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Na początku było słowo 
„Edyp" i „Antygona" - ten sam jest autor obu 

arcydzieł, te same postaci je ożywiają, taki sam w obu 
utworach jest wymiar ich nieszczęścia, mimo że jego istota 
jest przecież różna . Otóż te dwie tragedie z trylog~~ 
Sofoklesa (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona}, trylog11 
opartej na micie o tebańskim rodzie Labdakidów - wziął 
na warsztat Bogusław Semotiuk, reżyser Projektu 
Sofokles. W jego ujęciu oba dramaty stanowią nie tylko 
jedną całość - więcej - razem stanowią inscenizacyjną 
jedność . , . 

Sofoklesowy Edyp to człowiek desperacko probuJący 
wymknąć się złowróżbnemu losowi prorokowanemu 
przez delficką Wyrocznię - otóż będzie on zabójcą swego 

. ojca i mężem swojej matki. Edyp to człowiek, kt?re~o 
tragedią jest niewiedza, a klęską jej poznanie. Co w1ęceJ -
zgrzeszył wobec bogów pychą, licząc, że umknie 
przeznaczeniu. Historia Edypa to opowieść o bezsil_nośc~ 
człowieka, kruchości jego szczęścia, o walce rozumu I woh 
z wszechmocą przeznaczenia, Tytułowa Antygona jest 
jego córką, a opowieść o niej to konflikt dwóch racji i 
dwóch postaw - racji państwa, wyrażonej wolą jego 
władcy, i racji prawa zwyczajowego, ludzkiego, 
dyktowanego nakazami sumienia. Właśnie ono powoduje 
Antygoną, zdecydowaną pogrzebać - wbrew zakazowi 
króla Teb Kreona - swego brata Polinejka, poległego w 
bratobójczej walce i uznanego za zdrajcę państwa. Cykl 
ten powstał około 430 roku p.n.e., ale jego przesłanie 
okazuje się wiecznie aktualne: tragiczna ironia triumfuje, 
a człowiek aż do ostatniego tchnienia nie może być 
pewien swego losu czy swoich racji. Nieszczęście spada na 
bohaterów zaprzątniętych zwykłą codzienną krzątaniną, 
godziwym życiem, miłością do swych bliskich, a więc 
wartościami wcale nie tak odległymi od marzeń 
współczesnego człowieka. Nieszczęście straszne i 
niezasłużone, bo wynikające - wedle Sofoklesa - z drwiny 
bogów, dziś zwanej czasem losem, przeznaczeniem, 
opatrznością lub - racją stanu. 

Ten antyczny dramat, choć ubrany w starożytny 
kostium, wciąż prowokuje do nowych interpretacji. 
„Edyp" jest opowieścią o okrucieństwie przypadku, przed 
którym nie są w stanie uchronić najlepsze przymioty 
charakteru i umysłu . Mit Edypa był wielokrotnie tematem 
dramatu i prozy - od Ajschylosa po czasy współczesne . Ma 
on także arcyważne miejsce w psychologii i filozofii 
współczesnej. Na przestrzeni wieków „Edyp" obrósł też 
tradycją kreacji aktorskich, a mimo to przy okazji każdej 
realizacji teatralnej tego dramatu wciąż rodzi się pytanie: 

w jakim stopniu historia klęski Edypa posiada znaczenie 
ponadczasowe i uniwersalne? Natomiast „Antygona" -to 
nieustające pytanie o miejsce jednostki w coraz bardziej 
zhierarchizowanym i dyscyplinowanym społeczeństwie, 
pytanie o granice wolności człowieka i granice 
wszechwładzy państwa . 

Scenariusz „Edypa" oparty na tłumaczeniu Stanisława 
Dygata, jak i „Antygona - rzecz w arcyciekawej 
transkrypcji Helmuta Kajzara, to chyba najlepsze 
współczesne przekłady tych arcydzieł. Zwłaszcza 

transkrypcja Helmuta Kajzara, powstała na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ub. wieku, kiedy to 
tracił władzę Władysław Gomułka a nadzieję rozbudzał 
Edward Gierek. Kajzar nasycił tekst aluzjami piętnującymi 
dyktatorskie zapędy władzy lekceważącej lud, jego 
dążenia, ponadpokoleniowe prawa i wiarę. ,,Antygona" z 
jej konfliktem racji państwa i jednostki, konfliktem prawa i 
sumienia, aż kusi do eksperymentu i publicystycznych 
wtrętów - do komentowania naszej skomplikowanej 
teraźniejszości. Bogusław Semotiuk tej pokusie nie ulega. 
Jego inscenizacja to nie kolejny wór współczesnego teatru, 
w który upycha się wszystkie drażniące newsy z pierwszych 
stron gazet, ekranów telewizorów i radiowych głośników. 

