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WŁODZIMIERZ SZTURC 

Los Edypa - mit o jasności 
i niejasności ... 

Mit Edypa to nie tylko jedna z najstarszych opowieści 
naszej cywilizacji, ale i jedno z najgłębszych źródeł refleksji czło
wieka nad własnym losem, nad ingerencją przypadku i koniecz
ności w ludzkim działaniu. W szerszej perspektywie można mó

wić o tym micie jako o obrazie wiecznego uwikłania człowieka 
w nieokreśloność, zamknięcia go w świat niejasny i mato pewny, 

w którym ciągle dochodzi do tragedii wynikających z mylnych 
i nietrafnie wybranych dróg. 

Przypomnijmy: historia Edypa to przecież nie tylko opo
wieść o zabójstwie ojca i kazirodczym związku z matką. To zapis 
zmagań z losem, zapis panicznego lęku przed sprawdzeniem się 
przepowiedni. Edyp uciekając przed przeznaczeniem wpada w si

dła tej samej wyroczni, której musi uniknąć. Ponieważ nie zna 
swojej prawdziwej osobowości, ponieważ nie wie o prawdziwym 

obrazie własnego dzieciństwa - nie może odpowiadać za swoje 
czyny. A jednak - musi stanąć oko w oko ze swoim dramatem, 

wziąć na siebie winę niezawinioną i odejść. Jak jednak można 
odejść, jeśli tragedia losu wniknęła w jego świadomość, kiedy 

przeszła na córki i synów króla i przeniknęła w dalszą historię 
jego rodu? Jak jednak odejść, skoro pod powiekami zrozpaczo

nego Edypa został zapisany wyrazisty kształt zbrodni i nieprawej 
miłości? Karą, jaką Edyp sam sobie wymierza, jest oślepienie, 

wydarcie oczu. Ale przecież władca wtedy widzi naprawdę, kie

dy fizycznie staje się ślepy. Wyostrzony wzrok wewnętrzny 
i wieczna ciemność skazują Edypa na tragicznie rozdartą świa

domość. 

Pamiętajmy jednak, że jest to mit w równym stopniu mó
wiący o świadomości tragicznie doświadczonego człowieka, jak 

i o jego zamknięciu się na znaki rozpoznawania fatum, przyno-



szone przez Terezjasza, Posłańca i Pastucha. W sposobie, w jaki 

Sofokles przekazał dzieje Edypa, wyraźnie widać, jak co pewien 
czas prawda o losie puka do drzwi królewskiego pałacu. To we
wnętrzne prawo fabuły, powodujące to, że mamy tu do czynienia 

z rozpoznaniem losu rozłożonym na całość tragedii, stanowi o nie

zwykłej wprost dynamice zdarzeń. Prawda o Edypie jest przywo
ływana i odrzucana, pojawia się na progu pałacu, by zostać ode
pchnięta jako plotka, zdarzenie fikcyjne, jawny fałsz. Uśpione 

sumienie Edypa, radość w Tebach z powodu rozwiązania zagad

ki Sfinksa, koniec zarazy, miłość Jokasty - to właśnie elementy 

owej „głuchoty" bohatera, podstawa nieczujności i spokoju su
mienia. 

Kiedy bohater jest przekonany, że opowieści o zabójstwie 
ojca i o związku z matką nie jego, lecz kogoś zupełnie innego doty

czą, kiedy jego sumienie jest uspokojone - wówczas budzi się 

demon ironii tragicznej, stanowiącej centrum tego mitu i jego naj
wyższe wyjaśnienie na planie etyki: świadomość iluzoryczności 
wolnej woli. Ironia tragiczna daje bowiem najpierw pozór wolno

ści, który świadomość bohatera przekształca w prawdę, następ

nie zaś wskazuje pozorność pozoru, policzkuje bohatera, porzuca, 
szydzi z niego i unicestwia nawet najbardziej szczytne dokonania. 
Sensem ironii w micie Edypa jest więc to, że obraz ładu zamienia 

w prawdę chaosu, iluzję radości życia w prawdę o istnieniu śmier
ci, wielkość czynu zamienia w marność ludzkich dokonań. Może 

właśnie dlatego mit Edypa ma charakter uniwersalny i ciągle nie 
traci na aktualności. Zanurzeni w „wielkim kolisku mitów" nie mo

