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ТЕМА ДОЛ1 В ТРАГЕД1ЯХ СОФОКЛА (НА ОСНОВ1 
ТРАГЕД1Й ЦАР ЕД1П  I ЕД1П В  КОЛОН1)

THE THEME OF FATE IN THE TRAGEDIES OF SOPHOCLES (ON THE BASIS 
OF THE TRAGEDIES "EDIP KING" AND "EDIPUS IN COLON")

In his tragedies "Oedipus the King" and "Oedipus in the Colon" Sophocles uses a mytho
logical foundation to depict a conflict between a heroic individual and supernatural forces that 
restrict its possibilities. An incomprehensible and inevitable force that disturbs people’s peaceful 
life is represented as Fate, which by neither people nor gods can avoid.

Characters of the drama know nothing about the function Fate has secured for them and 
themselves act as the driving force of action. The drama is structured as a consecution of four 
episodes in each of which Fate deals Oedipus another blow, with the fourth one deadly.

However, under all circumstances and in the face of implacable Fate man can retain its 
grandeur and unshakable fortitude of spirit, which we can witness in the character of Oedipus.

Трагеди Ц ар Edin  i Edin в Колот  пов’язаш  з ф1ванським циклом ΜΐφίΒ. 
У них Софокл, використовуючи м1фолопчну основу, зобразив конфлшт 
м 1ж  геро1чною особистютю та надприродними силами, що обмежують ϊ ϊ 
можливостк Незрозумша, невблаганна сила, що порушуе мирне життя лю 
дей, виступае як Доля, що вщ œ ï  не можуть ухилитись не лише люди, 
але й боги. Людина, на думку Софокла, не може знати, що готуе ш  день 
наступний. П ричина ϊ ϊ нещасть у надм1рност1, зарозумш осп та непоюрли- 
в о с т  перед богами, оскшьки лише повна поюрливють вол1 бопв веде до 
благоденства i процв1тання краши.

Сюжет цього м 1фу вщомий. Ю нак вбивае рщного батька, не знаючи, 
що це його батько, волею випадку вш  одружуеться з1 своею мат1р ’ю. Боги 
карають його за ц 1 злочини, яю  ще до появи на св1т йому було призначено 
зд1йснити. Едш  осуджуе себе за ц1 злочини, за яю ми, тепер1шн1 читач1, 
його не вважаемо в1дпов1дальним. Нам здаеться, що Софокл хоче пояснити 
цю дивну 1стор1ю. Дивну тому, що тут поеднаш дивовижна р е л т я ,  
неправдопод1бн! обставини, в1льна психолог1я.
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Драма чйтастю  свое! ди вiдображаe механiчний розвиток катастрофи, 
дуже добре пщготовлений Невiдомим. Γ ρ ί3 ^  машина призначена знищити 
всю внутрш ню  побудову людського щастя. Дуже добре видно, як при- 
водяться в рух один за другим в с  важелi ди для досягнення необхщного 
результату.

Персонажi драми, i серед них Едш  -  перший, самi того не знаючи, 
сприяють розвитку ди. Всi вони -  частини ще! машини, яка не могла б 
розвиватися без ϊχ  допомоги. Вони шчого не знають про ту функщю, яку 
призначила ϊ^  Доля, вони не знають мети, до я ^ '  ϊχ  наближае Доля. Героϊ 
вважають себе незалежними людськими ютотами, вони зайнятi власними 
справами i власним щастям.

Але раптом героϊ зауважують в декiлькоχ метрах вщ себе щось схоже 
на мехашзм, який вони самi того не знаючи, привели в рух, i який прямуе 
на них для того, щоб роздавити.

