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Wyobraźmy sobie medialne wiadomości bez obrazów. Wyobraźmy 
sobie, że zostają same drastyczne komentarze. Wyobraźmy sobie, 
że komentatorzy i analitycy plastycznie opisują okrutny przebieg 
wszystkich krwawych wydarzeń z poprzednich dni, nocy, godzin, 
minut, sekund. 

Taki jest język Sofoklesa. Okrutny, dosadny i bezwzględny. Zrównuje 
dosłowność z niedopowiedzeniem. Obnaża relacje między ludźmi jako 
pola bitwy o wpływy, władzę, słuszność. 

Konflikt między Antygoną i Kreonem staje się walką o nadrzędną 
(nar)rację. 

Od antyku czas zatacza kolejne koło. Odnawiają się skrajności, za
czynają dominować niebezpieczne ideologie, znika wolność. Nastaje 
kruchość, wyparta przez strach, przyzwolenie, zanik odwagi, zimną 
kalkulację i wszechobecną manipulację. W miejscu honoru pojawia 
się bezwolne przytakiwanie, empatię wypiera egoizm, odwagę -
wygodnictwo. Zawężają się perspektywy. Codzienność nie wymaga 
wyższych wartości i poświęceń. 

W tym świecie dyktatu doraźności Antygona staje się więźniem 
wieczności. 

Agnieszka Korytkowska 

Wszyscy jesteśn,y 
synan,i Antygony 
Luca Cari. Strażak, który znalazł się w miejscach wielu cywilizacyj
nych i naturalnych tragedii. Zorganizował sprowadzenie siedmiuset 
martwych migrantów z morskiego dna na Sycylię, żeby znaleźli 
tam godny pochówek. Potem, po trzęsieniach ziemi wyciągał ży
wych i martwych spod gruzów. Luca Cari na pytanie dziennikarzy, 
po co grzebać tych, którzy leżą na dnie, odpowiedział: Wszyscy je
steśmy synami Antygony. 

Jarosław Mikołajewski, Terremoto, Znak, Kraków 2017 

Przeszuki\Nanie 
pustyni Atakan,a 

Pustynia Atakama to najsuchsze miejsce na ziemi. Ze względu 
na wysokość nad poziomem morza, a także brak wilgoci, zapewnia 
astronomom doskonałe warunki do badań kosmosu i szukania ta
jemnic powstania wszechświata. Pustynia jest również atrakcyjnym 
miejscem dla archeologów. Susza doskonale mumifikuje bowiem 
szczątki zarówno zwierząt, jak i ludzi. 

Za pomocą umieszczonych na pustyni astronomicznych telesko
pów naukowcy starają się wykryć źródło najstarszego światła we 
wszechświecie. Pod gołym niebem, centymetr po centymetrze grupa 
kobiet-matek przesiewa piasek pustyni Atakama w celu znalezienia 
szczątków ich najbliższych, ,,zaginionych" ofiar zbrodni dyktatury 
Pinocheta. 

Z opisu dystrybutora filmu Patricio Guzmana 
Nostalgia za światłem (Nostalgia de la Luz) 

Testanient 
Wszyscy umrzemy. Ja też nie jestem wyjątkiem. Wszyscy chcie

liby pożyć dłużej i w tym wypadku również, na szczęście, nie jestem 
wyjątkiem. Nie, nie chciałbym przedłużać swojego życia, doźyć stu 
lat i w ostatnim ćwierćwieczu wieść niedołęźny żywot na róźnych 
stymulatorach i preparatach chemicznych. Chciałbym dłużej pożyć 
młodo, pełnią życia, korzystać z życia i dawać je innym, chodzić, 
a najlepiej biegać, spać albo nie spać, i decydować o tym powinienem 
sam, a nie mój organizm do kupy z moim lekarzem. 

