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H. D. F. KITTO 

SENS 
I FORMA 

W „EDYPIE 
KRÓLU" 

We wcześniejszych dramatach 
Sofoklesa Apollo był zagad
ką. Czym jest w „Edypie kró

lu"? Jaką sieć relacji rozpina autor 
między nim, Edypem i Losem? Prze
rażające przepowiednie okazują się 
niegroźne, a spełniają się te, które 
lekceważono; ślepi wieszczkowie wi
dzą, bystroocy sceptycy są ślepi. 
Lajos, Jokasta, Edyp - wszyscy są 
przekonani, że tego, co przepowie
dział Apollo, można uniknąć, łudzą 
się, że uniknęli. Pobożny chór wie
rzy w Zeusa i Apollina, lecz podob
.nie jak Jokasta niezbyt ufa wieszcz
kom, później jednak zmienia ton: 
wyraża przekonanie, że wróżby speł
nić się muszą, modli się o to do bo
gów, traktuje sprawę wręcz jako 
próbę ich mocy. Jeśli sprawy nie po
toczą się w zapowiedzianym kierun
ku - „precz z religią". Apollo za
ryzykował swoją opinię. Wiara w 
przepowiednie wydaje się być w 
sztuce sprawą o znaczeniu kapital
nym. 

Chór był i jest przywiązany do 
Edypa, trzecie stasimon nie stanowi 
bynajmniej prośby o zgubę króla. 
Jest tylko straszliwie rozdarty mię
dzy lojalność w stosunku do Edypa, 
a potrzebę lojalności i czci dla Nie
ba. Wolno przypuszczać, że najchęt
niej powitałby jakieś rozwiązanie 
kompromisowe, jak to, które na 
chwile: przyjmuje Edyp dowiedziaw
szy się o śmierci Polibosa: „Chyba, 
że go tqsknota za synem zmogła -
tak jeno byłbym winien jego zgo
nu". Bogowie objawiają się na wie
le sposobów. Tym razem jednak nie 
ma mowy o retorycznym spełnieniu 
przepowiedni. Apollo dowodzi swo
jej mocy w sposób straszliwy i do
słowny. 

•Nie znaczy to jednak, że Sofokles 
stoi na tradycyjnym stanowisku re
ligijnym. Początek ostatniego stasi
mon jest przepełniony grozą okrop
nego odkrycia. Moglibyśmy oczeki
wać powrotu do tematu pierwszych 
pieśni -· hymnu na cześć przeraża
jącej siły Losu i strasznej prawdo
mówności wyroczni. Co prawda 
Edyp wola: „Apollonową znaj, Apol
lonową moc.„", ale w exodos jak i 
w całej tragedii dominuje postać bo-

hatera. Raz jeszcze Sofokles pomija 
okazję do pobożnego moralizowania. 
Czyżby więc przepowiednie nie 

były niczym innym jak chwytem 
dramaturgicznym, a prawdy religii 
Apollinowej stanowiły jedynie orna
menty? Także nie. Jeśli nawet w 
późniejszych utworach Sofoklesa, od 
„Trachinek" po „Filokteta", dostrzec 
można popisy technicznej wirtuo
zerii, tutaj wszystkie „chwyty" wy
nikają logicznie z tragicznej kon
cepcji życia. 

Sedno historii Edypa stanowi 
myśl, że człowiek nie jest w stanie 
uciec przed swoim losem. Sofokles 
przesuwa akcenty. Centralny punkt 
tragedii stanowi postać bohatera, 
triumfująca nad fabułą, która od
grywa rolę drugorzędną, choć zbu
dowana jest z budzącą podziw zręcz
nością. Przez cały czas mamy wra
żenie, jakby to nie a u tor, lecz sam 
Edyp był tym, kto kieruje akcją, a 
końcowy obraz jego upadku zaćmie
wa łatwo całą niezrównaną dosko
nałość fabularnej konstrukcji. Roz
wiązanie takie nie służy koncepcji 
Fatum jego cel i uzasadnienie sta
nowi ~vśl że to charakter człowie
ka stan'ow'i jego przeznaczenie. Be 
czymże innym jest los, który Apollo 
przewiduje i przepowiada? 

Lajos i Jokasta zostają ostrzeżeni 
przez wyrocznię, że jeśli będą mieli 
syna, popełni on czyny okropne. I 
mają syna - czy znaczy to, że jest 
on w chwili urodzenia ostatecznie 
skazany? Gdyby go zabili, oszukali
by Los. Ale oni tego nie czynią, lecz 
wiążą dziecko i porzucają je na ska
łach Kitajronu, aby umarło samo. 
Innymi słowy, by oszczędzić sobie o
kropnej próby zamordowania syna 
własnymi rękami, zdają się na przy
padek, a przypadek krzyżuje ich ra
chuby. „Pasterz dziecię uratował na 
dolę straszliwą". Z kolei Edyp, już 
w Koryncie, zwraca się do wyroczni 
i zostaje powiadomiony o tym co go 
czeka. Nie można oskarżyć Losu o 
grę nie fair - pozostawia przecież 
ofiarom wszelkie szanse. Edyp jest 
przekonany, że jego ojcem jest Poli
bos, a matką Meropa, lecz zaczyna 
się domyślać, że w jego pochodzeniu 
tkwi jakaś tajemnica, która niepo-

koi go tak bardzo, Że mimo zapew
nień rodziców udaje się do Delf. J est 
człowiekiem inteligentnym - roz
wiązał przeciez zagadkę Sfinksa. 
Przypuśćmy, że nie tylko opuściłby 
Korynt, ale postanowił n igdy nie za
bijać, a przynajmniej nie zabijać 
człowieka starszego od siebie. Co 
prawda każdemu może si ę zdarzyć 
zabójstwo nieumyślne, lecz Edyp 
mógł przecież żyć w celib acie - co 
wtedy? Czyż Los nie byłby oszuka
ny, albo zmuszony jawnie "Ykroc~yć 
do gry, aby ocalić twarz? Nie moze
my tego wiedzieć, bo przecież Edyp 
ułatwia mu zadanie, zabij ając pier
wszego spotkanego starca - nie bez 
powodu, ale bez konieczności. Ni~ 
stać go na chwilę namysłu, ponosi 
go temperament. Tę samą popędli 
wość w działaniu, równoczesność im
pulsu i sądu objawia jeszcze wiele 
razy. Równie n ieostrożn ie pr zyjmuje 
przecież - ciągle przekonany, że po
zostawił matkę w Koryncie - koro
nę Teb wraz z ręką k r ólowej. 

Los wcale nie interweniuj e. To, że 
syn i ojciec spotkali się na rozstaju, 
było tylko zbiegiem okoliczności, nie 
tak znów osobliwym. Lecz gdyby 
Edyp był cz!_owiekiem bardziej ospa
lym i tępym, byłby zapewne usposo
biony bardziej pokojowo i ze spot
kania nie wynikłoby nieszczęście. 

