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„ANTYGONA" 

„Antygona" w ocenie krytyków uchodzi za jeden 
z najdoskonalszych dramatów Sofoklesa i stanowi 
zarazem jedno z nalepszych dzieł spośród wszyst
kich tragedii przekazanych nam w spuściźnie po sta 
rożytnych Grekach. 
Napisał ją poeta około roku 460, zatem w pełni sił 

twórczych i już po zwycięstwie jakie odniós ł w kon
kurencji z Ajschylosem. Dzieło to za sługuje na szcze
gólną uwagę jeszcze z innych względów: nosi ono 
cechy typowe dla specyficznego gatunku dramaturgii 
greck iej, a prócz tego zawiera w sobie elementy 
twór cze zapowiad ajc; c_ nO\':Y etap l 0Z\\·ojowy tra 
gedii greckiej , który najpelnie.i zazn a czył siG do
piero w twórczości Eurypidesa. 

Podczas gdy na przykład Ajschylos posługuje się 

jeszcze dwoma aktorami, Sofokles wprowadza trze
ciego. Chór liczący początkowo pięćdziesiąt osób re
dukuje się za Sofoklesa do dwunastu osób. Ma on 
też nieco inne funkcje niż chór u Aj schylosa . Nie 
jest tylko idealnym widzem, komentującym akcję, 

wykładowcą spraw moralnych, konferansjerem zapo
wiadającym poszczególne epizody, lecz także bacz
nym. choć nie zaangażowanym uczuciowo współ

uczestnikiem wydarzeń scenicznych i jakkolwiek 
sam nie przyczynia się do rozwiązania tragicznych 
konfliktów, pogłębia ich dramatyzm właśnie poprzez 
swoją bierną postawę, jaką wobec nich zajmuj e. 

Chór tak ustawiony przez Sofoklesa można ponie
kąd uważać za głos opinii publicznej solidaryzującej 
się w przypadku Antygony ze stanowiskiem Kreona. 
Wobec tak usytuowanego chóru los Antygony staje 
się Jeszcze bardziej tragiczny, bo przeciwstawiwszy 
się nakazom władzy państwowej została ona całko

wicie osamotniona i n ie może liczyć nawet na współ
czucie grupy ludzkiej asystującej w egzekwowaniu 
tej władzy. Tym większa nasza litość dla Antygony. 



Antygona skarży się rzewnie na swój Jo , który 
odmienić zabrania jej prawo moralne, jakiemu się 

podporządkowała. Skarży się więc jak słaby człowiek 
uwikłany w sytuacje bez wyjścia, człO\-\'iek, któremu 
grczi straszna śmierć . le jej śmierć je"t także jej 
ocaleniem, jest potwierdzeniem jej wielkości i do
skonałości etycznej. śmierć jest najwyższą miarą jej 
heroicznej winy, dlatego Antygona nie chce się dzie
li ć z siostrą Ismeną an i winą ani śmiercią: można by 
powiedzieć, że jest dumna i zakochana w śmierci. 

Byłby to nowy rys tej postaci, którą czasem od
czytuje się jako ofiarę tyrańskiej przemocy Kreona. 
Tymczasem Antygona nie ulega nieszczęsnemu losowi, 
ale wybiera go sama, tak jak Kreon spełnia obowią
zujące go nakazy v:ładzy państwowej ukarania Poli
nejka, a nie stwarza tych nakazów specjalnie dla 
unicestwienia Antygony. Kreon i Antygona stają więc 
w konflikcie przez nich niezawinionym, lecz wyni
kłym ze starcia się prawa ludzkiego z prawem bos 
i< im, sumienia z obowiązkiem. Winę Kreona nato
miast widzimy w jego autokratyźmie : traktuje on 
państwo, jako swoją własność i nie liczy się z opinią 
publiczną, którą reprezentuje Hajmon: d latego niesz
częścia jakie spadają na niego uznajemy za słuszne, 

a tragiczny los Antygony szczerze nas wzrusza . 
W walce jaką wszczęli Kreon i Antygona, nikt 

nie może iść na kompromis, bo byłby on kompromi
tacją nie tylko jednej lub drugiej postawy, lecz obu 
moralności. Czyn Antygony i odwet Kreona muszą 

się spełn ić do kol'lca. I to jest właśnie bardzo tra
giczne i w tym się wyraża igranie losem ludzkim 
przez tę wyższą konieczność (ananke), która spra
v;ia, że bohaterowie giną na drodze, na której znaj 
dują ocalenie sensu moralnego swoich działali. 

