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Przerl s tnw icnicrn niegrane.I dotyC'hcws na polskit'l1 S1't'll C1 c l1 , . r•:Jcklry" Sofoklesa inicJU.IC' PTZL 

dzialaln() ~ ( Sceny PrólJ i Proµ zycJi. vV rama : h cl z iałaln oS ci le.i Sccny zamierzamy zapoznać 
s po łeczeń s two zielonogórskie z utworami, które z rużn ych l r zyczyn nie mogą znal eźć się w pod

sta 't wy m repertuarze naszego teatru. Forma ich r eali zacji bQcl zic różna - od aktorskiej inler

pr t C1C: ji t2kstu do pclncj inscenizacji, Jak to ma lll!CJ SCe W WHJaci k u „Flektry " . 

'iicl zimy że takie rozszerzenie działalności l'TZL s łu ż r ć li~'clzie pogli;IJieniu kul lury teatralnej na
Zt~gu miasta i \Vojcwóclztwa. 
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Ateny, w glębi Akropol 

w p r y k I k • 
I e e s a 

Wyjątek ze wstępu J .Krokowskiei;o do trzech przekładów Ludwika H. Morstina - „Sofokles. Król Ed) p. Edyp w Kolonie. 

·wiek V p. n . e., ściślej - lata 480-404, to okres 
niebywałego rozkwitu Aten zakończonego klęską w 
wojnie pelopon eskiej 031-404), która raz na zawsze 
położyła kres świ e tności państwa ateński ego. 

Opromienione chwalą zwycięstwa pod Maratonem 
(r. 490), a je zcze bardziej pod Salaminą (r. 480 , kie
dy to główn:e Ateny odparły straszliwy ·najaz.d persiki, 
stają one na czele Grecji w walce o likwidację za
grażającego Helladzie ze strony Persów niebezpieczeil
stwa. Z biegiem czasu delij ki zwią·zek morski pod 1kie
rownictwem Aten, utworzony w celu dalszej walki 

Antygona." \Varsza,va 1956. 

z Persami, przekształca się w państwo ateńskie, w 
którym At'eny z wodza wspólnych sil greckich stają 
się panem. Ogromne daniny związkowe zamiast do 
wsp · 1nego skarbca na Delos wpływają do Aten i sta
nowią podwalinę ich bogactwa, a związek morski staje 
się instrumentem, przy pomocy którego Ateny utrzy
mują w poddaństwie podległe im miasta i wyspy 
greckie. Demokracja at eńska w ryw<i.lizacji z arysto
kratyczn ie rządzoną i trwającą w ·swym skostniałym 
ustroju Spartą , największą potęga lądową i militarrną 
Hellady, zdobywa w ten sposób na ja.kiś <'Za's hege-
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manię w Grecji. Delijski związek morski pod kierow
nictwem Aten i związek lądowy peloponeski pod prze
wodnictwem Sparty - to dw.ie główne polityczne siły 
ówczesnej Grecji. 

Demokracja ateńska, utrwalona już w w. VI przez 
reformy Solona, a zwłaszcza Klei s ten esa, staje na czele 
państw, rządzonych demokra.tyeznie, w walce na 
zewnątrz ze .Spartą, a na wewnątrz - z ateńskimi 
elementami arystokratycznymi, wciąż jeszcze ba rd zo 
silnymi, a sympatyzującymi ze Spartą i wciąż na n h1 
się oglądającymi i wyczekującymi od niej pomocy. 
Zwła.szcza „rządy" Peryklesa (449-429) to okres naj
większej potęgi Aten zarówno politycznej, jak gospo
darczej i kulturalnej . 

Albowiem w parze z rozkwitem potęgi politycznej 
i gospodarczej Aten idzie ·równ ież niespotykany \V 

d:ziejach wszyst'ki-0b narodów rozwój sztuki i li'te'ratury: 
zwycięstwo nad Persami i powołanie stosunkowo na j
szerszych wa.rstw (wolne.i) ludnośc i do udziału w rzą
dach wyzwoliło siły ludu ateńskiego we wszystkich 
dziedzinach. Ateny stają się duchową stolicą Grecji, 
wychowawczynią Hellady, miasto Ateny, dzięki dzia- · 

h1l n ości budowlanej Payklesa, zasobom materialny 111 

skarbca „delijskiego" i ogromnemu rozkwitowi prze
mysłu i handlu, staje się jakby muzeum Hellady. 
Zewsząd (np. z Jonii Małoazjatyckiej) napływają do 
Aten najwybitniejsi ucz eni i pisarze. Z kolei sięgają 

.<; am e Ateny po prym w literaturze, której ogn'ska
mi do tej pory były raczej inne kraje h ellei"1sk ie. 
Powstaje w'ie11ka literatura attycka, której najwybit
niejszymi osiągnięciami są tragedia (i k om edi<1) oraz 
wymowa. O ile ta ostatnia towarzyszy wszelkim wy
dar.zeniom w życiu politycznym, bierze w nich czyn
ny udział i w'pływa aktywnie na ich kszfałtowanie 
się, o tyle tragedia daje wyraz głębokim przeobraże 
niom w życiu duchowym i umysłowym, jakie' nieu · 
chronnie musiała za sobą pociągać prz em i·a.na rolni
czego, kontynentalnego pa1'lstwa ateński go, rządzo
nego nrystokratycznie, w demokratyczną potęgę mor
ską i przemysłową, i związane z tą przemian<! socj8l
ne przesunięcia umożliwiające szerokim warstwc.m 
ludności a1ktywny współudział w żyCiu politycznym l 
kulturalnym państwa. 

Traged • 1a a t t y c k a 
Wyjątek z książki K.Kumanieckiego „Historia kultury staro żytnej Grec.ii i Hzymu". Warszawa UJ55. 

Jak epoka archaiczna w Grecji wyraziła się w l iry(>~ , 

w której przemówił i;1jywidualizm jot'lski oni,z doszły 
do głosu uczucia religijne, tak wi k V, w którym 
centrum· życia poetycki ego Hellady przeniosło s i ę de 
Aten, wyraził się przed e w szystk im w tragedii i ko
medii attyckiej. Tragedia - dosłownie „pieśń kozłów" 
·-· powstała z pieśni chóralnej zwanej dytyrambem , 
odśpiewywanej ku czci wielkiego boga wina D ioni
zosa przez ludowy zespół śp iewaczy przybrany w skó
ry kożle i im itujący satyrów, przyboczny orszak boga. 
Takie chóry kozłów istn:ały już w wieku VII n;i te
renie całej Grecji; poparcie, którego u życzył kultowi 
ludowemu Pizystrat ur:>: a dzając święto Wielkich Dio
nizjów w Atenach i podnosqc kult ludowy do roli 
święta państ\vowego, zadecydowało o tym, że ze śpie
wu kozłów z biegiem czasu rozwinęła s'ę tragedia. 
Z::i.~zą ł ją przekształcać w t y m kierunku ludowy twór
ca Tespis pochodzący z attyckiej wioski Ikarii. Po
wziął on myśl, żeby obok chóru wprowadzić aktora, 
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a właściwie, jak mówili Grecy, „odpowi ó1dacza'', i 
stworzyć zawiązek rozmowy między tym riktorem ;;i, 

