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EDYP KRO LEM 

Sofokles 

P ołączenie geniuszu ze zdrowiem jest rzeczą n.ad
lką - tak rzadiką, że zwykliśmy je uważć za boski 
wyjątek, duchową zaś wybitność, której pochodze

nie od choroby nie jest zbyt widoczne, określać jako 
olimpij&kość. OUmpijczykiem był Goethe, był i Sofo
kles. Autor EDYPA KRÓLEM (1) -opcwiadają współ
cześni-stanowił wcielenie normalności, pogody, har
monii. „k. on i w Erebie - pisze o nim w „Żabach" 
ATystofanes - czuje JSiię dobrze tuk, jak czuł się tutaj". 

HaTmonia objawia 'Się i w równowadze między dzia
łalnością artystyczną i [>Urbliczną. WC:imarczyk piasto
wał 'Urzędy dworskie; Ateńczyk miał ,wysoką pozycję 
po1ityczną i towarzyską, był strategiem i slkarbnikiem 
Ligi Morskiej, ;przyjaźnił się z kolejnymi kierownika-



mi państwa, Kimonem i Peryklesem (2) . Był też tra
dycjonalistą: oddawał gorliwy kult Delfom, ipo śmJer
ci zaliczono go w poczet heros6w. 
Otóż ten zrównoważony człowiek jest autorem sztu

ki najrbardziej skłócorncj z :porządkiem świata, najbar
dziej godzącej w rządzące nim siły . Nie jest wyklu
czone, że EDYP KRÓLEM zamJerzony był jako pane
giryk ku czci wyroczni arpo'lJińsl.;;:iej; niemniej faktem 
jest, że z wolą c:zy wbrew woli autora obraca się prze
ciw niej. Nieszczęścia Edypa są niiezawinione. Apollo 
nie lkieiruje s.ię moralnością ludzką, .podobnie jak nie 
będzie się nią 'kiierował sąd, który wytoczy proces Jó
zefowi K. 

Za czasów Kafki moralność przestała już istnieć: 
nadciągał totali:>Jm. Za czasów Sofoklesa nie istniała 
ona jeszcze: w średniow1ieczu antycznym aureola świę
tości nie otaczała ciel'pień niezawinionych (3). Greckie 
„agathos" i „ka.kos", które ZWYkliśmy oddawać przez 
„dobry" i zły" należałoby raczej tłumaczyć przez „uda
ny" i „pechowy". W !każdym razie określenia te łączą 
się z powodzeniem. żydowym (4), to zaś - z łaską bo
gów. 

Na kolejnych kształtach, jakie przybierał mit o Edy
pie, odcisnęły się przeobrażernia obyczajowości grec
kiej. W najwcześniejszej jego wel"Sji (tz\v. Edypodii 
cykHcznej, czyli homeryckiej) winien 1nicszczęściom 
rodu ibył ojciec Edypa, Lajos, który zgwałcił i dopro
wadził do samobójstwa chłopca Chrysiwia. Ojciec te
go ostatniego przeklął gwałciciela, który miał zginąć 
z rąk własnego syna; realiizacji klątwy dopilnowała 
bogini Hera, :patronka małżeństwa, czyli normalnego 
życia seksualnego. Wersja ta staje do walki z pedera
stią, której fala miała niebawem za[ać Grecję. 

Jeśl1i :ją zalała, 't·o m. in. i dlatego, że poparły ją 
Delfy, które chcąc zmonopolizm:vać władzę w swym 
rę'ku - zmierzały .do osłalbienia rodziny na rzecz klu
bów męskich i żeńskich, gdzie kwitła pederastia .j les
bizm, gdzie więc sk1upiało się odtąd W3zelkie wyrafi
nowane żyoie erotyczne. Seksualizm o charakterze 
wyłącznie rozrodczym !Przestaje się liczyć jako temat 
godzien opiewania w sztuce; schodezi on w dziedzinę 
podkultury. 

Z następnych wersji rr'!itu o Edypie, k'óre powstały 
już pod inSipiracją delficlką, homoseksualizm Lajosa 
musiał siłą rzeczy zniknąć; 1sipr-;żyną akcji zamiast 
małżeńskiej Hery stał się tpatron Delf oraz miłości IPO
zamałżcńskiej, brat dziewiczej Artemidy i ::;am ,,ka
waler", Apollo. Nastąpiły więc paradcksalne przesu
nięcia: znikła wina Lajosa, lecz pozostała kara - ojco
bójstwo Edypa, bez czego nie byłoby w ogóle mit.u. 
Nieszczęścia tego ostatniego, k·tóre dawniej tłumaczyły 
się współodpowiedziainością za winę ojca, obecnie po
zostały bez motywacji. 

Kaipła:1om , k l<'>rzy nada wal i nowy kształt m itowi, 
chodziło o to, by dowieść. że decyzje Apollina mogą 
się obejść bez rr.otywacji, są arbitralne. Inaczej Sofo
kles! Ten przejmując wersję delficką musiał spojrzeć 
na nią jatko dramaturg od wewnątrz, ukazując jej 
stronę odwrotną, gdzie precyzyjny wzór rprzeznaczenia 
stawał się bezsensowną gmatwaniną przypadków. 
W ten sposób z czciciela apollińskiej wyr.oczrui stał 
się on chcąc nic chcąc wyrazicielem absurdu ludzkie
go istnienia. 

Z pO!ffiocą :przyszła mu struktura antycznego drama
tu. Rozwiązanie znane jest tu z góry publiczności, lecz 
nie - bohaterowi, !który ,przygodę swą przeżywa na 
oślep-po .raz pierwszy. Widz góruje nad ·nim swą 
wiedzą: j0st w posiadainiu prawdy o przyszłości, do 
której tamten mU!Si się dopracować. W r.ezultacie 
wspókzując nieszczęściom bohatera patrzy na nie jed
nocześnie z dystansu bosrl:iej wsz.echwkdzy. Arystote
lesowskie „oczyszczenie z namiętności" (katharsis) oo
lega przede wszystkim na IJJOCZJUciu wyższości widza 
nad rbohatercm. 

W dra:nacie Sofoklesa k1ażidy krnk jaki czyni król
-detektyw, by odkryć zabójcę, zbliża go do zdemasko
wania samego siebie; jest jek wędrowiec, który błą
dząc po pust:1nni natrafia na własne ·trqpy, Podobnie 
jak on błądzą wszy1scy, którzy chcą mu :pomóc. Kiedy 
wieszcz Tyrezjaisz O'Sikarża go w gniewie o zabójstwo, 
Edyp zaś czuje się tym -- absUTdalnym na pozór - os
karżeniem zaniepokojony, Jokasta, by go uspokoić, da
je mu przy'kład nie spełnionej wróżby: oto rmąż jej, 
Lajos, nie zginął bynajmniej - jak mu przepowiedzia
no - z rąk 'Syna, lecz zabójców na ::ozdrożu. Przy•po
mina to jednak Edypowi o przygodzie, k1tórą miał nie
gdyś właśnie na rozdrożu i - zamiast rozwiać- potę
gują jego niepokój . 

Podobnie chcąc rozproszyc Jego obawę przed popeł
nieniem kazirodztwa z domniemaną matką, goniec 
wyjawia mu, ż.e Meroipe wcale nie je·st Jego matką 
i tym samym wiprowadza na trop prawdy. Wszystkie 
te postacie wypowiadają słowa o ukrytym dla nich, 
lecz jasnym dla nas znaczeniu. Akcja rc;zgrywa się jak 
gdyby .na kuli, gdzie każdy lkrok, który czyni bohater, 
by uciec przed przeznaczeniem. zbliża go 'ku n iemu 
z matematyczną precyzją. 

Ta precyz ja budzi jednak pewne zastrzeżenia. Oma
wiając w swej „Poetyce" ten dramat, Arystoteles :pod
kreśla iż jest rzeczą mało wiarygodną, aby Edyp, któ
ry żyje od lat kUkunnstu z Jokastą - nie miał czasu 
dowiedzieć się, kim był poprzeid;:ii jej mąż <ini jak zgi
nął. To rprzemilczenie należy jednak - usprawiedJiwia 



filozof - do prehistorii fabuły, a więc bezpośrednio 
nas nie razi. 