Usiłując określić własny współczesny stosunek do 
„Antygony" chcielibyśmy w naszym przedstawieniu 
zaproponować również własną interpretację specy
ficznej formy teatru greckiego. Zachowamy więc 

w inscenizacji te zasadnicze elementy, które tworzą 
ową specyfikę: a więc w dekoracjach front pałacu 

królewskiego z trzema umownymi wejściami, z kon
dygnacją schodów oraz ołtarz na przodzie sceny; 
w kostiumach - charakter, nie wierne kopie wzorów 

greckich. W masce symbolizującej autokratyczną 

władzę państwową będzie grał tylko Kreon, bowiem 
przez cały czas przemawiają tylko poglądy państwo

we Kreona, a le w momencie, gdy odezwą się pod 
maską ludzkie uczucia, Kreon odłoży masrl:ę. Chór 
traktowany realistycznie jako rada starszycn ubierze 
maski tylko w dwóch scenach: podczas obrzędowego 
tańca na cześć Dionizosa po zwycięskiej walce 
z Argiwami i pod koniec dramatu, w czasie mod l i
twy do tego bóstwa o odwrócenie nieszczęścia gro-
7ącego Tebom. W obu tych scenach chór użyje tek
stu starogreckiego: w ten ~posób nawiążemy naszą 

inscenizację do obrzędowych początków tragedii 
greckiej. 

Poszerzymy także pojęcie jedności miejsca, ogar
niemy nirr. bowiem nie tylko przestrzeń sceny do
stępną oczom widzów, lecz także zascenie, sygnali 
zując pewne wydarzenia za sceną zanim zrelacjo
r.ują je postacie na scenit' W ten sposób umowna 
przestrzeń akcji wypełni s i~ w całości nastrojem d;·a 
matycznym, który wzmocnimy przez symultaneicz
ność czyli równoczesność pewnych wydarzeń. 

Tu trzeba dodać, że i Grecy w swoim teatrze nie 
gardzili efektami z maszynerii teatralnej. Pójdziemy 
i tu ich śladem, choć przy użyciu innych środków. 

Reasumując krótko, nasza inscenizacja zamierza 
zbliżyć antyczny utwór współczesnemu widzowi przez 
nowe ujęcie nie formy lecz treści teatru greckiego. 

K. B . 



TEATR GRECKI 

Budynek 

Przedstawien ia starożytnE:go teatru greckiego odby
wały się nie w budy'nku zamkniętym, lecz na prze
strzeni otwartej, wydzielonej z wybranego terenu 
przy pomocy prostych urządzeń . Zabytkowe · teatry 
greck ie zachowane do dziś w Epidaurze i w Delfach 
oraz Heroda Atticusa pod Akropolem jak również 
źródła pisane przekazane przez Witruwiuszq i Pcllu
ksa pozwalają nam obecnie zrekonstruować wygląd 
budynku teatralnego. 

Widownia teatru greckiego miała kształt amfitea 
tralny, znajdował a się zazwyczaj na stoku góry, 
a jej siedzenia byl:v wyk ute w skale lub zastępowały 
je drewniane lawy. 

Scena w początkowym okresie obejmowała oddzie
l.oną od widowni kolistą przestrzeń zwaną orches trą 
(tanecznią). Na środku orchestry znajdował s ię ołtarz, 
na jej tylnym planie na podwyższeniu - fronton pa
łacu królewskiego z trzema umownymi wejściami: 
środkowym wchodził władca, prawym - domowni
cy, lewym - goście lub postacie przybywające z poza 
umownego miejsca akcj i, a więc np. z pola v.:alki, 
z innego miasta itp. Za pałacem królewskim umiesz
czony był budynek skene, w którym aktorzy przygo
towywali się do wyjścia na scenę tzn. przebierali się. 

W czasach późniejszych, w okresie hellenistycznym 
i rzymsko-greckim scena teatru ~tarogreckiego utrzy
mywała bogatsze wyposażenie. Pałac zaznaczano nie 
t) !ko kolumnami ale także malowidłami: pojawiły 
się także trójgraniaste słupy, osadzone na osi, które 
pe obrocie sugerowały zmianę miejsca akcji odpo
wiednio i różnie pomalowanymi płaszczyzr.ami . 
Taką scenę grecką ukształtowała geneza dramatu 

greckiego wywodzącego się, jak wiadomo, z obrzę
dów publicznych na cześć boga Dionizosa, w których 
ewolucje Chóru wokół ołlarza odgrywały najwięk
szą rolę. 

Przedstaw ienia w teatrze greckim odbywały s ię 
w Atenach dwa razy do roku w ramach uroczystośc i 
relig ijnych, Dionizji Miejskich i Len a j ów oraz kon
kursów artystycznych i obejmowały trzy traged ie 
i jedną komedię tzw. tetralogię. 

