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„Obóz mieści w sobie ponad ćwierć miliona uchodź
ców w nieskończonych rzędach namiotów ... " „The New 
York Times" z 29 grudnia 1971 ogłosił artykuł swojego 
korespondenta z Rangpuru we wschodnim Pakistanie, 
dzisiejszym Bangladeszu, z obozu dla uchodźców, którzy 
po zakończeniu wojny powrócili do swoich rodzinnych 
miejsc. „Pan Jodder - pisał korespondent - powrócił 
do wsi siostry .swej matki, Thakur Dasi, wdowy, która 
wróciła wcześniej po stracie dwóch córek i syna, zmar
łych na cholerę. «Czy przyszedłeś, synu, dzielić nasz los? 
- spytała. - Rangpur nigdy nie będzie, jaki był. Ludzie 
mówią że przedwcześnie umarli nie chcą odejść i błądzą 
jak duchy. Nasza wieś pełna jest duchów»". 

Wydaje się, że ta hinduska wdowa, która straciła troje 
dzieci, sformułowała w obozie dla uchodźców powszech
ną zasadę tragedii. W świecie tragicznym umarli nie od
chodzą. Bohater tragiczny jest może właśnie dlatego sam 
wśród ludzi, że żyje jak Antygona w świecie zmarłych. 
Tych, którzy zostali zamordowani, albo tych, których sam 
zamordował. Zmarli domagają się naprzód pochowania, 
ale potem żądają jeszcze zadośćuczynienia. Ukazanie się 
ducha Banka w czasie wieczerzy jest najbardziej wstrzą
sającym doświadczeniem Makbeta. Wtedy po raz pierw
szy zrozumiał, że nie wystarczy raz zabić. Umarli wracają. 

JAN KOTT, Zjadanie bogów, 1970 



A N T V G o N A 

Z upodobaniem rozpoznajemy zazwyczaj w kobiecych 
właśnie postaciach, utworzonych przez największych po
etów literatury europejskiej, uosobienia charakteru naro
dowego, powiem więcej, idei narodowej każdego ludu. 
Zosia, Tatiana, Gretchen - to coś więcej niż typy pol
skiej, rosyjskiej, niemieckiej kobiety; są to żywe symbole 
trzech narodów , których stanowią u rodę i dumę. Dlacze
go symbole takie występują w niewieścich postaciach, 
domyśleć się nietrudno: oczywiście, dla tej samej przy
czyny, dla której same pojęcia ziem i ludów - Polska, 
Rosja, Germania - oblekły się w słowa rodzaju żeńskiego 
i przedstawiane bywają, gdzie należy, w postaciach kobiet 
idealnych; dla tej samej przyczyny, wreszcie, dla której 
słowo „ziemia" we wszystkich językach zachowuje pier
wotny rodzaj żeński. 

Kobieta z samej natury swej stoi bliżej ziemi niż męż
czyzna; w niej, głównie dźwigającej udział trosk i trudów 
w sprawie utrzymania życia gatunku, drga czujną, acz 
nieświadomą siłą samo sumienie, sama dusza gat u n ku. 
Dopóki ludzkość, w zaraniu swego istnienia, wiodła życie 
błogobezcelowe, na łonie przyrody, kobiecie, rzecz prosta, 
przypadała w udziale rola górująca: stanowiła ona pier
wiastek ochraniający życie, gdy tymczasem duch mężczy
zny, wolny, niespokojny, hardy, pracował nad stworze
niem warunków sztucznych, które by zapewniły mu moż
ność nie błogobezcelowego wczasu, lecz pracowicie-ce
lowej działalności. Zespół warunków owych nazywamy 
pa ń st we m. Przedstawicielka gatunku uznała nad sobą 
władzę przedstawiciela państwa; ta, dla której, wedle gru
bego przysłowia mądrości ludowej, „nie istnieje prawo" 
(nie istnieje dlatego, że żyje w niej prawo inne, potężniej
sze - sumienie gatunku) - kobieta, powtarzam, ukorzyła 
się w milczeniu wobec narzuconego sobie prawa. Ale ma 
swą granicę także i jej uległość; ma swój kres i wszech
władna moc prawa państwowego: wszędzie tam, gdzie 
władza państwowa zaczepia i gwałci sumienie gatunku 
- wszędzie tam sumienie to w osobie swej przedstawi
cielki-kobiety występuje z protestem; kobieta z pierwiast
ku zachowawczego zmienia się w pierwiastek rewolucyj-

ny, a powodzenie jej rew olucji zależy od żywości tego 
gatunku, którego sumienie reprezentuje. 

