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Chór w „Antygonie" 

(Rysunek na wazie antycznej ze zbiorów Van Brauteghema w Brukseli) 

PROLOG do „ANTYGONY" SOFOKLESA 

O ty przedwcześnie urodzona, 
jako w Helladzie cię nazwali 
wołając na cię: Antygono, 
przychodzisz do nas, by się żalić, 

że brata ci nie pogrzebali„ 
przychodzisz jako przed wiekami 
skargą i groźbą, gniewem, łzami 
walczyć o nowy, lepszy świat. 
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Staniesz odziana w ból, żałobę, 

jak starsza siostra twoja - Niobe, 

ten rozpłakany kamień w męce 
nad dzieci swych nieszczęsnym grobem. 

Spętane sznurem wznosząc ręce 

będziesz do walki wzywać lud, 
broniąc praw nigdzie nie spisanych, 

przez krew, przez łzy, przez ból i rany 

głosić miłości wiecznej cud. 

Młodszych sióstr znajdziesz u nas grono, 

wspólniczek twojej czci i chwaly, 

co twoim śladem, Antygono, 

za wolność ludów kr.ew swą dały, 

a za ojczyzny szczęście - siebie. 

Nie żebrząc u tyranów laski 

do więzień i obozów szły 

żegnając słońce - zloty jaskier, 

co w mgłach i chmurach więdnie w niebie, 

gdy z lez i westchnień są te mgły. 

One też umrzeć chciały młodo. 

posępnych bogów narzeczone, 
a wiedząc, że je na śmierć wiodą, 

z życiem żegnały się przed zgonem, 

z młodością jakby w śnie przeżytą; 

we wiośnie uczuć, wiośnie lat 

duszę oddały wiecznym mitom, 

w zlotej legendy nić spowitą, 

w walce o nowy, lepszy świat. 

Więc staniesz, grecka męczennico, 
w męczennic polskich licznym tłumie; 

przez góry, morza i stulecia 

twój okrzyk buntu do nich leciał, 

jasny grom na martwotę sumień, 

co boskich nie uznają praw. 
W walce o wszystko, co nam drogie, 

przez wszechmiłości żar i ogień 

dziś po raz wtóry ludzkość zbaw. 

LUDWIK HIERONIM MORSTIN 
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Juliusz Saloni 

Na marginesie „Antygony" Sofoklesa 
Prapremiera Antygony Sofoklesa odbyła się przed dwoma tysiącami 

lat podczas Dionizjów czyli uroczystych świąt, poświęconych bogu 
Dionizosowi. WstrzC\snęła wówczas widzami ważnością poruszonej pro
blematyki, wspaniałością przedstawionych postaci, niezwykłą siłą wy
razu poetyckiego. Przez dwadzieścia wieków żyje pomieszczona wśród 
największych tworów artystycznych ludzkości; zadziwia, wzrusza, pobu
dza do rozważań i refleksji. I my dziś mamy się poddać jej czarowi. 

1. Teatr grecki 
Dramat grecki był nierozłącznie związany z teatrem, który był jego 

jedynym realizatorem. Teatr, scena, ich wyposażenie, ich technika 
narzucały od razu technikę dramatyczną; autor, dbały o los swego 
dzieła , musiał się liczyć z możliwościami jego wystawienia. A teatr 
V w. przed n. e. to instytucja jeszcze bardzo prymitywna,choć nie poz
bawiona zalet i pomysłowości. 

Na teatr przeznaczony był południowy stok Akropolisu w pobliżu 

świątyni Dionizosa. Na tym stoku pod gołym niebem ustawione były 
amfiteatralnie drewniane ła?Jy przeznaczone dla widzów. Pojemność 

widowni była w porównaniu z naszymi warunkami teatralnymi wpro~t 
zawrotna; w święta Dionizjów odwiedzali teatr wszyscy obywatele, 
a nawet niewolnicy; to też zbudowany w ·połowie następnego wieku 
tea tr kamienny liczył 17.000 miejsc siedzących i obejmował olbrzymią 
przestrzeń. 

