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O t y przedwcześnie urodzona, 
jako w Hellad zie c ię nazwali 
wołając na cię : Ant gono, 
przychodzisz do nas by si żalić , 
ż e brata ci n ie pogrzeb li, 
gdy w w lee z bra tem zginął brat, 
przychodzisz jako przed wiekami 
skargą i groźbą , gniewem, łzami 
walczyć o nowy, lepszy świat. 

Staniesz odziana w b · 1, żałobę, 
jak st ar sza siostra twoja - Niobe, 
ten rozpłakany kami ń w męce 
nad dzieci swych n ies częsnych grobem. 
Spętane sznurem wznosząc ręce 
będzi sz do walki wzywać lud 
broniąc praw nigdzie nie s isanych, 
przez krew, przez łzy, przez ból i rany 
głos i ć miłości wiecznej cud. 

Młodszych sióstr znajdziesz u nas grono, 
wspólniczek twowej czci i chwały, 
co twoim śladem, Antygono, 
za wolność ludów krew swą dały, 
a za ojczyzny szczęś cie - si bL . 
Nie żebrząc u tyranów łaski 
do więzień i obozów szły 
żegnaj ąc słońce - złoty jaskier, 
co w mgłach i chmurach więdnie w niebie, 
gdy z łez i westchnień są te mgły. 

One też umrzeć chci a ły młodo , 
posępnych bogów narzeczone, 
a wiedząc, że je n a śmierć wiodą, 
z życiem żegnały się przed zgonem, 
z młodością jakby w śnie przeżytą; 
we wiośnie uczuć, wiośnie lat 
duszę oddały wiecznym mitom, 
w z ło tej legendy nić spowitą, 
w w alce o nowy, lepszy świat. 

Więc staniesz ,grecka męczennico, 
w męczennic polskich licznym tłumie; 
przez góry, morza i stulecia 
t wój okrzyk buntu do nich lecia ł, 
jasny grom na martwotę sumień, 
co boskich nie uznaj ą praw. 
W walce o wszystko, co n am drogie, 
przez wszechmi łości żar i ogień 
dziś po raz wtóry ludzkość zbaw. 



Mlecsyslaw Brołek 
MIT O KROLU LAOSIE 
I JEGO SYNU EDYPIE 

Gdy Zeus uprowadził piękną Europę córkę 
~ról~ fe~ickiego Sydonu, przybrał posta'ć byka 
i umósł Ją na sobie przez morza i lądy. Ojciec 
por~aneJ. wy~łał wtedy syna Kadmosa na po
szukiwanie s10stry. W drodze wyrocznia dała 
mu odpowiedź, że ma iść za krową, którą spot
ka w polu, ~ tam, gdzie się krowa położy, ma 
zbudować miasto. Krowa zawiodła go do Beocji 
i tutaj nad rzeką Ismenosem zbudował zamek 
warowny, Kadmeję. Tu zabił syna boga wojny 
Aresa, który w postaci smoka pożerał jego 
to~arzyszy: Z~by smoka na polecenie Ateny 
zasiał w. ziemi, a z zębów niebawem wyrośli 
rycerze i zaraz stoczyli z sobą zacięty bój. 
Jeden z pozostałych przy życiu, Echion, miał 
być pr~top~astą ~ebańskich książąt, zwanych 
spartami, tJ. „posianymi". 

Jeden z następców Kadmosa Amfion miał 
cudowną lutnię i tak grał na n'iej że gdy po
stanowił Teby otoczyć murem, po~uszone mu
zyką głazy same się przenosiły na miejsce, 
skąd pochodziły jej dźwięki, i układały się wo
kół miasta w potężny mur. 
Da~s~ymi następ~ami Kadmosa byli Labda

