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KOLEBKA NASZEGO TEATRU 

Tak, jak cała kultura europejska sięga swymi 
.korzeniami - po przez Rzym - do starożytnej 
Grecji, tak i teatr europejski wyrósł z antycz
nego teatru greckiego. 

Z obrzędów kultu religijnego, z sakralnych 
pidni chórćw, w których opiewano losy bogow 
i zrodzonych z nich herDsów - wykształciły 
się w Grecji w ciągu wieków VII, VI i V p.r:.e 
samodzielr.e formy dramaturgiczne: tragedia 
i kcmedia. Oczywiście formy te przechodziły 
przez w:ele ewolucji i reform, ale mistrzowska 
ich konstrukcja i głębia zawartych w nich my
śli były tak twórcze i zapładniaJące, że odkryte 
na nowo po kilkunastowiekowym zapomnieniu 
olśniły pisarzy Odrodzrnia i stały się znowu 
podwaliną rozwoju dramaturgii czasów nowu
żytnych. 

Pierwszego zalążku antycznego dram::ltu g!'ec
kie~o s:zt:ke.ć należy w nowatorskim pomyśle 
TESPISA (VI w. p.n.e.), który wyłonił z chóral
nych partii kultowych tekst przodownika choru 
(tzw. koryfeusza) i wzbogacił widowisko o ak
lora, budując w ten sposób zaczątek dialogu 
scenicznego: rcdzaj rozmowy aktora z kory
feuszem i chćrem. Oczyw:ście nie było tu jeszcze 
mewy o żadnym napięciu dramatycznym i o 
raz.woju linii dramatycznej. Po prostu akt0r 
i chór na zm:anę relacjonowali losy bogów i 
hercsćw - i tak zreszta znane słuchaczom na 
,pam~ęć. · 
Dalszym krokiem w rozwoju dramatu greckiego, 
a ściślej mówiąc - tragedii, była twórczość 
FRYNICHOSA (V w. p.n.e.), którego tragedia 
tkwila wciąż jeszcze w ramach pie::wotnej kon
~trukcji: jeden aktor (wcielający się ,przez zmia
nę ma<Sek w parę postaci) i chór; Frynichos jed
nak pierwszy odważył s;ę na odejście od tema
tyki mitologicznej, pisząc najpierw tragedię o 
k~ęsce A tE'n w wojnie z Persami, a potem dra

, gą (po ostatecznym :zwycięstwie Aten nad perską 
armią Kzerksesa) pt. „Fenicjanki". Pierwsza 
ściągnęła na niego karę i zakaz wystawiania 
utwcru, :ze>ś druga zyskała poklask i pobudzi!a 
do twórczego naśladownictwa autora słynnych 
„Fersów", V\<ielkiego tragika starożytnej Grecji, 
zwznego „ojcem dramatu" - AISCHYLOSA. 
O ile cała spuścizna Frynichosa zaginęła, o tyle 
z ok. 90 tragedii P. ischylosa zachowało się w 
całcści 7: „Błagalnice", „Perrnwie", „Siedmin 
przeciw Tebom", trylogia „O:·esteja" i „Pro
moteusz skowany". Bogata twórczcść tego wiel
kiego 1utysty przypada na V w. p.n.e. (żył w 
latach 525 - 456 p.n.e.), a więc na wiek naj
bujniejszego rozkwitu attyckiej tragedii. Pod
kreślmy, że w tym wspaniałym okresie jednak 

tylko trzy utwory związano z tematem współ
czesnym (wspomniane 2 tragedie Frynichosa 
i „Persowie" Aischylosa), zaś reszta obracała 
się zawsze w kręgu spraw bogów i herosów. 
kreślmy, :i.e w tym wspaniałym okresie jednak 
Aischylos ożywił tragedię i wzmógł jej napięcie 
dn:matyczne po przez dodanie jeszcze jednego 
aktora. Teraz już partie chóru i koryfeusza 
pn:edzielił dialog dwóch konkretnych postaci 
dramatu. Oczywiście postaci tych w całości 
utworu mogło być więcej (dzięki zmianie masek 
aktorów), ale równocześnie występowały tylko 
dwie. Tak więc ·u Aischylosa mamy już do czy
nienia z pełną formą dramatyczną i od niego 
zaczyna się „złoty wiek" greckiej tragedii. 
Zgodnie z obowiązującymi wówczas regułami 
tragedie wystawiano w określonym zestawie 
zwanym tetralogią: były to trzy tragedie (try
logia - związana ZW":J kle .fabułą jednego mituJ 
oraz dramat satyrowy (o walorze komediowymi. 
Zachowana tragedia „Siedmiu przeciw Tebom" 
stanowiła ostatnią część trylogii: poprzedzały ją 
tragedie „Lajos" i „Edyp" (obrazujące w całości 
jeden mit - zob. „Legendy Tebańskie" J. Pa
randowskiego), zaś do rozmiarów tetralogii uzu
pełniał je dramat satyrowy „Sfinks" (również 
tematycznie związany z t~ m samym mitem ~ 
zob. j. w.). Niestety z całej tej tetralogii zacho
wała się jedynie trzecia jej część - „Siedmiu 
przeciw Tebom". 
Wnosząc do rozwoju tragedii attyckiej wiele 
nowych osiągnięć, rozbudowując jej formę i głę
·bię myśli, doszukując się w losach bogów i he
rosów odwiecznych problemów dręczących czło
wieka (m.in. problemu winy i kary, które zgoc.l
nie z obyczajem owej epoki były dziedziczne), 
- nie potrafił jeszcze Aischylos wyzwolić się 
z pewnych obciążeń pierwotnej tragedii. AkcJa 
na scenie ograniczała się u niego wciąż jeszcze 
do minimum; o wszelkich zaistniałych (za sceną!) 
wydarzeniach dramatycznych widz dowiadywał 
s'.ę od bezimiennego Gońca (tradycyjna postać 
greckiego teatru), a dopiero te relacje komen• 
towane były przez którąś z postaci dramatu 
i przez lammty chóru. Ubogi bardzo jeszcze był 
w tych tragediach pierwiastek psychologiczny: · 
każda z postaci wychodziła na scenę z gotowym, 
określonym stosunkiem do rozgrywających się 
za sceną wydarzeń i ani nie wzbogacała, ani 
nie zmieniała swego rysunku psychologicznego. 