Amfitea tr otaczał półkolem płaski plac, zwany orchestrą czyli tanecz
nią, pośrodku której wznosił się ołtarz opiekuńczego bóstwa teatru, 
Dionizosa. Było to miejsce dla chóru, który śpiewal pieśni, wykonując 

równocześnie taniec rytmiczny. Na orchestrze również występowali 

soliści. W pierwszej połowie V w. zamknięto otwartą przestrzeń naprze
ciw widowni drewnianym budynkiem „skene" (buda, namiot), która 
stanowiła tło dla występujących aktorów i chóru. Do skene prowadziły 
potrójne drzwi; wchodzili nimi z orchestry i wychodzili aktorzy. 
Budynek ten wyobrażał fronton pałacu kr ólewskiego, świątyni, namio
tu wodza naczelnego; czasem dla łatwiejszego rozpoznania zawieszano 
na nim odpowiednie do akcji malowane dekoracje. W razie potrzeby 
wysuwano z głównych drzwi na proscenium platformę, a na niej kon
strukcję, uzmysławiającą scenę, rozgrywającą się wewnątrz domu. 
Już w piątym wieku zaczyna coraz wyraźniej zarysowywać się roz
dział aktorów od chóru. Chór pozostaje przy ołtarzu Dionizosa na 
orchestrze, aktorzy wycofują się na proscenium, podium przybudowane 
do skene. 
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Teatr Dionizosa w Atenach 
(rekonstrukcja) 

Miejsce akcji dramatycznej, czyli w naszym dzisiejszym rozumieniu 
scena,_ nie było oddzielone od widowni kurtyną. Było to ważnym 
wskaźnikiem krępującym dramaturga. Akcja musiała się toczyć jed
nym ciągiem , bez przerwy i rozgrywać się w tym samym m1e3scu. 
Czasem z konieczności akcja przenosiła się za scenę; wtedy na plan 
pierwszy wysuwał się chór, śpiewający pieśń przystosowaną do óko
liczności (stasimon). Aktor zużytkowywał ten czas na odpoczynek 
i przebranie się. Zwiastun (poseł, sługa) po skończeniu pieśni zawiada
miał o tym, co zaszło za sceną podczas śpiewu chóru i akcja toczyła 
t>ię dalej; w ten sposób kszt.altowaly się części przebiegu dramatycznego. 

Teatr, obliczony na ogromną ilość widzów, rezygnował w zupeł

nofci z gry mimicznej aktora; gra wyrazu twarzy, oczu byłaby w ogóle 
dla dalszych rzędów widzów niedostrzegalna. Dlatego też wprowadzono 
w widowisko sceniczne maski, które miały uwydatniony stężały zasad
niczy wyraz charakterystyczny postaci scenicznej. Temu samemu celo
wi służył kostium przystosowany w kroju i barwie do postaci dzia
łającej. 
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_2. Tragedia grecka 
Przed dwoma tysiącami lat, wtedy gdy Antygona po raz pierwszy 

zaprezentowana została zdumionemu widzowi ateńskiemu nie bvło 

jeszcze tradycji dramaturgicznej, poeta tworzący dr~mat ~u
siał mieć nie tylko pomysł, ale również musiał wynajdywać sposób 
jego ujęcia, formę jego ukształtowania, wyraz dla przekazania swej 
myśli widzowi. 

To, co Sofokles odziedziczył po sw~ich poprzednikach, to były zaled
wie zalążki dramatu. ówczesny dramat pozbawiony był prawie zupełnie 
akcji; chór zgromadzony na orchestrze śpiewał pieśni, opowiadające 

o ich przygodach; albo intonował modlitwy, wychwalające bogów lub 
błagające ich o łaskę. Urozmaiceniem pieśni chóralnych były odezwy 
solisty, który występował w odpowiednim momencie, zadawał pytania, 
dopełniał opowiadania chóru. Ten typ widowiska zbliżał się do orato
rium, w którym właściwie nic się nie „działo'', w którym wszystko po
legało na opowiadaniu i pieśni. Takimi „dramatami" były jeszcze 
pierwsze dzieła starszego od Sofoklesa autora, Ajschylosa. 

