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A 
C;:;lowiek j est głębszy od myśli własnej, 

a świat głębszy od człowieka. Czyniąc i 
żyjąc, człowiek głębiej w świat sięga, niż; 
my&lą pr:::ewidzieć i objąć jest w stanie. 
C;:;yn j est najgłębszą mądrością. 

Stanisław Wyspiański 



S OFOKLES, drugi z wielkiej t rójcy tragików greckich, 
urodził się około roku 496 przed Chr. w att yckim demie 
Kolonos, położonym o kilka kilometrów na północ od 
Aten. Był synem zamożnego płatnego ateńskiego, Sofi
losa. Młodszy o jedno pokolenie od twórcy tragedii grec

kiej, Ajschylosa, jako szesnastoletni chłopiec, miał w rok u 480 
przewodzić chórowi młodzieńców podczas uroczystości związanych 
ze zwycięstwem nad Persami pod Salaminą; w tej właśnie bitwie 
Ajschylos walczył z bronią w ręku o wolność Hellady. Życie So
foklesa upływało w okresie największej świetn ości Aten, w cza
sach Kimona i Peryklesa: zwycięstwa nad Persami nie tylko za
pewniły państwu ateńskiemu przodującą rolę polityczną i mili
tarną w świecie greckim, ale stały się również początkiem nie
bywałego rozwoju Aten jako centrum kultur y i sztuki. 

Posiadam y dostateczną ilość wiarygodnych informacji, b y 
stwierdzić, że Sofokles brał czynny udział w życiu politycznym 
swojego krajµ: w latach 443/442 pełnił funkcję h ellenotamiasa , 
czyli skarbnika kasy Związku Ateńskiego. Dwukrotnie powierza
no mu urząd stratega: po raz pierwszy w r oku 440 podczas tzw. 
wojny samijskiej (441-439), kiedy jako współpartner Peryklesa 
uczestniczył w tłumieniu antyateńskiego powstania na wyspie 
Samos, po raz drugi za czasów Nikiasza. Po klęsce wypra w y sy
cylijskiej w roku 413 wybrano Sofoklesa na członka komisji tzw. 
probulów, której zadaniem była likwidacja grożnego kr yzysu , jaki 
przeżywało państwo ateńskie. Żródła starożytne podają , że był on 
kapłanem jednego z herosów - lekarzy; kiedy w roku 420 wpro
wadzono do Aten kult Asklepiosa, Sofokles przyjął posąg boga do 
do swego domu aż do czasów wybudowania świątyni Asklepiosa. 
W uznaniu pobożności oraz specjalnych zasług religijnych otacza
no Sofoklesa po śmierci kultem jako herosa Dexiona. Wielki tra
gediopisarz zmarł w wieku 91 lat w drugiej połowie roku 406, a 
więc na krótko przed ostateczną klęską Aten w wojnie pelopo
neskiej (405 r.). 

„ 
Wokół biografii Sofoklesa narosło w starohtności sporo ma

teriału anegdotycznego, który pomimo mniejszej wiarygodności 
faktograficznej rzuca jednak pewne światło na sylwetkę ateńskie
go poety. Słyszymy mianowicie, iż Sofokles odznaczał się niezwy
kle miłym i wesołym usposobieniem, urodą, czarem osobistym, 
pogodą ducha i równowagą psychiczną; z innych cech wyróżnia
jących wskazywano jego głębokie poczucie sprawiedliwości i pra
worządności, a wreszcie prawdziwą pobożność. Arystofanes wyra
ził się o nim, że był zadowolony ze swego losu za życia i po 
śmierci, a komediopisarz Frynichos uważał go za człowieka szczęś
liwego i prawego, którego O!~ijały w życiu wszelkie nieszczęścia. 