Takie życie chciałbym wieść jak najdłużej. Ale to niemożliwe. 
Wszyscy umrzemy. Wszyscy po śmierci zamienimy się w kawałek 
śmierdzącego mięsa zakopanego na głębokości kilku stóp. Będą nas 
jeść robaki, a nasi przyzwoici krewni będą przychodzić na groby, 
stroić smutne miny, stać naprzeciwko krzyża czy pomnika i patrzeć 
na nasze portrety, zupełnie zapominając, że krzyż umieszcza się 



w nogach zmarłego i teraz cała ferajna żałobników zgodnie stoi na 
głowie nieboszczyka, z rozrzewnieniem wpatrując się w jego portret 
na granicie. Następnie wyjmuje jedzenie i napoje alkoholowe, częstuje 
wszystkich (w tym zmarłego, z którego czas już niewiele pozostawił), 
ale najpierw jeszcze plewi chwasty. Patos i przesądy, niepotrzebne 
cerkiewno-pogańskie obrzędy i scholastyka. 

Nie chcę, żeby mi deptali po głowie, nawet gdy mnie już nie będzie, 
nie chcę w pamięci potomków zostać portretem na kawałku granitu 
i żeby na moim grobie urządzali stypy, w ogóle nie chcę zwracać na 
siebie uwagi, ani teraz, ani tym bardziej po śmierci. Nie chcę mieć 
grobu. 

W dzieciństwie, w wieku czterech lat, byłem na pogrzebie dziadka. 
Zwykle w tak młodym wieku dzieci nie pamiętają siebie i bardzo rzadko 
zapamiętują nawet najbardziej wyraziste zdarzenia. A ja zapamiętałem 
ten pogrzeb. Pamiętam bardzo mało. Ale pamiętam najważniejsze, jak 
stoję z innymi krewnymi na kupie ziemi na skraju grobu, a ktoś, kogo 
nie widać, przemawia. A potem, po pogrzebie, nastąpiło odkrycie, 
kiedy usłyszałem, że dziadka nie będą odkopywać z powrotem, że 
umarł i to już na zawsze. Całe dzieciństwo prześladował mnie koszmar: 
wieczorem i w nocy widziałem czarny grób w przekroju i spuszczane 
do niego ciało w białym całunie. To było ciało dziadka, ale wyobraża
łem sobie i wiedziałem, że prędzej czy później to będę ja. Nigdy nie 
przyprowadzajcie swoich dzieci na pogrzeb. 

W dzieciństwie bałem się, że umrę. Teraz się nie boję - teraz do
kładnie wiem, że umrę. W dziecifistwie bałem się czarnego grobu, 
teraz po prostu nie chcę w nim leżeć. 

Wszyscy umrzemy. Ale każdy umrze inaczej. Ktoś cicho i spokoj
nie, jak zamyka się drzwi do pokoju, w którym zasnęły dzieci. Ktoś 
w krzykach i mękach, jak przy narodzinach. Nie wiem, jak ja umrę, ale 
na pewno nie chciałbym umrzeć jako starzec w łóżku, w otoczeniu 
ziewającej rodzinki. 

Zapytano kiedyś pewnego człowieka, jak chciałby umrzeć, a on 
odpowiedział: ,,Z okrzykiem «Hura!», z karabinem na plecach, z ustami 
pełnymi krwi" . Ja też bym tak chciał, tak pięknie, tak po męsku. Ale 
nic z tego. Bohaterowie odchodzą pięknie tylko w filmach i książkach. 
W życiu sikają pod siebie krwią, krzyczą z bólu i wspominają matkę. 

Nie chcę mieć grobu. Chcę zostać spalony. Nie, nie na stosie in
kwizycji, a w zwykłym krematorium. Spalcie mnie, a prochy rozrzućcie 
nad morzem. Najlepiej nad Czarnym, najlepiej latem, i żeby świeciło 
słońce i wiał silny wiatr. Ale jeśli będzie jesień i deszcz, to też nieźle. 

