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Sofokles urodził się w podateńskiej wsi Kolonos około roku 
496 p.n.e. Zachowała się wiadomość, że po bitwie pod Sa l aminą, 

a więc w wieku lat około piętnastu, przewodzi/, grając na lirze, 
chórowi śpiewającemu pean dziękczynny. Jego talent i wykształ

cenie podkreśla tradycja starożytna; był on nie tylko kompozy
torem muzyki do swych tragedii, ale w młodości, kiedy jeszcze 

występował jako aktor, zasłynął grą na kitarze (rodzaj liry). 

Pochodził Sofokles z za możnego mieszczaństwa; ojciec jego 
był właścicielem wytwórni broni, a może po prostu nożownikiem. 

Wykształcenie otrzymał, podobnie jak w dziedzinie muzyki, także 

i w innych dziedzinach niewątpliwie bardzo staranne; było to 

wykształcenie ateńskie dawnego typu, oparte przede wszystkim na 
kulturze estetycznej, na znajomości poetów, muzyce, śpiewie, tań

cu, gimnastyce; wykształcenie dążące do ideału kalokagathii, tj. 
pełnej hamonii zalet duchowych i fizycznych („.) . 

Ten czarujący człowiek cieszyć się musiał wielką sympatią 

w kole Perykl esa, do którego należał. Był przyjacielem samego 

przywódcy demokracji ateńskiej, mimo iż przekonań był bardziej 
od niego konserwatywnych; bliski stosunek przyjaźni łączył go 

także z Herodotem. 

Zachowała się wiadomość, że Sofokles założył pierwsze znane 
nam w dziejach stowarzyszenie intelektualistów w postaci związ

ku grupującego się dokoła kultu Muz. Brał również udział w ży

ciu politycznym: za Peryklesa wybierany był na stratega i na 
członka kolegium skarbników zarządzających kasą ateńskiego 

związku morsk,iego; w starofoi zaś, w cięż,kich i burzliwych czasach 

wojny międzyhelleńskiej, należał do komisji mającej przeprowa
dz i ć zmianę konstytucji w duchu konserwatywnym („.). Był So

fokles również kapłanem jednego z herosów-lekarzy i brał czyn
ny udział we wprowadzeniu do Aten kultu boga-lekarza Askle

piosa; za to przyjęcie nowego boga (. „ ) sam został po śmierci 

hero izowany pod imieniem Deksiona, czyli „przyjmującego". Jako 
tragik zdobył sobie Sofokles powodzenie bardzo prędko i powo
dzenie to nie opuszcza/o go aż do śmierci. Mając lat zaledwie 28, 

odn i ósł w zawodach dramatycznych zwycięstwo nad starym mi
strzem Ajschylosem, który sam ongi czekać musiał na swoje 

pierwsze zwycięstwo znacznie dłużej, bo aż do 41 roku życia. 

Z ogólnej liczby występów Sofoklesa w każdym razie więcej niż 

połowa przyniosła mu pierwszą nagrodę; trzeciego miejsca nie 
p rzysądzono mu nigdy. 

Dziwi nas, że najznakomitsza z jego ocalałych tragedyi, „Król 

Edyp" , otrzymała tylko drugie miejsce; ale pamiętać trzeba, że 

ocena ta dotyczyła nie samej tylko sztuki, ale całej tetrologi~ 



z której pozostałych dwóch tragedyj i dramatu satyrowego nie 

znamy. Styl jego sztuki odpowiadał widać w pełni duchowi cza
su i nie stracił oparcia nawet w okresie wojny, kiedy nowe prądy, 
ostro nieraz przeciwstawiające się dawnym, głośno dawały znać 
o sobie: wyraziciel tych nowych prądów, Eurypides, za życia cie
szył się powodzeniem raczej tylko w pewnych szczuplejszych gru
pach i zwycięstw odniósł niewiele. Sofokles żył bardzo długa: 

umarł w roku 406, mając lat 90. Jego talent twórczy nie osłabł 
do ostatniej chwili: napisana przed śmiercią, a wystawiona do
piero po śmierci poety tragedia „Edyp w Kolonie" niczym prawie 
nie zdradza wieku swego twórcy, a niektóre jej ustępy należą do 
najpiękniejszych, jakie Sofokles napisał („.). 

