


Czesław Miłosz 

A D ł 1' I o Il a: 
Przyjmować wszystko, łak, jak się przyJmUJe 

Po włośnie lało, zimę Po Jesieni, 

Na sprawy ludzkie patrzeć obojętnie 

Jak na kolejność bezmyślnej przyrody? 

Dop6kl tyję, będę wołać: nie. 

Słyszysz Ismeno? Będę wołać: nie. 

I nie chcę ładnych waszych uspokojeń, 

Kwiatów w wlosenn, noc, ani słowika, 

Sło6ca ni chmur, ani przyjaznych rzek. 

Nlcsero. Niechaj trwa nieuśmierzone 

To, co zostało i ło, co zostanie. 

Jedynie godne pamięci: nasz ból. 

Te zardzewiałe ruiny, Ismeno, 

Wiedz~ o wszystkim. Czarnym skrzydłem kruka 

Smlerć oddzłelłla nas od tamtych la t 

Gdyj my myślały, łe nuza kraina 

Jest-jak swycaaJne krainy. Ze ród 

Nasz taki sam Jak I Inne rody . 

.Pt'zekleństwo losu w1edzle do ofiary. 

Ofiara wlf!dzle do przekleństwa losu, 

Gdy to się spełnia, to Joł nie Jest pora 

Niewielkie łycle swoje własne chronić 

I nie Jest pota nad sob~ łzy ronić. 

Na nic ole pora. Niech Melkie znfszczenJe 



Pnebleple *' besllłosnlł siemię. 
Niech ąm, eo • nuzeJ rozpacą sl411 łmleM 

Ich wlaane miasta obrócił się w irru

Prawo Kreona! I saku Kreona! 

Cąmte Jesł Kreon, kledJ slnle 6wlał? 

Ismena: 

Tak. ale nul rodslce nie ił'M 

I nasi bracia Die łł'Jll- I łada 
Bunt Ich Die wr6cL Po c6ł slęra6 wsłees'l 

Słanee o kiju bbt4z1 w l'lacbJrm młe6cle 

Pr6łno szukaJlłC łam ąn6w polegl)rcb, 

Słare kobiety, ciche talobnlce, 

SłatpaJlł w pyle • pochylona\ łwarq. 

Ale Juł zieleń ponUJ')'ch okolic, 

Plolan, pokrzywa, wdziera się na zgllnaa, 
Motyl, Jak plałek papieru w połarze, 

Fruwa u skraJu kamienistych unńlk. 

Obdarte dzieci ld1t znów do szkol)r 

Ręce splałaJlł znowu kochankowie, 

I Jest w łym rytm, wierzaj ml, połęlny, 

Płacz pomłessany z zachwytem - Jak. gdyby 

Nowy na ziemię powrót Persefony. 

Anłygona: 

Glupcy Sił zdania, łe kiedy połwięCllł 

Pamięć przeszłości, będit ił'ć szczęśliwi. 

I głupcy myśllł: zgon Jednego miasta 

Nie Jest dla Innych miast Jeszcze wyro~em. 

Ismena: 

Ty nie amnleJssaJ trudu, Ant11ono. 

Z Jakim I usta I serca zmuszamy 
Aby milczały. Bo takle zwycięstwo 

Teł jest zwycięstwem I c1aJe nadsleję. 

Antygona: 

Male Dlepołnebna Jest wuza naclsleJa, 

Bo Ja widziałam resztki Polinika 

Tam, u podnóła lłrzalkaneJ kałedey, 

Ta cunka, mała Jakby czaszka dziecka, 

Z kosmykiem Jasnych włosów. Kości gantka 

W próchno clemnero plółna owłnlęłych 

I łrupl zapach. Oto Jest nasz brat, 

Którego serce łak Jak nasze bilo, 

Kłóey weselll się I śpiewał pletni 

I strach przed 6mlercl1t znal, bo w nim wolały 

'i'e same gloą, które w nas wolaJlło 

I przezwyclęłyl glosy wzywa.tlłCe 

Na Jasne łł'cła dalszego obszary. 

I dobrowolnie poszedł, aby zginitć, 

Wierny danemu słowu I przysiędze. 

