
TEATR $LĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATO WICACH 

• ••• „:,,,, .„„ • •• ' . „ „ , 



Jak Fidiasz ożywił 
rzeźbę archaiczną, 

tak Sofokles 
tchnął życie 

w postaci 
swoich tragedii. 
Uwolnił je od 

monumentalnego 
schematyzmu 

postaci tragedii 
archaicznej. 

Wprowadził na scenę 
indywidualności, 
które ośmieliły 

się sławić czoła 
rozkazowi silniejszego. 

Przykładem
niepozorna Antygona, 

dorastająca dopiero 
do podjętego 

zadania: „Mój los
współkochać, 

nie współnienawidzić!" 

MARGOT BERTHOLD 
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Sofokles, j eden ;; najwybit 
n iejszych traqi ków gre cki.eh, 
urodził się w r. 496 p.n.e. w 
attyck im demie K olonos w po
bliżu Aten. Był synem zamo:':
riego pła tnerza ateńskie90 So
f il nsa. 
Jego życie , w przeciwieństwie 
do młodszego o c:ile pokole 
n ie Ajschy!osa, pr.zypadalo na 
obes największej świetn ośd 
paii sl.wa ateńskiego (za pano
wania K imona i Peryklesa). 
Sprawował wysokie urzędy 
pciń stwowe i otaczany by l w 
ojczystym mieście powszec h
nym s::acunkiem. „ [ „. ] Sofo
kles bral czynny udzial w ży
ciu poHtycznym swego kraju: 
w l atach 4431442 pelnil f unk
cję hellenoiamiarn, czyli skar
bnika Związku Ateńskiego 
Dwukrotnie powierzono mu 
1uzcid strat ega: po raz pierw
szy w rok u 440 podczas tzv1. 
wojny samij skie.i (44 1- 439), 
kiedy jako współpartner Pe
r yklesa -uczestniczył w tłu
~nieniu ant yatefiskiego powst a
nia na wyspie Samos, po raz 
d rugi za czasów Nikiasza. Po 
klęsce wyprawy sycylijskie j w 
?'oku 413 wybrano Sofoklesa 
na członka komisji t zw. pro
bid ów, której zadaniem była 
likwidacja groźnego k r yzy&v..1., 
jaki przeżywało państwo atefl. 
skie . Żródła starożytne podają , 
że byl on kapłanem jednego 
z herosów-lekarzy ; k iedy w 
roku 420 wprowadzono rlo 
Aten kult Asklepiosa, Sof okles 
przyjął posąg boga do swego 
domu aż do czasów wybudo
wania świątyni Asklepiosa . 
W uznani u pobożności ora ~ 
spec ja. tnych zaslug religijnych 
otaczano Sofok l esa po śmierci 
kultem jako herosa Dexiona" . 
(St. Stabryła ) 

Byl av lorem około 120 dra
matów, z czego do czasów 
nou·ożvtnych zachowało się 7 
oraz ob szerne fragmenty dr a. 
matu satyrowego „Tropiciele" . 
Z kręgu m i tll trojańskiego 
wywodzą się : „Ajas", „Fi l o~~ 
tet" i El ektra" z mitu t e
bańskiego - :,K r ól Edy p" 
„ Edyo w Ko lonos" i „A nty
gona" a tra gedi a „ T rac hinki" 
po .~więcona j est mitowi o He
rak lesie. 
Zmarl w wieku 91 l at, w rok u 
406, otoczony sławą za życia 
i uznany za j ednego z na.i
wię7cszych tragików gr ec ld.ch . 
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SOFOKLES 

... „Antygona" nie iesł 
tragedią przekleństwa 

rodowego, nie iesł trage

dią cierpienia za 

przodków: grzechy 

w pierwszym rzędzie 

i est 

to 

dramat 

buntu 

przeciwko 

despo

tyzmowi 

władzy 

łamiącej 
. 

na1-
święłsze 

związki 

krwi 

prawa 

usła-
. 

now1one 

przez 

bogów. 

STANISŁAW STABRYŁA 



... tra~cdia grecka 
swą niezaprzeczalną wielkość 
zawdzięczała. z jedne.i strony 

zdolności ukazywania najpoh;żnicjszych, 
najbardziej ważkich problemów etycznych 
w postaci uogólnionej i zmetaforyzowanej, 

z drugiej zaś nieporównywalnej harmonii formy i struktury. 
Dramatopisarze greccy stale zmierzali do osiągnh;cia doskonałej piękności 

swoich utworów, zarówno poprzez sam wybór tematu, 
jak też poprzez odpowiednie jego opr.icowanie. 

Tragedia grecka to dla nas trzy wielkie imiona: 
Ajschylos, Sofokks i Eurypides. 

Ale każdy z nich 
w inny spo5ób budował wielkość ateńskiego dramatu: 

Ajschylos pnez wzniosłość i glęhię ~wych koncepcji religijnych, 
Sofokles przez harmonijne pnlaczcnic treści i form~, 

dojrzałość refleksji moralnych i absolutny tragizm bohaterów, 
Eurypides przez subtclno !!ć 

trafność obserwacji psychologicznej, 
śmiałość idei moralnych 

i religijnych 
oraz nowatorstwo 

w sposobie 
traktowania 

mitu. 