Gdybyż i w samej fabule nie było 11ieprawdopodo
bieństw! Czyż jest bowiem do wiary, aby zbiegły 
z rzezi sługa ,był tym samym, który wręczył .przed la
ty dziecko pasterzowi z Koryntu? Aby owy,m paste
rzem lbył właśnie drugi z 1mlei sługa, który przynosi 
z Koryntu wiadomość o śmierci Polyba? Aby Edyp 
- tak przecie podejrzliwy- nie zaczął się domyślać 
swego !Pochodzenia z chwilą, gJdy Jokasta mówi o jego 
podlObieństwie do Lajosa i o przebitych kostkach 
dziecka? Przykłady niew!arygodności można mnożyć. 
A<by je zauważyć, trzeba jednak lbyć krytykiem, prze
de wszystkim zaś dysponować teksitcm p isanym. K ul
tura ówczesn a miała charakter auciiowizualny: Sofo
Jdes pisał nie dla czytelników, lecz dla widzów, któ
rzy nie myśleli o p rehistorii fabuły ani o jej niepraw
d01P<>dob iefu>twach. Wymienione uprcsz~zenia są tego 
samego irzędu co słynne trzy jedności . Któż widział, 
aby skomplikowane wydarz1enia, stanowiące temat tra
gedii, mogło się rozegrać w ciąg·u jednej d oby, na jed
nym miejscu, p rzy współudziale paru tylko osób? 
Czyż nie podstawowa to jednaik zasada wsze1ldej kla
syki - poświęcenie relistycznego prawdopodobieństwa 
na !l"zeczi ekspresji? 

ARTUR SANDAUER 

') Zmiana tytułu tłumaczy się tym, że oddaje on przej
ściowość Edypowego królestwa; nie zawsze był on królem 
i nie na zawsze nim został. Istnieje poza tym d ruga trage
dia Sofoklesa p t. ,,Edyp w Kol~mie", gdzie występuje on ja
k o żebrak. Przekłady francuskie oddają tytuł przez „Oed1pe 
roi", co znaczy właśnie „Edyp królem". 

') Istnieje pewna analogia między losami Edypa a Pery
klesa: i ten pochodził tz wyi!clętego rodu - w WY1Padku P e
ryklesa byli to Alkmeonid'!:i, i ten był „zakałą" miasta, któ
r ym rządził. Wygnaruia go jako „wy.k.lętego" zanądali w 
432 r . ingerujący w sprawy ateńskle Spartan ie. W wyniku 
odmowy wybuo<Iła wojna, a niebawem - jak u Sofoklesa 
- zaraza 430 t . , któr ej ofiarą padł - pozbawiony w pierw 
urzędu - Perykles. Stąd datowanie diamatu na r. 429. Jeśli 
utwór tak znakomity nie zyskał nagrody w konkursie dra
matycznym, to może i dlatego, że zbyt boleśnie przypominał 
widzom niedawną dżumę. 

3) Tak było w każdym ra7Je do V w . p .n.e. Niesprawiedli
wy wyrok na Sokratesie z 401 r. wywołał wstrząs o daleko
siężnych konsekwencjach. 

') Arystokracja np. (od „aristos" - najlepszy) to bynaj
m niej nie rządy najlepszych moralnie. lecz najzamożniej
szych i najsprawniejszych. Podobnie Edy p - z chwilą gdy 
spada nań katastrofa - z „agathos" staje się automatycznie 
„kakos". 

ANDRZEJ WYDRZY°RSKI 

EDYP W PU ŁAPC E 

E d Y p rozwiązuje zagadkę S f i n k s a. Malowidło na attyc
kiej czarze· z V w. p.n.e. 

B OGOWIE PRZECHADZALI SIĘ WOWCZAS PO 
ZIEMI, co do tego inie może być żadnej wątpli
wości - pisał H enry -MHler. - „!Potomkowiie 

tyc~że ,J>og~w zrodzili gatunek czło,wieka, tktóry do 
sz1nku kości był a.rtystą, ale i ·potworem 1w swych 111a
mięt:nościach". I Mmer doda.je: „Staroży.tny Grek był 
~ordercą - żył w brutalnie jasnym świetle, 1Jt.t6r e 
Jest torturą dla ducha ·i d•op1.1owa dza do !l"Ozpaczy. •Wal
czył ze .wszystkimi, n ie wyłączając samego siebie". (1) 
Taką doprowadzającą do rozpaczy torturę przeżył 
Edyp. 

Edy;p także był mordercą : zabił króla Lajosa, nie 
wiedząc, że jest on jego ojcem i doprowadził do sa 
mobójstwa. swoją matkę i żcmę - Jokastę. Medea 
rzucała ścigającemu ją ojcu części ciała zamordo
wanego przez siebie brata, Apsy;riosa, :w Jolkos za
mordowała podstępnie PeJ.iasa; w tragedii Eury;pidesa 
zabija z nienawiści do Ja~na - ikrófa Koryntu jego 
cól"kę i swoich syn6rw. Klitajmestra, żona król~ My
ken Agamemnona, zabija go i mor duje Ka.ssan·drę · 
chce ró-mnież zgładzić swego syna Orestesa, lecz Ore~ 
stes na ,rozkaz bogóiw zabija KUtajmestrę i jej ko
chanka, Aigistosa. 



Giną w bratobójczej .walce o tron Piol1neikes i Ete
okles, sy.nowie Edypa. Córka Edy.pa i Jokasty, Anty
gona, .powiesił-a się z winy Kreooia, s·w e.go wuja„ zaś 
jego SYill a j ej nar ,zeewny, H ajmrnn, .popełnia samo
bójstwo wraz z matką Eurydytką. Herakles umiera w 
męozairniach M dany.ch m u przez utkochaną i kochającą 
g10 Dejanirę, •nrieświiadomą sw ego czynu. W „Hera
klesie" ibohaJter popehlia dzieci<obójs.tw10 ·i zabija żonę 
z woli bogini Uery. W „Ifigen ii w Aulidrcic" ojciec 
zabi•ja na ołtarzu rof.iarnym właSlllą cór.kę. W „Orcstei" 
Aischylioisa: 1krt'il Arg\O\'>u, Ait.reu s, zabił m imo woli 
swojego syna. Pleistenesa i poczęstował sw~ bra ta 
'fye.stesa smawnym mięsem jego właSlllego s yna, Tan
tala. To t ylko 111ieli'Ct1ll1e iprzyitkłady m orders·tw i p•rzc
śladowań, które m~ uzupełinió .pr.zera.żającymi ~ę
cza.rniami P11ometeusza przykutego do skały, lub me
łudziką iudręką Syzyfa, .t ego „proletari.usrza wśród bo
gów". 
Staroży.tni Grecy, 1podobnie jak staroży.tni bogowie, 

byli m1>rdercami. Od morderstw, k a2irodczych zwdąz
ków, d.1Jieciobójstwa, maitko- li ojcobójs twa, rpraeśla
dowań i okrutnych ,tortur - l'(oi się IW mifofogii. 
Po.dObnii.e jak w BiJblii. Ep.oka mykeńska. 111asyoona 
jest zbrlodnią, krwią 'Wiill!nych i 1J11.iewi:lliilych ociekają 
atty.c.kiie tragedie .i tebańskiie le.gen:dy. N<a·łeży do nich 
również legenda o Edyipie, który •r.orzwiązują;c ·zagadkę 
Sfinksa ocalił Teby od zagłady i (l)()Stał ik!I'ólem teg o 
pr.zerażającego miasta, Z1111dszczonegio doszozęt.nic 

w 336 roku pr,zez Alek.>a.nd·ra Wielkie.go - z •Wy
jątkiem domu Pin:dara., wó:wczas najsławniejszego pn
ety. Teby odbudowane przez Kasandra ·(316 r.), po
nownie 7ini.s2czył SuMa (87 r. p.n.c.), nymskii dyk<ta
tor. 

A TEBY TAK POWSTAŁY: najpiękiniejszą ze 
wszystkich kobiet, córkę fenickiego władcy Age:no-ra, 
Europę. ,porwał p:odstępnie .przemlieni/001y w białego 
byitka Zeus. Zrozpaczony ojciec r~azał s wemu sy
nowi 1Kadmosowi odnaleźć siostrę; jeśl,i jej nie znaj
dzie, nłe ma powrotu do domu. 

Po bezskutecznych i żmudnych poszukiwaniach 
Ka:dmos stracił ina.dzieję; już •Włe, że nie od.najdzie 
Europy (Zeus spłodził .z nią 111a Krecie trzech synów). 
Postainawia założyć nowe miasto. Na w skazanym mu 
przez wyirocmię miejscu międ•zy jeziorem Kopa•i3 
a l"zeką Asopos, ,chce złożyć ·o fi:arę hogom, wysyła 
więc swych rtowairzys zy ·po iwodę. iPlo •kii1l1ku giodzi
nach znajduje ich zwłoki; krew pomordowa•nych 
chłepce jadowi1ty smok. Kad.mos 7!.~bij,a smoka, a wyr
waine z jego pyska zęby sieje w ziemi. Po kilku 
dniach ·wyrastają z 111iJch zbrojni ryc erze i staczają ze 
sobą straszliwą >biitwę. Z tej rzezi ocalało pięciu wo
jo;wnilków - przy !ich rpomovy Kadmos zał·ożył Teby 
~Thebai). Bogowie :o:bdairowali szc1!ęśl!iwego i spra
wiedliwego władcę piękną Harmonią, córką Afrody
ty i All'esa. 