Przecież nikt nie będzie czekać do lata, jeśli wykituję w listopadzie? Bo 
przyjdą goście i zapytają: ,,Co macie w tym wazoniku?" ,,A, to dziadek 
w nim leży - czeka na lato!" Wazonik też zresztą poproszę do morza -
nie trzeba robić z niego fetysza. Bo będzie inny obraz: ten sam pokój, 
rok później, inni goście: ,,A co to macie za wazonik?" ,,Dziadek w nim 
leżał" - uroczyście i na stojąco odpowiedzą krewni, pochylając głowy. 
No to w takim razie rozwieście jeszcze po domu moje skarpetki i majtki, 
te moje ulubione i te, które włożyłem ostatni raz. 

Chcę, aby mnie spalono. Na popiół. I popiół rozsypano. Nad mo
rzem. Najlepiej latem, jeśli, oczywiście, umrę latem. Tylko rozsypujcie 
od nawietrznej, żeby popiół porwało morze, a nie rozniosło po pokła
dzie i żeby jakiś szczególnie pyskaty i bezczelny wnuczek, wykapany 
dziadek, nie skomentował wymiatania moich szczątków: ,,Z tym starym 
wiecznie było urwanie głowy!" 

I niech wieje wiatr i poniesie proch w morze. Ale jeśli będzie padać, 
to też nic strasznego - wszyscy powiedzą: ,,Tak, dobrego człowieka 
chowamy, skoro pada deszcz". Nie chowamy, tylko siejemy, znaczy 
rozsypujemy, kochani! 

A jeśli będzie padać i popiół przyklei się do urny, to też nic straszne
go. Co prawda wciąż ten sam bezczelny wnuk zajrzy do urny, zobaczy 
tam trochę przylepionego prochu i powie: ,,Tak, dziadek nadal trzyma 
się krawędzi życia!" Ale to nic złego - ją też wrzućcie do morza. Aby 
nie zostało. Nic nie zostało. Tylko pamięć. I dzieła. I przyjaciele. I wy. 
I wtedy zawsze będę z wami. 

Oleg Sencow 

(ukraiński reżyser, pisarz, od 2014 więzień polityczny W. Putina) 

Przełożyła Agnieszka Lubomira Piotrowska 

Wybór cytatów Agnieszka Korytkowska 





Antygona 
Postać z mitu greckiego i bohaterka licznych dzieł literackich od 

antyku do współczesności. Córka Edypa, siostra Eteoklesa, Polinika 
i Ismeny, naznaczona - jak inni członkowie rodu Labdakidów - klą
twą bogów. 

Wedle wersji mitu zapisanej w tragedii Sofoklesa Edyp w Kolo
nie (wyst. 401 p.n.e.) towarzyszyła ojcu na wygnaniu w Kolonie, po 
jego śmierci powróciła do Teb. Wedle najpowszechniejszej wersji 
mitu była obecna przy rozstrzygnięciu zbrojnego konfliktu między 
Polinikiem i Eteoklesem i ich bratobójczego pojedynku pod murami 
miasta. Po śmierci obu braci w tym pojedynku, kierując się nakazami 
religii i miłości siostrzanej, pogrzebała ciało uważanego za zdrajcę 
ojczyzny Polinika. Dokonując tego czynu, Antygona sprzeciwia się 
zakazowi starszyzny tebańskiej i jasno wyrażonej woli przejmującego 
tron Kreona (będącego nie tylko władcą w Tebach, ale także wujem 
i ojcem jej ukochanego, Hajmona). Wedle rozkazu Kreona tylko trup 
Eteoklesa, obrońcy miasta, ma zostać pogrzebany (wedle innej wersji 
mitu - spalony na stosie) z zachowaniem należytego ceremoniału, 
trup zaś Polinika ma zostać rzucony ptakom na żer. Antygona za naru
szenie zakazu zostaje skazana na śmierć głodową przez zamurowanie 
żywcem i wobec tej straszliwej perspektywy popełnia samobójstwo. 

