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notat k reżyse a 
(na. „ i obok tematu) 

~ofokles, gdy się go czyta, może za fa scynować. 
Jest w nim coś z egzotyki i modlitewn go 

uniesienia. Pnywodzi na myśl Dostojewskiego. 
Jest moralistą . Spisuje tragiczne dzieje Edypa 
i Antygony ku nauce i przestrodze. Zdaje się 

być moralistą wierzącym bez zastrzeżeń w prawdy 
moralne, które pro pa guje. Jeśli sprawia wrażen i e, 

że w nie wątpi, to jest to ustępstwo na rzecz 
dra maturgii i ulubionej przez niego sofistyki. 

Czy rzeczywiście tak to wygląda! 
Czy pod maską niezmąconej pewności 

moralnej nie ukrywa się czasem !warz człowi eka 

poszukującego jakiejś formuły trwało ści , jakiejś 

moralnej zasady scalenia wewnętrznie rozdartej 
jednostki ludzkiej? By!by to Sofokles współczesny. 
Taki jak Malraux, Camus, Sartre, Cjide, Conrad, 

Bernanos, Anouilh„. 
Właśnie Anouilh! Dla niego Antygona jest 

bojowniczką ruchu oporu. Dla Brechta 
- zamordowaną antynazistką . W „Living ll1eatre" 

Antygona jest ma!a, blada i brudna. 
Nie wie, czego chce„. 

D ramat antyczny jest tak obcy naszej dzisiejszej 
scenie, że właściwie nie powinien być na niej 

grany. Powsta! dla takiego aktora i dla takiej 
architektury teatralnej, o jakiej my nawet nie 

mamy pojęcia. Inscenizator Sofoklesa nie ma zbyt 
dużego wyboru. Rekonstrukcję „muzealną" musi 

odrzucić. Wskrzeszenie spektaklu sprzed 
~5 wieków jest rzeczą z góry skazaną 

na niepowodzenie. Wszelkie próby 
urealistycznienia tej tragedii, narzucenia jej 

postaci mieszczańskiej tragedii rodzinnej prowadzą 
w kolejny ślepy zaułek . Można jeszcze pójść 

w kierunku misterium, stylizowanej obrzędowości . 

Można wreszcie postawić na polityczną 
publicystykę i użytkową aktualizację. 

I ten sposób najmocniej utrwalił się w tradycji 
inscenizacyjnej. Swego czasu pojawiła się 

na krakowskiej scenie Antygona, bojowniczka 
„solidarnościowej" opozycji, pojmana przez oddział 

ZOMO (!). Tego czasu na warszawskiej scenie 
pojawia si ę Antygona, niewinna ofiara wojny, 

uciekinierka z Sarajewa lub Cjroznego (! ). 
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P roblem przejmowania klasyki przez 
współczesność jest stary i pennanentny. Jest to 
problem selekcji, co zachować jako przekaz dla 

współczesnych, a z czego po prostu zrezygnować. 
Sprawa mądrego i wrażliwego wyboru. 

Właśnie wyboru, a nie zamiany (rzeczy dawnej 
na nową - sztyletu na karabin maszynowy etc.). 

W dramaturgii klasycznej podstawowym źródłem 
tego, co uniwersalne i ponadczasowe, jest sama 

postać dramatu (typ osobowości, natura człowieka). 
Natomiast cały ten historyczno-archeologiczny 

sztafaż obyczaju i teatralnej konwencji ma 
maczenie zgoła drugorzędne. Wprawdzie stanowi 
pewną warstwę motywacyjną - „tłumaczy" postać, 

często wpływa na jej wyraz fonnalny - ale także 
najbardziej poddaje się wszelkim manipulacjom, 
stanowiąc wyrazisty kontekst interpretacyjny dla 

postaci dramatu. 
Vwspółcześniać klasyka to tyle co pomagać go 
zrozumieć (,,uczytelniać") i przeżyć na nowo (na 
miarę współczesnej wrażliwości). Odwołując się 