В п е р ш т  с ц е н  драми перед нами образ людини на вершинi свого 
щастя. Цар Едш  на сходах палацу. До Фiв прийшла бiда -  епiдемiя знищуе 
все живе. Народ, звичайно, звертае своϊ молитви до царя. Колись Едш 
звшьнив це мюто вiд сфiнкса, вiн як цар i зараз повинен врятувати крашу. 
В очах людей вш  -  «перший, кращий iз людей». Софокл не змалював цього 
царя честолюбним монархом, суворим володарем, а надшив його лише 
добрими почуттями, тклуван н ям  про свш  народ.

Едш  послав Креонта, брата своеϊ дружини, в Дельфи запитати поради у 
оракула. Тепер, схвильований звертанням до нього народу, вш  заявляе, що 
страждае бiльше будь-якого фiванця, тому що вш  страждае за всi Фiви:

[...] Та шхто 1з вас
Такого болю не тертв, як я терплю,

Лише за себе кожен з вас печалиться,
I m за кого бшьше, а моя душа 
За мюто, i за себе, i за вас болить,

Не сплю я i не треба вам будить мене. (Цар Edin, 60 )

Боги, я к  надумали його вразити, не можуть послатися при цьому на 
його надмiрнiсть або рiзкiсть. В цш  людиш все справжне, у його високш 
Долi все заслужено. Це перше враження вщ цього образу.

З самого початку драми в словах геро1в, поза ix волею, звучить вiдтiнок 
трапчно 1' iронiϊ, toî' «трагiчноϊ iронiϊ», яка надае тональност всьому 
творовi. Ми сприймаемо цi iронiчнi слова так, ш би вони зриваються з уст 
персонажiв поза ϊχ  волею, пщ впливом таемничоϊ сили, яка схована за 
подiями. Н iби якийсь бог насмixаеться над упевненiстю людей...

Дальш а побудова драми -  це послщовне чергування чотирьох 
«епiзодiв», в кожному з яких Доля наносить Едiпу новий удар. Четвертий 
його вражае.
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Така побудова настшьки проста, що читач зразу ж  д 1знаеться про те, в 
якому напрямку т д е  розвиток п'еси. B îh бачить т  чотири кроки, як1 Доля 
робить назустр1ч трапчному героевт Для Едша, навпаки, все це являеться 
ланцюгом неспод1ваностей, випадковостей, якр на його думку, перери- 
вають пряму дорогу, по якш  вш, як йому здаеться, йде, щоб виявити 
вбивцю Лая.

До мети веде Едш а зал1зна рука, яког вш  не бачить, веде прямим 
шляхом до злочинця, яким е вш  сам, i одночасно направляе його по слщах, 
як1 вiдводять в рiзнi сторони. Кожний удар приголомшуе його, але шщо не 
насторожуе.

Вiщун Тiресiй -  перше знаряддя, яким користуеться Доля для 
нанесення удару. Едш  наказав привести його, щоб з ’ясувати обставини 
вбивства Лая. Тiресiй знае все, цей слшець -  вщ у н . B îh знае навiть те, що 
Едш  -  син Лая, але вщмовляеться вщповщати. Ця вiдмова викликае гшв 
Едiпа, який знаходить пояснення цього в одному: колись Тiресiй був 
спiвучасником злочину i хоче покрити його свогм мовчанням. Цей злочин 
може бути випдним  для Креонта, спадкоемця Лая, тому Едш  робить 
висновок, що вбивцею е Креонт. Його гшв спрямований на Тiресiя. Це 
звинувачення породжуе новi обставини. Ображеному Тiресiю нiчого не 
залишаеться, крiм того, щоби сказати правду.

Так слухай. Муж той, що давно шукаеш ти
Як вбивцю Лая i сурмиш погрозами,
Тут, серед вас вш. (Цар Edin, 449).

Нанесений п е р ш и й  у д а р :  ютина, яку Едш  шукав i не може 
пояснити -  перед ним. Едш  зовшм не здатний проникнути в ютинну суть 
вщкритог Тiресiем правди. B îh твердо знае, що не вбивав Лая, що йому 
школи не доводилося мати справу з Фiвами.

