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SOFOKLES (496-406 p.n.e.) urodził się 

w Kolonos pod Atenami. W roku 480 podczas 
uroczystości dziękczynnych z okazji zwycięstwa 
Aten nad Persami pod Salaminą miał jako chło
piec szesnastoletni przewodzić chórowi młodzie
ży. Działalność Sofoklesa przypada na okres roz
kwitu Aten, na czasy Kimona i Peryklesa. Po
eta brał czynny udział w życiu państwowym. 

Weześnie zdobył uznanie i popularność 
jako poeta tragiczny. Pierwsze zwycięstwo od
niósł w r. 468, mając jako jednego ze współza
wodników Ajschylosa. Napisał około 120 tragedii 
i dramatów satyrowych. Z liczby tej zachowało 
się jednak tylko _7 tragedii: Antygona (wysta
wiona w roku 443), Król Edyp (r. 429), Elektra, 
Ajas, Trachinki, Filoktet (r.409), Edyp w Kolonie 
(wystawiona w roku 401 po śmierci poety, przez 
jego wnuka, Sofoklesa Młodszego). 

Tragedia Sofoklesa oddalała się od monumen
talności tragedii Ajschylosa, nie osiągnęła jednak 
jeszcze realizmu, jaki reprezentuje dopiero tra
gedia Eurypidesa. Sofokles ma także wielkie za
sługi w zakresie techniki wystawiania drama
tu: przede wszystkim wprowadził trzeciego ak
tora, dzięki czemu ograniczona została rola chó
ru, a rozszerzył się dialog i rozbudowana została 
akcja tragedii; podniósł liczbę chórzystów z dwu
nastu do piętnastu; miał także - według świa

dectwa Arystotelesa - wprowadzić dekoracje 
sceniczne. 

Mała encyklopedia kultury 
antycznej , Warszawa 1968 



Tebański mit 
o Labdakidach 

Po temat do swej tragedii sięgnął 
Sofokles do tebańskiego cyklu mitów. 
Główny trzon tego cyklu s_ta;iowił~ ~zieje 
nieszczęsnego rodu Labdakidow, dzieJe tak 
tragiczne, iż nic dziwnego, że ze szcze~ól
nym upodobaniem zajęli się nimi tragicy; 
wśród zachowanych tragedii Sofoklesa 
jeszcze dwie - Król Edyp i E_d~p w Kolo
nie - czerpią z tego samego zrodła. 

Mit o Labdakidach w kolejnych 
swoich wcieleniach poetyckich przybierał 
formy różniące się międZ:Y s~bą w szcze
gółach: inaczej przedstawia~ się w opr_aco
waniu epickim, inaczej u Aischylosa, Jesz
cze inaczej u Sofoklesa. W ujęciu Sofokle
sa wygląda on tak: 

Król Teb Lajos, syn Labdaka, 
otrzymał z Delf wyrocznię, kt?ra gł~siła, 
że przeznaczone mu jest umrze.c ~ ręki sy
na. Gdy syn ów przyszedł na swiat, ka~ał 
go Lajos porzucić na górskim p~tkowm, 
aby tam zginął. Jednak s~uga, kto~em\l to 
zostało zlecone, ulitował się nad dzieckien: 
i zamiast je porzucić, oddał je pasterzo-yi 
z Koryntu. Ten zaniósł dziecko na dwor 
królewski; bezdzietna para królewska -
Polibos i ·Meropa - przyjęła je za swoje. 
Syn Lajosa.któremu przybrani rodzice na
dali imię Edypa, wychowany zosta_ł przez 
nich w przeświadczeniu, ż_e j_est ich ~o
dzonym synem; zdarzyło się ]edn~k: kie
dyś, gdy był już dorosłym młcxlzienc~m, 
że mu ktoś zarzucił, iż jest tylko dziec
kiem przybranym. Mimo, że przybrani ~o: 
dzice zaprzeczyli temu, Edyp, aby po~ozyc 
kres szerzącym się plotkom, udał się_ clo 
Wyroczni Delfickiej z prośbą o i:otw.1er
dzenie; tam jednak zamiast odpowiedzi na 
swoje pytanie, otrzym~ł ~tra_s~:ią przepo
wiednię: że zabije ojca i ozem się z matką. 

