłum. KN). Jak 
widać, Kreon w pełni panuje nad sytuacją, jego intelekt w tych trudnych chwilach nie 
ulega emocjom, czego namacalnym dowodem jest właśnie fraza: mn»mhn t…qesqai, 
dosł. „kierować myśl”, w której mneme służy nie tylko jako narzędzie kontroli nad 
uczuciami, lecz także oznacza przejęcie przez Kreona władzy w Tebach.

W ostatniej sztuce Eurypidesa pt. Ifigenia w Aulidzie odnotowujemy aż trzy 
miejsca, w których pojawia się mneme. Po raz pierwszy w ostatnim wierszu paro-
dosu, gdy Chór, opiewając świetność wyprawy na Troję, odwołuje się do zacho-
wanego w pamięci obrazu (w. 299–302):

™nq£d΄ oŒon e„dÒman
n£ϊon pÒreuma,
t¦ dὲ kat΄ o‡kouj klÚousa sugkl»tou
mnªmhn sèizomai strateÚmatoj20.

Taką tam flotę widziałam
Jedną, lecz los jej szczęśliwy,
i z tego, co słyszałam,
pamięć wyprawy, do domu wróciwszy, zachowam21.

17 Tłum. J. Łanowski (Eurypides 2007: 171).
18 Przyjmuję w swoim tłumaczeniu sugestię C. Muellera-Goldingena (1985: 226), że w wier-

szu 1583 to Chór mówi o swoim życiu; przeciwnego zdania jest np. Mastronarde (Euripides 1994: 
594), a także Łanowski (Eurypides 2007: 171).

19 Komorowska (2011: 69) uważa, że Kreon, którego nadejście anonsuje w. 1584, pojawia się 
już w roli nowego władcy Teb.

20 Euripides 2003: 192.
21 Tłum. J. Łanowski (Eurypides 2007a: 101).
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Złożony z dziewcząt z Chalkidy Chór kończy w ten sposób liryczną pieśń, 
w której maluje obraz gotowych na wojnę okrętów, stojących na brzegu Aulidy 
w Beocji. Jak się wydaje, nawiązuje on do słynnego katalogu okrętów z II księgi 
Iliady. Chór nie kryje swojego podziwu, spoglądając na imponującą liczbę okrę-
tów greckiej flotylli, wymienia także stojących na ich czele dowódców z różnych 
zakątków Hellady. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, iż mneme jest 
tylko pięknym „wspomnieniem”, jakie głęboko zapadnie w pamięci chalkidzkich 
kobiet. Jednak – naszym zdaniem – owa reminiscencja, której źródłem jest prze-
cież zmysł wzroku („zobaczyłam” – e„dÒman), zamienia się raczej – jako episte-
miczny rezultat aktów słyszenia („wiedząc” – klÚousa) i widzenia – w ‘monu-
mentalny obraz’ przedstawiający grecką armadę, tuż przed jej wypłynięciem pod 
Troję. Dlatego słowa Chóru można tak sparafrazować: „Jakże wielką ujrzałam 
tam flotę wojenną, a to, co wiem, [ten] obraz wyprawy bezpiecznie sobie w domu 
zachowam” (tłum. KN). I dlatego najlepszym odpowiednikiem mneme jest tu, 
jak się wydaje, „obraz”, niczym matryca, na której Chór – posługując się dwo-
ma zmysłami (wzroku i słuchu) – ‘odbił’ zarejestrowane spostrzeżenia i nadał im 
utrwaloną formę wielkiej panoramy wyprawy Hellenów, jednocześnie zaś wspo-
mnienia o charakterze poznawczym.

Znaczenie mneme w kolejnym miejscu Ifigenii w Aulidzie pozornie wydaje 
się standardowe. Jak sugeruje tłumacz, nawiązuje do pewnego „wspomnienia” 
Klitajmestry (w. 1098–1105):

™xÁlqon o‡kwn proskopoumšnh pÒsin,
crÒnion ¢pÒnta k¢kleloipÒta stšgaj.
™n dakrÚoisi d΄ ¹ t£laina pa‹j ™m»,
poll¦j ƒe‹sa metabol¦j Ñdurm£twn,
q£naton ¢koÚsas΄ Ön pat¾r bouleÚetai.
mnªmhn d΄ ¥r΄ e�con plhs…on bebhkÒtoj
'Agamšmnonoj toàd΄, Öj ™pˆ to‹j aØtoà tšknoij
¢nÒsia pr£sswn aÙt…c΄ eØreq»setai22.