W tym mieście - Kadmcia - rozpoczyma. się ciąg 
morderstw ·powo.dow.a111y.ch ;przez lud7.ii i ka.pryśnych 
bogów. Wnuka Kad1mosa, Akteona, •rOZS1!arpały psy, 

jego cól"ka Semele spłonęła żywcem pod ciosami gro
m ów. Druga córka, Agauc, zabiła. swego syna, P en te
usa, a 1trzecia, Ino, .półobłąkaina, rzuciła się do mor za. 
Kiedy Kadmos, pełen obrzydzeni.a do Teb, przeniósł 
się z żoną dio Ilirii - ·bogow~e zamienili ich w 1Węże. 

I nny z królów tebańskich, Lytkos (,,iwHk") i jego 
okrutna żona Dirke, wygnała z dworu młodziutkich 
syn6w uwięzionej pierwszej żony Lykosa, Antiop e -
AmfWina i Zetosa. Kiedy bliźniacy podrośli, ,zdobyli 
zamek Lykosa, zamordowali króla., a jego żonę 
uśmiercili pl'iZywiązując ją do rog6w r<m>zalałcgo 
byitka. 

Amfion i Zetos otoczylii. Teby murami. żona Am
fiona, Niobe, urodziła mu siedmiu synó·w i siedem 
córek . Jako córka Tantalosa chełpliwie zażądała, by 
oddawano jej boską cześć, a nic bogini Laton ie, k tór a 
1urodziła ty.Jko dwoje d:llieci: Apol.J,Oina i Ar.temidę 
{Diamę). Zniewa.żorui. Leto (Latona), była maiłżonka 
Zeusa (porzuoona przez mieg<> d la Hery), !Wysłała z 
Olimpu Apollona i Ademidę, lktól'iZY zabili celn ymi 
str.załami z łuku wszystkie d:z.ieci Niobe. Przez d:z.ie
jmięć dni leżały niepogr,zebane. Z11ozpacz01I1a Niobe 
opuszcza pr1Jeklęte Teby i powraca d o r,od:z.in n ego 
Sip ylos , gdzie 'bogowii.e ?Jaimienili ją 1w kaimień, z 1któ
rego wciąż płynęły ł•ZY (2). 

NASTĘPNY KRÓL TEBAŃSKI, Lajos, syn Labda
kosa (wnuka Kadmosa) otnzymuje ostrzeżenie od 
Ap ollona, że zginie z ręki syna, który póiniej poślubi 
swoją matkę. 1P·l'iZekłulii wtięc dziecku pięty kolcami, 
spętali ii porzucili w górach; tam miJały g<> pożreć 
dzitkie zwierizęta. Znaleźli ~ 111a górze K!iteron p a
sterizc i oddalii. bezdzietnej •krruowej Korynitu (albo 
Sykio111u), Meropic, ronie •króla 1Poly1bosa. Pr2jc1lwaino 
go Ojdyipu sem (greckie słowo „oidipous" o~cza „ezlo
wie~a o opuchłych nogach") - Edypem. Według Hy
ginusa (3) Periboja (Meropa), p;iorąc bieliznę n a d 
bm;egiem monza, ~aJl·azła „opuchłonogie" porzucon e 
niemowlę i postainowiła iwrarz z mężem, królem Poly
bosem, usynowdć podrzutka. 

lii.c(me źródła 1pomidają dj()'ść istotny srzczegół : d el
fk ka 1wyrocZ1111ia z gór Parnasu dlatego ostrzegła La
josa, j eszcze przed urod zeniem się jego sy;na, że za
bi•jc on ojca ii ożeni się z 1własną ma;tką, pOlllieważ -
jak głosi naij1wcześniejsza ,wersja tego mi.tu - Lajos 
zgwałcił młodego Chrysippa, :roś ojciec uwiedzionego 
chłopca odwołał się do bogini Hery, domagając się, 
by irzuciła ,przekleństwo na •Lajosa. 

A więc ukarać IJajosa za cenę życia niewinnego 
Edypa! Oto logi•ka bogów. 

W wersji pr2cka.zancj przez Aischylosa (525-456 r.) 
król Lajro,s otrzymał od delfickiej wyroczni rozikaz 
„żeby ocalił państwo umierając bez .potomstwa". 
W 1tym wypadku umrzeć bczpotom111ie, oonaczało in 
teres państwa, lecz było sprzeczne z interesem panu 
jącej dynastii i 1godziłQ w obowi~ki głowy r odu. 
Może Lafos sądził, że Jokasta urodzi mu córkę? 
Narodził się jednaik syn. 1Przcrażony Lajos kazał go 
zgładzić. Nie sprzeci>wiła się temu rozsądna Jokasta 
(wg. Homera - Epikasta). 



W ,większości dostępnych nam źródeł brak jeszcze 
jednej informacji : Kadmos, założyciel Teb, za.bil ja
dowiitego smoka, i właśnie dJ.atego bóg :wojny, sk a
chu i trwogi, Ares, nasiał n a Teby mon trum o gło
wie i piersiach kobiety, o usk>rzydLonym tułowiu lwaw 
Potwór pożerał dzieci i przechodniów, pustoszył kraj. 
A więc już w prehisliorii Teb tkWliło przeznaczenie 
Ed y;pa, pieriwszego człowieka, k tóry ro~iąizał za
gadkę Sfinksa! 

Tak zaczyna się histo.ria Edypa, ~tÓł:y w XIV w. 
p.n.e. wstał k>rólem Teb, i ~tóry zginął w najszczę
śliwszym momencie swego panowaini.a, kiedy po 
śmj.erci PoJy,bosa ofiarowano mu również 'królestwo 
l{oryntu. 

Lec!Z EDYP - jak pisał .J. Duvign aud - „pr!Zy ca
łej swej piękności, to coś więcej niż tekst... Teatr 
\jest ,jj)strumentem, 1który p1rzedstawiając człowieka, 
Odkrl'\Va go na nowo i e!Zyini !Z egzystencji ciągły a~t 
twórczy" (4). Dlatego też warto zająć się jeszcze raz 
EDYPEM. Już F. HOlderUn ,w 1800 rroku ,pf!Zypomn.i.ał, 
że „w epokach gnuśnych i po7lbawionych blasku, któ
rych nastrój (przedmiot) nie stanowi nie interesują
cego dla serca, tragizm nie7lwykle gwałtownie ściga 
umykający duch czasu, który ujawn ia wówczas swą 
dzikość i jest bezlitosny dla ludzi". 

NAJ LEPIEJ NIGDY SIĘ NIE RODZIC - pisał 
jeden z najszczęśliwszych ludzi swojej epoki, Sofokles. 
Glęboklo odczuwał istotę tragilUllu, a więc był obda
rzony cechą największych pisar zy św,iaita, jak współ
czesny mu Eurypides (ok. 480-407 r. p.n.e.), jak póź
niej Shakespeare, Dostojewski, Kafka, Faulkner ... 
Przeszło dwa tysiące lat temu WYJ,"azil myśl dręczącą 
później największych dramaitopisal'IZy (5) - że życie 
jest tyilko snem. 

