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SOFOKLES należy, obok Ajschylosa i Eurypidesa, do 
trójcy największych tragików greckich. 

Urodził się około roku 496 p. n. e. w podateńskiej wsi 
Kolonos, jako syn płatnerza Sofilosa. Był niezwykle 
uzdolnionym i pięknym dzieckiem, które otrzymało 
staranne i wielostronne wykształcenie. Już w młodości 
objawiał talent aktorski. Jego życie przypadało na dosyć 
szczęśliwy okres rozwoju demokracji ateńskiej i rozkwi
tu miasta w okresie rządów Peryklesa. Pełnił wiele 
ważnych funkcji politycznych i państwowych. Był 
również kapłanem boga - lekarza Asklepiosa. Po śmierci 
został heroizowany. Zmarłw wieku 91 lat, w roku 406 p. 
n.e. 

Kiedy miał zaledwie 28 lat zwyciężył w tragediowym 
agonie, czyli zawodach tragediopisarzy, orga
nizowanych co roku przed Wielkimi Dionizjami. Od tej 
pory zawsze zdobywał pierwsze lub drugie miejsce. 
Wprowadził kilka zmian w konstrukcję tragedii, m. in. 
prolog przed pieśnią wejściową chóru. Po Ajschylosie, 
który wprowadził na scenę drugiego aktora, dodał trze
ciego. Interesował się również rozwojem dekoracji 
i maszynerii teatralnej. 

Do naszych czasów zachowały się obszerne fragmenty 
dramatu satyrowego Tropiciele oraz w całości 7 tragedii: 
z kręgu mitu trojańskiego-Ajas,FilokletiElektra, z mitu 
tebańskiego -Król Edyp, Edyp w Kolo nos i Antygona oraz 
związane z mitem o Herkulesie Trachinki. 

„.tragedia grecka swą niezaprzeczalną wielkość zawdzięczała z jednej strony zdolności ukazywania naj
potężniejszych, najbardziej ważkich problemów etycznych w postaci uogólniej i zmetaforyzowanej, z 
drugiej zaś nieporównywalnej harmonii formy i struktury. Dramatopisarze greccy stale zmierzali do 
osiągnięcia doskonałej piękności swoicJl utworów, zarówno poprzez sam wybór tematów, jak też poprzez 
odpowiednie jego opracowanie. Tragedia grecka to dla nas trzy wielkie imiona: Ajschylos, Sofokles 
i Eurypides. Ale każdy z nich w inny sposób budował wielkość ateńskiego dramatu: Ajschylos przez 
wzniosłość i głębię swych koncepcji religijnych, Sofokles przez harmonijne połączenie treści i formy, 
dojrzałość refleksji moralnych i absolutny tragizm bohaterów, Eurypides przez subtelność i trafność 
obserwacji psychologicznej, śmiałość idei moralnych i religijnych oraz nowatorstwo w sposobie traktowania 

mitu. 
STANISŁAW STABRYŁA 

i 

W cztery lata po nagrodzeniu Persów Ajschylos po raz pierwszy zetknął się w dorocznych 
zawodach tragików z rywalem, którego sława niczym kometa coraz silniej błyszczała na finnamencie. 
Był nim 29-letni Sofokles, potomek zamożnej rodziny ateńskiej. Już w młodzieńczym wieku 
sprawował on fukncję przodownika chóru chłopięcego podczas święta zwycięstwa po bitwie pod 
Salaminą. 

Obaj kandydaci przedłożyli archontowi swoje tetralogie przeznaczone na Dionizje w roku 468 p. 
n. e. Obie zostały przyjęte i wystawione. Dzieło Ajschylosa spotkało się z uznaniem, ale nagrodę 
zdobył młodszy o 30 lat Sofokles. Niemniej, aż do czasu, gdy Ajschylos opuścił Ateny, obaj poeci 
pozostawali w przyjaznych stosunkach i równoprawnie dzielili między sobą laury w agonach 
tragików. Sofokles wywalczył zwycięstwo 18 razy. Ze 123 jego utworów, które jeszcze w II wieku 
p. n. e. były przechowywane w Bibliotece Aleksandryjskiej, 111 znanych jest z tytułów; ocalało 
7 tragedii i większe fragmenty jednego dramatu satyrowego. 

