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PROLOG DO „ANTYGONY" OFOKLES 
O t y przedwcześnie 1Lrocl: ona , 
jako w Helladzie cię nazwali 
wolajqc na cię: Ant.ygono, 
przi1clwd:i:sz clo na s, bu si-:: :'1 1 ić, 
źr iirata ci nie pogPebali . 
gdy w walce z bratem z9inql brat. 
przychodzis;: jako przecl wickami 
skarga 1 groźbą. gni'•wem, łzami 
u'alczyć o nowy, lcµszy ~wiat. 
Stanies z, odziana w ból, ialobę 
jak starsza siostra tv.:o ·a - Niobe, 
lo>11 rozp~akany kamień. w męce 
nad dzieci .rn:yc.h nieszczęsnych grob m. 
Spętane s;:nurem wznosząc ręce 
będziesz do walki wzywać lud 
broniąc praw nigdzie nie spisanych, 
przez krew. przez Izy, przez ból i ranll 
głosić miłości wiecznej cud. 
Młodszych sióstr znajdziesz u nas nroPo, 
1cspólniczck tv.:ojej czci i cllwaly . 
('O twoim śladem, Antygono, 
;:a wolność lzLdów krew swq cł a· y 
a .:a ojczyzny szczęście - siebie. 
Nie żebrząc u tyranów laski 
rlo więzień i obozów szly 
żegnajac słońce - zloty jaskier, 
co w mgłach i chmurach więdnie w »>ebiP, 
gdy :: lez i westchnień są ie mgły. 
One też umrzeć chcialy młodo, 
posępnych bogów narzeczone, 
a wiedząc, że je na śmierć wioclą, 
.z życiem żegnały się przed Zl'.}oncm, 
z mlodością jakby w śnie przeżytą; 
we wiośnie uczuć, wiośnie la1 
duszę oddały wiecznym mitom , 
w złotej legendy nić spowilą, 
w walce o nowy, lepszy świat. 
Więc staniesz, grecka męczennico. 
w męczennic polskich licznym z ~ um ic: 
przez góry, morza i stulecia 
twój okrzyk buntu do nich l'?cial, 
jasny grom na martwotę sumień, 
co boskich nie uznają praw. 
W walec o wszystko, co nam drogie, 
pn:ez w.ęzechmilości żar i ogień 
ciz i .~ po ra::: wtórt1 ludzko.-i« bau. 



TRAGEDł 
SOFOKLESA 

„Elektra". W przcc1-
wie11stwic do Ajsch.do~a 
(poprzednik Sofokles,11 
Scfoldcs unika w t nn 
dziele interwencji ·:ił 
metafizycznyc-h. Rzecz 
dzieje sic;- miqdzy ludz
mi i ludzie ponoszą tu 
naturalne konsck\vencje 
swoich czynÓ\\'. Wyjąt
kowe, jak na ów c:za 
studium psychologic-zne 
kobiety! 
„Antygona". v.; c:;łcj 

sztuce przewija sic;- re
fren dwóch spraw. Dl:l 
Kreona nadrzqdną war
tością jest władza, speł
nianie powiności wobec 
władzy. posłuch dla wł;.i
dz>·. Można by PO\.Yie
dzieć służba pańsl\\'U 
gd;1·by nie swoiste poj
mowanie istoty pailstwa 
przez Kreona : „Pa11stwo 
- to jestem ja. nie słu
cham tłuszczy··„. Dla 
Anty gon>· najświqtsze 
są przykazania ducho 
\\'e wierna~·. prawom 
boskim, które dziś za
pewne rozumiane winny 
być przez nas. jako od
wieczne prawa ludzkie. 
poszanowanie wolności. 
obrona wlasnych racji, 
odwaga głoszenia s\l·oich 
poglądów. Pewnie dlate
go jest to ze sztuk an
t~·cznych najbliższa na
szym, współczesnym do
znaniom ~ pozycja. Nie 
bez racji Z\v~· klo się 
uważać l\nty!.\ Hr 1;a 

personifikacje;- buntu 
przeciwko przemocy 
i naduż,·ci u władz,· . 

.. Kroi Ed1p·•. Swietnie 
·komponowana. wielka 
t:-agedi11. Znakomitv r\"-
·unek psycho1ogiczny 
postaci. przejmująca. 
·v. Taznie prowadzona 
f-ibula o t1·agicznie splą
tanym losie króla Teb. 
Rcwclnc~·jnie zwiqzly 
dialog. Sens sztuki: „By
tu naszego zawilość
n ·l eh wa przeraża i 
dzi\\ i. że· bez cierp,2ń 
,1il' o>iągnie swego kre
u ludzki ż~·wot, a niko
o ze śmiertclnvch nie 
można l1'1Z\\'at SZCZ~Śli-
'· m. 

„Edyp w Kolonie„. Dal-
7. dzieje ślepego króla 

Ed.vpa . teraz .iuż w~·g-
1 ea u kresu sił. 

