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Tragedia antyczna ;est ;ednym z na;starszych świadectw 
instynktu mimetycznego w kulturze europe;skie;. Forma ;e; 
przez wieki pomagała w artykułowaniu się środków wyrazu 
teatru europe;skiego. Świadczą o tym do dziś choćby greckie 
terminy na oznaczenie mie;sc, na których odgrywamy sztuki. 
Współczesny budynek teatralny pamięta ;eszcze kształt teatru 
antycznego, ;ego strukturę, która oczywiście z biegiem stuleci 
musiała dostosować się do nowych wymagań i widzeń. Dla
tego uważam, że fałszywa ;est chęć rekonstruowania form 
teatru antycznego. Racze; poddać tekst antyczny próbie 
dopasowania do współczesnej sceny, zmusić go do podobnej, 
co budynek teatru, ewolucji, zmian, przesunięć. 

Najwyraźniei zmieniło się mie;sce i funkc;a Chóru. Na 
orchestrę wtargnęli widzowie . Chcieli być bliże; aktorów. To 
widzowie weszli na mieisce Chóru. To wy przyglądacie się 
aktorom z bliska, jak niegdyś Chór przyglądał się cierpieniom 
swych mitycznych królów-tytanów i bogów. Teraz wy patrzy-
cie nam w oczy. 
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Mqdrości, jedyne źródło szczęścia! 

Ludzie, zuchwali w swej dumie, 

nieśmiertelnym. Chcieliby 

Za 
Za 

późno 

dorównać 

los otwiera 

schyłku 

1m oczy. 

swoich dni, późno, u 

poznają ciebie, 

jedyne źródło 

mqdrości, 

szczęścia. 

Sofokles 
ANTYGONA 

tyw prawa każdego bez różnicy człowieka do pogrzebu. po

ruszony w Ajasie tylko pobieżnie, rozwinął Sofokles w An

tygonie d o pr-oblemu zasadniczego. Jak wynika ze słów Ody

seusza, bóg nakazuje grzebać zmarłych i prawa do pog rzeb·_1 

nie może żaden przedstawiciel władzy państwow2j o.' e '.:lr..<ć 

zmarłemu, choćby on był nawet wrogiem ojcązny. Ocz y

wiście w dawnej starożytności kamieniowano zdra jców ojczy

zny, a ciała ich porzucano ptactw u i zwierzętom n;i pożlfci2. 

W Ajasie Sofoklesa Odyseusz staje w obronie ciała Ajasa , 

powołując się między innymi na w ielkie zasługi bojowe 

zmarłego. Stanowisko Kreona w Antygonie je:; t o:lmienne, 

zbliżone do stanowiska Atrydów w Ajasie, ale jeszcze bar

dziej nieprzejednane. Obj1wszy po trągiczn2 j śmierci synó\,; 