STANISŁAW STABRYŁA 

ODWIECZNE DYLEMATY 
Czas powstania „Antygony" określa się na rok 441 p .n.e. Minęły 
więc 24 wieki od chwili powstania tragedii i od tego czasu datuje 
się jej ciągła obecność na scenach świata . Należałoby więc zadać 
sobie pytanie: na czym polega ewenement wiecznej aktualności 
dramatu? 
„Antygona" Sofoklesa nie jest przypadkiem odosobnionym. Stale 
grywa się utwory Ajschylosa, Eurypidesa czy Arystofanesa. Po 
jedne z nich sięga się częściej, po inne rzadziej, niemniej jednak 
ciągle znajdują się w repertuarze czołowych teatrów świata. 
Tajemnica znaczącego wpływu teatru greckiego na rozwój kultu
ry europejskiej ery nowożytnej tkwi chyba nie tylko w talencie 
i kunszcie dramaturgicznym tragików greckich , którzy konstruo
wali swoje utwory z niezwykłą wręcz precyzją formalną i ogrom
nym wyczuciem praw rządzących sceną. Był to element ważny, 
ale nie najważniejszy. Chęć wywarcia na widzach maksymalnego 
wrażenia, wstrząśnięcia ich psychiką wymagała takich właśnie 
Z8.biegów formalnych. Stąd jedność tematyczna tragedii greckiej, 
usuwanie wątków zbędnych, osłabiających tragiczny efekt fina
łowy, stąd specyficzny dobór tematów i bohaterów, wywodzących 
się bądź to z mirtów, bądź ze sławnej ·przeszłośc i Grecji. 
Strona formalna tragedii greckiej dla dzisiejszego widza jest już 
prawie nieczytelna i twórcy rzadko decydują się .. na rekonstruk
cje zgodne z wymogami teatru antycznego. Nieustannie jednak 
frapuje waga poruszanych przez tragedię antyczną spraw - dra
matycznych i ostatecznych, będących udziałem 1bohaterów o nad
ludzkiej, zdawałoby się , sile i zdolności przeżywania. 

-··- - - ------ · 

GŁOWA ARTEMIDY Z WIELKIEGO OLT!\RZA PERGAMOŃSKIEGO 

\ 
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Antygona, tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa należy do pos
taci bliższych życiu, ma mniej cech posągowości i monumentali
zmu, gdyż: Porównanie twórczości tragediowej Sofoklesa z dra
matami Ajschyfosa upoważnia do stwierdzenia, iż dzi€ła autora 
„Antygony" są wyrazem nowych tendencji ideowych tragedii grec
kiej: najistotniejszą z nich była humanizacja te j tragedii. Głów
nym przedmiotem zainteresowania Sofoklesa staje się człowiek, 
j€go wielkość i upadek, jego namiętności i pragnienia, cele, 
o które podejmuje walkę i konflikty, które prowadzą do jego 
klęski i zguby. (St. Stabryła) 
Podobnie jak „Król Edyp" i „Edyp w Kolonos" , „Antygona" wy
wodzi się z kręgu mitu tebańskiego, ale nie ilustracja mitu jest 
głównym tematem zainteresowań autora. Co prawda rozwój wy
padków w tragedii potoczy się zgodnie z wyrocznią mitu i skazany 
na zagładę ród Edypa musi zginąć , lecz głównym tematem zain
teresowania Sofoklesa stał się odwieczny problem władzy. „Tra
gedią władzy" nazwał „Antygonę" T. Zieliński i to określenie 
trafia w sedno spraw poruszanych w tragedii. Rzecz dzieje się 
bowiem w relacjach rządzący i rządzeni. · 
Despotyzm władzy absolutnej reprezentowanej przez Kreona 
staje oko w oko z prawem zwyczajowym, z prawem kultu reli
gijnego, z powinnością jednostki wobec swoich najbliższych. Pod
danie się rozkazowi nowego władcy oznacza dla Antygony kon
flikt z nakazami religijnego kultu i spowoduje zemstę LOSU. 
Sprzeciwienie się rozkazowi króla - oznacza dla niej śmierć. 
Antygona wybiera powinność, jaka należna jest zmarłemu bratu 
i tym samym ściąga na siebie wyrok śmierci. 



Postać: Antygony przez wieki fascynowała siłą, odwagą równq 
późniejszym bohaterom romantycznym, ale w zestawieniu z po
zostałymi bohaterami tragedii - Kreonem i Ismeną - odczuwa 
się w niej najwi~cej cech posągowości . Jako postać dramatyczna , 
jest zdeterminowana od początku trwania scenicznej akcji . Nie 
ma w nie.i wahań ani rozterek i ·widz przekonany jest, że Anty
gona wykona swój zamiar wbrew wszelkim prawom ustanowio
nym przez człowieka. 
Bardziej „ludzkie", mniej monolityczne są postaci Kreona i Isme
ny. Targany sprzecznościami Kreon - władca absolutny narzu
cający prawa a zarazem człowiek poddany prawom natury, pra
wom losu, w jednej ze swoich ról musi popaść w konflikt tra
giczny. Duma, bL~ta i przeświadczenie o wszechwładzy praw 
ludzkich - według Sofoklesa - musi ponieść klęskę . 

I wreszc ie Ismena , najbardziej zwyczajna, najbardziej ludzka ze 
wszystkich postaci tragedii . Nieobce jej są wahania i strach; 
pragnie pogodzić racje, których nigdy pogodzić się nie da. 

Postać Antygony weszła do kanonu światowej kultury, stawała 
się tematem szeregu utworów literackich. Do mitu o Antygonie 
sięgali: Vittorio Alfieri, Hugo von Hafmansthal, Jean Anouilh, 
Bertolt Brecht, Peter Karvas; Jean Cocteau jest autorem libretta 
do „Antygony" Honeggera a Carl Orff skomponował dramat mu
zyczny oparty na tragedii Sofoklesa . W literaturze polskiej postać 
Antygony stała się tematem utworów Aleksandra Maliszewskiego 
(„Antygona"), Krystyny Berwińskie j („Ocalenie Antygony"), Ar
tura Marii Swinarskiego („Godzina Antygony") i Nory Szczepań
skiej {,,Kucharki"). 