A potcoza pa tri ot>·zmu. 
t · umf świadomości celu 

< d C"ic·rpieniern„ Piekne 
p ·tiE> chóru. · 

\.ia~". Dramat ten JJ• -
od 'i /.. \\·cze~mego 
·L.,li twórczości Sofo
~a. Studium tragicz-

·"o blc;du. Świetnie na
' tll' :c:c n.·. rozgrywa

. si' pomi0dzy bogi
·ą ,\teną i Ajasem. · 

,f ił oktet". ?:na komi te o
p ·. natur.'·. akcja cbfi 
'uj \' liC"zne komplika-

Trz. · interesujące 
·I\ ·etki ps;l'eh: logic-zne: 

Filokteta. Odvsseusz·1 
10 lolemo·a.· 

* * 

·o. ród ~tu dwudzie~tu 
,,„ rnat<iw Sofoklesa za
chowało sic;- w cal.iści 
1 ·Jko siedem or<lZ ską-
P. ·. nivmnicj c·cnn.\•, fra-
...,mcnt jednej sztuki sa-najstarsze z ~11.:Jmiu po
t. J'O\\·cj. Pierwsza sztu-siadanych orzcz na· 
k Sofokle ·a ukazaładzicł , ,„\nt.vgon,1" napi-

w -1 71 r.p.n .e„ a już .;anc zo~talo cloµiero 
v. 4ti8 r. zw;-.·ci~żył on 1lrnlo Hl r„ sdY był już 

~ehylo~a. natomia~t5ławnym dram nturgiem. 



SOFOKLES, 
CHLUBA TEATRU GRECKIEGO 

Gdy Sofokles urodził 
się w pięknym mia

steczku Kolon w 495 r. 
p.n .e., walka z Persją 
przechodziła właśnie swe 
najostrzejsze stadium, 
ale gdy doszedł do pi~t
nastego roku życia, Ate
ny zabezpieczyły już swą 
niezawisłość. Dzięki uro
dzie i talentom muzycz
nym obrany został kie
rov.rnikiem chóru chłep
ców śpiewającego rado
sny pean wokół pomni
ka wzniesionego dla 
upamiętnienia tego zwy
cięstwa, przeznaczeniem 
je~o było użyć w pełni 
czasu pokoju, w którym 
Ateny zapisały najchlu
bniejsze karty swej hi
storii. Widział on, jak 
pod rządami Feryklesa 
wzniósł się majestatycz
ny Panteon , przypadło 
w udziale mu oglą 

danie cudownvch dziel 
Fidiasza w k·rasie ich 
młodości . 
Współczesne źródła mó
wią o jego różnorodnych 
zaletach. Był niezwykłej 
urody, był znanym atle
tą. przypadł mu dar 
uczoności, a jego taniec i 
talenty muzyczne słynę-
1:-· szerol:o. Otoczony 
pP.yjaciGL-,i, szanowany 
przez rodaków, prowa
dził spokojne, zrówno
ważone życie w duchu 
triumfującego klasycyz
mu. Kalós k'aqatl1ós -
piekny i dobry - był 

ideałem doskonałości. 
Nawet śmierć przyszła 
po niego \\" szcze;śliwej 
chwili. w o~iemdziesią
tym dziewiątym roku 
życia, o~zczQdzajac mu 
widoku rozbitej pod 
Aigospotamoi w 405 r. 
p.n .c. floty ateóskiej. 
Była to decydująca bit
wa wojny peloponeskiej, 
niech:-.-·bny znak, że 
krótki okres rozkwitu 
Aten zbliża sic ku koń
cowi. 
W takich okolicznoś
ciach jakże łatwo Sofo
kles mugł ię stać poetą 
senl\·mentalnvm. Pod
sla \V,\' kultur)· jego mia-
ta nie b:-·ł)' jednak tak 

wiotkie. Przenikala je 
. iła. myśl i namiętność, 
a ponad wszystko głę
bokie zainteresowanie 
c.zlowickiem, jego sto
sunkiem do wszechświa
ta. W tkaninie greckiej 
filozofi i były pasma 
ciemne i stranliwe. Tak 
wiec wickszość drama
tó"~- Sofoklesa. miast 
zajmować . ie lat wą uro
da życia. a mcglo siG tak 
przecież zdarz:v<'. prowa
dzi nas przez świat cier
pień: Ant)·gona ginic za
murow•'na w . kale. zaś 
Ed:-·p \\" okrutn~-ch mę
kach traci ocz~-. Sofokles 
miał gh;bokc wpojone 
poczucie tragi?mu. a je
go spokó'j nie v.· ynika 
b:-·najmniej z unikania 
rozm~<la!1 o 

1 
cierpieniu. 