Katastrofa następuje dlatego, że 
inteligencja Edypa, która okaże się 
tak zbawienna dla Tebańczyków, nie 
wystarcza mu na ocenę samego sie
bie, a także dlatego, że obaj, syn i 
ojciec, są gorącokrwiści i niezdolni 
do samok<mtroli. To nie marionetki, 
ich los leży w nich samych. Apollo 
po prostu ich zna i przewiduje jak 
mogą postąpić - wszak bogowie wi
dzą wszystko. Pierwsza przepowied
nia, dana Lajosowi, pochodzi z pew
noŚ"cią od samego Apolla, druga , któ
rą otrzymuje Edyp, spr owadza się 
do przypadkowej zn iewagi ~zuconej 
przez pijanego człowieka. Zadna z 
nich nie determinuje ostatecznie 
biegu wypadków, są to dla Sofokle
sa jedynie niepomyślne okoliczności, 
w których ofiara mogłaby znaleźć 
wyjście, postąpić inaczej, gdyby tyl
ko była kim innym. Gdyby Edyp nie 
był Edypem usiłującym zawsze do-
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trzeć do sedna każdej sprawy, nie 
był_!:>y wcale chodził do Delf, lecz po
został bezpiecznie w Koryncie uspo
kojony zapewnieniami Poli bosa. 
Zgubiły go w równej mierze jego 
sł abość i jego wielkość, stał się o
fiarą fatalnego nałożenia się zbiegu 
okoliczności na predyspozycje włas
nego charakteru. Trochę inny czło
wiek z tych samych okoliczności wy
szedłby cało, a sam Edyp byłby się 
obronił w okolicznościach trochę in
nych. Apollo nie potrzebował się 
wcale mieszać, nieprawdą i uprosz
czeniem jest mówić, że Edyp został 
ukarany za brak pobożności. 

Przepowiednie i Apollo stanowią 
dla Sofoklesa po części niezbędne 
przesłanki, po części wspaniałe tło 
tragedii, ale przede wszystkim sym
bole tego nieprzewidywalnego czyn
nika w ludzkim życiu, który może 
wspomóc najgorsze lub zniszczyć na
sze najlepsze kalkulacje. Apollo wi
dzi wszystko i czaserrr godzi się mó
wić, lecz to czym jest i co leży poza 
nim, pozostaje zagadką. 

Sofokles jest moralistą, ale nie jest 
poetą religi jnym. Nie ma u niego, jak 
u Ajschylosa, kosmicznego dramatu 
buntu przeciw boskiemu prawu, mo
ralnej ślepoty i nagłych olśnień, po
wolnego wyłaniania się z chaosu 

moralnego prawa. On nie myśli nie
pokoić bogów pytaniami, ani zajmo
wać się uoadkiem grzesznika. Jeśli 
obchodzi go grzech, to jedynie jako 
ten pojedynczy element złożonej o
sobowości bohatera, który stanowi 
zalążek ruiny. Ajschylos i Eurypides 
upatrują ów czynnik destrukcyjny 
w strukturze ludzkości lub społe
czeństwa, Sofokles widzi go w jed
nostce. Jednostka staje się jego mi
krokosmosem, projekcją wizji tra
gicznej. Z tego wynikają wszystkie 
różnice stylu między Sofoklesem, a 
dwoma jego wielkimi towarzyszami. 

Jeśli podstawowe kategorie filozo
fii Ajschylosa stanowią pojęcia Spra
wiedliwości i „Hybris" (Pychy), dla 
Sofoklesa będą to Litość, Cześć i 
nade wszystko Mądrość („Fronesis"), 
najważniejszy warunek osiągnięcia 
Szczęścia („Eudajmonia"), z którym 
człowiek tak tragicznie się mija. Po
dobnie Sokrates porzucił fizykę i 
metafizykę, by zająć się problemem 
życia właściwego, tym, jak je prze
żyć i jak godnie spotkać nieuniknio
ny koniec. Podobnie jak Sokrates nie 
potrzebował ruszać się z miasta bo 
„pola i lasy nie nauczą nas niczego'', 
także Sofokles nie maluje pustek 
Kaukazu, ani orszaków Furii, mie
szcząc się całkowicie w zwykłych 
realiach życia społecznego. 

Ajschylos głosi wciąż na nowo 
chwałę Boga, Sofokles - chwałę 

• 

człowieka. Objawia się to nie tyle 
w bezpośrednich eksplikacjach w ro
dzaju sławnego zdania „Nie ma nic 
wspanialszego niż człowiek", lecz w 
samych charakterach Ajaksa, Ody
seusza, Antygony, Elektry, Kreona, 
Edypa, w wielokrotnie powtarzanym 
obrazie związku wielkości i błędu, 
który w połączeniu z niepomyślnym 
przypadkiem przywodzi bohatera do 
upadku. U Ajschylosa najważniejszy 
jest kontrast między grzesznym czło
wiekiem, a nieogarnioną wspania
lością Zeusa, Sofokles nie jest scep
tykiem, lecz bogowie są u niego 
„hors de combat" - poza_ _grą. Jest 
pewien ich istnienia jak Sokrates 
był pewien istnienia słońca i gwiazd, 
lecz ani myśli zagłębiać się w ba
danie „olśniewających wspaniałości 
Olimpu". Pobożność to elementarny 
obowiązek, lecz jest na ziemi wiele 
spraw ważniejszych niż pobożność. 
Najściślejsze zachowanie boskiego 
prawa nie zapewnia szczęścia. Kie
dy Dejanira posyła Heraklesowi nie
szczęsną szatę, jest to czyn miłości, 
lecz jest to przecież zarazem czyn 
wrogi . Takie rzeczy nie mają nic 
wspólnego z bogami, a jeśli mają, 
bogowie są nie do pojęcia. Nawet w 
sprawach czysto etycznych trudno o 
rozstrzygni<;cia jednoznaczne. Kreon 
mógł być człowiekiem ograniczonym, 
lecz miał najlepsze intencje i we 
własnym przekonaniu postępował 
slusznie. Czyż można zrozumieć bo
gów? 

Przypadek jest nieprzewidywalny. 
Nie można nazwać człowieka szczę
śliwym, dopóki żyje , bo „Los pod
nosi i los rzuca w dół". Kiedy czujesz 
się najbardziej zadowolony i bez
pieczny, nieszczc;ś cie odnajdzie cię, 
jak odnalazło Edypa, czasem z po
wodu twoich błędów, czasem z po
wodu cnót. Człowiek może czynić zło 
wtedy, gdy stara się wypełnić naka
zy pobożności, gdy kieruje się, jak 
pasterze z Kitajronu, litością i miło
sierdziem. A kiedy zło się stanie, cóż 
dalej? Sofokles nie posiada pociesza
jącej wiary w Wyspy Błogosławione. 
Istnieje tylko Hades. 

Ale istnieje coś jeszcze. Na chwiej
nej, zmiennej scenie życia jedna 
rzecz jest mocna i niezniszczalna -

wielkość człowieka. Tragiczne jest 
to, że owa wielkość nigdy nie jest 
doskonała. Tragedia sytuacji jest 
gorzka, bardziej gorzko jest widzieć 
jak Ajaks upada z powodu próżnoś
ci, a Edyp z powodu zadufania, jak 
szlachetną duszę, która tylko w jed
nym punkcie odsłonięta jest przez 
słabość, w tym właśnie punkcie ata
kuje przypadek. 