GŁOWA PIERWS2EJ MO!RY Z \~lELKCEGO Or~TARZA PERGAMOŃSKIEGO 

„Antygona" należy do tragedii tłumaczonych po wielekroć na 
wszystkie języki świata. Kilkakrotnie znajdowała się na warszta
tach polskich tłumaczy literatury antycznej. Ukazała się w prze
kładach W. Smacznińskiego , J. Czubka, Z. Węclewskiego, K. Ka
szewskiego, K . Morawskiego, L . H. Morstina. Najnowszego prze
kładu dokonał Stanisław Hebanowski. 
Współcześnie, na dzisiaj, tłumaczenie Hebanowskiego zasługuje 
na szczególną uwagę. Wyszro ono spod pióra autentycznego czło
wieka teatru, prozaika, autora licznych , twórczych opracowań 
tekstów dramatycznych , niezmordowanego w przywracaniu teat
rowi zapomnianych tekstów literackich , reżysera. 
„Antygona" Stanisława Hebanowskiego w warstwie językowej 
bliższa jest współczesnemu widzowi, mimo, iż autor z całym 
pietyzmem odnosi się do Sofoklesowego oryginału. Język prozy 
pozwala na łatwiejszy kontakt widza z tekstem. Nie odczuwa si ę 
w tym przekładzie pa tetyzmu i koturnowości. 
Po przedstawieniu Antygony w Teatrze Małym w Warszawie 
padło stwierdzenie, iż „Antygona" w tłumaczeniu Hebanowskiego 
brzmi publicystycznie. Jest w tym określeniu niemało racji, c?oć 
bliższym byłoby - współcześnie a może ponadczasowo. Bowiem 
problemy, konflikty i dylematy zawarte w ~rag_edii Sofo~lesa są 
udziałem społeczeństw niezależnie od ustro]U i szerokosc1 geo
graficznych. Rodzą s:ę wszędzie tam, gdzie istnieją rządzący 
i rządzeni. Wielka literatura uczy nas skromności w U:ydawaniu 
sqdów. Dla mnie Sofokle s za jmuje się polityką, a nie b~gami. 
Ajschylos i Eurypides ujrzzli sens świata. w stosunku bogow do 
ludzi - powiedział Stanisław Hebanowsk1 w rozmowie z Maną 
Czanerle. E.M. 

GŁOWA BOGJNJ.;· r Z LWEl\1 Z WIELKIEGO Ot.TARZA PERG AMONSK!EGO 
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ZEUS 

ATENA 

NARODZINACH TRAGEDil 

Po zwyca;skich wojnach z Persją 
- pod Maratonem w 490 r. p.n.e. 
i pod Salaminą - w 480 r. p.n.e., 
Grecy przez kilka dziesiątków lat 
zażywali pokoju. Głównym ośrod

kiem politycznym, artystycznym 
i umysłowym stały się w V i IV w. 
p.n.e. Ateny - miasto-państwo 
o ustroju demokratycznym. Względ
na stabilizacja, rosnący dobrobyt 

znaczne swobody obywatelskie 
sprzyjały rozwojowi wszelakich 
sztuk. Do Aten zjeżdżali z całej 
Hellady filozofowie, tam znajdowa
li wdzięcznych słuchaczy, tam mo
gli bez przeszkód nauczać. 
W sztuce surowy styl archaiczny 
ustąpił przed swobodniejszym 
klasycznym. W drugiej połowie V 
w., dzię.ki staraniom Peryklesa, 
powstały najwspanialsze, do dzisiaj 
podziwiane, budowle na Akropolis. 

W mowie wygłoszonej w 430 roku 
Perykles stwierdził z uzasadnioną 
dumą: „Myśmy [ ... ] stworzyli naj
więcej sposobności do odpoczynku 
po pracy, organizując przez cały 

rok igrzyska i uroczystości1 religij
ne oraz pięknie zdobiąc nasze pry
watne mieszkania, których urok 
codziennie rozprasza troski." 

• RELIGIA 
Korzeni teatru antycznego szukać 
należy w obrzędach religijnych (jest 
to zresztą cechq wspólną wszyst
kich pierwotnych form sztuki, nie 
tylko teatralnej). 
W religii starogreckiej daj'-! się wy
różnić dwa nurty - jasny i ciem
ny, jawny i tajny. W pierwszym 
wypadku, jak pisał Tadeusz Zic
lii1ski, uczestnictwo „nie było uza
leżnione od niczego, oprócz chyba 
przynależności uczestnika do odpo
wiedniej gminy obywatelskiej: tu 
należy większość kultów państwo
wych Grecji - i Zeusa Olimpijskie
go, i Pallady Ateńskiej, i Apollina 
Delfickiego ... " Do drugiego, tajnego 

ciemnego nurtu należały kult~· 
Dionizosa i Demetry Eleuzyi1skiej. 
Warunkiem uczestnictwa było wta
jemniczenie (niekiedy przestrzegane 
z tak<\ ścisłości<,J , że na wet współ
cześni nie znali szczegółów obrzę
dów). 
Gdy „Zeus i jego rodzina olimpij
ska" przebywali „w wiecznym świe
tle'', to domeną Dionizosa i Deme
try była „ziemia i mrok, pełen 
strasznych tajemnic." 