żemy się unieść ponad nim, ani uniknąć jego konsekwencji. Tak 
samo jak nasi mityczni przodkowie nie potrafimy rozróżnić jasno

ści i niejasności w życiu. To cecha stała cywilizacji, której począ
tek dala Hellada. Może właśnie dlatego powinniśmy ciągle jechać 
do Teb, do Miletu i do Troi? Inaczej - jak pyta poeta - „po co 

jechać do Troi?" Może po to, by w ludzkim języku opowiedzieć , 

właśnie poprzez teatr i w teatrze - tej naturalnej scenerii mitu Edy-

pa - prawdę o ludzkim losie, która nie będzie prawdą skończoną, 

ale przecież może być jakoś przybliżoną. 

W zbiorze Anekdota poiemata z 1913 roku Konstandinos 
Kawafis, Grek nowego świata, zamieścił taki wiersz: 
Resztę opowiem tym, co są w Hadesie 

(„ .) Napisał go Sofokles w głębokiej zadumie filozoficznej. 
Jak wiele tam opowiemy, jakże wiele 
I jak zupełnie innymi okażemy się tam. 
To, czego pilnujemy jak bezsenni strażnicy 
w tak dotkliwym niepokoju codziennym, 

rany i sekrety w głębi duszy zamurowane, 

swobodnie tam i jasno wypowiemy. 
Powinieneś dodać - rzeki sofista, nieznacznie się uśmiechając -
Jeśli oni tam rozmawiają o takich rzeczach, 

Jeśli one w ogóle ich obchodzą. " * 

No właśnie„. jeśli nasi przodkowie w ogóle chcą cokolwiek wy
jaśniać, - to poprzez mit dany nam i dziś ... 

*K. Kawafis, Wiersze wybrane, Warszawa 1981, przekład Zygmunta Kubiaka 



JÓZEF TISCHNER 

Istotę tragedii stanowi 
zwycięstwo zła nad dobrem ... 

Zniszczyć zło to wymierzyć mu sprawiedliwość. Ale w tra

gedii dzieje się coś innego. Tragiczny splot wydarzeń tym się 

charakteryzuje, iż zło, zamiast ginąć - tryumfuje. Za swój czyn 

miłosierdzia Prometeusz ponosi karę. Uciekający przed przezna

czeniem król Edyp pada ofiarą przeznaczenia. Sprawiedliwy gi

nie ukrzyżowany między łotrami. Tragedia kończy się wydarze

niem, w którym dobro ukazuje swą bezsiłę w sporze ze złem. 

Słówkiem t r a g i c z n o ś ć określamy możliwość tragedii. 

Dramat kryje w sobie zarodek tragiczności, otwiera bowiem dro

gę ku tragedii jako swej możliwości. Ktokolwiek bierze udział -

jakikolwiek - w dramacie, ten ociera się o możliwość tragedii; 

ma jakieś uczestnictwo w tragiczności. Dlatego perspektywa tra

giczności jest n ieodłącznym tłem każdego spotkania. Co nie zna

czy, iż jest nam ona dana wyrażnie.( ... ) 

Zjawisko tragiczności ma zatem jakby dwie warstwy: 

pierwszy to zwarcie pozytywnych podmiotów wartości, rzeczni

ków prawa i ładu moralnego; druga, to intryga zła, które prze

ciwstawia sobie i zmusza do walki uczciwych skądinąd ludzi czy 

bogów. Zło jest w tym, że dobre istoty ustawiają się naprzeciwko 

siebie jako wrogowie. Ale co ich tak sobie przeciwstawia? Kto? 

Fatum, ślepota, demon? Tragiczne jest, że Prometeusz ofiaruje 

ludziom ogień, a bogowie m u s z ą go ukarać. Piłat wie, iż 

Jezus jest sprawiedliwy, ale m u s i umyć ręce. Zanim więc 

dobro stało się przeciwnikiem innego dobra, zło wtargnęło po

między nie i stało się podstawową zasadą tragedii. 