Jeśli człowiek jest tak słaby i bez
bronny, gdzież jest ratunek? Kon
wencjonalna pobożność nie wchodzi 
w rachubę. Skoro przeznaczenie tkwi 
w człowieku samym, w jego charak
terze, najlepiej jest nie rodzić się 
wcale, a jeśli się już żyje „czym prę
dzej wrócić tam. skąd się przybyło" 
- mówi autor „Edypa w Kolonie". 
Lecz jaki charakter stanowi zapo
wiedż najpomyślniejszą? Sofokles u
dziela nam pewnych wskazówek. 
„Bogowie kochają mądrych i roz
tropnych" - mówi Atena w „Aja
ksie", a jej specjalnym ulubieńcem 
jest Odys. Pamiętamy też sentencję 
z „Ajaksa", by w niepewnościach ży
cia „kochać przyjaciela, jakby pew
nego dnia miał zostać wrogiem i nie
nawidzieć wroga tak, jakby się miał 
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stać pr zy jacielem". Jest to tylko ma
ksyma praktyczna, znamienna jed
nak przez t o, że zawiera myśl o o
strożności. Trzeba patrzeć możliwie 
najszerzej i być rozważnym - na 
tym właśnie p olega Sofoklesowa 
„Frónesis", k tórej brak gwałtowne
mu i zadufanemu Edypowi. Czło
wiek mądry postępu je roztropnie, bo 
zna siebie, pamięta jaki jest. Owa 
ostrożność i roztropność st anowi 
względnie najpewni ej szą podstawę 
szczęścia . A więc etyka intelektual
na? Z całą pewnością b ar dzo daleka 
od hebrajskich pojęć o winie i ka
rze, a także od religijnej koncepcji 
Ajschylosa. Ale nie przeceniajmy 
tego intelektualizmu. „Frónesis" jest 
kategorią zarówno intelektualną jak 
moralną, człowiek roztropny nie kpi 
z bogów. Niepisane bo kie prawa na
leży zachowywać, lecz nie należy u
fać im automatycznie - życie jest 
n a to zbyt skomplikowane. 

To połączenie pobożności z inteli
gencją jest najlepszym, ale także 
niepewnym przewodnikiem. Jeśli 
da je spokój, nie chroni pr zed cier
pieniem. Wielkie szczęście jest nie
bezpieczne, klęski i przykrości prze
ważają nad tym, co dobre, spotykają 
nas nieszczęścia zar ówno zasłużone 
jak niezasłużone, a na końcu czeka-
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ją gorycze starości - Sofokles jest 
przekonany o tym wszystkim, a jed
nak nie można go nazwać pesymistą. 
Szansę stanowi heroiczne przyjęcie 
śmierci, która przeznaczona jest każ
demu. Ajaks umiera dumnie, Anty
gona zachowuje do końca swoją 
pewność, któr a jest istotna dla niej, 
choćby była fałszywa, Edyp pozosta
je Edypem, choć winy jego były 
wielkie, a cierpienia straszliwe. Ży
cie J ok as ty, głosicielki przekonania, 
że lepiej jest żyć z dnia na dzień, w 
nieświadomości, zostaje zakończone 
niesławnie. Edypowi, który woli wie
dzę za wszelką cenę, przeznaczono 
koniec szlachetniejszy. 

Jeśli niezłożony bohater Ajschylo
sa jest zasadniczo samotny, skompli
kowane osobowości bohaterów Sofo
klesa wymagają pokazania z różnych 
stron, z różnych punktów widzenia. 
Nie jesteśmy w stanie poznać Edy
pa, zrozumieć jego tragedii, dopóki 
nie zobaczymy jak się odnosi do róż
nych ludzi ·i - co nie mniej ważne 
- jak oni odnoszą się do niego. Tro
ska Edypa o poddanych, jego uprzej
mość wobec Kreona i Tejrezjasza, 
która tak szybko zmienia się w po-
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dej rzliwość i gniew, to nie ornamen
ty czy efekty usprawnienia techniki 
dr amaturgicznej, lecz istotne czyn
niki nowej koncepcji tragedii. Z niej 
wyrasta charakterystyczna dla Sofo
klesa sztuka „zderzania" postaci, jej 
służą mistrzowskie sceny o „rytmie 
krzyżowym''. Wielkość duchową 
Edypa jes teśmy w stanie ocenić dzię
ki temu, że równocześnie oglądamy 
żałosne fiasko jałowego sceptycyz
mu Jokasty. W dwóch wielkich sce
nach „rozpoznania" sytuacja rozwija 
się na naszych oczach jakby w 
dwóch różnych kierunkach. Rozmo
wa Edypa z posłańcem korynckim 
zawiera i tak dostatecznie dużo bo
lesnego dramatyzmu, lecz wrażenie 
to pogłębia obecność Jokasty. Ona 
przeżywa kolejno nadzieję, zrozu
mienie prawdy, w końcu lodowatą 
grozę, a równocześnie Edyp przecho
dzi od lęku poprzez pocieszający do
mysł, do przynoszącej ulgę spokoj
nej pewności stymulowanej konwen
cjonalną życzliwością Koryntyjczyka 
(który musi być zaskoczony piorun~
jącym wrażeniem, jakie wywołuJe 
jego prosta relacja). Podobny rytm 
posiada scena następna: tu Edyp 
trwa w przerażeniu, a kontrast roz
wija się między coraz bardziej rado
snym i szczęśliwym Koryntyjczy
kiem, a pogłębiającą się rozpaczą te
bańskiego pasterza, któremu wydzie
rają po kawałku straszliwą tajemni
cę. 

Fragmenty te stanowią szczytowe 
osiągnięcia w operowaniu techniką 
trzech aktorów. Każdy z nich posia
da nie tylko indywidualny, ostro za
rysowany charakter, ale i własny u
dział w dramacie. W poszczególnych 
scenach trudno powiedzieć, który z 
nich jest pierwszy, drugi lub trzeci, 
wszyscy są jednakowo ważni i po
trzebni. 

Nowatorstwo Sofoklesa dotyczy 
także użycia chóru. To właśnie chór 
był doskonale adekwatnym elemen
tem · Ajschylosowskiej tragedii reli
gijnej, środkiem uwierzytelnienia 
zemsty, ofiary, samotnego dramatu 
samotnego bohatera. Tragiczny splot 
stosunków międzyludzkich, który 

jest podstawą koncepcji Sofoklesa, 
daje się pokazać najlepiej poprzez 
aktorów. W „Edypie królu" chór 
składa się jak w „Siedmiu przeciw 
Tebom" z zagrożonych, przerażonych 
klątwą mieszkańców miasta. Tamgi
nie · Eteokles, a utwór zamyka po
grzebowa pieśń chóru, tu Edyp po
nosi klęskę, chór śpiewa: „Ludzie, 
czczych pokolenia mar.„", lecz tra
gedia nie w tym miejscu się kończy. 
Jej logicznym zamknięciem jest o
braz heroicznego upadku Edypa, ak
tor dominuje nad chórem, on sam 
podejmuje i kol'lczy tragiczną odę. 