Te słabe punkty wzmocnili dwaj następcy 
Aischylosa: SOFOKLES (496 - 406 p.n.e.) i 
EURYPIDES (480 - 406 p.n.e.). Pierwszy tchnął 
w tragedie nowe życie, dodając jej trzeciego 
aktora, ograniczając rolę chóru 1 wprowadzając 
nareszcie wyraźny rozwój psychologiczny po
staci, dzięki czemu traiedie jeitO na tyle 1ię 



EDYP 
(Juliusz Zawirski) 

wzmocniły dramatyczną treścią, że mogły się 
cderwać od teatralogicznej całości i były wy
stawiane jako samodzielne dramaty. 
Drugi usiłował zbliżyć swych heroicznych bo
haterów do prawdziwych, żywych ludzi, obda
rzając ich gorącą nam'.ętnością i uczuciami 
i prćbując rćwnocześnie zerwać: z tradycyjną 
formą konstrukcyjną tragecii. 

Najbogatsza twórczcść tych pisarzy przypa
dała na wspaniały okres politycznego i kultural
nego rozkwitu Aten, kiedy to wielki ateński 
mąż stanu, Perykles (5GO - 429 p.n.e.) umocnił 
demokracj ę i tak rozsławił potęgę swojej oj
czy<ny, że okres ten nazwali historycy „złotym 
wiekiem Peryklesa". 
Płodncść pisarska Sofoklesa była zdumiewająca: 
wiemy, że mpisał 123 dramaty, z których w ca
lcści zachowały s ' ę następujące: „Ajas'', „Anty
gona", „Krćl Edyp", „Trachinki", „Elektra". 
„Filoktet" i „Edyp w Kolonos". Wszystkie mó
wiły znowu o lc.sach bogów i herosów, lecz nie 
były już tylko scenicznym przypc,mnieniom zna
nych wszystkim mitów. Tragedie Sofoklesa po
t n> !iły do głębi wstrząsnąć ukazanym cierpie
niem i tragicznym zmaganiem się człowieka 
z przeciwncściami losu. Pod tym względe,n 
„Edyp Król" i „Antygona" są wiecznotrwałymi 
arcydziełami, które nie tylko doczekały się wie
lckrotnego zmartwychwstania w szeregu prze
kładów w czasach nowożytnych, ale stały się 
również źrćdłE'm inspiracji twórczej wielu dra
maturgów aż do dzisiejszych włącznie. - Oby
dwa wymienione utwory opierają się na .tym 
se-mym micie, który stanowił osnowę omówio
nej wyżej trylogii Aischylosa („Lajos", Edyp'' 
i „Siedmiu przeciw Tebom"), a u schyłku już 
życia zamknął tę historię Sofokles „Edypem w 
Kolonos" (trEŚcią tej tragedii były losy oślep
pior.ego Edypa na wygnaniu i jogo wyzwolenie 
w kojącej śmierci, osłodzonej błogosławien
stwem, jakie z jego grobu spływać miało na 
potomnych; wcześniej napisana „Antygona" nie 
zai:owiada jednak tak szczęśliwego zakończenia. 
lecz zamyka się całkowitą klęską rodu Kadma 
i Lajosa). 
„Król Edyp" przeszedł do historii dramatu jako 
genialny obraz udręczenia człowieka, który 
chcąc poznać prawdę i ocalić swój lud od 
zagłady, zwala na siebie lawinę cierpień aż do 
ostatecznej klęski, osamotnienia i nędzy . Bo
-wiem poznanie prawdy objawia przed nim 
.bezmiar niezawinionych przez niego, bo nie
świadomych win i każe mu dobrowolnie przy
jąć na barki równie bezmierny ciężar kary. 
„Antygona" - to tragiczne dzieje bohaterskiej 
dziewczyny, która w obronie obyczajowych 
praw ludu łamie zakaz tyrana i pozostaje do 



KREON 
(Tadeusz Żyliń11ki) 

r 

końca wierna swemu wewnętrznemu przekona
niu o słuszności i wyższości owych praw . 