Sofokles podziwiał Fidiasza, który w tym samym czasie tworzył w marmurze, brązie i kości 
wizerunki człowieka równego bogom. J akFidiasz ożywił rzeźbę archaiczną, tak Sofokles tchnął życie 
w postaci swoich tragedii. Uwolnił je od monumentalnego schematyzmu postaci tragedii archaicznej. 
Wprowadził na scenę indywidualności, które ośmieliły się stawić czoła rozkazowi silniejszego. 
Przykładem - niepozorna Antygona, dorastająca dopiero do podjętego przez siebie zadania: "Nie 
przyszłam na świat, by współnienawidzić, lecz współkochać." (Przekład N. Chadzinikolau). 

Bogowie wtrącają buntownika "w otchłań cierpień bez wyjścia." Poddają go próbom, w których 
kosztem męczarni może zachować swoją godność. Człowiek jest świadomy tego zagrożenia. Ale 
swoim działaniem zmusza bogów do rozstrzygnięć krańcowych. Bohaterowie Sofoklesa 
doświadczają cierpienia jako najsurowszej, a zarazem uszlachetniającej szkoły "poznawania samego 
siebie". Sprowadzani na rozdroża przez okrutne wyrocznie, zdani na zagadkowe odmiany losu, 
wtrącani w zgubny zamęt umysłu, zmuszani do nie chcianych działań występnych - sami wydają się 
w ręce Erynii - mścicielek podziemi oraz karzącej sprawiedliwości "Dike, wykonawczyni wyroków". 
Ajas odbiera sobie życie, rzucając się na ostrze własnego miecza, król Edyp sam siebie oślepia, 
Elektra, Dejanira, Jokasta, Eurydyka, Antygona same szukają śmierci. 

Sofokles pozwala bogom bez zastrzeżeń triumfować nad nieubłaganym ziemskim losem, nad 
otchłanią nienawiści, szaleństwa, krwawej zemsty, przemocy i gotowości do ponoszenia ofiar. Sens 
cierpienia polega na jego pozornym bezsensie. Albowiem "Zeusa wola w tym dziele" (przekład 
K. Morawskiego) - jak czytamy w zakończeniu Trachinek. 

Z Sofoklesowej koncepcji nieodwracalności losu wysnuł Arystoteles swoją sławną definicję 
tragedii antycznej, której interpretacja od setek lat pozostaje sporna; Lessing objaśnił ją jako 
oczyszczenie namiętności przez lęk i współczucie; Wolfgang Schadewaldt interpretuje ją dzisiaj jako 
"rozkoszne wytchnienie od grozy i rozpaczy". Pisze Schadewaldt: "„. tragedia wywołuje wstrząs, 
a przez to, że wraz z pożądanym dreszczem grozy, będącej obliczem wszelkiej prawdy, i z zaspo
kojeniem potrzeby skargi przynosi na koniec katharsis i płynące z niej poczucie ulgi, można tym 
większą mieć nadzieję, iż - choć z natury swojej mierzy w całkiem inną stronę - od czasu do czasu 
dotknie czegoś, co w człowieku najistotniejsze, i być może pod wpływem tego zetknięcia z prawdą 
rzeczywistości człowiek wyjdzie odmieniony". 