Sofokles dostosował chór do no
wych wymagań przez n~dan~e .mu 
na stałe roli dramatyczneJ. Nie Jest 
on tubą autora, ani tym bardziej 
idealnym widzem", nie tworzy tła 

~kcji, lecz jest jej pełnoprawnym u
czestnikiem, osobą obdarzoną pew
nego rodzaju charakterem, dostępną 
uczuciom wahaniom, pomyłkom a 
dzic;ki te~m współtworzącą „krzyżo
we rytmy" dramatu. 

Temat ,Edypa króla" ma charak
ter publi~zny, tragedia królewskie~ 
rodziny wiąże się ściśle z losami 
miasta, więc też przeżywana jest pu
blicznie, na oczach chóru. Gdy Szek
spir chciał wymierzyć tragizm wład
ców budował epizodyczną scenę u
licz~ą. Autor „Edypa króla" nie 
mógł i nie potrzebował tego robić. 
Swoich „prostych ludzi" - pasterza, 
Koryntyjczyka, umieścił w centrum 
dramatu, z wielką korzyścią dla je
go zwartości i napięcia. Ciągła obec
ność chóru sprawia, że dramat nie 
jest konstrukcją poziomą, serią kon
trastujących fragmentów. Jest to jak 
w dawnej muzyce polifonicznej je
den pionowy wzlot spleciony ze 
zmiennych, różnorodnych rytmów, 
długi, równy, ani na chwilę nie 
przerwany. W osiągnięciu tego efek
tu uczestniczą wszystkie elementy 
złożonej struktury utworu. 

(wybrano i przetłumaczono 
z książki: H.D.F. Kitto: 
„Greek Tragedy. A Literary 
Study". London 1939). 

JANINA ABRAMOWSKA 
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Szczęśliwy, k ogo w życiu klęski nie dosięgły, 
Bo skoro Zeus potrząśnie domowymi węgły, 

Z jednego gromu - wiele gromów nieci, 
P o ojcach godzi i w dzieci. 

Tak jako fale na mor zu się piętrzą, 
Gdy w icher tracki do głębiny w padnie 
I ryje iły drzemiące gdzieś na dnie, 
Aż brzeżne skały od burzy zajęczą, 
Tak już od wieków w Labdakidów domy 
P o dawnych gr omach nowe godzą gromy, 

Bóle minionych pokoleń 
Nie niosą ulg i wyzwoleń. 

I ledwie słońce promienie rozpostrze 
Ponad ostatnią odnogą rodzeństwa, 
A już bóstw krwawych podcina ją ostrze, 

Obłęd i szału przekleństwa. 
O Zeusie, któż się z twą potęgą zmierzy? 
Ciebie ni czasu odwieczne miesiące, 
Ni sen nie zmorzy wśród swoich obieży. 
Ty, co Olimpu szczyty jaśniejące 

Przez wieki dzierżysz promienny, 
Równy w swej sile, niezmienny. 

~wieczne prawo gniecie ziemi syny, 
Ze nikt żywota nie przejdzie bez winy 
Nadzieja złudna, bo jednym da skrzydła, 
. Drugich omota w swe sidła; 
Ządz lotnych wzbudzi w nich ognie, 

Aż życie pióra te pognie. 
A wieczną prawda, że w przystępie dumy 
:CVIienią dobrymi ci n iepr awe czyny, 

K tórym Bóg zmieszał rozumy! 
Nikt się na ziemi nie ustrzeże winy. 

Sofokles: „Antygona" 

„SZCZĘSNY SOFOKLES" 

P o u jarzmieniu buntu Greków jońskich, Persowie przedsięwzięli wiel
ką wyprawę morską w roku 490 p.n.e. na Attykę. Wtedy to na słyn
nym polu maratońskim stanęli naprzeciw najeźdźcy obrońcy ojczyz-

ny, których ilość była niewspółmiernie mniejsza od armii perskiej. W szere
gach greckich wojowników walczył Ajschylos, młody wówczas wojownik, 
a później pierwszy z trójcy wielkich, greckich tragików. Z walki tej był on 
do końca życia bardziej dumny, niż z całej swojej twórczości, jeśli prawdą 
jest legenda mówiąca, że w epitafium, jakie sam sobie ułożył na swój grób, 
mówi tylko o Maratonie, a nie o swych tragediach: „Ajschylos, syn Euforio
na, Ateńczyk tu spoczywa, w słynącej ze zboża Geli, gdzie zagarnęła go 
śmierć . Wypróbowaną jego dzielność mógłby głosić gaj maratoński i długo
włosy Med, który doświadczył jej". 

W dniu, kiedy rozgromiono Persów pod Maratonem, Sofokles miał pięć 
lat. 

Po dziesięciu latach nowy król perski, Kserkses, przygotował następną 
wyprawę. Na Ateńczyków szła olbrzymia flota i wielka armia. Po tragicznej 
bitwie pod Termopilami, w której zginęło trzystu bohaterskich Spartan z 
Leonidasem na czele, Persowie zdobyli Ateny i zniszczyli Akropol mordując 
wszystkich jego obrońców. Już w parę dni później musieli jednak Persowie 
uciekać w popłochu z Aten. 

W wielkiej bitwie pod wyspą Salaminą rozpadła się w pył flota perska. 
Ateńczycy wrócili, jako zwycięzcy do zburzonych i spalonych Aten. W znisz
czonym mieście postanowili oni odśpiewać dziękczynny pean na cześć Apo
llina. Na przodownika chóru wybrano piętnastoletniego Sofoklesa, który sły
nął już wtedy z urody oraz zdolności i wykształcenia muzycznego. Do tego 
czasu żył on w zamożnym domu swego ojca Soffilosa w dzielnicy Aten Ko
lonos, w cieniu Gajów i wśród pięknej przyrody, będzie on sławił to miejsce 
w pieśni chóru ostatniej swej tragedii „Edyp z Kolonos". Tu, jak głosiła le
genda znalazł ostatni przytułek wyklęty z ojczystych Teb Edyp, ślepy tułacz 
prowadzony przez córkę swą Antygonę i tu doznawszy wreszcie łaski od Bo
gów, został wchłonięty przez ziemię. 