Trudno orzec, który z nich pierwszy wpadł na pomysł wprowadze
nia w oratorium drugiego solisty. Wynalazek ten okazał się niezwykłą 
zdobyczą dla dalszego rozwoju dramatu. Dotychczasowy deklamator 
zamienił się w aktora, zamiast opowiadania lub piosenki zjawiła się 

akcja dramatyczna prowadzona przez dwóch antagonistów, ścierają

cych się ze sobą w walce o jakiś cel; widz, skazany dotychczas na 
słuchanie opowiadania, teraz zobaczył ludzi w działaniu zamiast 
reagować tylko wrażeniowo, zaczął uczestniczyć uczuciowo w przebie
gu wypadków, łączył się z jedną lub drugą stroną, odczuwał bez
pośrednio sukcesy lub klęski, stawał się ucze:;tnikiem wypadków, 
rozgrywających się na scenie. Monodram zmienił się w dramat. 

„Dwóch aktorów" nie oznacza bynajmniej, że w dramacie nie mo
gło występować więcej postaci, niż dwie. Dzieje i przygody boga czy 
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Miejsca widzów w Teatrze Dionizosa 
w Atenach 

herosa rozgrywały się przecież w różnych środowiskach, wśród różnych 
osób; teatr grecki uwzględniał to, obarczając jednego aktora kilkoma 
rolami, przestrzegał jednak ściśle tego, by równocześnie nie znajdo
wało się na scenie więcej osób niż dwie. Sofokles zdobył się na jed
ną jeszcze śmiałą innowację w tym zakresie: wprowadził trzeciego 
aktora; a przy końcu jego twórczości znajduje się czasem równocześnie 
nawet czterech aktorów na scenie. 
Tematyką dramatu pozostały mity, w których głównym czynnikiem 

był Los, Przeznaczenie, Mojra władający nieodmiennie światem bogów 
i ludzi; przebieg dramatyczny przedstawiał zwykle próby wyzwo
lenia się spod wyroków Przeznaczenia, które kończyły się katastrofą 

śmiałego bojownika. Taki przebieg dramatyczny charakteryzował typ 
dramatu nazwany tragedią: padał jego ofiarą bohater, odnosił triumf 
moralno-fizyczny porządek świata. 

Z wiadomości, które mamy o teatrze greckim taki oto (według 

Brożka) wyłania się obraz przedstawienia tragedii w w. V p. n. e. 
Widz teatru ateńskiego mial przed sobą orchestrę z chórem przy

branym w piękne szaty, ·Wykonującym na niej pełne wyrazit i plastyki 
ruchy taneczne; gdzieś obok znajdowali się fletniści i cytarzyści, 

również przybrani w odpowiednio bogate i niecodzienne kostiumy; 
na tle sceny - aktor lub aktorzy w monumentalnych maskach, w od
powiednio dobranym kostiumie: bogatym, Jeśli aktor gral rolę wladcy, 
członków jego rodziny, kapłana itp.; prostszym, gdy występowano 

w roli służby, strażnika, poslańca. A to wszystko dopiero na tle świą
tyni Dionizosa i calego krajobrazu, z widokiem na ciągnącą się za 
świątynią w odległości około SOJ m doli7tę rzeki llissos i wznoszące 

się na drugim jej brzegu wzgórza, opadające z lewej strony widz:a, 
od wysokiego Ardettosu, na prawo w kierunku morza, odległego 

około 5 km od miasta. 

3. Mit Labdakidów 
Treść Antygony osnuta jest na micie rodu Labdakosa. Na rodzie 

tym ciąży klątwa bogów za zbrodnie, popełnione przez niego i jego 
przodków. Wina z ojców przechodzi na synów; natl światem bogów 
i ludzi unosi się nieubłaganie Mojra, Los z kamiennym obliczem pilnu
jąc, by wyroki nieśmiertelnych wypełniły się do końca. 