MARGOT BERTHOLD 
"Historia teatru", Warszawa 1980, ss. 113 - 114 



STEFAN SREBRNY 
Tebański mit o Labdakidach 

Mit o Labdakidach w kolejnych swoich wcieleniach po
etyckich przybierał formy różniące się między sobą 
w szczegółach: inaczej przedstawiał się w opracowaniu 
epickim, inaczej u Ajschylosa, jeszcze inaczej u Sofoklesa. 
W ujęciu Sofoklesa wygląda on tak: Król Teb Lajos, syn 
Labdaka, otrzymał z Delf wyrocznię, która głosiła, że prze
znaczone mu jest umrzeć z ręki syna. Gdy syn ów przyszedł 
na świat, kazał go Lajos porzucić na górskim pustkowiu, aby 
tam zginął. Jednak sługa, któremu to zostało zlecone, ulito
wał się nad dzieckiem i zamiast je porzucić , oddał je paste
rzowi z Koryntu. Ten zaniósł dziecko na dwór królewski ; 
bezdzietna para królewska - Polibos i Meropa - przyjęła je 
za swoje. Syn Lajosa, któremu przybrani rodzice nadali imię 
Edypa, wychowany został przez nich w przeświadczeniu, że 
jest ich rodzonym synem; zdarzyło się jednak kiedyś, gdy 
był już dorosłym młodzieńcem, że mu ktoś zarzucił, iż jest 
tylko dzieckiem przybranym. Mimo że przybrani rodzice · 
zaprzeczyli temu, Edyp, aby położył kres szerzącym się . 
plotkom, udał się do Wyroczni Delfickiej z prośbą o po
twierdzenie; tam jednak, zamiast odpowiedzi na swoje pyta
nie, otrzymał straszną przepowiednię: że zabije ojca i ożeni 
się z matką. W przekonaniu, że jest synem Polibosa i Mero
py, Edyp postanowił nigdy nie wracać do Koryntu. Na 
wąskim górskim rozdrożu spotkał jadącego Lajosa; w wy ni- _ ~-
ku sprzeczkf zabił g?, n~e w.iedząc, z kim ma do czy~ienia . ~~~/ 
W ten sposob spełniła się pierwsza połowa wyroczni. Idąc -.> . -./ ,.;_~ ~· ~I • 
dalej, znalazł się Edyp pod "!'ebami; które cierpiały ~ówczas h :~- .. /;,~:;-''.\.· · i' · · •· 
od okrutnego potwora, Sfmksa; ow zadawał ludziom za- : : ·· • : · ·· ~·'. ·.-.Y 
gadkę , której nikt rozwiązać nie potrafił, a gdy nie otrzy- „· . ··: /.:t-7 '.-/ _.„ , 
myw~ odpowiedzi, _zabij~ ich. Edyp zagadkę rozwi~ał, Jq{t;.-: ·• .~:J . ' · 
uwolnił miasto od Sfinksa 1 w nagrodę otrzymał rękę świeżo ·.-. • .„$ ( 
owdowiałej królowej Jokasty - własnej matki. Tak spełniła }?t·,:,_.:·~· "::;:„_. __ >·''- :> 
się druga połowa wyroczni. . . ,,- ; ·: ... „, .; . „ . ••· ral•lllllll 

S~ereg lat panował Edyp w_ T~bach szczęśliwie. Docze- -~ ·' · . _· '. ~ (,ł_.i"'•· · ~ , . _ . , . .. . .. ·"'· . „ ....... ~ 
kał s_ię ~ Jokasty _czwor~a dziec1: .dwóch synów,_Eteolesa . .:ł 1~,„ :. · -: .. · .~ .?. ', ·:.i·~. ,· . . '•. ·~ . · ' :\," ,~„ 
i Polme1kesa (Polinika), 1 dwóch corek, Antygony 1 Ismeny. ~· . ~ - ·. . ·J ·; . . · ._..:· ·~ . „ ~ ~ ~ - . . . <)~ ·. :, ~- · 
Aż wreszcie wybuchła w Tebach straszna zaraza. Wyrocz- ' . ,: .: · :,:_;.:;~,-~:."i'.' " '.• ' ~· -"r'"i ·'·"' .. . 7 · ~„ ' ł .. :-. -..-_.„,..-.:·._.„. \':·„..;, ··\' ::,. · · . ·. . , . . . ·· 

