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Sofokles 
Sophokl~s , SQphocles , łac. pol. 

Sofokles, 496-406 p.n.e., grecki poeta 
tragiczny. Urodzony w attyckiej 
gminie Kolonos; syn Sofillosa, wła
ściciela warsztatu zatrudniającego 
zapewne niewolników. Jako młody 
chłopiec zdobywał nagrody w zawo
dach muzycznych i lekkoatletycznych. 
Po bitwie pod Salaminą przewodni
czył chórowi młodzieńców śpiewają

cemu pean na cześć zwycięstwa . 

W 443/442 został jednym ze skarb
ników Związku Morskiego Aten. Był 

dwukrotnie strategiem (razem z Pery
klesem w czasie wojny z Samos w l. 
441-439 oraz w 428), a w I. 413-411 
człowiekiem grona tzw. probulów, oli
garchicznych komisarzy przygotowu
jących zmianę ustroju Aten. 
Utrzymywał bliskie stosunki z Pery
klesem, Herodotem i innymi wybitny
mi osobistościami swej epoki. Brał 
czynny udział w sprowadzeniu do 
Aten kultu Asklepiosa (na którego 
cześć napisał pean), za co po śm ierc i 
sam dostąpił heroizacji pod imieniem 
Deksjona. Z małżeństwa z Nikostratą 
miał kilku synów, jeden z nich, Iofon, 
był także tragikiem, ze związku zaś 
z Theoris urodził się Ariston, którego 
syn, również Sofokles, wystawił już 
po śmierci dziadka ostatnią jego trage
dię, Edypa w Kolonie. Pierwszy raz 
wystąpił Sofokles w agonie tragicz
nym w 468 odnosząc zwycięstwo nad 

Ajschylosem. Napisał ponad 120 dra
matów, tj. ok. 30 tetralogii, z których 
20 lub 24 uzyskało pierwszą nagrodę , 

pozostałe drugą. Był też autorem nie 
zachowanych elegii i prozaicznego 
dzieła o chórze. Tematy swoich dra
matów czerpał z kręgu wielkich mi
tów: trojań skiego, tebańskiego , o 
Atrydach, o Heraklesie. Zachowało się 

w całości 7 tragedii, na papirusie zaś 
duża część dramatu satyrowego Tro
piciele (lchneutqi), stanowiącego dra
matyzację wątku hymnu homeryckie
go o małym Hermesie, wynalazcy liry. 
Mamy także kilkaset fragmentów ze 
sztuk zaginionych. Ajas, dramat 
uważany za najwcześniejszą z za
chowanych tragedii , przedstawia his
torię samobójstwa bohatera, który 
poczuł się skrzywdzony wyrokiem 
swoich towarzyszy broni , przyznają
cym nie jemu , lecz Odyseuszowi 
zbroję Achillesa. Ogarnięty szałem, 
wymordował wówczas barany, biorąc 
je za wodzów achajskich. Wszystkie 
te zdarzenia rozgrywają się jednak za 
sceną. w tragedii chodzi natomiast 
przede wszystkim o cześć Ajasa, 
który, by ją odzyskać, decyduje się na 
samobójstwo . Przedmiotem drugiej 
części dramatu jest ten sam problem, 
widziany jednak od strony Greków: 
mają oni rozstrzygnąć, czy można 
przyznać Ajasowi prawo do pogrzebu. 
Występuje tu typowy dla poglądów 
Sofoklesa motyw bezsilności czło
wieka wobec jego losu, któremu 



można się tylko poddać. Antygona 
(Antigone), wystawiona przypuszczal
nie ok. 442 p.n.e. przeciwstawia od
wieczne prawa niepisane ustano
wionym przez ludzi prawom państwa. 
Wbrew zakazowi nowego władcy 
Teb, Kreona, Antygona, córka Edypa, 
grzebie swego brata Polynejkesa, 
który zginął walcząc 

przeciw własnej ojczyź
nie. Za karę zamurowana 
żywcem popełnia samo
bójstw o, zanim skru
szony wreszcie Kreon 
zdąży przynieść jej uła
skawienie. Kreon płaci 
jednak osobistą katastrofą 
za swoją hybris (buta, 
pycha, przekraczająca 
wyznaczone człowiekowi 
granice). Z własnej ręki giną: jego syn 
Hajmon, narzeczony Antygony i żona 
Eurydyka. Antygona jest jednym 
z najsłynniejszych dramatów w litera
turze europejskiej (wspaniały jest 
zwłaszcza spór Kreona i Antygony, 
przeciwstawiających swoje racje , 
w czasie którego z ust Antygony pada 
sławne zdanie: "Współkochać przy
szłam, nie współnienawidzić") . Król 
Edyp ( Oidipus ty_rannos) , sztuka 
wystawiona ok. 430 jest znowu tra
gedią losu ukazującą bezs ilność 
człowieka , nawet szlachetnego i peł
nego energii, wobec nieuchronnej woli 
bogów. Edyp, który zrobił poprzednio 
wszystko, by uniknąć popełnienia 

zapowiedzianych przez wyrocznię 
Apollona zbrodni, szukając teraz 
ratunku dla nękanego przez zarazę 
państwa, sam nieświadomie zmierza 
stopniowo do odsłonięcia całej strasz
liwej prawdy. Dzięki mistrzowskiej 
konstrukcji napięcie stale wzrasta aż 
do tzw. perypetii, przełomowego pun

ktu w akcji, kiedy wiado
mość o śmierci domnie
manego ojca Edypa, po
zornie uwalniająca go od 
strachu przed popełnie

niem ojcobójstwa, w rze
czywistości doprowadza 
do ostatecznego ujawnie
nia , że to on właśnie, 
Edyp, jest synem poprze
dniego króla Teb, Lajosa, 
i jego małżonki, Jokasty, 

a zatem nie tylko owym poszuki
wanym zabójcą Lajosa, lecz także 
ojcobójcą, żyjącym w kazirodczym 
związku z własną matką . Wówczas 
Jokasta popełnia samobójstwo, Edyp 
zaś sam się oślepia. Sztukę cechuje 
ironia tragiczna polegająca na tym, 
że to co mówią na scenie bohaterowie 
dramatu, ma również sens drugi, zro
zumiały tylko dla widzów. Elektra , 
wystawiona ok. 415, podejmuje temat 
matkobójstwa Orestesa, traktowany 
poprzednio przez Ajschylosa w Ofiar
nicach, lecz tutaj na plan pierwszy 
wysuwa się postać tytułowej bohater
ki, opłakującej ojca i żyjącej tylko 
nadzieją powrotu brata, który przyj-

dzie go pomścić . Sztuka zawiera też 
powikłaną intrygę (opowieść o rze
komym zgonie Orestesa) i scenę 
rozpoznania. W odróżnien iu od 
Ajschylosa i Eurypidesa (Elektra, 
Orestes) Sofokles uważa , że czyn 
popełniony z rozkazu Apollona nie 
może budzić żadnych moralnych wąt
pliwości , toteż jego trage
dia kończy się pomyślnie 