W przekonaniu, że jest synem Polibosa 
i Meropy, Edyp postanowił nigdy nie ..yra
cać do Koryntu i poszedł przed siebie, 
gdzie oczy poniosą. Na wąskim górskim 
rozdrożu sputkał jadącego wozem Lajosa; 
w wyniku sprzeczki zabił go, nie wiedząc, 
z kim ma do czynienia. W ten sposób speł
niła się pierwsza połowa wyroczni. Idąc 
dalej, znalazł się Edyp pod Tebami, które 
cierpiały wówczas od okrutnego potwora, 
Sfinksa; ów zadawał ludziom zagadkę, któ
rej nikt . rozwiązać nie potrafił1 . i gdy nie 
otrzymywał odpowiedzi, zabijał ich. Edyp 
zagadkę rozwiązał, uwolnił miasto od Sfin
ksa i w nagrodę otrzymał rękę świeżo ow
dowiałej królowej Jokasty- własnej mat
ki. Tak spełniła się druga połowa wyrocz
ni. 

Szereg lat panował Edyp w Tebach 
szczęśliwie. Doczekał się z Jokasty czwor
ga dzieci: dwóch synów, Eteoklesa i Poli
neikesa (Polinika), i dwóch córek, Anty
gony i Ismeny. Aż wreszcie wybuchła 
w Tebach straszna zaraza. Wyrocznia, za
pytana o radę, odpowiedziała, że przyczy
ną zarazy jest ~aza plamiąca miasto, 
w którym przebywa nie wykryty dotąd 
i nie ukarany zabójca Lajosa. Edyp ener
gicznie zabrał się do sprawy wykrycia za
bójcy, co krok za krokiem doprowadziło 
go do podejrzeń, że zabójcą jest on sam, 
że ów spotkany kiedyś w górach podróż
ny - to był właśnie Lajos. Równocześnie 
przybył z Koryntu posłaniec z wieścią 
o śmierci Polibosa i obwołaniu Edypa kró
lem Koryntu. Był to ten sam pasterz, któ
ry ongi otrzymał go z rąk sługi Lajosa ja
ko niemowlę. Mimo, że wyrocznia co do 
zabicia ojca pozornie się nie sprawdziła, 
Edyp odmówił powrotu do Koryntu w oba
wie sprawdzenia się jej w drugiej połowie. 
Wówczas pasterz koryncki wyjawił mu 
całą prawdę. Jokasta, dla której już 
po pierwszych zeznaniach Koryntianina 
wszystko stało się jasne, popełniła samo
bójstw; Edyp w szale rozpaczy wykluł 
sobie oczy. 

Taka jest treść, w kilkanaście lat 





po Antygonie napisanej, tragedii Sofokle
sa Król Edyp. 

Na tym jednak nie kończą się 
tragiczne dzieje rodu. W tradycji epickiej, 
Edyp po samooślepieniu pozostał w Te
bach jako król - zresztą raczej de iure niż 
de facto. Synowie jego, dorósłszy, ujęli 
w swe ręce faktyczne rządy. To im jednak 
nie wystarczyło: aby ślepemu ojcu dać do 
zrozumienia, że nie jest już królem, posłali 
mu w darze nie tę część mięsa ze zwierzę
cia ofiarnego, jaka się królowi należy. 
Wtedy on w gniewie przeklął ich: niech 
zginą obaj w bratobójczej walce. 

