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SOFOKLES 

TEBAŃSKI MIT 

LABDAKIDACH 

Po temat do swej tragedii sięgnął Sofokles do 

tebańskiego cyklu mitów. Główny trzon tego cy

klu stanowiły dzieje nieszczęsnego rodu Labda

kidów, dzieje tak tragiczne, iż nic dziwnego, że 

ze szczególnym upodobaniem zajęli się nimi tra

gicy; ~śród zachowanych tragedii Sofoklesa 

jeszcze dwie - Król Edyp i Edyp w Kolonie -

czerpią z tego samego żródła. 

Król Teb Lajos, syn Labdaka, otrzymał z Delf 

wyrocznię, która głosiła, że przeznaczone mu jest 

umrzeć z ręki syna. Gdy syn ów przyszedł na 

świat, kazał go Lajos porzucić na górskim pust

kowiu, aby tam zginął. Jednak sługa, któremu 

to zostało zlecone, ulitował się nad dzieckiem, 

i zamiast je porzucić, oddał je pasterzowi z Ko

ryntu. Ten zaniósł dziecko na dwór królewski; 



bezdzietna para królewska - Polibos i Mero

pa - przyjęła je za swoje. Syn Lajosa, któremu 

przybrani rodzice nadali imię Edypa, wychowa

ny został przez nich w przeświadczeniu, że jest 

ich rodzonym synem; zdarzyło się jednak kie

dyś, gdy był już dorosłym młodzieńcem, że mu 

ktoś zarzucił, iż jest tylko dzieckiem przybra

nym. Mimo, że przybrani rodzice zaprzeczyli te

mu, Edyp, aby położyć kres szerzącym się plot

kom, udał się do Wyroczni Delfickiej z prośbą 

o potwierdzenie; tam jednak zamiast odpowiedzi 

na swoje pytanie, otrzymał straszną przepowied

nię: że zabije ojca i ożeni się z matką. W prze

konaniu, że jest synem Polibosa i Meropy, Edyp 

postanowił nigdy nie wracać do Koryntu i po

szedł przed siebie, gdzie oczy poniosą. Na wąs

kim górskim rozdrożu spotkał jadącego wozem 

Lajosa; w wyniku sprzeczki zabił go, nie wie

dząc, z kim ma do czynienia. W ten sposób speł

niła się pierwsza połowa wyroczni. Idąc dale.i, 

znalazł się Edyp pod Tebami, które cierpiały 

wówczas od okrutnego potwora, Sfinksa; ów za

dawał ludziom zagadkę, której nikt rozwiązać 

nie potrafił, i gdy nie otrzymał odpowiedzi, za

bijał ich; Edyp zagadkę rozwiązał, uwohiił mia

sto od Sfinksa i w nagrodę otrzymał rękę śwież:> 

owdowiałej królowej Jokasty - własnej matki. 

Tak spełniła się druga połowa wyroczni. 

Szereg lat panował Edyp w Tebach szczęśli

wie. Doczekał się z Jokasty czworga dzieci: 

dwóch synów, Eteokksa i Polineikesa (Polinika), 

i dwóch córek, Antygony i Ismeny. Aż wreszcie 

wybuchła w Tebach straszna zaraza. Wyrocznia, 

zapytana o radę, odpowiedziała, że przyczyną 

zarazy jest zmaza plamiąca miasto, w którym 

J:!rzebywa nie wykryty dotąd i nie ukarany za-

bójca Lajosa. Edyp energicznie zabrał się do 

sprawy wykrycia zabójcy, co krok za krokiem 

doprowadziło go do podejrzeń, że zabójcą jest 

on sam, że ów spotkany kiedyś w górach po

dróżny - to był właśnie Lajos. Równocześnie 

przybył z Koryntu posłaniec z wieścią o śmierci 

Połibosa i obwołaniu Edypa królem Koryntu. 

Był to ten sam pasterz, który ongi otrzymał go 

z rąk sługi Lajosa jako niemowlę. Mimo, że wy

rocznia co do zabicia ojca pozornie się nie 

sprawdziła, Edyp odmówił powrotu do Koryntu 

w obawie sprawdzenia się jej w drugiej połowie. 

Wówczas pa.sterz koryncki wyjawił mu całą 

prawdę. Jokasta, dla której już po pierwszych 

zeznaniach Koryntianina wszystko stało się jas

ne, popełniła samobójstwo; Edyp w szale rozpa

czy wykluł sobie oczy. 

Taka jest treść, w kilkanaście lat po Anty go

nie napisanej, tragedii Sofoklesa Król Ed y p. 

