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A 
ntygona jako pierwsza męczennica ma prawo do tego, 

aby połączyć jej imię z ideą, którą ona opromieniła swą 

śmiercią. W starożytności osiągnęła przynajmniej to, że w 

myśli ludzkiej ustaliło się poczucie granic państwowej władzy i 

państwowego prawa; jeśli zgodnie z największymi myślicielami 

starożytności prawo było wyższym rozumem ( summa ratio), który 

nakazywał czynić rzeczy słuszne, a zabraniał przeciwnych - to przez to nie 

było rozwiązane wielkie zagadnienie moralne praktycznie, ale jednak były 

przynajmniej odcięte drogi do niesłusznego i niemoralnego rozwiązania. 

W nowszych czasach nie było nawet i tego; Antygona po wiele, wiele razy 

była prowadzona na śmierć, nie tylko na placach miejskich i w lokalach 

państwowych, ale gorzej jeszcze - bo w cichych pracowniach umysłowych 

myślicieli i pisarzów. I czyż możemy twierdzić, że martyrologia jej jest już 

skończona? 

Tadeusz Zieliński 

Sofokles i jego tragedie. 1928 



W Antygo11ie są crzy samobójsrwa. Według klasycznej 
interpretacji I--Iegla Antygona, dokonuje tragicznego 

wyboru między wanośc1am1, ktore są ze sobą sprzeczne, 
między rodziną i państwem, prawem boskim i ludzkim. Ale prawdziwa 
Sofoklesowa Antygona nie waha się ani przez chwilę, ponieważ nie istnieje 

dla niej nic, co jest tymczasowe . Wybiera tylko Kreon, szalony w swoim 
pragmatyzmie, absurdalny 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 
wolności i władzy, między prawem boskim, naruralnym, i ludzkim, toczy 

się tylko między Kreonem i Hajmonem, między Kreonem i Tejrezjaszem. 

Pojęcie kompleksu Edypa, tak świetnie przedstawione przez Freuda, 
stało się jednym z kamieni węgi~lnych jego systemu psychologicznego. 
Freud wierzył, iż pojęcie to stanowi klucz do zrozumienia historii i ewolucji 

religii oraz moralności. Był przekonany, że ten właśnie kompleks jest 
podstawowym mechanizmem rozwoju dziecka, i utrzymywa ł, iż kompleks 
Edypa jest przyczyną wywiązywania się stanów psychopatologicznych i 
„jądrem neurozy". 

Freud powoływał się na mit o Edypie w wersji, jaką nadał mu Sofokles 
w tragedii Krdl Edyp. Ów mit można pojmować nie jako symbol kazirodczej 
miłości między matką a synem, lecz jako bunt syna przeciw władzy ojca w 

rodzinie patriarchalnej; małżeństwo Edypa i Jokasty jest jedynie 
drugorzędnym elementem, stanowi tylko jeden z symboli zwycięstwa syna, 
który zajmuje pozycję ojca, a wraz z nią przechwyruje wszystkie jego 
przywileje. 

Słuszność tej hipotezy można sprawdzić rozpatrując cały mit o Edypie, 
szczególnie w postaci przedstawionej przez Sofoklesa w dwu innych 

częściach jego trylogii, w Edypie 'lJ!J Kolonos oraz Antygonie. 
W Antygonie odkrywamy konflikt ojca z synem jako jeden z głównych 

motywów tej tragedii. Kreonowi, przedstawicielowi zasady 

autorytatywnych rządów w par1stwie i rodzinie, przeciwstawia się jego 
syn, Haj mon, który wyrzuca mu bezlitosny despotyzm oraz okrucieństwo 
wobec Antygony. Haj mon usiłuje zabić ojca i, nie spełniając swego czynu, 
sam sobie śmierć zadaje. 

Stwierdzamy, że motywem przewijającym się przez te trzy tragedie jest 

konflikt między ojcem a synem. W Królu Edypie Edyp zabija swego ojca 
Lajosa, który zamierzał odebrać mu życie jako niemowlęciu. W Edypie w 

Kolonos Edyp daje upust swej głębokiej nienawiści do synów, a w Antygonie 
odnajdujemy znowu tę samą nienawi ść między Kreonem a Hajmonem. 

Freud interpretował antagonizm między Edypem a jego ojcem jako 

nieświadomą rywalizację wywołaną kazirodczymi dążeniami Edypa. Jeśli 
nie zgodzimy się na to wyjaśnienie, staniemy wobec problemu: jak inaczej 

można by wyjaśnić konflikt między ojcem a synem, który znajdujemy we 

wszystkich trzech tragediach. Na pewien trop naprowadza nas wątek 
Antygony. Bunt, jaki Haj mon podniósł przeciw Kreonowi, tkwi korzeniami 

w szczególnym układzie pokrewieństwa łączącego Kreona z Hajmonem . 

Kreon reprezentuje ściśle autorytatywną zasadę rządzenia, zarówno 
rodziną, jak i państwem, i właśnie przeciw tego typu władzy buntuje się 
Hajmon. Analiza całej obracającej się w kręgu Edypa trylogii wykaże, iż 

walka z władzą ojcowską stanowi jej główny temat i że korzenie tej walki 
sięgają aż do starodawnych zmagań między patriarchalnym a matriarchalnym 
systemem społeczeństwa. Edyp, jak również Hajmon i Antygona są 

przedstawicielami zasady matriarchalnej; wszyscy oni atakują społeczny i 
religijny porządek oparty na uprawnieniach i przywilejach ojca, 

reprezentowany przez Lajosa oraz Kreona. 
Sprawy, które mają wielką wagę dla Kreona i reprezentowanego przez 

niego patriarchalnego porządku - to państwo, ustanowione przez człowieka 
prawa oraz posłuszeństwo wobec nich . Dla Antygony zaś liczy się sam 
człowiek, prawo naturalne i miłość. Edyp staje się zbawcą Teb, przekonując 

odpowiedzią daną Sfinksowi, iż należy do tego samego świata, którego 

przedstawicielką jest Antygona; wyraża on porządek matriarchalny. 
Konflikt między zasadą patriarchalną i matriarchalną jest tematem 

trzeciej części trylogii, Antygony. Tutaj postać Kreona, która w dwu 
poprzednich tragediach rysowała się nieco mgliście, nabiera barwy i 

określoności. Został on władcą Teb po tym, jak legli w boju dwaj synowie 

Edypa - jeden szturmując miasto, aby zdobyć władzę, drugi zaś w obronie 
swojego tronu. Kreon rozkazał , by prawowitego króla pogrzebano, ciału 
zaś współzawodnika odmówiono pogrzebu; największe to upokorzenie i 

krzywda, jaką według greckich pojęć można było człowiekowi wyrządzić. 
Zasada, którą Kreon reprezentuje, polega na supremacji prawa 



państwowego nad więzią krwi, posłuszeństwa wobec władzy nad 

wiernością naturalnemu prawu ludzkości. Antygona wzbrania się przed 

pogwałceniem praw pokrewieństwa i solidarności wszystkich istot ludzkich 
w imię jakiegoś aut0rytatywnego, hierarchicznego stanowiska. 