do dwóch podstawowych pojęć w sztuce: idei 
i fonny - trzeba powiedzieć, że to ,,idea" 

wykazuje większą żywotność (niejednokrotnie 
wymieniając fonnę) - ,,fonna" często wykazuje 

swój fonnalizm. Vwspółcześniać klasyka to 
uwspółcześniać myśl, sens dramatu, ożywić na 

nowo postać poprzez pryzmat współczesnej wiedzy 
o naturze człowieka. Przerzucić pomost pomiędzy 

wrażliwością autora i widza. Teatr to okrutne 
,,laboratońum" penetrujące ludzką psychikę. Na 

scenie ciekawy jest (lub - nie) przede wszystkim 
sam aktor i to co się w nim i z nim dzieje. Cała 

reszta to wymyślone „protezy" (metodą 
swobodnych skojarzeń), mające na celu ukrycie 

bezradności intelektualnej reżysera, a warsztatowej 
- aktora. Obawiam się, że zalewająca polski teatr 

(tak zaraźliwa) fala uwspółcześniania dzieł 
klasycznych wskazuje zarówno na pewien 

niedowład intelektualny, jak i na nieumiejętność 
pracy z aktorem, a także na beztroską 

młodzieńczą dezynwolturę. Cóż, dopóki są 
pieniądze, a autor - nieboszczyk ... 

Z notatek reżysera 

I I I Słucham, oglądam, czytam„. 
Kaliskiego Witkacego zrealizowano dla 
wielbicieli filmów Quentina Tarrantino 

(telewizyjne zemania reżysera!). 

Na płockiego Szekspira spojrzano poprzez 
filmowe komedie braci Marx. 

Na warszawskiej scenie „wzbogacono" Szekspira 
o liczne kopulacje, pląsających transwestytów, 
wideoprojekcję hardpomo, telewizor, motocykl 

i lodówkę„. Na scenie chorzowskiej 
„uwspółcześniono" także biednego Williama 

poprzez koncepcję postaci Puka-kobiety, epatującej 

widzów gołym biustem, wyciąganiem ze spodni 
świecy w kształcie penisa, czytelną sugestią, 
że Oberon chlusnął w twarz śpiącej Tytanii 

strumieniem spenny„. 
Pomańskiego Wyspiańskiego otwarto kluczem 

równie modnym: goła modelka, lesbijki, 
akt seksualny ... 

Teatr „wolnych skojarzeń" i współczesnych 
gadżetów, dla którego wymyślono prestiżową 

nazwę „postmodernizm". Pozbawiony istotnych 
sensów (bo banalny w swych konstatacjach) 

i prowokujący widza bezpruderyjnym seksem, 
który nie otwiera żadnego pola znaczeniowego, 

nonnalnego widza raczej żenuje, a pobudliwego 
seksualnie niezdrowo podnieca. Taka „komercja", 
odmóżdżająca, która skłania do podejrzeń, że nasi 

młodzi - zdolni reżyserzy mają jakieś kłopoty 
ze swoją seksualnością. 

Co groźniejsze - paru równie młodych 
recenzentów („po koleżeńsku") wmawia nam 

wszystkim, że oto mamy do czynienia z nowym, 
oryginalnym sposobem „odczytywania" klasyki, 

przybliżenia jej współczesnemu widzowi. 
Zatem przepis na „danie z klasyka" jest dziecinnie 

prosty - lodówka (żeby się nie popsuło) i seks 
(żeby dobrze przypieprzyć). Vff! 
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W Antygonie Sofoklesa odnajdujemy parę 
tematów o uniwersalnej, bliskiej nam naturze. 

