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SOFOKLES 

Urodzony w 496 r. w gminie attyckiej Ko
lonos, zmarł w 406 r. p.n.e. w Atenach, drugi 
z 3 w ielkich tragediopisarzy ateńskich (Ajschy
los, Sofokles, Euryp ides) ; brał czynny udział 

w życiu politycznym Aten, lecz jako skarbnik 
Związku Ateńskiego, strateg, i członek komisji 
do reformy ustroju Aten nie odegrał większej 

r oli ; natomiast jako kapłan herosa-lekarza 
Amynosa pozyskał wdzięczność obywa teli, u do
stępniając im na pewien czas przybytek bó-
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stwa dla sprawowania nowo wprowadzonego 
kultu Asklepiosa. 

Sofokles żył i tworzył w okresie ożywionej 

działalności sofistów, co znalazło oddźwięk w 
jego twórczości ; poeta rozpoczął ją w 468 r. 
udzia łem w agonie dramatycznym , w któr ym 
tragedią T ripto l em os odniósł zwycięstwo nad 
Ajschylosem i z m iejsca zdobył . · pop.ąlarność. 
Sofokles napisał ok. 120 sztuk (ok. !fo' tr.agedii 
i 30 dramatów satyrowych), 24 r a zy uzyskał 

nagrodę. Z bogatej spuścizny p oety znamy tylko 
7 całych tragedii (zachowanych w wybor ze 
szkolnym sporządzonym na , podstaw ie kr ytycz
nego wydania Ar ystofan esa z Bizancjum); ;są 
to: A jas, Ant ygona (441) , Edyp k ró l (429), Tra
chinki, Elektra (4 18- 410), F i loktet (409), Edyp 
w Kolonie (wystaw iony pośmiertnie, 401), po
nadto 400 w ier szy dramatu satyrowego Tropi
cie le i ok. 1100 fragm entów. 
Twórczoś ć Sofpklesa za jm u je pośrednie m iej

sce między majestatycznymi t ragediami Aj
schylosa a r acjonalis ty czno.:psychologicznymi 
Eurypidesa; w p or ównaniu i: Ajschylosem So
fokles wysunął na plan p ierwszy n ie problem 
religijno-moralny, lecz czło\Vi~ka o siln:v;m, 
ukształtowanym JUZ char akterze,. w pełni 

świadomego odpowiedzialności ·z.a~ swe czyny; 
w charakterach swych boha ter óvi widział p o
eta źródło konfliktów i od nich , 'hie od cdn
ników zewnętrznych uzależniał . bieg wydarz~ń 
Znajomość psych iki ludzkiej łączył Sofokle~ i · ' 
konwencjonalną religią , z wiarą w boską spra
wiedliwoś ć - Dike - czuwają cą ńad moral
nym ładem świata . 

Jako dram aturg Sofokles wprowadził szereg 
innowacj i : dodał trzeciego aktora; podniósł 

liczbę członków chóru z 12 do 15 i zmniejszył 

jego udzia ł w akcj i, ogranicza j ą c do roli ide
alnego widza , zwiększył natomiast samodziel
ność przodownika chóru ; zerwał z tema tycz
nym związkiem tetralogii i wystawiał 4 sztuk-i 
o samodzielnej treści. Twor zywo literackie 
czerpał głównie z cyklu trojańsk iego, a ponadto 
z mitów tebańskich , argiwskich i ateńskich. 

Akcję rozwija ł w sposób jasny, natur alny 
i urozmaicony, posługuj ą c s i ę często t zw. ironią 
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tragiczną , tzn. bezpośrednio po perypetii uka
zującej sytua cj ę pomyślną dla bohatera wpro
wadza ł druzgocą cą go katastrofę. Styl Sofokle
sa, według jego własnego sądu , ulega ł ewolucji: 
początkowo górnolotny (wpływ Ajschylosa), po
tem „cierpki" i sztu czny, wreszcie pośredni, 

któr y zdaniem poety, n a jlepiej odpowiada ł cha
r akterom postaci. W zakr esie języka i miar 
wierszowych Sofokles ,był m istrzem absolut
nym. 

