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Ni e pierwsza to p remiera Króla Edypa na 
S•C·enie Teatru Dramatyczneg0. Trudno byłoby 

szukać między nimi porównań, nie tylko dl.1-
tego, że od poprzedniej milllęło 21 lat, a więc 

niewiele mniej niż mają grający d~isiaj w Edy
pie studenci IV r oku PWST. Oba spektakle 
je'dnak - mimo wszystkich różnic - łączy ten 
sam przekład dramatu S ofoklesa dokonamy 
pri;ez Stanisława Dygata, a także osoba r urs1a
wa Holoubka wówczas kreującego postać Edy
pa obecnie zaś reżysera tej sztuki. 
Chcielibyśmy przypomnieć państwu obsadę 

sprzed 21 lat a także fragmenty r ecenzji 1 za
mieszczonych w programie w ypowiedzi wybit
nych r·eży1serów i kry1tyków o t ragedii greckiej. 

G:rali wówczas: Edyp - Gustaw Holoubek, Jo
kasta - Wanda L uczy·cka, Kreon - Edmund 
Fetting i Ignacy G.ogolewsik.i, Teirezjasz - Ja
.r.os1aw Skulski, Ludwik Pak, Karpłan - Janusz 
Paluszkiiewicz, P'Osłan'iec z Koryntu - Ale
ksander Dzwonkows ki, Pasterz stefan 
Wron cki, Domownica Jokasty - Katar zyna Ła
niew ska, Kioryfeu sz - Bolesław Płotniick!i i Jó-
ze ur1asz, Clior - Mieczys aw St'"'o"'o-=r,-'"'e"'r""zy=-·---~---

Magórski, 1Stanisław Wyszyński, stanisław 

Gawlik, Woj ciech P okora, Mdchał Gazda, J an 
Gałecki , Józef Duriasz, Zdzisław Leśniak. 

Reżyseria : L udwik Rene, scenog.rafila była a u -
tor.stwa Jana Kosińskieg,o zaś muzyka Tadeu-
sza Badirda . 

~----

„ ... Teatr Dramatyczny pokusił .się o nadanie 
stare j greckiiej tragedii oprawy scenicznej. 
Dawny wierszowany itekst zastąpiono nowym 
przekładem Dygaita, pisanym prozą. Muzykę 

opracował Baii·rd . Tytułową rolę zagrał H olou
bek, a chór starców u tworzono z młodych lu
.dzi występujących w sztukach na wskroś 

współczesnych . Przede wszystlciJm jednak 
współczesność widowiska polega na tym, że 

nadano mu nową hUJmani·styczmą interpretację, 

że przepojono je dzisiejszym spojrzeniem na 
los człowieka nieszczęśbiwego . Edyp w Teatrze 
Dramatycznym t:o j u ż nie zaślepiony w słowa 

.wyroczni nieszczęśl'iw~ec, ale człowiek z krw.i 
i kości, który p cdejmuje tragiczną i bezna-

dziejną w skutkach wa1kę ze sw.oim losem, to 
człowdek, który cieil'pi, :przeżywa, buntuje się 

i szamocze, a nie ilusitruje rtiezę Sofokles.a, że 
zemsta bogów jest nieodwracalna." 

Barbara Tuyfan, Nowa Wieś 1.X.1961 r. 

„ ... Edyp jest sztuką o zasadzkach świata, któ
re wykraczają ponad zwyczajne dośwfadczellli.e 
i tak dalece się w nim nie mieszczą, że wy
dają s'ię bezrozumne i bezsensowne. „Edyp" 
jest sztuką Q okruaieńs1Jw'ie przypadku, przed 
którym nie mogą zabezpieczyć ani najlepsze 
dary natury J umysłu, ani najostrożndejsze 

p1rzewidywania ... ' ' 