Po pierwsze - autor ustanowił tragiczny 
(bo bez wyjścia) konnikt pomiędzy 

„prawem boskim" a „prawem ludzkim". 
Między tym, w co człowiek wierzy, 

jego tradycją, zasadą i obyczajem, a„. właśnie! 
Co mieści· w sobie ten drugi człon 

konfliktu - „prawo ludzkie"! 
Antygona, odwołując się do prawa boskiego, do 

moralnego imperatywu, tak naprawdę nie różni się 
od swego protagonisty, Kreona. On też wierzy 

w bogów i w zasady moralne. To nie jest „czarny 
charakter" przeciwstawiony „moralnej i niewinnej" 

Antygonie. Chyba że będziemy się upierać, 
że Kreon uosabia człowieka złego, pozbawionego 

wiary, uczuć i wszelkich zasad, bezwzględnego 
tyrana „. (Słowo „tyran" wprawdzie pada z ust 

Antygony, ale może to być czysto subiektywna 
ocena, a i w starożytnej Cirecji słowo to nie miało 
tak okrutnej, współczesnej konotacji, kojarzącej się 

nam z Hitlerem i Stalinem). 
Co zatem ukrył autor pod pojęciem „prawa 

ludzkiego", przeciwstawionego w obrazie 
tragicznego konfliktu „prawu boskiemu", 

a zobrazowanego relacją Kreon - Antygona! 
Sofokles, niezłomny konserwatysta (dzisiaj byłby 

to klerykalny prawicowiec), ukrył pod tym 
pojęciem swój lęk przed rosnącą demokratyzacją 

i laicyzacją greckiego społeczeństwa. 
Pamiętajmy, że była to epoka Peryklesa, 
„złoty wiek" demokracji ateńskiej . Owo 
„prawo ludzkie" (znaczone negatywnie), 

a reprezentowane przez Kreona, to kształtujące się 

reguły życia społecznego, stawiające 

w centrum uwagi jednostkę ludzką 
(oznaczoną dramatycznym makiem pychy 

- hybris), rozluźniające jej związek 
z religią, powołujące dramatyczny 

spór o granice ludzkiej wolności 
(zakreślone przez wiarę, umowę społeczną 

lub przez samą jednostkę). 
Na tym poziomie Antygona była 

ostrzeżeniem (publicystyczno-politycznym) 
przed ekspansją demokratycznego żywiołu. 

Czy jest nim także dzisiaj! 
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Z notatek reżysera 
P o drugie - demokracja ateńska ujawniła VI 

problem stosunku jednostki (obywatela) 
do państwa i postawiła wymóg podporządkowania 

się jednostki wo!i ogółu zbiorowości. Co z ko!ei 
zogniskowało spory wokół ideału sprawiedliwego 
i demokratycznego władcy. Przeciwstawne na ten 

temat argumenty zostały „wpisane" w postać 
Kreona. Tak, że jawi się on nam jako 

„wewnętrznie rozdarty" wizerunek, nie mogącego 
się do końca zrealizować politycznego ideału. 

Poprzez klęskę Kreona Sofokles wyraźnie 
opowiada się za tezą , że w demokratyzującym się 

społeczeństwie. greckim dawny - dobry, 
podlegający erozji, obraz władzy nie da się 

ukształtować według nowych reguł i założeń . 

Vpraszczając (dla klarowności konkluzji) -
byłabyż Antygona dzisiaj dla nas zaczynem do 

refleksji nad istotą współczesnej demokracji! 
I jeszcze jedno - co ma do tego wszystkiego 
„artystyczne nadużycie" w postaci kreowania 

Kreona na współczesnego krwiożerczego dyktatora, 
pozbawionego wszelkich zasad (a pozbawić Kreona 
pozytywnych wartości to odebrać mu jego tragiczny 
wymiar), a Antygony na „bojowniczkę z politycznej 

opozycji" albo też na „ofiarę wojny 
gdzieś spod Sarajewa"! 