kos i Jego syn LaJos, którego wyrocznia del
ficka ostrzegła, że zginie z ręki syna. Toteż 
gdy. ~yn się urodził, Lajos kazał go porzucić 
gdzies w górach. Ale dziecko dostało się do rąk 
pe~ne~o pasterza z Koryntu, a ten oddał je 
krolowi Koryntu, Polibosowi który wraz ze 
~wą bezdzietną żoną Meropą ~ychował chłopca 
Jako .swego,. n~;zwawszy go Ojdipusem, tj. „na
brz~iałonog1m , ponieważ - jak głosi opowia
danie - przy porzuceniu przekłuto mu pięty 
od czego !lab~zmiały mu stopy. Gdy Edyp do~ 
rósł, powiedział mu ktoś z pogardą, że jest 
tylko przybr!łnym synem króla. Zaniepokojony 
tym ~dał. s~ę potem do wyroczni z prośbą 
o wyJaśnienie. Ta zaś odpowiedziała mu że 
zabije włas_nego. ojca i ożeni się z własną mat
~ą. A pomewaz Polibos zapewnił go, że jest 
Jego .własnym . synem, opuścił czym prędzej 
dom i Ko~ynt i poszedł w świat, gdzie go los 
pop~owadzi. Przechodząc przez góry Cyteronu 
zabił w wyniku sprzeczki jakiegoś rycerza za
brał _jego zbroję i poszedł dalej. Los z~pro
wadz1ł go pod Teby, gdzie srożył się straszny 
potwór Sfinks, który zadawał przechodzącym 
zagadk~, a ponie~.aż nikt jej nie umiał rozwią
zać, kazde~o zab1Jał. Edyp zagadkę rozwiązał, 
uwolnił miasto od klęski i w nagrodę otrzymał 
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za żonę królowę-wdowę, gdyż zabitym na Cy
teronie rycerzem był właśnie Lajos. Im ię kró
lowej - Jokasta. Z Jokasty miał Edyp dwóch 
synów, Eteoklesa i Polinejkesa, oraz dwie cór
ki, Antygonę i Ismenę. 

Po latach Teby nawiedziła zaraza. Wyrocznia 
orzekła, że przyczyną jej jest przebywający w 
Tebach morderca Lajosa okrywający miasto 
zmazą. W wyniku dochodzeń Edyp wreszcie 
dowiedział się całej prawdy, że sam jest zabój
cą Lajosa i łączy go kazirodcze małżeństwo 
z własną matką. Jokasta z rozpaczy odbiera 
sobie życie, Edyp się oślepia w szale rozpaczy, 
ale pozostaje w Tebach, gdzie z czasem rządzić 
za niego zaczęli dorośli synowie. Ci jednak 
obrazili ojca odmawiając mu czci królewskiej, 
za co ich Edyp przeklął, by obaj zginęli w 
walce bratobójczej. I rzeczywiście, między 
braćmi powstał spór o władzą, wypędzony przez 
Eteoklesa Polinejkes udał się o pomoc do 
argiwskiego króla Adrastosa, poślubił jego cór
kę i wraz z nim i pięciu innymi wodzami wy
prawił się na Teby. Wieszczek Tejrezjasz 
oświadczył wtedy, że Ares gniewa się na Teby, 
ponieważ Kadmos zabił jego syna, wspomnia
nego wyżej smoka, i że przebłagać go można 
tylko ofiarą z życia jednego ze spartów, i to 
w jamie owego smoka. Najbliższym krewnym 
domu panującego był wtedy Kreon jako brat 
zmarłej Jokasty. Jego więc syn, Megareus, 
rzucił się w smoczą jamę pod Tebami i tam 
zginął by ratować miasto. Miasto ocalało, woj
ska najeźdźców odstąpiły, gdy prawie wszyscy 
wodzowie ich polegli, a Amfiaraosa, wieszczka, 
pochłonęła ziemia. Tylko Adrastos pozos tał 
przy życiu i dopiero w nocy od miasta od
stąpił. 