W poprzedzającej Edypa w Kolonie tragedii Antygona (441 p.n.e.) 
bohaterka zostaje ukazana już po złamaniu zakazu pogrzebania Po
linika, w momencie postawienia "jej w stan oskarżenia. W dyskusji 
z Kreonem, który występuje nie tyle jako okrutnik, ile jako bezwzględny 
rzecznik praw społecznych i państwowych, Antygona przedstawia ar
gumentację wywiedzioną z przekonania o nadrzędności praw boskich 
i moralnych, nakazujących grzebanie zwłok, nad prawami ludzkimi 
i królewskimi. W sporze Antygony z Kreonem racjom rozsądku i ładu 
państwowego zostaje przeciwstawiony nakaz religijny i humanitaryzm. 
Antygona skazana na śmierć przyjmuje swój los heroicznie, płacząc 
jedynie nad tym, że los nie pozwoli jej zaznać miłości z Hajmonem. 
Po samobójstwie ukochanej nad jej zwłokami zabija się także syn 
Kreona, Hajmon. W tragedii Eurypidesa Fenicjanki (ok. 409 p.n.e.) 
kolejność wydarzeń mitu została przez autora uszeregowana inaczej; 
Polinik i Eteokles giną przed wyruszeniem Edypa na tułaczkę i Antygo
na, udając się wraz z ojcem do Kolonos, obiecuje pogrzebać Polinika. 

Postać Antygony przykuwała uwagę dramatopisarzy i epików 
przez całe dzieje literatury. W dobie antycznej prócz wielu naśla
downictw wersji Sofoklesa powstały też dwa poematy epickie: 
Antymacha z Kolofonu Tebaida (IV w. p.n.e.) i Stacjusza Tebaida 
(ok. 90 p.n.e.). Listę dzieł dramatycznych poświęconych dzie
jom Antygony, po wielkich tragediach Sofoklesa, wzbogacają 
m.in. tragedia R. Garniera Antygona, czyli Miłość rodzinna (1580), 
G. Trapoliniego Antygona (1581), J. de Rotrou Antygona (1639), 
J. Racine'a Tebaida, czyli Bracia-nieprzyjaciele (1664), V. Alfierego 
Antygona (1783). 

W wieku XVIII powstało też wiele oper poświęconych bohaterce 
Sofoklesa, w których różni libreciści parafrazowali lub uzupełniali 
kanoniczną wersję mitu (nawet prowadząc do szczęśliwego zakończe
nia historii). W XX wieku postać Antygony ożywiły na nowo dramaty 
o tragedii wyboru między szczęściem a powinnością, prawem ludzkim 
i boskim, racjami surowego państwa i wrażliwej jednostki. Można tu 
wymienić m.in. dramaty: H. Chamberlaina Śmierć Antygony (1902), 
W. Hasenclevera (niem. Antigone, 1917), J. Cocteau (franc. Antigo
ne, 1921, dramat „według Sofoklesa") i J. Anouilha (franc. Antigone, 
1944). W wielu przypadkach (np. u Hasenclevera i Anouilha) stary 
mit nasycony został aluzjami współczesnymi lub wręcz ulokowany 
w bliżej nie określonych czasach współczesnych. Tego rodzaju ak
tualizacje i transpozycje mitu widoczne są w wystawieniu Antygony 
Sofoklesa przez B. Brechta (wyst. 1948, akcja rozgrywa się w kwietniu 
1945 w Berlinie, Polinik jest żołnierzem Wehrmachtu). a także wsze
regu dzieł literackich inspirowanych „starą fabułą", m.in. w dramacie 
F. Lutzkendorfa Cypryjska Antygona (1957, na tle walk cypryjskiego 
ruchu oporu), opowiadaniu R. Hochhutha Berlińska Antygona (1958, 
akcja rozgrywa się w Niemczech hitlerowskich), dramacie K. Demirela 
Antygona (1973, Polinik jest tu przywódcą buntu górników w kopalni 
kobaltu), sztuce A. Fugarda Wyspa (1974, sztukę Sofoklesa wystawiają 
więźniowie-Murzyni w obozie karnym w Południowej Afryce). 