dla obojga bohaterów 
i nie ma w niej miejsca 
dla Erynii śc ig aj ących 
Orestesa. Trachinki (Tra
chiniai), sztuka nazwana 
tak, od chóru dziewcząt z 
Trachis , gdzie toczy s ię 
akcja, opowiada o śmierci 
Heraklesa, spowodowanej 
nieumyślnie przez jego 
żonę Dejanirę , która pragnąc 
odzyskać uczucie niewiernego mał
żonka posyła mu szatę przesyconą 
krwią centaura Nessosa, przekonana, 
że krew ta jest środkiem czarodziej
skim zapewniającym miłość . Owa 
"szata Dejaniry" pali ciało Heraklesa 
żywym ogniem. Tragedia kończy się 
jego śmiercią, którą poprzedza 
samobójcza śmierć Dejaniry. W Fi/o
ktecie (Filoktetę,s; 409), najbardziej 
może psychologicznej z tragedii 
Sofoklesa (wpływ Eurypidesa), opra
cował poeta znany mit z kręgu tro
jańskiego. Odyseusz i nieznoszący 
kłamstwa młody syn Achillesa, Ne
optolemos, przybywają na Lemnos, by 

sprowadzić pod Troję pozostawionego 
tu przez Greków Filokteta, bez 
którego obecności Troja nie może być 

zdobyta. Odyseusz próbuje podstępu , 
lecz Neoptolemos, choć poprzednio 
przez niego ze znacznym trudem 
przekonany, załamuje s ię w końcu 
i mówi prawdę. Filoktet nie ma zatem 

zamiaru j echać pod 
Troję , ale ponieważ z mi
tu wiadomo, że pojechał , 

Sofokles musi w ostatniej 
chwili (na wzór Eury
pidesa) wprowadzić bóst
wo ("deux ex machina"), 
które go do tego nakłoni. 
W Edypie w Kolonie 
(Oidipus en KolonQ), 
wystawionym ju ż po 
śmierci Sofoklesa w 40 l , 

wraca stary poeta do historii Edypa, 
by pokazać, że człowiek , tak okrutnie 
przez bogów dotknięty , był zarazem 
ich wybrańcem . U kresu bolesnej 
wędrówki przechodzi przez śmierć na 
wyższy poziom istnienia, zostaje 
herosem , który ze swego grobu 
w świętym gaju w Kolonos będzie 
odtąd chronił przed złem okolicznych 
mieszkańców . Opieki w tej ostatniej 
drodze użycza Edypowi ateński król, 
Tezeusz, on też jest jedynym ~wiad

kiem jego tajemniczego odej ścia . Ta 
pozbawiona właściwie akcji sztuka ma 
jednak olbrzymi ładunek nastroju , 
który czyni z niej jedną z najpięk
niejszych tragedii greckich. Słynny 



jest zwłaszcza chór z poc hwałą 
Kolonosu, ojczyzny poety. Arystoteles 
wymienia 3 zasadnicze innowacje 
Sofoklesa: wprowadził on trzeciego 
aktora, powiększył chór z l2 osób do 
15 oraz jako pierwszy posługiwał się 

malowanymi dekoracjami. Najważ
niejszy był niewątpliwie 
ów trzeci aktor, gdyż poz
wolił on poecie zwiększyć 
liczbę postaci wystę

pujących w dramacie, co 
z kolei umożliwiło dalsze 
zróżnicowanie charak
terów , jak również budo
wanie skomplikowanej 
akcji. Aktorów swoich 
potrafił Sofokles wyko
rzystać bardzo zręcznie 
tworząc np. sceny, w których 3 osoby, 
postawione w tej samej sytuacji, prze
żywa ją ją cał k i em odmiennie : tak 
w Elektrze goniec opowiada o śmierci 
Orestesa, by oszukać Klitaj mestrę 

i ułatwić Orestesowi dokonanie zem
sty , dla Klitajmestry wiadomość ta 
oznacza wyzwolenie z ustawicznego 
strachu , dla Elektry zaś - koniec 
wszelkiej nadziei. Sofokles zerwał 

z tradycją łączenia w trylogię sztuk 
wiążących się ze sobą treścią . Zmusiło 
go to do udoskonalenia budowy tra
gedii, gdyż w jednej trzeba było zam
knąć teraz wszystko to , co poprzednio 
mieściło s ię w całej trylogii, gdzie za
zwyczaj pierwsza sztuka s tanowiła 

ekspozycję , ostatnia zaś niejako epilog 

całośc i . Dramaty Sofoklesa są prze
ważnie konstruowane w ten sposób, że 
cała akcja zmierza do katastrofy, którą 
bezpośrednio poprzedza nieoczeki
wana i zawsze złudna zmiana na lep
sze, pogłębiająca jeszcze przez kon
trast grozę następującego wnet po niej 

tragicznego zakończen i a . 

Chór Sofok lesa jest 
niekiedy wyrazicie lem 
poglądów poety i niejako 
widzem idealnym, który 
interpretuje zgodnie z in
tencj ą autora akcję sce
ni czn ą. To jednak nie 
wyczerpuje całej jego ro
li. Zazwyczaj jes t ona 
zdecydowanie drama
tyczna, lecz nieraz poeta 

zmienia św i adomie charakter chóru 
pisząc także p ieśni czysto liryczne. 
Często zamiast chóru spotykamy tzw. 
ko mmosy, tj . przemienne part ie 
śpiewane aktorów i chóru . Spośród 

tragedii Sofoklesa największy wpływ 

na późniejszą l iteraturę wywarł Król 
Edyp, uznawany za najdoskonalsze 
dzieło. Doczekał się wielu naś l adow
nictw , m. in . Cornei ll e' a, Racine'a 
i Wo ltera . Również Antygona 
wywarła silny wpływ , zwłaszcza w 
czasach nowszych (Anoui lh, Brecht) . 

wg "Słownika pisarz,y 
antycznych", 1982 

Maria Janion 

Na rozstajach dróg 
Tragedia i mit 

Tragedia grecka obfituje w okropne 
zbrodnie; są one popeł
niane najczęściej w wiel
kich rodach bohaterskich 
i królewskich. Ojcobój
stwo, matkobójstwo, mor
dercza rywalizacja braci 
i bratobójstwo, dziecio
bójstwo, dodajmy jeszcze 
do tego: kazirodztwo 
i samobójstwo z poczucia 
hańby - oto repertuar 
rodzinnych konfliktów 
i perypetii , które stawiają bohaterów 
tragedii wobec ostateczności straszli
wego losu. Arystoteles w swej Poetyce 
zalecał szczególny wybór tematów: 
tragiczne wydarzenia miały się rozgry
wać między bliskimi sobie ludźmi, 
połączonymi więzami rodzinnymi. 
W ten sposób silniejszy mógłby być 
końcowy efekt katharsis - oczyszczenia 
namiętności. Rodzina jako temat 
tragedii umożliwiała dotarcie do pod
stawowych związków ludzkich. Jest 
ona również elementarnym tworzywem 
mitu, który zawiązuje się w obrębie 
pierwotnych relacji rodzinnych. 