Twórczość Sofoklesa obejmowała prawdopodobnie 123 sztuki, 
ilość jego zwycięstw w konkursach tragediowych była nie mniej
sza niż 18, a być może sięgała nawet 24. W innych agonach tra
gediowych zdobywał Sofokles drugie miejsce, nigdy natomiast nie 
zajął trzeciej pozycf. Pierwsze zwycięstwo sceniczne odniósł w 
roku 4€-8, rywalizując z Ajschylosem o pierwszeństwo w konkur
de. W przeciwieństwie do utworów Ajschylosa tragedie Sofokles~ 
nie tworzyły trylogii tematycznych wysnutych z jednego mitu, 
lecz stanowiły trójczłonowe ·kompozycje. Znamy dzisiaj około sie
demdziesięciu tytułów tragedii i osiemnastu dramatów satyrowych 
Sofoklesa; z tej ogromnej liczby utworów dotrwało do naszych cza
sów jedynie 7 tragedii oraz dość obszerny fragment dramatu sa
tyrowego Tropiciele (Ichneutai). A oto tytuły zachowanych tra
gedii: Antygona, Król Edyp, Elektra, Ajas, Trachinki, Filoktet, 
Edyp w Kolonos. Najwcześniejszą z tych szt.uk jest prawdopodob
nie Ajas; wystawienie Antygony datuje się mniej więcej na rok 
441, Króla Edypa na rok 429; jak się wydaje, z tego samego okre
su pochodzą równi.eż Trachinki. Elektrę umieszcza się między ro
kiem 418 a 410, a Filokteta w roku 409. Wreszcie Ed;i.p w Kolonos 
pojawił się na scenie w roku 401, już po śmierci Sofoklesa. Duże 
trudności w datowaniu nastręcza dramat satyrowy Tropiciele: nie
którzy badacze umieszczają ten utwór przed rokiem 442, a więc 

jeszcze przed powstaniem Antygony. 

Stanisław Stabryła, Antologia 
tragedii greckiej, Ajschylos, 
Sofokles, Eurypides. 

Jakże jest bliska tragedii Sofoklesowej 
pierwsza część „Manifestu Komunistycz~ 
negó" z nieuniknionym fatum, wobec któ
rego czlowiek jest tylko igraszką, a wszel
kie wysilki, jakie podejmuje, aby uniknąć 
zaglady, przyspieszają jej nadejście: ka
pitalizm sam przygotowuje swego graba
rza. 

Stanislaw Ossowski 



1) 

I 
J 
j 

i 
! 

t 

I \ ' 
' 

Tragiczny jest czyn a nie klęska . 

Stanislaw Brzozowsk i 
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DATA wystawieniFi Króla Edypa nie jest nam 
znana, od wieków jednak panuje tradycyjny 
pogląd, że otwierający tragedię opis zarazy 
w Tebach niesie w sob:e wspomnienie prze
żytej przez samego Sofoklesa zarazy w Ate-

nach - owej strasznej zarazy z początku wojny pelopo
neskiej , z roku 430 p.n.e., której realistyczny opis prze
kazał Tukidydes. Na podstawie jeszcze innych argumen
tów (filologicznych) komentatorzy przypuszczają, że lata 
426-420 p.n.e. są najbardz~ej prawdopodobną z hipote
tycznych dat powstania Króla Edypa. 

Sztuka ,oparta jest na tej samej legendzie tebańskiej, 
której inne elementy wykorzystał już Sofokles we wcześ
niejszej AntygQnie ii do której sięgnie jeszcze u kresu ży
cia w ·ostatniej swej tragedii, Edyp w Kolonos. 

Według owej legendy bogowie zabronili Lajosowi, 
królowi Teb, posiadania dzie~i; zagrozili mu, że jeśli bę
dzie miał syna, syn ten stan:e się mordercą ojca. ·pomimo 
tego ostrzeżenia Lajos i Jokasta mieli syna; przerażeni 
jednak, zaraz po urodzeniu przekłuli mu stopy, aby prze
ciągnąć przez nie sznur, i oddali niewolnikowi, by porzu
cił dziecko w którymś z wąwozów gór Kitajronu . Nie
wolnik jednak, ulitowawszy się nad dzieckiem, oddał je 
jednemu z pasterzy mieszkających w K,oryncie, ten zaś 
zaniósł je do swego króla, Polibosa. Król Koryntu wy
chował cMopca jak własnego syna, nazwawszy go -
od opuchniętych po przekłuciu nóg Edypem, czyli 
Opuchłonogim. 

Edyp był już dorosłym człowiekiem, kiedy z żartu 

rzuconego przez kogoś na uczcie dowiedział się, że nie 
jest synem Polibosa. Udał się wówczas do Delf, aby za
pytać o to Apollina. Apollo jednak, zamiast udzielić od
powiedzi na pytanie Edypa o jego pochodzenie, powie
dział mu przez usta Pytii , że dopuści się on ojcobójstwa 
i kazirodczego związku z własną matką. 