Едш  скеровуеться на помилковий шлях, вказаний йому Долею, -викри- 
вати видуманий зговiр Креонта.

Щ об нанести Едiпу д р у г и й  у д а р ,  божество вибирае свогм 
знаряддям Йокасту. Цариця вступае в суперечку, яка розгоршася мiж ï ï 
чоловiком i братом. Вона хоче заспокогти царя, i гй здаеться легким 
добитися цього, довiвши неправду стверджень оракула. Вiщун колись 
сказав Лаю, що вш  загине вщ руки сина. Проте цього царя вбили 
розбш ники на перехресп дорiг, а його единий син був вщнесений на гору, 
де вш  повинен був померти.

Ц) слова Йокасти, якi повиннi заспокогти Едша, як раз сприяють тому, 
що вш  вперше починае сумшватися у свогй невинностi. Розповiдаючи про 
смерть Лая, Йокаста вказала незначну др1бницю: вона сказала, що Лая 
вбили «на перехресп дорш». Ця др1бниця проникла в п)дсв)дом)сть Едш а
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i розбудила в ньому багато забутих згадок. А чи не сказав Тiресiй правду? 
Але Едш  не може ot6 î уявити, щоб вiн мiг вбити батька, але змушений 
визнати, що мш вбити Лая.

Едiп засипае Йокасту питаннями. В ш  запитуе, де було вбивство:

«А де ж це, у якш краш  сталося?»
Мюце спiвпадае.
«А скшьки вже часу минуло з того дня?»
Час ствпадае.

[...] А Лай -  який собою був,
Скажи, будь ласка [...] й скшьки роюв мав 

тод1 (Цар Edin, 740).

Йокаста вщповщае:

Високий був, i скрош вже ср1блилися, Був з
вигляду на тебе дуже схожий вш (Цар Edin, 742).

Тут можна помшити силу трагiчноϊ iронiϊ i той невiдомий Й о каст  
змiст, який надаеться цьому збшу. Сдиний слуга заявив, що його хазяш  
i товаришi були в б и т  кiлькома розбiйниками. А Едiп знае, що тодi вiн був 
один, тому наказуе знайти слугу.

Т р е ш й  н а с т у п  Д о л i  -  вiсник з Коршфу. Щ е ранiше Едiп 
розповщав Йокастi про вiщування, яке було йому зроблено: вбити батька 
i одружитися зi своею матiр’ю. Саме тому вш  залишив Корiнф i вирушив 
у Фiви. В цей час вюник повiдомляе про смерть царя Полiба, того батька, 
якого вш  повинен був вбити. Й окаста торжествуе! «Ще одне брехливе 
вщ ування!» Едш  роздшяе ϊ ϊ радють, але вiн не хоче повертатися в Коршф 
зi страху, що може здшснитися друга погроза бога. Вюник переконуе його, 
i ш би мимоволi робить зауваження, що прискорюе катастрофу:

Та ш, не рщннй зовшм ти Пол1бов1.

Едiп запитуе:

Та що ти кажеш? То Пол1б -  не батько мш?

Як ш в чому не бувало, вюник вщповщае:

Такий же самий, як i я, пов1р мен1 (Цар Edin, 1016).

Едш  розпитуе вюника про свое походження. Той вiдповiдае, що колись 
вш  передав Едiпа ще дитиною царю Коршфа, а йому цю дитину дав слуга 
Лая -  пастух з Юферону. Йокаста зразу ж  зрозумша, що вона мати
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покинуто  дитини, яка ш коли не забувала про свое нещасне дитя. Едш  же, 
навпаки, майже не надавав значення дол) дитини Лая; загадка його 
народження займае його зараз цшком та вщволшае вщ усього шшого. 
Даремно Йокаста просить його не ст ш и т и  з розкриттям ц)ег таемницт Едш 
вщповщ ае гй:

Я -  Дол1 син, що благом обдаровуе,
Й мене шчим не можна понеславити.
Вона для мене мати, мгсящ ж -  брати,
Знайшовши низько, високо поставили (Цар Edin, 1080).