„Bo wiem, że żywi jesteśmy tu tylko - jak zwiew
ne zjawy albo zgoła cienie" - pisał w tragedii „Ajas", 
pochodzącej z ,wczesnego okresu twórczości. U schył
ku życia powtórzył tę samą myśl w przep1ojonej ba 
śniowościa tragedii „Filoktet". (6) 

Zar7Jucaii mu komentatorzy, że miial poglądy na
zbyt konserwatyiwne, że nie bronił zagrożonej demo
kracji ateńskiej. A przecież właśnie Sofokles ustami 
Haimona dowodził w „Antygonie", że nawet naj
mądrzejszy czlowiek nie może być całkowicie prze
kO'nany o słuszności swego sądu - zgodnie z nauką 
sofistów. A ~iedy władca Kreon zawołał: 

„Państwo - to jestem ja, nie słucham tłuszczy" 
wówczas Haimon odpowiedział drwiąco: 

„A więc samotny idź raądzić na puszczę". (7) 
Potępiał ni~ezemną potęgę pieniądza, 1który może 

burzyć państwa, i ,,wszelką u~oiwiość i honor roz
przęga". W „AinJty,gonie" prawo lud7Jkie przeciwstawił 
!tyran1i/ bogów i iwłaidców. I jest w EDYPIE ooś 
z automatycznej precyzji marzenia sennego w nie
ustannym przekS7Jtat.caniu się rz;amiarów w następ
stwa wręcz im przeciwne (perypetiia) i prowadC11ące do 
nieuniknionej katastrofy. Edyp Sofoklesa jest sym
bolem .t~wiącego głęboko w umysłach Jud1Łkich roz
dźwięku - pisał G. Thomson - wywolan~go przez 

nie1>rzewidziane •i niezro7JUmiale przeistoC11:enie się 
ustroju społe~ego - którego celem było wprowa
dzenie wolności i równości - w narzędzie służące do 
:mis1Zczenia wolności i równości (8) 

Lecz ,w symbolu Edypa tk>wi coś 1więccj, wyrażają
cegio najgłębszą istotę tragicznego t>OZtnania i tragicz
nego bohatera: oto człowiek uczciwy j prawy świa

domie dąży do tego, by wykazać innym swoją n ie
zaw1nioną przez siebie nieuczciwość i nj.eIM"awość. 
Czlowfok schwyfany przez bogów i przeznaczenie 
w ,pułapkę - z ~tórej może się ·wym~nl\;Ć, letiz 
w kiórą sam pogrąża się ooraa: bardziej - aż do 
l11)omentu, kiedy z wyłupionymi oczyma powróci na 
górę Kiteron, gdzie miał zginąć jako niemowlę. 

Do tego tematu i do tego problemu, chyba naj
bairdziej ważkiego, musimy jeszcze pO'Wrócić w po
szulmwaniu niedocieeronej już dzisiaj iprawdy Gre
ków i ich wiedzy o św.iecie antyC7Jnym maz w po
szukiwaniu naszej IM"awdy i naszej Wliedzy o świecie 
współczesnym. 

EDYP POSLUSZNY JEST PRZEZNACZENIU, któ
rego nie zna. Tragedia zaczyna się, 'kiedy Edyp wie. 
Camus zauważył, że Edyp Sofoklesa daje „formulę 
zwycięstwa absurdalnego. Dru1.igocąca pra wda ginie, 
kiedy zostaje rozpo7lllaina" (9). 

A może dopiero wtedy się rod7Ji? I powstaje po
garda. Albo triumfująca tragiczna rozpacz. Rozpacz 
bohatera tragicznego „nie tylk<> w sensie antycznym, 
lecz uni1wersalnym" - ~tóra <towarzyszyła i zawsze 
będzie towarzyszyć dziejom świata i historii czło
w1ieka - aż po jej kres. 

Dla Aischylosa przeznaczenie jest pojęciowo bli
skie bóstwu i od bogów zależne, dla Sofoklesa jest 
pojęciem oderwanym, 7Jnajdującym się pom czło
wiekiem, a dla Eurypidesa prz{l(Mlaczenie t~wi w sa
mym człowieku i utożsamione jest z dominującą 
w nim namiętnością. Rola prze7lnaczenia i odwetu -
pisał Siergiejew występuje całkiem wyraźnie 

w tragediach Sofoklesa, )eoz iten ,ezylJlJll.ik n ie za
bija osobowości człowieka, n.ie unicestwia jego WJOl
nej woli. Sofokles przedstawia człowieka jako isto
tę świadomą, zdolną do rponoszenia odipowied'llial
ności za swoje CZYinY (10). 
Pojęcie pr,zeznaezenia, jakie <Znajdujemy u Sofokle

sa, rozumianego jako siły dzia1ające z zewnątrz, usta
nowione przez tradycję, rpraiwo, religię, PI"'Zesądy, 
przec1wieństwa, zara!Zę, nikczemność innych, in try ·, 
nieprzewidziane rzdarzenia - jest najbli:lisze nasze
mu pojmowaniu przeznaczenia, podobnie jak jest 
nam bliski sceptycyzm i racjonaliaan Eurrypidesa. 

We wstępie do swego makomitego prizekladu EDY
PA (praprem. i>rzekładu A.S. 1977 r„ Teaitr Studio, 
Warszawa), Ar,tur Sandauer napisał, że jest te sztu
ka „najbardziej skłócona z porządkiem świata, naj
bardziej godząca rw rządzące nim siły" (Il). 
Może jest jednak (albo także) sztuką najbardziej 

skłóconą z absurdalnym n i e po r z ą d k i em świa
ta - w obronie tego ·moralnego porządku, k tórego 
na świecie nie było i nie ma i chy;ba nie może być? 



Ale Sandauer ma rację .w swym wnikliwym po
dejrzeniu, kiedy pisze: „nie jest wyk luczone, że 
EDYP KROLEM zamier zony był jako pmegir yk k u 
czci w yiroczni apollińskiej ; niemniej fa,ktem jest, że 
z wolą, czy w br ew woli autor a obraca się przeciw 
n iej" . 

I obraca się 1przeciw •temu światu, który istniał 
wów,czas i j~cze wcześniej i wciąż ist·n.ieje. „Zja
wisko tragi7lmu - pisał Max Scheler - st.ainowi .pod
stawową strukturę św1iata" (12). O tym Sofokles wie
dq,iał. 

SOFOKLES, NAZYWANY HOMEREM GRECKIEJ 
DRAMATURGII, syn Sofilosa (arystokraty i boga
tego wy.twó.rcy ·broni) urodził się w gminie aittyck.iej 
Kolonos w 495 roku p.n.e. Obda-rzony licznym.i za
letami i talentami, już rw piętnastym r oku życia prze
wod0i chórowi chłopców mających uczcić wielkie 
zwycięstwo Ateńczyików n ad Persami, w bitw.ie pod 
Salaminą (480 r. p.n .e.). 

Kiedy zaczął pisać, na scenic a te1iskiej wszech 
władnie królował .pierwszy wielk·i tragik. Aischylos. 
Wystawił w 468 r. na 77 OJ.impiadzie, niezachowaną 
tragedię „Trip.tolemos". Sędziowie nie w iedzieli komu 
przy:mać peir.wszeństwo; ich spór rozstirzygnął sł111Wny 
wódz Kimon na korzyść Sofoklesa. (Wówczas Aischy
los opuścił Ateny). W następnych zawoda,ch 24 razy 
otrzymywał .pierwszą nag·rodę. Na.pisał 123 sztuki, 
w tym 90 tragedi.i i 30 dramatów saty.rowych. ~y 
70 ty.tulów jego tragedH i 18 dramatów. Zachowało 
się 7 tragedii („Ajas, Antygona, Ed~ królem, Tł'acltln
M, Elek tra, Filo~tet, Edyp w Kolonie"), 400 wierszy 
dramaitu sat~ego „Tropiciele" (odnalezionego do
piero .~Hikaidziesiąt lait •t emu) i ok. 1100 f1ragmentów. 
P rem.iera „Edypa w Kolonie" odbyła się w cztery 
lata po jego śmierci ; wystawił ją wnuk poety, syn 
hetery Theoris i syn;'l Sofoklesa, Agatona. 
Dostąpił najwyższych zaszczytów w państwie, pia

stował dzied.ziczny kapłański ur.ząd, przyjainił się 
z Kimonem, Per y·klesem i zapewn e Her odotem ; wi
dział, jak wznoszono monumentalny Panteon, oglądał 
wspaniałe d.zieła F.iidiasza. Żył szczęśliwie •W czasach 
złotego wieku Aten, kochany przez kobiety i .po
dziwiany przez mężczyzn. Zmarł (406 r .) w przeded·niu 
kilęski p oniesionej przez Ateny po decydującej bitwie 
w wojn ie peloponeskiej, pod Aigospotamoi. Kończyła 
się epoka świetności Aten i wieJ.ka epoka greckiej 
tragedii. .Po śmierci czczono Sofoklesa jako herosa 
i skladano ofiar y na jego grobie przyoodobionym 
spiżową syreną. 