Ze śmiercią Sofoklesa związana jest ciekawa legenda. Jego 
grób rodzinny znajdował się za murami miasta, w miejscu, które 
w chwili jego śmierci okupowane było przez Spartan; była więc 

trudność z pochowaniem zmarłego w mieście poety. Otóż le
genda mówi, że wodzowi spartańskiemu Lizandrowi dwukrotnie 
ukazywał się we śnie Dionizos, nakazując mu, by zezwolił na 

pogrzeb jego sługi - tragika; za (pierwszym razem Lizander nie 
usłuchał, za drugim jednak ustąpił i posłał do Aten herolda z za
wiadomieniem, że pogrzeb odbyć się może. 

* 

Stefan Srebrny 
„Teatr grecki i polski" 

PWN Warszawa 1984 r. 

ZAGADKA LOSU 

Jedno z największych arcydzieł literatury dramatycznej świata, 

tragedia Sofoklesa „Król Edyp", we wstrząsającym najwyższą 

grozą obrazie przedstawia upadek człowieka ze szczytów szczęś
cia i sławy w najczarniejszą otchłań niedoli - bez żadnej winy 
z jego strony, jedynie na mocy nieodwołalnych wyroków losu, 
z którym do końca walczył on bohatersko, ale bezskutecznie. 

Myśl grecką od zarania, od najdawniejszych czasów, gdy mo
żemy ją śledzić, tj. od Homerowej „lljady", fascynowała zaczerp
nięta z codziennej obserwacji życia idea przydzielonego każdemu 
człowiekowi takiego, a nie innego losu, przypadającej mu, na 
mocy jakiegoś zagadkowego prawa - takiej, a nie innej „częś
ci" w ogólnym splocie zjawisk i zdarzeń, które składają się na 
całość życia na ziemi. Ta przydzielona każdemu „Część" - moj
ra - to dla pierwotnego myślenia greckiego jakby najwyższy 

punkt, w którym zbiegają się wszystkie pytania dotyczące spraw 
tego świata. Toteż i sama owa zagadkowa siła przydzielająca 

nazwana zastała tym samym imien iem: Mojra. I jako najwyższa 
instancja pierwotnie stała nie tylko ponad ludźmi, ale i ponad 
bogatymi . 

W czasie, gdy Sofokles pisał swoją tragedię, było już inaczej: 
światem rządziła wola boża, wola Zeuso, która utożsam iona zo

sto-ła z Losem, z Mojrą. Ale pojąć, zrozumieć tę wolę, zrowmieć 

prawa, którymi rządzi się Los - to było, wedle powszechnej 
wiary, ponad siły człowiecze. Można było - i tak czynili nawet 
najwięksi, jak Ajschylos r- doszukiwać się w grze zdarzeń wy
razu praw mora lnych, równowagi winy i kary; ale jednak zbyt 
wiele w codziennym biegu życia obserwować można było faktów, 
które zdawały się temu przeczyć. Zeus jest sprawiedliwy („.), ale 
przeniknąć ścieżki, którymi kroczy sprawiedliwość, a więc prze
niknąć Los, który jest taki, jaki jest, bo inny być nie może - to 
się nie wydawało rzeczą ludzką. 

Takie było - mniej lub więcej uświadomione - przeświadcze

nie powszechne, i takie było przeświadczenie głęboko przywiąza
nego do tradycji religii ojczystej Sofoklesa. Znikomość człowieka, 

kruchość jego szczęścia, niepewność losu - to sprawy, które ze 
szczególną siłą na rzucają się jego świadomości; walka woli i ro
zumu ludzkiego z niedocieczoną wolą bóstwa, która określa jego 
los, z góry skazana jest na klęskę; ale wola bóstwa jest święta, 
choć rozumowi ludzkiemu może się czasem wydać nawet ude

rzająco niesprawiedliwa: trzeba ją przyjąć tak, jak jest, wytłuma
czyć jej nie podobna. Można ją tylko - na wąskim, jednej ja-
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kieś sprawy dotyczącym, z nieogarnionej całości wyrwanym wy
cinku - poznać : przez sztukę wieszczbiarską - przede wszystkim 

przez Wyrocznię syna Zeusowego, Apollona (.„). 
Grecj a starożytna znała wiele wyroczni różnych bóstw i hero

sów; ale w powszechnej świadomości głosicielem woli Zeusa był 

przede wszystkim Apollon; a wśród kilku punktów, w różnych oko

licach, gdzie udzielał on odpowiedzi śmiertelnym, żaden co do 
znaczenia nie mógł iść w porównaniu z założonymi w skalistej 