Uciekł wówczas Edyp z Koryntu, gdzie przebywali ci, 
których błędn:e uważał za swych rodziców; nie wiedział, 
że przez ucieczkę właśnie zbliża się do swego przeznacze
nia. Po drodze z Koryntu do Teb spotkał jadącego na wo
zie La}osa, a gdy woźnica Lajosa ostrym tonem kazał mu 
zejść z drogi - rzucił się na podróżników i w bójce zabił 
człowieka, który był jego prawdziwym ojcem. Przybyw-
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szy do Teb, zastał je pogrążone w wielk iej trwodze, gdyż 
nad m:eszkańcami pastwił się okrutny Sfinks (w języku 
greckim jest to imię rodzaju żeńskiego), skrzydlaty po
twór o głowie kobiety, a ciele lwicy. 

W najdawniejszej wersji legendy - takiej, jaka była 
zawarta w (zaginionym) eposie, należącym do cyklu ho
meryckiego, Edypodei - zmaganie się Edypa ze Sfink
sem było prawdop odobnie walką fizyczną; Edy p pako- · 
nywał Sfinksa i uwalniał miasto od terroru krwawego 
potwora . W późniejszej jedn ak wersji Sfinks zadawał 

każdemu z napotkanych ludzi zagadkę następującej treś
ci: co to za istota, która najpi'erw chodzi na czterech no
gach, poter:n na dwóch, wreszcie na trzech - i jest tym 
słabsza, im więcej ma nóg. Odpowiedź na ową zagadkę, 
mającą charakter wyraźnie folklorystyczny, brzmi: czło
w iek. Wszystkich, którzy zagadki nie umieli rozwiązać, 
Sfinks strącał w przepaść; Edyp. pierwszy ją rozwiązał, 

a wówczas rzucił się w przepaść sam Sfonks. Teby były 

wolne. 
Ponieważ niebawem otrzymano wiadomość, że król 

Teb, Lajos, został przez nieznanych sprawców zabity na 
drodze, zaprnponowano mądremu przybyszowi objęcie 

tronu Teb i poślubienia wdowy po zmarłym, Jokasty. 
W ten sposób wypełniła się całość przepowiedni Apol

lina: Edyp będący już ojcobójcą stał się mężem własnej 
matki. 

Tragedia Sofoklesa nie przedstawia rnzgrywania się 

owych wydarzeń. Jest ona w istocie tragedią niemal bez 
akcji, bez żadnych zdarzeń, które działyby się aktualnie. 

Treść jest stanowi stopniowe ujawnianie się faktów 
minionych, odsłanianie się przed Edypem i jego otocze
niem - owych faktów, których poznanie przemienia 
szczęśliwego króla w nędzarza, a Jokastę popycha do sa
mobójczej śmierci. 

Zygmunt Kubiak, w: Sofokles, Tragedie 

Tragedia stawała się historią w wieku, 
w którym miłości panujących byly spra
wą publiczną. Więc cóż dziwnego, że gdy 
runęła ta władza, ten świat przez nią 
wzniesiony, upadla również tragedia jako 
gatunek. 

George Steiner 



CO TO JEST TRAGIZM? 

Tr agizm - to pojęcie z życia teatru, ze świata twór
czości dr amatycznej . „Tragiczny" - znaczy przynależny 
do tragedii. Tragiczny jest splot zdarzeń, jeż~li nadaje się 
na t emat tragedii. Tematyka zaś tego r odzaju dramatycz
nego ustaliła się całkowicie w teatrze helleńskim i za
sadnicze jej cechy przetrwały w kulturze późniejszej, bę
dące j spad~obierczynią grecko-rzymskiej. 

Tragedia jest dramatem śmierci: śmierć jako ośrodek, 
śmierć lub takie zniszczenie i złamanie człowieka, które 
uznane być może za równoważnik śmierci, czy nawet za 
coś 'od śmierci gorszego . 

Śmierć i niebezpieczeństwo śmierc i t o zjawiska, wo
bec których do najwyższego ' nap ięcia dochodzi energia -
energia protestu czynn,ego, energia walki. Tragedia jest 
estetycz~ym wyzyskaniem walorów emocj,onalnych oraz 
ideowych śmierci. Ale by wywołać wstrząs godny tra
gedii nie wystarczy śmierć czyjakolwiek. Musi nastąpić 
uniezwyklenie, spotęgowanie r odzaju śmierci, osobistości 
ginącej i wiodącego ku zgonowi splotu wydarzeń. Bo n ie 
sam fakt śmierci wstrząsa. Trzeba, by ginął ktoś , ~omu 

ocena i uczucie przyznają wagę sz.czególną , którego strata 
odczuta będz ie jako zubożenie świata . Tragiczny jest gi
nący przedwcześnie człowiek wielkiej wartości. 