Możliwe są rozmaite źródła tragiczności, ale wszystkie 

dają się wywieść z dwóch podstawowych: z bezsiły i z niewie

dzy. Tragedia Prometeusza przykutego do skały Kaukazu to tra

gedia bezsiły - tragizm skrępowanej wolności. Dla Prometeusza 

jego własna sytuacja nie zawiera tajemnic. Prometeusz cierpi 

w pełnym świetle, nawet w nadmiarze światła, wie, dlaczego i wie, 

że nie ma dla niego wyjścia. Inaczej król Edyp. Tragedią Edypa 

jest, jak się okazuje, niewiedza. Edyp ma dość siły, by uciec od 

swego przeznaczenia, ponieważ jednak zewsząd otaczają go ułu

dy, pada w końcu jego ofiarą. Są też możliwe tragedie wynikłe 

z kombinacji pierwiastka bezsiły i niewiedzy. W wyniku tego może 

powstać sytuacja, że głównym źródłem bólu stanie się wiedza. 

Mędrzec może umierać z nadmiaru prawdy. Niemniej te i tym po

dobne odmiany tragiczności są wtórne, nadbudowane nad okre

ślonymi koncepcjami dobra i zła, losu ludzkiego, człowieka . („.) 

Filozofia dramatu, Kraków 1998, fragmenty 



JAN KOTT 

Edyp prozą 

Edyp Sofoklesa przełożony prozą*, podobnie jak Odyse
ja prozą, wytrzymuje podwójną konfrontację i podwójną próbę. 
W tej chwili mówię tylko o samej zasadzie przekładu i o jej kon
sekwencjach. Edyp prozą przestaje być tekstem sakralnym i li
turgicznym, przestaje być historią mitu; proza natychmiast osa
dza Edypa w konkretach, jego historię zamienia w rzeczywistą, 
to znaczy tę, która zdarzyła się albo mogła zdarzyć: proza uzie
mia Edypa, i to w obu znaczeniach tego słowa: metaforycznym 
i dosłownym. 

Wydarzenia rozgrywają się w rzeczywistym mieście.( ... ) 
Edyp jest historią, która dzieje się między ludżmi. W Edypie nie 
ma bogów. Nie ma bogów w każdym razie z znaczeniu dosłow
nym. Nie ma w nim machiny. Ten termin starej poetyki oznaczał 
wpływ bogów albo demonów. Machina to był właśnie ów deus 
ex machina. Ale nie chodzi tylko o brak w Edypie bogów teatral
nych. W Edypie przełożonym prozą żadnych bogów nie ma; są 
tylko ludzie, którzy wierzą w bogów i w wyrocznie, albo raczej 
próbują wierzyć i próbują nie wierzyć. 

Lojos i Jokasta zostali uprzedzeni przez wyrocznię, że 
syn ich zamorduje ojca i poślubi własna matkę. Lajos i Jokasta 
uwierzyli przepowiedni i kiedy syn ich przyszedł na świat, kazali 
go porzucić w lesie ze skrępowanymi nogami, aby zginął rozdar
ty przez zwierzęta. Uwierzyli bogom? Gdyby naprawdę uwierzy
li, po cóż by mieli zabijać dziecko? Bogowie są przecież nie
omylni. Przepowiednia i tak musi się sprawdzić. Cokolwiek zro
bią. Gdyby nie wierzyli bogom, tym bardziej nie powinni byli dziec
ka mordować. Ale Lajos i Jokasta jednocześnie wierzą i nie wie
rzą. Chcą postępować rozsądnie. Chcą się zabezpieczyć . 

