
TEATR POPULARNY 

S O F O K L E S 

Antygona 

Przekład: 

STANISŁAW HEBANOWSKI 

PREMIERA 10 PAŻDZIEHNIKA 1986 R. 



OBSADA: 

Antygona - Halina Bednarz 
- , Joanna Lissner 
- Grażyna Czaplanka 

Ismena -t Anna Sobik 
- Wanda Wróblewska 

Kreon - Vv łodzimierz Bednarski 
Haj mon - Marek Prałat 

Strażnik - Andrzej Prus 
- Jerzy Słonka 

Posłaniec - I/Stanisław Biczysko 
Tyrezja sz - vMariusz Leszczyński 
Eurydyka - Alicja Wyszyńska 

- Grażyna Czaplanka 
Koryfe usz - Zdzisław Winiarczyk 

Chór: 

Halina Bednarz, Grażyna Czaplanka," Joanna Lissner, 
vAnna Sobik, Wanda Wróblewska, Alicja Wyszyńska, 

~tanisław Biczysko, 1. Zbigniew Borek, l'Aleksander 
Gawroński, Zbigniew Janiszewski, Jerzy Popielarczyk, 

Marek Prałat, ~ndrzej Prus, Jerzy Słonka, Jan Tatarski, 
l Andrzej Wiśniewski, Jerzy Żydkiewicz . 

Reżyseria: 

ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 

Scenografia: 
MARCIN JARNUSZKIEWICZ 

Muzyka: 
TOMASZ BAJERSKI 

Ruch sceniczny. . 
WOJCIECH KĘPCZYŃSKI 

Kompozycja świaila: 

KRZYSZTOF SENDKE 

Kierownictwo muzyczne: 
TADEUSZ TUSZOWSKI 

Asysten t reżysera: 

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI 

In spicjent : 

TERESA PIĘCZKOWSKA 

Sufler: 

URSZULA GEBLER 



Czesław Miłosz 
ANTYGONA 
(fragment) 

Antygona: 

Przyjmować wszystko tak, jak się przyjmu je 
Po wiośnie lato, zimę po jesieni, 
Na sprawy ludzkie patrzeć obojętnie 
Jak na kolejność bezmyślnej przyrody? 
Dopól i żyję, będę wołać: nie. 
I nie chcę żadnych waszych uspokojeń, 
Kwiatów w wiosenną noc, ani słowika, 
Słońca ni chmur, ani przyjaznych rzek. 
Niczego. Niechaj trwa nieuśmierzone 
To, co zostało i to, co zostanie 
Jedynie godne pamięci : nasz ból (.„) 
Przekleństwo losu wiedzie do ofiary. 
Ofiara wiedzie do przekleństwa losu, 
Gdy to się spełnia, to już nie jest pora 
Niewielkie życie swoje własne chronić 
I nie jest pora nad sobą łzy ronić. 
Na nic nie pora . Niech wielkie zniszczenie 
Przebiegnie całą bezlitosną ziemię , 
Niech tym, co z naszej rozpaczy się śmieją 
Ich własne miasta obrócą się w gruz. 
Prawo Kreona! I zakaz Kreona! 
Czymże jest Kreon, kiedy ginie świat? 

Ismena: 

Tak ale nasi rodzice nie żyją 
I na~i bracia nie żyją . I żaden 
Bunt ich nie wróci. Po cóż sięgać wstecz? 
( ... )Obdarte dzieci idą znów do szkoły 
Ręce splatają znowu kochankowie, 
I jest w tym rytm, wierzaj mi, potężny, 
Płacz pomieszany z zachwytem - jak gdyby 
Nowy na ziemię powrót Persefony. 

Antygona: 

Głupcy są zdania, że kiedy poświęcą 
Pamięć przeszłości, będą żyć szczęśliwi. 
I głupcy myślą: zgon jednego miasta 
Nie jest dla innych miast jeszcze wyrokiem. 