H. D. F. Kitto 

SENS I FORMA 
W „KRÓLU EDYPIE" 

WEP 

Sedno historii Edypa stanowi myśl, że czło

w iek nie jest w stanie u ciec przed swoim lo
sem . Sofokles przes uwa akcenty. Centralny 
punk t traged ii stanowi postać bohatera , trium
fują ca nad fabułą , która odgrywa rolę drugo
rzędn ą , choć zbudowan a jest z budzącą podziw 
zręcznością . P r zez ca ły czas mam y wrażenie, 

jakby to n ie autor, lecz sam Edyp był tym, 
kto k ieruj e akcj ą , a końcowy obraz jego upad
ku zaćmiewa łatwo całą niezrównaną dosko
nałość fa bularnej konstrukcji. Rozwiązanie ta 
kie n ie służy koncepcji Fatum, jego cel i uza
sadnienie stanowi myśl , że to charakter czło

wieka stanowi jego przeznaczenie. Bo czymże 
innym jest los, k tóry Apollo przewidu je i prze
powiada ? 

Sofokles jest moralis tą, ale nie jest poetą re
ligijnym. Nie m a u n iego, jak u Ajschylosa, 
kosmicznego dramatu b untu przeciw boskiem u 
prawu, moraln ej ślepoty i nagłych olśnień, po
wolnego wyłaniania s ię z chaosu moralnego 
prawa. On nie myśli niepokoić bogów pytania
mi, ani zajmować się upadk iem grzesznika. Je
śli obchodzi go grzech , to jedynie jako ten po
jedynczy element złożonej o obowości bohate
ra, który stanowi zalążek ruiny. Ajschylos i 
Eurypides upatrują ów czynnik destrukcyjny w 
strukturze ludzk ości lub społeczeństwa, Sofo-

5 



kles widzi go ,.; jednostce. Jednostka staje się 

jego mikrokosmosem, projekcją wizji t ragicz
nej. Z tego wynikają wszystkie różnice stylu 
między Sofoklesem, a dwoma jego w ielkimi to
warzyszami. 
Jeśli podstawowe kategorie filozofii Ajschy

losa stanowią pojęcia Sprawiedliwości i „Hy
bris" (Pychy), dla Sofoklesa będą to Litość, 

Cześć i nade wszystko Mądrość („Fronesis"), 
najważniejszy warunek osiągnięcia Szczęścia 

(„Eudajmonia"), z którym człowiek tak tra
gicznie się mija. 

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 wspanial
szego niż człowiek", lecz w samych charakte
rach Ajaksa, Odysusza, Antygony, Elektry, 
Kreona, Edypa, w wielokrotnie powtarzanym 
obrazie związku wielkości i błędu, który w po
łączeniu z niepomyślnym przypadkiem przywo
dzi bohatera do upadku. U Ajschylosa najważ
niejszy jest kontra st między grzesznym czło

wiekiem, a nieogarnioną wspaniałością Zeusa, 
Sofokles nie jest sceptykiem, 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 za
głębiać się w badanie „olśniewających wspa
niałości Olimpu". Pobożność to elementarny 
obowiązek, lecz jest na ziemi wiele spraw waż
niejszych niż pobożność. Najściślejsze zachowa
nie boskiego prawa nie zapewnia szczęścia. 

Jeśli niezłożony bohater Ajschylosa jest za
sadniczo samotny, skomplikowane osobowości 

bohaterów Sofoklesa wymagają pokazania z 
różnych punktów widzenia. Nie jesteśmy w 
stanie poznać Edypa, zrozumieć jego tragedii, 
dopóki nie zobaczymy jak się odnosi do róż

nych ludzi i - co nie mniej ważne - jak oni 
odnoszą się do niego. Troska Edypa o podda
nych, jego uprzejmość wobec Kreona i Tejre
zjasza, która tak szybko zmienia się w podejrz
liwość i gniew, to nie ornamenty czy efekty 
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usprawnienia techniki dramaturgicznej, lecz 
istotne czynniki nowej koncepcji tragedii. Z niej 
wyrasta charakterystyczna dla Sofoklesa sztu
ka „zderzania" postaci, jej służą mistrzowskie 
sceny o „rytmie krzyżowym". Wielkość ducho
wą Edypa jesteśmy w stanie ocenić dzięki te-

mu, że równoczesme oglądamy żałosne fiasko 
jałowego sceptycyzmu Jokasty. W dwóch wiel
kich scenach „rozpoznania" sytuacja rozwija się 
na naszych oczach jakby w dwóch różnych kie
runkach. Rozmowa Edypa z posłańcem korync-
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kim zawiera i tak dostatecznie dużo bolesnego 
dramatyzmu, lecz wrażenie to pogłębia obecność 

