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Bohater greckiej tragedii, podob
nie jak później tragedii Szekspira, 
należał do rosy olbrzymów ludzkich. 
Był silny, mówił pełnym głosem, 
żył całym swoim jestestwem. Mi
ło.ść i polityko, prywatne i publicz
ne, powodowały nim z równorzęd
ną siłą i równą przypisywał nim 
wagę. Dysponował pełną skalą 
ludzkich odczuć i reakcji : do mi
łości do równie potężnej nienawiś
ci, od posłuszeństwo bogom do 
buntu przeciw ich wyrokom, od 
niezachwianej pewności siebie do 
świadomości bezsiły, której nie 
próbował fałszować. Z zapasów z 
życiem wychodził z tarczą albo na 
tarczy, ole walczył do końca. Do
chodził do kresu swej namiętności 
jak Medeo, uparcie trwał przy 
swych przekonaniach jak Antygo
no, dążył - jak Edyp - do praw
dy, która go oślepia. Był igraszką 
bogów, ole zarazem ich partne
rem, nie poddawał się Losowi, Ko
nieczności, nie rezygnował z sie
bie wobec przypisanego mu z gó
ry Przeznaczenia. Dlatego nawet 
jego klęsko nosiła znamię wielkości 
i siły. To było w nim podniebne i 
najbardziej ludzkie zarazem. 

Nie istnieje w społecznym osa
motnieniu i próżni. Antygona, chcąc 
pogrzebać brało Polinika, stawia 
się w opozycji do aktualnej racji 
stanu, którą reprezentuje indywidu
alność równie wybitna, Kreon. Kre
on wygrał, Polinik przegrał i dlate
go mógł zostać ogłoszony zdrajcą. 
Ale rzecz mogło się ułożyć odwrot
nie. Toteż. upór Antygony nie jest 
tylko jej sprawą prywatną : grze
biąc brata oddaje tym spmym 
chcąc nie chcąc cześć zwyciężo
nym. Prywatne i społeczne ·splata 
się też nierozdzielni_e choć no inny 
sposób w historii Edypa. Władzę 
zdobywa on wraz .z ręką d9k,asty, 
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a wraz z utratą królestwo troci 
szczęście rodzinne. W obrazie jego 
życia wożne jest wszystko: miłość 
do przybranych rodziców Polipa i 
Meropy, związek z Jokastą, spo
kój i szczęście Teb, którym panu
je. Tragiczne zmagania Edypa roz
wijają się w pełnym współzależ
ności dialogu łączącym go z oto
czeniem. Z najbliższym doradcą 
Kreonem, z prorokiem Terezjaszem, 
z żoną Jokastą, i z ludem repre
zentowanym w tragedii przez Chór. 

To obejmująca całokształt życia 

tragedio powstała w okresie roz
kwitu demokratycznych Aten, któ
rych jedyną skazą było niewolni
ctwo. To sama demokracja ateńska 
skazała no śmierć innego olbrzy
ma strożytności, Sokratesa, który 
nie chciał rotować się ucieczką 

przed śmiertelnym wyrokiem ludu. 
Postawy tworów wyobraźni nie by
ły jak widać czystym wymysłem, 
były odbiciem niezłomnych postaw 
jakie niosła rzeczywistość. Z więzi 
z taką rzeczywistością mogło pow
stać kulturo, która do dziś olśniewa 
swą mocą i pięknem, kusząc artys
tów. 

Czerpali i wzorowali się na niej 
Francuzi w swym „złotym wieku" 
XVll-tym. Na zarzut, że nie dorów
nują wielkością starożytnym odpo
wiadali: „Karły na ramionach ol
brzymów widzą dalej i więcej". 
Klasyków francuskich obowiązywa
ła w dramacie reguła trzech jed
ności ujęta w „Poetyce" Arystote
lesa. Ale mniejszą wagę niż przyję
cie sztywnych kanonów kompozycji „ 
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W księdze czwartej Wojny Peloponeskiej 
Tycydes opowiada dzieje swojej nieudanej 

wyprawy 
pośród długich mów wodzów 
bitew oblężeń zarazy 
gęstej sieci intryg 
dyplomatycznych zabiegów 
epizod ten jest jak szpilka 
w lesie 
kolonia ateńska Amfipolis 
wpadła w ręce Brazydasa 
ponieważ Tucydydes spóźnił się z 