chórem. Dalszy rozwój polegał na zerwaniu z przed 
stawieniem losów jedynie Dionizosa i przejściu dn 
dramatyzowania innych m itów. Ki edy w pierwszej 
połowie wieku V Aischylos dodał drugi ego , a Sofokl e~ 
t'rzeciego a.ktora, pierwotna pieśń kozłów zmie niła s i ę 
w dramat. To, że tragedia powsta ia z obc:h od u reli
gijnego ku czci boga i że kol ebką je j były p!eśni 
chóraln e, wycisnęło jednak piętno na je j charnkte
rze. Tragedia grecka różn i się od dramatu nowocze~ 
nego; obok wi erszy recytowanych przez a:-\torów stalą 
jeJ częścią składową jest pieś1'1 chóralna. Zbliża s:ę 
więc do dzisiejszej opery lub oratorium. Różn i się o:I 
nowoczesnego dramatu t akże t ematyką, którą czerr..; · 
nie z wypadków współczesny-eh czy historycznych , lec z 
z mitologii; „Persowie" Ai schylosa czy .,Zdobycie 
Miletu" Fryn :chosa są wyjątkami potwierdzającymi 
regułę. • 

Tragedia podobnie jak epopeje H omera spclni a ł 8 
funkcj ę n ie tylko estetyaną, lecz tak że w~chowawcz;1. 
Dążeniem wielkich tragi~ów wi eku V me ~_)'_Io .bo~ 
w iem jedynie intere.suJące a często ws\! ząsaJąc~ 
prz.edstawienie na scen.e m1t1:1, IE.cz uka.z~tll~ na l'.ls1e 
bohaterów działania praw k1eru.J<lcych zyc1em „1u.~'.-
l im. Ale nie tylko treścią wystawiany eh tragcd11 1 o~
~ i ł się t ea tr attycki od teatr u nowoży tnego, l ecz takza 
spcsc bem ich wystawien:a. Wystę.py odbywały si~ 
jedynie podczas świąt boga D:on1 70.sa przez .. pełn~ 
( rzy dni. \V tym cz asie trzech poetow :vystaw1ciło po 
rrzy traged ie i po jednym dramac:e s2tyrowym. 
Dramat ten miał dać -chwilę odprężenia po wysłucha
niu trzech tragedii pełnych mipięcia dramatyczneg-0, 
pisanych językiem trudnym i wzn.iosłym. Przed:.ta
wienie odbywało się pod gołym niebem, na ok1,1g-

lym placu zwanym „orchestrą" (miejsce do pląsów). 
Miejsca dla widzów - „theatron" - wyrąbane były 
w stokach Akropolu. Na twarzach aktorów - role 
kobiece grali mętczyźni - nie można było dostrzec 
mimiki, gdyż zakryte były tradycyjną maską . Po.sta
cie ich były wysokie ponad miarę zwykłego c:złow1eka 
- chodzili bowiem w specjalnie wysokim obuwiu, 

koturnach" Słowa rówr.ież były niepow~zednie, nie
~odzienne, ~vzniosle . Wszystko to dalekie było od 
wszelkiej powszedności życia. 

Tragedia grecka rozwój swój i znaczenie zawdzię
cza przede wszystkim trzem genialnym twórcom wie
l-Ou V, AJ chylo.sowi (523-450), Sofok1E,sowi (496-406) 

i Euryp idesowi (ok. 485-407/6). 

Sofokles 

I k . d bioru tlumacz~ń pt. „Tragicy greccy. Tom li. Tragedie 
:Z.yc iorys opracowany na podstawie wst~pu Z.W~c cws irgo 0 z Sofoklesa" Poznań 187> . 

Sofokles, syn Sof illosa, zw ykle Ateńczykiem 7:wany, 
urodził się w r. 495 pn:. Chr. w Attyce, we wsi Kolo 
nos. Ojciec jego zamożny obywatel, utrzymują~y w~r
sztat ślusarsko-kowalski, w którym zatrudni;;.! nie 
małą liczbę n iewolników, dal synowi ba.r dzo staran·; 
ne wychowanie. \.\/cześnie Sofokles za,c·zął ~racowac 
w zawodzie literackim. Mając lat 27, wy~tąp1ł pierw
szy raz z traged ia mi. Było to w r. 468 pr~. Chr .. o.d 
tego czasu s ława So.foklesa w:<_rasta.ła z kazdym S\•nę.· 
te rn Dion'izos:iwym. Nie o:l\vazył się Jedina'k 'dla ,zb) t 
słabego głosu sa m występować w dramatach -swoich 

jako pierwszy aktor (protagonista). 
Sofokles całe życ'e swoje spędził w oj,czyzme. 

Za granicę z wła.snej woli nie wyjeżdżał i na .dwo
ra-eh lk s ia·żąt obcych. ja ! t-0 czyni1i Aj'schylos, Pmdar, 
~ymonides i inni poeci, nie bawił nigdy. Ojczyżnie 
pra gn~ ł sł użyć jedynie i u świetnić ją głównie swym: 
utworami tragicznymi. Nie wymawiał się jedna,k od 

;nnych p:;sług krajowych: bn1ł ·Udzia ł w W)"prawach 
wojennych i sprawował poselstwa. 

Co dotyczy familijnych stosunków i doi:i·owego 
pożycia poety, wia.domości nasze są bardzo niepewne. 

Umarł Sofokles w 90 roku życia a w r. 405 prz . 

Chr. 

Obywatele ateńscy pamięć naj.większe~o tragik~ 
uwi ecznili i odświeża!! w rozmaity sposob. Jakby 

herosowi postanowili wystawić poecie prz:i:-b~t.ek świę
tv i składać co rok ofiarę; a w czterdz1esc1 lat po 
ś~ierci Sofoklesa mówca, Likurgos wniósł projekt 
do uchwały, ażeby spiżowe posągi stawiono trzem 
największym tragikom: Ajschylcsowi, Sofokles-Owi i 
Eury1pidE o w i; a rękopisy ich ·t<ra·gedii mia.Ił 1pr7:echo~ 
wywać pisarz rządowy. Wniosek Likurga przyięto, 1 

ustaw'ono spiżowe posągi w teatrze dokończonym 
przez tego mówcę. 

So.fokles był bci,rdw płodnym poetą. Działalność 

jego poetycka trwała lat 63; a liczba dramatów miała 
wvnos ić 131. Do dziś dnia przechowało się tylko 7 

c~łych tragedii, który;ch chronclogiozne 1następ.stwo 
mn ie j - więCEj zdaje się 'być takie; „Ajas", po któ 
rym następują z rzędu: „Elektra'', „Antygona" (lub: 
„Antygona", „ElElktra"), „Eldyp 1król", „Tra.chińskie 

dz iewice", „Filoktet", „Edyp w Kolonos". 