, Ten spektakl to nie komentarz do naszej powikłanej 

rzeczywistości, to nie sąd o wydarzeniach, mających za
pewne ważny, ale chwilowy, doraźny wymiar. ,,Edyp i 

' Antygona" to teatr klasyczny i najprawdziwszy, teatr, w 
którym najważniejszy jest aktor, a istotą-słowo. Klasyczna 
scenografia i kostium, oszczę ny gest i ruch sceniczny oraz 
wspaniała muzyka - wszystko podporządkowane jest 
słowu i ma potęgować jego emocjonalną barwę i nośność . 
Tu nie ma akcji i pozornie nic się nie dzieje. Ale ileż się 
dzieje w sferze uczuć! Dramaty Sofoklesa należą do tych 
rzadkich zjawisk w sztuce, których główną cechą jest 
penetracja ludzkiego jestestwa - wartości najbardziej 
tajemniczej i zagadkowej, i do dzisiaj, pa tylu wiekach 
cywilizacji, w istocie nie odkrytej. Tu każda, nawet 
wydawałoby się mało znacząca rola -to największy spraw
dzian aktorskiego kunsztu, to - bez przesady - przeżycie 

najwyższej próby. 
Jesteśmy w czasach rozchwiania się systemu 

tradycyjnych wartości, stąd przeżycie Sofoklesowego 
arcydzieła powinno być odświeżające. A przy tym spektakl 
dowodzi ciągłej aktualności formuły teatru, wymyślonego, 
jak wiadomo, przez Greków. Wymyślonego genialnie, bo 
przez dwa i pół tysiąca lat nie nastąpiło żadne odstępstwo 
od zasad budowania dramatu. Najwyżej tylko przetwa
rzanie tego, co przecież zostało tak jasno wyłożone w 
,,Poetyce" Arystotelesa . 



Sofokles i narodziny teatru greckiego 
Komedia i tragedia wywodzą się z dionizji -świąt 

ku czci Dionizosa, boga urodzaju i winnej latorośli. W 
te antyczne „dożynki" wieśniacy stroili się chętnie w 
skóry zwierzęce, zdobne często w koźli ogonek i 
koźle rogi - dlatego chóry Dionizosa nazywano 
koźlimi, a ich pieśń - pieśnią kozła. Stąd TRAGEDIA: 
od tragos - kozioł i ode - pieśń. Chóralne pieśni 
liryczne intonował Przewodnik chóru czyli Koryfeusz. 
Za twórcę tragedii uważa się Tespisa . Wprowadził on 
„odpowiadacza" - ,,objaśniacza", który stał się 

pierwszym aktorem. Wchodził on w dialog z chórem i 
mógł grać kilka ról w jednym przedstawieniu . 

Kiedy dzieje Dionizosa jako kanwa tragedii 
okazały się one niewystarczające, sięgnięto do mitów 
i faktów historycznych Na początku chór to tylko 
satyrowie i Koryfeusz. Potem wprowadzono inne 
postaci - menady, bachantki. Ten moment uważa się 
za narodziny tragedii greckiej. Dalszy jej rozwój to 
stopniowe ograniczanie roli chóru na rzecz 
pierwiastka dramatycznego. Drugiego aktora 
wprowadził na scenę Ajschylos, a trzeciego Sofokles. 
Z czasem tematyka bohatersko-mitologiczna 
wyparła z tragedii treść dionizyjską a utwory wiązane , 
ze sobą treściami dramatycznymi łączono po trzy -
czyli w trylogię. 

Sofokles to obok Ajschylosa i Eurypidesa 
największy tragik starożytnej Grecji. Urodzony w 495 
roku p.n.e. w Attyce w bogatej rodzinie kupieckiej, 
był aktorem oraz twórcą dramatów. Pierwszy raz 
stanął do zawodów dionizyjskich w wieku 28 lat i od 
razu otrzymał główną nagrodę pokonując samego 
Ajschylosa. Sofokles pełnił też różne wysokie 
stanowiska w administracji ateńskiej. Zarówno za 
życia jak i po śmierci był czczony przez 
w~półobywateli. Rozkwit jego twórczości to czas 
rządów jego przyjaciela Peryklesa. Był autorem 123 
tragedii, z czego w całości zachowało się zaledwie 7. 

Jest autorem wielu innowacji scenicznych - dodał 
do tragedii trzeciego aktora, wprowadził na scenę 
dekoracje oraz odszedł od trylogii tragicznych (czyli 
zamkniętego cyklu trzech tragedii opowiadających 
jedną historię) w kierunku traktowania każdej 
tragedii jako odrębnej całości. 