Wśród tych przeróbek i aktualizacji nie zabrakło dramatów pol
skich, m.in. A. Maliszewskiego Antygona (1939), K. Serwińskiej Oca
lenie Antygony(1954), A. M. Swinarskiego GodzinaAntygony(1960), 
R. Brandstaettera Cisza (1961) i J. Głowackiego Antygona w Nowym 
Jorku (,,Dialog" 1992). 

Andrzej Makowiecki, Słownik postaci literackich, PIW 1999. 





Zbigniew Herbert 
PRZESl:.ANIE PANA COGITO 

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu 
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę 

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 

ocalałeś nie po to aby żyć 
masz mało czasu trzeba dać świadectwo 

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy 

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze 
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych 

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda 
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają 
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę 
a kornik napisze twój uładzony życiorys 

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy 
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie 

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej 
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz 
powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych 

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne 
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy 
światło na murze splendor nieba 
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu 
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy 

czuwaj - kiedy światło na górach daje znak - wstań i idź 
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę 

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy 
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz 
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem 
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku 

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką 
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku 

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek 
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda 
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów 

Bądź wierny Idź 





Teatr - obrońcą pokoju 
i godności czło\Nieka 

Sofokles mówił, że spośród wszystkich cudów świata żaden nie 
zasługuje na tak wielki podziw jak człowiek. Przez dwa tysiące pięć
set lat tylu artystów, filozofów, polityków godziło się z tym poglądem 
wielkiego greckiego poety. Możemy powiedzieć, że historia ludzko
ści jest historią rozwoju praw człowieka i spełniania humanistycznej 
wizji świata. 

Tymczasem dzisiaj, u końca XX wieku, niepokoi nas i lękiem napawa 
przyszłość człowieka. W istocie na ma dnia, byśmy nie dowiadywali 
się o czynach coraz okrutniejszych, o aktach przemocy budzących 
grozę, o niebezpiecznych napięciach i konfliktach zbrojnych. Co dzień 
jesteśmy świadkami rosnącej nienawiści człowieka do człowieka, 
wzajemnej nietolerancji i brutalnego gwałcenia ludzkich praw, co 
w płaszczyźnie stosunków międzynarodowych niesie ze sobą groźbę 
katastrofy. Ludzkość zdaje się ogarniać gorączka samozniszczenia. 
Starając się zapobiec katastrofom, odwołujemy się do terapii tragicznej 
i paradoksalnej: walcząc o utrzymanie życia, podcinamy jego korze
nie; głosząc pokój, rozpętujemy obłędną spiralę zbrojeń; wspierając 
wolność ludów, gwałcimy ich suwerenność; obwieszczając uroczyście 
Kartę Praw Człowieka, każdego dnia depczemy ludzką godność. 

Statut UNESCO stwierdza, że wojny rodzą się w ludzkim umyśle 
i że w ludzkim umyśle trzeba budować pokój, trwały pokój oparty na 
intelektualnej i moralnej solidarności. 

Gdzież dzisiaj jesteśmy? 

Od 35 lat, od końca li wojny światowej z roku na rok maleją wy
datki na kulturę i sztukę, w miarę jak rosną sumy łożone na zbrojenia. 
A przecież to kultura i sztuka, a przecież to artyści są powołani do 
tego, by zapobiec zwyrodnieniu człowieka. Jedynie kultura pozwala 
utrzymać równowagę pomiędzy postępem technicznym a rozwojem 
intelektualnym i moralnym ludzkości. Sztuka jest sumieniem jednost
ki społeczeństwa. Od swych początków teatr brał udział w sporach 
toczących się w duszy człowieczej rozdartej między dobrem a złem, 
piętnował kłamstwo i obłudę, przemoc i żądzę władzy, pychę i egoizm. 