101 (357) 



A r ty z m 
Wyjątek z k•iążki T. Sinki „Literatura grecka" . Warszawa lf;59. 

Sofokles ,zerwał z ląc·zeniem w trylogię tragedii o 
treści zaoze11i:;niętej z j d:nego mitu. To usamodziel
n ieni poszczególnych tragedii było niejako wyrwa
niem baha.terów z tła epic'kiego i postawieniem ich na 
własnych nogac h. Z mitów wybiera Sofokles tylko to , 
co się łączyło bezpo redni-o z katastrofą. Takie skon
centrowanie przeb iegu z-darzeń w •jed'n e\j chw'ili jest 
szczytem sztuki dramatycznej, świad-0mej swych zada,ń 
i środków. A właśni e tę świadomość artystyczną So
foklesa poświadcza jego zachowany sąd o Ajschylosie: 
ten, choć nawet pisze „jak potrzeba'', nie czyni tego 
świ adomi e. Starożytny biograf zachwyca s ię słusznie 
Sofoklesową oszczędnością słowa. Sofokles jednym 
pólwierszem, nawet jednym wyrazem umie określić 
charakter człowieka. Oci'nosi się to do osób pobocz
nych , bo g łówne wyposażył tyloma charakterystyczny-
mi rysami, że za ich pomccą czynił prawdopodobnym 

K u I t zmarłych 

przebi•tg zdarzenia, t o·też z zachowanych tragedii 
sześć ma tytuł od imienia bohatera, a tylko jedna 
od chóru. I w jednym, i w drugim wypadku przy ca
łej idealizacji możemy dopatrywać ię początków rea
lizmu. 

Nie wynika jednak z t ego, jakoby utwory Sofokle
sa poza „Filoktetem" byly tragediami charakterów; 
są to tra..gedie sytuacyjne. Aby zaś z każdej sytuacji 
wydobyć ja k najwięk"szy efekt teatralny, poeta dopusz
cza się pewnych umyślnych ni ekonsekw encji, tym łat
wiej wybaczalnych, że stworzone przez niego charak
tery .nie są bynajmniej studiami psychologicznymi. 
Na tci.kie studium zdobędzie się dopiern Eurypides. 
Sofokles nie rozwiązywał problemów psychologicz
nych, ale za,chowywał wiemie ethos, tj . sposób myśle
nia i postępowania według zasad mora lnych stworzo
nych przez siebie postaci. 

Wyjąt~k ze wst~pu prof. Stefana Srebrnego do wydania „Ele l<try" Sofoklesa w „Bibliotece Narodowej" Wrocław 1951 r. 

Dl a Sofoklesa i jego w:dzów kult zmarłych był 
czymś, co otaczało ich od dzi eciństwa, z czym spoty
kali się niemal na każdym kroku zarówno w życiu 
prywatnym jak publicznym. Takie ofiary na grobach, 
o jakim mowa w „Elektr'ze" , s'kłada,no w Atenach 
trzeci go i dziewiątego dnia po pogrzebie, a potem 
c<> roku w dniu urodzin zmarłego . Były to obrzędy 
prywa.tne, brała w nich udzia ł rodzina; ale również 
i państwo tr o szczyło się o kult swoich zmarłych - w 
tym wypadku, oczywiśc i e, zbiorowy. Trzy dzi esty dzień 
k ażdego miesiąca był im poświęcony, a zarówno je
sienią jak i wczesną wiosną odbywały się święta za
duszne. 

W zamian za ofiary spodziewano się ze strony zmar
ł ych pomocy. Nazywano ich „lepszymi'', „mocniej
szy mi" i modlono się do nich, aby z wnętrza ziemi, 
gdzi e mie zkają, „siali na górę dobm". Ale również 

lękano s:ę ich , gdyż mogli oni, jeśli byli gniewni, 
posyłać także i zło. 
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Ta potężna., dobroczynna lub grnźna dusza zmarłego 
samr, jednak potrz eibuje pomocy ze st'rony żywych . 
Kult dusz pojmowano jako rzecz nie tylko należną 
z;marlym, ale jako im niezlbę'dnie potrzebną. Grek 
epoki klasycznej obawiał się śmierci bezpotomne.i 
przede wszystkim dlatego, że wówczas d'Usza jego 
byłaby pozbawiona pośmiertnego kultu; w tym też 
najczęście.j. celu bezdzietni adoptowali cudze dzie
ci; również niewoln ik wyzwolony miał obowiązek 
dbania o duszę swego byłego pana po jego śm:erc;. 
O duszę Agamemnona, -zam or•dowanego prze;. jego 
własną żonę i jej k ochanka, nie dba nikt; córkom jest 
to s urowo wzbr-0nione; ł zy i lamen tacj e El ektry maj ą 
choć w części zastąpić dary ofiarne, 'których zasmu
conej i gniewnej duszy odmówiono. 

Dla Scfoklesa i jego widzów sprawa naprawienia 
k rzywdy zabitego przez śmierć jego zabójcy jest spra
wą żywą, bliską, w pełn i aktualną. Jest to obowiązek 
spadający na najbl i żs z ego krewnego, a więc przede 
wszystkim sy na. ' 

p e i d z • 
I o p 

Wyjątek z książki G. Thomsona „Ajschylos i Ateny" tł. A. D~·bnicki . Warszawa 1~56 r. 

P elop> umi erając poz os tawił dwóch synów, Atreusza 

i Tyestesa, którzy spierali ię o sukcesję. Atreusz 
wypędził brata z kraju, lecz po jakimś czasie pod 
pozorem pojednania przywołał go z powrotem i pode1 
mował ucztą, na której ugościł go ciałem jego dzie 
ci. potajemnie przez siebie zamordowanych. Gdy 
Ty es tes wykrył zbrodnię, rzucił klątwę na dom Pelop
sa. Po śmierci Atreusza k rólewstwo podzielili między 
s'ebie dwaj synow Ł e, Agarnemncn i Menelaos, którzy 
zaślu'bili dwie s i0ostry , Klit ajmestrę i Helenę. Mene
laosa odw:edził P a rys, syn króla Troi, zakochał się 

w Helenie i uprowadzi! ją . Sta lo się to przyczyną 
wojny tr·oja.ńskiej. Grecy zgromadzili się w Aulidzi.: 
pod dowództwem Agarr>emnona, lecz odpłynięcie ·wy
prawy uległo zwłoc e wskutek burzy. Wi eszczek Kal
chas powiedział Agamemnowi, że burza była wynikiem 
gniewu Artemidy, który uła,godzić można jedynie skła -
dając j ej w of ierze córkę Agamemnona, Ifigenię . Stoso
wnie d·o tego wysłano do Argos Odyseusza, który 
zabrał od matki dziewczynę pod pretekstem, że ma 
wy JŚĆ za mąż za Ac hillesa; i własny ojciec ją z abi ł. 