~„ f" '• • ' - ' . .. ••"'':i' ' , '·- I~ .• - - ' ' r-' . • ' ' • 

nia, zapytana o radę, odpowiedziała , że przyczyną zarazy r:-,;~~4~ ., ::/!.{!. ~.:•. , .(:,!{·· ~.· , ';{' ,;:(•,;...;' ::,.~. ~::. ~ ·> „ ·:' : ':~~~„ ·~ · '~ ,!~:!~·,.,~."; < : 1>..,.,;ji.rr.i':. 

jest zmaza plamiąca miasto, w którym przebywa nie wykry
ty dotąd i nie ukarany zabójca Lajosa. Edyp energicznie 
zabrał się do sprawy wykrycia zabójcy, co krok za krokiem 
doprowadziło go do podejrzeń, że zabójcą jest on sam. 
Równocześnie przybył z Koryntu posłaniec z wieścią 
o śmierci Polibosa i obwołaniu Edypa królem Koryntu. Był 
to ten sam pasterz, który ongi otrzymał go z rąk sługi Lajosa 
jako niemowlę. Mimo że wyrocznia co do zabicia ojca 
pozornie się nie sprawdziła, Edyp odmówił powrotu do 
Koryntu w obawie sprawdzenia sie jej drugiej połowy. 
Wówczas pasterz koryncki wyjawił mu całą prawdę. Jokasta 
popełniła samobójstwo; Edyp w szale rozpaczy wykluł 
sobie oczy. 

Na tym jednak nie kończą się tragiczne dzieje rodu. 
W tradycji epickiej Edyp po samooślepieniu pozostał w 
Tebach jako król - zresztą raczej de iure niż de facto. 
Synowie jego, dorósłszy, ujęli w swe ręce faktyczne rządy. 
To im jednak nie wystarczyło: aby ślepemu ojcu dać do 
zrozumienia, że nie jest już królem, posłali mu w darze nie 
te części ze zwierzęcia ofiarnego, jakie się królowi należą. 
Wtedy on w gniewie przeklął ich: niech zginą obaj w brato
bójczej walce. 

Spełnienie klątwy nie dało na siebie długo czekać. 
Między braćmi wybuchł zacięty spór o władzę, zakończony 
wygnaniem Polonika. Wygnany udał się do Argos, gdzie 
poślubił córkę króla Adrasta i namówił swego teścia do 
przedsięwzięcia wyprawy wojennej przeciw Tebom. Pod 
naczelnym dowództwem Adrasta siedmiu wodzów sztur
mowało do siedmiu bram tebańskich; szturm został odparty, 
wodzowie nieprzyjacielscy, prócz samego Adrasta, ·który 
ocalał, polegli, wojska najeźdźcze cofnęły się, Teby wyszły 
z walki zwycięsko. Ale król Eteokles zginął: wystąpił do 
walki z bratem - i ten bratobójczy pojedynek zakończył się 
śmiercią obu. Tak doszczętnie wyginął - przynajmniej 
w męskiej linii - przeklęty ród; dzieje rozpoczęte nieświa
domym ojcobójstwem Edypa zakończyły się świadomym 
bratobójstwem jego synów. Tu rozpoczyna się akcja Anty
gony Sofoklesa. 

