


Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

KRZYSZTOF .ROŚCISZEWSKI 

Z-ca Dyrektora 
vVŁADYSLA w JEŻEvVSKI 

Kierownictwo literackie 
JADWIGA BARGIEŁOWSKA 
ELŻBIETA LENKIEWICZ 

Kierownik muzyczny 
LUCJAN MARZEWSKI 

S e z o n 1979/80 

SOFOKLES 

ANTYGONA 
transkrypcja - Helmut KAJZAR 

pieśni chóru w przekładzie 

Kazimierza MORAWSKIEGO 



O autorach starożytnych i ich twórczośc i, in
formacje są skromne. Wiadomo, że Sofokles był sy
nem Sofilosa z attyckiej gminy Kolonos, rzemiecil
nika produkującego miecze. Żył w Atenach w la
tach 496-406 za panowa „ia P crykle:a. Brał udział 
w wojnach, jakie prowadził władca , piastując urząd 

stratega. Mając przeszło 80 lat został wybrany do 
grona oligarchicznych komisarzy zwanych próbuloi, 
przygotowujących zmianę ustroju Aten . Poza tym 
był kapłanem jednego z greckich herosów Amyno
sa, co świadczyło o jego pobożności, która to reali-
zowała się w starożytności jako kult bogów i hero
sów. 

W Bibliotece Aleksandryjskiej i stniało pod 
imieniem Sofoklesa 130 ut\vorów, dziś znamy 114 
tytułów jego dzieł. Odniósł nimi 18 zwycięstw na 
Wielkich Dionizjach, 6 na Lenajach, tylko 6 razy 
przepadł w konkursie, nigdy nie był na 3 miejscu. 
Z tak bogatej twórczości zachowało się tylko 7 tra
gedii i duże resztki dramatu satyrowego. 

Ze względów technicznych udało się badaczom 
ustalić daty tylko trzech. Oto tytuły utworów So
foklesa: „Ajas", „Antygona" - 442, „Elektra" 
- 415, „ Trachinki", „Król Edyp", „Filoklet" -
- 409 i „Edyp w Kolonie" . 

Wprowadzenie trz ciego aktora, powiększenie 
liczby chóru z 12 do 15 osób, używanie boga tszych 
dekoracji niż to czynili Ajschylos i Eury pides -
dwaj pozostali z wielkiej trójki tragików greckich , 
były zasługami, jakie położył dla rozwoju szhki 
teatru twćrca „Antygony". 



MIT RODU LABDAKIDÓW 

LAJOS - władca Teb 

EDYP - syn Lajosa i Jokasty, wg wersji ukształto · 
wanej przez tragików greckich pod wpływem wy
roczni delfickiej. Wedle niej przed urodzeniem Edy
pa, Apollo przepowiedział, że zabije on ojca , i ożeni 
się z własną matką, dlatego Lajos usunął noworodka 
z domu. Okaleczone (z przebitymi u kostek nogami 
- stąd imię Edyp) dziecko przejął i wychował król 
Koryntu. Edyp dowiedziawszy się o ciążącym na 
nim fatum, opuścił Korynt, w drodze do Teb spot
kał nieznanego sobie Lajosa i zabił go z powodu 
drobnej sprzeczki. Za uwolnienie Teb od sfinksa, 
został obwołany królem i ożenił się z Jokastą -
własną matką. 

ANTYGONA, ISMENA, ETEOKLES I POLINIK -
dzieci Edypa i .Jokasty. Mimowolne zbrodnie Edypa 
ściągnęły na kraj zarazę . Kiedy jej przyczyny zo
stały ujawnione, Edyp oślepił się i z rozpaczy skazał 
się na dobrowolne wygnanie. Jokasta popełni!a sa

mobójstwo. 

KREON - brat Jokasty sprawujący w Tebach wła
dzę po upadku Edypa. Przed objęciem jego rządów 
Eteokles i Polinik stoczyli bratobójczą i śmiertelną 
walkę o tron. Kreon wydał zakaz grzebania zwłok 
Polinika uznanego za najeźdźcę. 