Na widowisko antyczne sk ładały s ię nie tylko recy
tacje: aktorów-sol istów i ewolucj e taneczno-wokal no-

słowne Chóru: s tosowano także efekty z maszynerii 
teatralnej jak błyskawice, gr zmoty uzysk iwa ne pr~ez 
r zucan ie dzbanów miedzianych wypełnionych kamie
niami oraz pokazywan ie bóstw na platformie wysu
wanej przy pomocy odpowiednich dźwigni 

Atol i niewątpliwie najlepszą i najpiękniejszą opra
wą widowiska było naturalne otoczenie: niebo usiane 
gwiazdami, szelest drzew, śp iew ptaków i rytmiczny 
szum bliskiego morza przypominający skandowanie 
w poezji greckiej. 

Autor 

W obrzędach dionizyjskich kapłani poprzebierani 
za zwierzęta, głównie kozły, wykonywali tańce rytu
alne i śpiewali okolicznościowe hymny poch\,valne 
tzw. dytyramby. Przewodził im kapłan starszy prze
brany za bożka. Z czasem pomiędzy nim. a rozba 
\\·iona gromadą wywiązała się rozmowa, dia log, 
w której pomiędzy liturgiczne teksty wkradły się 
także wątki świeckie. Te wątki później rozrosły się 
i wokół tematu religijnego osnuły już własne po
glądy przodownika Chóru na sprawy życia, śmierci, 
podań i mitów. Przodownik Chóru stał się zatem jak 
gd yby aktorem prowadzącym własną świecką akcję 
na marginesie obrzędu. 

Tradycja przekazuje nam nazwisko Tespisa jako 
pierwszego aktora działającego oprócz przodownika 
Chóru i piszącego sztuki, zatem właściwego proto
plasty tragedii greckiej . 

W wieku V przed naszą erą w okresie rozkwitu 
politycznego i gospodarczego Aten występują trzej 
twórcy a zarazem najznakomitsi przedstawiciele tra
gedii greckiej w fazie jej szczytowego rozwoju. Są 
to Ajschylos, Sofokles i Eurypides. Różnią się oni 
miqdzy sobą poetyką twórczą, stylistyką i problematy
ką swoich dzieł, ale spokrewniają ich te elementy, 
które stanowią o specyfice tragedii greckiej, a więc: 
tematyka zamknięta w kręgu mitów i podań , okre
ślona forma dramaturgiczna (prolog, epizody prze
platane występami Chóru będącego idealnym widzem 
i komentatorem oraz epilog); ton moralizatorski wy
pływający z tematu, a zarazem uzupełniający religię 
grecką w zakresie wykładu etycznego, którego była 
pozbawiona. 

Akcja dramatyczna wszystkich tragedii przedsta
wiała mówiac najogólniej, walkę człowieka z Lo
sem Przeznaczeniem, Wyższą Koniecznością (Ananke, 
Moj~a), które rządziły światem bogów i ludzi i zaw
sze odnosiły zwycięstwo po to, by porządek moralny 
na świecie został zachowany. Nie zapominajmy bo
wiem, że dramat grecki, jakkolwiek wykształcił się 
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jako samodzielny dział twórczości literackiej , nigdy 
jednak nie zatracił charakteru religijnego , a jego 
realizacje wchodziły w program k u ltu. 

Ajschylos (525 -- 466) napisał ogółem 90 tragedii, 
z których zachowało się kilka: „Błagalnice", „Per
sowie", „Prometeusz w okowach", „Oresteja" (Aga
memnon, Ofiarnice, Eumenidy). Tematyka tych dzieł 
podaniowo-historyczna. Mit o piećdziesięciu córkach 
Dana osa, o kaźni dobroczyńcy ludzkości Prometeu
sza, wreszcie opowieść o tragicznym losie domu Atry
dów, która stała się natchnieniem wielu wybitnych 
t\'.·órców antyku i czasów nowożytnych. Natomiast 
tragedia „Persowie" jest chyba jedynym antycznym 
clramatem his torycznym zaczepionym tematycznie 
o wydarzenie współczesne Ajschylosowi t j . o zv.:y
cięstwo na d Persami pod Salaminą. 