Jokasty. Ona przeżywa kolejno nadzieję, zrozu
mienie prawdy, w końcu lodowatą grozę, a 
równocześnie Edyp przechodzi od lęku poprzez 
pocieszający domysł, do przynoszącej ulgę spo
kojnej pewności stymulowanej konwencjonal
ną życzliwością Koryntyjczyka (który musi być 
zaskoczony piorunującym wrażeniem, jakie 
wywołuje jego prosta relacja). Podobny rytm 
posia da scena następna: tu Edyp trwa w prze
rażeniu, a kontrast rozwija się między coraz 
bardziej radosnym i szczęśliwym Koryntyjczy
kiem, a pogłębiającą się rozpaczą tebańskiego 

pasterza, któremu wydzierają po kawałku 

straszliwą tajemnicę. 

Fragmenty te stanowią szczytowe osiągnię

cia w operowaniu techniką trzech aktorów. 
Każdy z nich posiada nie tylko indywidualny, 
ostro zarysowany charakter, ale i własny 

udział w drama cie. W poszczególnych scenach 
trudno powiedzieć, który z nich jest pierwszy, 
drugi lub trzeci, wszyscy są jednakowo ważni 
i potrzebni. 

Nowa torstwo Sofoklesa dotyczy także użycia 

chóru. To właśnie chór był dosk onale adekwat
nym elementem Ajschylosowskiej tragedii re
ligijnej, środkiem uwierzytelnienia zemsty, 
ofiary, samotnego dramatu samotnego bohatera. 
Tragiczny splot stosunków międzyludzkich, któ
ry jest podstawą k oncep cji Sofoklesa, daje się 

pokazać na jlepiej poprzez ak torów. W „Edypie 
królu" chór składa się jak w „Siedmiu przeciw 
Tebom" z zagrożonych, przerażonych klątwę 

mieszkańców miasta. Tam ginie Eteokles, a 
utwór zamyka p ogrzebowa pieśń chóru, tu 
Edyp ponosi klęskę, chór sp1ewa: „Ludzie, 
czczych pokolenia mar ... ", lecz tragedia nie w 
tym miejscu się kończy. Jej logicznym zamknię
ciem jest obraz heroicznego upadku Edypa, 
aktor dominuje nad chórem, on, sam podejmuje 
i kończy tragiczną odę. 

Sofokles dostosował chór do nowych wyma
gań przez nadanie mu na stałe roli dramatycz
nej. Nie jest on tubą autora, ani tym bardziej 
„idealnym widzem", nie tworzy tła akcji, l ecz 
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jest jej pełnoprawnym uczestnikiem, osobą ob
darzoną pewnego rodzaju charakterem, dostęp
ną uczuciom, wahaniom, pomyłkom a dzięki 

temu współtworzącą „krzyżowe rytmy" drama
tu. 

Temat „Edypa króla" ma charakter publicz
ny, tragedia królewskiej rodziny wiąże się 

ściśle z losami miasta, więc też przeżywana jest 
publicznie, na oczach chóru. Gdy Szekspir 
chciał wymierzyć tragizm władców, budował 

epizodyczną scenę uliczną. Autor „Edypa króla" 
nie mógł i nie potrzebował tego robić . Swoich 
„prostych ludzi" - pasterza, Koryntyjczyka, 
umieścił w centrum dramatu, z wielką korzy
ścią dla jego zwartości i napięcia. Ciągła obec
ność chóru sprawia, że dramat nie jest kon
strukcją poziomą, serią kontrastujących fra g-
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mentów. Jest to jak w dawnej muzyce polifo
nicznej jeden pionowy wzlot spleciony ze 
zmiennych, różnorodnych rytmów, długi, równy, 
ani na chwilę nie przerwany. W osiągnięciu 

tego efektu uczestniczą wszystkie elementy zło
żonej struktury utworu. 

Z książki: „Creek Tragedy. A Literary Stu
dy". London 1939. 