Ismena: 

Ty nie umniejszaj trudu Antygono. 
Z jakim i usta i serca zmuszamy 
Aby milczały. Bo takie zwycięstwo 
Też jest zwycięstwem i daje nadzieję. 

Antygona: 

Mnie niepotrzebna jest wasza nadzieja, 
Bo ja widziałam resztki Polinika 
Tam, u podnóża strzaskanej katedry, 
Ta czaszka mała jakby czaszka dziecka, 
Z kosmykiem jasnych włosów („.) 
Dwudziestopięcioletni, piękny i pogodny, 
lleż zamiarów musiał w sobie stłumić, 
Ileż zaczętych dzieł, nieśmiałych myśli, 
Sam, mocą woli, dawał na zniszczenie. 
I on to właśnie, rozkazem Kreona 
Został uznany za zdrajcę. Dla niego 
Ciemny kąt jakiś na piaskach przedmie' cia 
I w pustym hełmie zawodzący wiatr. 
Ale dla innych, dla złodziei sławy, 
Będą wznoszone pomniki i wieńce 
Będą dziewczęta na placach składały. 
Blaskiem pochodni oświetlone imię. 
Tu nic, tu ciemność. Ręką przerażoną 
Pisarze, podłym strachem przymuszelłi, 
Złodziejom sławy nie poskąpią słów. 
I tak odchodzi, z legendy wyzuty, 
W niepamięć wieków - zdrajca czy bohater. 

Ismena: 

Można słowami ból w płomień rozżarzyć, 
Kto milczy, cierpi nie mniej, może więcej. 

Antygona: 

Nie tylko słowa, Ismeno, nie tylko, 
Swojego państwa Kreon nie zbuduje 
Na naszych grobach. Swojego porządku 
Potęga miecza tutaj nie ustali. 
Wielka jest władza umarłych. Nikt od niej 
Nie jest bezpieczny. Choćby się otoczył 
Gromadą szpiegów i milionem straży, 
Oni dosięgną. Czekają godziny. 



Są ironiczni, stąpają ze śmiechem 
Koło szalel1ca, który w nich nie wierzy. 
A kiedy będzie sporządzał rachunek 
Nagle pojawi się błąd w tym ra ·hunku. 
Maleńki błąd, ale pomnożony. 
Wystarczy! Oto błąd w obłęd urasta, 
Zbrodnia płomieniem pali wsie i miasta. 
Krew! Krew! Czerwonym pragnie atramentem 
Przekreślić błąd. Za późno. Skończone. 
Nieszczęsny Kreon tak rządzić zamierza 
Jakbyśmy byli barbarzyńskim krajem. 
Jakby tu każdy kamień nie pamiętał 
O łzach rozpaczy i o łzach nadziei. 

Jan Kott 

TRAGEDIA GRECKA 
I ABSURD 

(ft1agment) 

W „Antygonie'' są trzy amobójstwa. Według klasycznej 
interpretacji Hegla Antygona dokonuje tragicznego wy
boru między wartościami, które są ze sobą sprzeczne, 
między rodziną i państwem, prawem boskim i ludzkim. 
Ale prawdziwa Sofoklesowa Antygona nie waha ię ani 
przez chwilę, ponieważ nie i tnieje dla niej nic, co jest 
tymczasowe. Wybiera tylko Kreon, szalony w swym pra
gmatyzmie, absurdalny w swoim ślepym uporze, że ura
tować można, co je t nie do uratowania. Kreon wierzy, 
że władza jest nieograniczona, że panować można nie tyl
ko nad ludźmi, ale nad czasem. Spór o granice wolności 
i władzy, między p1·awem boskim, naturalnym i ludzkim, 
toczy się tylko między Kreonem i Hajmonem, między 

Kreonem i Tejrezjaszem. 

Hajmon: 
Marne to pańsh o, w którym jeden rządzi. 

Kreon: 
Państwem jest władca. 