ANTYGONA - sprzeciwiła się zakazowi Kreona, 
pogrzebała zwłoki brata. Za czyn ten została zamu
rowana w jaskini i pope1niła samobójstwo. Wraz 
z nią zginął Hajmon, jej narzeczony i ostatni syn 
Kreona. W wyniku zarządzeń Kreona zginęła także 
jego żona Eurydyka, ponieważ nie mogła przeżyć 

śmierci swego syna. 

:-Ki I ka m ljili 

Ilekroć spotkałem się z tekstem Antygon 
zawsze byłem głęboko poruszo y ... ogl dana na sce
nie n igdy nie zdołała we mnie poruszyć niczeg 
prćcz kilku r eflek j i na temat scenografii albo gry 
aktor ów„. może te przekłady brz i ą gorzej m ówione 
głośno„ .. a może od momentu ki , y zobaczyłem 

w kin ie jak Lumumbie przybij ano gwoździami ręce 

do stołu nie mogę j uż z:i.ie 4ć jak ktoś ubrany w grec
ką tunikę recy t '..l je podniosłe tyrady o śmierci ... 
a przec ież obchodz ił mn ie fi lm Elekt ra ale to działo 
się w kraj obrazie surowym jak te teks ty a nie 
w p·:de1ku na~zej sceny i nie było w ielu ozdobników 
reżyserskich„ . a może niemożliwe je t przen iesie:iie 
tek::Ll pisaneg na okreś oną architektu ę amfite
a tru g reckiego do naszej miesz:::zańskiej sceny p·: 
dełkowej „. co d1iś , •. ~erry o greckim chóae te 
chóry zawsze są u na::; śmi~zne, popei:n iamy ciąg le 

o :;zu~twa a prze"' ież nawet przekład tych tekstów 
jest kastracją bo nie można muzyki przełożyć " y
łącznie na słowo„ . bierzemy coś, co już dawno umar 
ło i to zaledwie k ilka elementów odrysowujemy 
z obra zków kostium y i kolumny, tropimy, gdzie 
stał chór i staram się zlepić z tego coś żywego 

zas tanawiam y się ·o napisał Sofokles a le on napi
s ał utwór o tragedi i Ant gon a dla mnie najbar
dzi ej t rngiczna jest Euryd yka ; jej nie pozwolono 
nawet dokonać wyboru kłam '. e:ny że coś wiemy 
o ty m t atrze i młodzieży szkoln j każe się wierzy<" 
że wprowadzamy j ą w świat t eat ru greckieg t 1k 
jakby nie wym ślono go nam w wieku X L r „. a może 

nie m usimy kłamać młodz i eży na t mat naszej pse
udogrec kiej kultury choć kilku panów i pań p isze 
w gazetach że musimy a jeśli prawda o Antygo
nie w tym na.;zym m ie.:;zczat'lskim pudełk i ~ce .1y 
je:. L taka ątpliwa a j eśli j ;,;,ż dzis iaj ni jest uo
z:.t mia!y chór a każdy przekład je~ t kłams twe:n, 

moż e wGl r: o 1:ZJk c.. ć rra. zej prawdy o An tygo:'.lie 



w innej przestrzeni scenicznej i przy pomocy tekstu 
Kajzara który brzmi współcześnie ... 

jeśli to także jest kłamstwem jes~eśi:ny przy~ 
najmniej uczciwi w bezradnym stawianiu pytan 
i uporczywym szukaniu odpowiedzi za wszelką ce

nę nawet za cenę porażki. 

Konstanty Puzyna 

KILKA SŁÓW O TEATRZE POLITYCZNYM 

Panowie! Zebraliśmy się oto (zawsze mówi 
się „oto" w takich razach), aby podyskutować o te
a trze politycznym . Termin ten w Polsce Ludowej 
służy od lat ludziom teatru do tego, do czego kie
dyś getry : poświadcza, że mamy do czy nienia z po
ważnym, świadomym obywatelem. Nie bardzo wia
domo, co znaczy . Eo co mie3iąc znaczy co innego. 