• TRAGEDIA 
Dosłownie: pieśl'l kozłów (tragoi -
kozioł, ode - pieśi1). Nazwa wywo
dzi się od określenia pasterzy ubra
nych w koźle skóry, śpiewających 
i tanczących przy ofierze z kozła. 
Tematem pieśni były cierpienia Dio
nizosa, boga winnej latorośli. We
dle tradycji Dionizos (tzw. pierw
szy), syn Zeusa i Persefony został 
porwany, rozszarpany i pożarty 

przez Tytanów. Serce młodego boga 
uratowała Pallada i przyniosła na 
Olimp - Zeusowi , który je zjadł. 
po czym, poślubiwszy Semele, do
czekał się ,.drugiego" Dionizosa. Z 
Tytanów powstał ród ludzki. Odtąd 

natura człowieka składa się z dwór:h 
p!erwiastków: tytanicznego (ziem
skiego. zwierzęcego) oraz dionizyj
skiego (boskiego, wzniosłego). W ob
rzędach zrazu ograniczano się do 
uroczystych procesji. urozmaiconych 
ekstatycznymi ta1·1cami oraz do wy
konywania dytyrambów. czyli chó
ralr{ych pieśni ku czci Dionizosa . 
Powstanie t r a g e d i i wiąże się 7 

wynalazkiem Tespisa z Ikarii, któ
ry ·w drugiej połowie VI wieku p.n.e. 
przeciwstawił chórowi z jego przy
wódcą (koryfeuszem) - tzw. odpo
wiadacza. narratora. Odpowiadacz, 
pierwszy aktor we właściwym zna
czeniu słowa, nawi<.jzywał dialog z 
koryfeuszem. Od tego momentu mo
żli\~e stało się dynamizowanie akc.ii. 
w prowadzanie kilku postaci. Następ
ny krok w rozwoju tragedii poczy
nił Ajschylos: około 490 r. p .n.e. 
przydał drugiego aktora, a nieb ;.i.
wem - około 465 r. Sofokles uzu
pełnił liczbę aktorów do trzech. 
Tematy do tragedii czerpano z mi
tów. Tylko w niektórych wypadkach 
(np . w .,Persach" Ajschylosa) opra
cowywano zdarzenia z nowszej his
torii Grecji. 
Z rozległej tradycji mitologicznej 
najchętniej wykorzystywano w tra
gediach następujące wątki: 
- wojny trojańskiej (z przeróżny
mi komplikacjami , no. w .,Orestei" 
.,Fi\oktecie", „Ifigenii " itp.), 
- historii Edypa i jego rodu (do 
tego nurtu należy m.in. Antygona), 
- Prometeusza, wykradającego ogict1 
z Olimpu i ponoszącego za to su
rową karę. 

• ARYSTOTELES U-TRAGEDII 
Ten największy - obok Platona -
mędrzec starożytności, stworzył 
!Jierwszą precyzyjną definicję trc; · 
gedii. 
Dodajmy od razu , że pogl<.jdy este
tyczne Arystotelesa wyrażone w „Poe
tyce", aż do XIX wieku wywierały 
przemożny wpływ na rozwój sztuki 
europejskiej. Znano je już w śred
niowieczu, ale prawdziwą karierę 
zrobiły w Renesansie i - zwłas r.:
cza - w tzw. klasycyzmie francus
kim XVH i XVIII wieku. 
Arystoteles, jak na „empiryka" przy
stalo , swoje sądy teoretyczne kształ
tował na podstawie obserwacji , na 
podstawie doświadczenia. Opisywał 
tragedię taką, jaką widział w tea
trze (traktat o komedii zaginął przed 
wiekami). 
.Jego zdaniem tragedia była „naśla
dowanym przedstawieniem czynno
ści po vażnej, skończonej w sobie, 
o określonej wielkości, (była) przed
stawieniem wyrażonym w mowie 
ozdobnej". 
Za „podstawę i jakby duszę trage
dii " uznał fabułę, a do jej zasadni
czych składników zaliczał p er y p e
t i ę, tj. „zmianę przebiegu akcji na 
coś przeciwnego" innymi słowy ·
zmianę szczęścia w nieszczęście lub 
odwrotnie oraz r o z p o z n a n i e 
bohatera. „Poznanie - pisał - jak 
sama nazwa wskazuje, jest to przej
ście z nieznajomości w znajomość , 
która prowadzi do przyjaźni lub nie
przyjaźni osób przeznaczonych na 
szczęście lub nieszczęście. Najpięk
niejsze jest takie poznanie , gdy ra
zem z nim następuje perytepia [ .. . ]" 
Każda tragedia, dowodził Arystote
les, musi zawierać patos, czy ii 
zdarzenia przynoszące śmierć bądź 
cierpienie. 

DIONIZOS 

DEMETER 



'.i·EATR W EPID1\UROS; 
(350-330 p.n.c. 
arch. Poliklet ~Hodszv) 

TEATR W EPIDAUROS; 
(plan) 

PARODIA ., ANTYGONY" 
(malowidło na wazie) 

Silne napięcia emocjonalne, wzru
szenia wywołane przeżyciami posta
ci scenicznych prowadziły do k a t
h ars is, czyli jak powiadał autor 
„Poetyki", do oczyszczenia z 
przykrych afektów. Najważniejszym 
celem tragedii , poza końcowym 
oczyszczeniem z uczuć, było wzbu
dzenie „litości i trwogi". Prawidło
wo zbudowana tragedia nie powin
na mieć zbyt wielu wątków, roz
praszających uwagę widza i osła
biaj<c\cych wrażenie . Wszystkie zna
ne sobie tragedie dzielił Arystoteles 
na cztery rodzaje: 
;1 ) proste, 
b) zawikłane (z perypetiami i rozpo 
znaniem). 
c) pa tetyczne (z przewag<! cierpie
nia). 
d) takie, które za\ ieraj4 czynniki 
cudowności (ingerencji sił nadprzy
rodzonych) . 
Nieco uwagi poświęcił sprawom wy
stawy scenicznej. s4dził bowiem, że 
choć mało ma wspólnego ze .,sztu
ką poetycką ' · to „dla właściwego 
w ystawienia utworu więcej od sztu
ki poety znaczy sztuka scenografa." 