Edypa. jako legalny ich n:istępca, władzę w Tebach, polecił 

natychmiast jednemu z poległych braci. Eteoklesowi, który 

bronił miasta, wyprawić pogrzeb z ,,·sz.~·s.kimi honorami, dru

giemu za ś, Polinikowi, który z broni ·ą w ręku nJcierał n1 

miasto, odmówił pogrzebu i zagroził kar .) śmierci tym . któ

rzy chcieliby zmarłemu oddać osta tnią przyslugq. O t2j de

cyzji, jeszcze przed publicznym jej obwieszczeni2m przez 

Kreon:i , dowiedziała się Antygon1 . Jaką drogą, o t:::i nie py

t:ijmy i nie wymagajmy od poety . aby nam opisywał nawet 

najdrobnie jsze szczegóły nie mające dla rozwoju akcji isto

tnego znaczenia. Bo jak dzisiaj, tak i w starożytnoś ~i plotka 

szybko prze:hodziła z ust do ust. W pierwszej rozmowie 

z Ismen·ą Antygona wyraźnie i parokrotnie podkreśla. ż~ Kr ~ 

on „jak opowiadają " zabronił grzebać ciało Polinika i szybko 

decyduje się przeciwstawić nieludzkiemu zarządzaniu. Sama 

jest za słaba , by t;nieść zwłoki i złożyć je w grobie. Potrze

buje pomocy tej , którą miała w tragedii Ajschylosa w osobie 

Trage:l ia Antygony nie jest ( ... ) własciwą tngediq w ro

zumieniu st3rożytnych ; jest ona t y lko moto~ :cm maj-')cym 

spotęgować tragedię KreonJ . Gdyby się skreśliło pierwsz-ł 

s2tkę wierszy tego wspaniałego dzieł3 myśli greckiej, obej

mujący di'llog ws'.q;:my między Antygoną i Ismen:i i stano

wiących jakby ekspozycję całej trclgedii nosqce j tytuł 

Antyg::rna, ek .i'po zycji, która zresztą dubluje się z obwie~z

cz~niem Kreona i z wypowie dziami dziew2qt sprowadz-:::i

n ych po dokonaniu przez Antygonę symbolic:>:ncgo pogrzebu 

prz2d KreonJ. to dużo problemów nic wymagałoby tak sz2-

rokiej i tak różnorodne j dysku s ji, jaka rozwinęła s ię w łaśnie 

\vokół tej tragedii, bę:l<i cej w rv~czywistości t rag:c(il Kreon). 

Sofokles dał jed n::tk. przynajmni2j w tytule. roz:i:-n2 i:ierw

szeństwo Antygonie nie dlatego, jdkoby on:i był::! wbś ciw<1 

bohaterką tragedii w rozumieniu starożytnym, lecz dbtego. 

że właśnie on1 jako kobieta , w starożytności nie powołana 

do walki z mę'.czyzną, tak zdecydowanie przeciwstawiła się 

Kreonowi i t01k namiętnie walczyb o z:isadę, w którą sama 

wierzyła. jak również dlatego . że ona , kobiet·01 pozornie sil 

ba , tak silnie uderzyb w podstawy silnego władcy. T:::iteż 

Sofokles wbrew utartym zasadom kompozycyj nym starał się 

tę bojowniczkę o poszanowanie pr.1w boskich już n a s:i m ym 

pocz:itku tragedii przedstawić w takim świetle, żeby widzo

wie starożytni, nie znający kobiet bojowych. od razu wie

dzieli, z kim Kreon, jako nowy władca Teb, będzie miał do 

czynienia. Oceniając donioslą role; Antygony w złamaniu upo

ru Kr ona, nazwał Sofokles tragedię Kreona imieniem jego 

przeciwniczki, Antygon -. 

żony Polinika , Argei. Ale Sofokles chciał czynowi Antygony 

nadać wic;cej blasku , niż to uczynił Ajschylos w Argiadzie . 

Dlatego zr2zygnował z Argc i, a wprowadził na s::nę Ismenę, 

niczdoln 1 do przeciwstawienia się ,, ł1dLy palistwowej. 

tj. Kreonowi. Jej to w e wstępne j roz:nowie wyjawb f _nty

gona zamiar Kreona i swoje postano-.vienie nielicz 2ni:J. s;.:; 

z nkazcm niezgodnym z odwiecznymi prawJmi, pros.qc rów 

nocześnie siost;ę o pomoc w i;:oóniesieniu trupa. Ale Isme1n 

jest typow ł kobiet1 grecką. Ona zda j2 sobie sprc1\n;. że ko

bieta ni e może bezkarnie prze ciwstawić się mężczyźn i e, zwb 

szcza rr.ężczyżnie dzierż-łcemu władzę \V rc;ku. Choć chętnie 

µomogbby Antygonie w spel n:eniu obowiązku rodzinn eg o. 

