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Trojanie, 
Konstandinos Kawafis 
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Dążenia nasze, ludzi przeznaczonych klęsce, .-.. 
dążenia nasze sąjak walka Trojan. 
Coś osiągnęliśmy; nieco okrzepliśmy; zaczynamy nabierać otuchy, świta nadzieja. 
Ale za każdym razem jakieś wydarzenie unieruchamia nas: 
z okopu przed nami wyskakuje Achilles i krzykiem nas przeraża. 
Nasze dążenia są jak walka Trojan. Zakładamy, że stanowczością i odwagą uchylimy 
przeciwności losu, i wychodzimy w pole, aby walczyć. Lecz gdy nastaje pora 
wielkiego rozstrzygnięcia, rozpada się odwaga nasza i stanowczość, 
szamocze się dusza i rozprzęga, i biegniemy dokoła murów, ocalenia szukając 
w ucieczce. Ajednak nasz upadek pewny. W górze, na murach, już się zaczął lament. 
Nad wspomnie i uczuciami naszych dni tam płaczą. 
Gorzko płaczą nad nami Pryjam i Hekabe. (tłumaczenie Zygmunt Kubiak) 
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Oddałeś najeźdźcom kościoły, 

Krużganki otulone winogradem. 
Ołtarze, posadzki gładkie 

kolanami pokoleń. 
Doliny, strumienie 
w lesie bukowym, 

Górę na której, 
ze słońcem, 

Tobie 
składaliśmy 

hołdy. 

Trwasz w błękicie 
zatopiony, 

Twój jest czas 
i oceany, 

My i nasze miasto. 
Ono płonie, 

Ulica za ulicą, plac za placem. 
Ogród za ogrodem, port. 
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Umysł i cnoty bywają bezradne 
wobec pożaru miłości. 
Mądrością wielkąjest niewinność. 

Szczęśliwy kto Umie Zażywać rozkoszy. 
Jeden grzech i los gubi miasto? 
Winy kryją wszystkie spuszczone oczy. 
Biedny człowiek, ulec musi zagładzie, 

jak żagle twarzy odbite na fali . 
Strasznego losu nikt nie ominie, 
Policzki paznokciami Rozdarte, 
krew plami słońce. Czerwone żagle. 
Od klęski mocniej i dłużej boli niewola. 
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Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
59 220 Legnica, Rynek 39 
Promocja tel. : (076) 856 5138 
www.teatr.legnica.pl 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Jacek Głomb 

Zastępca Dyrektora 
Ewa Orzechowska 

Koordynator pracy artystycznej - Olga Hawryluk 
Kierownik Działu Promocji i Reklamy - Maria Borowiec 

Kierownik sceny - Wiktor Krysiak 

dźwięk - Dariusz Krempa, Dariusz Witkowski, 
Małgorzata Teteruk 

światło - Władysław Sajda, Włodzimierz Kazimierczyk 
obsługa sceny - Mieczysław Gracz, Roman Sterna, 

Adam Wierzbicki 
plastycy - Józef Wojewódzki, Małgor.tata Mitek-Bamburak 

krawcy - Anna Szarzyńska, Maria Nestorowska, 
An&:.tej Ostrouch 

garderobiane - Ewa Zochowska. Dorota Bliszczyk 
perukarka - Gertruda Olszlegier 

stolarz - Janusz Guzdek 
rekwizytor - Katar.tyna Wołczyk 

c. graf. programu - Maria Antoniak 
zdjęcia - Paweł Kamza 

Troja, moja miłość 
na motywach EURYPIDESA 

wg przekładów Tadeusza Węclewskiego 

scenariusz i reżyseria 
Paweł Kamza 

scenografia 
Małgorzata Bulanda 

muzyka 
Paweł Moszumański 

ruch sceniczny 
Witold Jurewicz 

Aktorzy: 

TROJA N IE 

Priam - Lech Wołczyk 
Hekabe.jego żona - Małgorzata Urbańska 

Kasandra, j ego córka 

Katarzyna Dworak 
Poliksenajego córka - Ola Maj 

Hektor.jego syn -Tadeusz Ratuszniak 
Parys, jego syn - Marek Sitarski 

GRECY 

Agwnemnon - Janusz Chabior 
Ifigenia, jego córka - Gabriela Fabian 

Menelaos, jego brat - Paweł Wolak 
Helena.jego żona -Anita Poddębniak 

Achilles ~Tomasz Sob czak 
Taltybios - Przemek Bluszcz 

Andromacha - Joanna Gonschorek 

inspicjent i sufler - Mariusz Sikorski 
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