Najstarsza forma historii Edypa nie 
zawierała jeszcze wcale fatalnej za
powiedzi wyroczni. Ograniczała się do 

spotkania na skrzyżowaniu dróg 
podążających z różnych kierunków 
ojca i syna, którzy się wzajemnie nie 
znali i zderzyli się w morderczym dla 
ojca zwarciu. Gdyby byli zupełnie 
obcymi sobie ludźmi, dalszy przebieg 
zdarzeń nie musiałby przybrać tak 

strasznego obrotu, jak to 
się dzieje i w różnych 
wersjach mitu, i w tra
gedii Sofoklesa. Wszak 
ojciec Edypa, Lajos, ka
żąc nowonarodzone dzie
c i ę wyrzucić na pust
kowie, by tam zginęło, 
posłuchał wyroczni, która 
zapowiedziała mu, że 
zostanie zabity przez wła
snego syna. Koszmar się 

jednak spełnił. „Dobrzy ludzie" uchro
nili dziecko od niechybnej śmierci -
i Edyp zamordował Lajosa na rozsta
jach dróg. W filmie Pier Paolo Pa
soliniego Król Edyp rozdroża te zo
stały przedstawione jako miej sce 
niesamowite, chętnie uczęszczane 
przez demony, które zwłaszcza w po
łudnie lubią tu odprawiać swoje 
złowrogie harce. Tu się może za
dzierzgnąć „węzeł tragiczny" i tu los 
spada na Edypa. U Sofoklesa po opisie 
wydarzeń właśnie na rozstajach Edyp 
rozpoznaje, że jest mordercą swego 
ojca. Po zabiciu męża Jokasty może 
się stać - nie wiedząc przecież co 
czyni, może gnany nieświadomą tęs
knotą za bezpieczeństwem rodzinnego 



domu, jakiego nigdy nie zaznał - mę
żem własnej matki, którą, jak mówi 
Sofokles, „zapłodnił, choć wyszedł. 
z jej łona". 

Skupienie w losie Edypa właśnie 
brzemiennego w konsekwencje 
zawęźlenia rodzinnego skłoniło Fre
uda do wyrażenia prze
konania, że tragedia So
foklesa działa na nas nie 
jako tragedia losu, przed
stawiająca daremną wal
kę człowieka przec iw 
potędze przeznaczenia, 
lecz ze względu na 
„ o s o bl i wo ś ć 
ma teri ału " , 

na którym wykazane 
zostało przeciwieństwo 
między przemożną wolą bogów a da
remnym oporem ludzi. Freud zatem 
sądził, że silniej niż konflikt między 
człowiekiem a losem wpływa na nas 
„materi ał " rodzinny tragedii So
foklesa, zaczerpnięty z sięgającego 
czasów dzieciństwa snu czyli pod
świadomości. 

Naruszenie pod obuchem losu przez 
bohaterów tragedii więzi rodzinnych, 
często nie świadome i mimowolne 
przekroczenie podstawowych zaka
zów, może jednak kazać nam myśleć 
o czym innym: o greckim wyobra
żeniu kondycji ludzkiej, o „zamu
rowaniu w człowieczeństwie" , jak 
o tym mówi Zygmunt Kubiak w ko
mentarzu do swej Mitologii Greków 

i Rzymian. Gdy się jest człowiekiem, 
a nie bogiem, nie ma ucieczki przed 
losem, to znaczy skończonością kon
dycji. Życie bohaterów tragedii 
właśnie w rodzinie ujawnia z całą 
mocą niemożność wycofania się 

z pułapki, zastawionej przez ludzki 
byt. Zawsze jest się 
czyimś synem, czyjąś 
córką - oto początek moż
liwej tragedii . Pomyślmy 
choćby: Edyp jest synem 
Lajosa i Jokasty, Antygo
na jest córką Edypa i Jo
kasty, więc córką i siostrą 

Edypa i wyobraźmy sobie, 
co dalej może z tego 
wynikać „. Właśnie w ro
dzinie kłębią się nieroz

wiązywalne antynomie. „Archaiczne 
dno podchodzi niemal pod powierznię 
tekstu", pisał Roland Barthes o się
g aj ących do archetypu rodzinnego 
tragediach Racine' a, ale i o wszystkich 
prawdziwych tragediach. Stąd nasza 
cześć dla nich, i lęk przed nimi, i ich 
potrzeba nieodzowna. S tąd siła 

oddziaływania. 

Przekleństwo przed naszym 
urodzeniem 
Nowożytna tradycja czytania Króla 

Edypa pozwala widzieć w nim dwie 
tragedie: nieświadomości i świado
mości . Podążmy za tymi projektami 
lektury. 

Jeden prowadzi wstecz - ku 
nieświadomości. Paul Ricoeur zwraca 
uwagę na to, iż nieświadomość zawsze 
daje do zrozumienia, że - aby pojąć -
musimy sięgnąć do figur wcze
śniejszych: albo czasowo i zda
rzeniowo, albo symbolicznie. „Czło
wiek jest jedyną istotą 
wydaną na pastwę swego 
dzieciństwa, jest istotą, 
którą dzieciństwo pociąga 
bezustannie wstecz". Na 
tym właśnie Freud buduje 
swoiście uniwersalisty- ! 

czną interpretację Edypa. 
„Jego los wstrząsa nami 
dlatego, że mógłby się 
stać także naszym losem, 
ponieważ wyrocznia przed 
naszym urodzeniem zawiesiła nad 
nami to samo przekleństwo, co nad 
nim". Wszystkim przeznaczono, by 
pierwszy dziecięcy seksualny impuls 
kierował się w stronę matki, a pier
wsza zazdrosna nienawiść w stronę 
ojca; sny przekonują nas o tym. 
Również sny o śmierci drogich osób. 
Król Edyp to tylko „spełnienie życzef1 
naszego dzieciństwa". W samym tek
ście tragedii Freud odnajduje dowód, 
że Sofokles czerpie z archaicznego 
zbiornika snów. Oto Jokasta mówi do 
Edypa: 
„ Myśl o mi/ości z matką ciebie nęka, 

wielu się ludzi we foie z matką kładzie 

do loża, życie by do cna obrzydło, 
kto by na senne miał zważać mamidło. " 

Sen wymieniony przez Jokastę 
stanowi zdaniem Freuda klucz do 
tragedii Sofoklesa oraz część uzu
pełniającą do snu o śmierci ojca. „Fa
buła o Edypie to reakcja fantazji na te 
dwa typowe sny", konkluduje Freud. 
Stłumienie dziecięcych, ukrytych w 

nieświadomości skłon

ności kazirodczych, sta
nowi fundament cywili
zacji zachodniej . Dorośli 
umieją wypierać te fan
tazje, ich otwarte ujaw
nienie się w życiu Edypa 
każe rozpoznać w nim 
wyobrażenie losu wyjąt
kowe go. Jednak Freud 
nazywa go powszech
nym, tworząc kluczowe 

dla psychoanalizy pojęcie ,,kompleksu 
Edypa". W narracji Freudowskiej -
uderza słowo „my". Oczywiście autor 
Objaśniania marzeń sennych w ten 
sposób podkreślał wspólne , prastare 
doświadczenie ludzkości , a raczej 
męskiej jej części. Dlatego też musiał 
powstać żeński odpowiednik „kom
pleksu Edypa" - „kompleks Elektry". 