\\'Jaśnie ten szL·zdliwv 
c,do\.l:iek napL al słov.·a: 
„.'\a.ilepiej nigd~- sic nie 
urodzić". 
.Jako dramatur.., ·km·z. -

al ticz:·\ · · ·· 'i " 
pioniersJ-i<:h ,...ni1 ' 
,\\·ego poprzednika A.is
i:h\"10,.;,1. Do A isci1._ loso
wych d\vóch ak.torów 
dodał trzec-iego, a doj
rzałość, z jaką poslugl
'vał sic dialogiem, wska
zuje. że czerpał obficie 
naukG z dziel "vcześniej
'Zych . Ajschylos udosko
nalił scenę, . Sofokles 
poszedł jeszcze dalej. 
. czyniąc z niej narzi;-dzie 
posłuszne talentowi. 
Współczesne świadectwa 
mówią o jego wynalaz
kach w dziedzinie deko
racji teatraln:1-·ch ; ma
m~· wszelkie powody 
przypuszczać. iż był 
pierwszym, który posta
ciom swych tragedii dał 
określone tło. Jeszcze 
donioślejszy był krok, 
który uczynił porzucając 
. .t.. .i~c hylosową trylogię i 
zastępując j~ odrębnymi 
dramatami, z któn-ch 
każdy miał swój wła~n:v 
poczatek, środek i ko
niec, dziełami stanowią
cymi zwarte całości. 
Poza napisaniem !'łz\u
ki do obowiązków poe
ty należało również 
skomponowanie muzy
ki, szkolenie chóru, 
a nawet odgrywanie 
głównych ról. Sofokles, 
mimo swych wielostron
nych uzdolnień . zaczyna 
dzielić te funkcje. Aktor 

-.taje ~i<; interpret.ato
:-em słów poety. muzyk 
jc.;t ~amodzielnvm artv
"t<\. a !:'zkolentem zajmu
ic ~ie specjalista. WiP-
' -. /• pu-.iadal gło -; zb. ·t 
ł b. dla ru! po\\ a/.nicj
L, ·c:h. '.\Tu.-ial wobec te-

...,o uciec sie do usług in
nego aktora Podział 
funkcji autora i aktora 
bvl naturalnvm krokiem 
.1aprzód. Ajschylos roz
poczynając swą działal
ność nie dysponował je
szcze wyszkolonvmi ak
torami, ·poeta ~am rnu
.' iał bvć w\'lconawca 
,.;wej sztuki, gdy jednal~ 
Sofokles zaczynał pisać, 
w Atenach z pewnością 
b~·ło już ,·1iele o~ób po
si adających doświadcze
nie sceniczne, a dla au
tora zwolnienie z obo
wiązkóiv aktorskich 
możność skupienia się 
wyłącznie na pi. ani u i 
ogólnych wskazówkach 
reżyserskich były korzy
ścią niewątpliwą. Oto 
właściwe początki zawo
do\vego aktorstwa, a 
warto przy tym zazna
czyć, że w Grecji aktor 
ciesz~·ł się wieikim sza
cunkiem społeczeństwa , 
nie tak jak w Rzymie, 
gdzie był niewolnikiem 
czv w czasach elżbietań
skich, gd~· aktora trak
towano niewiele lepiej 
aniżeli włóczęgę. 

CAlla.rdHC Nicoli 
tz ksil\Żki 
.. Dzieje dramatu") 
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O ZAMACHU STAllU 
W GRECJI 

) ( kwietnia mitH.;ły dwa lata ud prL.ev.:ro u wo1~ku
- wego w Grecji. Prze>vrót przyniósł załamanie si 
! " L.ądów parlamentarnych i ustanowienie dyklalun· 
wojskowej. Poprzedziła ~o ostra walka polit~·czna i ma
~owe ruchy spclcczne. Wa!CZ'iCY domagali .· ie przc>pro
\\·adzen ia reform demokrat~·cznych w Grecji. Na arenę 
\\·krocz.,·,a armia. \\1 nocy z 20 na 21 kwietnia przepro
\\·adzon o ma. O\\·e aresztowania wśród działaczy demo
krat~·czn~·ch i lewicow~·ch. Armia objęła władzę. uz~·
·kując poparcie króla. Po cojęciu władz~· zasto.;owa
no politykc \\,\·ardych rządów i kr\ a\\ C;?.O terrnru 
wobec komunistów i dz1a~acz~· lewicy. Przeprowadtonn 
czy~lkę \V administracji i \\" wojsku. Zawic. zono rów
nież li artykułów Kon stytucji, ogłaszając !>Łan wyjąt
kow~·. Jako główny twórca zamachu wymieniany b~·l 
J. Spaudidakis, szef sztabu armii lądowej .. Jest nerzą 
:-twierdzoną, że o:>te11ska junta korzystała w czasie 
przewrotu z pomccy oficerów amer~·kań~kie~o wywia
du C.I.A. 