Zasada matriarchalna polega na związku krwi jako zasadniczej i 

niezniszczalnej więzi, na równości wszystkich ludzi , poszanowaniu 

ludzkiego życia oraz na miłości. Zasada patriarchalna sprowadza się do 

tego, iż więź między mężczyzną a kobietą, między rządzącym a rządzonym 

ma pierwszeństwo przed więzią krwi. Jest to zasada rangi i władzy, 
posłuszeństwa oraz hierarchii. 

Władza w rodzinie i władza w państwie - t0 dwie powiązane ze sobą 
najwyższe wartości, których rzecznikiem jest Kreon. Synowie są własnością 

swych ojców, mają im być użyteczni, na tym polega ich funkcja . Patris 

potestas w rodzinie jest odpowiednikiem władzy panującego w państwie. 
Obywatele są własnością państwa i jego władcy. · 

Nie ma zaś większej klr:ski od nierządu. 

Hajmon, syn Kreona, reprezentuje zasady, w imię których walczy 

Antygona . Chociaż próbuje on najpierw ułagodzić i przekonać ojca, 

otwarcie wyraża swój sprzeciw, gdy widzi, że ten nie odstąpi od swego 

zamiaru. Hajmon polega na rozumie, który ceni jako najwyższy dar laski 
bogów u człowieka i na woli ludu. 

Kreon ponosi ostateczną klęskę , a wraz z nim załamuje się zasada 

autorytatywności, męskiego zwierzchnictwa nad ludźmi, panowania ojca nad 

synem i władzy dyktatora nad ludem. Jeśli uznamy teorię matriarchalnych 

form społeczeńm.va i religii, wówczas istotnie nie będzie chyba wątpliwości, 
iż Edyp, Hajmon oraz Antygona są przedstawicielami dawnych zasad 

matriarchatu , równości i demokracji , w przeciwieństwie do Kreona, który 

reprezentuje patriarchalne zwierzchnictwo oraz posłuszeństwo. 

Erich Fromm 

Zapomniany język 
Warszawa 1972 tłum. Józef Marzęcki 

Paweł Stępień 

Racje żywych 1 racje umarłych: Ismena i Antygona 

ak głosi tradycja starożytna, Antygono Sofoklesa wywarła tak 

wielkie wrażenie na obywatelach ateńskich, że wybitnego 

tragika wybrano na jednego ze strategów w wojnie samijskiej. I 

wprawdzie to Kr61a Edypa uznaje się za najbardziej klasyczną 

spośród zachowanych tragedii antycznych i najdoskonalsze dzieło 

poety, jednak można też spotkać opinię, iż jego szczytowe osiągnięcie 

stanowi właśnie Antygona. Dramat ten odegrał w dziejach kultury 

europejskiej szczególną rolę. Jakkolwiek bowiem nie inspirował twórców 

do kreacji arcydzieł, odcisnął swe piętno na historii opery, muzyki 

programowej (Felix Mendelssohn-Bartholdy, Camille Saint-Saens), 

dramaturgii (Racine, Jean Cocteau, Jean Anouilh, Bertolt Brecht) i poezji, a 

osobliwą popularność zdobył w XX stuleciu. Chęć i potrzeba tłumaczenia, 

parafrazowania, wystawiania Antygony w wieku wojen światowych i 

totalitarnych systemów, nie wynikająca przecież z tendencji 

klasycystycznych, dowodnie świadczy o nagłej aktualności zarysowanego 

w sztuce konfliktu jednostki, broniącej tradycji w imię miłości rodzinnej, i 

bezwględnego dyktatu państwa . Żywa obecność dzieła Sofoklesa w polskiej 

literaturze ostatnich dwustu lat znajduje dodatkowo wyraziste uzasadnienie 

w dramatycznej historii niewolonego narodu, która warunkowała sposób 

odbioru tragedii. W 1914 lub 1915 r. Tadeusz Zieliński głosił w uniesieniu: 

Tyle nam rozkazują i tyle oburzających nas rozkaz6w, że ta nienawiść do 

wsp6łczesnych nam Kreon6w przenosi się mimo woli na ich pierwowz6r 

S ofoklesowski - nawet słuchać nie chcemy o /ego prawdzie, wszystkie nasze sympatie 

oddając /ego szlachetnej przeciwniczce, kochając w Antygonie wszystkich tych, kt6rzy 

są nam drodzy na skutek swego śmiałego protestu i święci swem cierpieniem i 

bohaterską śmiercią. 

Postać nieugiętej córki Edypa postrzegano jako symbol męczeństwa za 
sprawę wolności, ale też - wprost - jako prefigurację romantycznej 

"dziewicy-bohatera". 



Okolicznośc i dziejowe w znacznym stopniu zaważyły na interpretacjach 

dramatu. Lwowski grecysta, Stanisłavv Witkowski, piszący u progu lat 

trzydziestych o tragedii, stwierdza: "W sztuce widziano konflikt wolności 
i despotyzmu, a temat ten był popularny w XIX w. (zwłaszcza w pierwszej 

jego połowie), który staczał podobne walki". I popularność wspomnianego 

dramatu bynajmniej nie zmalała w wieku XX, co przesądziło o skupieniu 

uwagi badaczy na głównych bohaterach utworu: Kreonie 1 Antygonie. W 

ich cieniu - siłą rzeczy - pozostawała posrać Ismeny, drugoplanowa a 

niezwykle ważna. O ile bowiem nie sposób jej opisać nie uwzględniając 
sylwetki niezłomnej siostry, o tyle - przez wzgląd na wzajemną relację 
obu dziewcząt - niemożliwa jest również pełna charakterystyka Antygony 
z pominięciem problemu Ismeny. 

Spod piór egzegetów i komentatorów tragedii Sofoklesa wyłaniał się 
obraz tytułowej bohaterki jako ogarniętej "rodzeńskim uczuciem" 

niewiasty, pałającej miłością, która "gorąca a bezinteresowna ( .. . ) tworzy 

główny rys jej charakteru" i znajduje wyraz w najsłynniejszym chyba wersie 

dramatu: "Mój los - współkochać, nie współnienawidzić". Heroiczna 

"prawdziwie posągowa" kobieta, pragnąca pochówkiem otworzyć zmarłemu 
bratu bramy podziemia, działa "jak nieustraszony bohater" - "mocna, 

przedsiębiorcza , niezłomna". Jej "najgłębszą istotą ( ... ) jest ( ... ) ostateczne 

umiłowanie prawdy aż do śmierci (. .. ), niezmienna wierność wobec siebie 

samej i wszystkiego, co dla niej i dla polis jest święte, a więc bez

kompromisowość, nieugiętość i bezbłędność uczucia". Od takiego, 

odmalowanego z nie skrywaną sympatią portretu Antygony jaskrawo różni 
się pobieżny wizerunek Ismeny, jak można by sądzić, wręcz niegodnej 

wnikliwszej uwagi. Lękliwa, słaba, uległa - stanowi niezbyt banvne, ale 

konieczne tło, na którym cnoty dumnej siostry jaśnieją pełniejszym blaskiem, 

''ma być tylko postacią pomocniczą". Boleje wprawdzie nad losem brata, ale 

nie decyduje się go pochować. Na jej usprawiedliwienie dodawano, iż 
reprezentuje cechy normalnej, zrozumiałej dla wszystkich kobiety, zwłaszcza 

zaś kobiety greckiej, świadomej, że nie sposób bezkarnie przeciwstawiać się 
mężczyźnie, a nadto władcy. 