• 
Rozmiłowany w sztuce lud ateński wielbił 
swych wielkich tragików, dając temu wyraz 
zarówno przez tłumne uczęszczanie do amfi
teatrów na ich widowiska, jak i przez laury 
wręczane zwycięzcom specjalnie organizowa
nych „konkursów teatralnych" (np. Sofokle.; 
był wielokrotnym laureatem takich konkursów). 
W atmosferze ogólnego uwielbienia i nieustan
nego oczekiwania na nowe utwory - rozkwi
tała wspaniała twórczość dramaturgów słonecz
nych Aten, zdobywając nie tylko laury u swoich 
współczesnych, lecz również wiecznotrwali'! 
miejsce w historii kultury całej ludzkości. Wielu 
dzisieiszych najwybitniejszych dramaturgów 
usiłu'e nawiązać do formy i wyrazistej siły 
tragizmu antycznego, zastępując oczywiście an
tyczny fatalizm, ową nieuniknioną konieczność 
spełnienia się okrutnych wyroków boskich -
bardziej współczesnym, laickim ujęciem: nie
ubłaganą, logiczną konsekwencją, jaką pociąga 
za sobą każdy ludzki czyn. 

W ciągu niespełna 17-tu lat istnienia na Opol
szczyźnie polskiego teatru publiczność opolska 
nie miała nigdy okazji zapoznać się ze scenicz
nym obrazem antycznej tragedii. Podejmując 
zadanie ukazania w ramach jednego przedsta
wienia ·trzech arcydzieł ateńskich mistrzów 
(„Edyp" Sofoklesa, „Siedmiu przeciw Tebom" 
Aischylosa i „Antygona" Sofoklesa), chcemy 
wypełnić lukę w ogólnym obrazie rozwoju dra
matu, jaki dotychczas teatr nasz usiłował z roku 
na rok odsłaniać przed oczyma publiczności. 
Wszystkie trzy wymienione tragedie zostały 
świadomie zagęszczone w swej treści. Dzięki 
t€mu mogliśmy ukazać całość mitu o klątwie, 
ciążącej na rodzie Edypa, cały łańcuch kon
sekwencji w swej tragicznej logice wydarzeń, 
a tym s~mym przekazać dzisiejszej widowni 
jak najpełniej (w miarę naszych możliwości) 
najistotniejsze cechy dramatu antycznego. 
Oczywiście jest to dramat widziany przez nas, 
ludzi drugiej połowy XX wieku, którzy z po
kruszonych, lecz wiecznie żywych posągów an
tycznych herosów wydobywają ciągle źtwe 
prawdy o losach Człowieka. 
Zadanie napewno trudne, Ale pasjonujące. 

• „ • 
k.k.c. 



TEREZJASŻ 
(Francis2.ek Bay-Ryd7.ewski) 

LEGENDY TEBAN'SKIE 

Onego czasu ze wszystkich kobiet na ziemi 
najurodziwsza była Europa, córka Agenora, 
władcy feniLkiego miasta Sydonu. Lubiła cho
d2ić nad brzeg morza, gdzie bawiła się z ró.vie
śnicami. („.) Razu pewnego zobaczyły na łące 
pięknego białego byka. („.) Dziewczęta obległy 
go dokoła, podawały mu zioła soczyste, a on 
jadł i ·szerokim jęykiem lizał ich białe dłonie . 
W końcu oplotły go wieńcami i królewna Europa 
usiadła mu na karku. Wtedy jednym . susem 
skoczył i porwał się do ucieczki. Wpadł do mo
rza, popłynął. 
Był to sam Dzeus, który zakochał się w ślicz

nej pannie. („.) Tak dopłynęli do Krety. Dzeus 
przygotował swej lubej mieszkanie w cudownej 
grocie, którą osłaniał klon cienisty. 

Tymczasem w Sydonie stary Agenor rozpaczał 
po stracie córki. Zawołał swego syna, Kadmoi.a, 
kazał mu szukać siostry i zabronił wracać do 
domu bez Europy. Kadmos poszedł, ale po dłu
gich, bezskutecmych wędrówkach stracił wszel
ką nadzieję i bojąc się gniewu ojca postanowił 
osiedlić się na obczyźnie. (.„) Załoźył miasto 
Teby. Rządził mądrze i sprawiedliwie, a bogo
wie widząc, iż jest dobrym królem, chętnie prze
bywali w jego domu i dali mu za żoną Ha1mo
nię, córkę Aresa i Afrodyty. 

