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O, BOGI! JESLI BRATNI MORD 

BRATNIM:! DŁOŃMI STRĄCI W GROB 

ZWASNIONYCH, J ESLI SKRZEPŁA w CZERŃ 
CZERWONA K REW 

WSIĄKNIE W SZARY ZIEMSKI PROCH -

KTOZ Z KRWI OCZYSCić ZDOL A, KTÓŻ 

TRASZLIWĄ ZMAZĘ MOCEN ZMYO? 

NIEDOL O DOMU ! NOWE ZŁO 

WIEŃCZY DZIEŁO DAWN YCH KLĘSK. 



AJ SCHYLOS( ... ) urodził się w Eleusis w 525 r . p.n .c., 
w tym samym czasie, gdy Kambizes, władca Persji , 
prowadzi ł swe zwycięskie wojska na Egip t. Wiel
kie wydarzenia przypadły n a jego lata chłopięce, 

los gotował wspaniałą przyszłość jego przybranemu 
miastu, małej nadmorsk iej osadz ie, Atenom , cho
ciaż w danej chwili wróżby nie były jeszcze jasne. 
Coraz bliżej nadciągał persk i kolos. Gdy przyszły 

dramaturg kończył trzynas ty rok życia, następc;:i 

Kambizesa, Dariusz, zagarniał Półwysep Ba łkański ; 

gdy miał lat trzydzieści pięć, a więc właśnie wte
dy, gdy Ateńczycy wystawiali jego „Błagaln ice", on 
wraz ze swym bratem i gronem rodaków znajdowali 
się pod Maratonem, na równinie na w schodnim wy
brzeżu Attyki, w szeregach żołnierzy rozbijających 

wojska per skie, wysłane , by zniszczyć ich m iasto. 
Wydarzenie to na długo pozos tało w pamięci potom
nych, a męstwo poety stało się n iemal legendarne. 
Gdy jako sześćdzi es i ęciodziewięcioletn i mężczyzna 

umierał daleko od ojczyzny, na Sycyli i, napisał swe 
epitafium, w k tórym w śmiałych, m iltonowsk ich sło 

wach wspomina to historyczne wydarzenie: 

Tu leżą zwłoki Ajschylosa! Urodzony w Atenach 
[zmarł wśród żyznych równin Sycylii. 

Sławne pole maratońsk i e i Med długowłosy n iech 
[świadczą o jego odwadze. 

I te właśnie słowa znalazły swe zaszczytne m iejsce 
n jego grobowcu. 

(A. N icoll: „Dzieje dramatu", PIW - 1962) 

WIELCY TRAG ICY GRECCX: 

AISCHYLOS (526---456 p.n .e.) 
SOFOKLES (496---406 p.n.e.) 
EURYPIDES (4 80-406 p.n.e.) 



SKORO PRZYCZYNĄ OBECNEGO ZŁA JEST WOJ
NA, TRZEBA JE LECZYC ZA POMOCĄ POKOJU. 

ALKIDAMAS wedle ARYSTOTELESA 



Dla nas początki teatru przypadają na rok mnieJ 
więcej 490 p.n.e., gdy pierwszy zachowany dramat 
Ajschylosa, „Błagalnice", zosta ł wystawiony przed 
publicznością ateńską. 

Jest rzeczą możliwą, że przedstawi nia dramatycz
n istniały j uż na setki, a może nawet tysiące lat 
przed tą datą . J est również rzeczą możliwą, że 

Aischylos i wcześni drama turgowie. greccy zawdzię
czali wiele zarówno pod względem formy, jak i treści 

kapłanom, wykonawcom r eligijnych sztuk teatral
nych w starożytnym Egipcie. Nie ul ega też wątpli

wości , że Aischylos n ie jest bynajmniej twórcą t ra
gedii. Udoskonalił on jedynie rozwij ającą się trady
cyjną grecką formę, k tóra stopn iowo doprowadziła 

do pełnego r ozkwitu teatru w znanej nam postaci. Na
leży jednak zaznaczyć, że wśród wszystkich tych 
problemów błą dzimy po omacku, ograniczając się do 
przypuszczeń . („. ) Widzimy słabe promienie światla 

pośród ciemności , zaczynamy dostrzegać za r ysowu
jące się niewyraźnie sylwetki, ale słońce wschodzi do
piero wr az z Aischylosem. 