Uderzająca jest miłość Antygony do zmarłych, nade wszystko zaś do 

Polinejka. O ile jej siostra, lękając się przekroczyć srogi zakaz Kreona, 

wyznaje, iż pros ić będzie odeszłych do Hadesu o przebaczenie swej 

słabości, o tyle ona w najmniejszym stopniu nie liczy na ich wyrozumiałość. 

Chce zaskarbić so bie przychylność zhańbionego brata i tych, z którymi 

przebywa on w podziemnym świecie, a z niezachwianą pewnością sądzi, że 

miłość umarłych jest bezwzględna i żądna ofiar. Martwi kochają bowiem swych 

żyjących bliskich , jeśli ci pogrzebem otworzyli im drogę do krainy cieni, 

nienawidzą natomiast, nie bacząc na okoliczności i usprawiedliwienia, jeśli 

żywi powinności tej nie dopełnią. Innej możliwości - według Antygony - nie 

ma. Dlatego też miłość do Polinejka złączona jest w jedno z lękiem. I również 

dlatego bohaterka dramatu nie podejmuje decyzji na oczach widzów - uczyniła 

to przed rozpoczęciem akcji na wieść o wydaniu przez władcę surowego wyroku. 

Przeczuwając bezmiar wieczności, którą przyjdzie jej spędzić w Hadesie u boku 

rodziców i braci, wybrała lojalność wobec zbezczeszczonego zmarłego, czyli śmierć. 
Tym samym w swojej świadomości przekroczyła granicę między światem żywych 

i państwem martwych. 

Konieczność podjęcia tragicznej decyzji, równoznacznej dla Antygony 

ze zstąpieniem do Hadesu zanim jeszcze odbierze sobie życie, dyktował jej 

także serach przed sądem bogów, karzących za łamanie świętych, 

odwiecznych praw. Nadto, w chwili gdy dowiedziała się o bezwzględnym 

zarządzeniu swego wuja, z całą wyrazistością odczuła brzemię klątwy ciążącej 

na rodzinie Labdakidów: śmierć braci nie zadowala złowrogiego fatum, kolej 

na córki Edypa. 

Miara klęsk i bólu przebrała się i Antygona pragnie umrzeć. Zgon bowiem 

jest ucieczką z tego życia . Gotowa na wszystko nie próbuje uniknąć feralnej 

siły przekleńmva, jedyne wyjście dostrzega w przyspieszeniu końca i - nim 

on nastąpi - uznaje się już za zmarłą. Akt ten zacieśnia jeszcze bardziej jej 

więź z bliskimi przebywającymi w podziemnym świecie. To ich, nie zaś żywą 

Ismenę, współkocha wierna siostra i córka. Nadludzka odwaga i pogarda, 

jakie okazuje stojąc przed majestatem władcy, są w istocie przywilejem 

martwych. Potęga Kreona, jego surowość i argumenty przemawiające za 

słusznością srogiego rozkazu nie mają dla Antygony znaczenia. 

Wkroczywszy - mentalnie - w granice krainy martwych, bohaterka 
tragedii Sofoklesa porzuca uczuciowość żywych i przyjmuje bezwzględne 

prawa mieszkańców Hadesu. Siostrzaną miłość do Ismeny zaświadczają 



jedynie pierwsze skierowane ku niej słowa. W gruncie rzeczy bowiem 
Antygona nie przychodzi , by szukać jej wsparcia, pomocy i rady, lecz by 
wystawić ją na próbę. Ponieważ zaś decyzja zadowalająca zmadych jest 
tylko jedna, wahanie, niepewność i lęk budzą w wiernej bratu niewieście 

odrazę. Mówienie o słabości kobiet i bezsilności wobec doczesnej władzy 

może stanowić wyłącznie próbę ukrycia bezbożności i egoizmu Ismeny, 
które Antygona piętnuje zjadliwym szyderstwem. Martwi żądają ofiar. Nie 
ma racji pośrednich. Albo lękliwa siostra ochłonie i bez namysłu pomoże 

grzebać zwłoki Polinejka, albo przyłączy się do tych, którzy je bezczeszczą, 
zasługując wraz z nimi na nienawiść zmarłego i Antygony. Dlatego też w 
chwili , gdy Ismena wyznaje, iż w swej niemocy musi ulec Kreonowi, 

nieugięta córka Edypa odbiera jej nawet możliwość ekspiacji. Jedyne 
zadanie, jakie wyznacza pozostającej po stronie żywych, to rozsławianie 
chwalebnego czynu. Tylko tak uniknąć może ona powiększenia ciążącego 

nad niej odium. 

Osamotniona - we własnym mniemaniu - w świecie żyjących, rzucając 
klątwę na prześladowców, bohaterka tragedii Sofoklesa odchodzi w cierpieniu, 
ale i w chwale do umiłowanych rodziców i brata. Umarłszy za życia wśród 

ogromu nieszczęść, wstępuje pospiesznie między swoich. Jej śmierć, choć 

Antygona tego nie wie, stanowi początek końca Kreona. Jest zwycięstwem. 
Tragizm Antygony wydaje się wyrazisty: jeśli wypełni boskie nakazy, 

czeka ją śmierć , jeśli ulegnie Kreonowi, ściągnie na siebie gniew zmarłych 
i bogów, i będzie pokutować całą wieczność. Jednakże wybór między 
racjami państwa i religii nie jest równoważny w skutkach: posłuszeństwo 

prawom świata martwych prowadzi do śmierci, która nie stanowi dla 
Antygony ostatecznej katastrofy; przeciwnie, znękana okrucieństwem 

fatum pożąda jej jako ucieczki - przed bezmiarem nieszczęść i do 

ukochanych bliskich. Natomiast podporządkowanie się wyrokowi władcy 

pozwoliłoby jej żyć, ale ze świadomością upokarzającego rodową dumę 
nieszczęścia i w oczekiwaniu na zemstę znieważonych bogów i zmarłych 

krewnych. Dotkliwą klęskę - w mniemaniu Antygony - niesie ze sobą 
zgoda na bluźniercze okrucieństwo króla Teb. Wybór, jakiego dokonała, 
był właściwy i zwycięski. W istocie tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa 

nie jest postacią tragiczną. 

Tragizmem, w pełnym tego słowa znaczeniu, odznacza się postawa 

Ismeny. Pozornie jej sytuacja i położenie siostry są tożsame. W 
rzeczywistości jednak zachodzi między nimi zasadnicza różnica, gdyż 
Ismena, przeciwnie niż pragnąca umrzeć Antygona, bardzo mocno 
związana jest ze światem żywych. W jej przekonaniu ostateczną klęską 
jest śmierć . Dlatego chce uchylić się przed niszczycielską siłą klątwy 
ciążącej na rodzie Labdakidów, ocalić siebie i siostrę. Postrzegając zaś 
swych zmarłych jak żyjących, nie przypisuje im rej bezwzględności, której 
świadomość ma Antygona. Sądzi, że wybrała właściwie. Nie wie bowiem, 

iż każdy wybór przybliża katastrofę. Wkrótce potem, gdy już jej bohaterska 

siostra dopełniła pogrzebu skazując się na męki i śmierć, Ismena, kierowana 
miłością, zmienia decyzję, nie chce pozostawić ukochanej Antygony 

samotnej wobec owego najstraszliwszego doświadczenia - zgonu. Ekspiacja 

zostaje odtrącona: przez wyniosłą siostrę i przez fatum, które odbiera 
przywiązanej do życia niewieście możliwość oczyszczającej śmierci . Ismena 

- podobnie jak główny bohater tragedii Sofoklesa, Kreon - jest postacią 

głęboko tragiczną. 