I 
CHoR,, 

I 

I 

I 

Stanisław Dygat 

MÓJ EDYP 

W czasach szkolnych dzieła klasyków greckich 
doprowadzały mnie do tak strasznego znudze
nia, że częstb właśnie z ich powodu nie potra
fiłem wybrnąć z kłopotów promocyjnych pod 
koniec roku szkolnego. 

Potem, już w wieku dojrzałym, zasypiałem 

na różnych przedstawieniach dramatów grec
kich tragików, albo wychodziłem w połowie, 

jeżeli w takim przedstawieniu nie grał ktoś 

znajomy, na stosunkach z którym zależało mi. 
Nie rozumiałem, na czym polega wielkość i 
potęga tych arcydzieł, ich moc oddziaływania. 

Kiedyś musiałem przyjmować to na wiarę: tak 
zadecydowali dorośli i trzeba było wciągnąć to 
do rejestru spraw niezrozumiałych, zadecydo
wanych za mnie przez dorosłych. Spraw, któ
rych nie opłaca się kwestionować i lepiej przy
jąć je na wiarę lub raczej udawać, że się przy
jęło. To mi pozostało kiedy już sam byłem do
rosły. Pozostało chyba z jakiegoś nawyku i z 
lenistwa, z tej ospałości, która ogarnia wielu z 
nas wobec istniejących od dawna instytucji nie 
tłumaczących się już niczym w teraźniejszości. 

A przecież, mimo wszystko, nie byłem zupeł
nie obojętny na patetyczny urok greckiego mi
tu, udramatyzowanego przez wielkich tragików 
i podanego przez profesorów filologii klasycz
nej do urzędowego wierzenia. Zdawało mi się 

czasem, że to wszystko sam naprawdę przeży
łem, byłem może Edypem, a może kimś z jego 
otoczenia? Kreonem? Sługą? Teirezjaszem? Dy
mem unoszącym się nad błagalnymi ołtarzami 
na tle krwawo zachodzącego słońca? Kluczem 
żurawi, lecących nad strumieniami tebańskimi, 
z których lotu wynikają najstraszliwsze wróż
by? Przodownikiem chóru, a może po prostu 
Sofoklesem, który pisze o tym? Wiedziałem, że 
na pewno przeżyłem to wszystko w sposób 
wzniosły i niepowtarzalny. Ale jak? Kiedy? Nie 
wierzyłem w mistyczno czasowe przygody du
szy, a parapsychologia i psychotronika nie były 
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jeszcze znane tak jak są dziś . Więc starałem 

się odnależć przyczynę odświętnego jakby za
fascynowania rzeczą, k tóra w codzienności 

szkolnej i teatralno-r epertuarowej stanowiła 

przedmiot uporczywej i natrętnej nudy. 
Znalazłem ją wreszcie w przeżyciu z czasów 

dzieciństwa, w zdarzeniu aż tak oczywistym, że 
trudno było mi je skojarzyć z niepokojami na 
temat tragedii antycznej. Miałem może sześć 

albo siedem lat, k iedy rodzice n ie mając z kim 
zostawić mnie w domu zabrali na przedstawie
nie Edypa Króla do Teatru Narodowego. Edypa 
grał Józef Węgrzyn, Rodzice uważali , że cho
ciaż to przedstawienie nie jest stosowne dla 
dzieci, jest jednak niestosowne do tego stop
nia, że mogę spokojnie na nim pos iedzieć po
nieważ i tak nic nie rozumiem. Mieli rację. 

Pomylili się tylko w jednym. Nie mogłem sie
dzieć spokojnie. Byłem przejęty i przejęciem 

rozpalony do czerwoności, wstrząśnięty i prze
jęty nie znanym mi dotąd urokiem, a to wła
śnie dlatego, że nie rozumiałem. Nierozumienie 
było tu w istocie wyższym stopniem rozumie
nia, porozumieniem ze wspaniałością Węgrzy

na, który prawdopodobnie też nic nie rozumiał 
w sensie filologiczno-klasycznym, na co zapew
ne silili się tego wieczor u w latach dwudzie
stych moi rodzice i reszta w idzów Teatru Na
rodowego. W istocie było nas trzech: Sofokles, 
Węgrzyn i ja, którzy rozumieliśmy s i ę ponad 
obcą greckiej tragedii wierszowaną polszczyzną 
dziewiętnastowieczną . 