Ale nie zaznał szczęścia w rodzinie. Oto bo
wiEm wnuk jego, Akteon, skończył haniebną 
śmiercią pod kłami własnych psów; córka Se
mele spłonęła wśród gromów i błyskawic; druga 
córka, Agaue, zabiła własnego syna, Penteusa 
trzecia córka, Ino, w szaleństwie rzuciła się d0 
morrn. Kadmos nabrał takiego wstrętu do zło
wrogiej ziemi tebańskiej, że na starość przenió~ł 
1.ię wraz z żohą do odległej Ilirii. Bogowie za · 
m1enili ich oboje w węie. 

Po Kadmosie działo się w Tebach coraz go
rzej. („ .) 

Amfion i Dzetos stawszy się władcami Teb 
postanowili otoczyć je murami. Przyszło im to 
bardzo łatwo, gdyż Amfion miał cudowną harfę 
i tak pięknie grał na niej, że kamienie, poruszo
ne czarodziejską muzyką, same się zbierały 
1 układały rządkiem. 

An::·--n ożenił się z córką Tantalosa, imieniem 
Niobe. Z tego malżeństwa urodziło się czter
n:: ścioro dzieci: siedmiu synów i siedem córek. 
Niobe była okrutnie dumna z tak licznego po
tomstwa. Mówiła, że nie rozumie, jak ludzie 
mogą oddawać cześć Latonie, która ma tyllrn 
.dwoje d:deci. Powinni raczej czek ją - potężną 
królowę i błogosławioną matkę. Latona, do
tknięta zniewagą, poskarżyła 11ię swoim dzie-



„P RZEC I W TEBOM" 
wg tragedii Aischylosa i Sofoklesa. 

Opracowanie dramaturgiczne i insc~nizacja - Stanisław Wieszczycki 
Prolog - Krystyna Konopacka -Csala 

1. S o f o k I e s - „ E D V P" 
(przekład Stanisława Dygata) 

Obsada: 
PROLOG 

Osoby dramatu 
EDYP, król tebański 
KAPŁAN I 
KREON . . . 
TEREZJASZ, wróżbita 
JOKASTA, żona Edypa 
POSŁANIEC KORYNTU 
SŁUGA LAJOSA . 
DZIEWCZYNA 

Chór 
Wiktor Fronczyk (Koryfeusz Chóru), Rł1 z 

Stanisław Wieszczycki 

Juliusz Zawirski 
Henryk Tarczykowski 
Tadeusz żyliński 
Franciszek Bay-Rydzewski 
Dagny Rose 
Stanislaw Wieszczycki 
Ryszard Urbanowicz 
Mirosława Marcheluk 

, Jarema Drwęski 

2. A i s c h y I o s - „SIEDMIU PRZECIW TEBOM" 
(przekład S!efana Srebrnego) 

Osoby dramatu 
ETEOKLES, syn Edypa 

WYSŁANIEC 

GONIEC. 

Obsada: 

Waldemar Starczyński 
iuk 

Henryk Tarczykowski 
Jarema Drwęski 

Chór Dziewic Tebańskich J 
Mirosław!!! Marcheluk (Przodownica Chórlf, Barbara Barska, Janina Bocheńska 

Dagny Rose, Ja ina Utrata 

3. S o f o k I e s - .A NT Y GO N A" 
(przekład Kazimierza Morawskiego) 

Osoby dramatu 
ANTYGONA, córka Edypa . 
ISMENA, jej siostra 
KREON, król Teb . 
STRAŻNIK . . 
H AIMON, syn Kreona. 
TEREZJ ASZ, wróżbita . 
POSŁANIEC . • . 
EURYDYKA, żona Kreona . 

Chór Tebańczykńw 

Obsada: 

Janina Bocheńska 
Janina Utrata 
Tadeusz Żyliński 
Waldemar Łabędzki 
Ry z F'illchb!!ch 
Franciszek Bay-Rydzewski 
Jarema Drwęski 
Dagny Rose 

Wiktor Fronczyk (Koryfeusz Chóru), Henryk Tarczykowskl, Ryszard Urbanowicz 

Rzecz dzieje ~ię przed pałacem królewskim w Ta bach 



JOKASTA 
(Da&ny Roie) 

clom: Apolllnowt i Artemidzie. Oboj1: natyd1-
miast zeszli z Olimpu i kilkunastoma strzałami 
z łuku uśmiercili całe potomstwo Niobe. Osiero
cona matka pof.zuciła ziemię tebańską. Wróciła 
do swego ojczystego miasta, do S1pylos. Dniami 
i nocami przesiadywała na podnuejskiej górze, 
póki jej bogowie nie zamienili w kamiei'l. Lecz 
i wtedy jeszcze cierpiała. Z kamienia, w którym 
była zaklęta jej dusza, płynęły łzy strugą ja
snego źródła. 
*) Po Amfionie i Dzetosie posiadł tron tebański 
La.jos, od którego wyszło pokolenie najnieszczę
śliwszych władców. Wyrocznia ostrzegła go, że 
polegnie z ręki własnego syna, który w następ
stwie cżeni się z jego żoną, a swoją matką, 
Jckastą. Gdy im się więc syn narodził, prze
ł.luli mu pięty żelaznymi kolcami, związali i wy
rzucili w górach. Dziecko znaleźli pasterze i za
nieśli do Koryntu, aby oddać na wychowanie 
krćlowej, która nie miała własnego potomstwa. 
Chłopak miał nogi nzbrzmiałe od przekłucia, 
p1ze,wano go więc Ojdipus (Edyp) - „człowiek 
o spuchniętych nogach". 