Hajmon: 
J śli rządzi na pu tyni... 

Między Antygoną i Kreonem nie ma dialogu albo jest to 
dialog głuchych. Od pierwszej sceny powtarza się uparcie, 
że wszyscy umrzemy i żyjemy tylko chwilę w porównaniu 
z całą wieczno'cią, w której n ie żyjemy. Ale po tamtej 
. tronie nie ma nic i żaden Charon nie przewozi nas na 
drugi brzeg. Gdybyśmy przenieśli ofoklesową Antygonę 

w świat naszych pojęć judeo-chrześcijańskich, musielibyś
my powiedzieć, że jest pobożna, ale niewierząca. Antygo
na nawet nie grzebie brata, rzuca tylko gar' ć ziemi na jego 
sponiewierane ciało. Antygona dokonuje symbolicznego 
gestu. Ten gest niczego nie zmienia, choć zakazany jest pod 
karą śmierci. Antygona jest bohaterką ab urdalną w sen-
ie camu owskim: żyjemy, żeby umrzeć. Wszystko, co mo
żemy zrobić, to są gesty w pustce. Heroiczna Antygona, 
żeby nadać wartość pu tce, wybiera symboliczny gest za
kazany pod karą ~mierci. 



Antygona skazano została na śmierć z głodu i pragnie
nia. Prowadzą ją przez mia to. Wszyscy spuszczają wzrok 
albo odwracają głowy. I dopiero w tym momencie zrozu
miała Antygona, że jest „obca" nie tylko w milczącym 
kosmosie, że jest „obca'' również i w mieście. Przedtem 
śmierć była jej własnym wyborem, teraz śmierć zostaje 
jej narzucona cudzym rozkazem. Wybiera śmierć, żeby 
nadać wartość życiu; teraz zrozumiała, że temu, co ogra
niczone nie można nadać wartości. Jakże się teraz śpieszy 
biedna Antygona, już rozwiązała pasek od sukni. Samo
bójstwo Antygony nie jes t wyborem, tylko aktem rozpa
czy. Antygonę pokonuje absurd. 
Kreon zmienił już zdanie, biegnie pogrzebać Polinika 
i uwolnić Antygonę. Gdyby poszedł naprzód po Antygonę, 
może by ją jeszcze zastaJ żywą. Nieuniknioność uznawana 
jest za zasadę tragedii. Ale wydaje się, że Sofokles świa
tłom.ie i z okrutną ironią odebrał samobójstwu Antygony 
tę ostatnią godność konieczności. Samobójstwo Antygony 
nie było potrzebne. Teraz wszyscy są już zarażeni śmier
cią: przebija się mieczem Hajmon, potem Eurydyka. Kreon 
ucieka w popłochu z trupem syna na rękach . 
Tragedia jest jednak zawsze nieunikniona. Zniszczenie Teb 
było zapowiedziane. Mechanizm był uruchomiony z góry. 
Wszystkie gesty Antygony, heroiczne i nie-heroiczne, ni
czego nie mogły zmienić, może najwyżej przyśpieszyły 

działanie mechanizmu. Camus ma rację, nie jest absur
dem, że Edyp spał z własną matką i zabił swego ojca, 
absurdem jest, że to było konieczne . 
Pułapka została ustawiona z uprzedzeniem myszy. Uprze
dzony został Lajos i potem Edyp. Interesujące jest, że So
fokles pominął wszystkie motywacje winy Lajosa, które 
obecne były prawdopodobnie w pierwotnej wersji mitu. 
Cocteau swoją wersję Edypa nazwał „Maszyną piekielną" , 

jedną z najbardziej precyzyjnych machin zbudowanych 
przez piekielnych bogów dla matematycznego unicestwie
nia człowieka. Ale u Sofoklesa mechanizmu nie puszczają 
w ruch ani bogowie, ani demony. I właśnie dlatego me
chanizm ten jest absurdalny. Pułapka czeka na myszy, ale 
pułapki nikt nie nastawił. Ona po prostu jest. 