• TRZY JEDNOŚCI 
W czasach nowożytnych - w RenP.
sansie i w Klasycyzmie francuskim. 
i później w XVIII i na początka 
XIX wieku wmawiano Arystotele
sowi ;.:stalenie dogmatu t r ze c il 
j e dno ś ci w tragedii. Chodziło 
o jedność czasu, miejsca i akcji (do
dat1rnwo podnoszono jeszcze kwe
s tiQ jedności nastroju). Tymczasem 
Arystoteles brał pod uwagę tylko 
dwie jedności, mianowicie akcji 
i miejsca. O jedności czasu nato
miast nie wypowiadał się zbyt ka
tegorycznie . Jedność akcji wyrażałrt 
się w przestrzeganiu wspomnianej 
wyżej „jednowątkowości" - zasady 
tej trzymają się po dziś dzień wszy
scy wybitniejsi dramaturdzy. Jed
ność miejsca w tragedii antycznej 
narzucała się niejako sama, wyni
kała z ograniczeń technicznych ów
czesnego teatru: ciągła obecno~ć 
chóru nie zezwalała na swobodne 
podróże ,.w przestrzeni" (tak wyraź
ne np. w dramatach szekspirow
skich). Każda tragedia rozgrywała 
się z reguły w jednym miejscu, 
zwykle przed frontonem pałacu. 

• TRAGIZM 
$wiat antyczny, jak zauważył Ta
deusz Zieliński, „nie uginał się 
przed przeznaczeniem". Tragizm sy
tuacji rodził się w momencie zde
rzenia dwóch jednakowo uprawnio
nych racji (np. w „Antygonie"), wal
ki człowieka z gro źnym Losem (przy
kładem choćby „Król Edyp" Sofokle
sa) lub walki człowieka „z samym 
sobą". 
Bohater, obdarzony wolną wolą i 
tym samym posiadający możliwo5ć 
wyboru , sta\vał przed dylematem 
moralnym. 
Każde wyjście było złe, ściślej: nie 
było dobrego wyjścia. Bohater 
tragiczny, walcząc w obronie swoich 
racji ·- musiał ponieść klęskę , jego 
cierpienie stawało się tragizmem 
dopiero wtedy, gdy było ko n ie cz
n e (działanie Losu, przeznaczenia) 
i gdy on sam wyraził na nie zgodę. 
W tragedii niemożliwe było działa
nie przypadku. Z czterech „postaci" 
występujących w tragediach: chó
rów, bogów, herosów i ludzi, pra
wo do cierpienia (a więc do walki, 

do tragi;:mu) przysługiwało tylko iu
d..:iom. Herosi , jeśli cierpieli , ro 
wtedy. gdy opowiedzieli s ię po stro
'1 ie człowieka i reprezentowali pra
wa Judzkie. 
Antygona . przekonana o wyższości 
niepisanych praw boskich mus i '.:? 
ł a \vys t;:ip1ć \\' ich obronie: Kreon. 
jako władca reprezentuj ;:icy pra\ •n 
ziemskie (w tym n:omencie całkowi
cie sprzeczne. z boskimi) mus i n ł 
skazać Antygonę. Ale oboje przed 
podjęciem decyzji mogli wybrać 
inne rozwi<1zanie. przy czym byłoby 
ono równie złe , bo niemoralne. 

• TRAGICY 
Do naszych czasów dochowało się 
w całośc i około trzydziestu tragedii . 
Kilkaset znamy z fragmentów albo 
tylko z tytułów , o reszcie wiemy 
jedynie, że były, że je grano, oklas 
kiwano, nagradzano. 
Staroży tni lubili zestawiać imiona 
trzech w ielkich tragików w odnie
sieniu do przełomowej w dziejach 
Aten bitwy pod Salaminą (480 :-. 
p.n.e.). Miało to uzmysłowić chron•J
logię pokoleniowq. Ajschylos. naj
~t2rszy, jako czterdziesto nięc ioletn i 
mężczyzna brał udział w bitw ie. So
fokles - mający szesnaście lat -·
przewodniczył chórowi młodziei'1-
ców. sławiqcemu zwycięstwo. Wres:ć
cie Eurypides miał się urodzić w 
dniu bitwy (dzisiejsi badacze prze
suwają datę urodzin Eurypidesa 
o pięć lat \vstecz, tj. na rok 485.'4 
p.n.e.). 
W twórczości Aj1schylosa. Sofoklesa 
i Eurypidesa widać wyraźnie kieru
nek ewolucji tragedii - od suro
wej powagi autora „Orestei" przez 
klasyczną powściągliwość Sofokle<a 
po bli skie realizmowi psychologicz 
nemu utwory Eurypidesa. 

• AJSCHYLOS 
Przeważają u niego partie chórowe. 
akcja ma charakter statyczny, po
staci s4 jakby wykute z jednej 
bryły marmuru - dostojne i manu -
mentalne. 
Z około 80 tragedii Ajschylosa zna
my dzis iaj tylko 7, w tym jednf\ 
cah1 trylogię - „Oresteję" (tj. „Aga
memnona", „Ofiarnice" i „Eumeni
dy"). Poza tym trzeba wymienić: 
.. Błagalnice", „Prometeusza w oko
wach", „Siedmiu przeciw Tebom" 
i .. Persów". 