Dwudziestopięcioletni, piękny I pogodny, 

Det zamiarów musiał w sobie stłumić, 

llet zaczęłych dzieł, nieśmiałych myśli, 

Sam, mocą woli, dawał na zniszczenie. 

I on to właśnie, rozkazem Kreona 

Został uznany za zdrajcę. Dla niego 

Ciemny kl\t Jakiś na plaskach przedmieścia 

I w pusłym hełmie zawodzący wiatr. 

Ale dla Innych, dla złodziei sławy, 

Będlł wznoszone pomniki I wieńce 
Będą dziewczęta na placach składały. 

Blaskiem pochodni oświetlone Imię. 

Tu nic, łu ciemność. Ręką przeraioDlł 
Pisarze, podłym strachem przymuszeni, 

Złodziejom sławy nie poskl\Pilł sló~. 

I tak odchodzi, z legendy wyzuły, 

W niepamięć wieków - zdrajca czy bOhater? 

Ismena: 

Mołna słowami ból w płomień rozłarzy6. 
Kto milczy, cierpi nie mniej, mote więcej. 

Antygona: 

Nie tylko słowa, Ismeno, nie tylko. 

Swojego państwa Kreon nie zbuduje 

Na naszych grobach. Swojego porządku 



„Antygona Jako pierwsza męczennica m a prawo do tego, ab)' 

połączyć Jej imię z ideą, którą ona opromlenlla swą śmiercią. 

W starożytności osiągnęła przynaJmnleJ to, te w myśli lud:r.

kieJ ustaliło się poczucie granic państwowej władzy I pań

stwowego prawa; Jeśli zgodnie z największymi myślicielami 

starożytności prawo było wyższym rozumem (summa rałio), 

który nakazywał czynić rzeczy słuszne, a zabraniał przeciw

nych - to przez to nie było rozwiipane wielkie zagadnienie 

moralne praktycznie, ale jednak były przynajmniej odcięte 

drogi do niesłusznego i niemoralnego rozwiązania. W no

wszych czasach nie było nawet i tero: Antygona po wiele, 

wiele razy była prowadzona na śmierć, nie tylko na placach 

miejskich I w lokalach państwowych, ale gorzej Jeszcze -

bo w cichych pracowniach umysłowych myślicieli I pisarzów . 

. I czyż możemy twierdzić, że martyrologia jej je!'t już skoń
czona?" 

Tadeusz Zieliński 
Sofo kJe., l j ego tragedie, 1928 
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w przekładzie Stanisława Hebanowsklego • 

• Stanisław Hebanowskl (1925- 1983) był człowiekiem, dla 

którego „teatr to rodzaj intelektualnej konieczności, do któ

re~o dochodził drogą długą I logiczną. Wybitny ialenł pre

d)'słynowal go do roll pisarza - ,pozostał przy Jednej łylko 

własnej książce i kilkudziesięciu przekładach; ogromna eru

dycja i przenikliwość Intelektualna z łatwości" mogły mu 

przynieść akademickie tytuły - nie chciał Ich, hę ten, kto 

słucha szyfrów literatury, nie nadaje się do roll jej historyka. 

Mógł wreszcie poprzestać na roli krytyka teatralnego (któ

rym był na rótne sposoby przez cale tycie), a więc relnter

preta tora. Pozostał przecież i Jednym i drugim, I trzecim 

w swojej karierze retyserskleJ. Był nie tylko reiyserem, lecz 

zawsze kimś więcej: może wywoływaczem duchów, które 

tylko Jemu mogły się ukazać?" 

Hebanowski przetłumaczył ponad dwadzieścia utworów sce

nicznych: z francuskiego (głównie dramaty Cornellle'a, Ma

rivaux), z greckiego, poza „Antygon"" Sofoklesa, „Helenę", 

„Bachantki" i „Andromachę" Eurypidesa, z węgierskiego 

„Ostatnie dni Csaka" Madacha. Dokonał szeregu scenicznych 

adaptacji, wyrdyserował około trzydziestu sztuk. Był kie

rownikiem literackim i kierownikiem artystycznym w tea

trach: Poznania, Zielonej Góry, Gdańska. 