Jarosław 
Szymkiewicz 

Bezimienny 

Boże b ez ołtarzy! 

(Sofokles ANTYGONA) 

„Antygona" uchodzi w literaturze światowej za najszla
chetniej zą krystalizację ludzkiego do~wiadczenia; za wzó 
kon!Iiktu tragicznego, za arcydzieło konstrukcji, prostot~· 
i przejrzystości. Jest rzeczywiście w dziejach dramatu 
konstrukcją najdoskonalszą i - zdawałoby się - najmniej 
ze w zy lkich złożoną. Każde kolejne pokolenie piło z tero 
źródła, nikomu jednak nie udało się wyszlifować podob
nego klejnotu. 

Antygona zmu zona zostaje do dokonania wyboru mię
dzy prawem boskim i prawem ludzkim. Albo inaczej: mię
dzy prawem człowieka i prawem zbiorowości, prawem 
państwowym, racją stanu. W bratobójczej walce giną dwaj 
jej bracia: Polinik i Eteokles. Władca nakazuje uczcić uro
czystym pogrzebem bohatera-obrońcę, ciało zaś najeźdź
cy, Polinika, zostawić sępom na pożarcie. Groby przeciw
ników są niebezpieczne, zwłaszcza dla nowych władców, 
którzy nie czują się je zcze zbyt pewnie. Antygona złamie 
ten nakaz, całkowicie świadoma losu, który ją czeka. An
tygona ma inną wiedzę niż Kreon; wie, że martwy wróg 
przestaje być wrogiem, jest już tylko bratem, cieniem 
brata, cieniem jej samej i właśnie obowiązkiem wobec 
~iebie będzie ten gest posypania garścią piasku rozkłada
jącego się trupa. Kreon naru za sacrum, Antygona sprze
ciwia się racji stanu, która wymaga wzmocnienia auto
rytetu władzy i ymbolicznego zerwania z dawną dyna
stią. Równowaga obu praw zostaje zachwiana i teraz nic 
już jej nie przywróci, aż do katastrofy. 

Przedstawiano ten konflikt najczę · cicj z wyakcentowa
niem ofiary Antygony i samowoli tyrana. W końcu XX 
wieku pow tawały transkrypcje w celach doraźnie 
politycznych - jako manifesty antywojenne i antyto
talitarne, jako agitacyjne plakaty, pełne zgiełku i wrza
wy, demagogiczne w istocie, bo skłócone z przesłaniem 
utworu. Z jego filozofią. Wreszcie z zasadą tragizmu, która 
wymaga starcia d w ó c h wielkich racji i spojrzenia ce:ło
wieka w głąb siebie, gdy znajdzie się w sytuacji krańco
wej; człowieka wobec swojego losu i wobec ostatecznego 
wyboru. Wszelkie aktualizacje dramatu grożą uproszcze
niem i trywializacją niezależnie od jakichkolwiek szla
chetnych intencji. Tylko uniwersalny kształt konfliktu 
osiąga wymiar tragiczny. 



Widzowie ateń cy mieli, oczyw1sc1e, mme1sze trudności 
ze zrozumieniem sytuacji tragicznej obojga bohaterów. 
Teby Labd:dridów należały już do epoki baśniowej, ale dfo 
widowni oczywiste było, że Kreon ma wprawdzie prawo 
do tronu, ale już nie jest w pro tej linii potomkiem Kad
mo a i dlatego musi umocnić swój autorytet. Ponió ł wiel
ką of~arę, poświęci! starszego syna, jak mu nakazała wy
roczrua, ale teraz musi już brnąć w -wój zakaz, m usi ująć 
miasto w karby nowej władzy. Antygona wywodzi się 
wprost z rodu założyciela miasta. Nie może wprawdzie -
i nie chce - pretendować do władzy, ale je t jakby na
znaczona swoim pochodzeniem, jest nosicielką dawnego 
prawa. Jest córką Edypa i musi widzieć swój los z więk
szą ni~ inni wyrazistością. Ten Io jest okrutny, ale Anty
gona jest wolna i może wybierać. 