W ydaje się, że Antygona i Kreon VI ( 
przeglądają się w sobie. Ta „zwierciadlana" 

konstrukcja postaci organizuje się wokół kilku 
wspólnych elementów - cech. Vpodabnia je 

przede wszystkim wspólny cel - idee fixe. 
V Antygony jest to idea „wielkości" (sławy), 

uświęcona ostatecznie męczeńską śmiercią. 
V Kreona jest to idea „wielkiego władcy", 

bezkompromisowego w pojmowaniu prawa 
i sprawiedliwości. Oboje cechuje moralny 

imperatyw wewnętrzny i równie silna 
determinacja w podążaniu wytyczoną drogą. 

Oboje są fanatykami idei (świętości i władzy). 
Koniec obojga równie jeden: 

Antygona popełnia samobójstwo, Kreon staje się 
ofiarą psychicznej autodestrukcji (i też jakby nie żył). 

Oboje, tak naprawdę, są samotni, reprezentują 
wyłącznie siebie w drodze do własnego 

.jądra ciemności" (Conrad), do tragicznego 
samopoznania. Pozbawieni społecznego zaplecza, 

uwikłani w wyniszczającą licytację racji, uporu 
i pychy fascynują zgubnym biegiem ku granicom 

własnej wolności i ogromnym pragnieniem 
odnalezienia własnej tożsamości . 
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Z notatek reżysera 

„ 

(idyby to był film, wszystko zaczynałoby się 
od wielkiego zbliżenia trupa Polinika. 

Trup jest nagi. Rozpada się prawie na naszych 
oczach w deszczu i w słońcu i w wietrze. 

Od niego wszystko się zaczyna i na nim się 

kończy. Jest on samą fizycznością; fizycznością, 
która umiera; dla której umiera młoda dziewczyna. 

Chciałbym, aby w moim teatrze był taki trup. 
To on stanowi centrum dramatu; 

jest „najważniejszym aktorem". Martwa cielesność, 

która powoli przemienia się w proch, upodabnia 
do ziemi, aż rozpłynie się zupełnie - człowiek. 

To też chciałbym pokazać. 

I jeszcze dużo więcej. 
I nie wiem, czy mi się to uda, 
ale jak powiada pewien poeta: 

A11d I musi borrow cvcl}' chmging shJpc 
To hnd L'Xprc~sivn„. dJnn', dmcc 

Likc a J,mcm.C! bw. 

Muszr chwytać kaidy zmienny fo7tałt ... 
tanczyć„. tanayć. „ 

/ 



Ród i dzieje 
OFOKLESA 

V rodzil się w podateńskiej wsi Kolonos 
około 496 r. p.n.e. Przeżył więc zwycięstwo nad 

Persami jako dorastający młodzieniec. Zachowała 
się wiadomość, że w bitwie pod Salaminą, a więc 
w wieku lat około piętnastu, przewodził, grając na 

lirze, chórowi śpiewającemu pean dziękczynny. 
Jego talent i wykształcenie muzyczne podkresla 

tradycja starożytna; był on nie tylko kompozytorem 
muzyki do swych tragedii (było to pierwotnie 
rzeczą normalną i dopiero w drugiej połowie 

V wieku zaczęły zdarzać się wyjątki), ale 
w młodości , kiedy jeszcze występował jako aktor, 

zasłynął grą na ,.kitarze" (rodzaj liry) w roli 
mitycznego kitarzysty Tamyrisa . 

Pochodził Sofokles z zamożnego mieszczaństwa: 
ojciec jego, o ile trafnie interpretujemy wzmianki 

starożytne, był właścicielem wytwórni broni, 
a może po prostu nożownikiem. Wykształcenie 

otrzymał, podobnie jak w dziedzinie muzyki, także 

w innych dziedzinach niewątpliwie bardzo 
staranne; oparte przede wszystkim na kulturze 

estetycznej, na znajomości poetów, muzyce, 
śpiewie, tańcu, gimnastyce: wykształcenie dążące 
do ideału ,.kalokagathii", tj . pełnej harmonii zalet 
duchowych i fizicznych. I w pamiąci potomnych 

Sofokles pozostał właśnie takim: pięknym 
duchowo i cieleśnie, czarującym w obejściu, 

miłym kompanem, człowiekiem cieszącym się 
powszechną sympatią. W młodości zdobył sobie 

sławę jako aktor nie tylko rolą Tamyrisa, ale i rolą 
kobiecą (homeryckiej królewny Nauzykai), 

w której zachwycił wszystkich sceną taneczną gry 
w piłkę z chórem dziewcząt [„.) 