W czasie oblężenia każdy z wodzów atakował 
jedną z siedmiu bram Teb, bronionych przez 
siedmiu bohaterów tebańskich. Bramę Eteoklesa 
szturmował właśnie Polinejkes i stąd przyszło 
między nimi do owego bratobójczego pojedynku, 
w którym obaj zginęli. Jako najbliższy i naj
starszy krewny domu panującego dowództwo 
i władzę w mieście objął zaraz Kreon i w yd al 
zakaz grzebania zwłok wszystkich wodzów-na
jeźdźców, a więc i Polinejkesa jako zdrajcy 
ojczyzny, natomiast zwłoki Eteoklesa zostały 
pochowane z całą pieczołowitością. Temu to 
zakazowi z wyższych względów sprzeciwia się 
ich siostra Antygona w imię boskiego prawa, 
nakazującego grzebanie ciał zmarłych prawR, 
którego edykt królewski jest bezprawnym po
gwałceniem. 

(Fragment wstępu do „Antygony" wyd. „Na~za 
Biblioteka" - Ossolineum 1958). 

3 



Jerzy Krókowskl 

TRAGEDIA ATTYCKA 

Wiek V p.n.e., ściślej - lata 48o-404 to okres 
niebywałego rozkwitu Aten zakończonego klęską 
w wojnie peloponesk iej (431-404) która raz na 
zawsze położyła kres świetności państwa ateń
skiego. 

Opromienione chwałą zwycięstwa pod Mara
tonem (r. 490), a jeszcze bardziej pod Salaminą 
(r. 480), kiedy to głównie Ateny odparły strasz
liwy najazd perski, stają one na czele Grecji 
w walce o likwidację zagrażającego Helladzie 
ze strony Persów niebezpieczeństwa. z biegiem 
czasu delijski związek morski pod kierowni
ctwem A_ten, utworzony w celu dalszej walki 
z Persami, przekształca się w państwo ateńskie, 
"". któryi_n ~teny z wodza wspólnych sił grec
kich staJą się panem. Ogromne daniny związ
kowe zamiast do wspólnego skarbca na Delos 
wpływają do Aten i stanowią podwalinę ich 
bogactwa, a związek morski staje się instru
mentem, przy pomocy którego Ateny utrzymują 
w po?daństwie poc;lległe im miasta i wyspy 
greckie. Demok racJa ateńska w rywalizacji 
z arys~okratycznie. rządzoną i trwającą w swym 
skostma.łyl'l'. ystroJU Spartą, najwięks::ą potęgą 
lądową ! m_1htarną Hellady, zdobywa w ten spo
sob na Jakiś czas hegemonię w Grecji. Delijski 
związek morski pod kierownictwem Aten i zwią
zek lądowy peloponeski pod przewodnictwem 
Sp~rty -„to dwie główne polityczne siły ówczes
neJ Grec31. 

Demokracja ateńska, utrwalona już w w. VI 
prz~z reformy Solona, a zwłaszcza Kleistenesa, 
s~aJe na czele pa11stw, rządzonych demokratycz
nie, w walce na zewnątrz ze Spartą, a na we
wnątrz - z ate!l.skimi elementami arystokra
tycznymi, wciąż jeszcze bardzo silnymi, a sym-

patyzującymi ze Spartą i wc1ą~ na ni ~-i s i ę 
oglądającymi i wyczekują cymi od niej pomocy. 
Zwłaszcza „rządy" Peryklesa (449-429) to okres 
największej potęgi Aten zarówno politycznej, 
jak gospodarczej i kulturalnej. 

