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TADEUSZ PLISZKIEWICZ - dyrektor i kierownik artystyczny
TADEUSZ JANKOWSKI - zastęJ'ca dyrektora
ANDRZEJ CZERNY - kierownik literacki
WtADYSŁA W ORł . OWSKI - dramaturg
GRAŻYNA WALKOWSKA - kierownik muzyczny

JÓZEF JASIELSKI - inscenizacja i reżyseria
ELŻBIETA IWONA DIETRYCH - scenografia
TADEUSZ WOŻNIAK - muzyka

JOLANTA SZAJNA - A111ygo11u. <:órka Edypa
BARBARA ROGACKA-FORD - Ismena. jej siostra
REMIGIUSZ ROGACKI - Kreon. władca Teb
WŁODZIMIERZ TWARDOWSKI Hajmo11, syn
Kreona

ALICJA. CICHECKA - Tyre:jas::::. ll'ie:s:c:ek
BARBARA DZIDO-LELI. SKA - Eurydyka, żona

Kreona
EUGENI SZ KORCZAROWSKI - c:lowiek Kreo1rn
SŁAWOMIR S LEJ - strażnik I
BOGA LĘCZNAR - truż11ik Jl
BOGUSŁAW MARCZAK - Posłaniec
Pie ' ni do wierszy Cz. Milosza i Z. Herberta wykonuje
Tadeusz Woźniak
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ANTY
GONA
na motywach tragedii Sofoklesa
KAZIMIERZ MORA WSKI - przekład
JÓZEF JASIELSKI - dramatyzacja

W spektaklu " 'ykorzy tano utwory poetyckie:
Czesla1'·a Miloszn - ,Który skrzywdziłeś"
Zhigni wa Herberta - „Przesianie p1m11 Cogito"

WŁODZIMIERZ

TWARDOWSKI - asystent
JA N BOLEK - inspicjent
ALICJA F RMAŃCZYK - kontrola tekstu

reżysera

premiera - luty 1981

„ Pewnego wieczoru, gdy wszedłem do Kurtza ze
świecą, przestraszyłem się słysząc, że

cym głosem:
- Leżę tu w

ciemności

mówi

i czekam na

trochę drżą

śmierć.

Światło znajdowało się o stopę od jego oczu. Zmusiłem się

do szeptu: - Ale cóż znowu! - i stałem nad nim
w ziemię.
Czegoś zbliżonego do zmiany, która zaszła w jego
rysach, nigdy przedtem nie widziałem i mam nadzieję już
nigdy nie ujrzeć. Och, nic czułem żadnego wzruszenia. Ale
bylem wprost urzeczony. Zdawało mi się, że zdarto z jego
twarzy zasłonę. Dostrzegłem kolejno na tym obliczu z
kości słoniowej wyraz ponurej pychy, bezlitosnej siły,
przeraźliwego strachu, głębokiej i beznadziejnej rozpaczy.
Czyżby przez tę ostatnią chwilę zupełnej samowiedzy
przeżył na nowo swe życie ze wszystkimi szczegółami
pragnień, pokus, poddania się? Wykrzyknął szeptem zapewne na widokjakiegoś obrazu, jakiegoś widziadła wykrzyknął po dwakroć szeptem, który nie był głośniej
szy od tchnienia:
- Ohyda! Ohyda!"

jak

wrośnięty

(Josegh Conrad -

„Jąllro

ciemno.ki")

„( ... ) Cywilizątór, oszalały Kurtz,'
Miał kość słoniową ze śladami krwi,
Na memoriale o światłach kultury
Pisał „ohyda" a więc już wstępował
W dwudziesty wiek. (... )"
(:: „

Truktaiu poetrckiego" C;. 1Wi/osza)

Czesław j\!fi/osz KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ

Który skrzywdziłd człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomi~szanie dobrego i złego.
Choćby

przed

Cnotę

tobą

wszyscy się skłonili
tobie przypisując,

i mądrość
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi, że jeszcze dzień jeden przeżyli.