I це правда, вш  дш сно став великим. Але його велич -  плщ людських 
зусиль, що вш  приписуе Дол), була подарована йому лише для того, щоб 
п опм  забрати.

Доля наносить свш  о с т а н н ) й  у д а р .  Для цього було достатньо 
зустр)ч) вюника з Коршфу i юферонського пастуха, який передав йому 
невщому дитину. Нам здаеться, що трап к  хоп в, щоб Едш  зразу ж  взнав 
всю правду, а не поступово. Тому автор влаштовуе так, що пастух цей 
якраз той самий слуга, який залишився живий на перехресп дорш  А через 
те, що всю правду знае лише одна людина, катастрофа як гр)м проноситься 
над головою Едша. Коли цар взнае вщ слуги свого батька, що вш  син Лая, 
йому вже не треба питати, хто вбив Лая. Раптово вщкрита правда ослшлюе, 
тому вш  сам приймае р ш ен н я  ослш ити себе.

Вся заключна частина драми е сповшьнений фшал поеми, яка рашше 
розвивалась в стр)мкому темп). Задоволена Доля припиняе свш  б ш  Едш 
охоплений жахом, але вш  не засуджуе бопв, хоча знае, звщки направлений 
удар, який вразив його:

Аполлон то був, Аполлон, брати! Злом вш
злочини завершив в м е т  (Цар Edin, 1329).

Едш  вважае, що вш  «ненависний богам», i все ж  у нього по 
вщношенню до них немае почуття ненависть B îh вщчувае, що розлучений 
з ними.

«Вщ ниш я розлучений з богами». Едш  вшановуе ди бопв по 
вщношенню до нього, -  це все говорить про те, що Едш  обм)ркував свою 
долю i закликае i нас дошукуватися ï ï змюту.

Адже Едш  -  всього-на-всього людина, яка, як ш хто шший, досягла 
великих усшх)в у своему життт Все його життя складалося лише з добрих 
справ. I це завершене життя раптом демонструе даремнють людських справ 
перед судом всесвтту.

Софокл перетворив слшоту Едш а у прекрасний символ. Ослшивши 
себе, Едш  робить наглядним невшластво людини. Але знання невщомого -
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це вже не слшота, це прозршня. Ця ж  тема звучить в д 1алоз1 м 1ж  Т1рес1ем 
i царем: слш ий бачить поглядом Небачене, тод1 як зрячий залишаеться 
у т т ь м и  В кш щ  драми, виколовши соб1 оч1, Едш  не тшьки проголошуе, 
що зрячим е лише божество, але й оволод1вае своïм особистим св1том 
i стверджуе в ньому людську свободу.

В кш щ  драми перед нами знову постае велич Едша, вш  повертае соб1 

ту велич, яку боги забрали у нього при св1тл 1 сонця. Саме таку дае 
вщповщь Дол1 людина. I це дуже добре зображено у дослщжуваних 
трагед1ях Софокла. Автор доводить, що при вс1х обставинах i нав1ть перед 
обличчям сувороï Дол1 лю дина може зберегти свою велич i непохитну силу 
духа, що ми спостер1гаемо також у трагеди Edin у  Колош. Сюжетом ϊ ϊ е 
перехщ героя 1з людського стану в стан божественний. Смерть Едш а -  це 
не очищення винуватого i не оправдання невинного, це заспокоення шсля 
битв життя, це лише вщпочинок, який нам дають боги.

Едш  був вибраний богами, щоб стати шсля своеï смерт1 вз1рцем 
людського життя. Безсмертя Едш а -  героя -  це не особисте безсмертя, 
смерть Едш а належить Афш ам i е основою нового св1ту, св1ту, в якому 
немае бшьше Доли Людин! вдаеться подолати Долю i стати в ряди героïв.