Jako tragik zdobył sobie powodzenie Sofokles 
bardzo prędko, i powodzenie to nie opuszczało go 

aż do śmierci. Mając zaledwie 2.8 lat odniósł 
w zawodach dramatycznych zwycięstwo nad 

starym mistrzem Ajschylosem, który sam ongi 
czekać musiał na swoje pierwsze zwycięstwo 

znacznie dłużej, bo aż do 41 roku życia . 

Z ogólnej liczby występów Sofoklesa w zawodach 
w każdym razie więcej niż polowa przyniosła mu 

pierwszą nagrodę; trzeciego miejsca nie 
przysądzono mu nigdy. 



Styl jego sztuki odpowiada! w pełni duchowi 
czasu i nie trac i ł oparcia nawet w okresie wojny, 
kiedy nowe prądy, ostro nieraz przeciwstawiające 

się dawnym, glośno dawały mać o sobie. 
Wyraziciel tych nowych prądów, Eurypides, 

za życia cieszył się powodzeniem raczej 
tylko w pewnych szczuplejszych grupach 

i zwycięstw odni ósł niewiele. 
Sofokles żył bardzo długo; umarł 

w roku 406 p. n.e., mając lat 90. Jego talen t 
twórczy nie osłabi do ostatn iej chwili : napisana 

przed śmiercią, a wystawiona dopiero po śmierci 
poety tragedia Edyp w Kolonie niczym 

prawie nie zdradza wieku swego twórcy, 
a niektóre jej ustępy należą do najpiękniejszych, 

jakie Sofokles napisal; wśród nich pieśń chóru 
poswięcona urodzie jego wsi rodzinnej, 

wzruszające pożegnanie odchodzącego poety 
z najbliższym mu zakątkiem ziemi. 

W komedii wystawionej w kilka miesięcy 
zaledwie po jego zgonie w pełnych sympatii 

słowach mówi się o Sofoklesie jako o człowieku 
szczęśliwym, który długo żył, wiele pięknych dzieł 

stworzył i pięknie umarl, nie zaznawszy niczego 
złego. Ostatnie słowa dotyczą zapewne faktu, 

że śmierć Sofoklesa nastąpiła w chwili, gdy Ateny 
zdobywały się na ostatni w tej fatalnej dla nich 

wojnie wysiłek, który uwieńczony został 
powodzeniem: zwycięstwem w bitwie morskiej 

około wyspy Arginuz; Sofokles umierał 
więc zapewne z nadzieją na ocalenie ojczymy. 

Zwycięstwo jednak nie przyniosło na dalszą 
metę polepszenia i gdy grano ową komedię, 

sytuacja pogorszyła się na nowo 
i wyglądała raczej beznadziejnie: 

istotnie w tym samym jeszcze roku 405 p.n.e. 
nastąpiła ostateczna klęska. 

Ze śmiercią Sofoklesa związana jest ciekawa 
legenda. Jego grób rodzinny znajdował się za 

murami miasta, w miejscu, które w chwili jego 
śmierci okupowane było przez Spartan: 

była więc trudność z pochowaniem zmarłego 
w mieście poety. Otóż legenda mówi, że wodzowi 
spartańskiemu Lizandrowi dwukrotnie ukazał się 

we śnie Dionizos, nakazując mu, by zezwolił 
na pogrzeb jego sługi, tragika. Za pierwszym 

razem Lizander nie usłuchał, 
za drugim jednak ustąpił i posłał 

do Aten herolda z zawiadomieniem, 
że pogrzeb odbyć się może. 