Jan Kott, Przegląd Kulturalny 15.VI.1961 r . 
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PAWEŁ NOWICKIJ: Jak wy•Stawiać obecnie 
staroży,tną <tragedię, zwłaszcza taką jak Król 
Edyp, która · szczególnie głęboko ukazuje epo
kę najwyższego rozkwitu starożytnej Grecji, 
żywotność i tragizm „wieku Peryklesa", ze 
wszystkimi jego sprzecznościami,? Czy po
tTzebne j,est takie widowisko w naszych cza-
sach? · 

Sofokles w Edyipie mówi o wielkości czło

wieka, bez względu na ograinkzoność jego mo
żliwości i tragizrrn jego zlożonego i pełnego 

sprzeczności żyda na ziemi. Wbrew powszech
nej op1i.nii trzeba też powiedzieć że problem 
nieuchronności ,losu me jest tu wysu!l'l'ięty na 
pierwszy p lan . .Sofokles ruie •podkreśla przezna
czenia człowieka, ale nietrwałość jego szczę

ścia, niedostateczność jego mądrnśd i wiedzy 
dla przezwyc.iężenfa tragicznych okolkz:ności w 
jakich sta•wia go h'iS'toria. Sofokles ukazuje 
tragizm ,sprzeczności pomiędzy ,sub iektywizmem 
lu'dzkich zamierzeń i poczynań z jednej st rony, 
a O'biektywn yim sehsem lich ·realJizacji z drugiej 
strony. Często świadome czyny lud~ prowadzą 

d o r .ezultatów sprzecz:nyich z ich zamierze
niami. 

Wielkie drieła kla·sycznej szt uki zYJą p o
przez wieki jeśli wyrażają 1istotę his•torycz:ne j 
walki człowdeka z przyrodą 'i z IIliedoskonało

ścią społecznych stosunków, a swoją ludzką 

godnosć. Sztuka i życie rzucają sobie wyzwa
n'ie. Swiadomość pozostaje w tyle za żydem. 
żeby popchnąć sztukę :naprzód trzeba zmobdld
zow.ać i wykorzystać dla naszego ·burzliwego i 
szybko płyną.cego życia całe doświadczenie 

wieków minionych, wskrzesić je i zmusić aby 
służyło przyszłości. 

MICHEL SAINT-DENIS: Wy'Claje mi . się 

przede wszystkim, że prezentując współczesnej 

publiczności wielkie dzieło klasyki, niezależnie 

od tego, z jakiego pochodzi kraju i ile lat so
bie ldczy, należy s'ię wystrzegać ·zarówno re
k1onstrukcj.i historycznej jak i estetyzmu. Je
śli próbuje się z iluzoryczną wiernością naśla -
dow.ać niepewny model _:_ oba te sposoby gro
żą .sparaliżowaniem inspirncj-i .·i prowadzą do 
fałszywego s•tylu, lub jak to się mówi do styli
zacj.i. 

Z drugiej st.Tony, jeśli ktoś chce wys~awić 

tragedię ' grecką, mus i odczuwać silny •impuls, 
ja.ki u człowieka współczesnego wywołać mq:le 
jedynie wid oczma zbieżność pomiędzy rozpa
trywanym dziełem .i aktualmym problemem. 
Tuż po wojnie wystawiłem K róla Edypa, po

nieważ tragedda bohatera, który wpada w s i
dła przeznatczenia, kores.pondowała · w m<;>im 
pojęciu, z tragedią naszych czasów. Kilka lat 
później zaprezentowałem Elektrę, historię · jej 
spotkania z Orestesem i wykQnanie straszliwej 
zemsty - ponieważ 1i tym razem dobiegło 

mn'ie w tym utworze echo aktualnych udręk. 

Chcę przez to powiedzieć , ·że ufając skuiec~
ności oddziaływania tych utworów 1I1a publicz
ność dzis.i ej s zą, ':lie czu łem potrzeby przybliża
ni.a .ich do r.aszych czasów. Punktem wyjścia 

było dla mnie żywe wrażenie wyniesione z lek
tury tek•stów : to właśnie wrażenie chciałem 

przekazać publ'iczności. 