Sofokles zrefol'mował traged·ię i tea tr. Do Aischy
losowych dwóch aktorów dodał trzeciego, li<lZbę człon
ków chóru podniósł z 12 do 15 ograni-Ozając zar azem 
jego rolę, a przewod•ni·ka uczynił niejaki() czwadym 
aktorem, wyznaczając mu l'olę .pośrednika między 
aktorami a chórem - tą idealną widownią, z którą 
<bezpośrednio kontak towa li się aktor zy. Zerwał też 
z dawnym pojęciem tea tralogii podejmującej jeden 
rozWiijający się temat w trzech t-ragedfach i w dra-
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macie, i zastąpił je trzem a samoistnymi tragediami 
stlllllowiącym·i zwarte i odrębne całości. clotyozyło to 
również drama:tu satyrowego. Urozmaicił i ucloskona
lił dialog, był .niedoścignionym mistrzem w zakresie 
stylu, języka i miar W•iers'llowych, w ko.n truowaniu 
akcji traged·i:i. Zastosował w perypetiach t7Jw. i.ronię 
tragiczną. 
Współczesne mu źródła poclają, co potwierdził A:ry

stoteles, że Sofok les pier.wszy wp•ro.wadZ'ił dekor acje 
sceniczne (pinakes, sk iagrafia) oraz białe k otul'lny dla 
aktorów i czlonków chóru ; najwybitnie,iszymi sceno
gra fami w V w. p.n.e. byli Apollodor i Agatarchos 
(autor trak tatu o dekoracji teatral:nej). Sofokles 
pierwszy r<lOOzielił funkcję aktora, reżysera, kompo
zy,tora i autor a - co stanowiło doniosły zwl"fot •W roz
woju t eatru . „Jeśli Aischylos 'był Mar lowe'em 
pisał Niooll - to Sofokles jest Szekspirem" (14) w 
dzie·jach teatru ·i d.ra;matu. 
Dzięki swym rozległym kontaktom z ludźmi 

twierdził Lessin g - SoJ:lokles „razszerzył ograniczo
ne, ciasne wyobrażenie człowieka powstające na 
podstawie obserwacj i pojedynczych charakterów, 
w jedno pełne pojęcie rodzaju ludzkiego ... Kiedy Edy
pa ogarnia przerażenie wobec nagłego wyjaśnienia 
wielkiej tajemnicy ... odczuwamy pełną litości zgrozę, 
pełną litości trwogę, pełen litości strach . (15) Osiąg
nięcie tego stopnia wyzwolenia uczuć i oczyszczenia 
(katharsis) spełnia w sposób doskonały formułę Ary
stotelesa: „tragedia jest przedstawieniem... kitóre za 
pomocą litości i trwogi powoduje oczyszczenie się 
z takich uczuć". Tu:agedia jest najdoskonalszym czyn
nikiem samowyzwalania. się człowieka, a pmeżycia 
estetyczne i mora lne, jakie w nas W7Jbudza, sprawia
ją, że „na s.ze namiętności - tak to ujmuje Cassirer -
nie są już ciemnymi i nieprzenikn.ionymi siłami; sta
ją się jak gdyby przezroczyste" (16). 

ROZPATRZMY TERAZ P ROBLEM NAJBAR
DZl1EJ ISTOTNY, o którym wspomiinałem już 
wcześniej. „Fermenta cog.n.iJtionis" znaczy tyle, oo 

„pod·nieta do przemyśleni·a", a w przekładzie dosłow
nym „zaczy:n poznania". Warto zaproponować taką 
p.odnietę i poddać ją piróbie przemyślenia. 
otóż Arystoteles w „Poetyce" nazwał EDYP A wzo

rem <tra gedii typowej i doskonałej. Zauważył jednak, 
że jest mało prawdopodobne, by Edyp, żyjący kilka
naście lat z Jokastą, nie dow1iedział się •k im był jej 
d111Wny mąż Lajos, ja.k zginął na.prawdę i gdzie, i co 
stało się z .ich synem. 
Może się więc zrodzić n·ieco niezwy•kla, praw do

podobn a jednak teza: że Edyp w i e n a p e w n o, 
iż jest nieświadomym .zabójcą swego ojca, a więc 
również synem swojej żony, J·okasty. Dawiedział się 
o tym wcześnfoj, nim ·innym 1ro.zgłosił, że już wie -
i od tego momentu śwfaidomie zdąża do samOZlllisz
czenoia w posób heroiC7llly, a bsurdalny, egzysten cjo
nalny. Potw.ierdzają takie p rzy.puszczenie pewne frag
menty EDYP A. Wrócimy do n ich. 

„Wizja tragiczna ta je się wy.nikiem tragkznego 
chara.k teru w ludzia,ch" - pisał Z. Adllllllczewsk·i (17). 



A wiemy, że Edyp posiadał charakter gwałtowny 
i tragicmy. „Każdy C'.i:łowJek szczęśliwy jest win 
ny" - pisał Pćguy o Edy;pic. Cesare P.avese, zasta 
na:wiająic się na czym p olega .tragizm sy.tuacji grec
kiej, stwiierdził, że przyczyna .tragicZina jest ,p raw ic 
zawsze rukiryta, ujawniająca się ·wbrew OfPOr om, a ,,ta 
rzecz ukryta, to zazwyczaj jakaś izłośJ.i1W10ść 'bogów. 
Zl~>śliwością bogów (ł;aś jest: ·h > co m a si ę s .t a ć, 
n 1 ech si ę s ta n i e" (18). Złośliwością Edy1pa 
scbwy1tanego ·p11Zez dośliwych bogów ·W pułapkę stało 
się rniepowstrzymaine i rnamiętne dążenie, by to, oo 
miało się stać, stało się ja k 1najszybciej. I staje się 
jak najszybciej : w ciągu jedn ego dnia. 

Absurdalnym i znaczącym w:zJorem tajem:niicy p o
zostaje jednak Edyp, .najbaird~ej n iewinny d naj
bardwej ukarainy, ofiara p rawdziwego oszustwa nie
bios - tak rpisał o Edy;pie również Jean-Marrie Do
menach. I dalej : „Edy1p :popełnia najohydniejsze 
zbrodnie: zabija ojca, •poślubia matkę„. a wszystko to 
bemvładrnie, na ślerpo. Jakako1wiek odpowied~ailność 
człowieka 7'daje się •tu być ·Wykluczona„. Nic prócz 
tego, że był szczęśliwy, ri że bogowie są sadystaimi... 
Tragedia, to działanie człowieka, .k tóry uwalnia się 
od rbogów" (19). 

Edy;p, przeistoezy;wszy się 1w dctektyiWa ścigają.cc
go samego siebie, Edyp-morderca i k azirodca, który 
szuka Edypa-mordercę i kazirodcę, czyni to świado
mie, żeby potwierdzić absurdalność świata ri ludz
kiej egzystenejJ, by uwolnić się w sposób absolutnie 
tragiczny od bogów ii rod ludzi 'Wli.erzących w prze
::naczenie. Co ma Slię stać - miech się stainie. 

Robert Caillois przypomniał, że w EDYPIE chciano 
kiedyś odnaleźć chlubne na;rodz~ny kirymiJna~nej po
wieści. „W tej p i erwszej próbie pod1Ziwiiano zarazem 
arcydrzicło, za:uważają.c, że morderca jest tam jedno
cześnie detektywem". Lecz „wszyscy bez wyjątku wi
dzowie Sofoklesa wiedzieli - i to od wczesnego dzie
ciństwa - 1Mo był mordercą Lajosa.„ Tuagedia ·ta 
porusza ten sam temat, który uparcie przetwarzał 
f.eatr grecki: mów.i o ciosach rpnzezinaczcn ia bijących 
w crnotę, spraiwiiedliwość, powodzenie... Nic ma 
w EDYPIE żadnego efektu lllicspodziaink i, chyba clla 
samego Edypa" (20). 

C h Yb a! Właśnie tal{ trzeba powiedzieć. Bo może 
dla Edy.pa, kiedy zabrnął ·już taik daleko w ~y
czajną, wymierną i ludzką szczęśliwość - cpi.Jog jego 
śledztwa przestał ·być niespodrzianką? Może chęć 
uwolnienda tebańczyków ad .plag pustoszących miasto 
(dżuma) natchnęła go heroiczną ·i absllJl'datLną wolą 
unicestwienia siebie samego i cllatcgo odegrał fak 
znaik<0mii}ic rolę nowego P rometeusza? 