bezpieczny. Poeta pamięta.
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta.
Nie

bądź

TRAGICZNE DZIEJE RODU ATRYDÓW
Lajos, syn Labdakosa, poślubił Jokastę i panował w
Tebach. Zasmucony długotrwałą bezdzietnością, w tajemnicy zasięgnął rady wyroczni delfickiej i dowiedział
się, że to pozorne nieszczęście jest w rzeczywistości
błogosławieństwem, ponieważ dziecko zrodzone z Jokasty będzie jego zabójcą. Odtrącił więc Jokastę, a ta,
rozzłoszczona, upiła go, po czym, podstępem zwabiła do
łoża. Kiedy w dziewięć miesięcy później Jokasta urodziła
syna, Lajos przebił niemowlęciu nogi gwoździem, związał
i porzucił. Znalazł go pasterz koryncki i nadał imię Edypa
(tzn .. człowiek o spuchniętych nogach'').
Edyp, gdy dorósł, na wąskiej ścieżce górskiej spotkał
przypadkowo Lajosa jadącego rydwanem. Lajos kazał
Edypowi ustąpić miejsca. Edyp, uniósłszy się gniewem,
zrzucił z rydwanu Lajosa, który wleczony przez konia
zginął.

W tym czasie w pobliżu Teb zamieszkał Sfinks i
przechodniowi kazał rozwiązywać zagadkę:
.Jaka to istota: posiada tylko jeden głos, ma czasami dwie
nogi, czasami trzy, czasami cztery, najsłabsza zaś jest
wtedy, gdy ma najwięcej nóg?'" Tych, którzy nie pei.trafili
zagadki rozwiązać, dusił na miejscu i pożerał. Edyp
odgadł odpowiedź .. Jest to człowiek - odpowiedział ponieważ łazi na czworakach, gdy jest niemowlęciem, stoi
prosto na dwóch nogach i podpiera się laską na starość'".
Upokorzony Sfinks skoczył z góry Fikion i roztrzaskał
się. Tebańczycy proklamowali Edypa królem, on zaś
poślubił Jokastę nie wiedząc, że jest jego matką.
Teby nawiedziła zaraza, a wyrocznia delficka zapytana o radę, odpowiedziała: . Wypędźcie zabójcę Lajosa!··
Zjawił się wówczas na dworze Edypa wieszczek Tejrezjasz
i odsłonił przed Jokastą tajemnicę Edypa. Zrozpaczona
Jokasta powiesiła się, Edyp zaś sam pozbawił się wzroku,
a Kreon, brat Jokasty, wygnał go z miasta. Odchodząc
~dyp rzucił .klątwę na Eteoklesa i Polinejkesa, którzy byli
Jego synami.
Polinejkes i Eteokles, po wygnaniu ojca, zostali
współkrólami Teb. Ustalili, że będą panowali na
przemian, ale Eteokles panujący jako pierwszy nie chciał
ustąpić tronu i skazał Polinejkesa na wygnanie.
Polinejkes wraz z sześcioma argiwskimi wodzami
ruszył przeciw Tebom. Po.śmiertelnej bitwie, Polinejkes
chcąc zapobiec dalszemu rozlewowi krwi, postanowił
rozstrzygnąć walkę w pojedynku z Eteoklesem. W zaciętej
walce obaj zadali sobie śmiertelne rany. Rządy przejął ich
wuj Kreon i wydał zakaz grzebania zwłok Polinejkesa.
Antygona, siostra Polinejkesa i Eteoklesa nie usłucha
ła rozkazu Kreona. Potajemnie sporządziła stos pogrzebowy, na którym złorzyła zwłoki Polinejkesa. Kreon
wezwał swego syna Hajmona, narzeczonego Antygony i
kazał mu pocho w ać ją ż ywce m w grobowcu Polinejkesa.
każdemu

(według

. Mit ' w greckich ·· Roberta Gravesa)