EdJ' P nie czuł się szczęśliwy Rówieśnicy nazy
wali go podrzutkiem, a nikt nie chciał wy'jawić 
tajemnicy jego pochodzer ia. Pojechał zatem do 
Celf, do wyroczni. W ciemnym sanktuarium dał 
s'ę słyszeć głos boży, który go upomniał, aby 
nie wiacał do ojczyzny, gdyż zabije ojca i ożmi 
się z matką. Edyp sądząc, że królestwo Koryntu 
są jego rodzicami, postanowił w innych stroryach 
dom sobie założyć. Po drodze jednak spotkał 
wćz. na którym siedział jakiś pan w otoczemu 
!kilku dworzan. Było to w cia~nym wąwozie 
gón:kim i służba krzyknęła na Edypa, aby uJt<i
pił ze śdeżki. Butny młodzieniec nie usłuchał . 
Powstała kłótnia i bójka, w której tamci śmh~::ć 
poniEŚli. Edyp poszedł dalej, nie domyślając się, 
że ćw pan na wozie - to Lajos jego własny 
ojciec. 

W Tebach objął rządy szwagier zabitego króla, 
Kreon. Ale w kilka dni później w górach pr,d
miejskich pojawił się dziwny potwór, który 
zacz<.! porywać Judzi i rzucać w przepaście. 
Nazywał s:ę Sfinks. Miał twarz i piersi kobiety, 
a resztę ciała lwa, ze ,skrzydłami jak u ptaka. 
Powiedzi : ł, że dopiero wtedy ·Ustąpi z ziemi 
tebańskiej, jeśli się znajdzie ktoś, kto roz
wiąże jego zagadkę. Tej zagadki nauczył się od 
muz, a sens jej był taki: „Co to za zwierzę, 
cbdarzcme głoEem, które z rana chodzi na czwo
rakachr w południe na dwóch nogach, a wieczo
rEm na trzech?" Na próżno odbywano wiece, 
zgrcmadzenia i narady: nikt nie umiał dać rze
telnej odpowiedzi. Wielka żałoba spadła na mia
sto, albowiem Sfinks co dzień porywał ludzi. 
Wówczas Kreon ogłosił, że kto wyjaśni zagadkę, 
otrzyma królestwo tebańskie i ożeni się z Jo-
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kastą , wdową po zamordowanym Lajosie. W tym 
wlc: śnie dniu przybył do stolicy Edyp. Myślał 
przez caly dzień o zagadce, a wieczorem położył 
się E pać i miał sen wróżebny, który mu podał 
wł< ściwe rozwiązanie. O świcie poszedł do 
Sfinksa i powiedział: „Człowiek chodzi rano, to 
je~ t w dzieciństwie, na czworakach; gdy urośnie. 
sta je s'.ę zwierzęciem dwunożnym; a w starości , 
ktć ra je.st życia wieczorem, podpiera się laską. 
j~kby mu trzecia noga przybyła". Usłyszawszy 
to Sfinks rzucił się w przepaść. 

Kreon dotrzymał słowa. Edyp ożenił się z Jo
ka~tą i zaczął panować. Z początku wiodło się 
wszystko dobrze. Jokasta urodziła dwóch synów: 
Polir..ejke:;:a i Eteoklesa, oraz dwie córki: Anty
gcr.ę i łtmenę Ale nad dorr.em królewskim wi
sizła klą twa bogów, Podwójna zbrodnia Edypa 
oddała Teby w moc złych duchów. Kraj nawie
dzały bezprzykładne klęski. Ziemia leżała twar
dym ugorem i ziarno rzucone w glebę nie pu
uczało kiełków. Dzieci przychodzi.ły na łwiat 
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nieżywe. Zwierzęta nie rozmnażały się. Wezwa
no wieszcza, ·.1.cJ•\:ZJi."~""· 

Był to ślepy starzec z długą, białą brodą.(. .. ) 
Straszny był dzień , kiedy Tejrezjasz zjawił się 
w pałacu Edypa. Milczał długo, aby odwlec 
chwilę nieszczt;ścia. Na koniec odkrył prawd~ . 
król Teb jest winien zbrodni ojcobójstwa i ka
zirodztwa. Na wieść o tym Jokasta powies :ła 
się, a Edyp wykluł sobie oczy, odział się w łach
many żebracze i o kiju wywlókł się z miasta , 
dziad stary i . złamany. Prowadziły go córki. 
s.zukał ziemi, w której by się do grobu położy i. 
Zaszedł do miejscowości Kolonos, niedaleko 
Aten, i tam umarł. Pochowano go w gaju, do 
którego z wiomą zlatywały się roje sło .vików. 