Edyp ocalony został przez pasterza. Wychowuje się u ob
cego króla. Myśli, że jest jego synem. W kłótni powiedział mu 
ktoś, że jest bękartem. Edyp posyła do wyroczni, aby dowie
dzieć się prawdy. Wyrocznia ponawia ostrzeżenie, że zamorduje 
własnego ojca i poślubi własną matkę. Gdyby Edyp w pełni wie
rzył, zostałby na miejscu. Ale Edyp także jednocześnie wierzy 
i nie wierzy; chce się zabezpieczyć, chce być rozsądny, opusz-

cza miasto. Te wydarzenia poprzedzają właściwą akcję tragedii. 
Ale już w nich, kiedy przełożone zostały prozą, uderza jadowi
tość moralna i wieloznaczność psychologiczna, która nie wyma
ga żadnego uwspółcześnienia, bo już jest współczesna.( .. . ) 

Edyp przełożony prozą, podobnie jak Odyseja proza, dzieją 
się w świecie nie tak bardzo odległym od naszego. Czym jest 
więc Edyp, jeśli przestaje być marmurowy i posągowy, czym 
jest Edyp, jeśli przestaje być sprawą między bogami a ludżmi? 
Myślę, że tym, czym był od samego początku, jedną z najwięk
szych sztuk, jakie napisano o nieszczęściu ludzkim. „Kiedy po 
odkryciu wszystkich naszych nieszczęść chciałem odnaleźć ich 
racje, poznałem, że jest jedna zupełnie wystarczająca, która po
lega na naturalnej nędzy naszej doli, słabej i śmiertel nej, i tak 
nieszczęsnej, że nic nas nie może poruszyć, kiedy rozmyślamy 
nad nią z bliska ... " 

Kiedy rozmyślamy nad nią z bliska ... Pascal należał do 
pisarzy najbliższych kl i matowi Edypa. W Myślach mamy to samo 
porażenie nędzą ludzkiej egzystencji, tę samą rozpaczliwą próbę 
szukania ratunku w teodycei, ten sam jęk Edypa, który wydarł 
sobie oczy, aby już nigdy nie widzieć świata i siebie. Ale Edyp 
jest nie tylko rozmyślaniem z bliska nad nędzą ludzka, jest jej 
unaocznieniem. Aby to unaocznienie nastąpiło, fabuła o Edypie 
musi zostać ukazana i odegrana z całą materialnością i konkret
nością, w całym swoim psychologicznym bogactwie. Tę kon
kretność i tę materialność daje tylko przekład na współczesną 
prozę. Historia o Edypie nie może być nawet najpiękniejszą Mszą 
śpiewaną po łacinie. Ani baletem w maskach, ani gregoriańskim 
chórem, ani żałosną rekonstrukcją greckiego amfiteatru. Historia 
Edypa musi naprzód stać się wiarygodna. Potem dopiero może
my roztrząsać, czy istnieją bogowie. 

Edyp jest sztuką o zasadzkach świata, które wykraczają 
ponad zwyczajne doświadczenie i tak dalece się w nim nie miesz
czą, ze wydają się bezrozumne i bezsensowne. Edyp jest sztuką 
o okrucieństwie przypadku, przed którym nie mogą zabezpie
czyć ani najlepsze dary natury i umysłu, ani najostrożniejsze prze
widywania. (.„) 

*Król Edyp - przeklad Stanistawa Dygata z języka francuskiego 

Pisma wybrane , I.Ili, Warszawa 1991 , fragmnety 
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Sofokles (496-406 p.n.e.) grecki poeta tragiczny urodził się 
w attyckiej gminie Kolonos i już jako młody chłopiec zdobywał 
nagrody w zawodach muzycznych i lekkoatletycznych. Po bitwie 
po Salaminą, w 480 r. przewodniczył chórowi młodzieńców śpie
wającemu pean na cześć zwycięstwa nad Persami. W latach 443 
- 442 był jednym ze skarbników Związku Morskiego Aten. 
Był dwukrotnie strategiem, razem z Peryklesem, w czasie wojny 
z Samos. W latach 413-411 pracował z gronem oligarchicznych 
komisarzy nad zmianą ustroju Aten. Utrzymywał bliskie stosunki 
z wybitnymi osobowościami swej epoki, m.in. z Peryklesem, He
rodotem, Kimonem. Życie Sofoklesa upływało w okresie naj
większej świetności Aten, które odgrywały nie tylko przodującą 
rolę polityczną i militarną w świecie greckim, ale byty także cen
trum kultury i sztuki. Brał czynny udział w sprowadzeniu do Aten 
kultu Asklepiosa i przyjął posąg boga do swego domu, do czasu 
wybudowania świątyni. W uznaniu pobożności oraz specjalnych 
zasług religijnych otaczano Sofoklesa po śmierci kultem herosa 
Dexiona. Miał kilku synów, jeden z nich lofon byt także tragikiem, 
zaś syn Aristona, również Sofokles, wystawił po śmierci dziadka 
ostatnią jego tragedię Edypa w Kolonie . 