K ról podobał .s ic; juncie wojskowej tylko :!.36 dni. 
Kiedy w 237 dniu władzy junty sam pragnął prze

prO\\ adzić pucz i objąć władzę. przestał się generałom 
podobać, musiał uchodzić za granicę. Grecy nigdy nie 
mieli zaufania do swoich królóv:. Z siedmiu (licząc 
z Konstant~·nem) czterech \\,·~·gn ano lub zabito. Kon
.;tant.\·m uciekł sam. ale tiic dobrowolnie . . leden z kró
lów zmarł na zakażenie, po ukąszeniu go pn.ez małpc . 
Jedynie król Paweł (ojciec Kon stantyna) 1.marł śmier
cią naturalną jako król. Żaden z nich nie był wła ści
wie Grekiem. Kiedy królem Grecji w 1863 roku 
został książę z dynastii duńskiej (jako król grcl:ki 
panował pod imieniem Jerzego I), nie mówił on ani 
słowa po grecku. Pierwszym , który potrafił sic po
praw.nie po grecku wyrażać był właściwie dopiero Kon
stantyn. Wydawało się, że Konstantyn zyska serca Gre
ków, kiedy w 1964 r. jako 23-letni młody człowiek objął 
tron, a w tym samym roku ożenił się z duń<;ką ksicż
niczką Annemarie. Konstantyn choci~ż sam próbował 
rządzić demokratycznie - miał niewystarczające do 
rządzenia kwalifikacje. Wpadł szybko w konflikt z li
berałem Papandreu i próbował zorganizować zamach 
stanu, aby zostać udzielnym - i, jak mawiał 300 lat 
temu Batory - niemalowanym królem. Chciał przy tej 
okazji wykorzystać wojsko. Wojskowi przechytrzyli 
króla. Kilku oficerów wyszło królowi naprzeciw i prze
jęło władzę. którą król usankcjonował. Nieoficjalnie 
nie godził się na 'rządy junky, oficjalnie podpisywał 

1Hcm11 roh1 1116!1 .. . Fot. c'1lF. 



wszystkie jej dekrety, w tym i te, które pozwolily na 
aresztowanie i zesłanie przez juntę dziesiątek tysięcy 
ludzi. W grudniu królowi wydawało się, że junta zrnię

. kła. Spróbował więc nieudolnie przejąć władzę w swo
je ręce. Ręce były za słabe. Były za słabe, bo zabrakło 
wsparcia całego narodu. Król nie potrafił, a pewno też 
nie chciał porozumieć się z szerokim ruchem demokra
tycznym. 

Konstant~·n nie bolał nad skrępowaniem narodu 
przez juntę. Drażniło go wszakże, że junta pozbawiła 
go władzy . Król domagał się rzekomo od junty demo
kracji. W Grecji od dawna, jeszcze za ojca Konstan
tyna - Pawła, tępiono uporczywie demokrację. Te re
sztki demokracji, które pozostały, Konstantyn zdusił 
własnoręcznie. Król liczył, że potrafi pociągnąć za so
bą armię. Przeliczył się jednak - armia w ciągu roku 
została całkowicie opanowana przez juntę żądną wła
dzy. „Prawdziwa junta" (pułkownicy) liczy 12 osób, 
aczkolwiek znane są nazwiska tylko pięciu: Papado
poulos, Patakos, Polegologos, Lazaris, Zoitakis . Oczy
wiście bardziej znani to „dwaj panowie P": Pattakos 
i Papadopoulos. Patakos wciągnięty został do puczu, 
ponieważ dowodził ateńskim garnizonem. Obecnie jest 
rzecznikiem junty. Papadopoulos natomiast. kieruje 
wszystkimi instytucjami państwowymi. 

T ak więc po wygnaniu króla grupa 12 oficerów objęła 
władzę nad 9-milionowym narodem. Junta jest zor

ganizowana w sposób mafijny. Na jej czele stoi „Epa
nastikon Synivoulion'', tj. Rada Rewolucyjna. Radzie 
przewodzi 3-osobowy Komitet Rewolucyjny. Należy do 
niego premier Papadopoulos (równocześnie minister 
obrony), generał wojsk pancernych - minister spraw 
wewnętrznych Stylianos Patakos oraz generał bryga
dy, minister do spraw koordynacji Nikolaos Makarios. 
Jest to kierownictwo ścisłe. Obok tego jest coś w ro
dzaju prezydium tzw. grupa „Alfa". Do niej wchodzą 
generalni sekretarze ministerstwa (mają większą wła
dzę niż ministrowie) . Szeroka zaś grupa „Beta", to ofi 
cerowie czynnej służby, tworzący rodzaj plenum Rady 
Rewolucyjnej. Grupy te zbierają się oddzielnie i pota
jemnie. Sam dyktator to syn nauczyciela z Peloponezu, 
lat 50, od początku pracował w wojsku i to w agendach 
wywiadu; lub służbie informacyjnej. Jeszcze w 1961 
roku założył wąską, lecz sprężystą tajną organizac.ię 
młodych oficerów o charakterze antylewicowym. Papa
dopoulos jest kierownikiem państwa i nadaje ton po
lityce zagranicznej - a równocześnie jako minister 
obrony kontroluje siły zbrojne. Na zewnątrz głosi 
gromkie hasła walki z korupcją i protekcją. Sam jed
nak szybko umieścił swoich braci na kierowniczych 
stanowiskach. Jeden z nich, Konstantyn, prowadzi kan
celarię państwa i dowodzi gwardią przyboczną dykta
tora. Drugi brat Charalampas, były urzędnik mini. ter
stwa handlu, jest kierownikiem biura politycznego pre
miera Papadopoulosa. 

pomimo tak "mocnej władzy, dyktatora gnębi wieczny 
strach. Strzeżony pilnie, mieszka na zmianę 

w jednym z 12-u swoich mieszkań. Stale jeżdzi opan
cerzonym „Lincolnem", którego odkupił po upadku 
Nkrumaha (z Ghany). 