• SOFOKLES 
Powszechnie uważany był za autora 
najdoskonalszych i~od względem 
konstrukcyjnym dramatów. Zwięk
szył dynamizm akcji, ograniczył rol<-: 
chóru a jego postaci, jak Edyp czy 
Antyg_ona , posiadały więcej cech 
., ludzkich". 
Napisał ponad 120 tragedii, ocalało 
zaledwie 7. 

• EURYPIDES 
Bardziej jeszcze ograniczył udział 
chóru, daj <! C pierwszel'lstwo szczegó
lowej analizie psychologicznej bo
haterów . I on. podobnie jak po
przednicy, obficie czerpał z mitolo
gii, ale interesowały go zwłaszcza 
konflikty międzyludzkie. Wobec bo
gów zachowywał postawę sceptycz
ną. co ·wcale zresztą nie powstrzy
my \ · ało go od korzysta nia z ich 
„ u ług " . W k01'1 cowych partiach 
tragedi i \\"prowadzał zwykle czyn
nik cudownogci: bogO\ rie ingerowali 
w lqs y bohaterów, doprowadzają c 

AJSCHYLOS 
(525-456 p.n ,.;.i 

SOFOKLES 
(496- 406 p.n. c .) 

EURYPIDES 
(480-406 p.n.e.) 
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MASK A TRAGICZNA 
(brą7.) 

do zakończenia zgodnego z przyjq
t ą tradycj<J religijną. · Zdaniem 
A. Nicolla - Eurypides „tak sobie 
swobodnie poczynał ze starożytnymi 
opowie~ciami , że często nie było 
:c posobu pokazać rozwiązania skom
plikowanej akcji na greckiej scenie. 
Pociqgało to za sobą konieczno~ć 
posługiwania się wynalazkiem zwi<i
zanym potem z jego imieniem, a 
mianowicie deu s ex machine." 
Zasada działania „machiny" była 
prosta: na szczycie skene mocow a
no w yci<!g blokowy, przy pomocy 
któr ego bóstwa „zstępowały" n a 
proskenion. Deus ex machine (uo 
grecku - theos apo mechane) zn·a
czy dosłownie: bóg z maszyny. 
Ze spuścizną Eurypidesa los ob szedł 
się nieco ła s kawiej - z blisko 90 
tragedii znamy w całości aż (czy 
tylko? ) 17. Z najznaczniej szych w y
pa da wyliczyć : „ Medeę" , „Hippolyto
~ a·· , ,.Andromachę" .. ,Elektrę " , „Tro
jank i", „Orestesa " .i ,. Bakchantki". 

ft AGON 
czyli konkurs dramaturgiczny, był 
najważniej szym w ydarzeniem w ży
ciu teatralnym Aten V i IV wieku. 
Agon tragiczny przypadał na okres 
Wielkich Dionizjów· (przełom marca 
i kwietnia) i trwał trzy dni. Brało 
w nim udział zawsze trzech auto
rów, z których każdy przedstawiał 
tetr a 1 ogi ę , złoi:oną z trzedh tra
gedii jednego dramatu satyro
wego. 
Wcześniej, przed świętem , wszyscy 
pisarze obowiązkowo zgłaszali swo
je utwory archont o w i - urzęd
nikowi miejs kiemu , który mógł je 
przyjąć bądź odrzucić. Po zakwali
fikowaniu tetralogii archont wyzna
czał z listy podatkowej choreg a, 
troszczącego się o wyszkolenie chóru. 
Przygotowaniem aktorów zajmował 
s ię sam poeta , niekiedy zaś wyrę
czał go archont. 
W „jury" konkursu zasiadało dzie
s ięciu w ybranych drogą lo sowania 
sędziów. Do nich należał werdykt 
koitcowy, czyli przyznanie nagród. 
Liczyło się tylko pierwsze miejsce, 
drugie uważano za porażkę , a zaję
cie trzeciego miejsca uchodziło za 
klęskę. Nazwisko zwycięzcy wpisy
wano do didaskaliów, niekiedy 
utrwalano. na wieczną rzeczy pa
miątkę, w marmurze. 
Z trzech wielkich Ajschylos trium
fował 13 razy (52 sztuki), Sofokles 
24 razy (96 sztuk), Eurypidesow i 
zy.r ycięstwo przypadło tylko cztero
krotnie - za 16 sztuk. „ AKTOR 
W teatrze greckim występowali sa
mi mężczyźni. 
Niewiele da s ię powiedzieć o spo
sobie, w jaki wygłaszali teks t. Po
waga tematu, patos akcji i specy
ficzne właściwości wiersza narzuca
J,y określony styl artykulacji. Akto
FZY mówili inaczej niż w życiu co
d ziennym, ich recytacja zbliżona by
ła do melodeklamacji (w X VI 
i XVI! w. z chęci naśladowania tra
gedii zrodziła s ię dramma per musi
ca, jak poczqtkowo nazywano operę). 
Charakterystycznymi elementami 
„wyposażenia" aktora były maska, 
onkos i koturny. 