cyta t :z Władysława Z:iwistowslues;o 
Tę:itr Daremny Stani.sława Kebanowskiego 

Dialog łl/1983 
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DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: S. RADWAN 

SOFOKLES , 
I 1\N' 

SCBNOGBAFIA: 

Przekład: Słanhlław Hebanowsld 

Antygona 
Ismena 
Kreon 

Strażnik 
Haj mon 

Terezjasz 
Posłaniec 
Eurydyka 

Koryfeusz chóru 

Chór 

OBSADA: 

Ewa Kolasińska 
Elżbieta Karkoszka 
Tadeusz Huk 
Wiesław Wójcik 
Krzysztof Globisz, Edward Żentara 
Jerzy Bińczycki 
Agnieszka Mandat 
Alicja Bienicewicz 
Ryszard Łukowski 
Urszula Kiebzak-Dębogórska 
Beata Malczewska 
Monika Kasiewicz 
Grażyna Trela-Stawska 
Rafał Jędrzejczyk 
Jan Korwin-Kochanowski 
Zbigniew Kosowski 
Jan Monczka 
Adam Romanowski 
Marcin Sosnowski 
Leszek Swigoń 
Edward Żentara 

Rzecz dzieje się przed pałacem Kreona w Tebai:h 

BEŻYSEBIA: 

Andrzej Wajda 
MUZYKA: 

Krystyna Zachwatowicz Stanisław Radwan 
Asystent reżysera: Zbigniew Kosowski 

Asystent scenografa: Maciej Preyer 
Korepetytor chóru: Ewa Lis 

Współpraca choreograficzna: Marian Żak 

Dyrektor Organizacyjny M. I AWHZTNEK ~ Kier. Li&eraccy L MOR AWIE&, J. OPALSKI * Kler. Muzyczny li. MfJZA 

Inspicjent 
Sufler 

Kostium11 w11konano pod klerunktem: 
pracownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 
Dekoracje: 

pracownia stolarska 
pracownia malarslco-butaforska 

pracownia ślusarska 
pracownia perukarsko-fryz;erska 

Obu wte 
Nakrycia gtowy 

Akust11k 
Gt. elektryk 

BTl/gaclter scen11 
KIEROWNIK TECHNICZNY 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Marta Kaczmarcz11k 
Magdalena Jaraczówna 

Jadwiga Stedlecka 
Józef Kanta, Zdztstaw SzeWCll!l/k 

Wteslaw Wróbel 
Kaztmterz Tokarski 
Franctszek Matek_ 
Tadeusz Domtczek 
Centr. Lab. Przem. Obuwniczego 
Haltna Pazderska 
Andrzej KaczmarCll!l/k 
Leszek Maltk 
Brontstaw Nawrot 
JERZY KOLAK 
LESZEK BARANOWSKI 

