
Taniec nad przepaścią 
 
Dlaczego właśnie ten dramat? Bo w każdym trudnym czasie jakaś Antygona wypowiada słowa o potrzebie pojednania. 

W skali makro i zwyczajnej, ludzkiej. I zawsze wtedy jest ono niemożliwe. Teatr Nowy, pamiętając o swoim artystycznym 

rodowodzie, zmierzył się więc w „Antygonie” z czymś w rodzaju klinczu w życiu politycznym, tyle że, inaczej 

niż   Sofoklesa, jeszcze nie wiadomo, co z niego wyniknie. Rzecz przecież nie tylko w tym, że Kreon zakazał pogrzebać 

tego z braci Antygony, którego uznał za zdrajcę, lecz – w prawie każdego człowieka do równego traktowania po śmierci. 

Reżyser Marcin Liber wraz z dramaturgiem Marcinem Cecko przedstawiają własną wersję tego konfliktu 

o nieodwracalnych skutkach, skupiając się na jednym motywie. To konfrontacja wyroków boskich i ludzkich, 

instrumentalne traktowanie śmierci albo w obronie prawa, albo własnego sumienia. Jak to brzmi przy zawołaniu Antygony: 

„Współkochać przyszłam, a nie współnienawidzić’? I jeszcze bardziej wyrazistym: „Słowami świadczyć miłość, to nie 

miłość”? Ale odchodzenie na zawsze jest tu także widziane i w innej perspektywie. „Nawet gdyby się żyło tylko pół minuty, 

to i tak o 15 sekund za długo” – pada w Teatrze Nowym. Bo umieranie nigdy nie jest estetyczne. Podobnie jak ból. 

I starość. Ile jednak w tym nieodwołalnym procesie biologicznym i metafizycznym sensów! Ile człowieczeństwa! 

W świetle reflektorów, obiektywów kamer (w znaczeniu realnym i symbolicznym), rozważa się na deskach sceny 

filozoficzny dylemat: czy śmierć jest dziełem Boga, czy jej sprawcą jest też człowiek. I w jakim stopniu może ją sobie 

przywłaszczyć, gdy kieruje nim nie tylko ból egzystencjalny. Jedno z koronnych pytań, które stawia reżyser Marcin Liber 

brzmi: w jakim stopniu wolno czynić z jednorazowego aktu – równego wielkością tylko narodzinom – pole walki, forum 

prawnych sporów, narzędzie zemsty? I sięga do literatury największego kalibru, ale też uniwersalnych kulturowych 

archetypów i ludowej obrzędowości przefiltrowanej przez kanony wiary. Rozprawia o winie i karze, przestrzega przed 

zaszczepianiem ideologii skutkującej śmiercią milionów. Ale największą siłę rażenia ma tu coś, co, wpisane w konstrukcję 

dramatu antycznego, pozwala stworzyć przekaz najzupełniej współczesny. Ale bez znaczących uproszczeń, 

z zachowaniem wszelkich reguł artystycznej prezentacji. Twórcy na scenie pokazują za pomocą magicznych znaków 

i haseł rodzaj specyficznej obrzędowości. I wielokrotne mentalne chowanie ludzi, którym zgodnie z porządkiem boskim 

należy się już tylko pamięć. 

Są dwa główne powody, dla których najnowszą premierę w Teatrze Nowym należy uznać za ważną. To 

wielowarstwowość konstatacji, napięcie zawarte w dialogu i materia pozwalająca zbudować wielkie widowisko. No i forma 

artystyczna. „Antygona” w Teatrze Nowym to rodzaj misterium, mszy na temat umierania, z zastosowaniem 

nowoczesnych środków wyrazu (scenografia: Mirek Kaczmarek). Liber zaproponował coś w rodzaju współczesnego 

wywoływania duchów, które mają swój rodowód w antyku. Ten chór z tragedii greckiej (dziesięciu mężczyzn w czarnych 

garniturach) komentujący wydarzenia, metaforyczność zabiegów przygotowujących do aktu umierania, zaśpiewy i muzyka 

tak typowe dla obrządku pogrzebu, trumna jako wielorakie miejsce akcji… 

Duża scena zamienia się w upiorną przestrzeń ni to cmentarza, ni to pobojowiska. Aktorzy to odgrywają przypisane im 

role z dramatu Sofoklesa, to z nich wypadają i – za przeproszeniem – główkują, o co w tym wszystkim chodzi… 
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