Przypadek Edypa, tak pr.zewr<l'tnic tu i ntcrp1·eio
wany, nawiązuje do głównych tendencji literatury XX 
wicku. Alberćs pisał o współczesnym nam pokoleniu 
:i:c n ic uległo ono cynizmowi (wbrew tendencjom'. 
o jakich po pierwszej wojnie światowej iWspominał 
Klaus Mann w „Der Wcndepunkt" : „Nie mog1iśmy 
odr:z;ucić norm moralnych, bo normy taicie już nic 
istniały". To samo m ówiono o nas po minionej rwoj, 

nie !) Nasze pokolenie „p omim o sw ego sceptycyzm u 
stworzyło nową waritość moralną, mianowicie szcze
rość, k tóra stała się główną sprężyną nowej p ss;cho
Iogii Liter ackiiej . . Rzecz zrozumiała, że z t ego stainowi
ska pisarz n ie potępia .zbyt s ur owo swego bohatera, 
jeśli ten, ulegając 1porywom rnaimiiętrności, pogwałcił 
zasady obyczajności„. Ich boha ter jest n a tomiast czło
wiekiem, który nigdy nie kłamie, i k tóry nigdy n ie 
ukry,wa .p.rzed sobą swoj ej od.powicdz!ialności. .rest 
on, zar ów1no z definicj·i, jak i •Ze świadomego za
m iaru, przeciwieństwem człowieka czcigodneg;o". · (21) 
Właśnie Edyp, k tóry pogwałcił 1zasady obyćzajitości, 

j est w zorem przeciwieństwa C'Llowiieka ·czcigodnego; 
troszczącego się o własną karierę, k urczowo walczące-· 
go o wł~ę. Nie kłamie <i n ic ukrywa przed sobą 
~wojej odpowiedzialności. Jest szczery •i otwa.I"ty. 
Ozłowiek, ~tórego od wi eków n azywam y czcigodnym, 
nie szuka 7.la •W sobie samym i dobrze iw.ie, do czego 
może się p.rz~ać i co może Jin nym ujaiw1nić, a co 
zaitaić - takich przywykliśmy nazywać „przy.zwoi<ty
mi" ludmu. 

Z tego punktu widzenia Edyp nie był przyzwojty. 
Był szczer y. „Sztuka .polega ·na tym - pisał H. Mil 
ler w „Tropie o f Cancer" - by n ie cofać się przed 
niczym". 

Edyp n ic cofał się przed n iczym. J ak Eurypides, 
j31k Shakespeare, jak Dostojewski. Oślepił się sam, 
żeby lepiej rwid·zieć. I jui na początku tej wspania
łej gry, jaiką zaczął prowad2Jić w ukryciu pr,zed !in
nymi, a le świadomie i pr zeciw sobie samemu 
wiedział, do czego zmier1.ia. N ie mógł nie wiedzieć. 
Powiedział mu 1proroozo Ter ezjasz „Sam ty się za
bi·jasz". 

JEST, JAK J EST - stwierdza lakonłoznie Edyp. 
Zbadajmy, jak jest. EDYP KROLEM w greckim ory
gin ale składa się z jedenastu części. P o p rologu i pa
radosic (wejście chóru star ców .tebańskiich) następuje 
epejsodion - część .najważniejsza, stanowiąca odpo
wiednik akt u w dramacie nowoży,tnym. Takich ep ej 
sodfonów w .t ragedii <było cztery ; rozdzielały je stasi
mony <(pieśń chóru w orchestrze) ; drugi epejsodion 
w EDYPIE pmedziela. kommos (la.ment) ; traged-ia
kończy się C7'wairty.m stasimonem i exodosem, czyt.i 
kataistrofą - zda.mem em osta tecznym i decydującym, 
dopełnieniem losu b ohatera. 

Juli; w pierws zym epejsodionie Edyp za radą Kreo
na pyta wi eszcza Terezjasza o zaib6jc6.w La.josa. „Tyś 
Jest zabójcą" - m ówi Terezjasz. Ale gdy Edyp za- · 
żąda, by wieszcz powtórzył ~· oskarżenie, Terezjasz 
domyśla się ju!Z g·ry Edy.pa. Odpowiada: „Powiedz, czy 
kpisz t y, czy o d.rogę pytasz?". Edyp drwi z Terezja
sza !i ,z samego siebie. Nie pyta o ·drogę. Już Ją ma 
i w.ie dokąd ona wiedzie. P rowadzi .więc dalej, prze
słuchanie. Ter ezjasz n ieu fnie pyta Edypa : czy na
prawdę nigdy n a myśl mu nie wpadło „jak hańbi cie
bie to małżeńskie stadło?" 

Wpadło m u ·na myśl. Dowiemy się o tym w II i III 
„akcie". Edyp mówi do Jokasty „Boję się, żono, powie-



dzieć zby.t wiele, jeśli u~aiwnię jakie moje cele". I przy
znaje się wreszcie otwarcie, że ,t a t.rwoga nękała go od 
dawna, nieustannie. 

W drugim epejsodionie Edyp gwałtownie prowokuje 
Kreona _inll2:y.w6'jąc go łajdakiiem, posądzając o spisek 
z Ter.ezJasz~m .. Już w ie, że jeśli sam się nic oskarży, 
oskarzą. go mni. Bo ·Kre001 także s twierdza: S Mll w iesz 
~o~rze, że Tererzjasz powiedział prawdę. Więc Edyp w 
sw1etnych godnych Sokrwtesa „stichomythia" prowadzi 
śledztwo rówuież w rozmowie z Jokastą następnie z 
innymi świadkami odległych ~arzeń. ' 

Nadchod.zi moment, w którym nagle Edyp ujawnia 
swą ·girę. Kiedy Przewodnik Chóru upomina go, by nie 
obrażał 1wieszcza aini K·reona i uszanował ,niewinnych, 
Edw otwarcie mówi: „Twoje żądanie oznacza d1a mnie 
śmierć, al'bo wygnainie". Co więcej moWia powieda:ieć? 
Również Goniec mówi do EdYt>a, że nie jest syinem 

~olyiba,, an.i j ego :ilony, Meropy. „On cię nie zrod.zil, ani 
J~, bądz pe'.,"llly" . - w 'tłumaczeniu a.\'ll>rstina. (22) „On 
me był twoim OJCem, a.ni j a 1też, panie" - u Kaszew
skiego (23) ; „Edyp : Nie będziesz mienić się myim ojcem 
ch y ba? - Goniec: A ni mój jesteś ani też Polyba" - w 
prz~adzie Sanda uera (24). To scena z .trzeciego epej
sodionu. 
Wdęc Edyp wie już, że 111ie jest synem ·Polyba. I wie 

o tym Jokasta. Lecz Jokasta gira o ~nną stawkę niż 
Edy,p : o bca jej jest jego etyka heroiczna . N.ie dba o 
prawdę, iktórą. dubrze zna, walczy o ocalenie władzy 
i r odziny - ria cenę kłamstwa. 

Edyp ina p ewno włe. Co do ,tego nie można mieć 
wątpliwości - przecież Edyp nie jest głupcem. Od wy
s?ki~h itanowisk pękają małe mózgi, lecz mózg Edypa 
me Jest ,,mały". A EdYt> n ·ie chce być przyzwoity ani 
czcigodny - ch ce być szczery, chce być człowiekiem 
abs urda lnie wolnym, ot w ar ,tym na wszystku złe, co 
ty~ko może spotkać cz.low.icka „nieprzy~woitego" - a 
~1~c ~ potępienie, 'wygnaniie, więzienie, rwzgardę, 
sm1erc 1 nawet na rozpaioz .wiodącą w !Wieczną. ciem
Il!Ość świata . 

~~enach ·pisał, że absurdalna. wina Edypa niewą.
ip liw1e odsyła nas do daikichś początków niepr~elllikuio
nych już dla nas, natomiast ,bliskich dla Greków. Może 
więc p rzenikniemy EDY•P A KROLEM, zakładając, że 
Edyp świadomie dąży do samozniszczenia - wbrew 
przebiegłości i rozsądkowi Jokasty, w,brew urokom 
i przywilejom władzy, wbrew wyroczni delfickiej i o
krutnej woli lekkOllllyślnych 1bogów? 
S°'ądzę, że Edyp, po doprowadzeniu swego a nty-edy

powego śledztwa aż do końca, odczul ulgę ,rozpaczliwą, 
wyzw,a,J.ającą. „Lud ateńsk-i - pisał A. Malraux - 1kitó
ry znał doskonale wą.tek każdej 1tragedi·i, oklaskiwał 
znany mu t emat przekształcony iw dzieło s ztuki nie 
jako przykład 'k l ę sik i człowieka, lecz jako u d w e t 
jako triumf ,poety nad iPrZezllfllCZeniem." I było ,io; 
zdaniem Camusa, ,,irozpa~liwym kontrastem między 
pytaniem człowieka a milraeuiem świata". 

Od tak rozpaczHwych py.tań bez odpowiedzi zagę
s tniala historia świata i h is toria cdowieka. Także hi
s toria EdYt>a. 

.,Nagle W()lność runęła r a mnie i przeniknęła m nie 
do szpiku kości - mów1i sartre'ows:ki Ores tes. - Nie
bo okazało się nagle 'puste i nie ·było jmż d·obra ani 'Zla., 
ani nikogo, kto 1by mi mógł irozka.zywać". (25) 
Taką wolność zdobył Edyp, dorpro,wadzając śled.ztwo 

przeciw Edyporwi aż do nieubłaga1J1e~o końca. „I stn ie
je jeden prawdziwy urok życia, urok gr y. Ale co po
cząć, kiedy jes t nam wszystko Jedno: prrzegrać, czy wy
grać?" - pytał Baudelaiire. 