Bogusław Semotiuk 
Bogusław Semotiuk - aktor (PWSFTviT 

Łódź 1979); reżyser (Reżyseria Dramatu -
Warszawa 2000); doktor habilitowany sztuki 
aktorskiej, 
pedagog na 
stanowisku 
adiunkta w 
łódzkiej 
PWSFTviT na 
Wydziale Ak
torskim. W 
dorobku po
nad sto ról 
teatra I nych, 
filmowych i 
telewizyj
nych, w radio 
i w dubbin
gu; również 

za granicą 

(W. Brytania i Rosja). Liczne nagrody, z 
których najbardziej ceni sobie nagrodę za 
Najlepszy Debiut Aktorski sezonu 1979/1980. 
Ponad 50 reżyserii (także oper) również za 
granicą (W. Brytania, Niemcy, Rosja). Wiele 
uhonorowano laurami. Największy ich deszcz 
obsypał „Audiencję Ili - czyli Raj Eskimosów" 
Bogusława Schaeffera. 

W swej pracy pedagogicznej ze studentami 
zrealizował ponad 120 szkolnych premier 
dramatów, adaptacji i monodramów. Wśród 
jego wychowanków są m. in. Cezary Pazura i 
Wojciech Malajkat. Nim został Dyrektorem 
Naczelnym i Artystycznym Nowego Teatru w 
Słupsku, Bogusław Semotiuk w latach 
2001-2004 z dużymi sukcesami pełnił funkcje 
Dyrektora Artystycznego BTD w Koszalinie. 



SOFOKLES- ,.EDYP I ANTYGONA" 

przekład Stanisław DYGAT i Helmut KAJZAR 

Reżyseria - Bogusław SEMOTIUK 
Scenografia i kostiumy-Anna BOBROWSKA-EKIERT 
Muzyka - Michał URBANIAK 
Asystent reżysera - Ireneusz KASKIEWICZ 

OBSADA: 

,,EDYP" 
Edyp 
Kreon 
Jokasta 

- Albert OSIK 
- Ireneusz KASKIEWICZ 
- Bożena BOREK 

Tyrezjasz - Bogusław SEMOTIUK 
- Jerzy KARNICKI 

Posłaniec - Jacek RYŚ 
Sługa Lajosa - Jan STRYJNIAK 
Domownik - Krzysztof KLUZIK 

oraz CHÓR - Mieszkańcy Teb 
Koryfeusz - Zbigniew KUŁAGOWSKI 

,,ANTYGONA" 
Antygona - Agnieszka ĆWIK 
Ismena - Alina CZYŻEWSKA 

Kreon 
Hajmon 
Tyrezjasz 

Eurydyka 
Strażnik 
Posłaniec 

- Marta TURKOWSKA 
- Ireneusz KASKI EWICZ 
- Jacek RYŚ 
- Bogusław SEMOTIUK 
- Jerzy KARNICKI 
- Hanna PIOTROWSKA 
- Jan STRYJNIAK 
- Krzysztof KLUZIK 

oraz CHÓR - Mieszkańcy Teb 
Koryfeusz - Zbigniew KUŁAGOWSKI 

Inspicjent - Emilia SIEMASZKO 



Michał Urbaniak 
Skrzypek, saksofonista, kompozytor, 

aranżer, odkrywca młodych talentów. Od 
1973 r. mieszka w Nowym Yorku. Zasłynął w 
świecie nagrywając płytę „ Tutu" z największą 
legendą jazzu Milesem Davisem. Zapraszał i 
bywał zapraszany do współpracy przez takie 
sławy światowego jazzu, jak: Quincy Jones, 
Billy Cobham, Stephane Grappelli, Joe 
Zawinul, Herbie Hancock, Wayne Shorter, 
Kenny Garrett, George Benson, Marcus Miller, 
Jaco Pastorius,. Toots Thielmans, Kenny 
Kirkland, Larry Coryell, Lennie White, 
Alphonze Mouzon. Jest kreatorem, liderem, 
kompozytorem, aranżerem swoich projektow: 
,,Jazz Legends ", ,, Fusion", ,, Urbanator", 
„ Urbanizer", ,, UrbSymphony". Koncertował 
kilkakrotnie w Carnegie Hall oraz w słynnych 

światowych i nowojorskich klubach jazzowych 
(Blue Note, Village Vanguard, Sweet Basil itp). 
Wielokrotnie nagradzany, zwyciężał w 
plebiscytach zagranicznych, a jego nazwisko 
znalazło się w prestiżowym „Down Beat" 
(1992 r.) wśród największych sław jazzu na 
pierwszym miejscu aż w pięciu kategoriach. 
Nagrał ponad 60 płyt. 

Dariusz Miliński 
Urodzony 1 O lipca 1957 r. w Cieplicach k. 