Na tym jednak nie kończą się tragiczne dzieje 

rodu. W tradycji epickiej, Edyp po samooślepie- · 

niu pozostał w Tebach jako król. Synowie jego, 

dorósłszy, ujęli w swe ręce faktyczne rządy. To 

im jednak nie wystarczyło: aby ślepemu ojcu 

dać do zrozumienia, że nie jest już królem, po

słali mu w darze nie tę część mięsa ze zwierzi;

cia ofiarnego, jaka się królowi należy. Wtedy on 

w gniewie przeklął ich: niech zginą obaj w bra

tobójczej walce. 

Spełnienie klątwy nie dało na siebie długo cze

kać. Między braćmi wybuchł zacięty spór o wła

dzę, zakończony wygnaniem Polinika. Wygnan y 

udał się do Argos, gdzie poślubił córkę króla 

Adrasta i namówił swego teścia do przedsię

wzięcia wyprawy wojennej przeciw Tebom. Pod 

naczelnym dowództwem Adrasta siedmiu wo -



dzów szturmowało do siedmiu bram tebańskich; 

szturm został odparty, wojska najeźdźcze cofnę

ły się. Teby wyszły z walki zwycięsko. Ale kr1il 

Eteokles zginął: wystąpił do walki z bratem -

i ten bratobójczy pojedynek zakończył się śmier

cią obu. Tak doszczętnie wyginął - przynaj

mniej w męskiej linii - przeklęty ród; dzie,ie 

rozpoczęte nieświadomym ojcobójstwem Edypa 

zakończyły się świadomym bratobójstwem jego 

synów. Tu rozpoczyna się akcja Antygony So

foklesa. 

Stef an Sre brny 
Wstęp do An tygony S o fokl esa 

Wa rszawa 1960 r. 

WIELCY TRAGICY GRECCY: 

AISCHYLOS (526- 456 p.n.e.) 
Z około 80 tragedii Aischylosa zachowały się: 

„BŁAG ALN !CE" 
„PERSOWIE" 

„PROMETEUSZ W OKOWACH" 
„SIEDMIU PRZECIW TEBOM" 

„ORESTEJA" (TRYLOGIA) 
Cz . I - „AGAMEMNON" 
Cz. II - „OFIARNICE" 
Cz. III - „EUMENIDY" 

SOFOKLES (496- 406 p.n .e.) 
Spośród stu dwudziestu dramatów S o f o k l es a 
zachowało się w całości tylko siedem: 

„ANTY GON A" 
„AJAS" 

„KRÓL EDYP" 
„ELEKTRA" 

„TRACHINKI" 
„FILOKTET" 

„EDYP W KOLONIE" 

EURYPIDES (480- 406 p.n .e.) 
Z około 90 dramatów Eurypides:i zachowało 
się 17. Oto niektóre z nich: 

„.4LKESTIS " 
,,MEDErl.." 

„BŁAG A LN !CK'' 
„TROJAN K I" 

„IFIGENIA W T AUT Y DZIE" 
„ELEKTRA" 

Ze wszystkich sztuk Sofoklesa do świadomości 
widza współczesnego prawdopodobnie najsilnie j 
przemawia „Antygona". ( ... ) Niewątpliwie j est ~o 
najpiękniejsza i najsubtelniej wyrażona tragedia 
greckiego teatru. 

(A. Nicoll - „ Dzieje dramatu", PIW - 1962) 



RZEŻBA SYLENA. Z TE A TR U W A TEN A CH 

Twórczość Sof ok Ie s a zajmuje pośrednie 

miejsc~ między monumentalnymi tragediami 

Ajschylosa a racjonalistyczno-psychologicznymi 

Eurypidesa. Ajschylos wysuwał na plan pierw

szy problemy religijno-moralne, zaś Sofokles 

problem człowieka o silnym, ukształtowanym 

juź charakterze, w pełni odpowiedzialnego za 

swe czyny. W charakterach swych bohaterów 

widział poeta źródło konfliktów, i od nich, nie 

od czynników zewnętrznych uzaldniał bieg wy

darzeń. Znajomość psychiki ludzkiej łączył So

fokles z religią, z wiarą w przeznaczenie i w bo

ską sprawiedliwość, czuwająca nad ładem 

świata. 

* 
TESPIS jest uwaźany za twórcę tragedii grec

kiej. Do chóru dytyrambiczn·ego dodał pierwsze

go aktora „odpowiadacza", rozwijając w ten spo

sób pierwiastek dramatyczny dytyrambu, bo

wi{ m między aktorem solistą a przewodnikiem 

chóru rozwijał się dialog. 

Tespis był poetą wiejskim, sztukę swoją pro

dukował po wsiach, sam występował w roli so-
-

listy i utwory swoje obwoził na wozach. Była to 

więc sztuka ludowa. 

Drugiego aktora wprowadził do tragedii Ajs 

chylos, trzeciego Sofokles. W tragedii greckiej 

nie występuje nigdy więcej nii trzech aktorów 

chór. 