Stefan Srebrny 



Tebański mit o 

A ntygona należy do najwcześniejszych 
spośród ocalonych siedmiu tragedii Sofoklesa. 

Po temat do niej sięgnął Sofokles do 
tebańskiego cyklu mitów. Qłówny trzon tego 

cyklu stanowiły dzieje nieszczęsnego rodu 
Labdakidów, dzieje tak tragiczne, iż nic 

dziwnego, że ze szczególnym upodobaniem 
zajęli się nimi tragicy; wśród zachowanych 

tragedii Sofoklesa jeszcze dwie 
(Król Edyp i Edyp w Kolonie) 
czerpią z tego samego źródła. 

Mit o Labdakidach w kolejnych swoich 
wcieleniach poetyckich przybierał formy 
różniące się między sobą w szczegółach: 
inaczej przedstawiał się w opracowaniu 

epickim, inaczej u Ajschylosa, 
jeszcze inaczej u Sofoklesa. 

W ujęciu Sofoklesa wygląda on tak: 
l<ról Teb Lajos, syn Labdaka, otrzymał 

z Delf wyrocznię, która głosiła, 

że przeznaczone mu jest umrzeć z ręki syna. 
Qdy syn ów przyszedł na świat, kazał go Lajos 
porzucić na górskim pustkowiu, aby tam zginął. 

Jednak sługa, któremu to zostało zlecone, 
ulitował się nad dzieckiem i zamiast je 

porzucić, oddał pasterzowi z Koryntu. Ten 
zaniósł dziecko na dwór królewski; bezdzietna 

para królewska, Polibos i Meropa - przyjęła je 
za swoje. Syn Lajosa, któremu przybrani 

rodzice nadali imię Edypa, wychowany został 
przez nich w przeświadczeniu, że jest ich 

rodzonym synem. Zdarzyło się jednak kiedyś, 
gdy był już dorosłym młodzieńcem, że mu ktoś 

zarzucił, iż jest tylko dzieckiem przybranym. 
Mimo że przybrani rodzice zaprzeczyli temu, 

Edyp, aby położyć kres szerzącym się plotkom, 
udał się do Wyroczni Delfickiej z prośbą 

o potwierdzenie. Tam jednak, zamiast 
odpowiedzi na swoje pytanie, 

otrzymał straszną przepowiednię: 

że zabije ojca i ożeni się z matką. 

LABDAKIDACH 

W przekonaniu, że jest synem Polibosa 
i Meropy, Edyp postanowił nigdy 
nie wracać do Koryntu i poszedł 
przed siebie gdzie oczy poniosą. 

Na wąskim górskim rozdrożu 
spotkał jadącego wozem Lajosa. 

W wyniku sprzeczki zabił go, nie wiedząc, 
z kim ma do czynienia. W ten sposób spełniła 

się pierwsza połowa wyroczni. Idąc dalej, 
znalazł się Edyp pod Tebami, które cierpiały 

wówczas od okrutnego potwora, Sfinksa; ów 
zadawał ludziom zagadkę, której nikt 

rozwiązać nie potrafił, i gdy nie otrzymywał 
odpowiedzi, zabijał ich. Edyp zagadkę 
rozwiązał, uwolnił miasto od Sfinksa 

i w nagrodę otrzymał rękę świeżo owdowiałej 
królowej Jokasty - własnej matki. 

Tak spełniła się druga połowa wyroczni. 
Szereg lat panował Edyp w Tebach szczęśliwie. 

Doczekał się z Jokasty czworga dzieci: 
dwóch synów, Eteoklesa i Polinika, 
i dwóch córek, Antygony i Ismeny. 