Od Ajschylosa poprzez Shakespeare'a, Moliera, Ibsena, Czechowa, 
Brechta i Becketta aż po pisarzy i ludzi teatru dnia dzisiejszego sztuka 
dramatyczna usiłuje przeniknąć tajemnicę ludzkiego istnienia, znaleźć 
klucz do sumienia i duszy po to, by bronić życia i godności człowieka . 
,,Teatr jest teatrem wówczas, gdy odzwierciedla życie i swoją epokę. 
Jest teatrem, jeśli nauczył się rozpoznawać skomplikowaną duszę swej 
publiczności, jeśli potrafi oświetlić problemy moralne, jeśli zdolny jest 
wymierzyć sprawiedliwość i walczyć o swoje prawa" - mówił jeden 
z najwybitniejszych ludzi polskiego teatru Leon Schiller. Stworzenie 
takiego teatru jest obowiązkiem współczesnego artysty. W takim 
teatrze może odrodzić się wrażliwość moralna człowieka, zdławiona 
przez świat, który nas otacza. Taki teatr łączy z publicznością solidar
ność intelektualna i duchowa. 

XVIII Międzynarodowy Dzień Teatru, w roku 1980, mamy obchodzić 
pod hasłem: ,,Teatr - obrońcą pokoju i godności człowieka". Dzień ten 
stwarza nam okazję do wezwania rządów na całym świecie, by przy
znać teatrowi istotne miejsce w życiu narodu wszędzie tam, gdzie go 
jeszcze nie posiada, i do wołania o taki świat, w którym ani Antygona, 
ani Hamlet, ani Romeo, ani Julia nie będą musieli umierać, o świat, 
w którym przedmiotem największego podziwu stanie się człowiek. 

Janusz Warmiński 

Ogólnoświatowe orędzie Instytutu Teatralnego ITI na XVIII Mię
dzynarodowy Dzień Teatru powinno być 27 marca 1980 odczytane 
przed przedstawieniami we wszystkich teatrach, ale w Polsce zostało 
zatrzymane przez cenzurę. 



Antygona w Ateneum 

W 90-letniej historii naszego teatru Antygona pojawia się na afiszu 
po raz pierwszy. 

Sztuka doczekała się licznych realizacji w polskich teatrach. w re
jestrach odnajdujemy ślady ponad stu różnych wystawień. 

W 1903 na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie Antygoną była 
wielka Helena Modrzejewska. W latach okupacji nad scenicznym opra
cowaniem dramatu pracował Jul iusz Osterwa - słynny reżyser, aktor 
i teoretyk teatru .• Antygona jest jakby zwierciadłem [ ... ]. Człowiek spo
gląda w zwierciadło, aby się przyjrzeć swemu wyglądowi , swym oczom 
będącym oknami duszy, aby następnie usunąć tegoż wyglądu usterki. 
Ludzie oglądający Antygonę mają wyzbyć się pychy" pisał założyciel 
legendarnego Teatru Reduta. 

W 1973 premiera Antygony otworzyła Teatr Mały (scenę filialną Te
atru Narodowego) pod dyrekcją Adama Hanuszkiewicza, który spektakl 
wyreżyserował, a sam zagrał Kreona. Przedstawienie odbiło się głośnym 
echem w stolicy, nie tylko ze względu na nową scenę teatralną , ale też 
fakt, że kluczem do Antygonywg Hanuszkiewicza miała być siła młodości 
absolwentów wydziału Aktorskiego PWST - z Anną Chodakowską w roli 
tytułowej - których zaprosił do pracy. 