L'.Waża. że ryzyko jest zbyt wielkie. i liczy n 1 wyrozumi 211ie 

z2 strony zmarlego, jeśli wobec niego nie spełni obowiązku 

odstraszona groźbą śmierci. Według niej podej;no,vanie czy

n :'Jw przekraczaj ący2h możliwoś c i ludzkie nie m.i żadn2go 

sensu. Odnosimy wrażenie, że na talq właśnie o;:l:iowi c:~'l 

czckai3 Antygona. Bo jej rozmow<J z Ismen~ \\' ;umierze niu 

So~oklesa miah jej dać tylko okazję c'o j;:ik najsilnicjsz2go 

podkreśleni:i swojego pogl<;Gu na sprJwę i swojej nieza 

chwianej decyzji - do podkreś l enia, że śmierć za dokonJnie 

czynu dobrego nie jest dla niej s traszn1. Lc)iCj umrz~ć wc1.e 

śniej niż stracić prawo do szczęśliwej wi ecznoś2i 1 AntygonJ 

chce być nie tylko wiern:i wykonawc:zynią ciążącego na niej 

obowi:izku. al e równocześn i e bojowniczką o przestrzega nic 

odwie~znyc;1 pra w boskich. W walce o taką ideę mogłaby 

skorzystać z pomocy ty lko równ ie zdecydowanych na wszys

tko. jak ona sama. Dlatego rezygnuje Braz po pierwszyc!1 

zastrzeżeniach Ismeny z jej pomocy w pog rzebaniu trupa. 

Na jej propozycję , żeby db uniknięcia kar y trupa po :: hować 

J ednyrn z głównyc h zadań tragików greckich. zwłaszcza 

Ajschylos1 i Sofoklesa, było wychowanie społeczeństwa. po::l

noszenie go na wyższy poziom etyczny i wskazywanie mu 

drogi huma nitarn ~go pos'.ę,Jowania. Żeby wię : w całej pełni 

zrozumieć tragedie Ajschylosa i So~okl es:i, nie mo.lnJ nigdy 

z oka stra::ić przyświecającego im ce lu. J<Jk w zakończeniu 

bajki, tak nieraz podobny mo~a ł wynikaj :icy z t rage :lii zn1j

dzierny w jej zakończe,11.i u. W Antygonie Sofoklesa chór star

ców te bai'lskich, opuszczo:ją-; p:::i skończonej ·rz2 orchestrę. 

ujmuje n :rnkę wynikającq z tragedii w s;Josób n :is tępuj1cy: 

„Dla człowieka n a jlepsq podstawq powodzenia jest rozum. 

Nie wolno też w niczym urazić bogów, bo wyni:::isłe słowa 

już nieraz ściągnęły s traszliwe kary n1 zuchwal ::ów. ucqc 

ich rozumu nawe t w sta rości". Z tej konkluzji us tę:Juj '! Cego 

z orchestry chó:·u wynika bezspornie, że i s totą i podłożem 

trage dii był brak rozsqdk u i rozwa gi. oczywiście u Kreon:i. 

głównej posta::i trag icznej. Zupełnie odruc:howy i nie przemy

ślany zakaz g rzebania Polinika st3ł się zarzewiem konfliktu. 

w którym rostrzygn 1ć się miała kwestia , ja k da lc:e się :;; ać 

może ingerencj ci ziemskiego władcy w sprawy podwładnych 

uświę:one wiekową tradycją. 

Pomys ł napisan ia osnutej na tym tl e t ragedii zro:lził się 

u Sofoklesa już wte.:ly, gdy wystawiał trage:l ię Ajas. Mo

żemy to wywnioskować z >vypowiedzi „roztropne.;o" Oc1y 

seusza. który przeciwstawiaj<JC się Agamemnonowi odmawia

jącemu pog rzebu Ajasowi, w obronie Ajasa takie wy,po

wiedzial zdanie: „Nie tylko w niego ugodzisz. ile r aczej 

w prawa bogów. Człowiek szlachetny nic powinien krzywd y 

' · yrz ,1dzać zma rłemu , c hoćby za życia go nienawidził". Mo-

potajemnie i nikomu o tym nie mów ić , odpowiada z oburze

niem: „ Br·oń boże! Rozgłaszaj o tym wszystkim' Jeszcze bar

dziej bym tobą gardz iła, gdybyś milczab niż gdybyś m głos 

o tym rozpowiadała". Po tej scenie, stanowiąc e j jedynie wstęp 

c1, włZlściwej tr.lge dii, siostry si<; rozchodzą: Ism211a do miesz

luni::i, a Antygona pod mury Teb do zmarl2go Polin2jka. 