(A. Nicoll - „Dzieje dramatu", PIW - 1962) 

Z OKOŁO 90 TR AGEDII AJSCHYLOSA ZACHOWA
ŁY SIĘ: 

„BŁAGALNICE'' 

„PERSOWIE" 
„PROMET EUSZ W OKOWACH" 
„SIEDMIU PRZECIW TEBOM" 
,,ORESTEJA" (TRYLOGIA) 

Cz. I - „AGAMEMNON" 
Cz. II - „OFIARNICE" 
Cz. III - „EUMENIDY' ' 



Zali wam nie żal - H adu czeluściom rzucić n a żer 
gród ten sędziwy, włóczn i na pastwę, na pohańbienie? 

W m oc go oddać niewolnych pęt? 
Pozwolić, by w stos dymiących zgliszcz 

zmienił go mąż achajski? 
Aby mię wróg wiódł , nieszczęsną branki; 

- o! o! - w strzępach szat, za włosy , 

jak za grzywę schwytaną klacz! 
Młode i sta re - wszystkie i ść 

muszą w jar zmo ... L ament, j ęk 

w mieście„ . Pędzone na rzeż 

krzyczą gr om ady... Strach m i, 
strach okr utnej doli! 
ischylos - "S iedmiu przeciw Tebom" 

Przekład St. Srebrnego) 

ZA WSZYSTKIE GŁUPSTWA KRÓLÓW PŁACĄ ICH 
NARODY 

HORACY 



Spośród stu dwudziestu dramatów Sof ok 1 es u 
zachowało się w całości tylko siedem oraz skąpy, nie
mniej cenny, fragment jednej sztuki satyrowej. 
Pierwsza sztuka Sofoklesa ukazała się w 471 r. p.n.e., 
a już w 468 r. zwyciężył on Aischylosa , natomiast 
najstarsze z siedmiu posiadan ych przez nas dzieł, 

„Antygona", napisane zosta ło dopiero około 44lr., 
gdy był już s ławnym dramaturgiem. Mniej więcej 

z tego samego okresu pochodzi „Ajas". O dziesięć lat 
późniejszy jest „K ról Edyp", zaś „Elektra" i „Tra
chinki („Trachinai") powstały przypuszczalnie w la
tach 420-414. „Filoktet" zosta ł napisany w 409 r, 
gdy Sofokles mia ł lat osiemdziesiąt sześć , zaś „Edyp 
w Kolonie" wystawiony został pośmiertnie w 402 r. 
p.n.e. 

Z tych wszystkich sztuk do świadomości widza 
współczesnego prawdopodobnie najsilniej przemawia 
„Antygona". ( ... ) Niewątpliwie jest to najpiękniejsza 
i najsubtelniej wyrażona tragedia greckiego teatru. 

(A. Nicoll - „Dzieje dramatu", PIW - 1962) 

Aischylos był niewątpliwie pionierem. Sam musiał 
v. ykuć narzędzia przy pomocy których kształtował 

swą sztukę; na zawsze pozostanie p rzedmiotem po
dziwu, że mimo tych trudności zdziałał tak wiele. 
Jego pozycja we współczesnym mu teatrze przypo
mina pod wieloma względami pozycję Marlowe'a 
w epoce elżbietańskiej. chociaż stworzył dzieła 

głębsze i piękniejsze, aniżeli danym było Marlowe'owi 
w jego krótkim żywocie, to podobnie jak on był po
przednikiem t\vórcy, jeśli nie większego, to w każ

dym razie działającego w szczęśliwszych okoliczno
ściach. Jeśli Aischylos był Marlowe'em, to Sofokles 
jest Szekspirem. 