Dobrze więc, że za czynamy od próby uściśle
nia r:ojęć . Pan Jerzy Kreczmar powiada, że w bar
dzo sze.:-okim sensie każdy teatr jest polityczny . 
Słusznie. Wtedy, kiedy pcd słowem „polityka" ro
zumiemy wszelką działalność publiczną. Tak sze
roki zakre:; terminu jest co pra wda dyskusyjnie 
jałowy : jeżeli każdy teatr jest polityczn.y , to teatru 
politycznego nie ma. Ale w uwadze Pańskiej zawie
ra się pewna interesująca intuicja, nie samego te
atru dotycząca , lecz naszej dzisiejszej świadomości. 
W stabilnym, dostatnim i spokojnym społeczeńst

wie mieszczańskim końca XIX wieku nikomu na 
co dzień nie przyszłoby przecież do głowy, że wszel
ka działalność publiczna jest działalnością politycz
ną . Obruszyłby się za to . Dzisiaj przeciwnie: świa
domość tego faktu dopada nas w tramwaju i w skle
pie, w fabryce, w kinie i we śnie . To nasza dzisiej
sza sytuacja r:olityczna sprawia, że teatr żywy i te
atr polityczny stały się niemal synonimami. 

Tak, Polityczny jest u nas każdy teatr żywy. 

Bo istnieje jeszcze teatr martwy , ilościowo pr zew a -
żający. To taki teatr, który publiczność przyjmuje 
oboj ętnie . Poklaszcze trochę przez grzeczność i wy
chodząc mówi: śliczne dekoracje, jaki śmieszny był 
ten aktor w rudej p eruce, prawda? A ja strasznie 
lubię Łomni2kiego i zawsze go oglądam w tele
wizji, więc dziś go chciałam zobaczyć na scenie, bo 
to jednak co innego. Taka reakcja przeważnie ozna-
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cza, że mamy do czynienia z teatrem mało obcho
dzącym ludzi; publiczność wynosi z niego w naj
lepszym razie dość nieokreślone „przeżycie este
tyczne", lub poczucie „kulturalnie spędzonego wie
czoru". Jeżeli mówić o polityczności teatru w węż. 
szym już, konkretniejszym sensie słowa - taki 
martwy teatr jest zatem apolityczny. Pust y po 
prostu. 

Zauważcie panowie: nie tylko zwięziłem już za
kres terminu . Przesuwam także - świadomie -
Waszą uwagę ze sceny na widownię. Padło tu sło
wo „społeczeństwo", tak, ale ja chciałbym mówić 
konkretniej : o grupie paruset ludzi, do których 
dziś wieczorem zwraca się teatr. Panowie mówiliś
cie przede wszystkim o repertuarze politycznym 
i o jego scenicznej interpretacji. 

To jednak ty lko cząstka zagadnienia. Naj
mniej ważna . Sztuka polityczna w rozmaitych wa
runkach rozmaicie „gra" politycznie - przypom
niał przed chwilą Pan Kreczmar. Znowu słusznie, 

bo w teatrze politycznym podstawowa jest sprawa 
odbioru. Teatr polityczny - ciągle w tym węższym 
sensie słowa - istnieje w każdej epoce, ale jest 
szalenie zmienny. W każdym momencie i w każdym 
miejscu Europy czy świata co innego może nagle 
stać się teatrem politycznym . Pan Bohdan Korze
niewski powiedział, że „Dziady" to jest wielki te
atr polityczny . Jest, oczywiście, ale potencjalnie: 
to przecież tylko tekst. Jedynie na scenie „Dziady" 
bywają wielkim teatrem politycznym. Parę lat tem1.i 
widzieliśmy w Warszawie mały festiwal „Dziadów", 
cztery przedstawienia z kilku miast Polski : były to, 
w moim przynajmniej odczuciu, spektakle zgDła 

polityczne. Nikt z nas natomiast nie wątpi, że in
sceni·zacja Bardiniego w roku 1955, to były mani
festacje teatru politycznego. 