Sofokles wybrany na przodownika chóru wszedł w życie swego miasta, 
dla kt?rego rozpoczynała się właśnie najwybitniejsza epoka jego dziejów, 
a w teJ epoce największa rola w sztuce przypadła poezji. Poezję zaś reprezen
towała w Grecji V w. pne. przede wszystkim tragedia, która pojawiła się w 
Atenach jeszcze przed wojnami perskimi. Pierwszym wielkim tra<tikiem 
gr eckim, kt(lrego utwory były dla młodego Sofoklesa szkołą przygoto~ującą 
go do własnej twórczości był Ajschylos. W roku 468 Sofokles zaczyna wy
stawiać w teatrze Dionizosa, u stóp nieodbudowanego jeszcze Akropolu wła
sne utwory i współzawodnicząc z Ajschylosem w tragedii o Tryptolemosie 
wygrywa współzawodnictwo i zdobywa zwycięskie laury. W tym czasie na 
widowni polityki ateńskiej pojawia się Perykles i rozpoczyna się złoty wiek 
Aten. Kiedy Perykles objemował władzę nad Atenami Sofokles miał 35 lat. 
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Kiedy w roku 448 powołał komisję dla odbudowy Akropolu Sofok les liczył 
48 lat, w dziesięć lat później ukończono P ar tenon. Sofokles najlepsze swoje 
lata spędził więc w sąsiedztwie tych wydarzeń i dzieł. Uczestniczył on zresz
tą w życiu publicznym nie tylk o jako pisarz. Gdy P erykles po raz pier wszy 
został str ategiem , Sofok lesowi p ow ierzono stanowisk o skarbnik a k asy związ
ku ateńskiego. Niebawem wybrano go na jeszcze ważniej sze stanowisko -
powierzono mu urząd stratega, został na jeden rok kolegą P eryklesa. W cza
sie największego r ozkwitu rządów P er yklesa , w teatrze ateńskim zapewne 
co roku oglądano t ragedie Sofoklesa. Pisał dużo, napisał około 120 sztuk, 
osiemnaście r azy wieńczono go laur ami zwycięzcy dramatycznego konkursu. 
Wkrótce jednak nawiedziły Ateny nowe klęski, rozpoczęła się wojna pelo
poneska. Dla Ateńczyków zaczęła się ona str aszliwie. Od dawna głównym 
orężem Apollina - znanym już z „Iliady" było zsyłanie dżumy, a Apollo nie 
był przyjazny P eryklesow i. I oto zdała się wypełniać zemst a Apollina, w ro
ku 430 nawiedziła Ateny zar aza. P rzebieg jej był okrutny i tragiczny w 
skutkach. Dżuma zabiła P eryk lesowi dwóch synów, potem dosięgła jego sa
mego. Wspomnienia tych wydarzeń znalazły wyraz w wystawionej w póź
niejszym okresie wojny peloponeskiej, może około roku 420 tragedii Sofo
ldesa „Król Edyp", która głosiła kult Apollina, była więc jak gdyby aktem 
eJ;<;piacji Ateńczyków wobec zagn iewanego bóstwa. Niedługo po „Królu 
Edypie", Sofokles napisał jeszcze jedną tragedię z cyklu podań głoszących 
kult Apollina - „Elektrę''. W roku 412 p.n.e. podczas nieu danej wyprawy 
sycylijskiej wybrano poetę n a jednego z dziesięciu komisarzy ludowych, 
którym powierzono opiekę nad miastem w krytycznej sytuacji. Sofokles, 
zwolennik arystokracji przegrał jednak walkę polityczną i kiedy zatryumfo
wali zwolennicy demokracji oddano go pod sąd, jednak ze względu na wiek 
i wielkie zasługi uniewinniono go. 

W roku 409 wystawił Sofokles tragedię o Filoktecie; ostatni jego utwór 
„Edyp w Kolonos" ukazał się w teatrze Dionizosa już po śmierci p oety w 
roku 401. 

Sofokles umarł w 406 p.n.e. i n ie dożył ostatecznej klęski peryklesow
skich Aten. W parę miesięcy po jego śmierci poet a Frynichos napisał o nim: 
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„Szczęsny ·Sofokles! Tak długo żył. 
I szczęście miał, i talent 
Wiele pięknych napisał tragedii 
i umarł pięknie, nie doznawszy klęsk." 

MILADA ZAPOLNIK P r zede wszystkim czcij bogów, 
jak nakazuje ci pr awo. Miej 

'' w świętym poszanowaniu 
przysięgę. Czcij również sła

wnych herosów i bóstwa podziem
ne, składając im należne ofiary. Sza
nuj rodziców i najbliższych swych 
krewnych, a spośród innych wybie
raj na przyjaciół tych, którzy są cno
tą najznakomitsi. Słuchaj ich głosu, 
kiedy ci radzą życzliwie lub wy
świadczają ci dobre przysługi. Nie 
zrażaj się do przyjaciół z powodu ich 
drobnych uchybień - w miarę moż
ności. Możność bowiem bliska jest 
konieczności. To, jak należy, zacho
waj w pamięci. N ad tym zaś staraj 
się zapanować: przede wszystkim 

Pitagoras 
Rzeźba w portalu 
zachodnim katedry 
w Chartres 

nad żołądkiem i snem, następnie nad 
rozkoszą i gniewem. Nie czyń nic ha
niebnego ani z kim innym, ani sam 
w t ajemnicy. Najbardziej ze wszyst
kich wstydź się samego siebie. Na
stępnie przestrzegaj sprawiedliwości 
tak w słowach, j ak i uczynkach. 
Staraj się przyzwyczaić do tego, 
abyś we wszystkim postępował roz
ważnie. Wiedz, że przeznaczeniem 
wszystkich jest umrzeć. Bogactwo 
niekiedy chętnie zdobywaj, niekie
dy znowu rad się go zrzeknij. Z nie
szczęść, jakie z woli bogów nawie
dzają śmiertelnych, część przezna
czoną ci losem znoś ze spokojem 
i bez szemrania. Wolno ci także, o 
i le możesz, używać środków zarad-
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czych. Wiedz jednak przy tym, że 
nie za wiele ich daje los dobrym. 
Wiele przyjdzie ci słuchać mów ludz
kich, dobrych i złych. Ty ich jednak 
nie słuchaj z podziwem, ani nie do
zwól, by cię odwiodły od celu. Jeże
li ktoś , będzie mówił coś fałszywe
go, słuchaj wyrozumiale. To zaś co 
teraz ci powiem, zachowaj w każdej 
sprawie. Niech nikt czy to przez sło
wa, czy to przez czyny nie nakłoni 
cię do tego, byś miał coś mówić lub 
czynić, co by dla ciebie nie było lep
sze. Zastanów się najpierw, zanim 
coś masz uczynić, abyś się nie nara
ził na śmieszność. Mówić bowiem 
lub czynić bez uprzedniego namysłu 
jest właściwością nierozważnego 
człowieka. Czyń to, czego później nie. 
będziesz musiał żałować. Ale nie 
czyń niczego, na czym się nie znasz. 
W ten sposób spędzisz życie w naj
większej radości. Nie zaniedbuj jed
nak troski o zdrowie. Zachowaj u
miarkowanie w jedzeniu, piciu i 
ćwiczeniach cielesnych. Mówiąc o 
umiarkowaniu, mam na myśli to 
wszystko, co ci później nie sprawi 
cierpienia. Przyzwyczaj się do pro
stego, nie wystawnego sposobu ży
cia. Unikaj wszystkiego, co budzi za
zdrość. Nie bądź hojny tam, gdzie 
nie trzeba, jak ktoś nieświadomy 
tego, co dobre i przyzwoite, ale też 
nie bądź i skąpcem. We wszystkim 
najlepszy jest umiar. Czyń to, co ci 
nie wyjdzie na szkodę, lecz zanim 
cokolwiek uczynisz, najpierw się na
myśl. 

Niech sen nie spocznie na twych 
zmęczonych powiekach, zanim nie 
przejdziesz w myślach poszczegól
nych uczynków dnia minionego: W 
czym źle postąpiłem? I tak od po
czątku do końca badaj kolejno 
wszystkie uczynki, i złych żałuj ze 
skruchą, a z dobrych się raduj. W 
tych r zeczach musisz usilnie się ćwi
czyć, o tych rozmyślać, te musisz po-
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kochać. One zaś cię utwierdzą na dro
dze do boskiej cnoty - świadkiem 
ten, który wszczepił w naszą duszę 
ideę czwórki, będącej ?ródłem wie
cznotrwałej natury. 

