
Wyjàtkowa i jedyna w swoim rodzaju kolekcja „Dzieła wybrane” Profesor Anny Âwiderkówny

Ksià˝ka, jak mówi podtytuł, o „bóstwie i micie w greckiej literaturze
Êwiata hellenistycznego”, ale nie tylko. Ma ona tak˝e odpowiedzieç,
choç w cz´Êci, na pytanie, dlaczego chrzeÊcijaƒstwo tak szybko podbiło
wielkie Imperium Rzymskie, i pokazaç, w jaki sposób Bóg – równie˝
w sercach pogan – przygotowywał drogi swojej Ewangelii. Autorka
opowiada o twórcach staro˝ytnej literatury greckiej. Poprzez ich biografie
stara si´ przybli˝yç realia Êwiata Greków, pokazaç, jakimi byli ludêmi,
co chcieli powiedzieç swoim współczesnym i potomnym. Traktuje
o religijnoÊci Greków, o kulturotwórczej roli religii w Êwiecie greckim.

s. 368 + 40 stron il. barwnych,
opr. mi´kka ze skrzydełkami,

14,3x20,5 cm, 2008

Wiemy [...] wszyscy dobrze, ˝e bogowie greccy zawsze schodzili z Olimpu na ziemi´ i to zarówno w micie,
jak i w kulcie. Rzecz w tym, ˝e [...] coÊ si´ jednak zmieniło. To, co było dawniej, przestało ludziom wystarczaç.
Olimp wprawdzie nie pustoszeje i - mówiàc ÊciÊlej - to nie Zeus zst´puje w tym nowym Êwiecie na ziemi´,
lecz człowiek coraz rzadziej szuka na Olimpie bogów swojej wiary. Potrzebuje teraz bóstwa bli˝szego sobie,
z którym mógłby sam w swoim własnym ziemskim ˝yciu nawiàzaç stosunek bezpoÊredni i w pełni osobisty,
stosunek wzajemnej miłoÊci. I w tym to właÊnie sensie mo˝na powiedzieç, ˝e w epoce hellenistycznej
Bogowie zeszli z Olimpu ju˝ [...] nie w micie i kulcie, lecz w ÊwiadomoÊci religijnej ludzi.

Fragment ksià˝ki (wst´pu)

Siedem Kleopatr
Ksià˝ka poÊwi´cona władczyniom hellenistycznym noszàcym
to samo imi´- Kleopatra. Było ich a˝ siedem, a wÊród nich, ostatnia
najbardziej znana, bohaterka wielu dzieł literackich i filmowych,
Kleopatra VII. Jej poprzedniczki majà równie barwne i dramatyczne
˝yciorysy - walczàc bezwzgl´dnie o władz´ spychajà stopniowo
w cieƒ swych m´skich rywali. Sà to pasjonujàce historie, w których
nie ma ani odrobiny fikcji. Autorka, kreÊlàc biografie kolejnych
władczyƒ pozwoliła przemówiç êródłom z epoki.

s. 268 + 40 str. il. barwnych,
opr. mi´kka ze skrzydełkami,
14,3x20,5 cm, 2008

Czy˝by Kleopatr było a˝ siedem? Wszyscy słyszeli tylko o jednej, sławnej i osławionej, bohaterce wielu
dramatów, powieÊci, filmów. A tymczasem Kleopatr było znacznie wi´cej. Pierwsza, której imi´ znamy,
nale˝y jeszcze do Êwiata greckiego mitu: jest córkà boga wiatru północnego, Boreasza i porwanej przez niego
królewny ateƒskiej Orejthyi. Pierwsza natomiast, jakà spotykamy ju˝ na twardym gruncie historii, to rodzona
siostra Aleksandra Wielkiego. Stoi ona u progu epoki zwanej hellenistycznà, którà w roku 30 przed Chrystusem
zamyka właÊnie Êmierç owej najgłoÊniejszej Kleopatry, siódmej tego imienia władczyni Egiptu. (...)
O poprzedniczkach Kleopatry VII na ogół jednak nikt nie pami´ta, a przecie˝ zasługujà one równie˝ na uwag´,
choçby tylko dlatego, ˝e potrafiły z pokolenia na pokolenie zapewniç sobie coraz wi´kszy udział w rzàdach
paƒstwem, spychajàc stopniowo w cieƒ m´skich partnerów władzy.

Fragment ksià˝ki (wst´pu)

s. 208 + 48 str. il. barwnych,
opr. mi´kka ze skrzydełkami,
14,3x20,5 cm, 2008

Wartkim strumieniem płynà dzieje ludzkoÊci, gdy spoglàdamy na nie z perspektywy dwudziestu wieków!
Dopiero co màdry Ptolemeusz I, zwany Soterem, wło˝ył na skronie diadem królewski, a oto ju˝ Konstantyn
Wielki przenosi stolic´ Imperium do Konstantynopola. Min´ło zaledwie szeÊç stuleci. [...] W ciàgu szeÊciu
wieków Êwiat zmieniał wielokrotnie swoje oblicze, szalały wojny i zawierano pokoje, budowano miasta,
a inne burzono i porzucano, genialni wodzowie układali genialne plany strategiczne, [...] a historycy spisywali
starannie dzieje wielkich ludzi, wielkich wojen i wielkich czynów. Nikomu natomiast nie przychodziło do głowy
notowaç, co robił Ptolemajos, "zatrzymany" przez boga w Wielkim Sarapeum Memfickim, ani jakie kłopoty miał
Tryfon, syn Dionyzjosa, tkacz z Oksyrynchos. A tymczasem oni właÊnie i tysiàce innych [...] zwykłych,
przeci´tnych ludzi, byli właÊciwymi twórcami Historii, która bez nich nie miałaby sensu.

Fragment ksià˝ki (zakoƒczenia)

Historie nieznane Historii
Ksià˝ka z pierwszego okresu pracy naukowej Anny Âwiderkówny,
jako papirologa i egiptologa. Opowiada historie ludzi mieszkajàcych
w Egipcie, odczytane z odkopanych papirusów pochodzàcych
z epoki hellenistycznej. Autorka posługujàc si´ pi´knym, barwnym
j´zykiem przybli˝a odległe nam czasy oraz pokazuje, ˝e to zwykli,
przeci´tni ludzie byli właÊciwymi twórcami Historii, która bez nich
nie miałaby sensu.

jesienià 2008

• Hellada królów

• ˚ycie codzienne w Egipcie
greckich papirusów

Bogowie zeszli z Olimpu
Bóstwo i mit w greckiej literaturze Êwiata hellenistycznego

W kolekcji uka˝à si´:

wiosnà 2009

• Hellenika. Wizerunek epoki
od Aleksandra do Augusta

• Kiedy piaski egipskie
przemówiły po grecku

• Rozmowy o Biblii. Prawo i prorocy
• Rozmowy o Biblii. Narodziny judaizmu
• Rozmowy o Biblii. Nowy Testament
• Rozmowy o Biblii. OpowieÊci i przypowieÊci

oliwka
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