Sofokles napisał ponad 120 dramatów, z których ponad 
20 uzyskało pierwszą nagrodę w agonie, tzn. zawodach tragi
ków lub komediopisarzy, które odbywały się w Atenach ku czci 
Dionizosa, pozostałe drugą nagrodę (nigdy nie był trzeci!). Pierw
szy raz wystąpił w agonie tragicznym w 468 r. odnosząc zwycię
stwo nad Ajschylosem. Byt też autorem nie zachowanych elegii 
i prozaicznego dzieła o chórze. Tematy swoich dramatów czer
pał z kręgu wielkich mitów: trojańskiego, tebańskiego, o Herakle
sie, o Argonautach. W całości zachowało się 7 tragedii: Ajas , 
Antygona, Król Edyp, Elektra, Trach inki, Fi/oktet, Edyp w Kolonie. 
Znamy także kilkaset fragmentów sztuk zaginionych oraz zacho
waną na papirusie dużą część dramatu satyrowego Tropiciele, 
stanowiącego dramatyzację wątku hymnu homeryckiego o ma
łym Hermesie, wynalazcy liry. 

Wokół biografii Sofoklesa narosło sporo anegdot, jego 
współcześni uważali go za człowieka szczęśliwego, prawego, ob
darzonego wielkim czarem osobistym, pogodą ducha, poczu
ciem sprawiedliwości i praworządności. 

Duchy przeszłości 

Kruzer narodowej sztuce 

Każdy, kto przekracza próg Teatru im. J. Słowackiego, 
musi najpierw spojrzeć na„. Karola Kruzera. Szlachetne, nieco 
ascetyczne rysy arystokraty, niewielka bródka i utkwione w dal 

spojrzenie nieodparcie przywodzą na myśl Don Kichota - roman
tycznego marzyciela ogarniętego szaloną ideą wcielania sztuki 
w życie . Kruzer nie był jednak błędnym rycerzem. Potrafił reali

zować swoje pragnienia. W nagrodę otrzymał odrobinę nieśmier

telności - jego popiersie umieszczono na wprost wejścia do Te
atru, na honorowym miejscu, w rozwidleniu ozdobnej klatki scho
dowej. Autorem rzeźby jest Mieczysław Zawiejski - brat Jana, 

architekta i budowniczego pięknego budynku przy placu św. Du
cha. Pod popiersiem jest marmurowa tablica upamiętniająca in

augurację Teatru: „Gmina miasta Krakowa - czytamy na niej -

wsparta pomocą Kraju, ofiarnością Karola Kruzera, darem kra
kowskiej Kasy Oszczędności gmach ten wzniosła [„ .] w 1893 
roku". Kimże był ów ofiarodawca, który przyczynił się do po
wstania teatru, na którym do dziś widnieje wzniosły napis: „Kra

ków narodowej sztuce"? 
Hrabia Karol Adam Jan Kruzer urodził się w 1814 roku, 

w majątku Karpowce na Podolu. Był synem Zofii z Raciborskich 

i Prymusa, właściciela sporych dóbr ziemskich, potomka rodu 
wywodzącego się z Niederlandów. Ukończył słynne gimnazjum 
w Krzemieńcu - to samo, w którym uczył się Juliusz Słowacki. 

Młody Karol po maturze nie podjął studiów. Wrócił do rodzinne

go majątku, w którym mieszkał aż do śmierci. Nigdy się nie oże
nił, nigdy nie miał dzieci. Wiódł żywot samotnika, zajmując się 

gospodarstwem i spędzając wieczory na lekturze. Stale powięk

szał bogaty księgozbiór, gromadził też dzieła sztuki. W wolnych 
chwilach - a tych na głębokiej prowincji nie brakowało - pisał wier
sze i zajmował się tłumaczeniami dzieł Waltera Scotta, George'a 



Byrona, Wiktora Hugo, Alfreda de Musseta. Przekłady wydał pod 

koniec życia razem z własną twórczością poetycką, w sześcio
tomowym zbiorze i zaledwie stu egzemplarzach. Miał już wów
czas ponad 70 lat, byt schorowany i z każdym dniem tracił siły. 
Nie dawała mu spokoju myśl, że po jego śmierci, wobec braku 

spadkobierców, cały majątek przejdzie na własność zaborcy. 

