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Król Edyp, Antygona i los. 

Grecy spierają się czasami, czy największym dramaturgiem był 

Ajschylos, który wynalazł współczesny teatr, czy Sofokles, 
który z tych wynalazków w sposób genialny skorzystał . Godzą 
sięjednak w jednym: obaj byli więksi od Szekspira. Zwłaszcza 
Sofokles. 

Twórcą dramatu greckiego był oficjalnie Ajschylos (525 - 456), 
pół oficjalnie - sam Dionizos, który miał mu pomagać i 
podpowiadać co lepsze kawałki. Może to i prawda, ale Bóg nie 
do końca zadbał o tę pracę: z 90 sztuk Ajschylosa zachowało ię 
tylko 7. Jednak i wśród tych „resztek" znaleźć można cały 
arsenał chwytów i pomysłów, z którego dramaturgowie 
korzystają do dzisiaj. Już Ajschylos wprowadził oprócz chóru 
drugiego a nawet trzeciego aktora, związał treść sztuki z 
mitami, jej ludzkich bohaterów - z bogami. Dzięki maskom i 
kostiumom ten sam aktor mógł odegrać kilka ról, tak męskich 
jak i kobiecych; prócz aktorów „mówiących" na scenie 
pojawiali się niemi statyści żołnierze, świta towarzysząca 

królowi etc. Ajschylos podzielił akcję na dziejącą się na scenie i 
poza o tej drugiej opowiadał czasem goniec, czasem któryś z 
bohaterów sztuki i dzięki jego krasomówstwu mogła być ona 
nie mniej atrakcyjna od tego, co pokazywano. Jakby monodram 
w dramacie! Wbrew później ustanowionym regułom Ajschylos 
nie przestrzegał j edności miejsca, na scenę wprowadzał prócz 
ludzi bogów, duchy i postacie symboliczne (np. Siła i 
Przemoc), pisanie zaś dramatów trylogiami pozwalało na skoki 
i czasowe i przestrzenne. Cementem sztuki była jedność akcji. 

Z tych wszystkich wynalazków skorzystał jego genialny uczeń 
Sofokles z Kolonu (ok. 496 - 406). Jeśli Ajschylos był 
żołnierzem Grecji walczącej o niepodległość (walczył pod 
Maratonem!) Sofokles był uosobieniem Grecji zwycięskiej , 

zażywającej pokoju, rozwijajacej sztuki, peryklejskiej . Widział 
jak wznoszono Panteon, oglądał rzeźby Fidiasza piękno Grecji 
udzieliło się i jemu. Sofokles stał się uosobieniem antycznego 
ideału człowieka: kalos k'aghatós piękny i dobry. Słynął z 
uczoności i z urody odnosił sukcesy jako atleta i pisał znakomite 
dramaty. Pierwszą sztukę wystawił w 4 71 roku, w 468 pokonał 
swego mistrza Ajschylosa. Uchodząca za naj lepszą z jego sztuk 
Antygona to dzieło wieku dojrzałego ( 441 ), z tego samego 
okresu pochodzi Ajas genialne studium szaleństwa. Król Edyp 
powstał 10 lat później; Elektra i Trachinki - między 420 a 414 
rokiem, Filoktet - w 409, gdy Sofokles miał 86 lat. Ostatnią z 
dochowanych sztuk był wystawiony pośmiertnie, w 402 roku 
przed Chrystusem Edyp w Kolonie. To siódma i ostatnia ze 
znanych nam sztuk Sofoklesa. Napisał ich ponad 120. 

Król Edyp, Edyp w Kolonie i Antygona to fragmenty tej samej 
opowieści o dziejach rodu Lajosa. Teatr płocki przedstawia 
pierwszą i trzecią z nich, nie w kolejności powstawania ale w 
porządku jaki narzuca mit. 

Król Edyp, najbardziej znana ze sztuk greckiego mistrza 
opowiada o potędze losu, który potrafi obalić tak poddanego, 
jak i władcę. Oto potężny król Teb, dowiaduje się nagle, iż jest 
kimś innym niż sądził. Miał się za uczciwego człowieka i 
dobrego monarchę jest zbrodniarzem. Próbując uniknąć 
grzechów przepowiedzianych przez wyrocznię dokładnie 

wypełnił wolę losu: zabił swego ojca Lajosa, poj ął za żonę 
własną matkę Jokastę; za winy, o których popełnieniu nie 
wiedział jego miasto zostało pokarane zarazą. Dramat 
napisany został w sposób bezbłędny, akcja zaczyna się w 