·w Tebach zostali dwaj bracia : Etokles i Pol\· 
nejkes. Zgodzili się, że co rok inny z nich bę
dzie panowa ł. Etokles pierwszy wziął berło. 
le<:z po upływie roku nie chciał ustąpić bratu 
i wygnał go z kraju. PGlinejkes schronił się do 
Argos, do króla Adrastosa. ZnalaŻł gościnne 
przyjęcie, ożenił się z córką królewską i na
mówił tdcia do wyprawy przeciw Tebom. 
AJłrastos zebrał wojsko i obległ miasto. Ale 
Tebańczycy uczynili wypacl i odnieśli zwy
c.<:fit 1/v;o.. Wszyscy wod:oowie nieprzyjacielscy 
polegli. Eteokles również padł na polu bitwy. 
Rządy objął ponownie Kreon. Ciało zdraj.:y 

Polinejkesa kazał wyrzucić krukom na poża;
cie i zabronił pod karą śmierci uczcić go po
grzebem. Ale .siostra Antygona, biały kwiat lilii 
wyrosły na skrwawionej ziemi tebańskiej -
nie usłuchała rozkazu. Własnymi rękami wyko
pała grób i pochowała zwłoki brata. Za karę 
zamurowano ją żywcem w sklepionej piwnicy.") 

W dziesięć lat później synowie wodzów poko
nanych pod Tebami przygotowali nową wy 
prarwę. Miasto nie miało sił do obrony. Tejre
zJasz doradiił Tebańczykom wysłać do niep rzy
Jaciół po~elstwo z prośbą o pokój, a tymczasem 
korzystając z rozejmu, uciec z oblężonych mu· 
rów. Tak się stało. Kiedy rozważano warunk i 
pokoju, wszyscy mieszkańcy naaadowali wozy 
dcb) tkiem, wsadzili na nie żony i dzieci i opu
ścili miasto. Po drodze Tejrezjasz umarł napiw
szy się wody z pewnego źródła. Tymczasem 
wojska nieprzyjacielskie weszły do Teb, zbu
rzyły je doszczętnie i, co jes7cze ze skari:Jów 
zostało, posłały w ofierze świątyni delficki e j . 

• 
(Jalil Parandowski - „Mitologia - Wierzeni ;· 

i Podania Greków i Rzymian" - Spółdzielniw 
Wydawnicza „Czytelnik" - 1959 r.) 

•) - •) Ust~. zaznaczony gwiazdkami, jest 
trdcią tragedii przez nasz teatr wystawianych 

(k.k.c.) 
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Wszelkie legendy, podania i baśnie ludowe 
n{e mają ściśle określmego kształtu. Sam fakt, 
ie przekazywane są zwykle w formie mów i o
nej, nadaje im płynność treści i formy. Każda 
epoka wyciska na nich swe charakterystyczne 
tiętno, nie:które szczegóły odrzuca, dodaje inne, 
a pod pewne symbole · podkłada własne, aktu
alne treści. I trudno nieraz ustalić, jak brzmiał 
pierwowzór podania, bo właśnie owa pierwsza, 
oryginalna wersja, sięgająca w zam:e:zchłą 
przeszłcść, rzadko kiedy powstawała pod pió:em 
wyks2tałconego pisarza. Rcd2iła się albo w pie
śni wędrowca, albo w zbiorowej fantazji ludo
wej i dopiero kiedyś, z biegiem czasu, już 
nieco zm:eniona, trafiała do uszu tego, który 
ją pismem uwiecmił. 
Tym samym regułom płynności podlegały sta
ro-żytne mity o bogach i herosach, czyli o boha
terach zrodzonych z bogów, lecz pędzących 
żywot ludzki. 
Mity greckie odznaczały się wyjątkowo fascy
nującą fantazją i poetyckością. W łagodnym 
klin;acie, wśn: d malowniczego krajobrazu roz
kwitał szct:ególny kult piękna, a wrodzona 
starożytnym Grekom wrażliwość i artystyczna 
inwencja p_zekształcała cały świat przyrody 
i walki człowieka z jej siłami w ogromny świat 
mitów. Z tworzonych wciąż pieśni i opowieści 
o poaczególnych bogach i bóstwach urosła cała 
mitologia, w której niezmierzona ilość bogów 
została - na wzór człowieczy - powiązana 
węzłami rodzinnymi, uczuciami miłości i przy
jaź.ni lub powaśniona zawiścią i zemstą. 
W mitach tych znajdowały . wyraz kolejne etapy 
rozwojowe myśli filozoficznej, politycznej i spo
łecznej antycznej Grecji. 

Mit o przeklętym rodzie K a d m o s a, a 
szczególnie jego najtragiczniejsza część - dziej<' 
nieszczęsnego pokolenia tebańskiego króla L a
j os a - przechodził również różne wersje w 
zależności od czasó_w, w których był formuło
.wany. 