Albowiem w parze z r ozkw item potęgi pol i
tycznej i gospodarczej Aten idzie również nie
spotykany w dziejach wszystkich narodów roz
kwit sztuki i literatury: zwycięstwo nad Persami 
i powołanie stosunkowo najszerszych w arstw 
(wolnej) ludności do udziału w rządach w yzwo
liło siły ludu atef1skiego we w szystkich dziedzi
nach. Ateny stają się duchową stolicą Grecji, 
wychowawczynią Hellady, miasto Ateny, dzięki 
działalności budowlanej Peryklesa, zasobom 
materialnym skarbca „delijskiego" i ogromnem u 
rozkwitowi przemysłu i handlu, sta je się jakby 
muzeum Hellady. Zewsząd (np. z Jonii Mało
azjatyckiej) napływają do Aten najwybitniejsi 
uczeni i pisarze. Z kolei sięgają same Ateny po 
prym w literaturze, której ogniskami do tej 
pory były raczej inne kra je helleńskie. Pow 
staje wielka literatura attycka , k tórej na jwv
bitniejszymi osiągnięci ami są tragedia (i kom -
dia) oraz wymowa. O ile ta ostatnia towarzyszy 
wszelkim wydarzeniom w życiu politycznym, 
bierze w nich czynny udzia ł i wpływa aktualnie 
na ich kształtowanie się, o tyle tragedia da je 
wyraz głębokim przeobrażeniom w życiu ducho
wym i umysłowym, jakie nieuchronnie musiała 
za sobą pociągnąć przemiana rolniczego, konty
nentalnego państwa ateńskiego, rządzonego ary
stokratycznie, w demokratyczną potęgę morską 
i przemysłową , i związane z tą przemianą socjal
ne przesunięcia , umożliwiające szerokim war
stwom ludności aktywny współudział w życ iu 
politycznym i kulturalnym państwa. 

Tragedia attycka jest wyrazem najściślejszego 
związku litera tury z życiem ateńskiej po li s, 
jaki jes t w ogóle charakterystyczny dla litera
tury greck iej w klasycznym, „helleń sk im " okre
sie. Najwspanialszym owocem owego rozbudzo-
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A I S C HYLOS 

SIEDMIU PRZEC IW TEBOM 
Tr a ge dia 

Przekład 

STEFAN SREBRNY 

SOF OK L ES 

ANTYGO NA 
Trage d i a 

Przekład 

LUDWIK HIERONIM MORSTIN 

Inscenizacja i reżyseria 

MICHAŁ BOGUSŁAWSKI 

Scenografia 
WANDA CZAPLANKA 

Premiera w Wałbrzychu dnia 5. V. 1962 r. 
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AJSCHYLOS 

SIEDMIU PRZECIW TEBOM 

ETEOKLES 

WYSŁANIEC 

GONIEC 

Tra g e d ia 

O so b y 

- l.Vliłosz Maszyński 

· - Roman Kruczkowski 
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. - Jerzy Smoliński 
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ISlVIENA 
KREON 
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EURYDYKA 
TEJ REZJ ASZ 
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STRAŻNIK 
SŁUG 

CHÓR ST AR CÓW 

Reżyseria 

l\IIICHAŁ BOGUSŁAWSKI 

Asystent reżysera 

MIŁOSZ MASZYŃSKI 

- Zofia Friedrich 
- Irena Łęcka 

SOFO KL E S 

ANTYGONA 
Tragedia 

Os ob y 

. - Maria Drzew iecka 

. - Ba rbara Wronowska 

. - Lubomir Jabłońsk i 

- Roman K ruczkowsk i 
- Miłosz Maszyński 

- Stanisława Siedlecka 
- Olgierd Radwan 

. - Henryk Halski 

. - J erzy Smoliński 

. - Józef Tamski 
- Antoni J urasz 

· - J erzy Moes 

Scenografia 

WANDA CZAPLANKA 
Opracowanie muzyczne 

STEFAN ZAWARSKI P lastyka ruchu 

JANUSZ OKNIŃSKI 
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Kontrola tekstu 