Dyktator lubi towarzystwo kobiet, dobre jedzenie 
i trunki, pali bez przerwy papierosy i od czasu do cza
su namiętnie poluje. Próżny, lubi jeśl się go przyrów
•iuje do Napoleona, nie nosi zegarka i chwali się. że 
wie zawsze, która godzina! Przebywa chętnie z kapi-ta
listami, z którymi stara się związać także w~złami 
przyjaźni. Szuka także łączności z prawicowymi „lewi
cowcami". 

Sam dyktator ma żywe skłonności do faszyzmu, czy 
też tzw. narodowego socjalizmu. 1 października 1968 r. 
w~·dano ustawę, zmierzającą poprzez badania przed
ślubne do zachowania czystości helleńskiej rasy! 

lVlans działania junty jest w sumie ujemny. Jedyn~· 
sukces, to wykrycie przez urzędników 800 tys. no

wych podatników. Na skutek tego wpływy z podatkó\.\' 
w Grecji wzrosły o 50 proc. Jest to sukces raczej wąt
pliwy, bo przy okazji obok ukrywających dochody, 
obłożono podatkami także ledwie dyszących rzemieśl
ników. Na skutek zmniejszenia się eksportu poważnie 
zmniejszył się dopływ dewiz obcych, a w sumie bilans 
płatniczy jest ujemny. Junta próbuje ratować swoją 
trudną sytuację gospoda•czą przez zaciąganie krótko
terminowych pożyczek za granicą. Z banków zachod
nioniemieckich i szwajcarskich junta już pożyczyła 
52 mln dolarów, jednak dla zabezpieczenia pożyczek 
musiała dać w zastaw odpowiednią ilość złota. Jest to 
bardzo krótkowzroczna polityka finansowa, bo global
ny przyrost produkcji uległ zmniejszeniu z 7 proc. 
w 1966 roku do 3,8 proc. w 1967 r. W ubiegłym 1968 
roku i obecnym nie widać polepszenia. Wprawdzie -
znowu oficjalnie - liczba bezrobotnych spadła, ale sta
tystyki bezrobotnych nie obejmują setek tysięcy lu
dzi zwolnionych z pracy, jako podejrzanych o wrogość 
przeciwko obecnym \.\'ładzom Grecji. 

Opór przeciwko juncie istnieje i jest dość silny, choć 
nielegalny. Pomimo terroru w Grecji wychodzi re

gularnie osiem tajnych gazet: Bojownik, Opór, Grecka, 
Naród, Klucz Demokracji, Władza Ludu, Manifest, De
mokracja. Ukazały się ostatnio nawet taśmy magneto
fonowe z tekstami antyreżimowymi. Liczba organizacji 
tajnych nie jest znana, ale wiadomo, że prym wśród 
nich wiedzie Frant Patriotyczny związany z lewi cel 
EDA oraz organizacją pod nazwą Demokratyczna 
Obrona Unii Centrum (Unia Centrum - stronnictwo 
mieszczańskie). Z „Obroną" powiązany jest Demokra
tyczny Komitet Oporu EDA oraz Demokratyczny Na
rodowy Ruch Oporu (DEKA). 

Dr l\'IARIAN SKARBEK 



S O F < > K L I·: S 

Przekład : 

LUDWIK HIEHOl\.i.\l 1\!0RST!l\' - w i cr~r. 

STAl\lSŁAW HEBAi\"OWSKT - proza 

Postacie pochodz~ce z ory~inałnej wcr::.ji „ .\ nty("ony" 

ANTYGOX \ 
:Sl\lEXA 
EURYDYK .\ 
SŁUŻFB:\ .\ 

KREOl\' 

rJA.l:\!OX 

TYREZ.1 \SZ 

STR.-\Z'.\ff 

POSL.\:\ 1EC 
CHOR ST.\M.'OW 
TEB.-\:\rSK CH 

- Elżbieta Karkoszka 
- Stanisl<·wa Waligórz<rnka 
- ::vrarzanna Fie1łkow-ska 
- Luc.ia Karelus-:\labka 
- Stanisł a\v Chmieloch 

Bohdan Grz,d'O\Yic z 
Jan :\lłodawski 
.Janusz Xowicki 
Zbigniew Korepta 
:\liccz:rsła\\. Frana,..zeic 
:\J iecz~·sła\\' Fra na~ze! : 
S tdan Iżyłcrn·ski 

- Tadcus 1- Zadora 
Zbi~nic\\' Bator. Rafał Cza
cnur, Bu~d<rn Ciładkew-.; 1d . 
Fc 1 · d~ I~< n d Sn 'ri\'. " '<i. TS!d l U.; / 
T·1rRO\\ :<ki. T a dL• ·'' Zado- · 