Los jako wróg 
Druga interpretacja zmierza 

w innym kienmku - ku świadomości , 

i całkiem odmiennie w związku z tym 
traktuje Edypa, który idzie ku świado
mości siebie, ku samopoznaniu. Jak 
utrzymuje Ricoeur, przekraczając pro
jekt analityczny Freuda , „jądrem 



prawdziwej tragedii Edypa jest nie 
problem płci, lecz światła. Symbolem 
jego jest Apollo, który wzywa Edypa 
do poznania samego siebie". Edyp 
przede wszystkim pragnie wiedzy. 
Jokasta natomiast kilkakrotnie uprasza 
go, by porzucił swe „badania". 

„ Skoro przyszłości nie 
można odgadnąć, 

to czemu człowiek 
w ciągłym ma być lęku ... " 
„ Przestań się dręczyć tym 
ciągłym zwątpieniem ... " 
„na bogów,jeśli ci jest 
życie miłe, przestań, tej 
męki znosić nie mam sity!" 
„A jednak błagam, tych 
badań zaniechaj!" 

Nie możn a poznać 
przyszłości, nie trzeba zgłębiać prze
szłości: „najlepiej chyba żyć tak, ot, 
z dnia na dzień", poprzestać na tym, co 
niesie teraźniejszość. Edyp ma na to 
jedną odpowiedź: „Pragnę do głębi 
zbadać tajemnicę", tajemnicę swego 
pochodzenia - i nic nie może go w tym 
zamiarze powstrzymać . 

Interpretatorzy zwracają uwagę na 
zasadnicze znaczenie roz111cy 
w nastawieniu Edypa i Jokasty. Od 
tego zależy rozumienie czło 
wieczeństwa: albo się jest ofiarą losu, 
albo się wszczyna walkę o zdobycie 
prawdy o sobie samym. „Jokasta, 
która powiada otwarcie - pisze Bruno 
Bettelheim - że nie chce odkryć 
prawdy, nie zdoła też stawić jej czoła, 

kiedy zostanie odkryta , i zg1111e 
(popełniając samobójstwo). Edyp, 
który stawia czoło prawdzie, mimo że 
wiąże się ona dla niego z wielkim 
niebezpieczeństwm , z jakiego przynaj
mniej niejasno zdaje sobie sprawę, 
przeżyje". Czekają go wielkie cierpie

nia, ale też wielkie uspo
kojenie i duchowe prze
mienienie, jak świadczy 
ostatnia sztuka Sofoklesa 

· Edyp w Kolonie. 
Idea obiektywnego ety

czne go samopoznania 
w tragedii pojawia się 
w kulturze nowożytnej po 
raz pierwszy u Hegla 
właśnie w związku 

z Królem Edypem. Edyp 
„n i e ś w i a d o m i e, bez zamiaru 
uczynił coś, co później dopiero 
okazało się pogwałceniem mocy ety
cznych , które powinny być 
bezwzględnie szanowane". Nie zrzuca 
jednak odpowiedzialności na niejasne 
poduszczenia nieświadomości, lecz 
jako charakter heroiczny, który Hegel 
najwyżej ceni, bierze na siebie, teraz 
już zupełnie świadomie, wszystko, 
czego dokonał. 

„Gdzie znaleźć ślady zadawnionej 
zbrodni?" - pyta Edyp prawie na po
czątku tragedii i rozpoczyna żmudną 
i bolesną pracę dochodzenia prawdy. 
To pociągało ku niemu wszystkich, 
którzy poszukiwali w tragedii wyrazu 
najwyższego cierpienia: cierpienia 

w poznaniu i przez poznanie. Dążenie 
do wiedzy sprowadza świadomość 
nieszczęśliwą, taka jest kondycja czło
wieka. Wszak wieszczek Tyrezjasz 
ostrzega Edypa: 
„ O, biada, biada wiedzy, co zakałą 
dla wiedzącego, lepiej jest zapomnieć, 

lepiej nie wiedzieć o tym, 
co się stało. " 
Po poznaniu prawdy Edyp 
mówi: 
„Biada mi, wiem już to, co 
wiedzieć chciałem, 

o słońce, nie chcę się 
cieszyć twym błyskiem [ .. .]" 

Hegel jako twórca 
nowożytnej teorii tragiz
mu podkreślał , że nie jest 
jeszcze w sposób ko
nieczny tragiczny człowiek walczący 
sam przeciw wszystkim. Staje się nim 
dopiero wtedy, gdy czyhający 
z zasadzki „wróg" tkwi wewnątrz 
niego samego. To, co jest mu wrogie, 
znajduje się w człowieku, a nie p o z a 
nim. „Los jest jak gdyby świa

domością samego siebie, ale siebie 
jako nieprzyjaciela", wykładał Hegel. 
W tym wspaniałym i mrocznym zda
niu zawarta została cała nowożytna 
koncepcja losu. Nie jest on niczym 
z zewnątrz. Jest on w nas, jest nami. 
Ale poznać go musimy jako naszego 
nieprzyjaciela, naszego wroga, który 
stawia nam opór i stara s i ę nas 
podejść. Tak musimy żyć osaczeni od 
środka. Dlatego nikt za nas nie ponosi 

odpowiedzialności, tylko my sami. 
,,Zrozumieć się umierając", oto formu
ła losu bohatera tragicznego. Wtedy 
ogląda on z zewnątrz własny los, 
będąc z nim jednocześnie całkowicie 
utożsamiony. Fryderyk Schiller mówił 
o takim losie słowami Ajschylosa: któ

ry człowieka podnosi , -
kiedy człowieka druzgoce. 
Edyp wydaje na siebie -
nie wiedząc o tym -
wyrok. Rzuca klątwę na 
niewykrytego zabój cę 
Lajosa, którego obecność 
w Tebach sprowadziła na 
miasto zarazę: 
„ Tego, kimkolwiek jest, 
wypędzam męża 

Z krainy, w której moc 
i tron są moje, 
Niech nikt nie przyjmie go i nie zagadnie, 
Niech się ni w modłach z nim 
ani w ofiarach, 
Ni w świętej wodzie nie łączy. Niech każdy 
Precz go odpycha od swych wrót, 
on bowiem 
Jest dla nas plamą. " 

(Przekład Z. Kubiaka) 
Staje się w ten sposób katem samego 

siebie. Musi siebie ukarać - bez litości 
i rozczulania się nad sobą . Wykłuwa 

sobie oczy i udaje się na wygnanie. 
Dzięki oślepieniu uzyskuje wewnę
trzne widzenie. Ten sens tragedii 
zostanie do końca odsłonięty w Edypie 
w Kolonie. 