Jednym z reżyserów Antygony był Andrzej Wajda, który swoim przed
stawieniem w Starym Teatrze w Krakowie (1984) odpowiedział na 
wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Rolę tytułową powierzył Ewie 
Kolasińskiej. ,, Mam serce do Antygony, tego skrzywdzonego dziecka, 
więc bardzo chciałem coś dla niego zrobić. Siła tego przedstawienia nie 
leży w tym, że miało kłopoty z cenzurą, ale w wiecznym temacie walki 
o władzę, bratobójczej wojnie. Ten temat będzie się odradzał w różnych 
epokach, kostiumach tak jak i historia i współczesność ścierają się 
w dziejach" - mówił w jednym z wywiadów. 

Głośnym warszawskim przedstawieniem okazała się Antygona Hel
muta Kajzara przygotowana w Teatrze Powszechnym (1982). Kajzar 
opracował własną wersję Antygony nazywając ją transkrypcją z Sofok
lesa. ,,Chcę, by przedstawienie to było snem. [ ... ] W teatrze, we śnie, 

rozumem przenikamy pułapki losu, nie uciekamy, nie poddajemy się . 

Rozumiemy nasz los we śnie .. . i zawsze możemy się obudzić, żeby żyć 
na powierzchni, poza murami zamków mitycznych przodków" - pisał. 

Tytułową rolę w tym przedstawieniu grała Ewa Dalkowska. 

Antygona nie trafiła dotąd na afisz w Ateneum, co jeszcze nie ozna
cza, że takich planów nigdy nie było. Dziś wiemy np., że sztuka stanowiła 
jedną z propozycji, o których dyrektor Janusz Warm i ński rozmawiał 

z Kazimierzem Dejmkiem. Prawdopodobne, że powodem przegranych 
przez Ateneum starań o ten tytuł było wpisanie sztuki w kalkulacje 
repertuarowe Teatru Małego. To jedna z wielu - w epoce braku dowol
ności w doborze repertuaru przez dyrektorów teatrów i funkcjonowania 
cenzury - przegranych repertuarowych z resortem. 

4 marca 1971 Dejmek pisał do Warmińskiego z Belgradu: 

„A może by pomyśleć o Antygonie Sofoklesa? (nawet na Twojej 
okrągłej scence [Scena 61], a może właśnie tylko na niej!) Jeśliby 
nam .XVIII [w.]" nie wyszedł i skoro Trzy siostry przepadły - Antygona 
(z uwagi na przekłady) - lepsze to aniżeli jakiś Rasyn [Jean Baptiste 
Racine) np. - byłaby chyba sensowną pozycją , dla mego „powrotu " na 
Twoje i Ateneum łono . Napisz mi, co o tym myślisz! Ja - jak najlepiej . 
(Na dziś , a myślę , że i na jutro)" . 

7 kwietnia dyrektor Ateneum odpowiadał: 

„Jeśli idzie o Antygonę - nie można mieć przeciw sztuce żadnych 
zastrzeżeń. Mała scena? Oczywiście . Czy Antygona nie powinna być 
wówczas młodsza? Pozostawmy tę opcję jako ciekawą i realną propo
zycję , ale odłóżmy na razie decyzję na później" . 

16 kwietnia było już pewne, że sztuka nie znajdzie się w planach 
repertuarowych. Dejmek wspomina o tym w liśc ie do Warmińskiego: 

,,Antygona. Szkoda. Nie tak mi wprawdzie - z ręką na sercu - szkoda, 
jak Trzech sióstr, no ale zawsze". 

Ateneum ma za to osiągnięcia w promocji sztuk autorów, których 
Antygona Sofoklesa inspirowała do napisania nowych tekstów dla 



teatru. Tak np. odbyły s i ę u nas polskie prapremiery Wyspy Fugarda 
(1979) w reż. Macieja Domańskiego oraz Antygony w Nowym Jorku 
Głowackiego (1992) w reż. Izabeli Cywińskiej . 