Antyczny dramat nie przedstawia jedynie konfliktu jednostki i państwa, 
praw boskiej tradycji i praw stanowionych przez władcę, uczucia i rozumu. 

Mówi także o klęsce ostatnich przedstawicielek przeklętego rodu 
Labdakidów. O dwóch kobietach zmiażdżonych przez los, przed którego 
wyrokiem nie ma ucieczki, o ich postawach wobec nieuniknionego i cenie, 

jaką muszą zapłacić. Zachowanie godności, równoważne ze zgodą na fatum, 
możliwe jest przy skierowaniu miłości ku zmarłym i przyjęciu ich -
nieludzkich - uczuć. Próba oddalenia katastrofy w imię lęku i miłości 
właściwych żyjącym nie udaje się. Ofiara życia zostaje odrzucona. Wobec 
nieludzkich wyroków losu godność ocalić mogą tylko martwi. Żyjący 
skazani są na klęskę i poniżenie. 

Teksty drugie 1992/96 



M iędzy Antygoną i Kreonem nie ma dialogu albo jest 

to dialog głuchych. Od pierwszej sceny powtarza się 

uparcie , że wszyscy umrzemy i żyjemy tylko chwilę w 

porównaniu z całą wiecznością, w której nie żyjemy. Ale 

po tamtej stronie nie ma nic i żaden Charon nie przewozi nas na drugi 

brzeg. Gdybyśmy przenieśli Sofoklesową Antygonę w świat naszych pojęć 

judeo-chrześcijańskich, musielibyśmy powiedzieć, że jest pobożna, ale 

niewierząca. Antygona nawet nie grzebie brata, rzuca tylko garść ziemi na jego 

sponiewierane ciało. Antygona dokonuje symbolicznego gestu. Ten gest niczego 

nie zmienia, choć zakazany jest pod karą śmierci. Antygona jest bohaterką 

absurdalną w sensie Camusowskim: 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, al bo odwracają głowy. I ·dopiero 

w tym momencie zrozumiała Antygona, że jest "obca" również i w mieście. 

Przedtem śmierć była jej własnym wyborem, teraz śmierć zostaje jej 

narzucona cudzym rozkazem. Wybiera śmierć, żeby nadać wartość 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. 
Kreon zmienił już zdanie, biegnie pogrzebać Polinika i uwolnić Antygonę. 

Gdyby poszedł naprzód po Antygonę, może by ją jeszcze zastał żywą. 

Nieuniknioność uznawana jest za zasadę tragedii. Ale wydaje się, że Sofokles 

świadomie i z okrutną ironią odebrał samobójstwu Antygony tę ostatnią 

godność konieczności. Samobójstwo Antygony nie było potrzebne. Teraz 

wszyscy są już zarażeni śmiercią: przebija się mieczem Hajmon, potem 

Eurydyka, Kreon ucieka w popłochu z trupem syna na rękach. 

Tragedia jest jednak zawsze nieunikniona. Zniszczenie Teb było 

zapowiedziane. Mechanizm był uruchomiony z góry. Wszystkie gesty 
Antygony, heroiczne i nie-heroiczne, niczego nie mogły zmienić, może 

najwyżej przyspieszyły działanie mechanizmu. Camus ma rację, nie jest 

absurdem, że Edyp spał z własną matką i zabił swego ojca, absurdem jest, 

że to było konieczne. 
Jan Kott "Zjadanie bogów" Kraków 1986 

Stanisław Hebanowski 

1912 urodził się 25 stycmia w Brzostkowie (powiatJarocin, województwo pomańskie). 

1929 ukończył gimnazjum klasyczne w Jarocinie . 

1929-31 studia na wydziale prawa Uniwersytetu Poznańskiego. 

1931 nagroda za wiersz w konkursie poznańskiej grupy poetyckiej Prom. 

1931-35 studia na wydzialach historii sztuki i filozofii ścisłej Uniwersytetu Pomańskiego 

(estetyka u prof. Michała Sobeskiego). 

1938 debiut poetycki w miesięczniku "Prom". 
1945-46 praca w referatach kultury Starostwa w Jarocinie, Zarządu Miejskiego 

w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w Poznaniu. 
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Sofokles 

ANTYGONA 
tłumaczenie Stanisław Hebanowski 

494 premiera w powojennej historii Teatru Polskiego 

reżyseria Waldemar Matuszewski 

scenografia Ewa Strebejko 

muzyka Zbigniew Kozub 

Asystent reżysera Arnold Pujsza 

Występują: 

Chór - Irena Grzonka 

Antygona - Agnieszka Brzezińska 

Ismena Katarzyna Węglicka 

Eurydyka Iwona Kotzur 

Kreon Mieczysław Franaszek 

Haj mon Jakub Ulewicz 

Tejrezjasz - Józef Jach owi cz 

Strażnik Artur Pierściński 

Strażnik - Arnold Pujsza 

Posłaniec vVitold Szulc 

Inspicjent Elżbieta Bednarczyk 

Sufler Helena Krauze 

Premiera 17 stycznia 1999 

Sezon 1998/1999 



1946-48 

1948 

1948-49 

1949-51 

1950 
1951-53 

1953-56 

1955 

1956 

1956-58 
1957-58 

1958 

1958-59 

1960-63 

1961-63 

1962 

1963 

1963-69 

1963-67 

1964-66 

1965 

1966 

1967-69 

1969-73 

1970-73 

1971 

naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego w Poznaniu. 

kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekcji \>llladyslawa Stomy. 

Nagroda \Nojewody Poznańskiego za organizagę życia kulLUralnego w Poznaniu. 

kier01vnik literacko-inscenizaC)jny Opery Poznańskiej. Redaktor poznar'iskiego 

miesięcznika "Echo Teatralne i Muzyczne". 

kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekcji Wilama Horzycy. 

wstępuje do Związku Literatów Polskich. 
kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekgi Wladyslawa Woźnika. 

kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekcji 

Aleksandra Gąssowskiego . 

Medal X-lecia PRL 

Zloty Krzyż Zasługi 
kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekcji Romana Sykały. 

inicjator, kierownik artystyczny i reżyser Teatru Atelier w Poznaniu. 

wydaje tom opowiadań Ślady cwsu. 
kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekcji Ireny i Tadeusza 

Byrskich. 
kierownik literacki Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze za dyrekcji 

Marka Okopińskiego 

inicjator, kierownik artystyczny i reżyser Teatru 5 w Poznaniu. 

nagroda na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych za twórczość przekładową. 

