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Premiera spektaklu odbyła się 22 lutego 1992 roku 
w Teatrze Adekwatnym w Warszawie. 
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Dyrekcja - Magda Teresa Wójcik, Henryk Boukołowski 

Teatrem Adekwatnym nazwaliśmy ideę poszukiwania 
współczesnego kształtu teatru, którego: 

Przeznaczeniem, tak dawniej jak i teraz, było i jest, 
służyć niejako za Zwierciadło Naturze, 

pokazać Cnocie własne jej rysy, 
Złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku 

Postać ich i Piętno 

Hamlet, Szekspir 

KJ
ażde przedstawienie traktujemy jako spotkanie, które 
pozwala na podjęcie dialogu z widzami. Uważamy 
mprowizację w słowie i zachowaniu aktora za 

niezbędny element tego dialogu. Naszym zdaniem gra ak
torska to sztuka przekonywania a nie udawania. Do naszego 
zespołu pragniemy dobierać aktorów, którzy dzięki swej 
postawie są nie tylko odtwórcami ról, ale ludźmi, którzy 
traktują swój udział w pracach teatru jako powołanie. Wiele 
naszych założeń programowych jest spójnych z tymi, którymi 
kierował się przedwojenny teatr Reduta Juliusza Osterwy. 
Teatr Adekwatny został założony w październiku 1964 roku 
w Czeskim Cieszynie przez Magdę Teresę Wójcik i Hen
ryka Boukołowskiego. W ciągu 39 lat działalności reżyserzy 
i twórcy teatru sięgali po kJasykę - Antygona wg Sofoklesa, 
Medea wg Eurypidesa, Ryszard UJ wg Szekspira, Pan Ta
deusz wg Mickiewicza , jak i tworzyli przedstawienia oparte 
na literaturze współczesnej - Proces wg Kajki, Mewa wg 
Bacha, Dżuma wg Camusa czy Cesarz wg Kapuścińskiego . 

W repertuarze znalazły się również takie pozycje, jak oparta na 
improwizacji Joanna D' Arc, czy wystawiana po raz pierwszy 
na świecie Bhagavad-Gita wg Mahabharaty. Do tej pory 
Adekwatny wystawił ponad osiemdziesiąt premier, z których 
wiele otrzymało nagrody i wyróżnienia na festiwalach teatral
nych w kraju i za granicą. 



Sofokles, poeta grecki, drugi z wielkiej trójcy 
tragików greckich, urodził się około 496 roku p. 
n. e. pod Atenami w Kolonos. Jego działalność 

przypada na okres rozkwitu Aten. Poeta brał czynny 
udział w życiu politycznym swojego kraju: dwukrotnie 
powie-rzono mu rządy stratega, był członkiem komisji, 
której zadaniem było przeprowadzenie zmian w 
konstytucji ateńskiej, był także kapłanem jednego 
z herosów - leka-rzy. W uznaniu pobożności oraz 
specjalnych zasług religijnych otaczano Sofoklesa po 
śmierci kultem jako herosa Dexiona. Zmarł w wieku 91 
lat w drugiej połowie roku 406 p. n. e. 

Twórczość Sofoklesa obejmowała prawdopodobnie 
123 sztuki. Znanych jest około 70 tytułów tragedii i 18 
dramatów satyrowych. Z liczby tej zachowało się jednak 
tylko 7 tragedii: Antygona, Król Edyp, Elektra, Ajas, 
Trachiniki, Filoktet, Edyp w Kolonie. 

(„.) Antygona, najdoskonalsze dzieło Sofoklesa oraz 
jedna z najwspanialszych tragedii w literaturze świata. 
Bohaterka dramatu, młodziutka Antygona, jest jeszcze 
jedną ofiarą klątwy ciążącej nad rodem Labdakidów, tej 
samej klątwy, która zgubiła jej ojca, Edypa, jej obydwu 
braci, Eteoklesa i Polinikesa („.). 

(„.) Ale Antygona nie jest tragedią przekleństwa 
rodowego, nie jest tragedią cierpienia za grzechy swych 
przodków: w pierwszym rzędzie jest to dramat buntu 
przeciwko despotyzmowi władzy łamiącej najświętsze 
związki krwi i prawa ustanowione przez bogów. Kon
flikt między Antygoną a Kreonem rozgrywa się więc 
przede wszystkim w płaszczyźnie moralno-religijnej: 
Kreon reprezentuje interesy władzy państwowej, która 
potępiając Polinika jako zdrajcę własnej ojczyzny, 
odmówiła mu pogrzebu, Antygona broni naturalnych 
praw jednostki usankcjonowanych nakazami boskimi. 
Występując przeciwko woli tyrana, Antygona wydaje 
walkę państwu, które nie chce uszanować religijnego, 
a zarazem naturalnego obowiązku człowieka. Strukturę 
dramatu Sofoklesa wyznaczyła więc walka dwóch 
przeciwstawnych racji: racji Kreona i racji Antygony. W 
wyniku tego starcia Antygona ponosi śmierć („.). 

Antologia Tragedii Greckiej - Stanisław Stabryła 

Czy nie wiesz, nie wiesz, że z poległych braci 
Kreon jednemu wręcz odmówił grobu? 

Że Eteokla, jak czynić przystoi 
Pogrzebał w ziemi wśród umarłych rzeszy, 

A zaś obwieścił, aby Polinika 
Nieszczęsne zwłoki bez czci pozostały, 

By nikt ich płakać ni grześć się nie ważył„. 
Mają więc leżeć bez łez i bez grobu, 

Na pastwę ptakom żarłocznym i strawę? 

Więc ty, Kreonie, raczysz rozporządzać 
Kto przyjacielem, a kto wrogiem grodu. 

I wszelka władza za prawdę ci służy, 
I nad zmarłymi i nami, co żyj em„.? 

Nad szczęścia błysk, co złudą mar, 
Najwyższy skarb - rozumu dar. 

A wyzwie ten niechybny sąd, 
Kto bogów lży i wali rząd. 

I ześlą oni swą zemstę i kary 
Na pychę słowa w człowieku, 

I w klęsk odmęcie - rozumu i miary 
W późnym nauczą go wieku. 
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