Przeżycie tamtego w ieczoru zapomniane i zlek
ceważone potem przez przemądrzałość nabytą 

od dorosłych, powróciło do mnie pewnego dnia, 
kiedy znalazłem francuski, filologiczny, a więc 

dosłowny i niewierszowany przekład Edypa. 
Zacząłem czytać i czytając stwierdziłem, że w 
dosłownym tekście odnajduję racjonalne do
pełnienie tamtych emocjonalnych przeżyć pod
czas przedstawienia Edypa, które oglądałem 

będąc dzieckiem. Zrozumiałem wagę słów, my
śli, potęgę umysłu Sofoklesa, jego zdumiewa
jąco nowoczesny - a może tylko odwieczny -
sposób patrzenia na układ ludzkich losów, na 
stosunek człowieka do najbardziej dręczących 
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go spraw, takich jak żądza władzy, śmierć, 

nieunikniona konieczność p onoszenia k onse
kwencji za własne, a czasem i za cudze czyny. 
Tragedia Edypa wydała m i się zwykłą ludzką 

tragedią , która może zdarzyć się zawsze i wszę
dzie. 

Wtedy, powodowany pychą , popełniłem świę

tokradztwo: n ie liczą c się z us talonymi kano
nami, opierając się na dos łownym tekście fran
cuskim, zrelacjonowałem Króla Edypa własny
mi słowami i własnym rytm em prozy. Zarażo
ny moją pychą Holoubek zagrał to w teatrze. 
Krytycy załamywali ręce i lamentowali, jak 
tebańczycy przed ołtarzami błagający bogów o 
odwrócenie nieszczęścia. Filologowie taktownie 
milczeli. Ale było za póżno. „Mój" Kr ól Edyp 
s tał s ię fa k tem. Mimo, że warszawscy krytycy 
przepowiadali mu 15 lat temu absolutną zagła

dę i zniweczenie ostał się jakoś i n ie raz się

gają po niego reżyserzy. Dziś przedstawia go 
publiczności Teatr im. Wilama Horzycy w To
r u niu. 

Ludzie, pa trzcie, dziwcie s ię i drżyjcie. 

Stanisław Dygat 

LEGENDA EDYPA 

P o Am fionie i Dzetosie posiadł tron tebański 

L a j o s, od k tórego wyszło p okolenie najn ie
szczęśliwszych władców. Wyrocznia os trzegła 

go, że polegnie z ręki wła snego syn a, który w 
nas tępstwie ożeni s ię z jego żoną, a swoj ą mat
ką , J o k a s t ą. Gdy im s ię więc syn narodził, 

przekłuli m u pięty żelaznymi k olcami, związali 

i wyrzucil i w gór a ch . Dziecko znależli pasterze 
i zanieśli do K oryntu, ab y oddać na w ych owa
nie k r ólowej, któr a nie miała własnego potom
stwa. Chłopak miał nogi nabrzmiałe od prze
kłucia , p r zezwan o go więc Ojdipus (E d yp) -
„człowiek o spu chnię tych n ogach". 

Edyp nie czuł s ię szczęśliwy. Rówieśnicy na -
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zywali go podrzutkiem, a nikt nie chciał wy
jawić tajemnicy jego pochodzenia. Pojechał za
tem do Delf, do wyroczni. W ciemnym sanktu
arium dał się słyszeć głos boży, który go upo
minał aby nie wracał do ojczyzny, gdyż zabije 
ojca i ożeni się z matką. Edyp sądząc, że kró
lestwo Koryntu są jego rodzicami, postanowił 
w innych strona ch dom sobie założyć. Po dro
dze jednak spotkał wóz, na którym siedział ja
kiś pan w otoczeniu kilku dworzan. Było to 
w ciasnym wąwozie górskim i służba krzyknęła 
na Edypa, aby ustąpił ze ścieżki. Butny mło
dzieniec nie usłuchał. Powstała kłótnia i bójka, 
w której tamci śmierć ponieśli. Edyp poszedł 

dalej, nie domyślając się, że ów pan na wo
zie - to Lajos, jego własny ojciec. 