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (wraz z Markiem Okopińskim) 

za upowszechnianie sztuki teatralnej. 

redaguje "Proscenium" (pismo Teatru Polskiego w Poznaniu). 

kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrektji Marka Okopińskiego. 

prowadzi konwersatoria z historii teatru na polonistyce Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Odznaka Honorowa miasta Poznania. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Nagroda na Kaliskich Spotkaniach 

Teatralnych za współreżyserię Sww boż.ych Valle-Inclana. 

kierownik literacki Teatru Polskiego w Poznaniu za dyrekgiJerzego Zegalskiego. 

kierownik literacki Teatru Wybrzeże w Gdańsku za dyrektji Marka Okopińskiego. 

jest członkiem Zarządu Głównego oraz Naczelnej Rady Artystycznej SPATiF. 

nagroda na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu za reżyserię 

Maleńkiej Alicji Albee'ego. Nagroda na Festiwalu Sztuk Krajów Demokracji 

Ludowej w Katowicach za tłumaczenie Tragedii człowieka Madacha. Order 

Stańczyka - wyróżnienie miesięcznika "Litery" za adaptację Temwpil polskich 

Micińskiego. Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przxjaciól Sztuki za osiągnięcia 

reżyserskie. Nagroda Zrzeszenia Studentów Polskich - Klubu Studentów 

Wybrzeża "Żak" - za reżyserię Mal.eńkiej Al:ic;i Albee'ego. NagToda publicznośc i 

gdański ej im. Iwo Galla. Odznaka "Zasłużony Ziemi Gdańskiej''. 

1971-78 jest prezesem Oddziału Gdar'iskiego Związku Literatów Polskich. 

1973 zdaje egzamin reżyserski. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Nagroda 

Ministra Kultury i Sztuk.i II stopnia za całokształt dzia.lalnośc i artystycznej w 

dziedzinie teatru. Nagroda na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu 

za przekład i reżyserię 1-le/,eny Eurypidesa. Nagroda publiczności gdańskiej 

im. Iwo Galla. 

1973-80 kierownik artystyczny Teatru Wybrzeże w Gdar'isku. 

1974 nagroda na Festiwalu Teatrów Polski Pólnocnej w Toruniu za reżyserię Snu 

Kruszewskiej. Nagroda publiczności gdańskiej im. Iwo Galla. 

Medal XXX-lecia PRL. 

1975 nagroda na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu za reżyserię 

Cyganerii warszawskiej Nowaczyńskiego. Nagroda Zarządu Głównego 

Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i redakcji tygodnika "Przyjaźń" 7..a 

reżyserię Zeszkgo lala w Czuli:msku Wampilowa. Nagroda publicmości gdarlskiej 

im. Iwo Galla. Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury". 

1976 nagroda publiczności gda1'iskiej im. Iwo Galla. Odznaka "Za Zasługi dla 

Gdańska" . 

1977 Nagroda Wojewody Gdańskiego za caloksztalt twórczości. Nagroda na Festiwalu 

Teatrów Polski Północnej w Toruniu za reżyserię Samuel,a, Zborowskiego 

Słowackiego. Nagroda publiczności gdai'iskiej im. Iwo Galla. 

1977-78 wykłada w Studio Aktorskim przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. 

1978 nagroda Stowarzyszenia PAX im. Włodzimier-La PietrLaka za upowszechnianie 

wysokich wartości etycznych w twórczości teatralnej. 

1978-80 jest wiceprezesem Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polsk.ich. 

1979 Nagroda Prezesa Rady Ministrów I stopnia 7..a zasługi i osiągnięcia w twórczości 

teatralnej. Nagroda na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych za reżyserię VVych.owanki 

Fredry. Węgierskie odznaczenie "Za Zasługi dla Kultury Socjalistycznej". 

1980 Order Sztandaru Pracy II klasy. 

1983 18 stycznia zmarł nagle na dworcu kolejowym w Gdyni, w drodze z Gdańska, 

z domu, do Szczecina na próbę Czekając na Godota w Teatrze Współczesnym. 

W dniu swoich urodzin, 25 stycznia, został pochowany obok grobu dziada 

Stanisława - opodal roma1'iskiego kościoła na starym cmentarzu w Gieczu 

pod Poznaniem. Nagroda (przyznana pośmiertnie) na XXV Jubileuszowym 

Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu za koncepcję interpretacyjną 

i inscenizację Czekając na Godota Becketta w Teatrze Współczesnym w 

Szczecinie. 



B
ył to bez wątpienia, wbrew malowniczym pozorom, żywot 

pracowity. Składały się nań - jak to zawsze bywa - zarówno 

rzeczywiste osiągnięcia, jak sukcesy pozorne , nadmiernie 

rozdmuchane , a wreszcie oczywiste porażki. Ale niezależnie od tego , w 

której kategorii dałoby się poszczególne dzieła umieścić, łączyła je 

wszystkie - i to niezależnie od rodzaju - niezwykle istotna więź. Każda 

potwierdzała mianowicie wierność bardzo swoistej, a zarazem 

imponującej integralnej wizji świata-sztuki-teatru, jaka była udziałem 

Hebanowskiego. Brzmi to zapewne pretensjonalnie, ale trudno szukać 

innych określeń, tak samo, jak trudno zastąpić innym zwrotem pewien 

patos wyznania samego twórcy na temat sztuki, iż jest ona :·ciągłym 

dialogowaniem z tym, co minęło, szukaniem naszego rodowodu, 

wnikaniem w blaski i nędze życia człowieka jako jednostki, w jego 

marzenia i zwątpienia, miłość i nienawiść, w jego nieustanną wolę[ ... } 

zostawiania swoich śladów na ziemi". 

I na tym przede wszystkim polegała owa, tak rzucająca się w oczy, a 

zarazem głęboko zakorzeniona i trwała cecha Hebanowskiego, człowieka 

i artysty: niezależność . Nie owa obiegowa odwaga, polegająca na głośnym 

głoszeniu swej niezgody na to czy na owo, lecz uparte trzymanie się 

wartości, które uznało się za naczelne. Napisał kiedyś o Horzycy, iż, 

niechętny zarówno "podglądaniu przez dziurkę od klucza kawałków życia 

ludzkich drobnoustrojów" ,jak i estetyzmowi , odkrył to , co najcenniejsze: 

"Nasze sny i jawa są odbiciem tej samej rzeczywistości . Ale prawdziwa 

sztuka, w falowaniu Jęku i niepokoju , nadziei i współczucia może nas 

zbliżyć do wielkiej tajemnicy człowieka skazanego na krótkie życie, lecz 

stale usiłującego wyrwać się z więzów czasu, toczącego tragiczną walkę z 

przeznaczeniem". Pisał o Horzycy, lecz zarazem o sobie nie tylko dlatego, 

że Horzyca był mu - mimo pewnej odmienności literackich gustów -

najbliższy, ale i dlatego. że podobnie jak tamten interesował się tym, co 

w sztuce stale żywe, nie tym, co doraźnie aktualne. 