Panowie! Wydaje mi się, że teatr polityczny 
to wcale nie ten teatr, który posługuje się tekstem, 
gdzie mowa o problemach po!ity cznych, o polityce 

i polity kach. Więcej - że głównym problemem te
atru politycznego nie jest problem politycznej dra
maturgii, ani nawet jej politycznej interpretacji 
scenicznej . że najważniejszy jest tu problem kon
taktu między sceną a widownią, spię c ia, które spra
wiaj ą , że widownia zaczyna się angażować politycz-

nie w spektakl. 
Ten moment bardzo trudno uchwytny , prawie 

niemożliwy do określenia teoretycznego, często bę
dący niespodzianką nawet dla inscenizatora, jest 
chyba konsty tuowany dla zjawiska zwanego teatrem 
politycznym. Gra o to, by je uzyskać, bywa ~bs~r
bująca jak hazard. Właśnie dla tego twórcy w1elk~e
go teatru politycznego, tacy jak M eyerhold czy Pis
cator, niezbyt wielką przykładali wagę do sprawy 
„wierności autorowi" , zgodności inscenizacji z in
tenc jami utworu. Pozwalali sobie nawet na poważ
ne odejście od myśli autorskiej, byleby wywołać 
tę właśnie iskrę, tę reakcję polityczną widowni, któ
ra decyduje o zaistnieniu t eatru politycznego. 

Reakcja taka może być: raz pozytywna, raz 
negatywna, na tej samej sztuce, to oczywiste. Na
wet - na tym samy m przedstaw ieniu, w innym 
miejscu i czasie pokazywany m. Więcej - może 
być pozytywna w obu w ypadkach, ale znaczyć zu
pełnie co innego. Przykład Meyerholda i P iscatora 
jest tu szczególnie wyrazisty . I może wart. ?rzy
pomnienia, skoro to chyba najważniejsza dzis tra
dycja teatru - a nie t ylko dramatu - polityczneg?. 
Teatr awangardowej lewicy, te j, dla której podobnie 
jak dla naszych romantyków, pojęcia postępu i wol
ności były nierozdzielne. Otóż obaj oni, Meyerhold 
i Piscator, stworzyli model teatru formalnie bard~o 
zbliżony. Kreowali go w tym samym dziesięciolecrn 
1922-1932, choć ich działalność trwała znaczni e 
dłużej. Poprzez ten model wyrażali idee niemal iden
tyczne: agitowali - mówiąc najogólniej - na rzecz 
r,ewolucji proletariackiej . Ale Mey erhold ~zia łał 
w ZSRR, gdzie ta rewolucja zwyciężyła , Piscator 
w Niemczech, gdzie przegrała. Ta sama - pozytyw-



na - reakcja widowni na spek takle art .s tyczne 
i ideowo analogiczne była w pierw zym wypad1 ·..1 

reakc.ią prorządową, w drugim opozycyjną . 

W obu była warunkiem zaistnienia t eatru po
litycznego - ona, nie same sztuki, nie same nawet 
spektakle. Na to, żeby się pojawiła, potrzebne są 