Poslae!c poehodz~ce ed in cenizatera: 

TAJ;\IAK :\Jarek Chodon1\\ ~!:, 

P<JLIC.T .\'.\T S t ani~h\\ 7.adwrn 

Oto<·Zf'nic Kreon.i: - Woj<:iech Łod~·ński. Ferd.n iand 
c:;:olow ·ki , Fi·a nc·if<ze l: Tar-
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fał Czachur. Iiecznław Fra
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Zoigniew Korepta, Alexander 
Polek, Tadeusz Tarnow,;ki 
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C'l111r"":rafi:1. i plastyka ruchu 
MAKSYJ\TTLI.\'.'\ SZOC 

\\spół µrat ·a r"7yserska: 

7 c~poł 111 Ulil"C"lD:f: 

JA:\" LUKOWSKI 

:\!AREK JA;\lROZY 
TADEUSZ .JF,DRZE.JOWSK~ 
WITOT.l) ROBOT ... ·cK 
IJF'.'<R.YK WlTTEK 
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\\' CZASIE PRÓBY GDIERALNEJ „ANTYGONY" SOFOKLESA. 



Inspicjent 
KAMILLA IŻYŁOWSKA 

Kierownik t echniczny: 
Adam Malarz 

światło: 

Marian Kuciara 

Realizacja akustyczna: 
\Vłodzimierz Ciapa 

Kostiumy wykonano w pracowniach Tea tru 
pod kierunkiem: 
Władysławy Biront i Wojciecha Wisły 

Prace stolarskie : 
Franciszek Skoś, Władysław Wojas, 
Tadeusz Brzoskwinia 

:\Todelator: 
Eugeniusz Bujański 

Prace perukarskie: 
Stanisław Wojdyła 

Nakrycia głow:--·: 

Halina Pazderska 

Rekwizyty: 
.Jan Węglarz i Zdzisław Dudzik 

Brygadier sceny: 
Bronisław Nawrot 

lllE MA W GRECil MIEJSCA 
DLA MELllY MERCOURI 

Reporter paryskiego dziennika zanotował: „.„)Jr.<:e 
brzmialy ostatnie słowa greckiej pieśni o slańc1L, 

które nie powinno bylo usnąć. Melina Mercouri wstrzy 
mała gestem pierwsze oklaski. Wyrzucila ku górze rę
ce i w wielką ciszę padl okrzyk gorący, namiętny: 
„ Niech żyje wolna Grecja!" Dwutysięczna widownia 
stojąc długo bila brawa, a na scenie plakala wielka 
artystka i wielka córa umęczonej Hellady". Tak było 
w Paryżu, Brukseli, Londynie, Rzymie, Genewie ... Po
zbawiona greckiego obywatelstwa, ścigana nienawiścią 
„czarnych pułkowników", objeżdża Melina Mercouri 
świat z grecką piosenką i słowami buntu. Wykorzy
stuje każdą. okazję dla przekazania innym okrutnej 
prawdy o dzisiejszej Grecji. 

Junta pułkownikowska wydała bezwzględną \.\-alkę 
greckiej elicie intelektualnej i artystycznej, upatrując 
w niej i . organizacjach komunistyczych główne zagro
żenie dla kliki, rządzącej Grecją wedle najczystszych 
faszystowskich zasad. 

Zaczqlo się niemal nazajutrz po puczu. Terror na
leżało zalegalizować . W dniu 7. V. 1967 rząd czarnych 
pułkowników wydaje nadzwyczajny dekret, w którym 
za przestępstwo polityczne przewiduje się więzienie, 
zsyłki do obozów koncentracyjnych, nawet karę śmier
ci. Dekret określa znaczenie pojęcia „przestępstwo pa
li tyczne" jako w „różnej formie niepodporządkovvanie 
siei władzom". Praktyka bliżej sprecyzowała za co moż
na zgnić w mokradłach wyspy Jaros, lub zostać zaka
towanym w kazamatach atet'lskiej policji : za w.vdawa
nie i kolportaż ulotek. domagających siq zniesienia sta
nu wyjątkowego, za udział w demonstracji ulicznej, 
skierowanej przeciwko przemocy, za artykuł gazetow;.' 
napisany nie po myśli rządzących, za śpiewanie pio
senek Theodorakisa, za wystawienie sztuki teatralnej, 
zawierającej aluzje antyreżimowe. 