Edyp wiedział, co począć : przegrał, żeby wy1rać. To 
było jedyną szansą ·i osta:tm.ią nadzieją w olnego i po
zbawionego złudzeń człowieka. Po3zedł jeszcze dalej, 
niż przewidziała wyrocznia z DeU, dalej n:ż t ego za
pragnęli bogo,wie: wydarł so1bie oczy ozd&b:ną. szpHką 
ko1na.jącej J1>kasty. Już n i1kt n1e mógł mu [':Jzkarzywać: 

nareszcie sam rroz:ka.zywał sobie. „Oto chwila, by do
w.ieść czynami, że godność człowieka nie us'1ępuje wiel
kości b egów" („Ifigenia w A!uliid,zie"). 

DIOGENES Z SYN OP Y, pierwszy a może i jedyny fi
lozof ze szkoły cynickiej, któr y w.pro.wadził w życie 

jej w skazania - o wyrzeczeniu si ę wszelk ich dóbr 
ma,teria1nych - urodził się w 413 r . p .n .e„ na k Mka lat 
przed śmiercią Sofoklesa. Wygnany wra z z ojcem z 
rodzinnego miasta, zamies'l!kal w beczce. Kiedy Ale
ksander Maicedoński zatrzymał s i ę przed beczką i za
pyta.I Diogene3a jakie ma życzenia . filo·zof odparł: ,1nie 
zasłaniaj m i słońca, niczego wi ęcej ni e IM"agnę". Wła
śnie ten O.iogenes chodził u licam i Ate.l. z zapaJoną la
tarnią rów1nież ·W słoneczne dlnrie, n ie t ylk o nocą. Kiedy 
go pytano, czego szuka, odpowiadał: „szukam człowie

ka". 
Nie znalazł go: Edyp w ówczas już n ie żył. 

ANDRZEJ WYDRZYNSKI 

PRZYPISY: (1) H. M iller „Kolos z Maurouss i" , Warszawa 
1976. (2) por. J . Pa r andows ki „Mitologia "; „Pr a ce i dn ie " 
H ezjoda, Wrocław 1952: Home r „Iliada" i „Od y se j a " . (3) H y
ginus „ Fabula e " L X VI, LXVII, d zieło ni es łusznie - n p . w 
„Dramaturgii Hambu rskiej " przypisy wan e C . I. H y g inus owi. 
dyrek torowi Bib lio teki Palatyńskiej w I w . p.n.e . (4) J . D u 
vig naud „Sociolog ie du Theatre", 1965: „ D ialog " 12/1971. (5) A. 
Nicoll „ D zieje dramatu" . (6) Przekł . W . L ewik. (7) Prze kł. 
L. H. Morstin , Warszawa 1956. (8) G . Thomson „Aischylos 
i Ateny" , Wa rszawa 1956. (9) A . Camus „ E sej e" , Wa r szawa 
1971. (10) S. W. Sie rgiejew „ H istoria Sta rożytnej G r e c ji", Wa r 
sza w a 1952. (11) „Litera tu ra na świecie" N r 1/1976. (1 2) „ O zj a
wisku tragiczności" , L w ó w 1938. (13) K. K uma niecki „Historia 
k u ltury starożytnej Grecji i Rzym u" , Krakó w 1955 . (14) o p . 
cit. 5. (15) G . E. Lessing „D rama t u rgia H a mbu rska", W r o
cław 1956. (16) E. Cassi rer „Ese j o człowieku - wstęp d o 
filo zofii k ultury ", Wa r szawa 1971. (17) z . Ada m czewski „ T ra 
giczny protest " , W a rsza wa 1969. (18) C . P a v ese „Rzemios ło 
życia" , W arsza w a 1972. (19) J. M . Domenach „Powrót t ra
g izmu" , Paryż 1967; „ D ialog" 6/1971 . (20) R. CaHlois „ Odpow ie
d zialność i s tyl ' ', W a r szawa 1967. (21) R. M . A lbe r e s „ Bila n s 
lite ratury XX w ieku" , 1958 . (22) op. c it. 7. (23) „Król Edyp" , 
przek;. K azi m ierz K asze w ski , B r o d y 1856. (24) In ne cytaty . z 
„Edypa" również w p r ze k l . A . San da u e r a . (25) J . P . Sa r tre 
„ Much y" - „ D ramaty ", Warszaw a 1956. 



REPERTUAR BIEŻĄCY 

JOZEF SZAJNA 
CERV A NTE S 
reżyseria i :scenografia JOZEF SZAJNA 

PO DŁUŻSZYM OK1RESIE MILCZENIA wystąpił 
Józef Szajna z nową wielką premierą. StanowL ona 
wyiraźne przedłużenie teji linii poszukiwań , którą wy
znaczały, wiidowiska o W.itkacyim L Dantem acz zna
mienną ,nowością jest tu oc:Lmienne potraktowanie war
st\Vyl sl-Ownej. Gdy uprzednio Szajn a jedyni·e przekom
ponowywał całe partie tekstu zaczerpniętego z „Szew
ców" lub „Boskiej komedii", poprzez nowyi układ 1na
dając im n owe sensy, to tym razem wziął ·Od Cervan
tesa jedyinie .nastrój1, zestaw symboli i, znaków, ;posz
czegóLne układy 1syituacyj1ne; zaś mówiony na scenie 
dia1Iog j.est jego własnego autorstwa, ułamkowe cytaty 
'.l dziel hisz.pańskiego mistrza pet.nią jedyinie funkcje 
stuiżebne, zabezpieczają jaki ś pozór autent)"Zmu, nie 
ważą atoli. na całym obrazie.· Szaj1na czyta Cervantesa 
jak malarz, ale po to, byi z tych plasty~nych impuJ
sów. kreować rzeczy,wistość scenicznąJ 

ll'kDEUSZ WŁUDARSKI jako Rycerz n ie próbował, 
i słusznie - patety,zować swego Don Kichota„ akcen
towali raczej jego zwyczajność, iludzką prostotę sylwet
ki. J OZEF WIE CZOREK jako Giiermek UJStrzegł się ste
reotypowej, charakterystyczności a ,Ja Sancho Pansa, 

CERVANTES. IRENA JUN (Dama Serca) i TADEUSZ 
WŁUDARSKI (Rycerz). u dołu : STANISŁAW BRUDNY 
(Mnich) i JERZY K O ZAKIEWICZ (Grabarz). 

c ER V A NT Es. Scena Zbiorowa. Na pierwszym planie 
J ÓZEF WIECZOREK (Giermek). 

sugesty wnie rozgrywał przeJsc1e od ,groteskowej ru
baszności d o tonów nieledwie groźnyich. 

Z wielką powściągliwością, szlachetnie i czysto pro
wadziła rolę rna tkL HANNA SKARiżANKA, partnero
wał jej jako Ojczym WIESŁAW !NOWOSIELSKI. W 
kolorowym tłumku ludzi-ostryg, co osaczały Rycerza, 
chcialibym wyróżnić STANISŁAWA BRUDNEGO, jako 
obleśnego aleć jak<Jś .też złowróżbnego Mnicha oraz I
RENĘ JUN ja ko pe~ną kobiecych rozchichotań i om
dleń Damę Serca. 

FRANK WEDEKIND 

WITOLD F,ILLER 
„Express Wiecwrny" 10.1.11977 

PUSZKA P A NDOR Y 
przeklad GRZEGORZ SINKO 
reżyseria STANISŁAW RÓŻEWICZ 
scenografia WOJCIEOH K RAKOWS KI 

FRANK WEDEKIND odzyskuje obecn ie swoją dawną 
sławę, wraca na sce ny europejsk ie . .( ... ) Zważywszy czas, 
kiedy „P uiszka Pandory" zo·stala ,napisana (rok 189~) , 
m o<Zna ocenić śmi.ałość .pisarza, k tóry1 wywoływał swoJą 
twórczośdą głośne s kanda le i konflik ty z cenzm·ą o
byczajową. 
STANISŁAW ROZEWICZ, z wlaściwym sobie umia

rem L spokojem, a zarazem peecyzją i zmysłem kon
strukcyj,nym, ściszając m elodra matyzm, stworzy! r ze-



czy.wisiość teatralną o szczególnej, atmosfer:ze. Z almo
sferą tą wspó1brzmi świetna scenograd'ia WOJCIECHA 
KiRAKOWSKI1EGO. tPrzedstawien ie j,est polską pra
premierą „Puszki Pa nd ory" w znakomitym przekladzie 
GRZ1EGORZA SINKI. 