momencie, gdy Edyp jest już od lat dobrym władcą i 
szczęśliwym mężem. N ag le na miasto spada morowe 
powietrze. By dowiedzieć się za co bogowie zsyłają to 
nieszczęście Edyp wysyła brata żony, Kreona do wyroczni. 
Sofokles kolejno odsłania prawdy szokujące i bohatera i 
widownię: wyrocznia oświadcza, iż miasto zostało ukarane 
ponieważ przebywa w nim morderca poprzedniego władcy, 
Lajosa. Król Edyp poprzysięga, iż ukarze zbrodniarza - nie 
wiedząc, że wydaje wyrok na samego siebie. Napięcie 
stopniowo wzrasta: słowa wyroczni potwierdza wieszczek 
Teirezjasz, który daje Edypowi do zrozumienia, że to on, król, 
jest zbrodniarzem. Edyp przepędza go jako najmitę Kreona, 
jednak następne rozmowy potwierdzają mu tę straszną prawdę. 
Kiedy Jokasta kpiąc z oskarżeń Teirezjasza wspomina miejsce, 
w którym został zabity jej mąż Edyp poznaje miejsce swej 
przygody sprzed lat. Potem Posłaniec przynosi wiadomość o 
śmierci jego ojca, Polibosa i przy okazji wyjaśnia królowi, iż 
tak naprawdę, to Polibos był tylko jego ojcem przybranym. Od 
niego to, by nie spełniła się wyrocznia, uciekł Edyp - by spotkać 
prawdziwego ojca, Lajosa i jego żonę a swą matkę Jokastę. 

Przypadkowe zdarzenia układają się w tragiczny ciąg, los raz 
jeszcze zakpił z człowieka, który myślał, że go przechytrzył. 

Zdarzenia przyspieszają bieg, następuje dramatyczny finał: 
Jokasta popełnia samobójstwo, Edyp wydziera sobie oczy i 
odchodzi na dobrowolne wygnanie. 

Napisany najpóźniej Edyp w Kolonie opowiada o tym czasie 
wygnania. Prowadzony od miasta do miasta przez córkę 
Antygonę ślepy władca znajduje azyl w attyckim Kolonie. Z 
Teb dochodzą go wieści o bratobójczej walce jego synów o tron, 
o tym, że jeden z nich, Polineikes prowadzi przeciw własnej 
ojczyźnie obce wojska. Na te zdarzenia pada także cień losu, 
który raz jeszcze kusi Edypa do powrotu do Teb. Jeśli wróci 
Teby znów będą szczęśliwe, jeśli umrze w Attyce szczęście 

przypadnie Atenom. Pogodzony ze swym tragicznym życiem 
władca postanawia pozostać i umrzeć na wygnaniu. Pochwała 
piękna „białego Kolonu", dobroci ludzi, nawet chyżości 

hodowanych tam koni to spłata długu wobec miasta, w którym 
pisarz spędził dzieciństwo. 

Antygona. Napisany wcześniej , lecz mówiący o wydarzeniach 
najpóźniejszych dramat o córce Edypa, ukazuje jak los 
konsekwentnie prześladuje potomstwo króla - jakby stosował 
zasadę odpowiedzialności zbiorowej ! Do wątku walki 
człowieka z losem Sofokles dopisuje jeszcze wątek walki praw 
ludzkich z prawami bogów, sumienia z bezdusznym przepisem. 
Oto w walce o władzę w Tebach wzajemnie zabijają się synowie 
Edypa: Eteokles i Polineikes. Kreon, który zostaje królem, każe 
pierwszego z nich pogrzebać z honorami, zakazuje natomiast 
pogrzebu drugiego, ten bowiem przeciw bratu i miastu 
prowadził wrogie wojska. Prawo boskie nakazuje jednak 
grzebać wszystkich zmarłych. Antygona przecież siostra i 
Eteoklesa i Polineikesa - łamie prawo wydane przez władcę. 
Sypiąc ziemię na zwłoki brata wybiera i własną śmierć. Los 
ugodzi nie tylko ją: samobójstwo popełni także jej narzeczony, 
syn króla Kreona - Hajmon. Nie mogąc przeżyć jego śmierci 
umrze też żona władcy Eurydyka. Kreon zostanie sam na 
ciemnej scenie. I ta ciemność wydaje się - zwycięskim -
bohaterem dramatu. 
Obydwie sztuki stanowią najwyższe osiągnięcia dramaturgii 
greckiej . Arystoteles uważał za najdoskonalszy dramat o losach 
Edypa, nam dzisiaj bliższa wydaję się Antygona. Obejrzeć 

trzeba obydwie. 
Bohdan Urbankowski 
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W przedstawieniu wykorzystano fragmenty tekstów 
Cesare Pavese "Droga", "Bogowie" oraz wiersz 
anonimowego poety" ... " (Która godzina). 
W opracowaniu muzycznym wykorzystano fragmenty 
muzyki Hansa Zimmera z płyt "BLACK HAWK DOWN" i 
"Gladiator". 
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