ft MASKA 
zakrywała dokładnie całą twarz, po
s iadała otw ory na oczy i u s ta. Raz 
na zawsze utrwalony grymas odpo
wiadał dokładnie typowi odtwarza-

nej postaci dramatu , pozwalał okre
~ lić je j wiek, pozycję społeczn<i, płeć 
i, oczywiście, przeważaj<JCY nastrój. 
Przemyślna konstruk cja wzmacniała 
głos - szczegół is totn y. jeś li wzi ~1 ć 
pod uwagę rozmiary widow ni. Ma ~; 
ki zazwyczaj w ytwarzano z utwar
dzonego płótna. r zadziej z korka lu b 
drewna . Wszystki e maski barw iono 
a kolory miały zn aczenie symbo-· 
liczne . „ ONKOS 
fantazyjne przybranie głowy ze 
sztuc;mych włosów , umieszczane po 
nad m as k <1. Królów wyposażano do
datkowo w koron y . aby już nie 
było n a jmnie jszych W'-\tpliwoś ci , co 
do ich znaczenia. „ KOTURNY 
w ysokie obuw ie z drewnianą (albo 
korkow<J) podeszw~), w ydatnie zwię
kszające wzrost a ktora. Najwyi:s ;:e 
koturny przysługiwały, rzecz jasna , 
głównym osobom d ramatu. Aktor na 
koturnach i w onkos osiągał prze 
szło d w a metry w zrostu (chór ' y 
s tępował w obu w iu na normalne j 
podes;:wie). Koturn y, podobnie ja k 
mask i, malowano. Niezwykle bar w
ne były również KOSTIUMY. I w 
tym w ypadku kol ory spełniały fun
kcję symbolicznq - obok czys to de 
koracy jnej . Np. czeni oznaczała ża
łobę , purpura - godność monarSZ<). 
Im znaczniejsza persona, tym god
nie j musiała wyglądać - stąd naj
ważnie j sze postaci miały stroje ob
fici e watowane , w ydatnie pogrubia
jące sylwetkę. 

ft CHÓR 
tragiczny liczył od 50 do 60 osób. 
Ajschylos zatrudniał jeszcze 50 chó
rzystów, ale rychło okazało się, t.e 
konieczność opanowania tekstu całe j 
tetralog ii p rzerasta możliwo ści nor 
m a lnych Judzi . W związku z tym 
podzielono chór na cztery mniejsze 
gru py - po 12 osób . W połowie V 
w . p .n.e. Sofokles podwyższył tę licz
bę do 15. Chór był pozostałością po 
pie rwotnych obrzędach. W tragedii 
nie wtrącał się do akcji , nie działał , 
ogra niczał się do w ypowiadania 
ogólnych sądów etyczn ych , do os trze
gania i współczucia bohaterom. Je
go pieśni miały charakter liryczn y. 
Zdaniem Hegla „upadek tragedii 
obj a wia się póź nie j w obniżeniu w 
głównej mierze poziomu chórów, 
które s topnio w o przestają być inte
gralną częścią całośc i i spadają do 
roli jakiej ś bardzo obojętnej ozdoby''. 

ft TEATR 
Na przedstawienia , dawane kilka 
razy w ci;:igu roku , mogli chodzić 
wszy;,;cy w olni obywatele , a także 

jak s ię przy puszcza kobiety , d zieci 
i niewolnicy (ci os tatni t ylko wtedy, 
gd y zos tali zwolnieni od codzien
nych zajęć). Wstęp był bezpłatny 
a przedstawienia odbywały się -
dos ło\\'nic - od św itu do nocy. Ła
godny klimat z mał'-l ilościct opa d ów 
pozwalał na w idow iska pod gołym 
m e be m. 

• ORCHESTRA (tanecznia) 
święty kqg z ołtarzem i pos;1giem 
D1on.1zosa był pierwotnym miej scem 
<tkc31. Widzow ie zasiadali na drew 
ni a nych ławach po zewnętrznej stro
m e koła . Przypuszczalnie w począt
kach V wieku zaczęto wykuwać ła
wy w litej skale - przesqdziły o 
1ym względy bezpiecze!'! stwa, ponie-

......... 
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GRECKIE BILETY TEATRALNE 
W FORMIE MONET 

CHÓR DZIEWCZĄT 
(ma lowidło na w azie) 



WIDZOWIE TEA rRi\L N I 
(malowidło nu w a zi e ) 

„ŻABY " ARYSTOFANESA 
(rekonstruJ{c.i a ) 

PRZYGOTOWANIE 
Z:v!IANY DEKORACJI 
(rekonstrukcj a ) 

waż licho w ykonane trybuny drew
niane kilkakrotnie się zawaliły pod 
naporem tłumu. 

• THEATRON 
czyli \\"idow ni ę. w znoszono amfitea
tralnie. jak na dzisiejszych s tadio
nach sportow ych. Najvviększe teatry 
mogły pomieścić po kilkanaście ty
sięcy widzów . 
s, ietna akustyka sprawiała , że na
wet w os tatnich rzędach doskonale 
było słychać dialogi i śpiewy z or
ches try. 

• SKENE 
Nawet przy zwiqkszoncj do trzech 
ilo ś ci aktorów, trzeba było s toso\ ać 
czę~te zmiany masek i kostiumó w . 
..imożliwiaj <:J ce kreowanie licznych 
pos taci. Żeby uniknąć przebie rania 
s i ę na oczach widzów , wzniesiono 
na skraju orchestry skene, rodza j 
6arderoby. Skene, poza funkcją czys
to użytkową. pełniła przy okazji ro
lę dekoracji: przedstawiała fronton 
pałacu. Pierwsza skene była budo
wlą drewnianą, następne , daleko 
okazalsze, wykonywano starannie 
7. marmuru. Wszystkie posiadały 

trzy pary otworów drzwiowych, 
przy czym przez środkowy mieli 
prawo wchodzić królowie i ważniej
sze postaci. Boczne drzwi służyły 
pos taciom o mniejszej randze spo
łecznej. 

• PROSKENION 
Niewielkie podwyższenie wysunięte 
przed skene. Na nim prawdopodob
nie występo viali aktorzy, chór na
tomiast do końca miał w ydzielone 
dla swych ewolucji tanecznych miej
sce na orchestrze. 