EURYPIDES 
MEDEA 

AUGUST GRODZICKI 
,,.życie Warszawy, 14.V. 1976 

przekład 'JERZY LANOWSKI 
reżyseria. i insrenizacja !HANNA SKARŻANKA 
muzyka A.LINA SUZLN 
oprawa plastyczna !BOŻENA KORJULSKA 

w TEATRZiE STUDIO „MEDEĘ" [powołały do ży
cia dwie kobiety: reżyser - HANNA SKARŻANKA 
(debiut reżyserski) i aktorka - JOLANTA HANISZ. 
Ich !Me'dea jes~ !kobietą skrzywdzoną przez los i /przez 
naj bliż,s,zego jej człowieka ... Egoizm Jazo.na 2'Jburzył 
świat, !który był jej jedynym ... Opuszczona i cierpiąca 
może szukać jedynie satysfakcji w zemście.„ nawet 
za cenę ·zadania sobie najboleśniej~zego ciosu. Prze
prowadza ją konsekwentnie, w tragicznym poczuciu 
niemożności dokonania innego wyboru... Nieświadom 
jej planów, mimo woli pomaga w ich realizacji Jazon 
(TOMASZ MARZECKI) . 

EWA KIELAK 
„Trybuna Ludu", I .III. 1977 

Medea. TOMASZ MARZECKI (Jazon), JOLANTA HANISZ 
1Medea). 

DANTE 
na motywach BOSKIEJ KOMEDII 
scenariUJSZJ, reżyseria, scenografia JOZEF SZAIJNA 
miIByka ,KiRZYSZTOF ,PENDEREOKI 

DANTE - misterium ponadczasowe - artystyczna 
perfekcja frapU1jąca, wstr~ąsająca, obrazowa. Wspania
ły zespół' aktorski! Wizja, której1 publ iczność musi się 
poddać . 

HANS JANSEN 
„Westdeutsche Allegemei,ne Zeiitung", 4.~I. 1974 

KAROL IRZYKOWSKI - HENRYK MOHORT 
DOBRODZIEJ ZŁODZIEI 
inscenizacja i scenografia JOZEF SZAJNA 

CHOCIAŻ TO DEBIUTANCKA SZTUKA, war,to było 
wy•stawić po blisko sześćdzi,esięciui latach ,;Dobrodzie
ja złodziei" bo są już w tej sztuce pew,ne elementy 
cechujące całą późniejszą ,twórcwśó autora „Pałuby": 
demaskatorska pasja„ niesłychanie w.nildiwa ami•liiza 
zjawisk kulturnlnych i społecznych i w.yply;waj.ąca z 
n iej. trafna diag.nostytka oraz niemal prngramowy pe
symizm Irzyikowskiego, wyrażający się poprzez sar
ka=i, ironię i1 drwi1nę. 

REPLIKA 

STEFAN POLANICA 
„Słowo P owiszechne", 120.IL1975 

scenariUJSz, reży1seria, scenografia, JOZEF SZA!JNA 

SANDRA KA Y Wi recenzji zaty•tuiłowanej „iRiEPLIKA 
-BEZSPORNY TRIUMF TWORCZ·EGO TEATRU" 
( Am-Pol Ea.gie", 6.V.1976) pisała po premierze <REP.LI
KI w Nowym Jorku: „Teatr S1tudio jest oe<lnym z 
ważnych centrów na artystycznej mapie świata, i dzię
ki temu Polska ·znalazła s ię tam jako i1nicjator 1nowego 
kierunkUJ w sztuce współczesnej. Szwedzki Krytyk Rolf 
Anderiberg na.pi.sal: „we Wispókzesnej, sztU1ce Polska 
stala się krajem wiodącym w Emopie". Ci, którzy w;i,
dzieli REPLIKĘ - dodaje Sandra Kay - zgodzą się 
z tym". 



KRONIKA GALERII ST UDIO 

4 WRZESIEN 1976 

WY's tawa prnc Między.narodowego Biennale Gra
fiki w Krakowie. 

2 PAŻDZIERNIK 1976 

Wy1stawa „System + P r ogram" 
Ewerdt Hi'lgemainn, P eter S truycken, H e rman de 
Wnies (Holandia), R iichard P . L oh se (Szwajcaria), 
Kenneth Mar.tin, J effrey Steel e (Anglia), F ran
cois Morelle t (Fraincja), Ryszard Wi•n iarski (Pol
ska). 

19 PAŹDZIERNIK 1976 

Wystawa prac Karla von Appena z okazj,i Dni 
Teatru Niemieckiej Republik·i Demokratyczne.i . 

13 LISTOPAD 1976 

Wystawa - pokaz Jorge Reiina (Meksyk) pt. 
„Miccatihuitl" („K ult śmierci") - J'y,tJuał związa
ny ze świętem Zmarłych w M eksyku. 

22 LISTOPAD 1976 

Wystawa foto-obrazów Serge'a L u tensa ,pt. 
,;l'A rt dans l e MaquiJla,ge" (Sztuka makij ażu) 

4 GRU DZIEN 1976 

Wys.lawa J erzego Kaliny pt. „Fant.omy - obiek
ty do zam:ieszka.nia". 

8 STYCZEN 1977 

·w ystawa ipra0c Laureatów Nagrody im. Cypriana 
K. Norwida 1976 r. : Er-na R osem;,tein - malars
two i rysUJJek; J a.n Lis - „Dr zewa i ·obrazy". 

Inspicjent: 
MAREK KOKIZA 
ELŻBIETA ARENTOWICZ 
Sufler: 
EWA DWORECKA 
Kierownik p ra.eow ni scenograficznej: 
PIOTR DYGA 
K ierowni k administracy~ny: 
ALFRED MEK ER 
Kierownik techniczny: 
ZBIGNIEW SIERADZKI 
Kierownik sceny: 
ANDRZEJ SOBOLEWSKI 
Kierownik oświetlenia: 
WOJCIECH REBKIEWI CZ 
A kustycy: 
R OMAN P UCHALSK I 
ANDRZEJ SREBRZYŃSKI 
Kierow n iok modela·torn i : 
WACŁAW T RZECIAK 
Kiierownicy p rcown i krawieckich : 
MARIANN A RUTK OWSK A, MIECZYSŁAW 
WI NNICKI 
K ierownik pracowni m alarskiej : 
JAN SZA WLIŃSKI 
K ierownik pracowni perukarskiej : 
HALINA CIESLAK 
Kierow nik organizacji widowni : 
JADWIGA GADOMSKA 
K ierownik w idow ni : 
KAZIMIERA ZAWIDZKA 
Kierow nik organ izacj i p racy artystycznej: 
MAŁGORZATA B ONIKOWSKA 
Wydawca: TEATR STUDIO- PKiN 
Fotografie: 
STEF AN OKOŁOWICZ 
Opracowanie graficzne: 
PIOTR SZADUJ K I S 

Przeds.przeda·ż biletów n a d w a ty.godnie pr-zed 
przed s tawieniem. Zamówienia na 'bile ty rzJbiorowe 
przyjm u je ORGANIZACJA WIDOWNI (tel. 
20~21-02) w godz. od 9 do 15, op rócz ndedziel 
i świąt. 
KASA TEATRU: (tel. 20-02-.U wewn . 29-41) 
czy\I1na w poniedZJ1atki od 10 dto 16,w n iedziele 
i święta od 14 do 19.30, w pozostałe dni od 10 
do 14 .jod 15.30 dio 19.30. 
Przedsprzedaż bie1tów prowadzą również: 
SPATiJF, Al. Jero.zoliimsklie 25, t el. 21-93-83 w 
godz. od 10 do 17.30 
SYRENA, ul. K•m cza 16/22, tel. 25-72-01 w godz. 
od 10 d o 17.30 

Cena programu - 9 zł 



SOFOKLES 

ED9P KRD1Em 
przekład ARTUR SANDAUER 
reżyseria MACIEJ Z. BORDOWICZ 
scenografia JADWIGA CZARNOCKA 
muzyka JAN SEBASTIAN BACH 

o bsa d a: 

Helena Norowicz 
Tomasz Marzecki 
Wiesław Drzewicz 
Eugeniusz Kamiński 
Stanisław Michalik 
Stanisław Brudny 
Jacek Jarosz 
Zygmunt Maciejewski 

Krystyna Chmielewska 
Krystyna Kołodziejczyk 
Wiesława Niemyska 
Ewa Pokos 
Ryszard Balcerek 
Zygmunt Baniewicz 
Zbigniew Kus 
Czesław N ogacki 

- 'Jokasta 
- Edyp 
- Kapłan 
- Kreon 
- Terezjasz 
- Sługa 
- Goniec 
- Domownik 

- Chór 

asystent reżysera JACE1K JA~OSZ 

?11 
PREMIERA MARZEC 1977 