JERZY SMOLnil'SKI 

Przedstawienie prowadzi 

JÓZEF TAMSKI 

Swlatlo 

WOJCIECH BA.LOS 

Brygadier sceny 

WACt.AW GRYNCEWICZ 

Rekwizytor 

CZESŁAW TATARA 

Kierownik: techniczny 

MIECZYSt.A W KULCZYK 

Klerownlk proicowni elektrotechnicznej 

BENEDYKT ZIENTALAK 

Kierownik pracowni krawieckiej 

EMILIA ROCHOWICZ 
p . o. MARIA MIEDZIŃSKA 

Kierownik pracowni perukarskiej 

JOZEFA GRABOWSKA 

Kierownik pracowni stolarskiej 

FRANCISZEK NOW AK 

Klerownlk pracowni malarskiej 

HELIODOR J A NKOWSKI 

Kierownik: pracowni tapicerskiej 

WIKTOR GODY!"l' 

Kierownik pracowni szewskiej 

ALEKSANDER DRAL 

Główny rekwizytor 

MIROSt.A W RAKOWICZ 

'Prace modelatorskie 

HENRYK MOTEKAT 

nego ruchu politycznego i umysłowego Aten w 
w. VI-V jest tragedia, na gruncie attyckim 
związana z kultem religijnym, a mianowicie 
z kultem Dionizosa, stanowiąca integralną część 
nabożeństwa do boga. Tym różni się ona od 
nowoczesnej sztuki dramatycznej. Wystawia się 
ją w czasie święta Dionizosa, na tzw. Wielkich 
Dionizjach, a ponieważ jest to kult państwowy 
i święto państwowe, pozostaje tragedia pod 
opieką państwa, które dostarcza środków ma
terialnych na jej wystawienie i sprawuje nad 
nią urzędowy nadzór. 



Trudno się tu wdawać w szczegółowy wywód 
o zagadnieniu początków i pochodzenia tragedii. 
C:zy da się wykryć jedno jej źródło, z którego 
się ona całkowicie wywodzi, czy też złożyły s ię 
na nią jeszcze inne poboczne źródła, różne ele
menty, które weszły w jej sk.ad i wpłynęły na 
ukształtowanie się jej wyglądu i charakteru? 
W każdym razie podstawowym jej źródłem jest 
kult Dionizosa. Tak uważamy zgodnie z mnie
maniem starożytnych: Arystoteles wywodzi tra
gedię z kultu Dionizosa. 

Ekstatyczny kult tracko-frygijskiego Dioni
zosa, boga wina , a właściwie ogólniej - całej 
roślinnej wegetacji i życiodajnej siły natury, 
przybył do Grecji z północy, z Tracji, i w 
w. VIII rozpoczął triumfalny pochód, zakoń
czony ostat ecznym zwycięstwem w w. VII . 
Opory, na jakie natrafiał, uosabia mit w postaci 
króla trackiego Likurga i tebańskiego - Pente
usza, którzy przeciwstawiali się wprowadzeniu 
nowego boga i zostali za to okrutnie ukaran i. 
Te opory były wywołane tym, że kult Dionizosa 
wnosił do religii greckiej element w niej do
tychczas nienależycie rozwinięty, mianowicie 
element ekstazy i mistycyzmu. Stąd ś cis łe 
związki z orfizmem i misteriami eleuzyńskim i 
ku czci Demetry. 

Arystoteles w sw ej „Poetyce" wywodzi t ra
gedię z dytyrambu - pieśni kultowej k u czci 
Dionizos'a - dla którego charakterystyczne było, 
w przeciwiństwie do reszty chór Inej lir yki 
greckiej, wyodrębnienie z całości chór u jego 
przodownika, co stanowiło już elem ent dq1ma
tyczny w zarodku. Mit ycznym „wynalazcą" dra
m atycznego dytyrambu był dla s ta rożytnych 
poeta i muzyk Arion, działający w Koryncie na 
P eloponezie na przełom ie VII i VI w . Już 
u niego chór smia ł składać się z satyrów. Wy-
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raźnie dramatyczną postać ma dytyramb pt. 
„Te~eusz''. poety ~~kc~ylidesa, żyjącego w V w., 
a więc kiedy juz 1stmała tragedia. Równocześ
n~e ~ Sykionie niedaleko Koryntu śpiewano 
pieśni kultowe. ku czci herosów, wykonywane 
przez chór złozony z satyrów, czyli demonów 
leśnych, przybranych w koźle skóry, od czego, 
według najpowszechniej przyjętej w starożyt
ności etymologii, wywodzono nazwę tragedii 
(tra go i d i a, czyli pieśń kozłów, tra g o i). 
Ten chór satyrów-kozłów, już na Peloponezie 
połączony z kultem Dionizosa, w którego orsza
ku występują razem menadami-bacllant:Cami 
- ~ Attyce t.~ leśi;ie demony nazywano syle
n.ami - przemosł się w w. VI do Attyki i sta ł 
s i ę stałą składową częścią nabożeństwa ku czci 
nowego boga. 