• URZĄDZENIA SCENICZNE 
Poza omówioną wyżej machiną do 
wywoływania bogów, stosowano 
jeszcze tzw. schody Charona - sy
stem zapadni w podłodze proske
nion u (stamtąd wynurzali się bogo
wie podziemi, tam też zstępowali 
bohaterowie do Hadesu). 
Ekkiklema - wózek na kółkach lub 
rolkach służył do wytaczania z wnę
trza pałacu ofiar zabójstw (teatr 
antyczny nie tolerował i raczej uni
kał dokonywania czynów gwałtow
nych na scenie). 
Periaktoi - dekoracje umieszczane 
na dużych, obrotowych graniasto
s łupach (o przekroju trójkąta albo 
kwadratu). Na każdej ścianie ma
lowano inne wzory, np. chcąc wywo
wać wrażenie burzy - pokazywano 
płaszczyzny z zarysem błyskawic, 
j ednocześnie z wnętrza skene do
biegały hałasy imitujące grzmoty 
(efekt przesypywania kamieni w 
miedzianych naczyniach). 

MAREK PIEKUT 
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POPIÓŁ I DIAMENT 
Adaptacja JAN MACIEJOWSKI 

Opracowanie mt1zycznc : 
PIOTR HERTEL 

TADEUSZ ROZEWICZ 

ODEJŚCIE GŁODOMORA 

R e zysc r i;i : 
JAN MACIEJOWShI 

Sce nogra fi (I : R eżyseria: 
A NA FR. A NTA JÓZEF CZERNECKI 

Opr;-ico w" ni c lll UZyC zn c : AN1 O N I i\ILECZK O 

Sceno~raf ia: 
JERZY MOSKAL 

Kos tiu my : 

PLATON 

OBRONA SOKRATESA 
Reżyser in : 

ZOFIA PETR! 
MICHAŁ PAWLICKI 

Muzyka : 
DANUT KNOSAŁA BOGUiVIIŁ P A STERNAK 

Sceno~ ra f ta : 

JERZY MOSJ-: A L 

AKOS KERTESZ 

WDOWY 
Ko s liumr 

DANUTA K NOS ALA 

W PRZYGOTOWANIU: 

Sce no11ru f1 <1 : 
JERZY M OSK A L 

SAMUEL BECKETT 

CZEKAJĄC NA GODOTA 

l'oSLl UJ'1 y : . A. U T KNOS A L 

Reżyseria: 

JERZY ZEGALSKI 

Reżyseri a : 
JERZY ZEGALSKI 

Przedsprzedaż biletów na 1:> dni przed przedstawieniern prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, Hynek 2). Kasa biletowa czynna jes t codziennie (oprócz ponie
działków) w godzinach od 10.0D do 13 .30 i ort 15.30 do 19.00; w niedziele od 16.00 
do 19.00 i dodatkow•J na godzinę przed przedstawieniem w przypadku rozpoczęcia 
JJrzedstawienia przed godziną 16.00. 

Współp1 aca fotogrnficzna 
JAN H A NUS!K 

Redak to 1· lcchmczny 
F ERDYNAND KRÓL 

Redakcja programu 
EWA MORoa 

Opracowanie graficzne 
JERZY MOSKAL 

kta d p1og ra 111u wykona ła linol y p is tk a W. Kuba cha . Strony do druku zmontował 
:' e e r !i.L Grą µ. lewsl-: i. Druk wykona li ff\ ;1 ·/.yniS:rl typogra ficzni: J' . Chabro\vski 

i H . Pi<'.: chulik. 
<g k 2, zam . 7135-82 3000 szt. B-16 CENA ZŁ 25,-

I 
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TEATR ŚLĄSKI 
IMIENIA 
ST. WYSPIAŃSKIEGO 
W KATOWICACH 

• 
SEZON TEATRALNY 
1982/83; 
PREMIERA 
W PAŻDZIERNIKU 
1982 ROKU 

.JERZY ZEGALSKI 

• 
KIEROWNICTWO 

LITERACKIE 

EWA MOROŃ° 

MAREK PIEKUT 

1922 ROK JUBILEUSZOWY 1982 

SOFOKLES 

PRZEKŁAD: STANISŁAW HEBAN OWSKI 

Antygona • 
Ismena • 
Kreon • 

Haj mon • 
Strażnik • 
Posłowie • 

Eurydyka • 
Tyrezjasz • 

Chór • 

OBS A DA: 

EWA LEŚNIAK 
JOANNA HUDNIOK-MACHERA 
EDWARD SKARGA 
ANDRZEJ DOPIERAŁA 
WIESŁAW SŁAWIK 

ROMAN MICHALSKI 
STANISŁAW PIOTROWSKI 
ZBIGNIEW W ASZKIELEWICZ 
LILIAN A CZARSKA 
JAN BÓGDOŁ 
BARBARA KOBRZYŃSKA 
KRYSTYN A WIŚNIEWSKA-SŁAWIK 
ANNA WESOŁOWSKA 
BOGUSŁAW HUBICKI 
ANDRZEJ KOWALCZYK 
MIROSŁAW KRAWCZYK 

Posłaniec e WOJCIECH LEŚNIAK 

SCENOGRAFIA: ISSCENIZACJA I REŻYSERIA: 

WIESŁAW LANGE JAN SYCZ 

RUCH SCENICZNY: MUZYK,\: 

HENRYK KONWIŃSKI KRZYSZTOF KUPLOWSKI 

PRZYGOTOWANIE WOKALNE: HALINA KALINOWSKA 

ASYSTENT REŻYSERA: WOJCIECH LEŚNIAK 

INSPICJENT : 
MAI.GOI< Z!\ TA 
NO\'liAK-PODSIADł.0 

KONTROLA TEKSTU: 
ANN:\ ZYCHLEWICZ 

I 