Ale i rąk przykładaj do dzieła, 
lecz najpierw módl się do bogów, 
aby je doprowadzili do skutku. Je
żeli będziesz się trzymał tych zasad, 
poznasz właściwości natury nie
śmiertelnych bogów i ludzi śmier
telnych - i jaka różnica ich dzieli, 
i co wspólnego z sobą ich łączy. Po
znasz boskie prawa w naturze i jak 
podobna jest ona w każdej swej czę
ści. I ani nie będziesz spodziewał się 
tego, co nie jest możliwe, ani nie 
będzie przed tobą ukryte, co spełnić 
się może. Poznasz, jak ludzie dozna
ją nieszczęść, których sprawcami są 
sami. Biedni! Skoro ani nie widzą 
dobra ani nie słyszą, choć blisko 
jest przy nich! A niewielu jest ta
kich, którzy potrafią wybawić się z 
nieszczęść. Taki jest los śmiertel
nych, który zaślepia ich myśli, że 
podobnie jak krążki toczą się w tym 
i w tamtym kierunku i że niezliczo
ne znoszą cierpienia. Groźnym to
warzyszem jest tkwiący w nich od 
urodzenia duch spr.zeciwu, który im 
szkodzi z ukrycia. Nie należy go bu
dzić, ale z dala unikać. 

Ojcze Zeusie! Od iluż nieszczęść 
uwolniłbyś wszystkich, gdybyś lu
dziom objawił, jaka w każdym z 
nich drzemie natura! Ty jednak bądź 
dobrej myśli. Boski j est rodowód 
śmiertelnych. 
Rozważ to wszystko. Za najwyż

szego przewodnika obierz dla sie
bie rozum, dar bogów. Kiedy zaś roz
łączysz się z ciałem i ulecisz w prze
stwór eteru, staniesz się nieśmier
telny, nieskazitelny jak bogowie 
i nie podlegający już śmierci. 

Z pism filozoficznych 
PITAGORASA 

THEORIKON, CZYLI GRECJA PŁACI 
STAROŻYTNI GRECY wymyślili w.szystko, co okazało się niezbędne w tea

trze : .akto':a, autora, dekorac_Je, fest~wale,_ kos~iumy, scenę, widownię, sub
\\ enc~ę.panstwo"'.ą, a nawet zywy afisz. Nic dziwnego, ponieważ to oni sami 
przeciez wykombmowali teatr. Można więc śmiało strawestować humanistycz
ną n;i~ksymę i powiedz~eć, że nic, co teat~alne, nie było im obce. Grecy wy
nalezh. teatr darmo"'.l'. 1 Grecy, %dy stal się on popularny, a na widowni po
wstał. sc~sk, "'.yna.lezłl. płatne bilety wstępu. Nic dziwnego - byli narodem 
kupcow 1 znall działanie prawa podaży i popytu. Cena biletu wynosiła 2 obo-
1.e, co stanowiło równowartość skromnego, całodziennego wyżywienia. 

Do~eniaj~c potę.żne oddziaływanie wychowawcze najmloclszej a więc i naj
mod.meJszeJ sztuki, a równocześnie najbardziej masowego śr~dka przekazu 
C'zyh teatru, mą.d!Y .. Politl'.k i "'.ielki .reformator społeczny Aten, Perykles: 
postanowi~ umozłlw1c takze naJbiedmeJszym obywatelom uczęszczanie na 
przeds_taw1enia. W tym celu wprowadził on dla najuboższych zasiłek na za
l<_up biletu w kwocie 2 oboli. Ponieważ kwoty uzyskiwane ze sprzedaży bile
tow teatra~nych wpływały do_kasy państwowej - tej samej, która wypłacała 
owe zas1łk_1 - prz!!to w 1stoc1e była to czysta operacja przekładania skarbo
wych p1emędzy z Jednej kieszeni do drugiej, Biurokracja jak cień towarzyszy 
teatrowi od dnia jego narodzin. 

Zasiłek us~anowiony przez Peryklesa zwal się theorikon i był przyzna wa
ny tylk.o n'!- Jeden, <?!<r.eślony cel. Próby pobierania pieniędzy, a równocześnie 
wyłgania. się od P?Jsc1a do t_eatru karano z całą surowością prawa. Był to 
mewąt.pllw1e przepis surowy 1 złowrogi, jako że przedstawienia greckie ciąg
nęły się niesamowicie długo. Dzisiaj, jeżeli obdarzą nas bezpłatnym biletem, 
to przynajmniej nie grozi mandat za wyrzucenie go do śmietnika. Inaczej 
w AtenacJ:t. ~ewien obywatel, który podjął theorikon za nieobecnego w czasie 
przedstaw1ema syna, został postawiony przed sąd i przykładnie ukarany. 

. Tak o_to_ zaczęły się burzliwe dzieje polityki kulturalnej i darmowych bile
tow. Dz1eJe, do których każdy nieomal dzień dopisuje jakieś bardziej lub 
mniej pikantne zdanie. 

.Problem thec;>rikonu pozostaje w. ścisłym związku z problematyką ekono
m1k1 teatru panstwowego, subwencJonowanego i służącego realizacji określo
nego „ programu wychowawczo-ideologicznego, a więc teatru w starożytnej 
Grec~•· Teatr.u wymagającego po.w~żnej pomocy finansowej, jako że wysta
w1e111i;. sztuki pochł~mało ówczesme od 15 do 25 min, co stanowiło równo
wartosc 15 do 25 kom. Koń w Atenach był z kolei odpowiednikiem wartburga 
w Warszawie i na ti;ł P<?dstawie można by ustalić, że koszty, o których mowa 
Wy7'._eJ, to w przybilz!!nm ekwiwalent współczesnych półtora do dwu i pól 
m11lona .złotych. A więc wcale sporo. Stąd też Demostenes - niezmordowany 
gaduła 1 czołowy reprezentant antyperskiej polityki - póty wiercił dziurę 
w brzuchu Ateńczykom, póki nie anulowali oni theorikonu przeznaczając uzy
ska~e oszcz~clrn:'ści na cele zbrojeniowe. Podcięcie egzyste:.icji teatru i rezyg
n~cJa .z polltyk1 upowszechniania kultury nie na wiele się jednak zdały po
mewaz Grecy i tak wkrótce „przerżnęli" wojnę z Persami w bitwie pod 'c11e
roneą. 

1'.ł~Plici mo_i:ą dziś interesować jedynie drobną garstkę historyków wojsko
~osc1, natomiast AJschylos, Eurypides, Sofokles Ar ystofanes czy Menander 
mti:resują_ naclal miliony ludzi na całym świecie. Stąd prosty wniosek, że 
w !nteres1e przyszłych pokoleń należało oszczędzać w Atenach na wojsku, 
a. me na t!!atr~e. Może _mielibyśmy wtedy w historii mniej tragedii na polach 
bitew, a w1ęceJ na sceme? 