W Tebach objął rządy szwagier zabitego kró
la, Kr eo n. Ale w kilka dni później w górach 
podmiejskich pojawił się dziwny potwór, który 
zaczął porywać ludzi i rzucać w przepaście. 
Nazywał się S fi n ks. Miał twarz i piersi ko
biety, a resztę ciała lwa, ze skrzydłami jak u 
ptaka. Powiedział, że dopiero wtedy ustąpi z 
ziemi tebańskiej, jeśli się znajdzie ktoś, co roz
wiąże jego zagadkę. Tej zagadki nauczył się 

od muz, a sens jej był taki: „Co to za zwierzę, 
obdarzone głosem, które z rana chodzi na 
czworakach, w południe na dwóch nogach, a 
wieczorem na trzech?" Na próżno odbywano 
wiece, zgromadzenia i narady: nikt nie umiał 
dać rzetelnej odpowiedzi. Wielka żałoba spadła 
na miasto, albowiem Sfinks co dzień porywał 
ludzi. Wówczas Kreon ogłosił, że kto wyjaśni 
zagadkę, otrzyma królestwo tebańskie i ożeni 
się z Jokastą, wdową po zamordowanym Lajo
sie. W tym właśnie dniu przybył do stolicy 
Edyp. Myślał przez cały dzień o zagadce, a 
wieczorem położył się spać i miał sen wró
żebny który mu poddał właściwe rozwiązanie. 
o ś~icie poszedł do Sfinksa i powiedział: 
„Człowiek chodzi rano, to jest w dzieciństwie, 

na czworakach; gdy urośnie, sta je się zwierzę
ciem dwunożnym; a w starości, któr a jest życia 
wieczorem, podpiera się laską, jakby mu trze
cia noga przybyła". Usłyszawszy to Sfinks rzu
cił się w przepaść. 
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Kreon dotrzymał słowa. Edyp ożenił s ię z 
Jokastą i zaczął panować. Z początku wiodło 

się wszystko dobr ze. Jokasta urodziła dwóch 
synów: P o 1 i n e j k e s a i E te ok 1 es a , oraz 
dwie cór ki : A n tyg o n ę i Ismenę. Ale 
na d domem królewskim wisiała klątwa bogów. 
P odwójna zbr odnia Edypa oddała Teby w m oc 
złych duchów. Kraj nawiedzały bezprzykładne 

klęski. Ziemia leżała twardym ugorem i ziarno 
rzucone w glebę nie puszczało kiełków. Dzieci 
przychodziły na świat nieżywe. Zwierzęta nie 
rozmnażały się. Wezwano wieszcza, Tej re
z ja sza. 
Był to ślepy starzec z długą, białą brodą. 

Najpierw był kobietą i pod wpływem czarów 
stał się mężczyzną. Utracił wzrok w młodości, 

gdy ujrzał Atenę nagą w kąpieli. Dzeus dał 

mu życie siedem razy dłuższe niż zwykłych 

ludzi. Pozbawiony widoku rzeczy ziemskich, 
znał tajemnice przyszłości, wiedział to, o czym 
nikt nie wie, i rozumiał mowę ptaków. Strasz
ny był dzień, k iedy Tejrezjasz zjawił się w pa
łacu Edypa. Milczał długo, aby odwlec chwilę 
nieszczęścia. Na koniec odkrył prawdę: król 
Teb jest winien zbrodni ojcobójstwa i kazi
rodztwa. Na wieść o tym Jokasta powiesiła się, 

a Edyp wykluł sobie oczy, odział się w łach

many żebracze i o kiju wywlókł się z miasta, 
dziad stary i złamany. Prowadziły go córki. 
Szukał ziemi, w której by się do grobu położył. 
Zaszedł do m1eJscowosc1 Kolonos, niedaleko 
Aten, i tam umarł. Pochowano go w gaju, do 
którego z wiosną zlatywały się roje słowików. 

Jan Parandowski „Mitologia" 



40 LAT NA SCENIE 

Rola Teirezjasza w „Edypie Królu " Sofokle
sa" zbiega się 40-leciem pracy aktorskiej Ta
deusza Tusia ckiego, jednego z najbardziej za
służonych aktorów naszego teatru. 

Tadeusz Tusiacki (ur. w 1913) pierwsze kroki 
stawiał na scenie Zespołu Teatralnego w Biel
sku Białej w 1932 r. Po ukończeniu Studium 
Dramatycznego M. Szpakiewicza i K onserwa
torium w Wilnie występował w Polskich Te
atrach w Wilnie w latach 1940-45 w Teatrze 
Domu Żołnierza, w teatrze Młodzież~wym „Sza
rotka" i innych teatrach w Łodzi, a od 30 lat 
związał się z teatrem toruńskim. 