Julian Tuwim
TREŚĆ
Widząc, jak czę to zapominasz
O gorejącej tre ·ci zdar~eri
ta tre'ć. w nawiasie zauważę
to rdzeń, to pier ·cień , to przyczyna);
Widząc jak czę to oce:my
Traktuje z jak zbiorniki wody,
nalanej przez kuchenne krany
dla twej wygody czy przygody·

jak degraduje z wicher serca
do rangi cugu, a więc kaprala,
gdy on - Atylla, wódz morderca,
na tep tęsknoty mej ię zwala;
wreszcie.„ Lecz hord i huraganów
na dłoni przecież nie pokażę!
Więc przy tym liściu się zastanów
nad gorejącą tre 'cię zdarzeń.
Bo on,

poczęty

w grobach ziemi
i milczącą

przyczyną czułą

w bezdziejach już się prazielenił
zdarzenia treścią gorejącą.

Bo on, konając na mej dłoni,
do dzisiaj kipi w sw j kolebce:
wrzątkiem idei szmaragdowej,
co, niezgaszona, w liściach szepce;
o łonie szepce, gdzie ów płomień
zatlił się pierw zą o nim wie· cią„ .
O, i ty za zum liściu w pomnień
nad gorejącą zdarzeń tre · cią!
Słowem, gdy krzyk mój nad tym grzechem
uśmiechem zbywasz, wzgardą drwiącą:
nie mnie znieważasz tym uśmiechem
lecz treść zdarzenia gorejącą
lee? treś · Stworzenia gorejącą!
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w Łodzi

w repertuarze
Jan Kochanowski - . Odprawa posiów greckich"
Tadeusz Wicżan - „Simanionki"
Jerzy Przeździecki - „ Rów"
„ Wyprawa do ... „ kabaret dla dzieci
Antoni CLechow - „Iwanow"

w przygotowaniu
Gabriela Zapolska - ,,Moralność pani Dulskiej"

TEATR JULJANA TUWIMA W ŁODZI - wydawca
ANDRZEJ CZERNY - redakcja
RYSZARD KUBA GRZYBOWSKI - opracowanie graficzne
Z.G.W.N. w Łodzi. Zam. 59/81.n.1000. K!:)/135
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w lodzi

Teraźniejszość zawiera zawsze tyle ,przeszłości,
ile jej trzeba do kroczenia w przyszłość"
„

(Ada111 Mickiewic:::)

. Kiedy tragedia jest niemożliwa , a farsa nudzi,
pozostaje tylko eksperyment".
(S . Mrożek

KAZIMIERZ MICHALSKI - kierownik

działu

- .. Tanoo " )

organizacji widowni

JÓZEF TYLKI - kierownik działu adm.-gosp. i transportu
MIECZYSŁAW

KOWALSKI - kierownik techniczny

J. BESZTAK, K. ŻEBROWSKA - pracownia krawiecka damska
M. KIDOŃ, J. MALINOWSKI - pracownia krawiecka męska
TERESA

JASKUŁA

- pracownia perukarska

M. MICHALAK, H. CZYŻEWSKI - pracownia stolarska
A. WOJCIECHOWSKI - pracownia

ślusarska

L KL. M CZAK - pracownia tapicerska

B. NOWICKI - pracownia plastyczna
A.

DĄBROWSKI,

E. ROGOWSKI - brygadierzy sceny

K. ARKUSIŃSKA, Z. KOPKA - garderobiane
W. MYRCINKOWSKA - fryzjerki

P. KARTASIŃ,SKI, W. SA LEWICZ, J. PAWLAK - oświetlenie

Cena

zł

10,-

dyrekcja i administracja - Łódź, ul. Kopernika 8
sale teatralne: Łódź, ul. Kopernika 8 oraz ul. Moniuszki 4a
telefony: 641 - 66. 286- 60,678 - 88 organizacja widowni

Dnia 20 stycznia 1981 r. odbyła się próba otwarta
.. Antygony", połączona ze spotkaniem z reżyserem
i dyskusją.
Opracowanie dyskusji powierzono Młodzieżowej
Radzie Teatralnej działającej przy naszym teatrze.
-

(.„) Roz patrując . Antygonę· nie możemy dy sk utować o
. Antygonie· Sofoklesa, czy tylko o . Antygonie wystawianej w Teatrze im. J. Tuwima , lecz o problemie. który
jest zawarty w obu tych sztukach. Nie widzę różnicy
pomięd zy nimi , ponieważ tam występuje ten sam problem, problem jednostki i władzy .