Ton tragedii Ajschylosa ma charakter uroczysty, 
podniosły, patetyczny, wieszczy, jego bohaterowie to 
jeszcze półbogowie lub ucieleśnione mity. Autor lu
buje s ię w scenach pełnych grozy, nabrzmiałych kon 
fliktami ziemsko-niebiańskimi, chętnie też w prowa
ćza bogów między ludzi, a ludziom przypomina od
wieczne prawdy moralne, że zło zesłane na ziem ię 
rodzi wielkie nieszczęścia, że człowiek winien z nim 
walczyć , choć może być przegrany, że cierpien ie jed
nak ma s ilę oczyszczającą, w której wszyscy dozna
jemy ulgi moralnej (katharsis). 

Bliższa naszemu odczuciu jes t twórczość Sofoklesa 
(495 - 406) zachowana w siedmiu traged iach z ogól
ne.i liczby 120. Są to : „Antygona", „Ajas", „Król 
Edyp", „Edyp w Kolonie", „Elektra", „Trachinki", 
,.Filoktet". Tragedie „Król Ed yp ", „Edyp w Kolonie", 
„An tygona" przedstawiają skutki klątwy ciążącej 
nad domem Lajosa w Tebach, w którym syn żeni s ię 
z matką, ojciec ginie z rąk syna, a bracia mordują 
się w bratobój czej walce. 

„Ajas" to studium fałszywej a mbicji i sza leństv.:a 
pokazane na bohaterze homeryckim, który pozazdros
cil Achillesowi oręża. „Filoktet" ostatnie dzieło Sofo
klesa, to znów utwór pełen filozoficznej zadumy 
i obnażający konflikty sumienia lud zkiego, to prze
ciwstawienie racji państwowej racji ludzkiej. Więc 
już nie tylko sprawy między bogami, a herosami 
lecz także stosunki międzyludzkie insp irowały Sofo
klesa i wprowadziły go w zakamarki duszy ludzkiej, 
której najsubtelniejsze drgnienia ujawnia poeta 
w mistrzowskiej analizie psychologiczn ej, a zawsze 
pełen zrozumienia, współczucia i miłości dla czło
wieka. Można śmiało powiedzieć, że dramat europej 
ski, który rozwinął się przecież z tragedii greckiej 
wzorował się przede wszystkim na dziełach Sofokle-

sa, a i dziś jeszcze przepiękne s trofy „Antygony" czy 
„Filokteta" brzm ią bardzo współcześnie. 

Sofokles rozwinął tragedię grecką nie tylko w sa 
mej istocie jej tworzywa ale także w dziedzini e jej 
sztuk pomocniczych. Więc wprowadził trzeciego ak
tora, a kompozycję mu zy ki i pracę nad Chórem wy
ł ączył z funkcji a utora . 

Eurypides (485 - 410) zys kał sobie wśród współ
czesnych krytyków mia no tragika-realisty. J ego tra 
gedie : „Elektra", „Ofiarnice", „Alkestis", „Medea", 
,,Hekabe", „Andromache", „Heraklidy" , „Helena", 
„Ifigen ia" w Taurydzie", „Orestes", „Fenicj anki", 
„Bachantki" opa rte tem atycznie o mity i podania za 
d ziwiają jednak rozwiązaniem fabuły i interpretacją 
autorską odwiecznych, zdawałoby s ię, nienaruszal
n ych prawd i mitów . Na przykład główna bohaterka 
„Elektry" zostaje wydana si łą za mąż za prostego 
chłopa przez Ajgistosa: głównym motywem jej z~m
sty jest więc niP przekleństwo rodu lecz zniewa żona 
duma kobieca. „Medea" zaś sprowadza konflikt z Ja 
;;;.onem do kręgu dramatów rod zinnych i zasadniczo 
znajdu-:ie jego przyczyny w żl e dobranym małżeń stwie 
między cudzoziemcami. Z lektury „Heleny" wyn ika 
7nowu, że Helena nigdy w Troi nie była, a Parys za
kochał się w je j sobotwórze. Również Ifigenia nie 
'ostała, jak chce pod a ni e, ofiarowana bogom przez 
Agamemnona, lecz przeniesiona cudowną siłą do od
ległej Taurydy. 

Eurypides dla WYJasmenia słuchaczom swoich 
oryginalnych pomysłów· poprzedzał każdą traged ię 
prologiem, a Chór wyłącza ł nieomal całkowic ie 
z akcj i scenicznej traktując jego popisy jako wst a wki 
poetycko - ta neczn e, zresztą bardzo piękne. Często 
też nie mogąc rozwiązać konfliktów w sposób psy
chologicznie sprawdza lny wprowadzał pod koniec 
dramatu bożka (Deus ex m achina ) i ten przec ina ł 
v:szystkie węzły akcj i zasupłane misternie przez 
autora. 