Z takiego rodu pochodził Edyp. Ojciec jego, Lajos, został powiado
miony przez wróżbę, że zginie z ręki syna; wobec tego zaraz po uro
dzeniu się dziecka kazał je porzucić na odludziu w górach. Sługa, 

który miał wypełnić rozkaz, zlitował się nad dzieckiem i oddał 

je bezdzietnemu małżeństwu króla Koryntu, Meropy i Polibiosa. Chło
piec wychował się w tej rodzinie jak rodzony syn. 

Kiedy doszedł do lat młodzieńczych ktoś z otoczenia zarzucił mu, 
że jest podrzutkiem. Edyp postanowił sprawę tę wyjaśnić, udał si~ więc 
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do wyroczni, która przepowiedziała, że zabije on swego ojca ożeni 

się ze swoją matką. Ponieważ po powrocie do domu Polibios i Meropa 
zapewnili go uroczyście, że jest ich rodzonym dzieckiem; Edyp, chcąc 
uniknąć spełnienia się wróżby, porzucił dom i Korynt i ruszył w świat, 
gdzie oczy poniosą. 

W górach Cyteronu popadł w zatarg z jakimś rycerzem, którego 
w końcu zabił. W dalszej wędrówce doszedł pod Teby, które nękał 
okrutny potwór Sfinks. Edyp unieszkodliwił potwora, uwolnił tym 
miasto od dręczącej go zmory i ożeniwszy się z wdową po zmarłym 
królu, Jokastą, objął rządy w Tebach. Z żoną tą miał czworo dzieci: 
dwóch synów: Polinejkesa i Eteoklesa i dwie córki: Antygonę i Ismenę. 

Po wielu latach szczęśliwych rządów odkryła się straszliwa tajemnica 
nieszczęsnego Edypa: rycerzem zabitym w Cyteronie był jego ojciec 
Lajos, żoną była jego rodzona matka. 

Odkrycie tej okropności pociąga za sobą szereg nieszczęsc: Jokasta 
popełnia samobójstwo, Edyp w rozpaczy wydziera sobie oczy. Rządy 
po nim obejmują dwaj synowie. Ale wkrótce wybucha między nimi 
zatarg o władzę. Polinejkes umknąwszy z Teb organizuje sobie 
sprzymierzeńców i wraz z nimi wyrusza przeciw ojczystemu miastu. 
W czasie walki, w której giną napastnicy z wyjątkiem jednego Adrea
stosa, dwaj bracia Eteokles i Polinejkes starli się w morderczym 
pojedynku przy jednej z siedmiu bram Teb i zadali sobie wzajemnie 
równoczesną śmierć. 

Panowanie nad Tebami obejmuje legalnie brat zmarłej Jokasty, 
Kreon. Urządza wspaniały pogrzeb obrońcy Teb Eteoklesowi; zakazał 
natomiast pogrzebać Polinejkesa jako zdrajcy i wroga ojczyzny. Jest 
to kara straszna, przenika w życie pozagrobowe zmarłego, albowiem 
według wierzeń starożytynych Greków, człowiek nie pogrzebany nie 
mógł dostąpić spokoju i szczęścia w zaświatach . 

Wtedy przeciw okrucieństwu wuja Kreona występuje ze swą miłością 
siostrzaną Antygona. 

4. Antygona 
Mit o Labdakidach stał się punktem wyjścia cila Antygony Sofoklesa. 

Tragedia rozpoczyna się nazajutrz po dniu, w którym Kreon, objąwszy 
rządy, wydał zakaz pogrzebania Polinejkesa. W nocy dojrzało postano
wienie Antygony: pod wpływem miłości siostrzanej_. w obronie praw 
boskich, nakazujących pochówek umarłych, postanowiła pogrzebać 

zwłoki brata zapewniając mu życie pozagrobowe. 

W postanowieniu tym Antygona jest nieugięta, choć nie znajduje 
współdziałających; odmawia jej pomocy siostra, mityguje ja chór 
tebańskich starców, zwolenników rozsądnego postępowania, posłuszeń

stwa wobec władcy. Antygona uznała miłość za główną, jedyną wyty-
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Maski z teatru greckiego 

czną postępowania kobiety: Wspólkochać przy~zlam nie wspólnie
nawidzić przyjęła za zasadę nienaruszalną i za spełnienie jej poświęci 
życie. 