Przedstawienia w Grecji odbywały się w r:i

mach urc czyst'ości świątecznych (głównie ku czci 

Dionizosa), teatr był otwarty, pod gołym niebem, 

TE ,1TR DIONI70SA W ATENA CH 
REKONSTRUKCJ A 



widzowie siedzieli na wykutych ławach na stoku 

wzgórza, aktorzy i chór działali na tzw. Orche

strze (rodzaj areny) i 11rzed tzw. scene budyn

kiem, który był jednocześnie garderobą aktorów. 

Aktorzy grali na tzw. koturnach (wysokich bu

tach o grubej podeszwie) i w maskach. 

KOSTIUM 
SCENICZNY 

FRAGMENTY 

Z ANTYGONY 

SOFOKLESA 

Świat jest pełen cudów 

ale najcudowniejszym na świecie 

zjawiskiem jest człowiek. 

To on uskrzydlił swoje okręty, 

co szybują pędzone silą wiatru 

po falach kłębiących się, spienionych. 

To on ujarzmił konie i każe im pługiem 

pruć ziemię - bóstwo najwyższe, 

ziemię nigdy nie wyczerpaną. 

To człowiek znalazł sposób, 

aby chwytać w oka sieci pierzchliwe 

ptaki, 

dzikiego zwierza i mieszkańców głębokich 

wód. 

To on obłaskawił leśne stwory, 

grzywiastym koniom narzucił uprząż 

i ugiął kark krnąbrnego byka. 

To człowiek wynalazł mowę: sztukę wią

zania słów. 

I poznał różę wiatrów i odkrył królestwo 

praw. 

Od deszczu chroni się chłodu budując 

sobie dom. 

Groźne choroby leczy i cierpienia. 

I tylko śmierci nie zwalczył człowiek, 

nie ma lekarstwa na śmierć. 



* 
Mądrości, jedyne źródło szczęścia! 
Ludzie, zuchwali w swej dumie, 
Chcieliby dorównać nieśmiertelnym. 

Za późno los otwiera im oczy. 
Za późno, u schyłku swoich dni. 
poznają ciebie, mądrości, 
jedyne źródło szczęścia. 

Przektad Stanistawa Hebcrnowsl<iego 

MASKA 

BOHATERKI TRAGEDII 

POZNAJClE 

SWOICH AKTORÓW 

Wydaje mi się, że należy być wie.mym sobie 

tzn. - swoim ideom jeśli się je w ogóle ma. Bo 

są i tacy, dla których jedyną ideą w życiu jest 

posiadanie „szafy z lustrem" jak mówi Majako

wski w „Pluskwie". Bez względu gdzie i w ja

kich okolicznościach człowiek by się nie znajdo

wał, powinien postępować przeciwko uległej 

bezmyślności, znieczulicy i barbarzyństwu. 

W roku 1969 mija 10 lat od czasu kiedy wrę

czono mi dyplom aktorski w Studio Teatralnym 

Tadeusza i Ireny Byrskich w Kielcach. Jestem 

pełna dumy i wdzięczności dla Byrskich, że mu

g·łam przez trzy lata obcawać z nimi i z tymi 

wszystkimi wspaniałymi ludżmi, których sku

piali wokół siebie. - Moją dyplomową rolą była 

Antygona w sztuce Krystyny Berwińskiej p.t. 

„Ocalenie Antygony". Po dyplomie w I\:ielcach 

zagrałam między innymi Luizę w „Intrydze 

miłości" i Amelię w „Mazepie" Słowackiego. 

Największą przygodą artystyczną w moim ży

ciu była praca w Toruniu u Dyr. Hugona Mory

cińskiego. Zaangażował mnie do roli Julii w 

„Romeo i Julia". Później zagrałam Luizę w „In

trydze i miłości", Katarzynę w „Burzy" Ostrow

skiego, Kamilkę w „Nie igra się z miłością" Mn

sset:i, Różę w „Tatuowanej Róży" Williamsa i inne. 



Uwieńczeniem mojego pobytu w Toruniu była 

rola Joanny w „świętej Joannie" G. B . Shawa 

w reżyserii Józefa Grudy i scenografii St. Bą

kowskiego. Pracę nad tą rolą wspcminam z wiei-

kim sentymentem. 

Toruń jest mi bardzo bliski i pokochałam to 

miasto i jego publiczność - dwukrotnie zajęłam 

pierwsze miejsce w ankiecie - „na najbardziej 

ulubioną aktorkę roku". 

Do Szczecina pojechałam, żehy zagra ć w od

ważnej inscenizacji ,;Wesela" J. Grudy i A. Ki-

liana. Grałam Pannę młodą i fsię. 