TYRONE GUTHRIE : Nie jest rzeczą rozsąd 

ną utrzymywać, że ten •czy ininy sposób robie
niia czeg·oś jest właśchyą dr.ogą . Nawet tak pr-o
s tą czynność, jak przybicie gwoźdz ia, mo'żna 

v1ykooać na wiele różnych sposobów, z których 
żaden nie jest doskonały, a le kilka jest słusz

nych, a nawet - w danych okołicznościa·ch - 
najba rdziej w ska'zanych. To samo, aczkolwiek 
rzecz jest dużo bardziej złożona, dotyczy ·wy
stawiania tragedH greckiej . Nie ma jednak 
właściwej dr.ogi; w iele dróg można obronić . 

GUSTAV-RUDOLF SEIJLNER: llilSceniza•Cie 
traged1i'i antyczmych wymykają się dramatycz
nym środkom, jakimi aktualnie d ysponujemy. 
Stanowtlą' ·one spotkania z prawzorami, k tóre 
można zaledwie w przyibliżeniu odtworzyć . Ten 
r·odza j przedst awienia odwołuje się do głęb :i 

kich warstw naszej świadomości. To, oo się tu
taj ewokuje i przyzywa, drzemie we wspól
nym, -pierwotnym pokładzie ludzkiej egzysten
cj:i. W :tea t rze opartym na napięciu i akcji, tra
gooi.a grec.ka niewiele ma ws·pólnego z teraź

niiejszośC'ią; natomiast w teatrze, który odwo
łuje s.ię do owy-eh głębszych warstw świado

,mości - nabiera •ona od razu wstrząsającego 

znaczenia. 

~-- .. 

Czy może is,tn:ieć Akademia Medyiczna bez 
prosektorium? Wydział Chemii bez . labom t o
rium ? Odpowiedź w ydaje się oczyw&sta, a jed
nak Szkoła Teatralna istnieje już dziesiątki l at 
bez teatru szkolnego. Te mu kardynalnemu 
brakowi w kształceniu przy.szły.eh akitorów i 
reźyserów staramy się zaradzić poprzez czę 

smowe, ·chociażby okazjonalne wy•stawia:n'ie 
przedstawień dyplomowych . na scenach zawo
d·owy,ch. 

Stararua nasze idą Jednocześnie, w ·osta,tnim 
okresie roku szczególnie !i.ntensy;wn.'ie, w kie
run~ uzy.skania na stałe wla·snej ·sald teatral
nej . Są pewne oznaki wskazujące n a możli

wość spełnienia tych naszych nadziei. 
Korzyść z teatru szkolneg.o jest :niewątpliwa. 

Przede wszystkim prezentacja przedstawiema 
szkolnego w warunka·ch zawodowej .sceny pod
wyższa wymagania. Zmienia stię qptyka odbi.o
ru. Nie jest to już wewnętrzn·e, rodzinne przed
s tawienie na mik•roskopijn~j scenie szkolnej 

~ 
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przebiega j ące w a tmosferze zachwytu, a le 
pr zedstawienie d o którego na chłodno p rzymie
rza się krytertla zawod·owe. 

W n or malnych warunkach teatralrtych -
trzeba mówić ja k aktor, trzeba być w idzial
nym - jako aktor, t r zeba sobą wypełnić prze
sbrzeń sceniczną - słowem dop iero tu w tea
trze można zweryfikować rzecz)"Wi•stą przydat
ność zawodową adepta. 

Dlatego wdzięczni jesteśmy Dyr·ektornwi Ho
loubkowi, że użyczył Szkole, nie po raz p'ierw
szy zresztą, swojego teatru na •przedsfawtien ie 
„Króla Edypa". Myślę, że na decyzję Dyrekt o
rn Hoioubka wpłynął również fakt, że studen
ci 1V roku wydziału aktorskiego ·są wychowan
kami profesora Holoubka. 
Myślę również, ż.e z faktu teg.o cieszy ·się n ie

zmier.nie aktor Teairu Dramatycznego - rek-
· tor PWST. 

ANDRZEJ ŁAPICKI 
Kwiecień 1982 r. 
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