Fokidzie, u stóp Parnasu, Delfami. Delfy były nie tylko punktem 
wyrocznym, ale ośrodkiem, z którego promieniowała, propago
wana przez kolegium kapłańskie, nauka Apollona . W VII i VI 
wieku p.n.e. Delfy miały olbrzymie znaczenie w całym życiu du

chowym, w czasach Sofoklesa znaczenie to wybitnie osłabło, ale 

i wówczas jeszcze wola boga delfickiego odgrywała znaczną rolę 

w życiu państw greckich i ich poszczególnych obywateli. 
Sofokles, w sprawach religii usposobiony konserwatywnie, był 

wiernym czcicielem Apollona. Jego poglądy na życie człowieka 

i stosunek człowieka do bóstwa są zgodne z nauką delficką, 

wedle której człowiek winien „poznać siebie", tj. poznać swą 

słabość i ograniczenie swych możliwości („.). Niewidzialnym bo

haterem tragedii od pierwszych do ostatnich scen jest Apollon. 

Nie on, co prawda, sprawił, że taki los przypadł w udziale Edy
powi („.), ale on kieruje spełnieniem się tego losu, on posiada 
jego tajemnicę i on ją w oślepiającym blasku błyskawicy od

siania. 

* 

Stefan Srebrny 
„Teatr grecki i polski" 

PWN Warszawa 1984 

•. 

EDYP 

Lajos, syn Labdakosa, poślubił Jokastę i panował w Tebach. 

Zasmucony długotrwałą bezdzietnością, w tajemnicy zasięgnął 

rady wyroczni delfickiej i się dowiedział, że to pozorne nieszczęś

cie jest w rzeczywistości błogosławieństwem, pon ieważ dziecko 

zrodzone z Jokasty będzie jego zabójcą. Odtrącił więc Jokastę, 

nie podając żadnego powodu. A wtedy ta, rozzłoszczona, upiła 

go, po czym ,gdy tylko noc zapadła, podstępem zwabiła w swoje 

ramiona. Kiedy w dziewięć miesięcy później Jokasta urodziła sy

no, Lajos wyrwał go z rąk piastunki, przebił niemowlęciu nogi 

gwoździem, związał je i porzucił syna na górze Kitajron . 

Mojry jednak postanowiły, że chłopak doczeka się krzepkiej 

starości. Znalazł go pasterz koryncki, nadal imię Edyp, ponieważ 

stopy miał zniekształcone od ran, i sprowadził do Koryntu, gdzie 

w tym czasie panował król Polibos. 

Wedle innej wersji Lajos nie porzucił Edypa na górze, lecz 

zamknął w skrzyni, którą następnie z okrętu wyrzucono do morza. 

Fale wyniosły skrzynię na brzeg w pobliżu Sykionu ,gdzie przy

padkiem znalazła się żona Polibosa, królowa Periboja, nadzoru

jąca pracę królewskich praczek. Wyjęła Edypa ze skrzyni, ukryła 

się w krzakach i zaczęła udawać bóle porodowe. Praczki zbyt 

zajęte swoją robotą, nie zauważyły dokładnie, co się dzieje, uda

ło się więc Periboi oszukać je twierdząc, że dziecko dopiero co 

przyszło na świat. Polibosowi jednak Periboja wyznała prawdę. 

a ponieważ i on był bezdzietny, ucieszył się, że będzie mógł 

wychować Edypa jako własnego syna. 

Pewnego dnia, kiedy jakiś koryncki mlodzieniec dokuczał mu 

mówiąc ,że nie jest podobny do swoich rodziców, Edyp udał się 

do wyroczni delfickiej by się dowiedzieć, co życie ma d la niego 

w zanadrzu . 

- Precz ze świątyni, nieszczęsny! - zawołoła Pytia z obrzy

dzeniem. - Zabijesz swego ojca i poślubisz matkę! 