Najstarszą literaturą grecką, jaką znamy, jest 
epika wielkiego HOMER A, autora „Iliady 
•i Odysei". ów twórca wiekopomnych podań 
i opowieści stał się z czasem sam bohate rem 
le~end, oo utrudniało historykom dokładne uści
ślenie jego spuścizny literackiej, a nawet cza'>u, 
w którym żył. Ostatnie badania wykazały, żże 
Homer żył na przełomie IX i VIII w. p.n.e. 
Był to okres, w którym kult religijny sto

.sunkowo !Słabo oddziaływał na życie społeczne 
I polityczne ludności, składająccej się z różnych 



plemion o różnych wierzeniach l opartej J1a 
wspolnocie rooowej. Sztuka tego okresu -
gł0winie e p i k a - miała wlęo charakter bar
dziej laicki l w tragicznych losach mitycznych 
bohaterów dopatrywała się raczej logicznego 
następstwa wydarzeń, konsekwentnych kar za 
złamanie praw natury - niż niezrozumiałych 
wyroków boskich i boskiego przeznaczenia. Taki 
również charakter miała epika homerycka, która 
wrosła w serca i umysłu ludów greckich. O
dziedziczony po tej epoce mit o Kr ó 1 u La
j os ie i jego synu Edypie miał właśnie 
ewą bardziej laicką barwę. Klątwa rzucona na 
Lajosa nie była nieumotywowanym wymysłem 
1bogów, lecz karą za czyn, łam.ący prawa natury 
i obyczaje: to król Elidy Pe 1 op s przeklął 
Lajosa za to, że uwiódł mu młodocianego syna 
C hr y si pp a, który z rozpaczy popełnił po
tem samobójstwo. 
Klątwa znalazła poparcie u opiekunki mał

żeństwa, bogini Hery, która mszcząc pogwał
cone przez Lajosa prawa natury zesłała na Teby 
straszliwego potwora Sfinks a, a pragnącemu 
ją przebłagać królowi tebańskiemu kazała się 
spotkać n3. rozstajach dróg z własnym jego sy
nem Edypem. 

Spełniła się klątwa Pel op s a, który za 
śmierć i pohańbienie swego dziecka żądał śmier
ci Lajosa z rąk jego własnego syna. 

Tak więc ów jakiś stary epik, autor mitu. 
nr.p:ętnował pierwszego w dziejach Grecji ho
moseksualistę i zgodnie z ówczesnym prawem 
dziedziczenia win~ i kary, kazał za to odpo
kutować całemu laJosowemu pokoleniu. 

Kiedy w VII i VI w . p.n.e. pc1stępujący rozkład 
rodowej wspólnoty plemion greckich usiłowano 
zastE, pić bardziej jednolitą strukturą polityczną, 
użyto w tym celu potęgi płynącej ze źródeł 
religijnych. Powstał wówczas świetnie zorga
nizowany cśrodek religijny, kierowany przez 
sprawne, dążące do władzy kolegium kapłań-
1skie: wyrocznita' Delf.icka, ,podpo
rządkowana kultowi Ap o 11 i n a. 

W oknślonych propagandowych celach prze
jęto szereg starych mitów, „oczyszczono" je z 
laickcści i „dopasowano" do celów 1swej ideL 
Chodziło o absolutne podporządkowanie czło
wieka nekomej woli bogów, o wzbudzenie wiary w nieuchrorne przeznaczenie i w daremność 
ludzkich wysiłków, które próbowałyby wyroki 
boskie przeł< mać. Nikt nie miał prawa podjąć 
żadnej ważniejszej decyzji bez porady wieszczki 
delfickiej, Pyt i i, która głosiła wróżby sta:an
n:e i pnemyślnie preparowane przez światłe 
'kolegium kapłańskie. 

Przejęty przez ideologów apollińskich mit o 
La j os i e i E d y p i e stał się w ich rękach 

jeszcze jednym narz~dziem propagandowym. 
mającym utwierdzić ludzi w przekonaniu, iż nie 
nr.leży doci€kać słuszncści boskich wyroków. 
lecz ślepo ich słuchać. W tej nowej wersji mitu 
cdrzucono dawną winę Lajosa: znikła sprawa 
uwiedzenia mło<lego Chrysippa (apollinizm nic 
mógł piętr.ować homoseksualizmu, gdyż s2m go 
propagował i - jak wiadomo -- upowszechnił 
w Grecji). Zamiast umotywowanej przestęp
stwEm kary, wprowadzono samoistną, od czynów 
ludzkich niezależną wróżtę wyroczni delfickiej: 
„Lajos zginie z ręki swego syna". I oto zaczyn·a 
się łcńcuch niEszczęś::, mających udowodnić, iż 
najpn:ebieglejsze wysilki (po~.zucenie narodzo
r.ego dz.iecka na zagładę) nie uchronią nawet 
i króla przed si;ełnieniem się boskich wyroków. 
A by potęga apollińskich Delf ani na chwilę nie 
umknęła uwadze śmiertelników, wróżba, jaką 
otrzymał La j os, poparta zostaje drugą: oca
lony za wolą bogów od przedwczesnej zagłady 
E d y p dowiaduje się w Delfickiej wyroczni, że 
zostanie mordercą swego ojca i podzieli kazi
rodcze leże z własną matką. I tu już nie można 
dopatrzyć się żadąej winy nieszczęsnego E dy
P a; o ile Lajos wyzwał bogów, płodząc jednak 
syna, to Edyp zbrodnie swoje popełnia w całko
witej niewiedzy. Mimo to los jego wypełnili 
się zgodnie z okrutną wróżbą wyroczni. 