Wyprawa pożeglowała wtedy pod Troj ę. Wkrótce po
tem Kl ita:me'Strn. nawiązała 'St dsu'nek z Ajg 's to sem, sy
nem Tyestesa, który unikną! uczty , jaką Atreusz po
traktowci,ł jego ojca. Ażeby uł a twić sobie romans, 
wysłala ona swego syna Orestesa , wówczas jeszcze 
dzi ecko do Fokidy. Wojna trwała d ziesięć lat. Kiedy 
•··roja padła, Grecy plądrując świątyni e ściągali na 
siebie gniew Bogów, w"kutek czego ich flota została 

rozproszona przez pioruny i błyskawice . Menelaos ! 
Odyseusz zaginęli i nie wracali przez wiele lat. /1ga
memnon powróci! do domu cały i zdrowy, lecz został 
zamordowany p rzez żonę przy wspóludziale jej ko
{'hanka. Po kilku lat ach Orestes otrzymał rozkaz od 
wyroczni Apollina w Delfach, by pomścił morderstwo 
ojca. Powróciwszy potajemni e wraz ze swym przyja
cielem Piladesem, synem władcy Fokidy, odkrył, kim 
jest naprawdę, swej żyjąc j iostrze Elektrze i z je j 
,pomoc ą z a1bił zarówno matkę, jak i Ajgistosa. Zemsta Orestesa, mało\\ id In na wazie greckiej 
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ore!tes i Elektra, nu1.lowidło na w azie z IV \'(. p.n.t' . 
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T r z y Elektry 

Wyjątki z !<Siążki S. Witkowskiego „Tragedia Grecka" Lwów 1930 r. 

~zczęśliwy przypadek za.chowa ! nam jedyną całą 
t rylogię grec·ką (.,Oresteję" Aj'Schylosa). Szczęśliwemu 
przypadkowi zawdzięczamy też inny jedyny przykład: 
zachowanie trzech tragedii na tE1n sam temat, o·pra
l'owanych każda przez innego tragika. Są •to Ajschy
losa, „Choefory", Sofoklesa „Elektra" i Eurypide~ ':\ 
tragedi<i teao samego nazwisk.i. Dzięki t ernu rnoiemy 
~orównać sposób tworzenia wszystkich trzech poetów. 
D R A jschylosa z mor'dowanie Kl ita jmestry s·t :'l•nO\Vi 
problem religijny i moralny. Sofokl s ma cel psycho
logiczny: historię cierpień i wZ!'u s zeń Elektry. So
fokles zrobił z „Elektry" dram at czysto ludzki; Eury-
pides poszedł w tym „uezł·owieczeniu" dramatu jesz.cz<! 
d•alej; u niego charakter hero iczny Elektry jest spro
wadzony do poziomu życia ludzi cDdziennych. Orestes 
Sofoklesa po rnatkobójstwi je ·t zup lni e zadowolony, 

nie czuje najmniejszych wyrzutów sumienia; powiad·ł 
do Elektry: „W dornu wsizystko dobrze, jeżeli wyroez
nia Apollina powiedziała prawdę". Słowa te stresz
czają religijny pun'kt w!dzenia Sofak'lesa; morail'Ily 
dlań nie istnieje, sztuka jego jest amorałna. kjschy
losa „Choefory" zarnykć'ją się słowami: „Kiedyż skoń
czy się nieszczęsny szał, kiedy przejdzie w ciszę?", 

dla niego więc morderstwo jest żródłern, z którego 
wypłyną nowe cierpienią. Sofoklesowa „Elektra" koń
czy się zupełnie ·inaczej : „Domu Atreusa, przez ileż 
cierpień doszedłeś w końcu do wolności, uwieńczo
ny •dzisiejSiZ)~m czynem!". Dla Sofoklesa więc ·Z zemstą 
na matce sprawa jest zakończo•na i to pomyślnie. Eury
pidesa oburzało, że bóg na<kazał rnatlkobóji;t.wo. W jego 
s·ztuce Ore tes i Elektra zaraz •po zabójstwie poznają 
grozę swego czynu i c211ją wyrzuty sumienia. 

„Elekf .ra" w Teatrze i m. W a c h t a n g o w a 
Przeclrułc frugn1 c ntó\V artykułu .J. Brzozy pt. .-.Elektra w tcatrzp rr. dzicckin1" zainieszczonego w ,,Listach z teatru" . Nr 35 

Kraków 1919. 

TI<i.'.iziecki teatr wystawia od czasu do czasu arcy
dz i eła klasyków greckich. Ostatnio grane były „Edyp 
król" i „Lizystrata". Obecnie moskiewski teatr im. 
Wacht"ngowa wystawił „Ele'ktrę" Sofoklesa. Sztuka 
ta zosta.ła przy jęta zarówno przez prasę, jak i publicz
r. ość z dużym za interesowaniem. Spektakl przyjęto 
bardzo życzliw ie a zastrzeżenia, jakie pada ly pod adre
sem teatru, były natury czysto artystycznej. K rytyk 
Hołownia Zarzucił teatrowi zbytnie s króty tEJkstu, po
niewa ż, je o zda'niem ·slkreśl<Jno w •kilku miejscach 
kwestie, 'które wlaśnie jeszcze lepie j udostępn' l yby wi
dzowi wczucie s i ę w atmosferę antyku grecki ego. Po,za 
tym nie pc1da1bał mu się brak chórów, jak jego zda
niem ważnych dla teatru gre<:kiego. Na publ icznej 
dyskusji we Wsz echrosyjskim Towarzystwie Teatra!-

nym, r eżyserka przedstawienia, Hardtowa, broniła 

dzielnie swoj ego s tanowiska, twierd'Ząc, że rolę chó
rów może wziąć na siebie sama publiczność, która 
jest talk wyro biona teatralnie, iż widz dośpiewa sobie 
tą czy inną partię przedstawienia. Stwierdziła, że w 
wypadku „Elektry" chór nie gra. już takiej roli, jak 
naprz. u Ajschylosa a zwłaszcza w jego „Oresteji". 
Tarn Orest mści się na matce i jej kochanku za za
bójstwo ojca Agamemnona a Erynje szarpią go w 
o'bronie rodu. Chóry zaś dyskutujące, która strona ma 
słuszność, stanowią tak nieodłączną całość tej tryl ogii, 
że odrzucenie ich jest niemożliwe. Inna sprawa z 
„Elektrą", gdzie można było sobie na to odrzucenie 
pozwolić. Reży serka rniala jeszcze inny argument, a 
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mianow1c1e: Szczupłe r-0zrniary sceny teatru, przczna
czc·nego wyłącznie 'na spek·takl e kameralne, nie pozwa
lały na umiesz-czenie chóru. Miała ona zamiar zacho
wać pewne istotne kwestie chóru i włożyć je w usta 
j dnego koryfeusza, lecz to imowu dałoby ·bardzc o·ka
leczony obraz teatru gre-ckiego. 
Powstało zatem normalne przedstawienie w dzi