A. Hausbrandt: 
„Teatr - Rozważania w antraktach" 

W-wa 1970, Wydawnictwo CRZZ 
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N ASZE PREM IERY 

Hans Krendlesberger: ZADANIE. Przekład: Henryk Vogler. Inscenizacja ! reżyseria: 
Romana Próchnicka. Scenografia: . Teresa Ponińska. O.d lewej: ~inter - Danutą 

Ambroż, Heavenly - Jamna Jankowska. Premiera 15 maia 1971 r. 
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N A PRZESTRZENI ostatnich 20 lat, 
tzn. od chwili powstania zielono
górskiego teatru w listopadzie 1951 

r. do dnia dzisie jszego, tematyka antycz
na przewinęła się przez n asz repertuar 
6-krotnie. Reprezentowały ją utwory za
równo a u torów starożytnej Gre cji, jak i 
autorów późniejszych czasów. I tak np. 
29. 12. 56 r. wystawiono komedię „Achi
les i panny" A.M. Swinarskiego w reż . 
Z. Koczanowicza, następnie „Obronę 
Ksantypy" L .H. Morstina w reż. z. Prze
radzkiego (8 . 11. 57), da l ej „ Ifigenię w 
Taurydzie" w. Goethe'ego w reż. M. 0-
kopińskiego (21. 9. 62) i „Powrót Odysa" 
St. Wyspiańskiego w reż. J . Hoffmanna 
(26. 10. 68). Szczególnie dwie pierwsze i 
ostatnia pozycja ci eszyły się dużym za 
in teresowaniem publiczności. 

Przypomnij my so-

przedP. wszystkim do zaszeregowania jej 
na tę wlasnie Scenę, gdyż w insceniza
cji nie znajdujemy nic - poza może o
granic~cniem odgrywającego ważne role 
w dramatach antycznych chóru do trzech 
osób - co mogłoby wzbudzić jakieś 
skrajnie spr zeczn e oceny. „Elektra" jest 
na naszej scenie taka, jaką przyjąć mo
że widz współczesny, a jednocześnie nie 
zatraca n ic ze swej wymowy, jest utrzy
mana w klimacie czasu, obyczaju, filo
zofii. Wyczuwa się, że inscenizator sku
pił swoją uwagę przede wszystkim na 
głównej postaci. co wysunęło zdecydo
wanie na plan pierwszy przeżycia E lek
try, jej w ielkie cierpienie, odwieczne 
cie rpienie człowieka". 

Na łamach „Odry" (26. 6. 60) Bogdan 
Bąk zatytułował recenzję „Sofokles nie-

antyczny" i tak w 
bie jedn a k dokład
niej te premiery, 
które j uż n ie ze 
wzg lędu na temat 
czy miejsce i czas 
akcji, a l e przede 

Z NASZEJ KRONIKI 
niej m. in. pisze: 
„Powiedzmy tu, że 
wizja inscenizatora 
jest bardzo daleka 
od tego, co zwykło 

wszystkim z uwagi 
na autorów zaliczamy do autentycznego 
repertuaru helleńskiego na naszej sce
nie. 

Oto najpierw „Elektra" Sofoklesa, któ
rą 4 cze r wca 1960 r. wystawił na Male j 
Scenie ówczesny dyrekto r J erzy Zegal
ski. W zredagowanym przez niego „Ze
szycie Teatralnym" znajduje si ę nastę
pująca notatka: „ P rzedstawieniem nie
granej .dotychczas na p olskich scenach 
„Elektry" ·Sofoklesa inicjuje PTZL dzia
łalność Sceny Prób i Propozycji. w ra
mach działalności te j Sceny zamierzamy 
zapoznać spoleczet1stwo zielonogórskie z 
utworami, które z różnych przyczyn nie 
mogą znaleźć się w podstawowym reper
tuarze naszego teatru. Forma ich reali
zacji będzie różna - od aktorskiej in
terpretacj i tekstu do pełnej inscenizacji, 
jak to ma miejsce w wypadku „Elek
try". Sądzimy, że takie rozszerzenie 
działalności PTZL służyć będzie pogłę
bieni u kultury teatralnej naszego mia
sta i wo.1ewództwa" . W tymże „Zeszycie 
Teatralnym" zamieszczono również m. 
in„ .s.zkic Zbigniewa Wilskiego pt. „Z 
dz1eiow greckiego dramatu antycznego 
na scenach polskich", napisany specjal
nie na zamówienie teatru. Tekst trage
rlii opracował reżyser na podstawie tłu
maczenia Mieczysława Brożka. 
Obsadę „Elektry" stanowili: Henryk 

Machalica - Wychowawca, Czesław Sto
pka - Orestes, Andrzej Rettinger - Py
ladcs, Halina Winiarska - Elektra, Ewa 
Nawrocka - Chryzotemida, Karina Waś
kiewicz - Klitajmestra, Tadeusz Mro
czek Ajgistos, Jadwiga Dobrzań,ka. 
Halina Lul;licz. Zofia Friedrich - Kobie
ty. Scenografię zaprojektował Ryszard 
Kuzyszyn, a zilustrował muzycznie Ry
szard Gardo. 

A co możemy wyczytać w recenzjach? 
Zacznijmy od „Gazety Zielonogórskiej" 
z dnia 11-12, 6. 60 r ., gdzie I. Kubicka 
pisała m. in. „Scena Prób zainauguro
wała swą działalność „Elektrą" Sofokle
sa, tragedią nie graną jeszcze na sce
nach polskich. Ten fakt posłużył chyba 

;i~ określać n1ianem 
„tea tr u antyczne

go". Pietyzm rekons t rukcji zastąpiony 
został próbą nowszego świeżego spoj
rzenia n a tekst . I to jest chyba s ł uszne. 
(-) Uprzedza j ąc bardziej szczegółowe 
rozważania wa r to dodać, że inscenizator 
n ie poszedł przeciwko tekstowi, lecz tak 
go „przykroił", że trafia on nawet do 
ludzi niezbyt w m itologii biegłych. 

Zegalski odrzucił maskę, niezbędny a
trybut tragP.dii attyckiej, partie chóru 
rozpisał na głosy Trzech Kobiet, każąc 
im p rzy tym poza funkcją komentatora 
pełnić rolę działających postaci drama
tu, wykorzystał współczesne środki sce
nicznego wyrazu - muzykę i światło. 
„Omówiwszy krytycznie efekty świetlne, 
recen?.ent kontynuuje: „Wystarczyłaby 
mocna wyrazista muzyka Ryszarda Gar
do. Nie zmienia to jednak faktu, że 
spektakl „Elektry" jest nie tylko kolej 
nym sukcesem J"'rzego Zegalskiego, lecz 
także jednym z ciekawszych przedsta
wień zielonogórskiego teatru w okresie 
Jego dyrekcji". 