chyba dwie rzeczy: widz musi móc i musi chcieć re
agować politycznie. Drakońskie ograniczeni;i. swo
body wypowiedzi teatru w czasach caratu, o jakich 
w~pominał przed chv:ilą pan Bohdan Korzeniowski, 
.i eszcze nie unie:nożli w ia 1y całkowicie ta3'.iej re.3.kcjL 
W·idz, jak Pan sbsznie zauważył , r eagował patrio
tycznie - a więc v.;ówczas politycznie - na sam 
dź.-vięk mowy polsk'.ej, bo w zabo,-ze rosyjs1 im mógł 
ją słyszeć p-_rbliczrie jedynie z ambony i ze scen y . 
Byv.·a je:l.nak, że włai7a v· viera tak silną p :esję 
już n:e na tE:dr tylko, a 1e na p ·1blicz. ość, że sala J:O 
pro~h boi się rsagowE ć politycznie. Zdarza się to 
CZ('3to w pa11 1: Lvach r:olicyjnych, ~zczególnie po str ·
miony.::h przewrotach w Rosj i i:;o E05, w HiSZJ:a ii 
po 1937 r. Wtedy teatr polityczny w ogóle prze ta je 
być możliwy. Każdy, nie tylko opozycyjny, także 
porządkowy. Można wówczas grać sztuki mówiąc 
otwarcie o i:-olityce i politykach, a widz będzie je 
odbierał apolitycznie. Będzie myślał - wreszcie 
i tak, że widz nie chce reagować politycznie, choć 
nikt bezpośredniej presji na niego nie wywiera . Kie
dy widz chce reagować? Wtedy, kiedy ma p oczucie 
ważności swojej reakcji. Kiedy czuje, że jako czło
nek społeczeństwa ma w tym społeczeńs tvvie coś do 
powiedzenia. Jeśli wpływa realnie na życie społe 
czeństwa zarówno listem reakcji dziennika, jak ini
cjatywą organizacyjną, wypowiedzią na zebraniu , 
decyzją w pracy - wtedy i na widowni może rea
gować politycznie, ponieważ czuje, że ma to jakiś 
sens. Kiedy dojdzie do wniosku, że jego r eakcje nie 
mają żadnego znaczenia, przestaje reagować pol i
tycznie. Bo i po co? 

Panowie' Dużo gada się u nas o repertuarze 
politycznym, o s?tukach tzw. „teatru faktu", o po-

trzebie zaangażowanej dramaturgii itd. Nie mówi 
się natomiast o sprawie podstawowej: jak r eaguje 
widz? Jakie jest właściwie nasze społeczeństwo? 

Czego pragnie, co myśli, co je guzik obchodzi, co 
obchodzi naprawdę? A przecież właśnie teatr, który 
potrafi dzisiaj nawiązać rzeczywisty, nie lipny, dia
log z widownią, jes t teatrem politycznym. Nawet 
kiedy gra, powiedzmy, „Skiza". Teoretycznie i to 
jest możliwe, choć dziś akurat „Skiz" nie ma wiel
kich szans na takie oddziaływanie. Ale wyobraźmy 
sobie przez chwilę „Skiza" zagranego nagle w dobo
rowej obsadzie na scenie Teatru Polskiego w War
szawie w roku 1951: te gromy bijące w teatr z jed
nej i tę frekwencję z drugiej strony! Na dziś zaś 

dajmy inny przykład : niech to będzie jakiś spek
takl studenckiego kabaretu, niedotarty , naiwny , 
czasami kiepski aktorsko, ale niezbędnie łapiący 

kontakt z widzem. 
Muszę przyznać, że od dłuższego już czasu in

teresuje mnie niemal wyłącznie taki teatr: teatr 
polityczny, ale teatr, który niekoniecznie mówi o po
lityce, i którego mechanizm polega na czym innym, 
n i ż r:;okazywanie polityki na scenie. Teatr żywy. 

Ni e sądzę, żeby nasza scena mogła dziś nawią
zać skutecznie do modelu, który kształtowali Mey
erhold i Piscator. Teatr bezpośredniego działania 

politycznego, otwartej agitacji, jest dzieckiem in
nego układu sił społecznych i politycznych. U na!:l 
grozi już drętwą mową, a nie obiecuje niczego wię-
cej. Chciałem przypomnieć raczej, że teatr politycz
ny jest zmienny jak kameleon, ponieważ w małym 
stoi:;niu polega na tym, co się dzieje na scenie, 
w o wiele większym stopniu - na ty m, co się dzie
je za jej murami. W społeczel'lstwie. I jedyną szan
są uzyskania teatru naprawdę politycznego, nie 
z nazwy, lecz z ducha, jest rozbudzenie polity cznej 
aktywności społeczeństwa. Tym żywsza o::i.::i bywa, 
im bardziej spo~eczelistwo cz·1j e się gosr:odarze'TI 
w e własnym domu, podmiotem a nie przedmiote:n 
polityki. Bo „c!_opóki ma~y - pi-:ał Brecht - są ty l-



ko przedmiotem polityki, dopóki nie potrafią potrak
tować tego, co się z nimi dzieje, jako doświadczenia. 
Widzą w tym jedynie zrządzenie losu: uczą się tyle 
z katastrofy, ile królik doświadczalny uczy się 
z biologii". Ta myśl wydaje mi się istotna, panowie. 