Jeleniej Góry. Malarz, poeta, aktor, inspirator 
wielu akcji artystycznych, animator kultury. Z 
zawodu jest artystą plastykiem, autorem 
ponad 130 wystaw indywidualnych w 
galeriach bardzo renomowanych i słabszych. 
Uczestniczył w ponad 70 zbiorowych 
pokazach sztuki w 
Polsce, a także za 
granicą, m. in. we 
Francji, Niem
czech w USA. Jego 
prace znajdują się 
w zbiorach pry
watnych i pań
stwowych w kraju 

• i za granicą. Brał 

udział w kilkunastu happeningach artystycz
' nych i plenerach. Jest założycielem grupy 

plastycznej „Pławna 9"(95) i autorem siedmiu 

Tll'A 

spektakli ulicznych. 
Mieszka i pracuje w 
stworzonej przez sie
bie wiosce artystycz
nej u podnóża gór 
izerskich, niezwyk
łym miejscu sztuki i 
różnorodnych dzia
łań artystycznych. 

Uprawia malar
stwo, sadzi drzewa, 

,,,,, ...... .,,~ . .,.,,,.;,~~:.: wychowuje czterech 

synów, pisze wiersze, 
zdobył kilka ważnych nagród. Z biegiem lat 
przyzwyczaja się do życia, z którym trzeba 
będzie się rozstać z wielkim smutkiem. 



P R E M E R Y 
I sezon 
Szalona lokomotywa 
reż . Jan Peszek i Michał Zadara 
scenografia Katarzyna Paciorek 
premiera 13 września 2004 

Niebezpieczne zabawy 
reż . Jan Machulski 
scenografia Bogusław Semotiuk 
premiera 8 października 2004 

Moralność pani Dulskiej 
reż. Bogusław Semotiuk 
scenografia Andrzej Szulc 
premiera 29 października 2004 

Audiencja Ili czyli raj Eskimosów 
reż . BogusławSemotiuk 
scenografia Bogusław Semotiuk 
premiera 5 listopada 2004 

Ślub 
reż . Waldemarśmigaszewicz 
scenografia Maciej Preyer 
premiera 11 grudnia 2004 

Intercity 
reż . Leszek Malinowski i BogusławSemotiuk 
scenografia Bogusław Semotiuk 
premiera 31 grudnia 2004 

Romeo i Julia 
reż . i scenografia Bogusław Semotiuk 
kostiumy Andrzej Szulc 
premiera 28 stycznia 2005 

Skrzypek na dachu 
reż. Zbigniew Macias 
scenografia Anna Bobrowska-Ekiert 
premiera 11 kwietnia 2005 

li sezon 
Okno na parlament 
reż . Ireneusz Kaskiewicz i Bogusław Semotiuk 
scenografia Bogusław Semotiuk 
premiera 17 września 2005 

.. 

Kierownik techniczny: 
Grzegorz SUJECKI 

Akustycy: 
Mariusz BROKOS, Piotr KUDRYMSKI 

Oświetleniowcy: 
Wiesław SMARDZEWSKI, Tomasz ZAKRZEWSKI 

Maszyniści: 
Grzegorz BEREZA, Bogusław CYSEWSKI, 

Roman DOLEPA, Paweł KORNELUK 

Garderobiane: 
Danuta GOSPODARCZYK, Halina KONKEL, 

Barbara RACHMAŃCZUK 

Z-ca dyrektora: 
Joanna MERECKA 

Główny księgowy: 
Maria POTYRAŁO - ZALEWSKA 

Księgowa 
Bogumiła SKORUPSKA 

Kadry: 
Kazimiera FURA 

Dział promocji: 
Jarosława MACHETA, Marlena NIEWIAROWSKA, 

Wioletta STOLARCZYK, Milosz SIWEK 

Kasjerki: 
Krystyna FAJFROWSKA, Marzena CZAPIEWSKA 

Asystentka: 
Marta BOBROWSKA 

Specjalista d/s programowych: 
Andrzej RADZIK 



NOWY TEATR 
76-200 Słupsk 

ul. Lutosławskiego 1 
tel. (59) 846 70 00 
www.nowyteatr.pl 

Duża i Mała Scena mieszczą się 
przy ulicy Jana Pawła li 3 

Kasa czynna: 
od poniedziałku do soboty 

w godz. 11 .00 - 17 .00 
oraz na dwie godziny 

przed spektaklem 

Rezerwacja telefoniczna: 
od poniedziałku do ~oboty 

w godz. 11.00 - 17.00 
tel. (59) 842 84 34 wew. 334 
Zarezerwowane bilety prosimy 

odebrać najpóźniej 

na dwie godziny przed 
spektaklem w kasie Nowego Teatru. 

Na życzenie organizujemy 
spektakle w uzgodnionych 

terminach. 
Dział Promocji: 

tel. (59) 846 70 06 
promocja@nowyteatr.pl 

Ceny biletów na spektakl 
Sofokles - Antygona i Edyp 

normalny - 18 zł 
ulgowy - 14 zł 

grupowy - 1 O zł 
(bilet grupowy - 12 i więcej osób) 
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