


„. na szczycie świata myśli 
świeci idea Dobra 

i bardzo trudno ją dojrzeć, 
ale kto ją dojrzy, 

ten wnet wymiarkuje, 
że ona jest dla wszystkiego 
przyczyną wszystkiego, 

co słuszne i piękne, 
że w świecie widzialnym 
pochodzi od niej światło 

11ego pan, 
a w świecie myśli 

ona panuje i rodzi prawdę i rozum, 
i że musi ją dojrzeć ten, 

który ma postępować rozumnie 
w życiu prywatnym 

lub publicznym. 
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.O Sofokles, to obok Aischylosa i 
Eurypidesa jeden z trzech największych 
tragików, jakich wydała starożytna 

Grecja. Urodził się w 496 roku w 
podateńskiej wsi Kolonos, w zamożnej 
rodzinie mieszczańskiej, dzięki czemu 
mógł otrzymać bardzo staranne 
wykształcenie. Rozkwit jego twórczości 
przypadł na czasy, gdy Ateny pod 
kierownictwem Peryklesa przeżywały 
najlepszy okres w całej swojej historii. 
Bujnie rozwijała się nauka i 
sztuka,szczytowy okres swego rozwoju 
osiągnął teatr, który stał się najbardziej 
ulubioną rozrywką mieszJ<ańców 

miasta. To Perykles wprowadził zasiłek 
dla najuboższych obywateli Aten po to, 
by każdego stać było na kupno biletu i 
udział w przedstawieniach teatru. 
Sofokles żył 90 lat (zmarł w 406 r p.n.e.) i 
w ciągu tego długiego, jak powszechnie 
uważano - szczęśliwego - życia zdołał 

napisać 123 sztuki. Wiele z nich na 
konkursach dramatycznych otrzymało 
nagrody, pierwszą - lub co najmniej 
drugą. Ze starym mistrzem Ajschylosem 
wygrał, zanim osiągnął 30 rok życia. Do 
naszych czasów zachowało się niestety 
tylko 7 tragedii z olbrzymiego dorobku 
Sofoklesa 

O Otoczony niezwykłym szacunkiem 
współobywateli, Sofokles odgrywał 

znaczną rolę w życiu publicznym Aten. 
Piastował różne urzędy, m.in. 2-krotnie 
powierzano mu funkcję stratega. Na 
jednym z tych wyborów zaważyć miało 
uznanie, zdobyte dzięki tragedii pt. 
A11tygonn. Sztuka ta została 

przedstawiona publiczności w 442 

roku p.n.e. Od tamtego czasu minęło 
2330 lat, gdy po raz pierwszy 
zaprezentowano ją w polskim teatrze -
zdarzenie to miało miejsce w Krakowie, 
w 1888 roku. Niniejsze przedstawienie 
od roku premiery dzieli już blisko 2 i 
pół tysiąca lat Antygo11ę zalicza się do 
najwybitniejszych dzieł klasyki 
światowej. Czy u współczesnej 

publiczności dzieło to może wzbudzać 
emocje, dające się porównać z 
wrażeniami pierwszych widzów? 

O Temat Antygony nawiązuje do 
mitów tebańskich, które dostarczały 

dramaturgom wielu inspiracji. Sztuka 
Sofoklesa podejmuje jakby dalszy ciąg 
tej historii, którą opowiedział w swej 
tragedii Siedmiu przeciwko Tebom 
Ajschylos. Dzieło Ajschylosa 
dotyczyło wyprawy, zorganizowanej 
przeciwko Tebom przez wygnanego z 
nich Polinika, któremu królestwo we 
wspólne z bratem władanie powierzył 
ojciec - nieszczęsny król Edyp . 
Wyprawa zakończyła się klęską, w 
bratobójczej walce polegli obaj synowie 
Edypa. Z rozkazu nowego władcy -
Kreona zwłoki Polinika jako zdrajcy i 
wroga ojczyzny mają zostać nie 
pochowane. Sprzeciwia się temu 
siostra zabitego .- Antygona. Konflikt 
między tymi dwojgiem, konflikt ich 
postaw stał się osią dramatu Sofoklesa. 
Antygona za nieposłuszeństwo wobec 
władcy zostaje ukarana, ale Kreon nie 
wyszedł z tego sporu jako zwycięzca. 

ALINA KOCHAŃCZYK 
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