Zaangażowałam się do Teatru Nowego w Ło

dzi, gdzie zagrałam Księżniczkę Turandot w sztu

ce Gozziego pt. „Księżniczka Turandot" i kilka 

innych ról. Nie mogąc przywiązać się do mi:sta 

Łodzi ani do środowiska o specyficznej atmosfe

rze - dosłownie uciekłam do Warszawy. ZaangJ.

żowała mnie Dyr. W. Wróblewska do Teatru Zie

mi Mazowieckiej . - Zagrałam kilka pięknych 

ról: - Marię w „Komu bije dzwon" w adaptacji 

i reżyserii Krys~yny Berwińskiej oraz Nadię we 

„Wrogach" Gorkiego, Hankę w sztuce Domań

skiego „Ktoś nowy", Laurę w „Szklanej mena

żerii", Monikę w sztuce „Dom na Twardej" 

K. Korcellego. 

Chciała.bym zagrać w sztuce Norwida, bo wy

da.je mi się, że we współczesnym świecie za mało 

zwraca się uwagi na poezję i piękno, które czy

nią człowieka lepszym. 

Teraz gram Antygonę. Przeciwko przemocy 

barbarzyństwu, przeciwko wszelkim wojnom, 

z wiarą w niezniszczalność „odwiecznych praw" 

jak mówi Sofokles, z wiarą w sumienie i war

tości rozumu człowieka, z wiarą w to, że nie 

można żyć bezideowo. 

Barbara Nikielska 



CZY WIECIE, ŻE ... 
... Wasz Teatr ma w swoim repertu_arze obok 

Antygony - Klub Kawalerów· B·ału~ki~go, D cm 

na Twardej Korcellego, _cl!_da Wyspiańskiego 

oraz Chłopów w,'g Reymonta. _. 

.. .4.III br. w Płocku odbyło się 100-ne przedsta

wienie Slubów Panieńskich Fredry . 

... dnia 5 marca br. Wasz Teatr na przedstawieniu 

Kuglarzy w Domu KuHury w Ostrołęce gościł 

swego 1.500.000 widza. Był nim mgr Stefan Sa

mot psycholog zakładowy Ostrołęckich Zakła

dów Celulozowo-Papierniczych. Nasz półto1rami

lionowy widz, oraz widzowie którzy nabyli bilet 

poprzedzający i następny: ob. Józef Kowalczyk, 

pracownik zakładów i ob. Hanka Zaorska pra

cownik oddziału Banku Rolnego w Ostrołęce -

otrzymali od Teatru premie w postaci książek 

i zaproszeń na wszystkie przedstawienia Tea

tru Ziemi Mazowieckiej w 1969 r. 

... 8.111 br. w Międzynarodowym Dniu Kobiet -

Zaro:ąd Koła SPATiF przy Teatrze Ziemi Mazo

wieckiej zaprosił na przedstawienie Kuglarzy 

Skowrońskiego aktorki mieszkające w Domu 

Zasłużonego Aktora w Skolimowie. 

... dnia 27.III br. - Międzynarodowy Dzień Tea

tru przebiegający w tym roku pod hasłem „Teatr 

i Młodzież" - odbyło się w \Varszawie, w sie

dzibie Teatru uroczyste przedstawienie Slubów 

Panieńskich. Po przedstawieniu Oddział Mazo

wiecki Związku Teatr·ów Amat arskich złożył ży

czenia i kwiaty Teatrowi. Z tej samej okazji 

28.III br. odbyło się w Grodzisku uroczyste 

JJrzedstawienie Kuglarzy, po którym Kierownik 

Wydziału I~ultury Wojewódzkiej Rady Narodo

wej mgr Wojciech Wardecki złożył w imieniu 

władz wojewódzkich życzenia i kwiaty zespoło

wi Teatru. Na obu przedstawieniach roŻlosowa

no mi~dzy widzów kilka książek o teatrze. 

Z~ Zb1or1.:.,w 

Działu Dokumt! iuacj1 

ZG ZASP 

Kierownik Nadzoru 

Artystycznego 

Przedstawienie prowadzi 

Kierownik Techniczny 

MARIA CHLEBOWSKA 

CYRYL SEREDYNSKI 

WŁADYSŁAW BARASZKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 

stolarskiej 

modelarsko-malarsklej 

perukarskiej 

Brygadier sceny 

Główny elektryk 

Kierownik Biura Obsługi 

Widzów 

Kierownicy Organizacji 

- HALINA SOBOTA 

- JOZEF BALCERZAK 

- WACŁAW BIEL:iŃ'SKI 

- JOZEF CIUNOWICZ 

- ADAM OKOŁOTOWICZ 

- JAN GADOMSKI 

- TADEUSZ WOZNICA 

- WOJCIECH KOŁAKOWSKI 

- JOZEFA BŁĘDOWSKA 

- STEFAN JASTRZĘBSKI 

- JAN SALACH 
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