Spełnienie klątwy nie dało na siebie dłu
go czekać. Między braćmi wybuchł zacięty 
spór o władzę, zakończony wygnaniem Po
linika. Wygnany udał się do Argos, gdzie 
poślubił córkę króla Adrasta i namówił 
swego teścia do przedsięwzięcia wyprawy 
wojennej przeciw Tebom. Pod naczelnym 
dowództwem Adrasta siedmiu wodzów 
szturmowało do siedmiu bram tebańskich; 
szturm został odparty, wojska najeźdźcze 
cofnęły się. Teby wyszły z walki zwycię
sko. Ale król Eteokles zginął; wystąpił do 
walki z bratem - i ten bratobójczy poje
dynek zakończył się śmiercią obu. Tak do
szczętnie wyginął - przyinąjmniej w mę
skiej linii - przeklęty ród; dzieje rozpo
częte nieświadomym ojcobójstwem Edypa 
zakończyły się świadomym bratobójstwem 
jego synów. Tu rozpoczyna się akcja An
tygony Sofoklesa. 

Stefan Srebrny 
Wstęp do Antygony Sofoklesa 
Warszawa 1960 r. 
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Tragedia attycka 

Wiek V, w którym centrum życia 
poetyckiego Hellady przeniosło się do 
Aten, wyraził się przede wszystkim w tra
gedii i komedii attyckiej. Tragedia - do
słownie „pieśń kozłów" - ,powstała z pieś
ni chóralnej zwanej dytyrambem, odśpie
wywanej ku czci wielkiego boga wina 
Dionizosa przez ludowy zespół śpiewaczy 
przybrany w skóry koźle i imitujący sa
tyrów, przyboczny orszak boga. 

Poparcie, którego użyczył kulto
wi ludowemu Pizystrat, urządzając świę
to Wielkich Dionizjów w ·Atenach i pod
nosząc kult ludowy do roli święta pań
stwowego, zdecydowało o tym, że ze śpie
wu kozłów z biegiem czasu rozwinęła się 
tragedia. Zaczął ją przekształcać w tym 
kierunku ludowy twórca Tespis pochodzą-
cy z attyckiej wioski Ikarii. Powziął on 
myśl, żeby obok chóru wprowadzić aktora, 
a właściwie, jak mówili Grecy, „odpowia
dacza" i stworzyć związek rozmowy mię
dzy tym aktorem a chórem. Dalszy roz
wój polegał na zerwaniu z przedstawie
niem losów jedynie Dionizosa i przejściu 
do dramatyzowania innych mitów. Kiedy 
w pierwszej połowie wieku V Ai5"Chylos 
dodał drugiego, a Sofokles trzeciego akto
ra, pierwotna pieśń kozłów zmieniła się 
w dramat. To, że tragedia powstała z ob
chodu religijnego ku czci boga i że kolebką 
jej były pieśni chóralne, wycisnęło jednak 
piętno na jej charakterze. Tragedia grecka 
różni się od dramatu nowoczesnego; obok 
wierszy recytowanych przez aktorów sta
łą jej częścią składową jest pieśń chóralna. 
Zbliża się więc do dzisiejszej opery lub 
oratorium. 

Tragedia podobnie jak epopeje 
Homera spełniała funkcję nie tylko este
tyczną, lecz także wychowawczą . Dąże
niem wielkich tragików wieku V nie było 
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Plan teatru Dioniwsa w Atenach (skene i orche

stra) 



bowiem jedynie interesujące a często 
wstrząsające przedstawienie na scenie 
mitu, lecz ukazanie na losie boha
terów działania praw kierujących ży
ciem ludzkim. Ale nie tylko treścią 
wystawianych tragedii różnił się teatr 
attycki od teatru nowożytnego, lecz 
także sposobem ich wystawiania. Występy 
odbywały się jedynie podczas świąt Dioni
zosa, przez pełne trzy dni. W tym czasie 
trzech poetów wystawiało po trzy tragedie 
i po jednym dramacie satyrowym. Dramat 
ten miał dać chwilę odprężenia po wysłu
chaniu trzech tragedii pełnych napięcia 
dramatycznego, pisanych językiem trud
nym i wzniosłym. Przedstawienie odbywa
ło się pod gołym niebem, na okrągłym pla
cu zwanym orchestrą. Miejsca dla wi
dzów- theatron -wyrąbane były w sto
kach Akropolu. Na twarzach aktorów -
role kobiece grali mężczyźni - nie można 
było dostrzec mimilki, gdyż zakryte były 
tradycyjną maską. Postacie ich były wy
sokie, ponad 1miarę zwykłego człowieka -
chodzili bowiem w specjalnie wysokim 
obuwiu, koturnach. Słowa również były 
niepowszednie, niecodzienne, wzniosłe. 
Wszystko to dalekie było od wszelkiej 
powszedniości życia. 