Edyp ,który kochal Polibosa i Periboję, nie chcąc ściągnąć na 

nich nieszczęścia, postanowił natychmiast, że już nigdy nie wró-



ci do Koryntu. Ale no wąskiej ścieżce w wąwozie między Delfa

mi i Doulis spotkał przypadkowo Lajosa, który bezcermoniolnie 

kozo! mu zejść z drogi i ustąpić miejsca ludziom lepszego stanu. 

Warto zaznaczyć, że Lajos powoził rydwanem, Edyp zaś szedł pie

szo. Edyp odpowiedział ,że nie uznaje nikogo za lepszego od 

siebie pozo bogami i rodzicami. 

- Tym gorzej dla ciebie! - krzyknął Lajos 

woźnicy Polifontesowi, by jechał naprzód. 

kazał swemu 

Jedno z kół zraniło stopę Edypa. Uniósłszy się gniewem prze

bił oszczepem Polifonteso, o następnie zrzucił z rydwanu Lajosa, 

który zaplątał się w lejce. Edyp pognoi konie, które tok długo 

wlokły Lajosa po drodze, oż zginął. Zwłoki Polifontesa i Lajosa 

pochował król Plotejów. 

Lajos wybierał się włośnie do wyroczni delfickiej, by się do

wiedzieć, jak uwolnić Teby od Sfinksa. Potwór ten był córką Ty

fono i Echidne, czy też jak twierdzą inni, psa Ortrosa i Chimojry, 

i przyleciał do Teb z najdalszych krańców Etiopii. Łatwo go moż

na było rozpoznać ,bo miał głowę kobiety, ciało Iwo, ogon węża 

i skrzydło orła. Hero zesłało SHnkso no Teby korząc miasto za 

to, że Lajos uprowadził z Pizy chłopca Chrizipposo. Sfinks za

mieszkał no górze Fikion w pobliżu miasto i każdemu przechod

niowi kazał rozwiązywać zagadkę, której nauczyły go muzy: „ Ja

ko to istoto: posiada tylko jeden głos, ma czasami dwie nogi, 

czasami trzy, czasami cztery, najsłabsza zaś jest wtedy, gdy ma 

najwięcej nóg?" Tych, którzy nie potrafili zagadki rozwiązać, du

sił Sfinks no miejscu i pożerał, o do nieszczęśników należał rów

nież siostrzeniec Jokasty, Hojmon, który w szponach Sfinksa zais

te stał się ho i m o n („krwawy") . 

Edyp nadciągający do Teb bezpośrednio po zabójstwie Lajosa 

odgadł odpowiedź. „Jest to człowiek ~ odpowiedział - ponie

waż łaz i no czworakach, gdy jest niemowlęciem, stoi prosto no 

dwóch nogach w młodości i podpiera się Jaską no starość". 

Upokorzony Sfinks skoczył z góry Fikion i roztrzaskał się w do

linie. Wdz ięczni Tebańczycy proklamowali Edypa królem, on zaś 

poślubił Jokastę, nie wiedząc, że jest jego matką. 

Teby nawiedziło zarazo, o wyrocznio delficka raz jeszcze za

pytano o radę, odpowiedziało: „Wypędźcie zabójcę Lajosa''. Edyp 

nie wiedząc, kim był człowiek, którego spotkał no ścieżce, obło

żył klątwą mordercę Lajosa i skazał go no wygnanie. 

Wtedy to ślepy Terezjosz, najsłynniejszy podówczas wieszczek 

w Grecji, zażądał posłuchania u Edypa. Niektórzy twierdzą, że 

to Ateno, która odebrało Terezjoszowi wzrok, ponieważ przypad

kiem oglądał ją nogą w kąpieli, uległo błaganiom jego motki 

i wyjąwszy węża Erichtonioso ze swej egidy, dolo mu następują

cy rozkaz: „Oczyścić swym językiem uszy Terezjoszo, by rozumiał 

język wieszczych ptaków". 

Inni natomiast opowiadają, że pewnego razu no górze Kyllene 

zobaczył Terezjosz dwa spółkujące węże . Kiedy oba rzuciły się 

no niego, uderzył je swą Jaską i zabi ł samicę. z miejsca prze

mieniony w kobietę, został słynną nierządnicą. W siedem Jot 

później w tym samym miejscu zobaczy! znowu toki sam widok. 