-

. Antygona·· porusza tem aty żywotne i aktualne. tematy
o człowieku. W utworze obok wyeksponowanego kryzysu władzy, wys tęp uj e kryzys człowieka.
mówiące

-

Kreon sprawuje władzę tylko w swoim imieniu, nie
zwracając uwagi na tych, którzy stoją obok niego.
Dlatego mogę spokojnie s twierdzi ć, że tylko on jest
odpo wiedLialny za kryzy s władzy. Dystans pomiędzy
obywatelem a królem s powodował osamotnienie i klęskę
Kreona. O n sa m popełnił błędy. które doprowadziły go
do upadku .

·-

Wszyscy występujecie przeciwko Kreonowi , uważając go
za ok rutnego tyrana. Myślę, że trzeba zwróc ić uw agę na
pewne szlachetne cechy. Największym dobrem była dla
niego ojczyzna . Zgad zam się z tym, że gdy kto ś walczy o
wielkość państwa zatraca pojęcie człowieczeństwa. Należy jednak zrozumieć wewnętrzny konflikt Kreona i jego
osobistą klęskę.

-

Myślę, że Kreon zbyt mocno utożsa mia się z państwem .
Dla ni·ego skazanie zwłok Polinejka, jest symbolem tego,
co spotyka zdrajcę, który występuj e przeciwko swojej
ojczyźnie i władzy. Władza Kreona oparta jest na terrorze, który doprowadza ostatecznie do klęski wiele osó b.
Antygona zaczyna występować· przeciwko tej władzy. co
jest naturalną kon se kwencją c i;! głego terroru . Począ tko
wo jest uległa, zas traszo na. Staje s i ę p rawdziwą kobietą w
momencie, kiedy miłość do brata i ch ęć buntu s kł a niają j ą
do złamania rozkazu K reona. W ted y j es t na pewno
wielk a i silna.

-

Antygona jest kobi e tą, któ ra boi si ę w ys t ą pić przeciwko
wł a dcy . Je ś li się boi, to musi · być kto ś . kt o ten strach
powoduje. Tą osobą jest właśn ie Kreo n. Jed na k Antygona przeł a muje stra ch. Czy n ie spotykamy s ię tu z problemem odwagi cywilnej i tego, co j ą wa runkuj e? Co jest
po wodem postę p owa nia Antygony?

-

-

Motywy postępowania Antygony związane są nieodłą
cznie z cclem,jaki chce osiągnąć. Dążąc do celu robi wiele
rzeczy, na wykonanie których nie odważyłaby się w
innym przypadku. Występuje przeciwko władzy, ze względu na powiązania rodzinne. Ma poczucie obowiązku
wobec brata. Wie, że musi pogrzebać zwłoki brata, gdyż
tego wymagają prawa boskie. Antygona jest postacią
szlachetną, mimo przeciwności wypełnia s\.vój obowiązek .
Czy Antygona post~1piłaby tak samo. gdyby zwłoki
kogoś obcego leżały za murami miasta? Czy wtedy
kierowałaby się prawami boskimi, bez względu na konsekwencje?

-

Zbyt mało wiemy o samej Antygonie, żeby móc odpowied z ieć na to pytanie. Nie wiemy czy była kobietą aż tak
szlachetną. Czy w innych okolicznościach zdobyłaby się
na odwagę? Czuję niedosyt samego człowieka. jego
osobowości. ponieważ jest on w tej sztuce przytłoczony
wielkością problemu władzy. któremu całe przedstawienie jest podporządkowane.