(..) Zwycięży ła ostatecznie idea, o którą tak dzielnie wal

czyła An tygon:i. Nie ty lko Polinik złożony został cło grobu . 

ale także porzucenie ciał n '.cpogrzebanych uznano ZJ p:-:c

s '.ępstwo ~c i 1ga j 1ce n-:i winowaj:ę karę bogów. Pr;:iwzi boski2 

wzięły górę nad prawami ludzkimi. 

Antygon'.l nie do~zekała się swojego zwycięstwa. bo jej 

przezna czeniem było zginąć przedwcześnie za winy ojców. 

Ale śmierć wyszli! jej na wieczną chwałę. Tragedia nnwa-

1n jej imieniem nie jest jej tragedią w antycznym zna2ze

niu, ale jej tr yum [em pośmiertnym. Postacią trag i2zn::i jest 

w tej tragedii Kreon wikLljący się w coraz trudnicjsz <) sy

tua.::ję i gotu j.1ey zagła dę ca łej swej rodzinie. 

Wiktor Steffen 

CZY 11ANTYGONA11 SOFOKLESA 
JEST TRAGEDIĄ ANTYGONY? 

(fragmenty) 

Olga Jackowska 

KREON 

Co to za dom 
fundamenty w nim drżą 
brat bratu 
gardło podrzyna 
jest zawsze rola 
dla Kreona 
jest heroiczna 
Antygona 
Od tysiącleci nic się me zmienia 
te same żądze 
te same pragnienia 
gdy wszystko stracisz 
a lud się odwróci 
za późno będzie 
by do życia wrócić 

Bój się teraz 
ty Kreonie 
nie zaśniesz przeze mnie 
gdy zechcę będę szczurem 
dotrę do ciebie 
przez najmniejszą dziurę 
gdy zechcę będę 
karaluchem 
będę ci szeptać 
pTzekleństv..:a do ucha 
a moglam być cieniem 
w upalne południe 
czułą kochanką 
w środku nocy 

Mówisz że jestem 
bez siły 
ty chyba 
żartujesz 

jestem tiwrdym diamentem 
ty go tylko szlifujesz 

Bój się teraz 
ty Kreonie 
nie zaśniesz przeze mnie 
gdy zechcę będę szczurem 
dotrę do ciebie 
przez najmniejszą dziurę 
gdy zechcę będę 
karaluchem 
będę ci szeptać 
przekleństwa do ucha 
a mogłam być cieniem 
w upalne południe 
czułą kochanką 
w środku nocy 



Bardzo wcześnie zetknęłam się z twardą 
rzeczywistością.„ 

Sprawiedliwość była1 dla mnie wielką 
zaga1dkq.„ 

Zawsze chciałam przeżyć coś niezwykłego. 

Lubię strzelać celnie. 

Rozum czy uczucie - oto jest pytanie? 

Przeżyłam reinkarnację - poczułam 
••• --'-~ - t.A _ I - • 



Bardzo wcześnie zetknęłam się z twardą 
rzeczywistością.„ 

Sprawiedliwość była dla mnie wielką 
zagadką ... 

Zawsze chciałam przeżyć coś niezwykłego. 

Lubię strzelać celnie. 

Rozum czy uczucie - oto jest pytanie? 

Przeżyłam reinkarnację - poczułam 
w sobie Modrzejewską. 



W walkach o byt na podwórku miałam 
dzielnych żołnierzy. 

Detektyw nie ma czasu na porządki. 

Lubię dobre zespoły ligowe„. 

-~u··"' ~· . •. 

- ! 

Często wymykałam się z domu, by poznać 
zaułki mego miasta. 

Racjonalnie rozkładałam siły ... 