. sicjszym tego słowa znaczeniu a wiQc dramat w tpzech 

. aktach z tą różnicą, że kurtyna n ie była używana. 
Stąd skreślenia w tekści e, dostosowane d-0 potrzeb 
przedstawienia. E'cena był a ·otwarta zarówno podcz ois 
przedtstawierria, ja k i a·ntra'k tów i tyl1ko 'Za'lrnilcz1mic 
każ dego aktu zaznaczone było zgaszeniem św i a tła n::i 
scenie. Dekoracja sceny przed tawia pałac Atrydów 
w Myken ec h, wsparty na czterech kolumnach doryc
k:ch, za nim w głębi sceny drugi budynek z m ccno 
zaznaczony m portykiem. Po prawej stronie są schody 
wiodące do świątyni a bli żej posąg Apollina odwró-

. eony plecami do widowni. Posąg ten dominuje swoj~ 
wiel'kcścią nad całą sceną. Na wprost widza, brzeg 
rr.orsk ;, w którym niebo i morze zlewają się ze sobą 
w da l eką, bł c;lk i .tną pers·pek tywę. Stamtąd ma prz yjść 
mścic i el On :st. St a mtąd płynie nadzieja i zwątpi eni e 
bohaterów dramatu. 
Rolę Elektry grała Anna Oroczk.o. Sł·owa jej dy

szały gniewe m w pal"tiach dialogu z sio·strri Chryzo
cmid a, czy w siewach o karżających Klita jmes trę 

i w tych rn iej3cach właśnie Elektra zw~aca się twarzą 
do widowni, która odczuje, że mimo całej materialnej 
tezsiln:iści oskarży2ielki w jej słowach oskarżenia jest 
straszna siła, uderzająca we wszystkich przestępców 
na świecie. 

Rolę Klit c. )m Es try gra la Maria Sy.n lnikowa, w której 
uczucia two l'1z yły syrnf.onię bard:zo dramatyczną i bar
dzo ludzką . Szczególnie w t a kich akordach. jak otrzy
m anie wieści o domn iem'1.nej śmierc i Oresta. A wię·~ 

radość , że umarł mścicie l a równocześnie smutek, bo 
przecież to syn. Na tępnie w~paniala scena m odlitwy 
przed Aporllinom, mod'linvy, któr ej on nie \vysłuclrn 
gdyż obok s to i có1'ka i .patrzy •na ni<j wzrnkiem ni e
nawiści i oska.rżeni a . Wreszcie punkt szc.: o wy roli , 
śmiech Klita jmestry, śm iech z ł , jatkie jeszcze ci ągle 

triumfuje na świecie - 'miech, który pow;1 lił na zie
mię Elektrę, ale która dźwiga s ię i wstaje aby wal
cz yć dalej aż do zwycięstwa. 
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Z B 1:G N I E W W I L S K 

z dzieiów g r e c k • 1ego d r am at u 

a nłyczneg c h k c • 
I o n a s c e n a p o s 

Na z<1 .1ęciach od lewej: K. Kaminsk1 jako Stylbo111de• w „Lizystracit"', Kraków 1895 r . . A. Hoffmanowa jako Lizystrata 
w „Liz~ ~tracie", Krakó\\' 18!15 r. Ił. -i\lodrzejewska jako Antygona w „Antygonie', Krakow l!JCil r. 
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Twórczość wi elkich dramatopi>arzy greckich do

tarła do P olski już d·osyć wcześnie. Wprawdzie znacz

nie więk.~zą popularnością cieszyli się w <lawne j Pol

sce Rzymia.n ie - Tercnc;usz i Seneka, ale warto 

przypomnieć, że fragment tragedii Eurypidesa ALCE

STIS przetłumaczył na język polski sam Jan Kocha

no\vski, lktóry zrp; ztą w „Odprawie posłów grPckich" 

dowiódł dobrej znajomości tragików greckich. Świa

dectwem uznania jąkim pisarze ci cie3zyli się w okre

sie Oświecenifl jest umieszczenie wszystkich czterech 

wielkich dramaturgów greckich: Aj'schylosn, Soi'okle-

sa, Eurypidesa Arystofanesa a także Menandr:i, 

wśród posągów nawybitniejszych auforów dra m atycz

nych całego św iata w zbudowanym w 1790 r. amri

teeatrze w Ła,zie·nkach. 

Wielokrotnie l eż powoływano się na n '.ch w róż

nych uczonych tra·ktatach, ale pełne przek ł ady ich 

dzieł ukazują się dopie!·o w XIX wieku. Do najwcześ

niejszych z;.iliczyć można EDYPA KRÓLA Sofokles·i 

przełożonego przez F. Wężyka w 1805 r. Om>. tę samą 

tragedię i Euryp idesowego ORESTESA w tlum<::czeniu 

J. IVIihanowicza z lat 1817-1818. ELEKTRĘ pr•zełożyl 

pierwszy raz w 1854 r. A. Małecki. Są to jednak 

wciąż wy,padlki wyijątkowe i nikomu nie przychodzi 

do głowy wystawianie tych utworów na scenic . 

Wprawd zie wy'bitny akt-or polski B. Dawison grai 

główną rolę w EDYPIE W KOLONOS Sofo'klesa 
jeszcze przed 1865 r., ale miało to miejsce na scenic 
niemi eck iej w Dreźnie. Dopiero w latach siedemdzie
s iątych Polacy mogą zapozna.ć się szerzej z dziełami 

tragików greckich dzięki dokonanym przez z. Węclew
skiego lkompletny1m przekładem Ajschylosa (1873 r.), 

Sofoklesa (1875 r.) i Eurypidesa (1880 r.) W tyrn 
samym okresie zaczęto też tłumaczyć komed ie 
Arystofanesa, z których ·naiwczesniei pojawił się 

POKÓJ wydany w 1864 r. przez tegoż Węclowskiego. 
Na scenę natomiast najwcześniej dostał się właśni<! 

„Gromiwoja" Arystofanesa w Te.:-itrze Pohk:rn, \V41rszawa 
1~13 r. 

Arystofanes, który i puznie1 gl'• rowal znucz nic ilością 
wy.stawień nad tragedic.;:iisarzami. Co cielrnw\;·z , wpro
wadzony z sta ł na s cenę przez krakowskich konser
watystów ze względu na swój charakte r polityczny. 
Pierw szym znanym przedstawieniem sztuki g re ie j 
na pnJ<; kiej scenie zawociowej j s t bowiem prem ier ~1 
HY 'ERZY w prz e kładzie .J. Szujskiego za dyrekt'.'j 1 
S. Koźmiana w t ea tn:e krakowskim 17. V. 1873 r. z 
ud~iałem .J. Szymańskiego {Demost en es), .J. 'iennickie
go (Ni'kiasz), W. Błoi' k ego (Demos) i F. Bend y (Kleon). 
Kom edia t a. grana dwa razy nie cclniosJ 9 w:ęks7e RO 
sukcesu, wzbudziła Jednak pewną sensację swym ch;-
rakterem politycznym. . 