Nie żądajcie świadomości tego starcia od ludów no
wożytnych, dla których nawet słowo „prawo" oznacza 
bez różnicy i silę przyrodzoną, wynikającą z ziemi, i sta
nowienie sztuczne, będące dziełem człowieka; świat an
tyczny natomiast, przechowujący w pamięci walkę czło

wieka z ziemią, świat antyczny, któremu sądzone było po 
wielu zmianach konwencjonalizmu ponownie skierować 
ludzkość współczesną ku przyrodzie - starcie to uświa
domił sobie głęboko. I ci sami Grecy, którzy byli twórcami 
owej idei państwowej, którą żyjemy dotychczas, ci sami 
Grecy wcielili i protest przeciw niej w swojej Antygonie. 

Antygona jest to nie tylko typ kobiety greckiej, nie 
tylko żywy symbol swego narodu, na równi z Zosią, Ta
tianą, Gretchen; ma ona doniosłość ponadnarodową, 

wszechświatową: jest ona uosobieniem kobiecej zasady 
miłości w walce z męską zasadą władzy. 

Antygona należy w zupełności do Aten, jako postać 

stworzona, rzec można, przez tragedię attycką. Wszyscy trzej 
wielcy tragicy brali z jej postaci natchnienie: Eschylos na
szkicował ją zaledwie w epilogu swych Siedmiu przeciw 
Tebom; Eurypides, o ile domyśleć się wolno - tragedia 
jego nas nie doszła - wykazał i w stosunku do niej swą 
fatalną żądzę kruszenia posągów swego ludu i swoich wła
snych. Nasza Antygona jest Antygoną Sofoklesa. 

Dwaj bracia-królewicze spierają się o tron tebański; 

słabszy, wygnany z kraju, prowadzi obce wojsko na swe 
miasto ojczyste; Tebańczycy zwycięsko odpierają szturm, 
lecz śród bitwy giną obaj bracia, jeden padając z ręki 

drugiego. śmierć wyrównała dolę i obrońcy, i napastnika 
ojczyzny; usiłując przywrócić moc sponiewieranej - jak 
mu się wydawało - sprawiedliwości, nowy król tebański, 
Kreon, rozkazuje pozostawić bez pogrzebu ciało najeźdź
cy, ażeby dusza jego, pohańbiona, błądziła po posępnych 
rozłogach Hadesu, nie znajdując odpoczynku nawet po 
śmierci. Słowo królewskie staje się prawem w rządzonych 
monarchicznie Tebach; nad szybko rozkładającym się tru
pem postawiono straż; temu, kto by przekroczył zakaz, 
grozi kara śmierci ... 

„Jakie to wszystko jest dalekie od nas!" - zawoła 

czytelnik. Czyż naprawdę tak bardzo dalekie? W czasach 



przeszłości bajecznej prawo wzbraniało wam, w pewnych 
razach, grzebać poległego brata: o wiele wieków później 
takież prawo zabrania wam uznać za swoje dzieciątko, 

urodzone przez umiłowaną kobietę, albo wychować 

w wierze własnej wasze dzieci, albo umierającego pożeg
nać wiatykiem w jego języku ojczystym... w pewnych 
razach. Formy zewnętrzne ulegają zmianom, gwałcenie 

sumienia przez prawo - pozostaje bez zmiany. 
Tak: zabraniano grzebać brat a. Istotnie, po poleg