Tragiczne światło człowieka 
Edypa, przede wszystkim jako króla 

Teb, cechuje pycha, zuchwała pew
ność siebie - to, co Grecy nazywali 
hybris. Ale też ma z czego być dum
nym: pokonał bowiem Sfinksa, „dzie
wicę-potwora", zagrażającego Tebom. 
Rozwiązał słynną Sfin
ksową zagadkę. Dlatego 
może nazywać siebie 
„dzieckiem szczęścia" 
i chlubić się sobą: „ja, 
Edyp, sławą błyszczący 
wśród Greków" . Nietz
sche głowi ł się nad tym, 
dlaczego to Edyp roz
wiązuje zagadkę Sfinksa? 
O czym mówi dziwna 
sekwencja jego czynów? 
I zn aj dował odpowiedź: „Ten sam, 
który rozw i ązuje zagadkę przyrody -
owego dwuznaczego Sfinksa - musi 
też jako morderca ojca i mąż matki 
złamać najśw i ętsze porządki przy
rody" . Taka jest cena mądrośc i ; tkwi 
ona w głębi nietzscheańskiego mitu 
dionizyjskiego, który jakby mówi do 
nas: „Ostrze mądrości zwraca się prze
ciw mędrcowi, mądrość jest zbrodnią 
względem natury". 

Nie wszystkim przecież odpowia
dały wyjaśnienia Nietzschego . H. D. 
F. Kitto , który pracowicie odtwarzał 

horyzont wyobrażeń Greków i trzymał 
się tekstów, w swej fundamentalnej 
Tragedii greckiej dowodzi, że hybris 
Edypa doprowadziła go do prze-

konania, że można za pomocą rozum
nych decyzji zapanować nad życ iem -
a ono przecież jest w istocie swej 
„bezmierne, skomplikowane i nie
pewne". Dlatego to Edyp ze szczytów 
wyniesienia spada na dno poniżenia. 
Chór powiada: 

„a dziś kogóż srożej los 
okrutny lamie 
i gnębi , 

kto runął w czarniejszą noc 
otchłannej gf ębi ?" 

Edy p dochodzi do 
rozpoznania swej szcze
gólnej „winy tragicznej" . 
Czymże ona jest 
w tragedii greckiej? Nie 
omija dobrych i szlachet
nych, nie należy do sfery 

tzw . spraw ie d li wośc i naturalnej . 
Wobec tragedii greckiej nie stawiamy 
py tania „za co?" - mówi Tadeusz 
Zieliński. Usuwamy wszelką domie
szkę winy etycznej bohatera. Zaczy
namy się domyślać, że „wina tragicz
na" to po prostu kondycja człowieka, 
skazanego - z istoty swej - na 
ograniczenie, klęskę i śmierć. Są one 
właściwym tematem tragedii greckiej. 
W Królu Edypie chór mówi: 
„ O Edypie, los ten, co ciebie spotyka, 
niech będzie przykładem żywym, 
że żadnego śmiertelnika 

nazwać nie można szczęśliwym." 

Rozpacz z powodu narodzin, wyra
żona w Królu Edypie, nabiera jeszcze 
większej mocy w Edypie w Kolonie: 

„Najlepiej by było wcale się nie narodzić, 
a temu, kto już raz się narodził, 

jak najprędzej opuścić ten świat[. . .]" 
Hektor zaś nie rozpacza, mówi do 

Andromachy po prostu: 
„ Toć nikt nie uciecze 
Swym losom złym czy dobrym, 
gdy raz się urodzi ... " 
(Iliada w przekładzie 

J. Czubka) 
Nie pro s ili śmy s i ę na 
świa t. A gdy ju ż s ię na 
nim znajdziemy, z niebytu 
rzuceni w byt, musimy 
przyjąć wszystkie konsek
wencje istnieni a. Wraz 
z wiekiem fale klęsk bij ą 
w człowieka „bez końca , 
bez końca", aż wreszcie 
nadchodzi nieubłagana śmierć. Wszak 
nie j esteśmy bogami , którym przy
sługuje nieśmiertelność. 

Z tej wiedzy Jean Anouilh w swej 
Antygonie wyprowadził wniosek, że 
„na ogół wszyscy jesteśmy niewinni" . 
Jesteśmy tylko ludżmi - i w tym tkwi 
nasza „ s łab o ść" . Ironia tragiczna 
ostrze klęski kieruje przeciwko Edy
powi: „Rzucałem klątwy, o ja nie
s zczęśliwy, nie wiedząc o tym, że 
mnie dotknąć mogą" . Edyp przecież -
im bardziej chcia ł uniknąć swego 
przepowiedzianego przez wyrocznię 
losu, tym bardziej s ię do niego przy
bliżał. Niektórzy badacze sądzili , że 
tragedia Edypa ociera si ę j uż 
o absurd - tak strasznie konsekwentna 

w swym okrucieństwie okazywała się 
zastawiona na niego pułapka losu, tak 
przerażająco logiczna Machina pie
kielna Uak nazwał swoj ą adaptację 
tragedii Jean Cocteau), służąca do 
zmiażdżenia bohatera. 

Ale jednak i w Królu Edypie obecne 
jest „ś wiatło tragiczne" , 
o którym mówi ł Kitto. 
Objawia się ono w roz
poznaniu doli człowieka, 
okropności i wiel kości 

bycia nim. Poznanie tra
giczne jest tak trudne do 
wytrzymania, że wymaga 
piękn a jako ochrony 
przed okrucień s twem 
tego poznania. Aby móc 
je zmienić, trzeba wiel

kośc i sztuki . Goethe, tak głęboko 
rozum iejący s tarożytnych Greków, 
podkreś l ał , że ż aden człowiek na 
św iec i e nie powinien mierzyć s i ę 

z bogami . Musimy przyj ąć nasze 
ograniczenie. I pamiętać, że , jak 
mawiają Anglicy , „nigdy nie należy 
śmiać się razem z bogami, gdyż oni 
zawsze śmieją s ię z czegoś innego". 



Józef Baliński 

Edyp 
„ So muss du se in, du kannst dir nicht 

entfliehen " ... 