Kiedy w modzie była po prostu natręrna propaganda, a teatr i literatura 

miały być nazbyt gładkim odbiciem chropawej rzeczywistości, uciekał w 

dzieła greckich filozofów oraz francuskich klasyków literackich, dzieła 

nie zawsze najbardziej głośne czy udane, lecz mu bliskie . Kiedy nawet 

największa literatura miała służyć tylko rozprawom ze zdegenerowaną, 

świeżą bardzo przeszłością, fascynował się Ibsenem i Micińskim. Kiedy 

dookoła głoszono krzykliwie autonomię teatru i proklamowano tak zwane 

pisanie na scenie, wprowadził do tegoż teatru utwory pozbawione 

nierzadko jakiejkolwiek "teatralności" i nigdy nie zmienił przekonania o 

p1iorytecie literatury. I tak dalej , i tak dalej . Szedł zresztą najczęściej przeciw 

modzie także w swych literackich sympatiach i awersjach. Z Corneille'a 

wybierał nie Cyda lecz Przedziwnego kochanka i Ilw.ję, z Flauberta- Kandydata 

i Kuszenie świętego Antoniego, z współczesnej literatury zachodniej (poza 

uznanym Beckettem) - Maleńką Alicję Albee' ego , Nieprzyjaciela Greena, 

Cmentarzysko samochodów Arrabala (które inkrustował Horacym). Jedynym 

tekstem, który uznać by można za polityczny, był w jego teatrze ... naiwny 

Sen Kruszewskiej. 

Wszystkie dzieła czytał po swojemu. Nie tylko Czekając na Godota, jedno 

z najbardziej poetyckich, najczystszych jego przedstawień, było dlań 

przypowieścią o tym,jak to "w tym świecie daremnego czekania i wzajemnej 

nienawiści, w którym tragedia ociera się o błazeństwo, człowiek wyciąga 

drżącą rękę do drugiego człowieka". Marivaux fascynował go umiejętnością 

przekazywania przemijalności uczuć, sztuki, teatru : "wszystko rozwiewa 

się, jesteśmy tylko jak cienie Absolutu rzucone na ulotne tło". Eurypides 



- tym, że "zawsze pokpiwał z bogów, ale nigdy nie negował Absolutu". 

Papkin z Zemsty był dlarl., "nie tylko żołnierzem-samochwałą, ale i 

człowiekiem, którego ze snu budzi rzeczywistość", tragiczniejszym od Don 

Kichota, bo nie wierzącym "nawet w swoje złudzenia ani w swój testament, 

ani w miłość Klary". W Makbecie tropił "odwieczny konflikt między normą 

dnia a paają nocy, ludzką namiętnością a porządkiem świata". 

Czasem zdawało się , iż jest w tym troch ę mistyfikacji, której ulegali 

także krytycy. Miał z pewnością Hebanowski rzadki dar odkrywania w 

utworach nieraz banalnych tego, co oryginalne, w dziełach kalekich -

okruchów piękna lub poezji . Jest to dziś, w czasach apodyktycznych 

uogólnierl. dar rzadki i nawet przez cyników ceniony. Pewnie też dlatego 

nie spotkał Hebanowskiego los wielu mu podobnych bywalców raczej 

przeszłych epok: gorycz samotności. Wokół Hebanowskiego pełno było 

nie tylko przyjaciół, ale i zwykłych cmokierów. Malo kto z recenzentów 

pisał o nim krytycznie , nawet gdy były powody. Był laureatem licznych 

nagród, w tym dwu ministerialnych i jednej państwowej. Wybaczano 

mu swoistą nonszalancję z jaką zawierał i rzucał (nie kończył, lecz i nie 

kontynuował) niektóre przyjaźnie . Zbytnią tolerancję, niedbałą o 

poglądy i rodzaje karier owych przyjaciół, etc. , etc. .. Jakby wszystkie te 

sprawy przestawały być istotne wobec jakiejś innej rzeczywistości , w której 

zdawał się Hebanowski przebywać. 

Nie znaczy to, aby był oderwany od życia: także w tym wstydliwym, 

banalnym sensie. Dbał wcale dobrze o interesy-jeśli nie własne, to swego 

teatru. Ale i to w sposób niedostrzegalny, a w każdym razie niezwykle 

daleki od skrupulatnej urzędniczej zapobiegliwości, do której tak się 

przywykło , wszystko jedno, u siebie czy u innych . Tak czy owak, fenomen 

popularności Hebanowskiego był również fascynujący jak sarna jego osoba. 

Być może szlo zresztą o rzecz bardzo w końcu prostą. Pisał Hebanowsk.i we 

wstępie do wydanego niedawno tomu swego pfZ)jaciela Jerzego Kreczmara 

Cały furiat gra komedię : "Spomiędzy wierszy ksiąi..k.i dochodzi głos przesiania: w 

czasie marnym, kiedy, jak mówi filozof, nawet ślady bogów zatarły się na tej 

ziemi - możemy przecież w grze pozorów dostrzec cień prawdy". 

W obecności Hebanowskiego powracała po prostu pamięć o tym, że 

bogowie niegdyś istnieli, a "cień prawdy" może - rozszerzać się lub zwężać. 

Marta Fik 
Hebanowski, Cygan pracowity 

Dialog 1983 nr 6 

B yl świetnym i pracowitym tłumaczem. Najlepiej czuł się w 

towa_rz~stwie romańskich mistrzów pióra i starożytnych 

trag1kow. Przekładał francuską klasykę: Corneille ' a, 

Beaumarchais, Marivaux, Musseta , spośród autorów antycznych 

szczególnie upodobał sobie Eurypidesa i Sofoklesa. Tych ostatnich 

zresztą zawsze darzył ogromną sympatią, stawiając ich znacznie wyżej 

niż klasyków rzymskich, a język grecki zdecydowanie przekładając ponad 

mowę Wergiliusza i Seneki. Był wszechstronnie wykształconym filologiem 

(mimo iż żadnych studiów stricte filologicznych nie ukończy!), ale przede 

wszystkim człowiekiem teatru, czt~ącym i rozumiejącym w pełni prawa 

sceny i rządzące nią reguły. Tworzył dla teatru i dla aktorów. Przyswajał 

scenicznej polszczyźnie utwory znane dotychczas w starych profesorskich 



translacjach, dokonywanych przez znakomitych skądinąd uczonych, 

najczęściej jednak obciążonych niezbyt już dziś strawną młodopolską 

ornament-yką poetycką, sztuczną archaizacją, nieznośnym patosem i 

przesadnie hieratyczną formą. Nie był poetą - cenił zwięzłość, surowość, 

precyzję. Jego Antygona, powstała z końcem lat 60-tych, brzmi dziś 

W)jątkowo współcześnie, autentycznie, bez cienia fałszu. Jest oszczędna 

w słowach, skupiona w swej powadze, a jednocześnie niezwykła w sile 

wyrazu. Nic więc dziwnego, że polski teatr w pełni docenił wysiłek 

tłumacza - nie bez racji Andrzej Wajda realizując przed laty w Starym 

Teatrze w Krakowie swą słynną Antygonę stanu wojennego, sięgnął 

właśnie, i to ze znakomitym rezultatem, po tłumaczenie Hebanowskiego. 