Nie wystarczy, że bohater ginie . Tragizm wystąpi 

naprawdę, gdy logika wewnętrzna zdarzeń narzuci prze
świadczenie , że bohater musi zginąć. Śmierć zaś może 
być zastąpiona przez załamanie się gorsze od zgonu, przez 
zniszczenie wartości życia, jak w „Królu Edypie" . 

Szczególnie doniosłe formy ukształtowania logiki t ra
gicznej faktów, to: tragizm druzgoczącego losu, tragfam 
winy, tragizm nadmiernej potęgi zła, tragizm wartości 

niezdolnych do współistnienia , rewolucjonizm tragiczny 
i tragizm ofiary. Górującą nad stosunkami jednostkowy
mi potężną logikę faktów odczuwamy jalw niezależny od 
jednostki los, najokrutniejszy wtedy, gdy przeszłość za
ciąży nad teraźniejswścią i przyszłością gdyż nie da się 
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j uż żadnym wysiłkiem zmiemc ani usunąć . Nic nie zdGła 
zmienić prawdy, iż Edyp zabił ojca . Mo jra taka łamie też 
Hamleta : nic nie zmieni prawdy, iż ojca zab ił mu stryj 
i że matka poślubiła mordercę. • 

Czasem bohater wyzywa sam wrogą moc losu , ściąga . 
na siebie zagładę pośtępowaniem własnym. Postępowa

nie takie jest winą tragiczną. 
Szczególnie wstrząsająca forma tragizm u losu - to 

t ragedia nadmierne j potęgi zła - bo dopiero ukazanie 
złych mocy w kształtowaniu losu osiąga siłę druzgocącą , 

jakiej nie zdoła osiągnąć samoistna zła jedn ostka, budzą
ca .Paczej odrazę niż grozę. Zniszczenie wielkich wartości 
nie m usi być spowodowane przez czynniki o walor ze 
ujemnym. Mogą do walki stanąć dwie wartości dodat
nie - a jedna z nich może przynieść zn isz.czenie drugiej . 
Obie walczą o słuszną sprawę, lecz tylko jedna może 

zwyciężyć. Tak właśnie działać kazał Sofokles Antygonie 
i Kreonowi. J est to t ragiczny konflikt wartości niezdol
nych do wsp6łistnienia . 

Walka o wielką wartość przyjmuj e niekiedy postać 

taką jak w twórczości romantyków : jest t o walka prze
ciwko pewnemu usta1onemu, tradycy jnemu systemowi 
wartości, przeciwstawienie światu jednostki wyjątkowej, 
pionierskie j. Walka taka rodzi tragizm rewolucjonizmu. 

Często spotykamy zniszczenie jedne j wartości dla do
bra drugie j - mamy wówczas do czyn ienia z t ragizmem 
ofiary. 

Żadne dzieło sztuki tak n ie odsłania duszy ludzkiej 
jak właśnie tragedia. Cała siła człowieka i cała głębia 

jego istoty prze jawia s ię w 'obliczu skra jnych niebezpie
czeństw i w mom entach patrzenia w oczy śmierci . 

Fragmenty z: Julius~ Kleiner, 
Tragizm , Lublin 1946 

J eśli powieść j est zwierciadłem prze
chadzającym się po gościńcu, to t ragedi a 
jest zwierciadłem przechadzającym się po 
pałacach królów. 

Mauri ac 
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Tragedi a nowożytna to polityka. 

Napoleon 

NOWOŻYTNE SPOJRZENIE NA PROBLEM TRAGIZMU 

W „Estet yce" Hegel przedstawił swój pogląd na tra
gedię „Edypa": „Zabił nieświadomie swego ojca, zasiadł 

na tronie tebańskim i poślubił swą własną matkę. Te nie
świadomie popełnione zbrodn ie nie czynią go nieszczęśli

wym. Ale stary wieszczek zmusza go do poznania włas
nego, mrnkiem okrytego losu i Edyp ze zgrozą uświada
mia sobie, czym się stał. P rzez to r.ozwiązanie zagadki 
własnego życia utracił, tak jak Adam po zdobyciu świa
domości dobra i zła, całe swo je szczęście. I teraz on , k tó
ry przejrzał - sam się oślepia , wyrzeka się tronu i uch o
dzi z Teb, jak Adam i Ewa wygnani z ra ju; bezsilny, sa
motny starzec t uła się bez celu z miejsca n a miejsce". 
Utrata szczęścia przez samopoznanie. Samopoznanie jako 
cel wytrwałego dążenia, jako olśniewające nieszczęście. 