łych zostały dwie siostry: Antygona oraz Ismena. Od roz
mowy między nimi rozpoczyna się akcja tragedii; przed 
świtaniem jeszcze starsza wywołała młodszą, by się poro
zumieć. Antygona zna potulne usposobienie Ismeny, lecz 
Ismena jedyną jest, prócz niej, przedstawicielką rodziny, 
nie można jej tedy pozbawić możności uczczenia poleg
łego brata. Myśl Antygony przejmuje Ismenę zgrozą. „Za
mierzasz pójść wbrew prawu?" - „zamierzam pogrzebać 
swego brata". Żadne dowody na nią nie działają, najmniej 
zaś - obawa zgonu. Lękliwa Ismena przygnieciona jest 
jej wielkością. - „Wiesz, żeś nierozważna - mówi do 
niej - choć miłym tyś miła". 

I Antygona odchodzi. 

TADEUSZ ZIELIŃSKI, Szkice antyczne, 1933 
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W Antygonie są trzy samobójstwa. Według kla
sycznej interpretacji Hegla Antygona dokonuje tragi
cznego wyboru między wartościami, które są ze so
bą sprzeczne, między rodziną i państwem, prawem 
boskim i ludzkim. Ale prawdziwa Sofoklesowa An
tygona nie waha się ani przez chwilę, ponieważ nie 
istnieje dla niej nic, co jest tymczasowe. Wybiera 
tylko Kreon, szalony w swoim pragmatyzmie, absur
dalny w swoim ślepym uporze, że uratować można, 
co jest nie do uratowania. Kreon wierzy, że władza 
jest nieograniczona, że panować można nie tylko 
nad ludźmi, ale nad czasem. Spór o granice wolno
ści i władzy, między prawem boskim, naturalnym, 
i ludzkim, toczy się tylko między Kreonem i Haj
monem, między Kreonem i Tejrezjaszem. 

HAJ MON 
Marne to państwo, w którym jeden rządzi. 

KREON 
Państwem jest wladza 

HAJ MON 
Jeśli rządzi na pustyni.„ 

Między Antygoną i Kreonem nie ma dialogu albo 
jest to dialog głuchych. Od pierwszej sceny powta
rza się uparcie, że wszyscy umrzemy i żyjemy tylko 
chwilę w porównaniu z całą wiecznością, w której 
n ie żyjemy. Ale po tamtej stronie nie ma nic i ża
den Charon nie przewozi nas na drugi brzeg. Gdy
byśmy przenieśli Sofoklesową Antygonę w świat na
szych pojęć judeo-chrześcijańskich, musielibyśmy 

powiedzieć, że jest pobożna, ale niewierząca. An
tygona nawet nie grzebie brata, rzuca tylko garść 
ziemi na jego sponiewierane ciało. Antygona doko
nuje symbolicznego gestu. Ten gest niczego nie 

zmienia, choć zakazany jest pod karą śmierci. An
tygona jest bohaterką absurdalną w sensie camuso
wskim: żyjemy, żeby umrzeć. Wszystko, co możemy 
zrobić, to są gesty w pustce. Heroiczna Antygona, 
żeby nadać wartość pustce, wybiera symboliczny 
gest zakazany pod karą śmierci. 

Antygona skazana została na śmierć z głodu 

i pragnienia. Prowadzą ją przez miasto. Wszyscy 
spuszczają wzrok albo odwracają głowy. I dopiero 
w tym momencie zrozumiała Antygona, że jest „ob
ca" nie tylko w milczącym kosmosie, że jest „obca" 
również i w mieście . Przedtem śmierć była jej włas
nym wyborem, teraz śmierć zostaje jej narzucona 
cudzym rozkazem. Wybiera śmierć, żeby nadać war
tość życiu; teraz zrozumiała, że temu co ograniczone 
nie można nadać wartości. Jakże się teraz śpieszy 
biedna Antygona, już rozwiązała pasek od sukni. 
Samobójstwo Antygony już nie jest wyborem, tylko 
aktem rozpaczy. Antygonę pokonuje absurd. 