Następne przed;;tąwienie Arystofanesa na scenic 
k rdkowskiej wiąże s ię równ ież z nazwiskiem Kożmia-· 
na., choć nastąpiło już za dyrekcji Pawlikow~ki go. 
O ile jedna'k prz kład „Rycerzy" dokonany przez zuj
skiego był dosyć \Vierny, o tyle wystawiona 29. I. 189;) 
r. z muzyką J . GaJila LIZYSTRATA (Gromiwoja) prze-
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tłumaczona została właśnie p!"Zez Koźmiana nie z ory
ginału greckiego lecz z francuskiej swobodnej prze
róbki M. Donnaya. Przedstawienie to nie jest więc 

ściśle 'biorąc arystofanesows<kie, •przyczyniło się jed
nak znacznie do popularyzacji greckiego autora m. in. 
dzięki znakomitej otsadzie z A. Hoffman (Lizystrata) , 
K . Kamińsk·m (Stylbonides), J. Kotarbińskim (Eiro
nes), L. Solskim (Teoras) i W. Siemaszkową (Mirryne). 

Naszej najwybitniejszej aktorce Helenie Modrzejew
skiej zawdzięczamy pierwsze chyba w polskim teatrze 
prze::lstawienie greck'ej tragedii, którym byla wysta
wiona 25. IV. 1903 r. w Krakowie w przekładzie K. 
Morawskiego ANTYGONA Sofoklesa. Główną rolę w 
tej sztuce wybrała ona bow iem na jeden ze swych 
ostatnich występów w Polsce W traged ii tej grane] 
wraz z „Protosilasfm i Laodamią" Wys;Jiańsk;ego brali 
prócz niej udział J. Kotarbiński (Kreon). A. Zelwe
rowicz (Strażnik) i M. Tarasiewicz (Hajmon). 

w omówionym już okres:e utwory antyczne weszły 
też dosyć licznie do repertuaru przedstawień szkol
nych w gimnazjach galicyjskich, w których na wy
kształcenie klasyczne kładziono duży nacisk W wielu 
wypadkach prze::lstawienia te wyprzedziły inscen izacj 2 
zespołów zawodowych jak np. było z ANTYGONA, 
którą już w 1888 r. wystawili na scenie teatru miej
Skiego uczniowie 1gimnazjum św. Amny w Kra'kowie. 

Szczególne jednak zasługi dla popularyzacji kultu
ry nntycznej w Polsce m iało Akademickie Koło M'.
łośników Dramatu Klasycznego przy Uniwersytecie 
Jag i ellońskim. Rozpcczęło ono swą działalność 11. XI!. 
1905 r. wieczorem, na 'który obok słowa wstępneg<J wy~ 
głos zonego przez J. Kasprowicza złożyły się CYKLOP 
Eurypidesa i RYCERZ_E Arystofanesa. Odtąd w ciągu 

kilkunastu lat zorga,nizowali oni 22 wie-czory klasyczn.2, 
na których zapoznali publ iczn<Jść z głównymi dzielam'. 
Ajschylosa, (m. in. PERSOWIE), SofQlkle'sa (EDYP W 
KOLONOS FILOKTET), Eurypidesa (HEKABE, AL
CESTIS), Arystofanesa (ŻABY, Ptaki, Osy), a także 
z utworami Teokryta, Lukiana i autorów rzymskich 

I ') 
jak Plaut, Terencjusz, Seneka . Między innymi zespo. 

ten wystawił 17. XI!. 1913 r. jedyny chyba raz w Pol
sce ELEKTRĘ Sofoklesa w prze'klad:zie K. Moraw
skiego i z udziałem S. Wysockiej. Z akademikami 
współpracowali bowiem często występując w przedsta
wieniach lub reżyserując ie wybitni aktorzy kra
kowscy jak I. S<Jlska, W. Siemasz•kowa. H. Sulima, L. 
Bończa-Stępiński, S. Stanisławski, A. Siemaszko, A. 
Ze! werowicz i inni. Akademickie Kolo Miłośników 
Dramatu Klasycznego wystąpiło też 22 i 23 IV. 1912 r. 
w Warszawie wystawiając PROMETEUSZA W OKO
WACH, EDYPA KRÓLA i ANTYGONĘ; zapoznając 
w ten sposób po raz pierwszy widzów warszawskich 
z grecką tragedią. 

W Krakowie natomia.st teatr chętnie sięga! do re
pertuaru greckieg<J. Przed pierwszą W<Jjną ukazują się 
kolejno: 1. II. 1908 r. CHMURY Arystofanesa w prze
kładzie E. Żegoty-Cięglewicza z muz. H. Parry i z A. 
Zelwerowiczem (Wykrętowicz), J. Leszczyńskim (Od
rzyk<Jń), J. Sosnowskim (Sokrates), L. Bończą-Stępiń
sk:im (Uczeń); 20. XI. 1909 r. GROMI.WOJA Alfystofanesa 
tym razem już w przekładzie z oryginału dokonanym 
przez tegoż Cięglewicza z ilustracją muzyczną A. Ra
czyń&kiego i z u·działem I. So1's•kiej (Grcmiw<Jja), H. 
Sulimy (Kalo.nilke), M . Węgnzyna (Senator), J . Leszczyń
skiego (Kinezjas), A. Siemaszki (Strymodoros). Z tra
gedii na·tomias't 'grane były ORESTEJA Ajschylosa 
(pod tyitu'leom Dzieje Orestesa) w Humaczeni-u poe
tyckim J . Kasprowicza z mtiz. B. Raczyńskiego, de
koracjami J. Spitziara i w następującej obsadzie: J. 
Sosnowski (Agamemnon), S. Wysocka (Klitajmestra), 
I. Solska (Elektra), J. Węgrzyn (Orestes), H. Arka.win 
(Kassandra) oraz HIPPOLITOS (Fedra) Eurypidesa w 
przekładzie B. Butrymowicza także z muzyką B. Ra.
czyi1skiego i z J. Węgrzynem (Hippolitos), S. Wysockfl 
(Fedra), S. Broniszówną (Afrodyte), J. Sosnowskim 
(Tezeusz). 

W innych miastach zanot<Jwać możemy przed 191 l 
rokiem przedstawienie CHMUR Arystofanesa w Łodzi 
20. XI. 1909 r . za dyre!kcji A. Zelwerowicza z udziałem 
S. Jaracza w roli Sofisty, oraz premierę EDYPA KRO-

„Ifigenia w Aulidzie" Eurypidesa w Teatrze im . J. Słowac
kiego, Kraków 1932 r. 

„Ptaki" Arystofanesa w Teatrze Polski~, Warszawa 1933 r. 



"Bat'hantki" Eurypidesa w Teatrze \\rielki1n, Lwó\v 1933 r. 