Przecież Hegel mówi tu ,o Raju Utraconym. Utraeić ra j -
i nie wiedzieć o tym, to żyć bez zmartwień; ale utracić 

ra j - i wiedzieć o tym, to piekło. Jednak to piekło po
zostaje właśnie jedynym losem człowieka. „Nic nie uśmie
rza P ragnienia mego Wieczystego wiedzy, . że się nie koń
czy trawiąca niepewność śmierci i życia" - tak zwierza 
się Lucyferowi Kain z dramatu Byrona i przeciw Bogu, 
którego poznał jako mordercę, podnosi bunt - mordując 

brata. 
„Los jest jak gdyby ~wiadomością siebie, ale siebie ja

ko nieprzyjaciela". To również Hegel. W tym zdaniu za
warta jest cała nowożytna koncepcja l,osu. ie jest on ni
czym z zewnątrz. Jest on w n as, jest nami. Ale poznać 
go musimy jako naszego nieprzyjaciela, bo samopoznanie 
jest tylko nieszczęściem . Jest „nieszczęśliwą świadomoś

cią", której dwudziesty wiek się ciągle nie wyrzeka, bo 
. w niej widzi jedyną g,odność, jaka człowiekowi pozostała. 

Przejdźmy od nieszczęścia Heglowskiego „Edypa" do 
szczęścia Camusowego Syzyfa. Budzi on podziw Camusa 
w momencie, gdy patrzy z wierzchołka na staczający się 
głaz, zdając sobie sprawę z daremności swego wysiłku. 



Jest to „chwila świadomości", w czasie powrotu w dół 
Syzyf „\Yznosi się ponad swój los". „Jeśli ten mit jest 
tragiczny, to dlatego, że jego bohater jest świadomy. Sy
zyf, pr oletariusz bogów, bezsilny i zbun towany, poznał 

w całej rozciągłośc i swoją nędzną kondycję: to o niej 
rozmyśla schodząc w dół. Jasnow idzenie, które stanowić 
miało jego torturę , wieńczy równocześnie jego zwycię
stwo. Nie ma takiego losu, którego n ie można by pokonać 

• 
pogardą ". Od Syzyfa przechodzi Camus do Edypa. „Edyp 
początlwwo podlega losowi - nie wiedząc. W momencie, 
w którym w ie, zaczyna się jego tragedia". Edyp odnosi 
„zwycięstwo absur dalne '', Syzyf jest „człowiekiem ab
surdalnym". 

Maria Janion, Czyn 
(Rzecz o t ragizmie) 
Twórczość nr 1, 1971 

Klęska 

Prawdziwa arystokracja i prawdziwy 
proletariat mają zrozumienie dla tragedii. 
Pod tym względem różnią się od burżua
zji wszystkich klas, która zaprzecza ist
nieniu tragedii, nie chce jej tolerować, 
dla której samo słowo tragedia oznacza 
nieprzyjemność. 

Karen Blixen 
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Kierownik techniczny 
J e rz y Ku jawa 

Tapicer 
R ys z a rd W yp y szyń s k i 

Stolarze 
Z y gmu nt B i sews k i 

L eon Ro siń ski 

Krawcy 
St ani s ław S z k od a 
Wa c ław a B i e la k 

Krawcowe 
Anna Olszewska 

Ire n a Kańsk a 

Malarz-dekorator: 
Lech W e d l e 

• Fryzjerka 
Tere sa Kr a y 

Rekwizytorka 
E lżb i e ta Wę si e r ska 

Starsza garder"obiana 
Maria Bisewska 

Gar derobiana 
Ja n ina K ołt pnows ka 

Brygadzista sceny 
Z en on L a mk e 

Maszyniści 

F r a n c is zek Ba s ka 
Tad e u s z L a b u h n 

Tad e u s z Koś c i u szko 

Starszy elektr yk i akustyk 
Zbigniew" Pawłow ic z 

Elektrycy 
Wiesław Wawrzyński 

J erzy Skoneczny 

Zdjęcia : Tateusz Link 

Przedsprzedaż biletów prowadzi Dział Organ izacji Widowni 

tel. 21- 02- 26, 21-39-92 wew. 18 
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I AJBLIZSZA. PllE1 IIERA 

ALEKSY ARBUZOW 

STAROŚWIECKA KOMEDIA 