15 XI 1968 r. 

~!-- W repertuarze Teatru: ---~ 
Duża scena 

Stanisław TYM 
„ROZMOWY PRZY WYCINANIU LASU" 

reż - Krzysztof Rościszewski 
scen. - Józef Zboromirski 

Aleksander FREDRO 
„DAMY I HUZARY" 

reż. - Stefan Burczyk 
scen. - Wanda Czaplanka 

Ludwik A. DMUSZEWSKI - Leon SCHILLER 
„SZKODA WĄSÓW" 

reż. - Aleksander Berlin 
scen. - Bożena Korulska 

Mieczysław DEMBOWSKI 
„BOLEK I LOLEK" 

reż. - Bogdan Głuszczak 
scen. - Bożena Korulska 

Scena Kameralna 

Ivo BREŚAN 
„PRZEDST A WIENIE HAMLET A 

WE WSI GŁ UCHA DOLNA" 
reż. - Krzysztof Rościszewski 
scen. - Józef Zboromirski 

Ian DRUCE 
„NAJWIĘKSZA ŚWIĘTOŚĆ" 

reż. - Janusz Kozłowski 
scen. - Ryszard Strzembała 

Jan Paweł GAWLIK 
„EGZAMIN" 

reż. - Andrzej Rozhin 
scen. - Józef Zboromir.ski 

Stanisław RÓŻEWICZ 
„ŚWIADKOWIE 

ALBO NASZA MAŁA STABILIZACJA" 
reż. J anusz Kozłowski 
scen. - Józef Zboromirski 

Andrzej ZEYLAND 
„WNIEBOWSTĄPIENIE MAGISTRA WYPANKA" 
reż. - Jan Błeszyński 
scen. - Józef Zboromir.ski 



Kierownik techniczny: 
Krzysztof W AN ACKI 

Kierownicy pracmvni: 

krawieckiej damskiej: Cecylia NOWAK 

krawieckiej męskiej : Romuald KACZYŃSKI 

perukarskiej: Henryka GRUSZCZA.K 

stolarskiej: Stanisław J ANISZEWSKI 

ślusarskiej: Aleksander MA .KOWSKI 

malarskiej: Ryszard GIECZEWSKI 

tapicerskiej: Witold J ANKOWICZ 

szewskiej: Gerard FOKS 

rekwizytorskiej: Jan SOKÓŁ 

Kierownik działu elektrycznego: 
Mirosław SZ0 3T AKOWSKI 

Kierownik działu akustycznego: 
H enryk KOZŁOWSKI 

Główny księgowy: 

Stanisław JACZEWSKI 

K oordynacja pracy artystycznej: 
Joanna BIESIADA 

Kierownik działu obsługi :vidza: 
Ryszard SZCZESZAK 

Kierovmik sceny objazdmvej : 
Wojciech STACHOWICZ 

Organizacja widowni: 
Alina JUREWICZ-LIBURSKA, 

Jerzy PAWŁOWSKI 

Brygadier sceny: 
Krzysztof MIŁASZEWICZ 

W programie wykorzystano materiały zamieszczone 
w grudziądzkiej realizacji „Antygony" 

Kasa Teatru czynna codziennie (z wyjątkiem ponie
działków) w godz. 10- 13 i 17-20, w niedziele: 

17-20, tel. 239-15 

Adres Teatru: Olsztyn, ul. 1 Maja 4, tel. centr. 250-58 

I 

Cena 10 zł 

M-l /65 