„Oresteja" .Ajschylosa w Teatrze ·wi1ciiskin1, 1938 r. 
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LA Sofoklesa we Lwowie w pierwszej połowie 1910 r. 

za dyrekcji L. Hellera. W WB.rszawie natomia st dwu
krotnie wystawiono GROMIWOJĘ w przekładzie E. 
Żegoty-Cięglewioza. Pierwszy raz w czerwcu 1911 r. w 
Teatrze Artystycznym w reżyseri i K. Wroczyóskiego, 
dekoracjach W. Drabika , z ilustracją muzyczną L. 
Mo. rczewskiego i z Z. Trapszo-Staszkowską w roli ty 
tułowej. W dwa la'ta •późnie'j 28. VI. 1913 r. wystawił 
GRCMIWOJĘ jako jedno ze swych pierwszych przed
'tawień Teatr Polski tym razem w reżyser;i A. Zelwe
rowicza, dekoracjach znowu Drabika, kostiumach A. 
Gawińskiego, z muzyką H. Opieńskiego. Główne rok 
grali S. Wys.ocka (Gromiwoja), H. Starska (Kalonike) , 
S. Słubicka (Stratyllida), M. Węgrzyn (Senator), i J. 
Leszczyl'lski (Kinezjas), a zatem obsada była dość po
dcbna jak w ostatnim przedstawieniu krakowskim. 
Już po rozpoczęciu wojny 29. VI. 1915 r. wyrstawii 

Teatr Polski CHMURY w znar ym przekładzie Cięgle
wicza, w reżyserii J. Sosnowskiego i dekoracjach W. 
Drabika z S. Ja·ra1czem (.Sofista), A. Zelwerowi!Czem 
(Odrzykol'l) W. Krupińskim (Wykrętowicz). GROMI
WOJĘ natomiast wznowił w tym czasie w zmienionej 
obsadzie teafr ikrakowski 12. XI!. 1915 r. powierzając 

rolę tytułową H. Zahorskiej. Okola 1917 r. grano też 

o ile m i wiadomo GROMIWOJĘ w teat r ze polskim 
w Kijowie. 

W początku 1920 reku wystąpił wreszcie z premi e
rą Arystcfanesa warszawski Teatr Rozmaitośc;i wy
~tawiając BABIE KOŁO w tłumaczmiu E. Żegoiy-Cię
gle\\~i cza, w re-żyser'ii A. Zelwerowicza z F. Pichor jako 
Praksagorą oraz M. Frenklem w roli Liczykrupy. 

Z Arystcfanesem wiąże siE: t eż choć tylko na te.i 
zasadzie co koźm;anow»ka „Lizy13trat a" .przc1dstawieni <J 
PTAKÓW w Teafrze Polskim 9. V. 1933 r. Grano je 
bowiem w uwspółcześn;onej transkrypcji francuskieJ 
B. Zimmera przy.!.iosowanej zna'kom icie do warunków 
polskich p rzez J. Tuwima. Reżyserowal je A. Węgie r

ko, dekoracje robił S. Sliwińsk i, k-0sLumy W. Daszew 
ski, myzykę M. Kondracki, choreogr11flę opracowała 
P. Nireńska, w rolach głównych zaś wystąpili K. Fa · 

bi s:ak (Ma•chlo1jkics) i Z. Karnzewski (K'lepib )des). 
W prasie podnoszono wtedy wątpliwości, czy wolno 
tak dalec e adaptować Aryst ofanesa, przedstawieni.:" 
cieszyło się jcdnzk dużym po-_vo dzeniem dzięki swej 
a ktualności, dowcipnym aluzjom TuwimH i znak·o
m itym kostiumom pta·ków. Tutaj t€J.ż można, oc'oo·to
wać jedyni:: zna ne mi prrndstawienie greckiej szt uki 
w Poznan iu. Była nim wystawiona w 1937 r. w r eży 

ser ii A. Bystrzyńskiego GROMIWOJA. 
Z tragedii natomias t wystawiono w okresie d•vu

dzi E>s tolecia w Teatrze Wi elkim w Warszawie 29. X. 
1926 r. EDYPA KRÓLA Sofoklesa w przekładzi~ K. 
M·orawskiego. Reżyserował A. Zelwerowicz, dekoracj e 
projektował W. Drabik, Muzykę opracował L. Mar
czewski, największy zaś su'kces odniósł J . Węgrzyn 
w ·roli tyltułowej. Prócz tEgo grali: S . Bron '.-szów1na 
(Jokasta), W. Staszkowski (Tyrezjasz), A. Szymański 

(Kre-0n). 

Kraków kontynuował swe dawne tradycje wysta
~viając 26. IV. 1924 r. MEDEĘ Eurypidesa w przekła
dzi e J. Kasprowicza, dekoracjach W. Wierzchowskiego, 
u;:<Jadzie plastycznym H. Buczyńskiej i reżyserii S. 
Wysock"ej , i{tóra sama grała główną rolę. Jako Kreon 
wystąpił A. Socha , Jez.ona grał W. Bracki. 13, II. 1932 r. 
T. Trzc ińsk i wystawił IFIGENIĘ W AULIDZIE Eury
pidesa w spolszczeniu J . Kasprowicza i J . Jedlicza , 
opracowaniu scenicznym Jedl icz9 i swoi m i w swoje.~ 

reżyserii. Scenografię opracował M. Różańsk i, Ag;i -
m emn·ona grał W. Nowakowski, Menelaosa T . Burn3.
tow1icz, Achillesa A. Szymai1ski, Klita']mestrę J . Żmi
jewska, Ifigen '. ę J. Zaklick3.. 

Maio znaną tragedię Eurypidesa BACHANTKI wy
stawił 19. X. 1933 r. teatr lwowski za dyrekcji W. 
Horzycy. Gran o ją w przekładzie J. Kasprowicz'.! , r e
żyserii W. Radulsk:ego z muzyką J. Munda i w bardzo 
ciekawych dekoracjach A. Pron3.szki. Główne role gra
l i W. Siemaszkowa (Agawa), W. Krasnowiecki (Pent
hPu s), T . Biał·oszczyński (Dionizos). 

W Wilnie ntomiast wystawiono w maju 1938 r. 
ORESTEJĘ Aj•schylosa w przekładzie i inscenizacji 
S. Shebrnego, w reżyserii L. Sz;pakiew:icza i dekoracjaich 

„Antygona" Sofoklesa w Teatrze i111. J. Slolvack iego, Kraków 
19<15 r . 

"Antygona" Sofoklesa \V Teatrze i1n. St. Wyspia1~1skiego, 
Katowice l~Jłti r. 
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„Orcs tcja', A jschylosa 'v Tr~atrzc Polskin1, \Varszawa 1fM7 r. 
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rystofancsa w T ea trz e im. A. 1\'Jickiewicza , 
Czt~stochowa 1~55 r. 

.T. i K. G alu sów . Aga m em nona grał R. H ie rowski; 
Kl itajmes trę z. Zyczkow ska , Ores te5a W. Staszewski , 
Ele kt rę C. N iedźw i edzka . Przeds ta w ien ie t-o, któr ego 
a k ty odpowiad ały trzem c z ęściom trylogii Ajsch ylos:1 
zawdz ięcza ło swó j suk ces p r:ze :ie wszystk ;m opraco
wa n iu t ekstu p rzez znanego hell eni stę pt of. Srebrnego. 
T ak więc w dwudziestoleciu autorów greckich gry
w a no wprawdzie doś ć rzadko, ale pojawili się w e 
wsz ystkich g łównych ośrc dkach teatralnych w Polsce. 