Aż wreszcie wybuchła w Tebach straszna 
zaraza. Wyrocznia, zapytana o radę, 

odpowiedziała, że przyczyną zarazy jest zmaza 
plamiąca miasto, w którym przebywa nie 

wykf}'ly dotąd i nie ukarany zabójca Lajosa. 
Edyp energicznie zabrał się do sprawy 
wykrycia zabójcy, co krok za krokiem 

doprowadziło go do podejrzeń, że zabójcą jest 
on sam, że ów spotkany kiedyś w górach 

podróżny - to był właśnie Lajos. 
Równocześnie przybył z Koryntu posłaniec 

z wieścią o śmierci Polibosa i obwołaniu Edypa 
królem Koryntu. Był to ten sam pasterz, 

który ongi otrzymał go z rąk sługi Lajosa jako 
niemowlę. Mimo że wyrocznia co do zabicia 

ojca pozornie się nie sprawdziła, Edyp 
odmówił powrotu do Koryntu w obawie 

sprawdzenia się jej drugiej połowy. Wówczas 
pasterz koryncki wyjawił mu całą prawdę. 



Aby wyświetlić sprawę swojego 
pochodzenia, kazał Edyp sprowadzić 

ze wsi owego sługę Lajosa; konfrontacja 
z nim posłańca z Koryntu doprowadziła 

do ostatecznego wykrycia prawdy. 
Jokasta, dla której już po pierwszych 

zeznaniach Koryntianina wszystko stało się 
jasne, popełniła samobójstwo; Edyp w szale 

rozpaczy wykłuł sobie oczy. Na tym jednak nie 
kończą się tragiczne dzieje rodu. Edyp po 

samooślepieniu pozostał w Tebach jako król 
- zresztą raczej de iure niż de facto. Synowie 

jego, dorósłszy, ujęli w swe ręce faktyczne 
rządy. to im jednak nie wystarczyło: 

aby oślepionemu ojcu dać do zrozumienia, 
że nie jest już królem, posła li mu w darze 

nie tę część mięsa ze zwierzęcia ofiarnego, 
jaka się królowi należy. Wtedy on w gniewie 
przeklął ich: niech zginą w bratobójczej walce. 

Spełnienie klątwy nie dało na siebie długo 
czekać. Między braćmi wybuchł zacięty spór 
o władzę, zakończony wygnaniem Polinika. 
Wygnany udał się do Argos, gdzie poślubił 

córkę króla Adrasta i namówił swego teścia do 
przedsięwzięcia wyprawy wojennej przeciw 

Tebom. Pod naczelnym dowództwem Adrasta 
siedmiu wodzów szturmowało do siedmiu bram 

tebańskich. Szturm został odparty [ ... ] Teby 
wyszły z walki zwycięsko. Ale król Eteokles 

zginął: wystąpił do walki z bratem - i ten 
bratobójczy pojedynek zakończył się śmiercią 
obu. Tak doszczętnie wyginął - przynajmniej 

w męskiej !inii - przeklęty ród. 
Dzieje rozpoczęte nieświadomym ojcobójstwem 

Edypa zakończyły się świadomym 
bratobójstwem jego synów. 

Tu rozpoczyna się akcja Antygony 
Sofoklesa. Rozpoczyna się jeszcze przed świtem, 

tej samej nocy, kiedy od miasta odeszły 
zwyciężone zastępy wrogów, pozostawiając pod 

murami trupy poległych braci. Ale nie tylko 
o tym dowiadujemy się z pierwszych słów 

tragedii: słyszymy jeszcze, że nowy, po śmierci 
Eteoklesa, władca Teb, Kreon, zakazał grzebania 

Polinika, jako zdrajcy i wroga ojczyzny. 
Zakazowi temu sprzeciwi się siostra zabitego, 

Antygona - i to będzie osią dramatu. 

Stefan Srebrny 



konflikt 
sprzecmych 

PRAWD 
Ze zb1orow 

Działu Dokumentacji 
ZG ZASP 

H istoria czynu Antygony jak najbardziej 
nadawała się na temat dla tragika, gdyż już sama 

przez się zawiera w sobie element tragizmu. 
Ścierają się w niej dwie prawdy, z których każda 

ma coś za sobą, dwie racje z natury z sobą 
sprzecme i nie dające się z sobą w pełni pogodzić. 