JAN KOTI. Zjadanie bogów, 1970 
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U Sofoklesa w starciu profanum z sacrum doko
nują się tragiczne wybory Antygony, Elektry i Edypa. 
Trup wraca do rodziny, żeby go pogrzebała, ale trup 
należy dalej do państwa. Trup był synem, mężem 
i bratem, ale trup był również obrońcą albo zdrajcą 
ojczyzny. Był? Jest dalej. Państwo chce zachować 
władzę nawet nad trupem; kult bohaterów, rzucanie 
ciał wrogów na pożarcie psom i sępom, uroczyste 
ekshumacje byłych zdrajców i wyrzucanie z mauzo
leów byłych zbawców ojczyzny - należą do naj
dawniejszych i najtrwalszych przywilejów władzy. 

Władza chce swoje panowanie rozciągnąć na przy
szłość i uważa, że najskuteczniejszą do tego drogą 
jest rozciągnięcie go najpierw na przeszłość. Osą

dzanie zmarłych jest najbardziej powszechną uzurpa
cją historii przez władzę. 

W tragedii, która rozciąga się od wczesnego świ
tu do późnej nocy, bohaterom Sofoklesowskim dana 
jest zawsze godzina przestrogi, godzina rozpaczy 
i trzecia, ostatnia godzina samopoznania i wyboru. 
W tym nierozwiązalnym splocie przeciwieństw 

sacrum przejawia się jako nieprzenikniony plan kos
miczny, w którym zakotwiczone jest życie ludzkie; 
profanum - ma wielkość odmowy. Człowiek może 
odmówić zgody na świat, który nie jest wart, żeby 
w nim żyć, albo nawet, żeby go oglądać. Antygona 
wiesza się na pasku od sukni; Edyp, oskarżony, 

oskarżyciel i sędzia w procesie wytoczonym ludzkiej 
doli, wyłupiwszy sobie oczy uchodzi z Teb. Ale 
sacrum i profanum zachowują do końca swoją waż
ność i wielkość. 

JAN KOTT, Zjadanie bogów, 1970 



MIT 

NASZA WSPÓŁCZESNOśC (Zwierciadło) 

Trzy rzeczywistości, które należy zintegrować. 
Podróż do źródeł. 

MIT - zapis pierwszych doświadczeń, pierwotnych re
welacji, archetypowych zachowań - to zarazem najbar
dziej pierwotna warstwa psychologiczna, projekcja ele
mentarnych emocji i egzystencjalnych lęków. 

TRAGEDIA 1) pierwsze czytanie mitu w kontekście kul-
turowych uwarunkowań swego czasu, 
konfrontacji. Indywiduum w jego bezcza
sowej „istności" (relacja JA - BÓG} ze 
społecznym i politycznym wymiarem cza
su (żywioł publicystyczny - ważny o tyle 
o ile w sposób oczywisty odzwierciedla 
nasze problemy) 

2) tragedia wydobywa to, co wieczne. Co 
zdarza się zawsze, w każdym „czasie" his
torycznym, w każdej społeczności 

- w l<AŻDYM CZŁOWIEKU. 
Każdy jest KREONEM. 
Każdy jest ANTYGONĄ. 
To pierwsza Oś. 

Wyodrębnione pierwiastki Męski i Żeński w odwiecznym 
konflikcie. 
Jest to zarazem konflikt dwóch porządków czasowych: 
- linearnego, historycznego, męskiego, porządku MYŚLI, 

CZYNU, PRAWA; 
- kolistego, odwiecznej zasady odradzającej się NATU

RY, determinant biologicznych. 
ANTYGONA opowiada o katastrofie rozdzielenia tych 

dwóch porządków i rozpaczliwej próbie integracji (Jung 
nazwałby to - procesem indywiduacji). 
Podmiotem tego procesu jest KR EON. 
To druga OŚ i w tej perspektywie wszystkie inne postaci 
dramatu to projekcje lub uzewnętrznienie stanów (eta
pów) tego procesu: wg. JUNGA byłyby to archetyp CZE
RNA (Strażnik) i ANIMY (Antygona - jako obraz duszy 
KREONA), MĘDRCA albo WIELKIEGO STARCA (Tejrez
jasz) . 