Z ponad 150 ról, jakie odtwarzał do tej pory 
najbardziej utkwiły w pamięci widzów i zy
skały u znanie krytyki: rola Johna w „świersz

czu za kominem", Cześnika w „Zemście" Fre-

16 

dry, Figara w „Wesel u Figara ", Masłakowa w 
„Starcu" Gorkiego, Stanleya w „Tramwa j\.! 
zwanym pożądaniem" Williamsa, Marcina K a 
bata w „Igraszkach z diabłem", sierżanta Blo
ma w „Skandalu w Hellbergu" Broszkiew icza, 
Marmieładowa w „Zbrodni i karze" Dostojew
skiego„ Za rolę Skałozuba w sztuce Mądremu 

biada" Gribojedowa otrzymał nagrod~ na X I V, 
-F estiwalu Teatrów P olski Północnej. 

W ostatnich la ta ch grał m.in. Doktora w 
;,P ier wszym dniu wolności" L. Kruczkowsk ie
go, S tarego Aktora w „Wyzwoleniu" S. Wy.:. 
spiańskiego, Wiktora w „Zabaw ie w koty" 
I. ć::>rkeny'ego, Dr ugiego w „świadkach" T. Ró
żewicza . 

~~ Tadeusz T usiacki reżyserował również sze
. reg sztuk, specjalizując s ię głównie w sztuka ch 

dla dzieci i młodzieży: „Baśń o szklar zu i ce
sarzu", „Żabi król", „Zaczarowana złotówka", 

„Trzy białe strzały", „Czerwony Kapturek", 
„Kłopoty zbója Madeja", „Czerwone pantofel
ki" i in. 

Opiekując się zespołami amatorskimi w To
runiu i innych miastach zrealizow~ł kilkanaście 
P~?iąramów ar tystycznych związanych z waż

nymi rocznicami i uroczystościami, w tym kil
ka w idowisk p len erowych, („Pierścień oryla ", 
„Fl isa cy · w Toruniu"), własnych utworów sce
nl~znych („W okopach ", „Zrękowiny Macieja ") 

1 j Sj'<E!reg montaży i adaptacj i · („Polsk ie wydało 
go 'plemię", „Droga do Berlina", „Budujemy 
wspólny dom" i in.). 

Uczestnik kampanii wrześniowej w 19~9 r . 
i ruchu oporu w czasie okupacji hitlerowsklej 
w szeregach AK na Wileńszczyźnie. od pier w 
szych lat po wojnie Tadeusz ~t;_si'acki b~e~ze 
aktywny udział w pracy społecznej. · ·. ! · -

W latach 1947-49 kieruje gro.dzkim Refera.:., 
tern Kultury i Sztuki, przez· szereg lat: je$.t · 
członkiem Zarządu Okręgu Związku Za\.\locto- " 
wego Pracowników Kultury i Sztuki i pełni · 
inne odpowiedzialne f unkcje, współpracuje z 
'kuratorium i ZNP, prowadzi Miejski i Powia
towy Ośrodek Metodyczny, udziela się w To
warzystwie Upowszechnienia Kultury Teatral -
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nej i ZBOWiD-zie. Już czwartą kadencję jest 
członkiem egzekutywy P OP PZPR. 

Dowodem uznania za osiągnięcia artystyczne 
i pracę społeczną są liczne nagrody i odznacze 
n ia m.in. nagroda arys tyczna m iasta Torun ia 
(1959 r .), O dznaka Zasłużonego Działacza K ul
tu ry (1963 r .) , Odznaka za szczególne zasługi 

dla rozwoj u w ojew ództw a bydgosk iego (1969 r .), 
Złoty Krzyż Zasługi (1969 r .) i Medal 30-lecia 
PRL (1974). 

Za udział w w alce z najeżdżcą hitlerowskim 
Tadeusz Tusia cki odznaczony został Medalem 
Zwycięstwa i Wolności , Odznaką Grunwaldzką , 

Krzyżem Par tyzanckim oraz Medalem „ Zasłu

żonym na polu chwały ". 