Ten piękny rys jej charakteru nosi jednak na sobie piętno tragizmu; 
albowiem, chcąc go wypełnić, popada Antygona w konflikt z prawem, 
dyktowanym przez prawowitego władcę. W konflikcie tych dwóch 
antagonistów stajemy jako widzowie bezwzględnie po stronie Antygony. 
Widzimy w niej bowiem obrońcę praw wiecznych, boskich, podczas 
gdy Kreon staje w obronie zarządzenia wydanego przez siebie . Kreon 
jest autokratą, nie pyta nikogo o radę, nie liczy się z opinią publiczną 
ani uczuciami ludu, choć wszyscy uważają jego wyrok za okrucień

stwo. Dlatego też litość i żal towarzyszy śmierci Antygony; nieszczęście 
spadające na Kreona traktujemy jako zasłużoną karę, którą ponosi 
tyran za swoją pychę. 

Nie mógł Sofokles przeji;ć obojętnie ani pominąć zagadnienia pra
worządności; przez aprobatę czynu Antygony nie aprobował niekarności 
ani buntu jednostki. Pogląd swój wyjawił wyraźnie w dialogu Kreona 
z Hajmonem, który potępiając postępowanie ojca .zaznacza, że jest 
wyrazicielem opinii publicznej. Państwo nie jest i nie może być 

własnością panującego; nie może rządzić nim uczucie ani namiętność 
władcy; marne byłoby państwo, które by bezwzględnie było posłuszne 
władcy nawet wtedy, gdy jego postanowienia sprzeciwiają się odwiecz
nym prawom zapisanym w duszy człowieka. 

W tragicznym konflikcie Antygony przeciwstawione zostały w posta
ciach mę:i.czyzny i kobiety dwa zasadnicze poglądy na świat: racjona-
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listycmy i emocjonalny. Kreon występuje w obronie wyrozumowanej 
zasady praworządności, takiej jaką uznał za podstawowy czynnik 
w organizowaniJ.l życia; zasady tej broni konsekwentnie, nie dopusz
czając żadnych wątpliwości w słuszność swych postanowień i swego 
postępowania. Nje przemawiają do niego zadne argumenty, z góry 
je potępia i odrzuca. Trwa to tak długo, dopóki nie owładnie nim 
przerażenie na myśl o skutkach, które za sobą jego tępy upór pociąg
nie. Wtedy gotów jest cofnąć się, zmienić rozkaz, gotów jest przebaczyć. 
Ale jest już na to za późno. Jego pycha władcza stała się winą, którą 
musi odpokutować. $mierć Antygony nie może pozostać bez odwetu. 
Kreon zrządzeniem bogów pogrąża się w bezdeń rozpaczy, w której 
życie staje się zmorą, z której tylko dobroczynna śmierć wyzwolić 

może. 

Przyjdź, przyjdź, 

okaż się, ostatni mój iosie. 
Smierci żądam, 
abym mógł zebrać mych nieszczęść pokłosie 

ostatni71ł znojem. 

Jakże inaczej ukształtował się los Antygony. Nie jest ona ani pro
gramową buntownicą , ani oportunistką. Do działania nie skłania jej 
rozum; rozumowe argumentacje nie wpływają na wykonanie zamie
rzeń hamująco. Antygona kocha i miłość ta jest jej prawdą, dla 
której chce poświęcić i poświęca życie. 

Na tym stanowisku trwa do końca. W jej pożegnaniu ze światem, 

w jej lamentach przedzgonnych nie ma ani odrobiny protestu, cofa
nia się z przyjętego stanowiska. Pieśń jej brzmi tylko wspaniałym 
liryzmem żalu za słońcem, miłością, macierzystwem, które oto są dla 
niej stracone na zawsze. Jest w nich tylko ból niezgłE";biony, że tak oto, 
a nie inaczej, Los zrządził. W tej niezłomności wobec dokonanego 
czynu, sprowadzającego śmierć, przy równoczesnym tak silnym, tak 
namiętnym ukochaniu życia, wyraża się wielkość duszy, boł:aterstwo 

dzieweczki tebańskiej. 