Wyszłam z namiotu zaczekać na męża,
co wcześnie odszedł i jeszcze nie wrócił.
Moja nieszczęsna córka we łzach cała
i liczne przeszła już cierpień odmiany,
od kiedy wie, że ojciec chce ją zabić.
Ledwo wspomniałam, a on już tu blisko,
ten Agamemnon, któremu niebawem
dowiodę planu zbrodni na swych dzieciach23.

Czy rzeczywiście sens wiersza 1103 jest taki, że Klitajmestra, w oczekiwa-
niu na męża, pogrążona w morzu niepewności, nagle przerywa bolesną autore-

22 Euripides 2003: 284.
23 Tłum. J. Łanowski (Eurypides 2007a: 137).
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fleksję nad losem swej córki i stwierdza: „ale, zdaje się, mówiłam [wracałam 
pamięcią do] o mężu, który tu nadchodzi – właśnie o Agamemnonie”? (tłum. 
KN). Naszym jednak zdaniem, Klitajmestra – choć przebiega myślą bieg fatal-
nych zdarzeń, współprzeżywając ból i cierpienie swej córki Ifigenii, która ma 
ponieść śmierć (złożona w ofierze) – w pełni panuje nad sytuacją, co przecież 
potwierdza ta sama jej wypowiedź: „Miałam więc rację [zdaje się], bo [nie 
odszedł daleko] i już wraca tu Agamemnon” (tłum. KN). O tym, że taka inter-
pretacja jest możliwa, i że mneme oznacza tutaj „rację,  słuszność” świadczy 
szerszy kontekst sytuacyjny: Klitajmestra nie wierzy w to, że długa nieobecność 
jej męża wynika ze znacznego oddalenia się od namiotu (miejsca ich zakwatero-
wania na wybrzeżu Aulidy); słusznie podejrzewa, że Agamemnona, człowieka 
niezdecydowanego, wręcz tchórzliwego, rozdartego między miłością ojcowską 
a ambicją dowództwa w panhelleńskiej wyprawie24, dręczą poważne wątpliwo-
ści, czy ma wypełnić żądanie Artemidy i złożyć ofiarę z córki: targany bowiem 
wyrzutami sumienia oddala się gdzieś w ustronne miejsce, aby w samotności 
zmierzyć się z dylematem życia bądź śmierci własnego dziecka. Dlatego może 
„mieć rację” Klitajmestra odnośnie do zachowania męża, który co prawda opu-
ścił namiot na długo, ale nie odszedł zbyt daleko. Mneme jest tu także dowodem 
na to, że Klitajmestra jako kobieta ma o wiele bardziej zdecydowany charakter 
niż Agamemnon, mąż niestały, słaby, wiedziony własną korzyścią, tchórzliwy 
intrygant.

W ostatnim już miejscu sztuki, w czwartym epejsodionie, mneme pojawia się 
w wypowiedzi Ifigenii, która w przejmujący sposób zwraca się do ojca słowami 
(w. 1226–1232):

oØmÕj d΄ Ód΄ Ãn aâ perˆ sÕn ™xartwmšnhj
gšneion, oá nàn ¢ntil£zumai cer…·
T… d΄ «r΄ ™gë sš; pršsbun «r΄ ™sdšxomai
™mîn f…laisin Øpodoca‹j dÒmwn, p£ter,
pÒnwn tiqhnoÝj ¢podidoàs£ soi trof£j;
toÚtwn ™gë mὲn tîn lÒgwn mnªmhn œcw,
sÝ d΄ ™pilšlhsai, ka… m΄ ¢pokte‹nai qšleij25.

Ja znów mówiłam, biorąc cię za szyję
i dotykając twarzy twej, jak teraz:
«Czy ja cię ujrzę? Czy będę przyjmować
starca w gościnie miłej w swoim domu,
odwdzięczać trudy mego wychowania?»
I ja pamiętam o tamtych rozmowach,
a tyś zapomniał i pragniesz mnie zabić!26