(I takim już musisz być -

przed sobą nie umkniesz) 

Goethe 
Z długiej, bogatej 

w zdarzenia i wersje 
historii Edypa - staro
żytność znała ją z dwu 
zaginionych z czasem 
eposów oraz trylogii 
Ajsc hylosa, z której 
prze trw ał zale-dwie 
ostatni człon - Sofokles wybiera 
moment bezpośrednio poprzedza
jący katastrofę. Edyp - p~chowy 

„syn losu", jak go zwie Pindar 
w Odzie olimpijskiej ma jeszcze 
wszelkie podstawy, aby uważać 

się za szczęśliwego wybrańca bo
gów . Jeżeli mówi o sobie, trochę 
chełpliwie: "Ja, sławny Edyp, jak 
zwą mnie tutaj wszystkie usta" , to 
w gruncie rzeczy nie rozmija się 
z prawdą, gdyż za "najpierwszego 
z mężów" uznaje go również cała 
społeczność Teb. Los, tak mógł 
sądzić, był dlań dotychczas ,cal-

kiem łaskawy: miał szczęśliwe 
dzieciństwo na dworze w Ko
ryncie; uszedł z życiem z groźnej 
potyczki, w którą się wdał w dro
dze z Delf, ustrzegł się zbrodni 
ojcobójstwa, zadając kłam prze

powiedni wyroczni, 
uwolnił Teby od groź
nego potwora, ożenił 
się, doczekał potomst
wa, zakosztował sławy 
herosa; osiągnął nawet 
to, co uchodziło za 
rzecz najmniej prawdo
podobną - najwyższą 

władzę w obcym pań
stwie. Że Grecy w tym właśnie 
dostrzegli szczyt wyniesienia 
Lajosowego syna, najlepiej świad
czy słowo tyrannos, które póź
niejsi gramatycy dodali do jego 
imienia, uzupełniając w ten sposób 
- z niemałym wyczuciem - pier
wotny tytuł tragedii , który u So
foklesa brzmiał jeszcze krótko : 
Edyp. Choć dziś zabrzmieć to 
może niewiarygodnie, tak właśnie 
zwano tych spośród władców, któ
rzy doszli do tronu nie drogą 
dziedzictwa, lecz w inny - niezwy
kły - choć niekoniecznie haniebny 
sposób. 

Wobec tego wszystkiego trudno 
się tedy dziwić, że Edyp, w pierw
szych scenach tragedii, sprawia 
wrażenie człowieka jakby odurzo
ne go powodzeniem, jakie zgo
tował mu los. Przy całej swej szla
chetności nosi się dum
nie, nawet wyniośle. 
Może nie „pyszni się" 
swoją inteligencją, jak 
to przesadnie ujęła 

Jacqueline de Romilly 
w Tragedii greckiej, 
niepodobna jednak 
zaprzeczyć, że lubi ol
śniewać poddanych po
tencją swego umysłu. Z wyraźnym 

upodobaniem popisuje się także 

wymową, na co zwróc ił uwagę 

Goethe, którego ów „dar kraso
mówczy" ujął , ale i zdumiał. Dzia
ła skutecznie, lecz porywczo; rea
guje dorzecznie, choć popędliwie, 

gniewnie, nierzadko wręcz agre
sywnie. Jest też w nim jakaś za
wzięto ść, podobna do tej, którą 
przejawia Kreon w Antygonie. 
Aczkolwiek wszystkie te cechy za
rysowane są w tekście na tyle dys
kretn ie , że trudno tu mówić 

o jak i ej ś winie czy „an atom ii 

pychy" - w końcu autor Edypa nie 
bez powodu uchodzi za mistrza 
tonów pośrednich - to jednak, 
nawet w tej powściągliwej formie, 
stoją one w jawnej sprzeczności 

z jedną z dwu wypowiedzi poety, 
jakie dotarły do na
szych czasów : tą, 

którą ocalił Arysto
teles w Poetyce , a w 
której Sofokles z na
ciskiem podkreśl a , że 

jego bohaterowie są 
ludźmi takimi, jakimi 
być powinni , nie zaś 
tak imi, jakimi s ą 

w rzeczywistości ... i jakimi zwykł 
ich przedstawiać Eurypides. Pozo
stają w sprzecznośc i , poniew aż 

wpros t samorzutnie koj arzą się 

z hybris - z zaślepieniem czy też 

samozadowoleniem tak bli skim 
pysze , ze zmąceniem umys ł u , 

które prowadzi do zguby, krótko 
mówiąc, z przeciwieństwem umia
ru, w którym Grecy upatrywali 
najwyższą wartość w życiu, zaś je
go brak uważali za niebezpieczne 
wyzwanie losu. 

Los, utożsamiany zwykle z Zeu
sem, zrazu objawia s ię Edypowi 



w postaci najpospolitszej: nie jako 
ananke (konieczność), nie jako 
moira (przeznaczenie, dola), lecz 
jako tyche, czyli zwykły przy
padek. Według Doddsa, który w 
The Greek and the Irrational 
prześledził i wydobył 
na jaw najrozmaitsze 
przejawy greckiego 
irracjonalizmu, już 

w tym kryje się osobli
wy paradoks. Bo też · 
czy może nie dziwić 
nas fakt, że Sofokles -
jedna z czołowych po
staci „oświeconej" 

epoki Peryklesa - na dobrą sprawę 
w niczym nie różni się tutaj od 
poetów doby minionej: Ajschy
losa, owładniętego bez reszty ideą 
boskiej sprawiedliwości, a nawet 
jeszcze starszych, jak Semonides 
czy Teognis? Jednak tragedia grec
ka zawsze czerpała impulsy z dwu 
różnych, choć równorzędnych 

obszarów doświadczeń: mitycznej 
przeszłości i politycznej aktual
ności. W Królu Edypie sprawy się 
mają podobnie: przypadkiem jest 
tu zaraza nękająca Teby - motyw 
nie poświadczony w żadnej 

z wcześniejszych wersji mitu, co 
skłania nas do przypuszczeń , że 

mamy tu do czynienia z innowacją 
samego autora. Takie spoufalenie 
z mitem nietrudno uzasadnić : klę

ska Teb u Tukidydesa miała przy
pomnieć widzom ateń
skim o dżumie, która 
wybuchła w drugim 
roku wojny pelopone
skiej i która przywiodła 
ich miasto do upadku. 
Wielkie śledztwo Edy
pa, jego detective story 
(W. Schadewaldt), roz
poczyna się zatem 

niewinnie i w najlepszej wierze, 
lecz już niebawem górę bierze 
„gniewna ciekawość" (Holderlin), 
co sprawia, że staje on w opozy
cji tak wobec świata zewnę
trznego, jak i samego siebie. Tra
gedia Sofoklesa już w swojej 
strukturze - przejrzystej, zrytmizo
wanej, wirtuozowsko precyzyjnej -
odzwierciedla ten proces, który od 
czasów Schillera zwykliśmy zwać 
„tragiczną analizą". W dwu pierw
szych scenach (epejsodiach) Edyp 
popada w konflikt i z Tejrezjaszem 
i z Kreonem; w dwu następnych, 

poczynajac od sceny z Jokastą, 
która stanowi punkt zwrotny, 
obserwujemy już tylko, jak Edyp 
zmaga się z samym sobą - jakby 
niepomny przyczyny, która skło
niła go do dociekań. 