K1;1lt Dionizosa, boga z natury rzeczy ludu 
rolniczego, połączył tu z demokracją Peisistra
tos, _który w połowie w. VI w oparciu o lud 
obahł arystokratyczną republikę i stanął na 
czele państwa jako „tyran". On to, w wyraź
nym przeciwstawieniu do arystokratycznego 
kultu. bogó":' olimp~jskich i w uzupełnieniu go, 
uczymł z mego panstwowy kult attycki usta
nawia~ąc ku czci boga, czczonego dotychczas 
na wsi przez lud, nowe państwowe święto wio
senne, zwane Miejskimi albo Wielkimi Dioniz
jami. Częścią te~o święta były zawody (a go n) 
chó~ów, wyk?nUJ~cych dytyramby ku czci boga. 
Otóz w czasie pierwszych Wielkich Dionizjów 
w r . 534 Ateńczyk Tespis, który dotychczas ze 
swą trupą występował n a wsi obwożąc na 
„wozie :resi;>isa" aktorów i rekwi~yty teatralne, 
~ystaWJł pierwszą tragedię w Atena ch s tając 
się „wynalazcą" tragedii attyckiej. Rok' 534 to 
r<;>k n.aro.dzin tragedii attyckiej. Dziełem Tes
pisa, .Jakie f!1U .przypisywała starożytność, było 
przeciwstawieme chórowi satyrów czyli syle
nów, pr~ybranych . w koźle skóry, nie tyle 
aktorai 11~ odpowiadacza (h y p o k r i t e s -
?dpo~iadaJący na z'.lpytania chóru), który nie 
Jest Jeszcze prawdziwym aktorem nosicielem 
dra':11atycznej akcji. Tak więc pie~wotna tra
~edia attycka miała postać nie tyle dramatu 
ile oratori~m, śpi~w~nego przez chór i solis tę : 
choć przeciwstaw1eme aktora i chór u zawie
rało j uż w sobie element dram atyczny. Jeden 
aktor występować mógł w różnych rolach ale 
dwó~h ak torów nie mogło być równocześni'e na 
s~eme. Da lszy krok w procesie udram a tyzowa
ma ~ragedii uczynił Aischylos, wprowadzaj ąc 
drugiego aktora i ograniczając rolę chór u, 
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wreszcie dokończył dzieła Sofokles, wprowa
dzając trzeciego aktora (poza tę liczbę dram at 
starożytny nie wyszedł). 
Jednakże istota przemian, jakim uległ dio

nizyjski śpiew satyrów na gruncie attyckim, 
polega nie tylko na tych techn_ic_zn1ch prz: 
kształceniach, które zresztą umozhwiły rozw~
nięcie akcji dramatycznej i przez to stały się 
nosicielami także nowych idei. P olega ona r -
czej na duchu samodzielności jednostki, który 
t eraz przepoił trage?ię, jedn?stki,_ k~ó~a czuj ~c 
się integralną częścią całości atensk1eJ .P.o 11 s 
znajduje jednak w jej ramach pełną mozl!wość 
indywidualnego rozwoju, jak to dobitnie wy
raził Tukidydes w sławnej mowie i:"eryklesa, 
umieszczonej w dr ugiej księdze „WoJny pelo
poneskiej". Co zaś się tyczy treśc i , to Att ycy 

