


Tatiana Kołodziejska 
(Antygona) 

Pozycje z klasyki greckiej 
zrealizowane na scenie 
Lubuskiego Teatru 

Sezon 1959/60 
SOFOKLES 'ELEKTRA' 
tłum. M. Brożek, insc. i reż. Jerzy ZegalSkr, scen. Ryszard 
Kuzyszyn, 

Sezon 1966/67 
AJSCHYLOS 'ORESTEJA' 
tłum. S. Srebrny, insc. 1 reż. Zbigniew Stok, scen. Marek Nitecki 

Sezon 19 70/71 
SOFOKLES 'KRÓL EDYP' 
tłum. St. Dygat, scen. i rez. Jerzy Hoffmann, scen. Władysław 
Wigura 

Sezon 1976/77 
AJSCHYLOS 'PROMETEUSZ W OKOWACH' 
tłum. S.Srebrny, reż. Jerzy Glapa, scen. Krzysz1ol Pankiewicz 

Sezon 1981/82 
SOFOKLES 'ELEKTRA' 
!lum. KIMorawskr, rez. Wojciech Maryański, scen. Teresa Darocha 

Sezon 1986/87 
SOFOKLES 'ANTYGONA' 
tłum. SI Hebanowski, reż. Krl)'sz10f Rolnicki, scen. Jeriy Rudz<.1 
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Przekład~·stanisław Hebanowski 
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ISMENA 

KREON 

HAJ MON 

EURYDYKA 

TEREZJASZ 

STRAŻNIK 

POSŁANIEC 

CHÓR 

Janusz Młyński 
(Haj mon) 

TATI ANA KOŁODZIEJ SKA 

EWA SIKORA 

JERZV GLAPA 

JANUSZ MŁYŃSKI 
IWONA KOTZUR 

WOJCIECH ROMANOWSKI 

SŁAWOMIR KRZVWIŹNIAK 

BEATA ZYGMUNTOWICZ 

Reżyseria 

WALDEMAR MATUSZEWSKI 

Scenografia 

EWA STREBEJKO 

Opracowanie muzyczne 

RADOSŁAW STELMACH 

Inspicjent 

WALDEMAR TRĘBACZ 

Sufler 

JOLANT A BUB NOWSKA 

DYREKCJA 

Waldemar Matuszewski 

Jan Tomaszewicz 

Kierownik literacki 

Andrzej Buck 
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Iwona Kotzur 
(Eurydyka) 
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Ewa Sikora 
(Ismena) 

Beata Zygmuntowicz 
(Chór)) 
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Sławomir Krzywiźniak 
(Strażnik, Posłaniec) 

Wojciech Romanowski 
(Terezjasz) 

STANISŁAW HEBAN OWSKI 

Erudyta, znawca jui prawie 
wszystkich zapomnianych tekstów i 
spraw sceny, koneser teatru. Reiy
ser. tłumacz. adaptaror, kierownik 
literacki, kierownik artystyczny, kie
dy§ krytyk. Człowiek 1eatru jednym 
słowem. Człowiek, który do wiedzy 
o scenie szedł przez niemnl wszy-
stkie dziedziny z teatrem związane. 
W latach trzydziestych Hebanowski 
studiował filozofię i esterykę na uni
wersytecie poma1iskim. W roku 1938 
debiutował wierszami w poznańskim 
"Promi.e", w 1958 wyd'11 tom pro-

usrowskich opowiadań "Ślady czasu". 

W latach okupaLji związał się bliiej z Leonem 
Schillerem, na jego kawiarnianych "seminariach" 
ulegalfascynaLji Teatrem Ogromnym. Po wojnie, 
w Poznaniu, po raz pierwszy profesjonalnie z wią
zał się z teatrem. Od roku 1948jalw kierownik li
teracki u. Władysława Sromy, potem u Wilama 
Horzycy. Dwadziefcia lat spędz ił 1v teatrze poznmi
skim. Sam nie reiyserowal. Dui o natomiast insceni
zował Marek Olwpiński. I już wtiH·'ćWS zaczynało się 
mówic' o tandemie H + O : pT7yjafni kierownika lite
rackiego i re fysera, która dała poL1kiej scenie wiele 
niecodziennych repertuarowo i ieatralnie wydarzeń. 

T/wnacz i reiyser. Z pozoru wygląda w na 
dwutorowofc' zainteresowwi. Kiedr Hebwwwski 
tłumaczy staroiytnych, bądźfmnrn.1:kich klasykrhv, 
jest praktycznie autorem swoistej parafrazy. "do
stosmrnnia ". Daje przekłady wierne, nie mające 
nic wspólnego z "pisaniem na kanwie" czy "i111iw
cją ". Są to więc przekłady sensu stricr.o t e a t r a I 
n e . Translacje ze staroiy tnego czy klasycznego 
francuskiego drama/u na wsptiłczesny teatr. Heba
nowski porusza się na olbrzymim obszarze literac
kim. Od Soj(,klesa ("A111ygmw") i Eurypidesa, 
przez Corneille 'a po adaplacje dramaturgii pol
skiej. Poszukuje nieslusmie zapomninnych sztuk pol
skich, by doprowadzi( je do powtórnego debiutu. 
Odgrzebuje, adaptuje. Witold Filler pisał, ie Heba
nowski "dopasowuje klucze do s1arych zegarów". 
Owe niby poczciwe i łagodne swre zegary, nagle m
szone ze snu, w rękach Hebanowskiego nie wygrywają 
pogodnych kurantów prababek. Niespodziewanie bic' 
poczynają w głos, a dono.fnie. Ruszają, by wybija( 
nasz czas współczesny. 

W tłumacwnej przez Heban.owskiego, c1 reżyse
rowanej przez Hanuszkiewicza "Antygonie''. czy to 
w all/orskim spektaklu Eurypidesowej "Heleny", ten 
sóm czas wspó/.czesn.y biją zegary amyczne. ''Antygo
na" tak w samym uk.Jndzie warstwy słownej, jak i w in
scenizmji skupiona na relaLjadz pokoleniowych („.) W 
tradycji odnaleziona w.1pt!łczesno§ć. Tyl.e, ie trochę 
głębiej. Tym bardziej zaskakująca. Tym ostrzej.iw w 
pytaniach i mila.eniu („.). 

Andrzej Żurowski 
("Ludzie w reflektorach") 

Spektakl poświęcony pamięci 
Wielkiego Człowieka Teatru 

ST ANISLA W A HE BAN OWSKIEGO 
kierownika literackiego 

Teatru Lubuskiego 
(w latach 1960 - 63, za dyrekcji 

Marka Okopińskiego) 
w dziesiątą rocznicę 

Jego śmierci. 