Próba się nie udaje i Sofokles stawia nas nieuchronnie 
wobec Absurdu istnienia. Czyn samobójczy Antygony to 
wyraz niezgody na Absurd życia. 

Ale to dopiero na końcu - jakby autor chciał zaprzeczyć 
temu co wydarzyło się do tej pory, albo też powiedzieć, 
że integracja jest niemożliwa (?) ... 

Wcześniej Sofokles zadaje pytanie o elementarne war
tości, konstytuujące człowieczeństwo, takie najoczywist
sze, uchwytne dla każdego (w akcie intuicji, rzecz jasna, 
bo intelekt jest bezsilny wobec problematyki egzystencjal
nej). 

Gest Antygony - to czyn, który ustanawia najprostszy 
wymiar człowieczeństwa, poprzez swą pragmatyczną bez
użyteczność i całkowitą bezinteresowność - czysta du
chowość (NAWET JEŚLI BOGA NIE MA). 

Sofokles pisze Antygonę jakby BOGA (bogów) nie 
było. 

Podejmuje podróż do źródeł - ku BOGU w sobie. 
Czy jesteśmy w stanie podjąć takie wyzwanie? 

W świecie pozbawionym SACRUM, całkowicie niemal 
pozbawieni intuicji religijnego odczuwania świata, ucie
kający od odpowiedzi na najprostsze pytania. 

Spróbujmy rozegrać ten dramat między sobą o sobie 
- bez MASEK, koturnów, bez jakiegokolwiek pośrednict
wa z góry przyjętej KONWENCJI. Spróbujmy być „me
dium przeźroczystym". 

Włodzimierz Nurkowski, 1997 
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Tragedia grecka zaczęła się od rytów dionizyjskich. Ale 
sam Dionizos pojawił się dopiero w ostatniej z zachowa
nych tragedii. Nosił złotą maskę z gorzko-słodkim uśmie
chem. Ten dwuznaczny i nieodgadniony uśmiech maski 
jest ostatnim znakiem absurdu w tragedii greckiej. 
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FRANCISZEK DZIUBA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
KRYSTYNA DZIADZIO 

Biuro Obsługi Widzów 
tel. 322-52 

STALI SPONSORZY TEATRU 

BANK BPH 
Rzeszów, ul. Słowackiego 5 

tel. 521-201, 521-308 
fax 521-930 

~-Elehł1omonłat 
Rzeszów Rzeszów S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 
tel. 375-51 tlx 063241 O fax 36 760 

.-1 ~~ B I G B a n k 
~, Spółka Akcyjna 
BIG BANK Spółka Akcyjna 
Oddział w Rzeszowie 

Telefony: 322-65 - sekretariat 
320-60 - kredyty 

62-45-21 - rachunki 
lokaty 

ul. Targowa 3 
35-959 Rzeszów 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne 
Tolfa w Rzeszowie 

Spółka Akcyjna 
ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów 

"CHEMIA-RZESZÓW" 
Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami 

Spółka z o.o. 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 15 

35-959 Rzeszów 

tel. (017) 549-271, fax (017) 549-273 



W repertuarze Teatru: DUŻA SCENA: J. Szajna, 
Debal/age, reż. J. Szajna, W. Shakespeare, Sen nocy 
letniej. reż. B. Ciosek, Kopciuszek, reż. B. Ciosek, 
E. Redliński Cud na Greenpoincie, reż. W. Zeidler, 
S. Wyspiański Wesele, reż. B. Ciosek, S. Mrożek 

Emigranci, reż. J. Błeszyński, S. I. Witkiewicz 
Szewcy, reż. B. Ciosek, A. Fredro Zemsta, reż. 

B. Ciosek, E. Ionesco, Macbett. reż. J. Błeszyński. 

SCENA KAMERALNA: B. Korzeniewski, Kwiaty dla 
Ofelii, reż. W. Zeidler. SCENA NA ZAM KU: A. Fred
ro Mąż i żona, reż. W. Nurkowski, Miłość 

w Wenecji, reż . G. Pampiglione. 