Tym razem zabijając samca odzyska! męskość. Inni jeszcze twier

dzą, że kiedy Afrodyto i trzy Charyty: Pazitea, Kale i Eufrozyno, 

toczyły między sobą spór ,która z nich jest najpiękniejsza , Tere

zjosz przyzna! nagrodę Kole. Afrodyto przemieniła go wówczas 

w storą kobietę. Kole jednak zabrało go ze sobą na Kretę i ob

darowało pięknymi włosami. Kilko dni później Hero zaczęło wy

rzucać Zeusowi jego liczne miłostki. Bronił się Zeus, tłumacząc, 

że gdy dziel i z nią łoże, ono ma znaczn ie większą przyjemność. 

- Kobietom oczywiście akt miłosny sprawia więcej przyjemności 

niż mężczyznom! - wrzeszczał. 

- Cóż za bzduro! - zowołolo Hera. - Wiesz dobrze, że jest 

wręcz przeciwnie. Terezjosz, wezwany do rozstrzygnięcia sporu no 

podstawie własnego doświadczenia, opowiedział: 

- Gdyby rozkosz mi łości podzielić no dziesięć, dziewięć weź

mie kobieto, o jedną mężczyzno. 

Herę, tok dalece rozzłościł triumfujący uśmiech Zeusa, że ośle

piło Terezjoszo, ale Zeus wynagrodzi! go wzrokiem wewnętrznym 

i pozwoli! mu przeżyć siedem pokoleń. Zjawił się więc Terezjosz 

no dworze Edypa, wsparty no lasce dereniowej podarowanej mu 

przez Atenę, i odsłonił przed Edypem wolę bogów. Zarazo usta

nie, jeśli jeden z Zasianych Ludzi odda życie za miasto. Menoj

keus, ojciec Jokasty, jeden z tych którzy wyłonili się z ziemi, gdy 

Kadmos posiał zęby wężowe, skoczył natychmiast z muru i cole 

Teby chwaliły jego obywatelskie poświęcenie. Terezjosz jednak 

ciągnął dolej: 

- Menojkeus dobrze postąpi! i zarazo ustanie, ole bogowie mie

li no myśli innego z Zasianych Ludzi, potomka ich w trzecim po

koleniu ,który zabił swego ojca i poślub i ! matkę. Wiedz, królowo, 

jest nim twój małżonek Edyp! Początkowo nikt nie wierzył Tere

zjoszowi, ole wkrótce słowo jego potwierdził list z Koryntu od 

Periboi. Pisało, że nagła śmierć króla Polibosa pozwala jej te
raz ujawnić okoliczności, w których Edyp został adoptowany, po 



czym przytaczała obciążające szczegóły. Okryta wstydem i zroz

paczona Jokasta powiesiła się, Edyp zaś sam pozbawił się wzro

ku szpilką wyjętą z szafy. 

Niektórzy opowiadają, że Edyp dręczony przez Erynie oskarża

jące go o spowodowanie śmierci matki panował jednak jeszcze 

lat kilka w Tebach, po czym padł w bitwie okryty chwalą . Inni 

znowu utrzymują, że wygnoi go z miasta Kreon, brat Jokasty, 

przedtem Edyp zdążył rzucić klątwę na Eteoklesa i Poli1nej:kesa -

którzy byli jego synami i braćmi równocześnie ~ kiedy bezczel

nie posłali mu gorszą część ofiarnego zwierzęcia, a mianowicie 

udziec zamiast królewskiego barku. Żegnano go więc bez żalu, 

kiedy opuszczał miasto, które wybawił od Sfinksa. Przez wiele lat 

wędrował Edyp z jednego kraju do drugiego, prowadzony przez 

swą wierną córkę Antygonę, aż wreszcie dotarł do Kolonos w At

tyce, tam zaś Erynie mieszkające w swym gaju zaszczuły go na 

śmierć. Tezeusz pochował jego szczątki w Atenach, w miejscu 

przeznaczonym dla dostojnych Eumenid, opłakując Edypa u boku 

Antygony. 

* 

Robert Graves 

Mity greckie 

PIW 1982 
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