W lipcowym numerze „Nadodrza" re
cenzent AMI odnotował: „Na pewno wy
darzenie artystyczne dużej miary. An
tyczna tragedia grecka, niegrywana do
tąd w Polsce, doczekała się szczęśliwego 
ucieleśnienia właśnie w Teatrze Ziemi 
Lubuskiej. (-) Nie odbierając sztuce wa
lorów antyku unowocześnił je kilkoma 
interesującymi i w efekcie udanymi po
ciągnic:ciami. (-) Również odkryciem dla 
zielonogórskiego widza było „wygranie" 
światłem najdramatyczniejszych momen
tów akcji". Dalej recenzent bardzo po
zytywnie ocenia scenografię i ilustrację 
muzyczną, podkreślając następnie, że 
Halina Winiarska była naprawde tragicz
na w Elektrze, że to jej rola sezonu. 
Poznański „Tygodnik Zachodni" rów

nież poinformował czytelników o pre
mierze „Elektry" (28. 5. 60) i zamieścił 
zdjęcie H. Winiarskiej (26. 6. 60). 
Również w „Teatrze" (nr 13/60) ukaza

ły się 4 zdjęcia z tej inscenizacji. W tym 
też czasopiśmie (nr 15/60) AW w relacji 
pt. „Sofokles współczesny" tak ocenił 
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zielonogórską „Elektrę": „Inscenizacja 
Jerzego Zegalskiego jest z wielu wzglę
dów interesująca. Przede wszystkim ja
ko formalna próba znalezienia skupione
go, zagęszczonego wyrazu antycznej tra
gedii . Ostatecznie monumentalizm nie 
musi zawsze i wszędzie tłumaczyć się i 
l egitymować wielk imi wymiarami. To, 
co zobaczyliśmy na scenie zielonogór
skiej z pewnością monumentalne - w 
scenograficzno-teatralnym sensie - nie 
jest. Zegalskiemu - jnk rozumiem -
nie szlo wcale o rekonstrukcję sceny 
greckiej. Raczej o zawartość tragedii, o 
to co z nie j wynika, albo ściślej - n tn, 
co można z niej dziś odczytać". 

Drugą z kolei prezentacją dramatu sta
rożytnego była premiera „Or csteji" Aj
schylosa w przekładzie Stefana Srebrne
go, która od była się 14 maja 1967 r. Wy
!rnnawcami byli: C. Przybył - Agamem
non, Klita jmestra - D. Ambroż, J. Jan
kowska -- Kassandra, K. Migdał - He
rold, A. Tyralewski - Strażnik, R. Bu
cholc i A. Cyprian - Przodownik chó
ru, z . Giżejewski - Starzec I, R. Bu
ch olc i J. Nowak - Starzec II, L. Bij ald 
- Orestes, R. Bucholc - Pylades, A. Zy
droń - Elektra, J . Kaczyński - Ajgi
stos, H. Lubicz - Piastunka, M. Muraw
ska - Przodownica chóru, J. Michalce
wicz - Odźwierny, K. Hebda - Pytia, 
J. Szemberg - Atena, A. Tyralewski -
Apollon, H. Lubicz - Przodownica chó
ru Erynii. Ponndto występowała duża 
grupa statystów. Inscenizacja i reżyseria 
Zbigniewa Stoka, a scenografia Marka 
Niteckiego. O plastykę ruchu zadbała 
Monika Skazińska, natomiast muzykę 
Mateusza Swięcickiego nagrał na taśmę 
zespół instrumentalny pod kier. Janusza 
Menela. 
„Oresteję" omówił AMI na lamach 

„Nadodrza" (1 5 - 30. 6. 67). Czytamy tam 
m. in. „ni kogo ch yba nie zdziwi jeśli 
wspomnę, że na „Oresteję" czekaliśmy 
z wyjątkowym zaciekawieniem, zwięk
szonym jeszcze przez kilkakrotne prze
suwanie terminów premierowych. Tllk 
się złożyło, że przedstawienie to ogląda
łem kilka dni po premierze w gronie 
młodzeiży szkolnej, wypełniającej wido
wnię do ostatniego miejsca. (-) Pełen 
najlepszych chęci i dobrej woli, dałem 
temu wyraz również we wstępie do ni
niejszych impresji , opuściłem to przed
stawienie, po trzech godzinach trwania 
spektaklu, z uczuciami dość mieszanymi. 
Nie wydaje mi się, by w ten sposób 
można było przybliżyć sztukę antyczną 
do współczesnego widza, a w młodocia-
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nym odbiorcy zachwiać przekonanie o 
nudnosci szkolnych lektur, zasiać bak
cyla teatru. Było to po prostu przedsta
wienie dziwnie nieciekawe, nużące (nie 
tylko ze względu na czas trwania), moc
no niedopracowany konglomerat prze
róznych intencji bez określonej ko n cep
cji, irytujący przede wszystkim swym 
wręcz renesansowym kolorytem, które
mu miejscami zabrakło nawet dobrego 
smaku . (-) 
Całość inscenizował i reżysersko p rzygo

tował Zbigniew Stok, kładąc nacisk (tak 
się przy1'1']r:-.niej cl~myślam) na widowi
sl<0'Na srror.ę <p<,kl::lklu. No cóż, można 
i tak, ale w teatrze oprócz w izji musi 
Lyć równic? f:.-1;n, E H z~pchni ęlo w 
tym rrzeG.stawienin przeznaC'zonym do 
oglądania, na plan ba1dzo da leki. Trud
ny i zagęs/.ezony tekst, ;:nateriał w tej 
sztnce chyba jednak r-c.d~tawowy, nie 
cieszył się u wielu ";i, 1'<111awców wielką 
estymą. A le nn wet ta rac~ość dla oczu. 
nie była zbyt wielka. Jaskrawe, papuzie 
kolory kostiumów (np. zielono-niebieska 
Kasandra) wymagały moim zdaniem ko
rekty zwyklego artystycznego umiaru. 
Pewna widoczna logika trzech kolorów 
(czarny czerwony, biały) mająca akcen
tować podział •polec7ny (lud, możni, bo
gowie). ginęła zupełnie w nadmiarze pla
stycznej inwencji nie znwsze najwyższej 
rangi (szczególnie bogowie nie mieli 
szczęścia w tym przedstawieniu do pro
jektanta kostiumów). 

Nie muszę dodawać, że występuje w 
niej liczn y zespół a}: torski, któremu za 
wysiłek nawet ten fh.yczny, należy w 
całości wyrazić dllte ._17nanie. Trudno mi 
omawiać choćby z tego względu. wszyst
kie role. Chór. niezwykle ważny ele
ment w każdej greckiej tragedii, który 
przez swój korne'1tarz i opis reprezen
tuje niejako racje autora i publiczności, 
w przypadku .. Oresteii" nieodzowny wy
raziciel spra'ł11iecHiwości i miłosierdzia w 
społecznym sądzie nad jednostką . tuta j 
kładł nacisk przede w;zystkim na roz
wiązania sytuncyjne. Nic więc dziwnego, 
że w dod?.tku •zczclnie osłaniający się 
maskami. nie mógł spełnić swej podsta
wowej funkcji komrntatora - łącznika. 
W dwu picrw~zvch aktach był więc ra 
czej barwnvm elementem scenicznego 
krajobrazu'' . 

Dwutygodnik „Teatr" (nr 19/67) za
mieścił duże zdjęcie jednej ze scen zbio
rowych „Orestej i". Ogółem odbyło · się 
12 przedstawień dla 3.185 widzów. 
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