Tragedia losu , za któ
rą Edyp uchodził od 
wieków, przybiera po
stać tragedii człowieka, 
który nagle odkrywa, że 
jego życie było tylko 
pozorem. Stąd też tyle 
tu paradoksów , które 
przyprawić mogą o za
wrót głowy. No bo kim 
jest ów Edyp, który lokuje swoją 
ojczyznę akurat tam, gdzie by ł 

zwykłym znajdą, natomiast w Te
bach , w których przyszedł na świat 

i w których zdobył najwyższą 
władzę , i jest i czuje się tylko 
przybyszem - tyranem, nie królem, 
którym na dobrą sprawę mógł 
przecież być? Jak to możliwe , że 

on - mistrz nad mistrze w roz
wiązywaniu zagadek, sam nagle 
staje się nieprzeniknioną zagadką? 
Czy jest mędrcem, czy zwykłym 
głupcem, jednym z tych , których 
Sofokles wspomina w innej 

tragedii , znanej dzisiaj ze strzępu 
przepisanego przez Plutarcha? 
Zbawcą Teb, czy wprost przeciw
nie - prawdziwym sprawcą wszy
stkich ich nieszczęść? Ukoro
nowaniem tych paradoksów jest 

naturalnie moment 
odkrycia prawdy, gdyż 
JeJ poznanie oznacza 
ruinę szczęścia i egzy
stencji. 

Od wielu stuleci 
Edyp błąka się po pra
cowniach pi sarzy, 
a także po scenac h, 
cierpiąc to po angiel

sku, to po francusku , to po nie
miecku . Rzadko kiedy traktowany 
był jak posąg. Raczej jak blok 
marmuru , z którego każdy pró
bował wykuć własną rzeźbę: Dry
den i Eliot, Corneille i Cocteau , 
Wolter i Gide„. Hans Sachs i Hu
go von Hofmannstahl , nie mówiąc 
już o Kleiście , którego Rozbity 
dzban jest jedną z najbardziej 
przewrotnych interpretacji mitu . 
Podobnie działo i dzieje się rów
nież w gabinetach uczonych; pozo
rną zgodę , panującą wśród hel
lenistów przez długi czas , zburzył 



Freud, a po nim chmara jego 
pomysłowych następców, co 
doprowadziło w końcu do sporu 
„starożytników i nowożytników." 
Lecz nawet ci pierwsi nie są już te
raz tak zgodni , jak przed p ó ł 

wieczem. Jeże li wc i ąż 

jeszcze mówią o tra
gedii los u, to jednak 
w całkiem odmiennym 
sensie, pon ieważ dzi ś 

samo poj ęcie los u 
interpretuj ą mniej wię

cej tak, jak czyni to Illo 
w Wallensteinie: „wierz 
mi , gwiazdy twojego 
losu migocą w twej piersi". 

Ma się rozumieć , że Edypa mu
s iało spotkać to , co mu prze
powiedziała wyrocznia. Tak jak 
nie była sądzona mu śmierć 

w dzieciń stwie, tak też nie mógł 
uniknąć ani zabójstwa ojca, ani 
kazirodczego związku z matką. 
Jednakże to, co tragedia ukazuje 
naprawdę, to dramatyczny proces 
odkrywania prawdy o niezawinio-

nej zbrodni. I Edyp, istotnie, czyni 
wszystko, by do tej prawdy dotrzeć. 
To, jak to czyni, jak zmierza do celu 
krok po kroku - konsekwentnie , 
niezłomnie, bez litości dla siebie -
nie jest już sprawą abstrakcyjnego 

losu działającego gdzieś 
z zewnątrz, lecz charak
teru . Chyba że założy
my, iż losem Edypa jest 
właśnie jego charakter. 
Edyp za wszelką cenę 

chce poznać prawdę. 

Wiedza, prawda, poz
nanie , są w tej sztuce 
magicznymi słowami 

i też nie mogło być inaczej , po
nieważ patronem tragedii był 
wszechwiedzący Apollo. Wiedza , 
o której mowa, to nic innego jak 
religijna świadomość człowieka 
ówczesnej Grecji , nie tak znowu 
odległa od wizji chrześcijańskiej ; 

świadomość winy , zagubienia we 
świecie, bezmiaru jego niewiedzy 
wobec wszechwiedzy bogów. 

z 

Współpracujemy 

w sezonie 1998/99 
Widzów, 

ażnionycb kolporterów,, 

Cena karty tylko 2S .zł 

ap r as z am y 

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S .A. 
LODZ REGION AL DEVELOPMENT AGENCY 

XEROX 90-002 Łódź 

z: CENTRUM USŁUG 
DOKUMENTACYJNYCH 

Document 
Centre 

ul, Tu wima22/26 
teL(42) 32 J 8 92 
fax (42) 33 07 63 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Sofokles Sofokles 

Król Edyp Król Edyp 
(Oidipus t~rannos) (Oidipus t~rannos) 

Przekład - Ludwik Hieronim Morstin Przekład - Ludwik Hieronim Morstin 

Obsada: 
Reżyseria Remigiusz Brzyk Edyp Dariusz Siatkowski 
Kostiumy Zofia de lnes Kapłan Józef Zbiróg 

Dekoracje Remigiusz Brzyk Kreon Cezary Rybiński 

Ryszard Warcholiński Tyrezjasz Jerzy Senator 

Muzyka Janusz Wojtarowicz Jokasta Krystyna Tolewska 

Krzysztof Sendke Posłaniec z Koryntu Jan Hencz 
Reżyseria świat/a 

Sluga Lajosa Ryszard Kotys 
Zwiastun Barbara Wałkówna 

Asystent reżysera Wojciech Czarnota 
Koryfeusz Andrzej Głoskowski 

Inspicjent Jadwiga Węgierska 
Chór Róża Chrabelska, Elżbieta Kozowicz, 

Sufler Jadwiga Paul Zofia Uzelac, Grażyna Walasek, 
Operator .świat/a Julita Głażewska-Gmach Marek Kasprzyk, Bohdan Wróblewski, 

Operator dźwięku Sebastian Torzewski 
Radosław Garncarek (PwsFrviTJ, 

Premiera na Dużej Scenie 24 października 1998 roku Rafał Sadowski (PwsFTvir) 

Dzieci * * * 



(Oidjpus w.innos) 
"Przekład - Ludwik Hieronim Morstin 

7 

!"Yr;, I at stałej sceny w Ładzi 
. ~ (1888-1998) 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 
Dyrektor naczelny Wojciech Nowicki 

Dyrektor artystyczny Waldemar Zawodziński 
Zastępca dyrektora Sabina Nowicka 

Sezon 1998/99 

Biuro Obsługi Widzów i kasa Teatru (ul. Jaracza 27, teł. 633-1Si33, 632-66-18) 
przyjmują zgłoszenia od poniedziałku do piątku w gildz. 8.30-19.00 

w soboty i niedziele w godz. 16.00-19.00 

Projekt graficzny Zbigniew Koszi1łkowski, foto Tymoteusz Lekler 

,l,A... ŁÓDZKA DRUKARNIA 
, . AKCYDENSOWA~~ 



Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1998/99 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Urszula Gryczewska 
Hanna Grzeszczak 
Dorota Kiełkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawczykówna 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Gabriela Muskała 
Bogusława Pawelec 
Agata Piotrowska
Mastalerz 
Małgorzata Rogacka
Wiśniewska 