Czy zatem z tych historycznych odniesień i rozważań wynika coś 
dla obecnej realizacji Antygony w reż. Agnieszki Korytkowskiej? Dla 
artystycznego kształtu przedstawienia wszystko to znaczenia mieć nie 
powinno. Historia stanowi tu jedynie (a może aż) cenną inspirację np. 
do rozumienia skomplikowanych dziejów sceny i dramatu. 

Nie stanowi też żadnej satysfakcji , że Ateneum przedstawia dziś 
Antygonę publiczności w Warszawie po wielu latach jej scenicznej nie
obecności. Oznacza to przecież , że ta okrutna sztuka wzbudza obecnie 
- jak przed wiekami chciał tego Sofokles - ,, litość i trwogę ", a w historii 
klasycznego sporu Antygony z Kreonem odnajdujemy kadry bliskiego 
nam świata. Wreszcie, że są wśród nas tacy, którzy murem staną za 
racjami Antygony, ale będzie też wielu , którzy podzielą poglądy Kreona. 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA Gl:.ÓWNA 

GRA W ŻYCIE - Max Frisch 
przekład - Karolina Bikont, reżyseria - Aleksander Kaniewski 

TRANS-ATLANTYK - Witold Gombrowicz 
adaptacja i reżyseria - Artur Tyszkiewicz 

KANDYD, CZYLI O1:'TYMIZM wg Voltaire'a 
przekład - Tadeusz Boy-Zeleński, adaptacja - Krzysztof Orzechowski, Maciej Wojtyszko, 
reżyseria - Maciej Wojtyszko, Adam Wojtyszko 

OJCIEC - Florian Zeller 
przekład - Bogusława Frosztęga, reżyseria i opracowanie muzyczne - Iwona Kempa 

RÓBMY SWOJE - piosenki Wojciecha Młynarskiego 
scenariusz, reżyseria, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borlcowski 

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM - Tennessee Williams 
przekład - Jacek Poniedziałek, reżyseria - Bogusław Linda 

MERYLIN MONGOŁ- Nikołaj Kolada 
przekład - Jerzy Czech, reżyseria - Bogusław Linda 

KASTA LA VISTA- Sebastien Thiery 
przekład - Bartosz Wierzbięta, reżyseria i scenografia - Ewelina Pietrowiak 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber 
przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria - Wojciech Adamczyk 

SCENA 61 

MOSKWA-PIETUSZKI - Wieniedikt Jerofiejew 
przekład - Andrzej Drawicz; teatralizacja tekstu, reżyseria i wykonanie - Marian Opania 

NAD CZARNYM JEZIOREM - Dea Loher 
przekład - Grażyna Kania, reżyseria i opracowanie muzyczne -Iwona Kempa 

DEMON TEATRU, CZYLI MNIEJSZA O TO - Bogusław Schaeffer 
reżyseria i scenografia - Andrzej Domalik 

NASTASJA FILIPOWNA - wg IDIOTY Fiodora Dostojewskiego 
przekład - Jerzy Jędrzejewicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Domalik 

W PROGU, czyli tajemnica zaniechanych spodni - Glen Berger 
przekład - Hanna Szczerkowska, reżyseria - Bartek Konopka 

SCENA NA DOLE im. Wojciecha Młynarskiego 

ABSOLUTNIE, BOŃCZYK ŚPIEWA MŁYNARSKIEGO 
opracowanie i wykonanie Jacek Bończyk 

JACEK KACZMARSKI - LEKCJA HISTORII 
opracowanie i reżyseria - Jacek Bończyk 

SCENY NIEMALŻE MAŁŻEŃSKIE STEFANII GRODZIEŃSKIEJ 
scenariusz - Grażyna Barszczewska, opieka artystyczna - Andrzej Poniedzielski 

MONDAY DAY - LIVE? 
scenariusz i reżyseria - Andrzej Poniedzielski 

ARTUR ANDRUS - RECITAL KABARETOWY 
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