Jeśli nawet jedna z nich musi być umana za 
wyższą i ostatecme jej zwycięstwo za słusme, to 

jednak nie jest to po prostu zwycięstwo dobrej 
sprawy nad złą. Konflikt takich dwóch 

sprzecznych prawd jest nieunikniony 
i nie do rozwiązania 

(i w tym właśnie tkwi to, co nazywamy 
tragizmem). l dwie ścierające się postacie, 

z których każda działa w imię jednej z dwóch 
ścierających się prawd, i każda pada ofiarą swojej 

prawdy, są postaciami tragicznymi. Tę tragicmą 
sprzecmość wcielił Sofokles w akcję swego 

dramatu w sposób pełny i wielostronny. 

Stefan Srebrny 
Teatr grecki i polski 

Warszawa 1984 



Dyrektor Naczel ny i Artystyczny 

TOMASZ SZVMAŃSKI 

Z-ra Dyr~ktora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych 

TERESA PLVTA 

Kierownik I i tcracki 

MAł.(jORZATA VRBAN IAK 

Kierownik muzyczny 

MARIUSZ MATUSZEWSKI 

Kierownik Działu Organizacji Widowni 

KRYSTYNA RO LO FF 

Realizator imprez 

BOŻENA WOJCIESZAK 

Kierownik techniczno-gospodarczy 
HENRYK SKAMIRA 

Kierownik Seką i Przygotowania Spektakli i Obsługi Sceny 
MIECZVSłAW FRĄCKOWIAK 

Pracownie: 
elektro-akustycma 

Bogdan Stachowiak, Zbigniew Nawrocki, (jrzegorz Kluczka 
fryzjerska 

Mańa Michalska, Mańa Sucholas 
krawiecka damska 

Danuta Freitag, Mańa Szałata 

krawiecka męska 

Mańan Suchodomski, Paulina Parulska 
plastyczna 

Krzysztof Dzionek, Ludwik Podgórski 
śl usarska-stola rska 

Krzysztof Chorbiński, Stefan Sołtysek, Andrzej Wachowski 
Ciarderobiane 

Danuta Filipek, Teresa Wolińska 

Montazyści dekoracji 

Czesław Budnik, Dańusz Kniaź, Leszek Nowak 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe i indywidualne na bilety wstępu 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 
tel. 426-16-15 

Kasa Teatru czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.00-1 7.00 

oraz na godzinę przed każdym spektaklem 

Redakcja programu 

Małgorzata Urbaniak 

Opracowanie grafi czne 

Uta Dorczyk 

Przygotowanie wydawnicze 

ars nova 
Pomań, uL Spichrzowa 37 

Druk i oprawa 
COL(jRAF, Pomań, ul. Tarnowska 17 

W programie wykorzystano zdjęcia Mirosława Skrzypkowskiego 

repertuar 
Aleksander Fredro 

Zemsta 

Rapsod o Swiętym Wojciechu 
Scenariusz: Tomasz Szymański 

Adam Mickiewicz 
Pan Tadeusz 

Aleksander Fredro 
Gwałtu, co się dzieje! 

Juliusz Słowacki 
Balladyna 

Molier 
Mieszczanin szldchdcem 

Sławomir Mrożek 

Śmierć porucznik'1 

Hans Christian Andersen 
Królowa Sniegu 

Alan Alexander Milne 
Kubuś Puchatek 

Paul Maar 
Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich 

W przygotowaniu: 

Benedykt Hertz 
Trzewiczki szczęśda 

W spektaklu wykorzystano następujące utwory muzyczne 
Jana (/arbarka: 

Brother Wind March 
Psalm 

Gula, Ciula 
Mo/de Cantide 

The Tall Tear Trers 
Darvanan 

oraz muzykę 

Tadeusza Woźniaka 
do teksru 

Zbigniewa Herberta 
/di dokąd poszli tamci 