* • • 
Sofokles uchodził zawsze za wcielenie harmonii i ładu 

wewnętrznego. Dla współczesnych był wyrazicielem ideału 
moralnego demokracji ateńskiej - sofrosyne, czyli po
wściągliwości i umiaru. Takie też jest jakby przesłanie 
tragedii, wyśpiewane przez chór: 

Za późno los otwiera im oczy. 
Za późno, u schyłku swoich dni, 
poznają ciebie, mądrości, 
jedyne źródło szczęścia. 

Był uosobieniem Grecji białych marmurów, symetrii, 
równowagi formy; Grecji wyobrażonej przez Winckel
manna jako arcydzieło porządku i hierarchii wartości . 
W początkach naszego stulecia wielce kompetentny polski 
tłumacz „Antygony", Kazimierz Morawski, pisał w wier
szu poprzedzającym tekst przekładu o „białej gołąbce" 
ofiarnej. Ale takiej Grecji nie było. Później dopiero od
kryto ślady jaskrawych polichromii na bieli marmuro
wych kolumn i posągów, wytrawionych przez czas, pozba
wionych przezeń dobitności wyrazu. Później doczytano 
się, że Sofokles, ten niejako ziemski wysłannik Apollina, 
stara się tylko utrzymać równowagę między sprzecznymi 
pierwiastkami; wprowadza ład w dionizyjską gwałtowność, 
rozjaśnia to, co okrutne i ciemne. Na prapremierze „Anty
gony" w r . 441 przed naszą erą, w amfiteatrze u stóp 
Akropolu marmurowy tron pośrodku najniższego rzędu 
zarezerwowany był dla Dionizosa patrona teatru, na któ
rego cześć odbywała się ta w istocie sakralna uroczy tość. 
A Dionizos, bóg najpóźniej wprowadzony na Olimp, był 
symbolem upojenia i szaleństwa, uosobieniem <lucha prze
ciwieństw, sprzeczności między zmysłowością i okrucień
stwem, szczęściem i grozą. Teatr epoki klasycznej stanowił 
formę powściągnięcia i zrównoważenia eks tatycznego lu
dowego kultu tego dwoistego bóstwa. Widać jego ślady 
w tragedii . Antygona mówi o „bogini sprawiedliwo"ci, 
która rządzi w podziemiach" i taka sprawiedliwość bliska 

jest już zem ty. Chór śpiewa: „lfażda rado'ć zmieszana 
jest z bólem", „Zło staje się dobrem, a dobro staje się 
złem" . Świat jest relatywny i bogowie są relatywni; zroz
p:iczonemu Kreonowi wyrywa ię modlitwa spoza litur
gicznego kręgu : „Bezimienny! Boże bez ołtarzy''! Dopiero 
mądro<ć najzupełniej ludzka wiedzie do cnoty, a cnota 
(arete) jest rękojmią szczęścia. Ale mądrość przychodzi 
za późno. 