W ANDA ŚLĘZAK 

Wanda Ślęzak ukończyła ,s tudia ak torsk ie w 
S tudium Dramatycznym w Katowicach w 
1959 r ., prowadzonym p r zez Gustaw a Holoubka 
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i Romana Za w istowskiego. Tam też stawiała 

pierwsze kroki na deskach scen icznych. Następ
n ie występowała w teatrach w Grudziądzu i 
J eleniej Górze. Od 1963 r . pra cu je w naszym 
teatrze. Naj częściej grywała role amantek i 
subr etek w kom ediach Goldoniego, S zekspira, 
Fredry. Z ba rdziej znaczących r ól w ostatn ich 
la ta ch warto przypomnieć Lebiedkinę w „Póź

nej miłości" Ostrowskiego, Wandę w „Grzechu " 
Żeromskiego, Małgorzatę w „P opasie króla je
gomości" Grzymały-Siedleckiego , Księżnę w 
„Szkla nce wody" S cr ibe'a, Joannę w „Nocy Li
stopadowej" i Pannę Młodą w „Weselu" Wy
spiańsk iego , Helenę w „Wujaszku Wani" Cze
chowa, Annę w „Końcu księg i VI" Broszkiewi
cza i Hildę w „Sona cie Belzebuba" Witkacego. 

KRONIKA TEATRU 

W ramach współpracy i wymiany między Te
a trem im. W . H or zycy w Torun iu i Połudn io 

woczeskim Teatrem w Czeskich Budziejowicach 
dyrektor i k ierownik artystyczny teatru toruń

skiego Michał Rosiński wyreżyserował gościn

nie na budzie jowickie j scenie śpiewogr ę Woj
ciecha Bogusławskiego „K rakowiacy i górale", 
do któr ej scenografię opracował znany polski 
scenograf Adam K ilian. 

Na premierę przybyli p rzedstawiciele władz 

partyj nych i adm inistracyjnych Połudn iowocze

skiego K raju na czele z I sekretarzem Krajo
wego Komitetu dr Jarosławem Hejną, przed
stawiciele Ministers tw a K ultur y z dyrektorem 
Departamentu Teatru i L itera tury Miroslavem 
Kajzr em oraz I sek r etarz Ambasady PRL w 
Pradze dr Stanis ław Czerpak. Przyjechała 

r ównież delegac ja z wo jewó dztwa bydgoskiego: 
z- ca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wo
jewódzkiego w Bydgoszczy Edmund Meller i 
sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Hieronim 
Góralsk i. 

Sp ektakl spotkał się z gorącym przyjęciem 

czeskiej publiczności, która zgotowała owację 

aktorom i reżyserowi. 
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* * * 

Medalami 30-lecia P RL odznaczeni zostal i 
aktorzy naszego teatru Witold T okarski i Ta
deusz Tusiacki. Obaj obok działalności arty
stycznej, która przyniosła im w iele sukcesów, 
zajmują się aktywną pracą społeczną. 

* * * 

Scenograf naszego teatru Antoni Tośta opra
cował scenografię do scenicznej adaptacji po
wieści Tadeusza Dołęgi-Mosłowicza „Znachor", 
wystawionej pr zez Teatr Ziemi P omorskiej w 
Grudziądzu w adaptacji i reżyserii Krzysztofa 
Rościszewskiego. 

* * * 

Zarząd Koła SPATiF-u i Rada Zakładowa 

Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki zorganizowa
ły wycieczkę do Krakowa na spektakle „Nocy 
listopadowej" Wyspiańskiego i „Biesów" Do
stojewskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. W 
wycieczce wzięło udział 26 osób. 

* * * 

W Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki 

w Toruniu odbyła się dyskusja nad spektaklem 
„Poskromienie złośnicy" Szekspira. Oprócz licz
nie przybyłych miłośników teatru wzięli w niej 
udział przedstawiciele dyrekcji z dyrektorem i 
kierownikiem artystycznym Michałem Rosiń

skim oraz wykonawcy głównych ról. 
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Zespół artystyczny naszego teatru przygoto
wał pod kierunkiem Michała Rosińskiego część 
artystyczną akademii z okazji 30 rocznicy wy
zwolenia województwa, która odbyła się w Gru
dziądzu 5 marca br. Wykorzystano w niej 
fragmenty spektaklu „O nas zakochanych" 
oraz wiersze poetów grudziądzkich Heleny 
Czemisow, Jana Maciejewskiego i Zenona Za
ręby. 

* * * 
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