odsieczą 

zapłacił za to rodzinnemu miastu 
dozgonnym wygnaniem 
exulowie wszystkich czasów 
wiedzą jaka to cena 
2. 
generałowie ostatnich wojen 
jeśli zdarzy się podobna afera 
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miał wpływ wzniosłej greckiej myśli 
o człowieku. W mniejszym stopniu 
udzielił się on Racine'owi, którego 
pełnym poezji tragediom sentymen
talnym daleko do krwiożerczej „Me
dei" Eurypidesa. Natomiast blis
kich Sofoklesowi, pełnych bohate
r.ów, odnajdujemy w tragediach po
htycznych Corneille'a. Namiętność 
jest tu równorzędną partnerką po
lityki i obie poddane są tym samym 
arystokratycznym prawom: Obo
wiązku, Honoru i Cnoty. W świecie 
arystokratycznym nie ma Chóru 
który by reprezentował społeczeń~ 
stwo. Z ramion Sofoklesa dostrze
g~ł Corneille tylko górną warstwę 
ehty władzy, ale ujrzał ją przenikli
wie. Z piewcy absolutyzmu prze
mieniał się w jego rozczarowanego 
krytyka, w ostatniej swej sztuce 
wręcz kompromitując władzę. W 
stulecie później zabije go, w osobie 
Ludwika XVI-tego, francuska rewo
lucja. 

Wcześniej już przestaje istnieć 
tragedia, wypierana przez głos ro
dzącej się klasy, dramę mieszczań
ską - oszczędnej burżuazji na 
wielką tragedię nie było już stać . 
Raz jeszcze jeden tragedia zazna 
wysokiego lotu w okresie roman
tyzmu, którego największymi dzie
łami dziełami o wymiarze ludzko
społecznym są utwory polskich ro
mantyków Mickiewicza i Słowackie
go. Ale potęga bohatera romantycz
nego była ograniczona do sfery u
czuć i myśli, droga . czynu zamyka
ła się przed nim. Nie udało się jej 
otworzyć w „Wyzwoleniu" Wy
spiańskiemu neoromantykowi. Aż 
wreszcie ugrzęzła tragedia w dusz
nym i ciasnym kręgu moralności, by 
na końcu rozpłynąć się w ogólnym 
poczuciu tragiczności czyli inaczej: 
bezsensu, niemocy i pustki życia, 
które trzeba przyjąć. Wzór grecki 

pozostawał nadal kuszący, egzys
tencjalista Sartre napisał nawet 
sztukę na wątkach Orestesa. Jed
nak powrót do Grecji no stałe, wo
bec broku życiowych odpowiedni
ków, okazał się już niemożliwy. 

Najbardziej oryginalni i najwięksi 

dramatopisarze współcześni, Bec
kett i Genet, zmuszeni byli pójść 
inną drogą, by sobie i swoim cza
som nie zaprzeczyć, nie sprzenie
wierzyć się epoce. 

W przeciwieństwie do dramatu 
teatr współczesny uważa, że stać 

go na wszystko. Znaczy to w prak
tyce, że na wiele sobie pozwala, co 
daje często smutne wyniki, tym 
smutniejsze im donioślejszy był 

punkt wyjścia. W wypadku wiel
kich klasyków mamy martwą nudę, 
efektowne ale ba rbarzyńskie u
proszczenia lub zamazywanie sen
su na rzecz czystej estetyki. W naj
lepszym wykonaniu aktorskim. by-

wa klasyka piękną bajką ze wspa
niałej przeszłości rodu ludzkiego. 
Coraz mniej jednak wykonawców 
zdolnych sprostać takiej grze, bo i 
jakże zniewolony karzeł ma grać 
olbrzyma?... A przecież mądrość 
Greków zawarta w ich sztuce i dla 
nas mogłaby posiadać wartość ży

wą, trzeba tylko starać się znoleżć 
do ·niej właściwy klucz. W teatrze 
jest to rzeczą artystów i widzów. 
Zadanie niewqtpliwie bardzo trud
ne, może nie w pełni wykonalne, 
ale i dziecinnie proste: wymaga 
przede wszystkim wiary w ciągłość 
i godność ludzkiego istnienia. Skoro 
przyszło nam żyć w epoce wielkie
go pomniejszenia, spróbujmy przy
najmniej wspiąć się na ramiona ol
brzymów. Jeśli nie zrozumiemy 
więcej niż oni, staniemy się może 

choć odrobinę mądrzejsi od nas sa
mych. 

Anna Schi ller 

skomlq na kolanach przed potomnosciq 
zachwalają swoje bohaterstwo 
i niewinność 
oskarża.ją podwładnych 

zawistnych kolegów 
nieprzyjazne wiatry 
Tucydes mówi tylko 
że mial siedem okrętów 
była zima 
i płynął szybko 
3. 
jeśli tematem sztuki 
będzie dzbanek rozbit y 
mała rozbi ta dusza 
z wielkim żalem nad sobą 
to co po nas zostanie 
będzie jak plac:z kochanków 
w małym brudnym hotelu 
k iedy świtajq tapety 
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