Człowie~ bory~a i~ z losem, być może - wyznaczonym 
pr.zez bogow.' kto~~y Jednak patrzą na te zmagania z ka
mienną oh0Jętnosc1ą. Antygona broni prawa do swojego 
własnego losu, który nie musi być losem państwa do swo
jej ludzkiej. ~rzes~ło_ści ~ do jej_ ~ensu, tym samyr:i - pra
wa do nmlz1e1. Jezeli zb10rowosc, władza czy państwo pra
wo to zakwestionują - zakwe tionują tym samym sens 
ludzkiego życia. Ale konflikt staje się nieunikniony i to 
kon.f~k~ jedna_kow~ tragiczny: dla człowieczeństwa jed
nostki 1 człow1eczenstwa władzy. Krótkotrwała demokra
cja ateń ka uchodziła za wzór równowagi między prawa
mi obywateli i wymogami ży ia zbiorowego; Sofokle jed
nak w szczytowym momencie rozwoju wielkich Aten na
pisał „Antygonę". Może w istocie była to jedyna chwila 
dziejowa, kiedy pełnia praw ludzkich nie zagrażała inte
resom państwa? Prawa boskie Antygony, czyli każdy jed
nostkowy kodeks moralny, Kantow ki imperatyw katego
ryczny („niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we 
mnie") czy etyka heroiczna egzystencjalistów, dzisiejsze 
prawa człowieka - wszystko to już odtąd na zawsze po
zostanie w trwałym konflikcie z prawem zbiorowym. 
W przesłaniu „Antygony" nie ma dydaktycznej przestro
gi; jest tylko pesymizm i niewiara. Spojrzenie ze szczytu, 
z którego wszystkie drogi prowadzą w dół. 

• • • 
Miarą autentyzmu zamiaru arty tycznego w realizacji 

tragedii antycznej jest sposób ronviązania funkcji scenicz
nej chóru. Nie jest to sprawa wyłącznie techniczna. Chór 
wywodzi się z czasów jeszcze jak gdyby przedteatralnych, 
kiedy w obrzędzie uczestniczyli w tym samym stopniu 
wszyscy obecni, prowadzeni przez kapłana. W miarę „cy
wilizowania się" kultu komplikowała się jego liturgia; rola 
przodownika-kapłana rozbudowywała się i wymagała 
przygotowanej asysty; kult wreszcie stawał się metaforą, 
obrzęd - świadomie komponowaną formą artystyczną. 
Chór pozostał na scenie w funkcji łącznika z widownią . 
Trzeba pamiętać, że w każdej wojej rozwojowej postaci 
był to teatr antyiluzyjny. Aktor nie udawał Kreona lecz 
go symbolizował przy pomocy określonej maski. Rozgry
wał, wraz z dwoma pozostałymi aktorami (kolejno w ro
lach 8 postaci) i chórem starców tebań kich, prastary mit, 
doskonale znany widowni. Chór był jak gdyby jej repre
zentacją na cenie, wyrażał jej wątpliwości, refleksje 
i uczucia. Był świadectwem, że dramat nie dzieje się 



w dawnych baśniowych Tebach lecz tu i teraz, wobec 
współczesnej ateńskiej widowni. Że wła'nie poprzez chór 
uczestniczy ona w obrzędzie, którego podstawowym celem 
jest osiągnięcie zbiorowego katharsis, oczyszczenia ducho
wego. Prawdziwy teatr zawsze dzieje się w cznsie teraź
niej zym, niezależnie od kostiumu .I główny cel jego 
działania pozostaje niezmieniony, choć tak rzadko i tak 
trudno osiągalny. 

Kiedy żywa była jeszcze świadomość kultowych źródeł 
teatru, obecność chóru w orchestronie miała charakter or
ganiczny i oczywi ty. W cza &eh nowożytnych stał ię on 
przeszkodą niemal nie do pokonania . Traktowano go po
czątkowo jako kłopotliwy wprawdzie ale charakterystycz
ny ornament formalny, co jednak upodobniało przedsta
wienie do nudnawego oratorium. Nowożytne transkrypcje 
klasycznych tematów eliminowały go zupełnie; antyczne 
jednak teksty traciły bez niego sens. W czasach najnow
szych, które może jak nigdy dotąd umiały do trzec nie
powtarzalność wartości greckiego dramatu antycznego, 
próbowano za tąpić cały chór koryfeuszem, jednym jedy
nym aktorem, obserwującym i komentującym z boku akcję 
sceniczną; taki jednak teatr bywa tylko cieniem swojego 
wielkiego antenata. Dawny chór wno ił do teatru spojrze
nie współczesnego człowieka, a ponadto całą dynamikę 
formy: śpiew, ruch, taniec; bez niego pozostają na scenie 
tylko gadające głowy. 