Minęły dwa lata od objęcia władzy w Grecji przez 
faszystowskie elementy, a terror szaleje nadal. W koń· 
cu listopada i początku grudnia 1968 Komisja Praw 
Człowieka Rady Europejskiej ONZ w Strassburgu roz
patrywała na wniosek pat'lstw skandynawskich i Ho
landii - sprawę torturowania więźniów politycznych 
w Grecji . Szczegółowe dane o stosowaniu tortur w wię
zieniach greckich złożyli Komisji Meletis i Marketakis, 
nawiasem mówiąc sprowadzeni z Aten na życzenie„ . 
junty. Oświadczyli oni, że zmuszano ich do wykony
wania wyczerpujących ćwiczet'l na cementowej podło
dze, bito pałkami, stosowano wstrząsy elektryczne 
i zamykano w małych, wąskich celach, w których mie
ścili się jedynie w pozycji stojącej_ 



Oto ludzie w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za 
tra iczne zdarzenia; dziejące się w Grecji: premier 
i minister obrony narodowej Jeorjos Papadopoulo , mi
ni~ter spraw wewnętrznych Stylianos Patakos, mini
~te:· -prawiedliwości Joanis Triantafilopulos. Z ich roz
kazow wyni. zeza się światłych ludzi Grecji. 25. VIII. 
I!l67 ko11czy _ ię w Atenach proces 34 osób o karżonych 
o p: owadzenie działalności antyrządowej. Na mocy 
\\·yroku. jaki zapadł w tym procesie skazano m. in. dy
rel{tora rozi::lośni radiowej w Atenach - Peponisa. Na 
~ lal wi~zienia i 100 tys. drachm grzywny. Wkrótce na
st~i;>-.ije aresztowanie redaktora naczelnego pisma 
... ·\wi:hi"' Iraklisa-Casasa. W rezultacie Casas wraz 
z crd:ci<t zespołu redakc~·jnego zostaje deportowany do 
obozci koncentracyjnego. W koócu stycznia 1968 usu
n:ie~r ze stanowisk 54 profesorów i 8 docentów w Ate
na( r i Salonikach. Krok len uzasadniono potrzeb~! wy
el'irr-nowa11ia z wyżsżych uczelni elementów przeciw
ll Yt h reżymowi. 12. XI. 68 specjalny trybunał wojskowy 
v. Salonikach ogłosił wyrok \\' sprawie 6 o,;ób c~karżo
ny~ t , o działalność antyrządową. Oto nazwhka o~kar
żu::\'('h: Stelios 1\estor (profesor prawa), Pavlos Zan no~ 
(pi ... a:z. dyrektor festiwalu filmowego w Salonikach), 
Ar e;·;·:·io : ::\flalilsides (inżynier), Georgios Spitanos (eko-
1w::1 :· ... taJ, Nicolas Pirzas (profesor języka angielskiego i , 
(~er·: gio.· Dedes (profesor prawa). Rozpiętość kar od 5 
d :..=. lat wi~zienia . W t:vdzier1 póżniej są ater1ski ska
zu,' f adwokata Elefferiosa Verivakisa na doż:vwotnie 
\Vi-.•&enie. Dnia 23. I. 1969 skazano na 17 lal \Yi!>zienia 
··e:i: . -era teatralnego ~. Anastasiadisa. · 

- ~al dwie wyimek z rejestru ;.brort11i_ Na ulicach 
.\' • r„ Salonik i innych miast greckich nie usla.it· je!: 
~\:,. policyin:.;c:h WOlÓ\\-. Xa ulicach Aten. Salonik 

.-1ych m1.:.-t ~reck ich r·<igle padają strzały „ 

<ER 



„GRECKIE TORTURY TO STRASZNA PRAWDA" 

I)od takim tytułem popularny brytyjski dziennik 
„Sun" opublikował w styczniu br. serię reportaży 

swego współpracownika Dawida Nathana, który ostat
n io przebywał przez dłużs.zy czas w Grecji. Nathan 
przytacza w jednej z kore.spondencji relację pewnego 
antyfaszysty ate11skiego, który więziony był przez po
licję osławionego psychopat>· i sadysty kpt. Lambru. 
Oto fragmenty tejże relacji: .„ .. policjant Spanos zaczął 
mnie bić po twarzy. Z nosa i ust ciekła mi krew. 
Jego pięści poczerwieniały od krwi. Kn·czal: „Jeśli 
poplamisz mój garnitur twoją brudną krwią, zapła 
cisz za to drogo"„. Kazali mi zdjąć marynarkę i po
łożyli mnie na ławie„. Potem zaczęli bić mnie w sto
p~-. W rogu. pod ścianą, stało wiele bambusowych 
pałek, grubych maczug i metalowych prętów. Jeden 
z oprawców zapytał: „Cz~·m zacz,vnam>"1" Spanos po-

wiedział: „Najpierw maczugą".„ Zaczęło świtać. Gdy 
odzyskałem przytomność poczułem , że leżę na cemen
towej podłodze. „.Potem odprowadzili mnie do celi, 
gdzie przez całą dobę trzymano mnie tylko w bieliżnic 
i bez jedzenia„. Znów wezwano mnie na przesłucha
nie„. Szedłem ciężko, opierając się na piętach. Poli
cjant spytał mnie : „Co jest z twoimi nogami?" Nie od
powiedziałem mu. Wtedy zaczął mnie kopać po sto
pach. Buty rozpruły się i z nóg pociekła krew. Inni 
oprawcy powiedzieli policjantowi, aby przestał mnie 
kopać, ponieważ krew poplami schody" ... 