(Fragmenty książki "Teatr grecki i polski", Warszawa 1984) 



Wiele jest mocy, lecz nie ma większej nad człowieka. On mknie przez spienione, wzburzone morze, 
wśród fal odmętu. N aj większą z bogów, nieśmiertelną, niewyczerpaną Ziemię orze z roku na rok przy 
pomocy koni i lemiesza. Usidla płochliwe ptaki i polne zwierzęta, zbiera skarby morza, ów prze
myślny człowiek. Swoim sprytem zwycięża dzikie zwierzęta, ujarzmia w uprzęży grzywiaste konie 
i krzepkie byki. Człowiek człowiekowi przekazał mowę i myśl lotną jak wiatr, życie ujął w prawidła. 
Wybudował domy, schronił się w nich przed dokuczliwym mrozem i deszczem. Wynalazł leki na 
choroby. Na wszystko znajdzie radę, nawet na to, co przyszłe wieki mu zgotują, tylko przed śmiercią 
nie może uciec. Mając przedziwny dar pomysłowości, wpada raz w zły, raz w dobry czyn. Gdy szanuje 
prawa ziemskie i boską sprawiedliwość, ojczyzna oddaje mu hołd. Wrogiem jej będzie, kim z własnej 
dumy zawładnęło zło. 

Kazimierz Siedlaczek (Kreon), Robert Wdaniec (Aimon) 

Na pierwszym planie Halina Kosela (Antygona) 

Miłości, niezwyciężona w walce! Miłości, na kogo trafisz, zniewalasz. Nocny marku na delikatnych 
policzkach dziewczęcych, wędrujesz po morzu, po chatach i dziedzińcach . Nikt uciec od ciebie nie 
może, ani nieśmiertelny, ani człowiek doczesny. Szalony, kto ma cię w sobie. 
Ty bałamucisz nawet umysły ludzi prawych, zapędzasz ich w złe czyny na własną zgubę. Niezgodę 
szerzysz wśród krewnych. Oczywiste więc zwycięstwo miłosnego pożądania spod powiek pięknej 
kobiety, co swoim majestatem stoi obok wielkich praw rządzenia światem. Bo niezwyciężona gra 
w oczach bogini Afrodyty. 



Konstandinos Kawafis 

Tragedia antyczna 

Tragedia antyczna, tragedia antyczna 
jest święta i rozległa jak serce wszechrzeczy. 
Jeden zrodził ją lud, jedno miasto Hellady, 
ale zaraz się wzbiła w górę i rozstawiła w niebie 
scenę. 

W teatrze olimpijskim, na arenie ich wartej, 
Hippolitos, Ajas, Alkestis i Klitajmnestra 
?powiadają nam o życiu strasznym i pustym, 
1 na ziemię zbolałą pada lito~i boskiej kropla 

Tragedię w jej najmłodszej postaci 
oglądał i podziwiał lud ateński. 
Potem dorosła ona w szafirowym 
teatrze niebios. Jej słuchaczami 
byli tam nieśmiertelni. Siedz.ąc na wysokich krzesłach 
z czystego diamentu, bogowie w niewysłowionej 

ra~o~i. wsłuchi.wali się w piękne wiersze Sofoklejskie, 
~1braCJ~ Eurypidesa, wzniosłość Ajschylosową 
i attyckie subtelnego Agatona pomysły. 
Godnymi aktorami tych wspaniałych dramatów 
~yły Muzy i Hermes, i mądry Apollo, 
1 kochany Dionizos, Atena i Hebe. 
Poezją napełniały się niebiańskie sale: 
~ozbrzmiewają monologi, wymowne i bolesne, 
~ chóry.' niewyczerpane zdroje harmonii, 
1 dowcipne dialogi z ciętymi frazami. 
Cała natura pełna czci milkła, by boskiego 
ś"'.'ię~ nie zakłócił łoskot burzy. Spokoju 
wielkich bogów strzegło nieruchome, korne 
powietrze, ziemia, morze. I niekiedy 
doci~r~o d? nich echo z wyżyn, wonne 
tc~ieme ~u wersów, z wołaniem bogów: "Brawo!", 
bukietu uwitego z trymetrów. I powietrze 
mówiło do ziemi, staruszka zaś ziemia do morza: 
"Chicho, sza! Słuchajmy! W niebiańskim teatrze 
dają właśnie spektakl Antygony". 

Przełożył Zygmunt Kubiak 

Na pierwszym planie Witold Rybicki (Tyrezjasz) 
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