-

Antygona w tragedii Sofoklesa, idąc na skazanie wygła
sza monolog, który jest w moim rozumieniu zaprzeczeniem jej odwagi i wiary w to co robi. Natomiast wprowadzony przez reżysera wiersz Herberta zmienia postać
Antygony i podkreśla jej odwagę, odporność i szlachetność. Wiersz wnosząc nowe wartości, podnosi Antygonę
do rangi symbolu odwagi i sprzeciwu.
Grzebiąc zwłoki brata spełnia nie tylko swój osobisty
obowięzek, ale również porusza sprawę o większym
wymiarze. Przecistawia się terrorowi, ryzykuje życie nie
tylko dla brata. Przez własną postawę pogłębia wiarę
innych w słuszność działania.

-

-

~imo, że akcj a „Antygony" rozgrywa się w starożytnoś
ci, to problem antyczny przeniesiony do współczesności,
nie stracił nic ze swojej ostrości. Potwierdza się prawda, że
każdy człowiek przynajmniej raz w życiu staje przed
problemem wyboru takiej, czy innej drogi: bądź zgodnej z
własnym sumieniem lecz trudnej , bądź odwrotnie drogi
łatwej lecz z sumieniem sprzecznej.
'
Wracając

do „Antygony". Wszyscy wiemy czym jest ten
utwór. Nie jest to sztuka napi sana przez jakiegoś biernego
Greka. Napisał ją jeden z najwybitniejszych pisarzy
starożytności. Jego twórczość dała podwaliny teatrowi
światowemu. Myślę, że dzisiejszy teatr powinien szukać
prawdy nie przez bierne odtworzanie dzieł literackich,
lecz przez uaktualnianie ich i pokazywanie współczes ne
mu odbiorcy.
opracowała:

Beata

Kapituła

Z.G.W.N. lódi, ul. Ż•lrkl 2, zam.59 /81 n.1000.K,6/135

(X X X I W)

-

Chyba zawsze. gdy będ z iemy rozpatrywać sprawę przeniesienia sztuki napisanej bardzo dawno (w tym przypadku w starożytności) na deski współczesnego teatru, musi
nam wynikn~1ć problem tej sztuki. Czy to, co wydawało się
Sofoklesowi ważkie, godne ujęcia w treść dramatyczną
ma szan se po stuleciach również przyciągnąć widzów?

-

Z tym wiąże się drugi problem. Wiadomo przecież, że
au.tor t~orzy literaturę, natomiast przedstawienie tworzy
rezyser 1 aktorzy...
•

-

Nic przypadkiem na a fiszu wydrukowano, że przedstawienie oparto na motywach . Antygony Sofoklesa.

-

Tylko. czy reżyser ma prawo tak bardzo zmieniać
. literaturę · . Przecież Sofokles i jego . Antygona to
podstawy późniejszego teatru światowego!

-

Wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na samo zagadnienie sztuki . Można ją uważać za dzieło sa mo w sobie,
którego teatralnym wzorem byłaby prapremiera autorska. Ale przecież można potraktować dramat jako zbiór
filozoficznych obserwacji, myśli , zaaranżowanych konfliktów ... Wydaje mi 'się; że to właśnie byłoby idealną
definicją: nie forma, ale myśl, idea.

- W takim i·azie w ciarm kilku lat wyczerpalihyśmy cały
zapas konll1ktow i pożnieJ byłoby to tylko powielanie
tych samych myśli w coraz to· nowej formie.
-

Bzdura. Życie jest tak skomplikowanym mechanizmem,
że dostarczy konfliktów, nowych obserwacji, idei w ciągu
nieskończonym , niewyczerpanym! Znacznie szybciej niż
zdążysz to opisać, a co dopiero ująć w zwartą, filozoficzną
treść dramatu!

-

Stare sztuki można
nowych sytuacji.