A po 11 o n i jego kapłani strzegli nieuchron
ncści boskich wyroków„. 

Najpełniejszym wcieleniem apollińskiej idei 
jest .sofoklesowska wersja ,mitu, znajdująca 
swój wyraz w jego „Edypie Królu". ów szla
chetny, rrądry, nieszczęsny król pada ofiarą 
niezawinionych win tylko dlatego, że wyro
cznia tak, a nie inaczej zadecydowała o Lajosie 
i jego losie. WczEśniejszy od Sofoklesa .A ischy
los wył:;muje się z apollińskiej treś-i wróżby, 
przepowiadającej los Lajosa; w „Siedmiu prz<?
ciw Tebcm" chór przypomina takie słowa wy
roczni: - „Ocali od zagłady ród bezpotomny 
króla zgcm". - A więc nie chodzi o nieuchronną 
śmierć ojca z ręki syna, lecz o to, że rezygnu
jąc z potomstwa mógł Lajos ocalić cały tebański 
rćd od zagłady. Jedną chwilą namiętności 
ściągnął jednak na ród swój i Teby łańcuch 
\1ie.szczęść. 

Tak zaznaczona sprawa w „s:edmiu przeciw 
Tebom" każe przypuszczać, że i w poprzednich 
- zaginionych - dwóch tragediach z tej try
logii (w „Lajosie" i w „Edypie") postawił 
Aischylos problem o wyraźnym charakterze 
rspołecznym: nie wolno poświęcać dobra po·· 
wszechnego dla egoistycznego szczęścia. Za zła
man:e tego nakazu ponosi karę La j os i zgod
nie z ówczesnym prawem dziedziczenia win, 
łciąga klątwę na &wych potomków, Bohatero• 



wie dwóch następnych tragedii Aischylosa : 
E dy p i jego syn E te ok 1 e s są wprawdzie 
wierni do końca trosce o 1swój kraj i lud -
lecz już jest za póżno: muszą ponieść oso
bistą klęskę. Lecz dzięki nim - Teby zostają 
ocalone. 
Zakończenie mitu stanowią losy A n tyg o ny, 

córki Edypa, siostry poległych w b ~atobójczej 
walce Etecklesa i Folineika. Pierwszy ujął tę 
historię w formę tragedii Sofokles, pis1ąc słyn
ną „Antygonę". Napis.§lł ją dużo wcześniej, niż 
„Edypa Króla", jakkolwiek obrazowała ona póź
niejsze, końcowe wydarzenia tego samego mitu. 
Być może młodszy wiek poety zaważył na tym, 
że w „/' ntygonie" znalazły swój wyraz nie tylko 
fakty mitologiczne, lecz i problemy współ
czesnej autorowi epoki. Umacniająca się w ów
czEsnych Atenach demokracja nasyciła sofokle
sowski kmflikt pomiędzy K re o n em i A n t y
g o n ą sporem racji polityczno-obyczajowych. 
A n ty go n a, grzebiąc zwłoki napiętnowanego 
zdradą brata, buntuje s:ę przeciwko nieludzkie
mu rozkazowi tyra n a. Stając w obronie 
strrych, ludowych praw obyczajowych, ma za 
sobą poparcie lu d u te b a ń s k ie go, który 
- jc>k o tym mówi się w tekście - żyje w lęku 
przed żądnym absolutnej władzy Kreonem. 
Sofokles wyraźnie piętnuje tutaj tyranię króla, 
a buntownic7ą, nieugiętą Antygonę kreuje na 
bohaterkę broniącą słusznych praw. Taką. 
„która wspólkochać przyszła, nie wspólniena
widzieć". A n ty go n a zwycięża, chociaż umie
ra zgodnie z wróżbą wyroczni; Kreon żyje -
ale to on ponosi klęskę. 

„Edypa Króla" wystawia Sofokles mając sie
derrdziesiąt kilka lat. Nie ma już w tej tra
gedii tak żywego sporu dwóch racji. Może 
tylko w żarliwym pragnieniu Edypa, aby oca
lić swój gród tebański, można by się doszukać 
echa patriotycznych odezw, jako że tragedię 
tę wystawiał Sofokles w pierwszych latach woj
ny ateńsko~spartańskiej. Do głosu jednak do
szedł tu - jak już wspomnieliśmy - przede 
wszystk!m pełny wyraz apollińskiej wersji mitu. 
A Ie do głosu do.szło również mistrzostwo artysty: 
stopnie, po których schodzi Edyp na dno tSwej 
nędzy, wyrzeźbił pisarz genialną ręką. 
Wyrzeźbił równocześnie wieczny pomnik so -

bie samemu. 
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