Koniecznie chciał przeznaczyć dorobek Kruzerów na jakiś szla
chetny, publiczny cel. Poważnie myślał o wsparciu szkółek i ko
ściołów katolickich na Podolu. 

Za radą dwóch krakowian, Eustachego Chronowskiego 

i Antoniego Kleczkowskiego, stało się inaczej. To oni namówili 

przyjaciela, by włączył się w dzieło budowy nowego teatru w Kra
kowie - mieście chętnie odwiedzanym przez spragnionych pa
triotycznych uniesień Polaków. Idea wzniesienia reprezentacyj

nego gmachu, stanowiącego godną oprawę dla „sztuki drama
tycznej polskiej" znajdowała wielu zwolenników, ale wciąż bra
kowało na jej realizację pieniędzy. Chronowski, powstaniec stycz
niowy, założyciel krakowskiego Grand Hotelu, kolekcjoner dziel 

sztuki, który swoje zbiory podarował Muzeum Narodowemu, 

„doradził [„.] Karolowi Kruzerowi, aby majątek swój na rzecz 
teatru polskiego w Krakowie zapisał". Z kolei Kleczkowski - dzien
nikarz, literat i aktor występujący pod pseudonimem Zenoni, zwró
cił mu uwagę, iż „„.przestrzegając zawsze poprawności i czy

stości mowy polskiej a będąc zamiłowanym w poezji i wydaw

szy sam kilkutomowe swe utwory, powinienby coś zdziałać dla 
mowy ojczystej i zostawić po sobie pamiątkę narodową w tej 
części kraju, gdzie nic nie zagraża swobodnie mowie polskiej, 

i w mieście przeszłością i pamiątkami swymi drogim dla każde

go Polaka". I tak oto, w roku 1886, żądając utrzymania swojego 

nazwiska w tajemnicy, sporządził Kruzer testament w obecności 
notariusza Stefana Mroczkowskiego. Przeznaczył na nowy teatr 

56 tysięcy rubli, czyli 88 i pól tysiąca złotych reńskich. Zastrzegł 
przy tym, że w przypadku pokrycia przez gminę całych kosztów 

budowy, pieniądze mają być użyte na wzniesienie w Krakowie 

szkoły dramatycznej. Cala suma została złożona w papierach 
wartościowych w banku krajowym we Lwowie na rzecz gminy 

miasta Krakowa. Wkrótce została powiększona o kwotę ze sprze
daży dziel sztuki należących do Kruzera. Po jego śmierci w lipcu 
1889 r. okazało się, że dar pokryje sporą część kosztów wzniesie

nia teatru. Wkrótce Krakowska Kasa Oszczędności zobowiązała 
się do finansowego wsparcia budowy. Ponieważ już wcześniej mia
sto otrzymało znaczną docelową pożyczkę rządową w wysokości 
1 OO tys. złr., można było w 1891 roku zacząć inwestycję , zakoń

czoną uroczystym otwarciem teatru w dniu 21 października 1893 

roku. Nie zapomniano tego dnia o Kruzerze i idei, która mu przy

świecała. Za tablicą z jego nazwiskiem umieszczono dokument 
zawierający słowa: „„.oby w tym gmachu [„.] brzmiała zawsze 

nasza ukochana mowa ojczysta na pożytek całego Narodu, chwa

lę rodzimej oświaty i narodowego piśmiennictwa" . 

DIANA POSKUTA-WŁODEK 

Cytaty pochodzą z: Walery Rzewuski. Obywatel m. Krakowa, radca miejski. 
Rys jego życia i dzialalności publicznej, na podstawie dokumentów i zebranych 
materia/ów skreślil Antoni Kleczkowski, Kraków 1895 
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