Antygona już u starożytnych widzów wywołała zachwyt, a dla swego 
autora pozyskała ~erca współziomków . z biegiem lat postać tytułowa 
stała się symbolem niezłomnego hartu w obronie prawd wewnętrz

nych, symbolem wiecznej służby Wielkiej idei. Jest wzorem wspaniałym 
bohaterstwa w służbie wielkich, ogólnoludzkich idei. 

Przez to stała się Antygona dziełem wiecznym w dorobku artys
tycznym ludzkości . Jak żywa jest jej problematyka, o tym niech 
świadczy wzruszenie dzisiejszego widza przeżywającego to arcydzieło 

w dzisiejszym teatrze. 

JULIUSZ SALONI 
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Przodownik chóru 
(ze zbiorów paryskich) 

Uwagi scenografa 
Projektując scenografię do Antygony nie miałem zamiaru dawać 

jakiejkolwiek modnej obecnie „adaptacji" stylu klasycznego. Nie zamie
rzałem „aranżować" na gust współczesny ani „unowocześniać" antyku. 
Zasadniczą podstawą, na której się opariem, był tekst oryginalny i do 
ko1'1ca zależy mi na tym, aby tekst dotarł -· tak do wykonawców 
jak i do widowni. Dlatego też starałem się wykluczyć wszelką dek o
r ac j ę. 

Nie przedstawiam .a..11l te.atru greckliego, ani miasta Teb Siedmiobram
nych, ani pałacu Labdakidów. Ukazuję jedynie miejsce a kc j i, 
to jest daję odtwórcom postaci taki teren, na którym tresć sofokleso
wej tragedii o losie ostatnich potomków rodu obłożonego klątwą będzie 
mogła jaknajzrozumialej dotrzeć do współczesnych widzów. 
Środkami, jakimi się w tym celu postużytem są: 

a) rozplanowanie przestrzeni scenicznej, w której oddzielam wyn.ź
nie „teren" Antygony - wyznawczyni wierności przykazaniom tradycji, 
które w jej pojęciu są prawami boskimi; 

„teren" Kreona, wyznawcy prawa i w'tadzy. (a przy tym pełnego 
obaw o swą świeżo zdobytą władzę); 

„teren" chóru, czyli ludu - ob.ywateli tebańskich, pełnych wew
nętrznego sprzeciwu wobec okrutnych rozkazów władcy. 

Moje rozplanowanie miejsca akcji ma za cel wizualne uwypuklenie 
uczuciowego nurtu akcji przez wypunktowanie sytuacji osób działa

jących. 

b) Drugim środkiem powiązania oprawy scenicznej z treścią utworu 
jPst emocjonalna sugestywność koloru. Za.równo miejsce akcji i prze
strzeó działania postaci, jak i barwy ich ubiorów są z grubsza oparte 
o naturalne oddziaływanie barw zasadniczych oraz ich zestawień. 
Są to założenia elementarne, proste, lecz wobec tak wielkich dzieł 

jak Antygona Sofoklesa - obowiązuje skromność i prostota. 
WITOLD MAŁKOWSKI 
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Lorraine Hausberry 
•,RODZYNEK W SLONCU~' 

reż . Jerzy Walden 
scen. Ewa Nahlik 

Bogumita Murzyńska 
Maciej Rayzacher 

A. Fredro „CIOTUNIA" reż:. Karol Borowski 
Józefa Szkop-Bartoszek i Tadeusz Wieczorek 

Aleksander Ostrowski „BURZA" 
reż. Adam Daniewtcz 

scen. Zdzislaw Topolski 
Elżbieta Gorzycka i Monika Dz!enlsiewicz 



Teatr Dionizosa w Atenach 
(wspólc:eśnie) 

ZE ZBIORÓW 
AMi ru.ją ~~ ~ ~ 

Cena zł 2,50 

Zakłady Graficzne RSW „Prasa" w Lodzi, ul. żwil'kl 17 
Zam. 3051. N. 2000. X. 62. A-9,'4tll0 