!!!Dymy użyte _w spektaklu są nieszkodliwe dla zdrowia!!! 
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!!! PREMIERA W STARYM TEATRZE • W DNIU 20 STYCZNIA 1984 ROKU !!! 
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Jubileusze i rocznice to krakowska specjalność - niejednokrotnie 
chwalona i niejednokrotnie wyśmiana, ale zaws'ze darzona senty
mentem. W naszym teatralnym, tak bardzo krakowskim serialu tea
tralnym „Z biegiem lat, z biegiem dni..." już w pierwszych słowach 
słyszymy ze sceny o obchodzonym właśnie, w roku 1873, jubileuszu 
wstąpienia na tron Franciszka Józefa. Dziś przypominamy o jubiieuszu 
twórców tego spektaklu: Krystyny Zachwatowicz i Andrzeja Wajdy, 
którzy od 20 lat pracują w Starym Teatrze i są współautorami jego 
artystycznego oblicza. W wypadku tak wielkich i tak znanych arty
stów nietaktem byłoby przytaczać tutaj opinie k rytyków, czy próbować 
podsumowywać to dwudziestolecie w tak szczupłych ramach naszego 
Diariusza, dlatego sporządzamy tylko katalog ich prac w Starym 
Teatrze, do którego dołączamy wybraną ikonografię. 
Scenografia Krystyny Zachwatowicz: 
MATKA S. I. Witkiewicza, reż. Jerzy Jarocki, prapremiera 16.V.1964 
[l] - NIEBOSKA KOMEDIA, Z. Krasińskiego, reż. Konrad Swinarski, 
premiera 9.X.1965 [2] - POKOJÓWKI J . Geneta, reż. Konrad Swi
narski, premiera 15.XII.1966 (3] - ODPOCZNIESZ W BIEGU M. Lo
hutki, reż. Stanisław Bieliński, premiera 7.II.1970 - SEN NOCY LET
NIEJ W. Shakespeare'a, reż. Konrad Swinarski, premiera 22.VII.1970 -
SZEWCY S. I. Witkiewicza, reż. Jerzy Jarocki, premiera 13.VI.1971 -
RADOSNE DNI, KOMEDIA S. Becketta reż. Bogdan Hussakowski, 
premiera 5.III.1972 - MATKA S. I. Witkiewicza, reż. Jerzy Jarocki, 
premiera 7.VIl.1972 - PIERWSZY DZIEŃ WOLNOSCI L. Kruczkow
skiego, reż. Marek Okopiński, premiera 9.V.1974 - EMIGRANCI 
S. Mrożka, reż . Andrzej Wajda, premiera 24.IV.1976 [8] - NASTASJA 
FILIPOWNA improwizacja na motywach powieści F. Dostojewskiego 
„Idiota'', reż. Andrzej Wajda, premiera 17.II.1977 (4] - Z BIEGIEM 
LAT, Z BIEGIEM DNI.. .. reż. Andrzej Wajda, (wspólnie z Kazimierzem 

Wiśniakiem), premiera 1.IV.1978 - LOT NAD KUKULCZYM GNIA
ZDEM D. Wassermana, reż. Krzysztof Zanussi, premiera 31.IU.1979 -
POCHWALA GLUPOTY Erazma z Rotterdamu, reż. Piotr Skrzynecki, 
premiera 9.V.1981 - ponadto projektowała kostiumy : BIESY F. Do
stojewskiego, reż. i scen. Andrzej Wajda, premiera 29.IV.1971 [5] -
DZIADY A. Mickiewicza, reż . i scen. Konrad Sw inarski. p remiera 
18.Il.1973 - NOC LISTOPADOWA S. Wyspiańskiego, reż i scen. An
drzej Wajda premiera 13.I.1974. [7] 
Andrzej Wajda był niejednokrotnie równocześnie reżyserem i autorem 
scenografii do swojego spektaklu, zapraszając innego artystę do współ
pracy przy kostiumach. W Starym Teatrze zrealizował: 
WESELE S. Wyspiańskiego, reżyseria i scenografia, kostiumy J. Wie
siołowska, premiera 26.X.1963 [6] - BIESY F. Dostojewskiego, reży
seria i scenografia, kostiumy K . Zachwatowicz, premiera 29.IV.1971 
[5] - NOC LISTOPADOWA S. Wyspiańskiego, reżyseria i scenogra
fia , kostiumy K. Zachwatowicz, premiera 13.I.1974 [7] - EMIGRANCI 
S . Mrożka, reżyseria, scenografia K . Zachwatowicz, premiera 24.IV.1976, 
NASTASJA FILIPOWNA improwizacja na motywach powieści F. Do
stojewskiego „Idiota", reżyseria, scenografia K . Zachwatowicz. premie
ra l 7.Il.1977 [4] - Z biegiem lat, z biegiem dni... , reżyseria. scenogra
fia K. Zachwatowicz i K. Wiśniak, premiera l.IV.1978 - AKTORZY 
STAREGO W SCENACH I MONOLOGACH Z „HAMLETA" WILLIA
MA SHAKESPEARE NA DZIEDZIŃCU WA WELSKIM - reżyseria, 
scenografia L. Minticz i J . Skarżyński, premiera 19.VI.1981 - HA
MLET W. Shakespeare'a, reżyseria, scenografia L. Minticz i J . Skar
żyński, premiera 28.XI.1981. [9] 
ANTYGONA Sofoklesa jest kolejną reżyserską realizacją Andrzeja 
Wajdy w Starym Teatrze w oprawie scenograficznej Krystyny Za
chwatowicz. 

Opracowała Anna Stafiej 
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