24 Cf. Czerwińska 2005: 842.
25 Euripides 2003: 296–298.
26 Tłum. J. Łanowski (Eurypides 2007a: 141 n.).
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Ponad wszelką wątpliwość mamy tu do czynienia ze standardowym znacze-
niem słowa mneme, choć nieco zmodyfikowanym. Oto Ifigenia, świadoma już 
tego, że wkrótce umrze, staje przed nami w błagalnej pozie kochającego dziecka, 
które z całych sił stara się wpłynąć na swego ojca, aby ją oszczędził. Nie odwołuje 
się do rozumu, przeciwnie, jej jedyną, ‘rozsądną’ bronią są łzy („bo teraz daję ci 
[tylko] łzy – [całą] moją mądrość” – nàn dš, t¢p΄ ™moà sof£, d£krua paršxw, 
w. 1214 n.; tłum. KN) oraz pełne uczuć i wspomnień słowa; pytania, jakie padają 
z ust Ifigenii, wyrażają bezmiar jej dziecięcego uczucia do ojca, to także projekcja 
przyszłych losów dziewczyny, która – jak każda dobra córka – z radością wypeł-
ni obowiązek odwzajemnienia wdzięczności, gdy jako szczęśliwa żona w domu 
swego męża zaopiekuje się kiedyś starym ojcem, jeśli ten znajdzie się w potrze-
bie. I właśnie owe dziecięce zabawy, słowne igraszki i przekomarzania z ojcem 
stają się przedmiotem wspomnień, a jednocześnie ważnym argumentem, który 
miałby odwrócić fatalny bieg wydarzeń: „wciąż pamiętam [odtwarzam w pa-
mięci] tamte [nasze] rozmówki, a ty już [o nich] zapomniałeś i chcesz mnie za-
bić” (w. 1231–1232; tłum. KN). Czas teraźniejszy frazy mn»mhn œcw jest tu przez 
poetę przeciwstawiony formie perfectum ™pilšlhsai (od ™pil»qw – „zapomnieć 
o czymś, nie chcieć pamiętać”), co można tak interpretować: Ifigenia doskonale 
pamięta czas dzieciństwa, rozmowy z ojcem, podczas gdy ten o nich zapomniał, 
raczej zaś umyślnie wyparł, przynajmniej tego by chciał, ze swojej pamięci. 
A jednak trudno sobie wyobrazić, aby kochający ojciec o takich chwilach nie pa-
miętał; z pewnością tak, tyle że teraz owładnęła nim próżna ambicja dowodzenia, 
bycia kimś wielkim, przeciwstawiona fundamentalnemu dobru rodziny. Oto jak 
brak pamięci może doprowadzić do rodzinnej tragedii; krótko mówiąc, z punktu 
widzenia Ifigenii mneme pełni ważną rolę, bowiem w jej apelu do Agamemnona, 
jako „unaoczniona przeszłość” (żywy jej obraz) staje się ostatnią deską ratunku 
i zarazem donośnym głosem, który ma poruszyć, niczym wyrzut, sumienie ojca.

***

U Eurypidesa mneme pojawia się osiem razy w pięciu sztukach. Po raz 
pierwszy spotykamy mneme w Błagalnicach, gdzie jako „świadectwo, dowód” 
pełni funkcję nośnika i gwaranta pamięci (o wyczynach Tezeusza i Ateńczyków), 
jaką Adrastos i kolejne pokolenia mieszkańców Argos winny w dowód wdzięcz-
ności pielęgnować i okazywać swoim dobroczyńcom (™k tšknwn ¢eˆ tšknoij 
mn»mhn paragg»llontaj, w. 1273). W Oszalałym Heraklesie Tezeusz, zwraca-
jąc się do przyjaciela, używa mneme w funkcji racjonalnego argumentu jako „ra-
chunek, bilans” (oÛtw pÒnwn sîn oÙkšti mn»mhn œceij; – w. 1411), z którego 
pomocą Herakles mógłby dokonać chłodnej kalkulacji swoich osiągnięć (prac) 
i w ten sposób, psychicznie uodporniony, ostatni raz zmierzyć się z wyjątkowo 
trudną sytuacją, w jakiej się znalazł po dokonanej w szale zbrodni na najbliższych. 
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Z kolei w tragikomedii Helena Eurypides używa pojęcia mneme w standardowym 
znaczeniu „wzmianka, wspomnienie” (nekrîn oÙdenÕj mn»mhn œcei, w. 1410), 
ale brak owej „wzmianki” i umyślne milczenie Menelaosa (podczas składania 
krwawej ofiary) stanowi ostatnie ogniwo sprytnego planu ucieczki, gwarantując 
jego powodzenie. O wiele ‘bogatszym’ w treść mneme – „wspomnieniem” po-
sługuje się Eurypides w Ionie, kiedy to Kreuza powraca w czasie i przestrzeni do 
„starej historii” (mn»mhn palai¦n ¢nemetrhs£mhn, w. 250), w efekcie czego 
wydobywa z pamięci bogaty „obraz – wspomnienie” dawnych wydarzeń i nada-
je im kształt konkretnej „historii”, będącej podstawą romantycznej fabuły Iona. 
Intelektualny wymiar przybiera mneme w Fenicjankach, kiedy to Kreon, żądając 
od Chóru zaprzestania lamentów nad zmarłymi, używa racjonalnego argumentu, 
mówiąc: „pora pomyśleć o pogrzebie” (éra t£fou mn»mhn t…qesqai, w. 1585); 
mneme – „myśl” jako przejaw opanowania Kreona stanowi nie tylko narzędzie 
kontroli (nad uczuciami), lecz także jest oznaką przejęcia przez niego władzy 
w Tebach. W Ifigenii w Aulidzie odnotowujemy trzy użycia pojęcia mneme, po raz 
pierwszy w słowach Chóru, który maluje imponujący „obraz” (panoramę panhel-
leńskiej wyprawy) naocznego wspomnienia o charakterze poznawczym (mn»mhn 
sèizomai strateÚmatoj, w. 302). Znaczenie mneme w kolejnym miejscu Ifi-
genii w Aulidzie pozornie wydaje się standardowe: „wspomnienie” Klitajmestry 
świadczy o tym, że bohaterka trafnie ocenia sytuację i „ma rację,  słuszność” 
odnośnie do zachowania męża (mn»mhn eŒcon plhs…on bebhkÒtoj 'Agamšmno-
noj, s. 1103); co więcej, mneme Klitajmestry to przejaw jej silnej osobowości, 
zdecydowanie dominującej nad słabym charakterem Agamemnona. I wreszcie, po 
raz ostatni u Eurypidesa mneme pojawia się w przejmującej wypowiedzi Ifigenii 
(toÚtwn ™gë tîn lÒgwn mn»mhn œcw, w. 1231), która apeluje do swego ojca, 
aby – tak jak ona – nie zapominał o dawnych wydarzeniach, przywołał „wspo-
mnienia” z jej dzieciństwa, bo tylko w ten sposób – w jej przekonaniu – ten żywy 
„obraz przeszłości” mógłby poruszyć sumienie Agamemnona i ocalić jej życie.