Znakomite dramaty Eu r ypidesa tętni ą aktualnością 
epoki: wyraża s ię w nich sceptycyzm filozoficzny 
i re li gij ny jego czasów oraz zwrot umysłowości k u 
sprawom ziemskim tak typowy w okresie przetwa
rzania się kultury starogreckiej w hellenistyczn ą . 

Aktor 

Aktor w teatrze starogreckim nosił kostium przy
pominający strój codzienny lecz znacznie od niego 
bogatszy. Składał s ię on zasadn iczo z chitonu i płasz
cza. Władca nosił koronę n a głowie , inni dostojnicy 

emblematy swojej władzy. Natomiast od widzów 



odróżniał się aktor maską i koturnami tj. obuwiem 
na wysokim obcasie. 

Maska pozostałość obrzędowych początków teatru 
greckiego wyobrażała w jednym rysie mimicznym 
charakter postaci. Twarz bez maski z perspektywy 
widowni byłaby niewidoczna i zatarta w wyrazie: 
była ona wykonana z korku, z drzewa lub z płótna 
i malowana, posiadala także wewnątrz urządzen i e aku
styczne, dzięki któremu głos aktora był słyszalny 
w najdalszym zakątku olbrzymiej, widowni miesz 
czącej 17 tysięcy widzów na wolnym powietrzu. Ko
turny oraz dobrze wypchane barki, ramiona, plecy 
i tors powiększały aktora i nadawały mu wygląd 
11adnaturalny zgodnie z ludowym wyobrażeniem 
o wymiarach postaci mitycznych, które odtwarzał. 
Dzięki maskom kilku aktorów mogło odegrać kilka
naście ról, w tym również kobiece, ponieważ kobiety 
nie bra ły udziału w przedstawieniach. 

Widz 

Teatr starogrecki był teatrem w pełnym znaczeniu 
tego s łowa ludowym. Na jego widowniach groma
dziły się tysiące widzów różnego wieku i stanu, któ
rzy obserwowali przedstawienia z niemniejszym 
przejęciem niż np. współczesna publiczność ogląda 
m ecze piłki nożnej . To tak żarliwe zaanga żowanie się 
widzów w akcję sceniczną, które w póżniejszych 
wiekach było nieosiągalnym marzeniem i wytyczną 
kierunkową wielu reformatorów teatru wytłumaczyć 
można, jak już wspomnieliśmy, ch arakterem kulto
wym teatru greck iego. 

Dziś 

Teatr grecki po upadku Grecji przez długie wieki 
fascynował świat kulturalny tylko w wydawnictwach 
Książkowych. Sceny starogreckie rozsypały się 
w gruz, zarosły tu i ówdzie bluszczem. Dopiero 
w 1927 roku pisarz nowogrecki Angelos Sikelianos 
zainicjował wskrzeszenie widowisk antycznych 
w Delfach, a w roku 1930 w nowo założonym Tea
trze Narodowym w Atenach podjęto prace koncep 
cyjne nad przywróceniem kulturze światowej tra 
gedii antycznej w jej żywym, teatralnym kształcie: 
zaczęto je i słuszn ie od przekładu tragedii na język 
nowogrecki. W tej też wersji wystawiano je na do
rocznych fest iwalach w Epidaurze na Peloponezie od 
1oku 1955. W dwa lata później znakomity reżyser 
grecki Dimitrios Rondiris, uczeń Reinhardta zak łada 
w Pireusie „Piraikon Theatron" w którym wyszko-

lony przez niego zespół artystyczny wystawia wy
łącznie sztuki antyczne i objeżdża z nimi Europę 
budząc og ólny zachwyt i uznanie. 

W roku 1963 „Piraikon Theatron" gościł także 
w Polsce z dwiema tragediami: „Elektra" Sofoklesa 
i „Medeą" Eurypidesa. · 

Za najdoskonalszą odtwórczynię h eroin tragedii 
antycznych uchodzi obecnie artystka „Pira ikon 
Theatron" Aspazja P apathanassiou. 



W REPERTUARZE TEATRU: 

H. SIENKIEWICZ 

W PUSTYNI I W PUSZCZY 

W. SZEKSPIR 

WSZYSTKO DOBRE, 
CO SIĘ DOBRZE KOŃCZY 

H. IBSEN 

PEER GYNT 

J.P. GAWLIK 

PORTRET 

A . MUSSET 

NIE IGRA SIĘ Z MILOSCIĄ 

E. SZWARC 

DWA KLONY (bajka) 

W PRZY GOTO W ANIU: 

BOLESŁAW PRUS 

LALKA 

STEFAN ŻEROMSKI 

WIERNA RZEKA 
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