'" 

wychodzą poza tematy związane z kultem Dio
nizosa. Przedmiotem tragedii staje się w ogóle 
mit, samodzielnie rozwijany, wzbogacany i ko
mentowany przez tragików attyckich w duchu 
nowych czasów, nowych pojęć i potrzeb. W ten 
sposób tragedia „spoważniała" (Arystoteles) 
zerwawszy z chórem satyrów (pozostał on tyl
ko w tzw. dramacie satyrowym), a obok tańca 
i śpiewu chóralnego doszedł do głosu element 
dialogiczny. Poeta tragiczny, rozwijając samo
dzielnie - co umożliwił brak dogmatyzmu, 
charakterystyczny na ogół dla greckiej religii 
- mit, świętą historię, i wyjaśniając go z zgod
nie z poczuciem moralnym własnym i swego 
pokolenia, przemawia nie do jak iegoś zamknię
tego koła słuchaczy, ale do całego ludu, zna j
dując u niego pełny oddżwięk. 
Wielką trójcę tragików attyckich stanowią : 

Aischylos (525--456), Sofokles (496-406) i Eury
pides (urodzony około r. 485, zmarł w r. 407/6, 
na krótko przed Sofoklesem). Jakkolwiek ich 
działalność dramatopisarska zazębia się i za
chodzi na siebie w ten sposób, że następny 
tragik zjawia się na scenie jeszcze w czasie 
pełnej działalności swego poprzednika, a nawet 
sam, ulegając z początku jego wpływowi, wy
wiera go z czasem na jego twórczość, to 
j ednak są oni równocześnie przedstawicielar:ii 
odrębnych pokoleń z ich odrębną umysłowością 
i odrębnymi pojęciami moralnymi. 

W pojęciu starożytnych Aischylos był właś
ciwym twórcą attyckiej tragedii, a Sofokles 
doprowadził ją do szczytów doskonałości. Wiel
ka sztuka Aischylosa odpowiadała j uż potrze
bom ludzi z epoki P erykles i wojny pelopo
neskiej, choś Ar ystofa nes w „Żabach" przyzna ł 
mu pierwszeństwo nad Eur ypidesem. Tragi
kam i tej epoki są Sofok les i Eurypides. Chociaż 
ich działalność przypad a na t e same praw ie 
czasy, to jednak, jeśli chodzi o ich pojęcia 
i światopogląd , reprezentują oni właściwie dwa 
różne pokolenia. Duchowy fermen t, jakie w 
życie umysłowe Aten wnieśli sofiści, odbił się 
wyraźnie w twórczośc i Eur ypidesa , pr zy czym 
nawał nowych idei zaczyna już u niego roz
sad zać tradycyjne i przyjęte formy t ragedii. 
Sofokles, ulubieniec bogów i ludzi, faworyt 
ateńskiej publiczności, k tóra począwszy od 
pierwszego zwycięstwa w r. 468 przyznawała 
m u palmę zwycięstwa w corocznym a g o n i ". 
t r agicznym , odda ł najlepiej ducha attyck ieJ 
pobożności i w wielk iej ideologicznej rozpra
wie o now y światopogląd stoi na gr uncie tra-
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dyc:•jn eh poJęc, wyznając wiarę w wszech
władzę bogów i potęgę przezn czenia, wobec 
k tó ej człowiek jest bez ilny i musi się przed 
nią ugią ć. Ale i duch epoki Peryklesa, w któ
rnj j dnostka zaczęła coraz bardziej wyzwalać 
się z więzów religi jnych i państwowej przy
należności i w jej ramach sięg ć: po samo-
zi el ność: , znalazł wyraz w jego dramatach, 

k tóre przeds tawiają traged ię jednostki w nie
równej w alce z przeznaczeniem. 

(Fragmenty ze wstępu zamieszczon ego w wy
cl awn iclwie : Sofokles - Kr ó l E dyp, Ed yp w 
Kolonie, Antygona. PIW l' 56). 
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