Szczegółowa analiza językowo-literacka wszystkich ośmiu wystąpień rze-
czownika mneme w zachowanych utworach Eurypidesa pokazuje, że pojęcie to 
ujawnia kolejne, dotąd nienazwane wartości semantyczne, a ponadto pełni tam 
ważne funkcje. Wśród znaczeń mneme pojawia się pięć nowych: (1) „świadec-
two, dowód”, którego rolą jest trwały ‘medialny’ przekaz jako gwarancja dla 
pamięci potomnych, (2) „rachunek, bilans”, tj. stricte racjonalny argument, ja-
kiego, zdaniem poety, winien użyć bohater w skrajnie trudnej sytuacji, wywoła-
nej przez boską potęgę, (3) konkretna „historia”, ‘kreująca’ fabułę (sztuki Ion), 
(4) „racja, słuszność”, tj. dowód przewagi (charakteru) kobiety nad mężczyzną, 
(5) „obraz” – w tym znaczeniu mneme pojawia się dwukrotnie: 1. jako panora-
ma, żywe wspomnienie (wyprawy Greków) o charakterze panegiryczno-poznaw-
czym, 2. jako sceny z dzieciństwa (Ifigenii), przywołane po to, aby zmienić decy-
zję (Agamemnona). Obok nowych Eurypides używa także znaczeń już znanych: 
mneme z negacją, czyli brak „wzmianki, wspomnienia” (= przemilczenie) staje 
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się ważnym elementem fabuły sztuki (Helena), bo gwarantuje jej szczęśliwe za-
kończenie; z kolei mneme – „myśl” Kreona to narzędzie panowania nad uczucia-
mi i wpływania na rozwój wydarzeń scenicznych.

Podobnie jak miało to miejsce ze znaczeniami mneme w utworach Ajschylo-
sa i Sofoklesa, również u Eurypidesa można – w naszym przekonaniu – wszyst-
kie, ‘zdefiniowane’ wyżej sensy podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje 
znaczenia przybierające wartość racjonalną: (1) „rachunek, bilans”, (2) „myśl”, 
(3) „racja, słuszność”, w drugiej natomiast znajdują się znaczenia ekspresyjne: 
(1) „świadectwo, dowód”, (2) „wzmianka, wspomnienie”, (3) „historia”, (4) „ob-
raz”. Niewątpliwie Eurypides nie tylko poszerzył semantyczny zakres pojęcia 
mneme, wprowadzając nowe jego wartości, ale też twórczo wykorzystał je w swo-
ich sztukach, czy to do opisu głównych postaci, czy jako element wpływający 
na akcję, czy wreszcie jako ważne dla fabuły świadectwo przeszłości. Krótko 
mówiąc, mneme – „pamięć” jest w greckiej tragedii tą władzą, która oddziałuje na 
bohaterów, jest obecna w ich przeżyciach i działaniach, a tym samym wpływa 
na akcję i formę danej sztuki.
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