P o drugiej wo:'n'e świat owej już 21. IX. 1945 r. u'ka
zała s,ię na scenie krnkDwskiej ANTYGONA Sofokle
sa w nowym przekładzi e L. H. Mor5Hna i z jego pro
logie m. P rzeds tawienie reżyserował T. Tr zcińsk i , mu
zy kę opracował J . Ma.klak iewicz, układ plastyczny 
W. L a m-Ziemnowiczowej. Antygoną była J. Zaklick::i, 
I s meną J . Martynowska , Kreonem J . Karbowski, Haj
monem J. Kaliszewski. W rok później 12. X. 1946 .r: 
t en sam przekład ANTYGONY poznały Katowice w 
reżys erii II. Szletyńskieg<J i insceniza,cji plastycznej 
A. ·Pronaszki z muzyiką W . Krzemieńskiego i choreo
grnfią T. Wysockiej. W przedistawieniu tym, w 'któ
r ym interesująco wykorzystano chóry grali J. Jabło
nowska (Antygona), C. Kubica (Ismena), J. Guttner 
(Kreon), K. Witkiewicz (Hajmon) . 4. I. 1947 r. premierę 
ANTYGONY dał Gdański Zespół Artystyczny pod kie
runk iem M. Szczepkowskiej. Reżyserowała M . Łusz
czewska , dekoracje W. Lewa ndowskiego i W . No
w ick ie j. 
Dużym sukcEs em warsza wskiego Teatru Polskiego 

by ł a ORESTEJA Ajschylosa w przekładzie i opraco
w aniu S. Srebrnego wystawiona 20. III. 1947 r. przez 
A. Szyfmana ze scenografią W. Borowskiego i muzyką 
T. Szeligowskiego. Agamemnona grał W. Bracki, Kl i
t a jmes t rę Z. Małynicz, Aj gis tosa C. Kalinowslki, K~s
s andrę N. Andrycz, Orestes a J . Kreczmar na zmia
nę z M. Wy rzykowskim, El e ktrę E. Barszczewska . 

Po . Or est ei" notu jem y kilkuletn i ą przerwę w insceni
zacj a~h d ram atu rgów grec k ich w Polsce. Najwcześn i<! j 
z nich wraca na scenę znowu Arys tofanes i io nie w 
Warszaw:e czy Krakowie lecz w Częstochow ie . J es ie.
n ią 1955 r. zagran o t am GROMIWOJĘ w przekład·z1e 
E. żegoty-Cięglewicza , op racow aniu i reżyserii E. 

An '. szczenki , dc.1ko raCJa ch W. Wagnera z mu z. S. Szol i
gowskiej i z C. Bar tyze l w roli ty t ułowe j . W 1956 r. 
zespól s t ud'. um teat ra ln ego p rzy teatr ze kielec k im 
wystaw i ł pod kierunk iem I. By rsk ie j komed ię Ar y
sl<Jfanesa P OK ÓJ . 

W korku l r7 r . w T eat rze Ka m eraln vm w Wa r sza 
wie w dzi?ł reży e rski P WST wysta V.: ii „Antygonę" 
~ofoklesa _Jako w.irsztat reżyser s k i St efa na Burcz y11:a 
1 Teres~. Zukowsk i e~ . W przeds ta Nien iu opar tym na 
;1dap.t ac; 1 francu k1e1 rolę An tygon y gra ł a Danuta 

agorna, K reona - Leon P ietraszk iew icz. T r zy o -
bawy hór - Mariusz Dmo chowski, A ug ust K O\ a l-
czyk i Ryszard P iekarsk". 

W W arszawie 10. X . 1959 r. Tea tr P ow zechn y da ł 
p~em1erę GHOM IWOI ··• stary m p rze'kl adzie Cięgle
w i_cza <?.praeowanym przez Z. Kra wczykowski ego , w 
rezyser11 zespo łowej ze scenogra fią z. Wierc howic z. 
muzyką A. Blocha i z Z. Rys iówną w ro li głównej: 
T atr J?ra ma tyczn y natomia t poszedł po innej linii 
w.vslaw1aJąc 19. III. 19GO r. kom edię A. J ar eck iego z 
1>1osenkam i A. Osiecki j PTAKI według Arys tofanesa . 
Wymieniam t o prz~cPs taw i en ie z t ·mi sa mymi zas trz"
żeniam i co poprzednio „Lizys tratę" i t uwimows'k ie Pt~
k_i", bo bardzo da lek o od? iega ono od A rys tofan es ; 'przy 
b t era;ą_c cha ra k ter wspołczes ne j 'k om edii sa ty ryczne). 
Dla porzą_0 ku no tu ję, że reżyserowdł je K. świn a r ki . 
sce~ograf1ę przygotowa ł A. Sad w ski, muzy kę s. P r ó
·zyns~ ·, c heoreogr af i ę W. Gruca, Walczaka gra ł s. 
Guwl1k , owaka W. Golas . 

W bi eżącym roku da je się t eż zauwaźv ć pewn e zai n 
t .rcsowan·e tragedią a ntyczną . Krako~ski Teatr S t ;i 
r y dal 4. II. prem ie rę MEDEI Eurypide!>a w prze kla
dzi_e S. M ilera i reżyserii L. Zamkow-Słomc z y1i. s ki e j , 
klora gra ła t eż rol ę tytułową . Sce nografię opracował 
i\. Cy b ul ·k i, muzykę L. K aszycki, układ plas tyczny 
W. Szcz u ka , J az?na gra W. Sa decki. ORESTEJĘ A j
s<:hylosa w ys t aw i! Teatr Ludowy w N<l\v ej Huc ie 6. V. 
tego rok u. Reżyserowa l i K. Skuszanka i J. Kraszew sk i, 
scenograf ia J. Szaj ny , muz yka J . B elka . Główne ro l< 
prają T. Szaniec ki , (Agamemn<Jn) B. Ge rson-Dobro
wo_! ·ka (K li iaj m est ra ), A. Hrydz~wicz Orestes), W. 
Uzremblo (Elek tra). 

Zes ta wien ie t_o ni e jest z pewnością kompletne, jest 
t ·Jko probą ogolnego sch arakteryzowa ni a dzie jów dra 
m <1 t u an tycznego w P ol -ce. Jak j u ź po da no wyżej n ie 
Jt'.; t mi znane żad n e przeds taw ien ie ELEKTHY Sof kl e
~•1 pr · cz inscenizacji \\' Aka d emic k im K ole Mi łośników 
Dr ~1 ma t u Kl asy czneg<J . 

,,Gron1iwoja" Arystofanesa \\' Teutrże Powszechnym, War
szawa l!ł 5 !J r. 

„Medea" Eurypide:;a w Teatrze Staryn1, Krakó\v l~J6ft r. 
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