(A. Nicoll - „Dzieje dramatu", P IW - 1962) 

„.samotny aktor Tespisa otrzymał już wkrótce to
warzyszy. Bardzo nieśmiało, jak tego dowodzą „Bła
galnice", wprowadził Aisch ylos drugiego aktora, 
w istocie tak nieśmiało, że przy minimalnej zmianie 
cała akcja drama tu mogła być odegrana przy pomocy 
tylko jednego aktora . ( ... ) Aischylos zadowala się dru
gim aktorem d otąd, dopóki Sofokles, jego młodszy 

współczesny , nie wprowadzi trzeciej r oli. Była to jed
nak granica, której nie przekroczył teatr gr cki. Na
wet buntowniczy Eurypides nie ośmieli ł się pójść da
lej„ . Innowacja ta sta ła się od razu bodźcem do 
gwałtownego rozwoj u dialogu dramatycznego, jako 
elementu przeciwstawnego do pieśn i chóru. Wzrasta
ły możliwości współdziałan ia postaci, wzbogacała się 

rozmaitość epizodów, a co najważniejsze, autor dra
matyczny musia ł więcej uwagi poświęcić technice dra
matycznej. Rozwój techniki dramatycznej jest trze
cią wielką zmianą zapoczątkowaną przez Sofoklesa. 
Tragedia grecka otrzymała obecnie swą formę osta
teczną. 

(A. Nicoll - „Dzieje dramatu", PIW - 1962) 



Aischylos udoskonalił scenę, Sofokle s poszedł je
szcze dalej, czyniąc z n iej narzęd zie pos łuszn e talen
towi. 

(A. Nicoli - „Dzieje dramatu", PIW - 1962) 

Wiele jest dziwów i m ocy, i potęg na tym bożym 
świecie, 

najwi ększa z n ich ludzka potęga . 

On na wzbu rzone wypuszcza się morze 
jednej łzy żalu nie roniąc spod powiek , 
on ma tkę ziemię l emieszami orze, 
muły i k on ie zaprzęga , 

człowiek. 

Płochy ród ptaków on ch wy ta, mądrze rzuciw szy na n ie 
sidła, 

zwierz dzik i przed nim umyka, 
on grzywiastego konia jarzmem pęta, 
na brzeg wyciąga dzieci morskiej fali, 
tur a górski ego obali 
i byka . 

On szybki ego jak wiatr dźwięku mowy nauczył się 

i mądrej wieszczej . 
Miasta buduje, rynki, agory 
i stawia w miastach dachem kryte dwory, 
by go wiatr nie zmógł i deszcze, 
leki wynalazł na groźne choroby, 
wszystko złe mądrym przewalczy sposobem -
nie u jdzie śmierci. 

(Sofokles - „Antygona" 
Przekład L. H. Morstina) 



Starożytni uważali „An tygonę" za najpiękniejszy 

z dramatów Sofoklesa . 
Ateńczycy , zachwyceni jego treścią , ofiarowali poe

cie stanowisko stratega w wyprawie na wyspę Sa
mos. Dziś w ielu jest zdania, że obok „Iliady i Ody
sei" jest to najdoskonalszy utwór, jaki nam po sobie 
zostawi! geniusz Hellady, 

L . H. Morstin 

W roku 467 trylogię z dziejów Lajosa i Edypa wy
stawił Aischylos. Składała się ona z tragedii: „Lajos", 

· „Edyp" i „Siedmiu przeciw Tebom"; doszła do nas 
tylko końcowa część trylogii tragicznej - dzieje za
głady synów Edypa. (.„) Materiału faktycznego eh 
niej, zarówno jak i do części drugiej dostarczył poe
cie epos pt. „Tebaida". 