Korzystali z niego również, i to niejednokrotnie, tak znakomici twórcy 

jak: Marek Oko piński, Adam Hanuszkiewicz,] erzy Grzegorzewski. I choć 

minęły lata, narodziły się nowe przekłady, sygnowane niekiedy przez 

wybitnych twórców i profesjonalistów w tej dziedzinie, reżyserzy i aktorzy 

zawsze chętnie wracają do dzieła człowieka, który pierwszy sprawił, że 

Sofokles przemówił z polskiej sceny językiem naszych czasów. 

Joanna Nowak 

KRONIKA TEATRU POLSKIEGO 

Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 

w Teatrze Polskim 

Dnia 3 grudnia 1998 r w Teatrze Polskim obchodzony był 

Miedzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych. Pokazano dwa spektakle: 

"Pchłę Szachrajkę" J. Brzechwy o godzinie 9.00 i "Don Juana" Moliera o 

godzinie 19.00. W tym wyjątkowym dniu zaprosiliśmy do teatru dzieci z 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkoły dla Dzieci Niewidomych i 

Słabowidzących w Owińskach, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 101 w 

Poznaniu, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych. 

Spektakl był symultanicznie tłumaczony na język migowy. Na wieczorne 

przedstawienie zaprosiliśmy pracowników zakładów pracy chronionej, 

którzy obejrzeli je również w przekładzie na język migowy. 

Z tej okazji teatr zyskał, dzięki hojności Urzędu Gminy Tarnowo 

Podgórne, podjazd dla wózków inwalidzkich, który zainstalowali 

pracownicy Teatru Polskiego. Podjazd będzie służył naszym widzom nie 

tylko w Dniu Niepełnosprawnych, lecz także przez cały sezon. Dzieci 

obdarowaliśmy słodyczami, które ofiarowała Terravita- Czekolada Polska 

oraz książkami, które pozyskaliśmy od: Domu Wydawniczego REBIS, 

Wydawnictwa Szkolnego PWN Sp z o.o. i Oficyny Wydawniczej GMP. 

Gościliśmy ekipę telewizji TVP - Poznań, która przygotowała relację 

filmową z tego uroczystego dnia, notttjąc także radość małych widzów. 



POWSTANIE KOMITETU OBCHODÓW 
125-LECIA 

TEATRU POLSKIEGO 

30 grudnia 1998 r. z inicjatywy Dyrektora i Zarządu NSZZ "Solidarność" 

Teatru Polskiego odbyło się spotkanie z MinistremJackiem Weissem z 

udziałem środowisk artystycznych regionu (dyrektorów teatrów i 

instytucji kulturalnych), związków twórczych, władz miejskich i 

wojewódzkich, przedstawicieli AWS oraz Fundacji "Naród Sobie" na czele 

z prof. Lechem Trzeciakowskim. 

Program wizyty przewidywał spotkanie z zaproszonymi gośćmi oraz 

przedstawicielami prasy w reprezentacyjnym foyer teatru, w którym 

przygotowano wystawę archiwaliów ilustrujących historię tej instytucji. 

Organizatorzy zaprosili obecnych do dyskusji na temat roli i zadań 

teatrów w Polsce w nowej sytuacji administraqjno-ekonomicznej kraju. 

Podstawę merytoryczną stanowiły odczyty: prof. Lecha Trzeciakowskiego: 

"Kulturotwórcza rola Teatru Polskiego w Poznaniu w ciągu 125 lat 

istnienia po dzień dzisiejszy", Marka Kirschke: "Wysiłki zmierzające do 

stworzenia mocnego lobby kulturalnego w regionie Wielkopolskim w 

kontekście reformy samorządowej" oraz dyr. Waldemara 

Matuszewskiego: "Teatr Polski w Poznaniu jako Narodowy Teatr 

Wielkopolski". Zwieńczeniem dyskusji było podpisanie Deklaracji i 

zawiązanie Komitetu Obchodów 125-lecia Teatru Polskiego. 

Wizyta w naszym teatrze zaowocowała powstaniem honorowego 

Komitetu Obchodów 125-lecia Teatru Polskiego. Ważną część uchwały 

stanowi Deklaracja: 

"My. niżej podpisani przedstawiciele 

wielkopolskiego świata nauki i kultury. wracając 

pamięcią do prześwietnych tradycji Poznania i 

poczuwając się do roli i obowiązków jej wiernych 

spadkobierców, pragniemy dołożyć wszelkich 

starań, aby jednemu z najznakomitszych pomników 

naszej przeszłości-Teatrowi Polskiemu przywrócić 

w roku 2000. kiedy to będzie obchodzić 125-lecie 

swego istnienia, dawny blask i świetność. 

Niniejszym więc powołujemy do życia Komitet 

Obchodów 125-lecia Teatru Polskiego w Poznaniu 

i zobowiązujemy się do podjęcia wysiłków na 

rzecz nadania temu wydarzeniu oprawy godnej 

Narodowego Teatru Wielkopolski." 

Teatr, budowany w latach 1873-1875 przez polskiego architekta 

Stanisława Hebanowskiego, powstał dzięki ofiarności społeczeństwa 

wielkopolskiego i wszystkich Polaków-patriotów, nawet z emigracji.Jest 

dokumentem walki narodu polskiego z zaborcą, bowiem scena teatru 

była trybuną słowa polskiego w okresie pruskiej polityki eksterminaqjnej. 

25 września 1875 r odbyła się w zbudowanym właśnie gmachu teatralnym 

w Poznaniu pierwsza premiera zawodowego zespołu aktorskiego. Na 

inauguracyjną premierę wybrano "Zemstę" Aleksandra Fredry. 



Pod Deklaracją podpisy złożyli: Minister Jacek Weiss, prof. Lech 

Trzeciakowski, przewodniczący AWS Bogdan Klepas, przewodniczący 

Komisji Kultury przy Urzędzie Miasta prof. Jan Skuratowicz, prezes 

Oddziału Regionalnego i w-ce prezes Zarządu Głównego ZASP-u Witold 

Dębicki oraz członek Fundacji "Naród Sobie" Marek Kirschke. Do 

podpisania Deklaracji zostali ponadto zaproszeni: prezydent miasta 

Poznania Ryszard Grobelny, wiceprezydent miasta Poznania Maciej 

Frankiewicz, wojewoda Maciej Musiał, marszałek Wojewódzkiego 

Sejmiku Samorządowego Stefan Mikołajczak, prezes SARP-u Piotr 

Wędrychowicz. Organizatorzy zaproponowali architektowi Antoniemu 

Kąsinowskiemu, konserwatorowi zabytków Jerzemu Borwińskiemu oraz 

kierownikowi biura konserwacji zabytków Witoldowi Gałkce 

przygotowanie programu działania powołanego Komitetu Obchodów 

125-lecia Teatru Polskiego. 

W dalszej części wizyty Minister z'viedzil pomieszczenia teatru, a także 

obejrzał zabytkowy 123-letni piec, który do niedawna ogrzewał budynek, 

a zaraz potem nowoczesną kotłownię z piecem gazowym służącym 

teatrowi od tego sezonu. Zv.riedzanie zakończyło się na deskach dużej 

sceny symboliczną lampką wina. Interesujące było porównanie stanu 

obecnego wnętrz teatru z planszą kolorystyczną obrazującą pierwotny 

jego wygląd, opracowaną przez Jerzego Borwińskiego i Andrzeja 

Lipińskiego. Obrazuje ona ideał, którego odtworzenie na 125-lecie 

Teatru Polskiego stanie się zadaniem Dyrekcji i władz teatru, w czym 

wesprze ich powstały Komitet. Ostatnim punktem programu wizyty był 

uroczysty obiad dla wszystkich uczestników spotkania w Klubie ZASP-u 

U Stula, który mieści się w podziemiach Teatru Polskiego. 