Korespondencja Dawida Nathana obfituje w kilka ta
kich relacji złożonych przez byłych więźniów ateń

skiej policji, pozostającej na służbie czarn>·ch pulkO\\.' 
ników. 
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Mikis Theodorakis 

Mikis Theodorakis 

Mikis Theodorakis 

Spektakl d::isicjszy przesycyliśmy muzuką Miki. a 
Theod'.Jrakisa, kompozytora, którego twórczość sta-

1"1 się symbolem wolności, a życie śuiadcclwcm nic- . 
mta 1111cj służby sprawom obyv:aielskich· .~wobód i spo
l<'C'::11r1 sprawieddwofri. 

,'\Ja lat 43. Jest .hviatowej slau:y kompozytorem 
(jego 11ajba1dziej ::11ane w. Polsce utworu to piosenka 
:: filmu ,.Grek Zorba" i „Cy9a11eria" nagroc/::0110 na «o
pockim festiwalu), cenionym nie t11lko w społeczno.~
ciach 11itl? 1cznych. Jego piosenki znane są szerokiemu 
09ówu•i. popularne, lubiane. Publicznie nie śpiewa .~ię 
ich zylko w Grecji. Ten bowiem kto śpiewa Theodora
kisa 11ważany jest za buntownika i !roktowan11. jak 
Im nwwnik. 

Ustalenie polilycz11ych poglądów Theodorakisa 11a
s1 q pi.fo w latach li wojny światowej. ,1 rcs:wwa ny 
ze Tripolis (miasto na Peloponezie, okupowane wói.o
e::as pr:.cz wojska Mussoliniego) sluka się w tamtej
s::ym więzieniu z komunistami. To spotkanie mialo d<'
«ydujqcu wplyw na opowiedzenie się Theodorakisa po 
storine sil lewicowych. Od tamtych lat, aż po dzieit 
dzi ~iejszy, z Theodorakisem wiqza '.: będ:iemy pojęcia: 
1Ju11t przeciw nie$prawiedliwości spoŁec;;nej, walka 
o postęp. 

B&crze udzial w ·wojnic domowej, jako żołnierz 
Frontu Wyzwoleni~ Narodowego, walcząc przeciwko 
greckiej reakcji i imperialistycznym interwentom. 
Dwukrotnie 'Ciężko ranny, 11krywa się przez kilka mie
sięcy w Aumach. Pilnie poszukiwany przez w<ad4e 
wojskowe i policyjne, zostaje w 1946 r. aresztowany 
i osad.zony w osławionym obozie koncentracy;nym na 
wuspie Makronissos, urządzonym na wzór hitlerou1-
skich obozów. W wielu swoich kompozycjach będzie 
potem wracał Mikis Theodorakis do koszmarnych dni 
spędzonych wraz z inn11mi antyfaszusiami na Makro
nissos (np. „Elegia i treny ku czci Vasili Zaxossa"). 

Przychodzi. rok 1967. Pucz kwietniowy „czarn1wh 
pułkowników". Mikis Theodorakis jest jednym z orga
nizatorów Frontu Patiotycznego, wymierzonego przl' 
ciw bczprawiv pulkownikowskiej junty. 21. VIII. 1967 
zostaje aresztowany w nocy przez ludzi pkt. Lambr11 , 
na;bardziej okrutnego siepacza obccncpo reiirnu. Theo
dorakisa osadzono w celi nr 4, w ou.dynku ateński!' j 

fJOTicji. politycznej pr:z11 ul. Bubulinas. Poddawanu· tor
turom i najwymyślniejszum sz11kanom, Mik.is Theedo-
rct ·1.~ nie zdradzi swoich poglądów. Nie pr::erwfr też 
twórczości. To wlaśnie w więzieniu ateń.~kim powsta-
11 ·c cykl pieśni „Slońce i czas". 

Wreszcie pod naciskiem światowej opi nii publicznej 
fa„zyści zmuszeni sq uwolnić wielkiepo kompozytora.. 
Uu•olnicnie nastąpilo 27. I. 1968, ale w kilka miesięcy 
pó::nic j zesłano 90 do Zatuna, malej wioski w górach 
Polcponczu. Pilnuja oo ::andarmi. Zyj c tam Stlm . Nie 
ma przu sobie na1cet for1cpia1rn.„ 

M il..:1.·· Tlleodora ''is po op11s:c,:e11 rt wi.e~ren1a 

wita si~ : :01w i clzicćm 1 
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sezon 1e f 968- i969 Z<:ł(H·eze11ł<nvnliśn1y pren1iery sztuk: 

„Eksper.\'menl" (1eatr faktu) - RYSZARDA SMOZEWSKIEGO 

,,Nora" - HENRYKA IBSENA 

„Zaklęty ,Jawor" (scena dziecięca) - MARII KANN 

„Dobry człowiek z Sec:rnanu" 

„Każdy kocha Opalę" 

„Kre\.vniaki" 

„ Antygona" 

- BERTOLTA BRECHTA 

- .TOHNA PATRICK'A 

- .'.VIICHAŁA BAŁUCKIEGO 

- SOFOKLESA 
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