(„.) Zarówno pod względem tre
ści, jak i pod względem formy tragedia 
grecka w ciągu wieku V przeszła bardzo 
daleko idącą ewolucję. Pierwotna tragedia 
była zbliżona do kantaty. Bohaterem, któ
ry cierpiał, nie była jednostka, lecz chór. 
Jego pieśni talkże wypełniały większą 
część utworu, jak to widzimy w najwcze
śniejszych tragediach Aischylosa. 

Rola jednostki z natury rzeczy 
musiała być mała. Tematem tragedii był 
więc lęk i ro~pacz wieloosobowego chóru. 
W związku z tym element liryczny góro
wał zdecydowanie nad pierwiastkiem dra
matycznym. Tragedia sama w sobie nie 
stanowiła odrębnej całości, jedynie część 
tetralogii. Starożytni powiadają, że 
pierwszym dramaturgiem, który zerwał z 
kompozycją ~etralogiczną, był Sofokles. 

Wprowadzenie drugiego, a potem trzecie
go aktora zadecydowało o tym, że uwaga 
z chóru zaczęła coraz bardziej przenosić 
się na jednoosobowego bohatera. Już w 
Orestei Aischylosa widzimy ostro zaryso
wane postacie Klytejmestry i Orestesa. 
Znacznie dalej ł w tym kierunku 
Sofokles. Chór jeszcze bardziej zaczyna 
schodzić na dalszy plan, na pierwszy zaś 
wybijają się losy jednoosobowego bohate
ra Ajasa, Antygony czy Elektry. Rysunek 
psychologiczny postaci zaczyna być wy
raźniejszy. Pod tym względem jeszcze 
więcej uczynił Eurypides, który wyraźnie 
stara się o prawdę psychologiczną. Sławne 
monologi Medei odsłaniają głębię duszy 
kobiecej miotanej jednocześnie uczuciem 
zemsty i miłości macie · "ej. Bohate
rowie Aischylosa czy Sofoklesa - pomija
jąc nieliczne wyjątki - nie . ulegają żad
nym przemianom w czasie akcji. Eurypi
des, przeciwnie, pod wpływem realistycz
nych tendencji oświecenia stara się 
uprawdopodobnić każdą sytuację na sce
nie jak również postępowanie bohaterów. 

W związku z rozrastaniem się 
dialogów i uszczupleniem partii chóral
nych pozostaje również coraz większa na
turalność dialogu; u Aischylosa bohaterzy 
wygłaszali albo długie tyrady, albo krótkie 
jednowierszowe wypowiedzi - tzw. sti
chomytie, u Eurypidesa dialog dąży wy
raźnie do realizmu i przełamania trady
cyjnych stylizowanych form. Jest rzeczą 
oczywistą, że usprawniała się również 
technika dramatyczna. Przepaść pod tym 
względem dzieli wczesne tragedie Aischy
losa od Orestei. Sofokles umie już w bu
.dowie tragedii st.osować szereg środków 
technicznych, by wywołać zainteresowanie 
widza. Jego tragedię Edyp uważano słusz
nie za arcydzieło przemyślanej i trzymają
cej w napięciu uwagę widza budowy dra
matycznej. 

Kazimierz Kumaniecki 
Hiltona kultuf'll .•taroŻl/fnej 

Grecfi ł Rzvmu 
·warazawa 1987 r. 
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