-

I o to właśnie nam chodzi. Ale wracając
proponuję rozdzielić te dwie sprawy: najpierw

-

uaktualniać ... przy s tosowywać

do

do rzeczy.
pomówmy
o . Antygonie · w ogóle, jako o owym tworze filozoficznym. o . Antygonie · Sofoklesa funkcjonującej dziś. a
później o ...
O . Antygonie · Jasielskiego.

-

Właśnie, czym jest właściwie Antygona'? To konflikt w
zasadzie między dwoma osobami, dwoma odmiennymi
zdaniami: Kreonem i Antygonci, w który wciągnięci
zostaj<i inni. A ponieważ jedno z nich jest władcą.
przeradza się to w konflikt z władzą. Antygona przeciwstawia się władzy, władzy despotycznej ...

-

Chyba ważniejsze, że jest to władza ludzka. a człowit:k nie
zawsze potrafi b yć obiektywny, człowiek podlega uczuciom. myli się. Inni mają mu to za złe. A ponieważ pomyłki
wład có w są najbardziej widoczne, więc tym ostrzej taki
konflikt występuje .

- Ale dlaczego, wy z góry oskarżacie Kreona. Sofokles
pozostawił to pod ocenę widza. Kreon też ma swoje racje.
Chciał zaakcentować, że zdrada ojczyzny nie popłaca. Ale
nie potrafił zmienić decyzji gdy było trzeba. Wiedział, że
nie przysporzy mu to sympatii. że odbiera szczęście
własnemu synowi, że skazuje na śmierć człowieka, którego wina w zasadzie nie jest winą, bo kierowały nim nie
własne zachcianki, ale prawa boskie. Nie umiał dostrzec
granicy po przekroczeniu której władca staje się despotą.
-

Ajak te prawa boskie przeniesiesz na grunt współczesny?

-

To będzie sprawa sumienia, poczucia obowiązku, sfery
życia psychicznego któq starożytni przekształcili w bogatą mitologię.

-

Sprytnie, ale historii Edypowych klęsk i przekleństw nie
sie wymienić na sumienie i poczucie obowi<1zku.

ne1

-

Czy nie odczytujesz zbyt dosłownie aluzji?
problem jest we władzy despotycznej.

-

We władzy ludzkiej! A poza tym zwróć uwagę, że władza.
która miała być naszą władzą, zaczyna się od nas oddalać.
To nie my ustanawiamy to czy tamto. To ONI, znów to są
ONI. ONI - władcy.
A chyba nie tak miało być?

-

Czy nie za mocno trzymamy

sę

Przecież

tu

jednego problemu?

-

Cala sztuka, to jeden główny problem. Można namnożyć
problemów ubocznych, napisać pięknie i nie osiągnc.ić nic.
Sztuka będzie bezwartościowa. Pusta. A poza tym jaki
inny problem jest w . Antygonie·? Wszystko sprowadza
się do tego jednego. Nowe problemy, ale już poza
literackie, za pomocą podtekstów dodaje reżyser; i owo
błękitne tło sceny, które m<1 być morzem. te łańcuchy, ni
to uliczne, ni to nad plażą, wiersz Miłosza przypadkowo · ten sam co na pomniku w Gdailsku.

-

Jeśli wszystko chcesz tak dopasować, to znaczy, że ten
chłopiec, który teraz bawi się karabinem - maszynką do
zabijania, czy może przerażającym symbolem współczes

nego pojęcia władzy, chłopiec, który ma
manym następcą Kreona, to jest...

być

tym domnie-

-

Może bez nazwisk. To nie o to chodzi. Nie o poszczególne osoby a o problem.

-

Spróbuję zebrać . Pan Jasielski złączył w jedną całość
starogrecką sztuk ę i problemy naszej polskiej współczes
ności ...

-

No, nie jest to chyba tak bardzo aktualne.
Wręcz przeciwnje. Ten problem
Przecież jakaś władza została.

Wladza taka, czy inna

będzie

jest

cały

czas aktualny.

zawsze.

Więc

zawsze będzie aktua lna . Ant ygona" .
To tylko logiczny wn iosek z całego ciąg u rozum o wania.
opracował:
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