Kamila Sammler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 
Grażyna Walasek 
Barbara Wałkówna 
Ewa Wichrowska 
Ewa Beata Wiśniewska 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Mariusz Jakus 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanisław Kwaśniak 

Maciej Małek 
Andrzej Mastalerz 
Cezary Rybiński 
Jerzy Senator 
Dariusz Siatkowski 

Bogusław Sochnacki 
Henryk Staszewski 
Bogusław Suszka 
Zbigniew Szreder 
Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 

Bohdan Wróblewski 
Józef Zbiróg 
Współpracują 

Monika Badowska 
Mariusz Słupiński 
Michał Staszczak 
Dariusz Taraszkiewicz 
Dariusz Toczek 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wiesława Adamczyk 

Reżyser światła 

scenicznego 
Krzysztof Sendke 

Inspicjenci, suflerzy 
Alicja Ćwikli ńska 
Zdzisława Głoskowska 

Jadwiga Paul 
Ewa Wielgosińska 

Korepetytor muzyczny 
Elżbieta Kozowicz 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej Wichliński 

Z-ca kierownika 
literackiego 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki 
Joanna Siudzińska 

Pełnomocnik dyrektora 
d/s sponsoringu 
Zbigniew Szatkowski 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warcholiński 

Zastępcy kierownika 
technicznego 
Mieczysław Kowalski 
Grzegorz Nowak 

Główny elektryk 
Marek Desput 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 
Marek Klimkiewicz 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Jarosław Makowski 

Prace krawieckie 
Ilona Kaczyńska 
Zygmunt Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta Fidos 

Prace stolarskie 
Marian Michalak 

Prace ślusarskie 
Wiesław Brot 

Prace tapicerskie 
Stani sław Wosiecki 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stanisławska 

Szef reklamy 
Aleksander Pawlak 

Kasa Teatru 
i Biuro Obsługi Widzów 
(ul. Jaracza 27) 
zapraszają 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 8'0 - 1900 

w soboty i niedziele 
w godz. 1600 - I 900 

tel. (0-42) 632 66 18 
(0-42) 633 15 33 

fax (0-42) 633 30 35 

RAINBOM 
TOURS 

l!Arystyka za9ral-'1iczvw i krajowa. 

Bilety lotl-'1icze 1 a1Atokarowe, promowe. 

Or9al-'1izowal-'1ie szkoleń i kol-'1ferel-'1cji. 

Wy"'ajem a1Atokarów ... 

ti»nź . 't'llAUGU'l"t'A L' . <o ,,2) (;!ł2 55 ,,7 



Zapraszamy 
do sklepu firm~wego . . 
mieszczącego się w Łodzi, 
ul. A. Struga 61 

Polecamy: 

karmelki twarde 

i nadziewane, toffi, 

gumki rozpuszczalne, 

drażety, sezamki, 

chałwę, 

wyroby czekoladowane 

Zakłady Przemys u u 1ermczeg · · · I C k. · 0 "AGROS ·OPTI IA" SA 90-959 Łódź, ul. A. Struga 61, tel. (042) 37 66 33, fax (042) 37 25 62 

1750 l<olorów NCS 
farby DYRUP przez cały rok 

DYRUP POLSKA 93·231 LÓDŹ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42) 49 29 39 FAX (42) 49 26 66 





PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 
91-497 ł:.ódź, ul. Zgierska 211 
tel . (0 42) 58-84-1 7, 
58-84-55, fax 58-91-45 
ł:.ódź, ul. Rzgowska 232, 
tel. (0 42) 46-37-94 

~ OfrnujEMy NAjwyższEj jAkośći: 
•:+OKNA, DRZWI, OGRODY ZIMOWE Z PCV 

(profile VEKA, okucia WINKHALJS i Aluminium (profile Reynolds) 

•:•WITRYNY, ŚCIANY KURTYNOWE Z ALUMINIUM 
(profile Reynolds) 

+:•ROLE ZEWNĘTRZNE Z PCV I ALUMINIUM 
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hurt, detal: Łódź, ul. Stalowa 5, tel. (0-42) 640-66-84, fax 640-65-99 
salon firmowy: Łódź, ul. Radwańska I, tel. (0-42) 636-20-54 
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nowy system mebli biurowych TEOREMA OFFICE 
= 

IDŹ Z DUCHEM -....&-li---

ZAPRASZAMY 

CODZIENNIE 8.00 - 18.00 ŁÓDŹ UL. GDAŃSKA 91/ 93 
SOBOTY 9.00 - 13 .00 TEL./FAX (0-42) 37-57-11 , 37-39-78 
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ŁÓDZKA DRUKARNIA 
AKCYDENSOWA ~[SD@~L?D& 

Łódzka D rukarnia Akcydensowa - Poligrafia Sp. z o.o. 
posiada długoletnią tradycję w wykonywan iu opakowań 

techniką offsetową i rotograwiurową. 

Do podstawowego asortymentu produkcji 

offsetowej należą: 

• Opakowania ka rtonowe o r6żnej konst rukcji, wykonywane z kartonu 

o gramaturze do 650 g/ m2, 

• Etykiety 

• Foldery 

• Druki reklamowe 

Do podst awowego asortymentu produkcji 

rotograwiurowej należą: 
• Opakowania miękkie jedno- lub wielowarstwowe z nadrukiem 

zewnętrznym lub międzywarstwowym z możliwością naniesien ia kleju 

zimno- lub termozgrzewa lnego . 

ŁÓDZKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA lP@lbD@~&l?O& SP. z o.o. 

90-648 Łódź, ul. A. Struga 63 
tel.O 42 637 67 77, fax O 42 637 06 59 



Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 
POLISA S.A. 

proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 
krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V' osobowe 
V komunikacyjne 
V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 
V' bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 



~ 
kwiat• serwis 
ar!. piast. JANINA KWAPISZ 
93-485 ł.bdt, uL Francuzka 2 

teUfax (0-42) 84 31 35 

KOMPOZYCJE KWIATOW E 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

ho te I 

restauracj a 

wystawa 

sklep 

wesele 

przyj~cle 

ban kl e t 

ro cz ni c a 

sympo z jum 

konferen c ja 

biur o 

gabin et 

teatr 

targi 



Procter&.Gamble 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac 

• • swoimi 
produktami 

najlepszy 
TEATR w Łodzi 

Procter&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 



POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM!!! 

SPECJALNA OFERTA 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia: utraty zysku, kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

• komunikacyjne 
•odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
•zdrowotne 
•majątkowe 
•kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 34 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

ul. Wólczanska 103 tel. 63 17 600 

POWSZECHNY BANK GOSPODARCZY 
SPÓŁKA AKCYJNA 
Grupa PEKAO S.A. 
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