Tragedia ludzka dzieje się wśród ludzi. Je te'my bez
radni wobec wielkich przeznaczeń naszych bliźnich, wo
bec ich namiętności i konfliktów, wobec ich Io u, Ale są 
wśród nas, widzimy ich, współczujemy, jeżeli na to zasłu
gują, staramy się zrozumieć . Cudzy ból uwalnia nas może 
od naszego bólu; współczując - możemy się niekiedy 
uwolnić od wszystkiego, co w nas nikczemne i małe. I zo. 
baczyć w nagłym błysku siebie amego ::- w_)ód innych. 
Wielkie tragedie przedstawiały wielkie charaktery zma
gające się w napięciu ze 'wiałem . Jeżeli napięcie przeno
siło się na widownię - następowało wielkie przeżycie 
zbiorowe, przeżycie wspólnoty - nie z mitycznymi posta
ciami, lecz z ludźmi, tymi na scenie i tymi na widowni. 

Teatr grecki stanowił artystyczny wytwór w. pólnoty. 
Każdy późniejszy teatr wędrował po rozmaitych drogach 
i bezdrożach, każdy jednak wywodzi się z tamtego źródła. 
·1 niekiedy usychał z pragnienia, daremnie błądząc po ka
mienistych pustyniach. Z bogami i bez bogów. 

Stanisław Heban o w ski 
„Do spolszczenia „Antygony" nakłonił mnie w 1968 ro

ku Jan Maciejowski, wówczas dyrektor teatrów w Szcze
cinie . Zabierałem ię do pracy z dużym niepokojem. Usi
łowałem zażegnać wątpliwości zdaniem Brzozowskiego, 
że każda epoka musi na własny rachunek rozszyfrować 
wielką klasykę . Zasugerowany francuskim prz kładem 
„Antygony" Andre Bonnarda i lekturą Claudela, który dal 
teatrowi francuskiemu wspaniały i dźwięczny przekład 

„Orestr~i" Ajschylosa - zdecydowałem się na tłumaczenie 
l1:!kko zrytmizowaną prozą .Starałem się nie zapominać, że 
przekład ten ma służyć do wypowiadania na scenie, a sło
wa powinny pomagać aktorowi do pełniejszego określenia 
postaci" - tak pisał w programie do „Antygony" w łódz
kim Teatrze im. Jaracza w 1972 roku Stanisław Hebanow
ski, zmarły jedenaście lat później wybitny tłumacz, esei
sta, znaw~a literatury i reży er, związany z poznańskim 
Teatrem Polskim i z gdańskim Teatrem Wybrzeże. Był 

człowiekiem o niezwykłej indywidualności. Szczególne 
piętno miały też widowiska, które tworzył; i h poetycka 
aura współbrzmiała z głębokim i przenikliwym docieka
niem najgłębiej ukrytych sensów. 

Jego wielka erudycja i fascynacje liter ackie przyczyniły 
polskiemu teatrowi kilka odkrywczych realizacji, jak 
choćby „Bazylissę Teofanu" Mi ińskiego, „Czekając na 
Godota" Becketta czy „Helenę" Eurypidesa. Tłumaczył 

Sofoklesa, Eurypidesa, Corneille'a, Marivaux, Flauberta. 
Niektóre jego prace translatorskie, przygotowywane przede 
wszystkim z myślą o scenie, stanowily często pierwsze 
spolszczenie dzieła. 

Dotychczasowe liczne przekłady „Antygony" (m. inny
mi Morawskiego, Kasprowicza, Srebrnego, Morstina, Broż
ka) z różnych powodów nic spełniały już funkcji wyma
ganej od tak ważkiego tekstu; owym oczekiwanym, współ
czesnym jego „rozszyfrowaniem" stało się właśnie tłu

maczenie Stanisława Hebanowskiego. 
c. le. 
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