Tradycja różnie przedstawia dzieje sporu synów 
F.dypa; z zachowanej tragedii nie można wyciągnąc 
pewnych wniosków co do wersji, za którą poszedł 

Aischylos. Jasne jest tylko, że w wyniku sporu Po
lineikes został przez Eteoklesa wygnany z Teb. (.„) Wy
gnany Polineikes przybył do Argos, poślubił córkę 

króla Adrastosa i namówił go do przedsięwzięcia wy
prawy na Teby, celem przywrócen ia mu t ronu. Woj 
sko prowadzone przez siedmiu wodzów pod naczel
nym dowództwem Adr astosa stanęło pod murami Teb 
i rozpoczęło oblężen ie . Tu też rozpoczyna się nasZ•l 
tragedia. (.„) Na czele obrońców oblężonego miasta 
stoi bohater „Siedmiu przeciw Tebom ", Eteokles -
jedna z najwspanialszych postaci t ragedii greckiej . 

Stefan Srebrny 
(Wstęp do „S iedmiu przeciw Tebom", P IW - 1954) 
W „Antygon ie" dał Sofokles opracowanie jednego 

z najpiękniejszych mitów greckich - tego samego, 
któremu poprzednik jego poświęcił jedną ze swych 
wczesnych tragedii (nie zachowanych „Eleuzyńczy

ków") i o który potrącił także, w zachowanych do 
naszych czasów „Siedm iu p rzeciw Tebom". ( ... ) W b it
wie pod Tebami obaj bracia polegli, jeden z ręki 

drugiego; opróżniony tron zajął najbliższy krewny, 
Kreon. Pragnąc (.„) zaradzić niesprawiedliwości , któ
rą upatruje w jednakowej doli i w r oga i obrońcy 

miasta - wyda je r ozkaz, aby ciało Eteoklesa ze 
czcią było pogrzebione, ciało zaś Polineikesa rzucone 
psom i sępom. W tym zakazie Kreona tkwi zawiązanie 
lntrygi. („.) Antygona t edy oma jmia , że na przekór 
prawu spłaci dług krwi swemu poległemu bratu„. 

Tadeusz Zielińsk i 

(„Grecja niepodległa" - Sofokles, 
„Książka i Wiedza", 1958) 



W y , m a tki, którym z wolnej woli przecie 
Dane jest wojnę lub pokój wybierać , 

Proszę w as, życie dla d)':ieci wybier zcie, 
Dajcie im pra wo żyć, a nie umierać 
Wy, m a tk i, życie dla dziec i wybierzcie! 

Bertolt Brecht - „Do rodaków" <f ragm.) 
Przełożył Lech P ijanowsk i 



Złowrogą moc gniewny kryje ludu głos .. . 
~derza grom tam, gdzie klątwę rzuca lud .. . 

Natrętna serce dręczy myśl : 

p rzemówi jeszcze czarna Noc ... 
Czu jnym okiem patrzy bóg 

na tych, co mnogim n i osą śmierć. 

Szczęśłiw byłeś Prawdzie wbrew -
Odmien i się niechybnie los! 
Eryn ie czarne szczęścia blask 
zagaszą! Już cię ch łonie mrok, 
już zapomnianyś, jużeś cień ... 

Sławą nadmierną błyszczeć - strach: 
ledwieś u szczytu staną ł - padł 
z oczu Zeusowych pior un. 

Szczęśc i a chcę, co n ie budzi 
gniewów bożych ... Nie pragnę 
grodów burzyć - i mój też gród 
niecha j n ie zna niewoli! 

(Aischylos - „Oresteja", 
przekład St. Srebrnego) 

• 

... a leży życzyć ludzkości , by sprawa Antygony nie 
stała się j uż nigdy w dzi ejach tak aktualną jak była 
w rok u 1945, gdy w Teatrze Słowacki ego zagraliśmy 

Sofoklesową tragedię, a do greck iej dzieweczki można 
było mówić ze sceny: Młodszych sióstr znejdziesz 
u nas grono, co, jak ty, musiały wybrać męczeństwo 

za wolność nar odów, za \ ybawien ie ludzkości z tyran ii 
faszystowskich cięmiężycieli. 

Ludwik H. Morstin 
(„Sprawa Antygony w perspek tywie wieków"' 
Fragm. przygotowywanej do druku książki 

„Zdarzenia i ludzie") 
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