SYLWESTER 1998 RW TEATRZE POLSKIM 
PEŁEN NIESPODZIANEK 

Podczas sylwestrowego spektaklu „Don Juana" Moliera widownia 

została obdarowana słodyczami ufundowanymi przez głównego sponsora 

- firmę GOPLANA S.A. Okazało się, że prezenty są bogatsze, ponieważ 

już w trakcie wieczoru jeden z gości znalazł w bombonierce złotą 

bransoletkę. 

Po przedstawieniu toast noworoczny wspólnie z widzami spełnili 

aktorzy, Dyrekcja oraz pracownicy teatru, którzy składali życzenia, stojąc 

na deskach sceny. Trudno było naszym gościom, po uroczystym i pełnym 

wrażeń wieczorze, opuścić mury Teatru Polskiego. 
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Lista darczyńców 

Kazimiera Polcyn Zielona Góra 25,-zł 6. 08.98 

Krystyna Polcyn Zielona Góra 50,-zł 6. 08. 98 

Anna Gronowska Brwinów 50,-zł 2. 09. 98 

Anna i Andrzej Buck Zielona Góra 50,-zł 7. 09.98 

Barbara i Jerzy Batyra Brwinów 50,-zl 24. 09. 98 

Mira Starczyk Calgary, Kanada 100,-zł 30. 10. 98 

Teresa Bergh Stockholm, Szwecja 50,-zł 3.11.98 

Leif Erikson Hagersten, Szwecja 50,-zl 3. 11. 98 

Monika i Tadeusz Krupa Zielona Góra 100,-zl 20. 12. 98 

Aldona i Tomasz Dzieliccy Poznań 100,-zl 31. 12. 98 



TEATR POLSKI 
w Poznaniu 

Zespól artystyczny 
w sezo nie 1998/ 1999 

Agnieszka Brzezińska 
Gizela Bortel 
Irena Grzonka 
Iwona Kotzur 
Helena Krauze 
Maria Skowrońska-Fedak 
Małgorzata Peczyńska 

Katarzyna Węglicka 
Lucyna Winkel 
Sebastian Grek 
Mieczysław Franaszek 
Mieczysław Hryniewicz 
Józef Jachowicz 
Przemysław Kozłowski 

Janusz Kulik 
Artur Pierściński 
Sławomir Pietraszewski 
Marian Pogasz 
Arnold Pujsza 
Wojciech Siedlecki 
Janusz Stolarski 
Andrzej Szczytko 
Witold Szulc 
Jakub Ulewicz 
Edward Warzecha 
Sylwester Woroniecki 
Piotr Wypart 
Maciej Zabielski 

Red akcja programu 
Joanna Nowak 

Opracowanie graficzne i druk 
Irmina Fclir'isk.a 

D)'rcktor naczelny i artys[yczny 

Waldemar Matuszewski 

KkrO\vnik literacki 

Joanna Nowak 

Koordynator pracy artys tycznej 
Małgorzata Misztal 

Ki e rownik Biura Obslugi Wid,ów 
Mariola Michalak 

Główny ksi~gowy 

Krystyna Hałuszczak 

Sekretariat 
Renata Stolarska 

Kierownik tech n iu.ny 
Andrzej Biskup 

Elektrycy 
Janusz Dratwa 
Adam Łukasiewicz 

Akustycy 
Wiesław Janicki, Barbara Olsztyn 

Bqpd1n sceny 
Marek Jaworski 

Garderoby 
Emilia Glapa, Izabela Witek 
Aleksandra Nowicka, Ewa Sambor 

Pracownia krawicc k..";\ c.Jamska 
Marzena Adamska 

Pracownia krawiecka mc;:ska 
Karol Drzymała 

Stolarnia 
Marian Kowal 

Pracownia obuwniD'A 
Henryk Lein 

Charakteryza to rnia 
Małgorzata Stawicka 

Modystka 
Aleksandra Turgula 

Pracownia plastyczna 
Antoni Pawlak 

Pracownia dekOraC)jno-tapicerska 
Eugeniusz Marsza! 

Rekwizytornia 
Czesław Wasiński 

Klub ZASP-u „u Stula" 
Barbara i Marek Ornochowie 

Radio to teatr wyobraźni, ale tak naprawdę teatru nic nie zastąpi. 
W)'.jście do Teatru zawsze jest wielkim wydarzeniem. Teatr musi 
inspirować, pobudzać do myślenia i tu pojawia się ogromna rola 
dla radia. Przedstawienie nie kończy się po zapadnięciu kurtyny. 
Często długo w noc dyskutujemy, sprzeczamy się o grę aktorów, 
podziwiamy dekoracje, krytykujemy interpretacje i lubimy wiedzieć 
co sądzą inni, jak grało się aktorom, czy reżyser jest zadowolony z 
końcowego efektu . W tym przypadku wystarczy ustawić swój 
radioodbiornik na częstotliwość 98,6 MHZ i włączyć Radio AFERA. 
Chcemy docierać do Państwa „przez uszy do duszy". 

Radio AFERA po raz pierwszy obejmuje patronat medialny nad 
Teatrem Polskim . W naszych audycjach teatralnych będziemy 
informować o tym wszystkim co dzieje się na scenach przy 27 Grudnia, 
będziemy zaglądali także za kulisy. W serwisach kulturalnych, 
których na naszej antenie jest najwięcej będziemy przedstawiali 
aktualną ofertę programową Teatru Polskiego. 

AFERA jest stacją w)'.jątkową. Radio tworzą młodzi ludzie, przede 
wszystkim studenci poznańskich wyższych uczelni, dlatego pewne 
nasze recenzje będą niepokorne, obok miodu pojawi się też pewnie 
i łyżka dziegciu, ale o to właśnie w każdej dziedzinie sztuki: radiowej, 
teatralnej chodzi - pobudzać do reakcji. Jak to się dzieje, że ciągle 
chcemy słuchać swojego ukochanego radia, dlaczego na 
przedstawienia chodzimy po kilka razy, ciągle odkrywając dla siebie 
coś nowego. To po prostu Sztuka. 

W imieniu JM Rektora Politechniki Poznańskiej profesora 
Eugeniusza Mitkowskiego właściciela Radia AFERA i zespołu 
dziennikarzy chciałbym życzyć dyrekcji teatru i całemu zespołowi 
aktorskiemu realizacji marzeń i dotarcia do dusz wielbicieli Teatru. 

Tomasz Dworek 
redaktor naczelny 
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TEATR POLSKI-w znaniu 

-~sa biletowa atru czynna od wtorku do soboty 
w go 13.00 - 9.00, w niedzielę w godz. 16.00 - 19.00 

Telefoniczna rezerwacja bi etow w iurZeObsługi Widzów 
i kasie biletowej teatru tel. 852 05 41, 852 56 27 
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