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DUŻA SCENA 

Maska teatru antycznego 

TRAGE DIA ATTYCKA 

(Wyjątek z książki K. K u manieckiego „Historia 
kullury stnroi<ytnej Grec ji i Rzymu ". Warszawa 

1955 r .). 

Jak epoka circlrniczna w Grecji wyrazila się w Li
ryce, w której przemówi! indywidtiaLizm jońsk i 
ornz cLoszLy do glosa aczucia reLigijne, tak wiek V, 
w którym centnim ż 11 cia poetycl<iego HeLLady pr ze 
n i osło się do Ateri, wyrnzit się przede wszys tkim 
w trageclii i komecLii cittycldej. Tragedia - dosiow
nie „p i eś1i koz!ów" - powstaLa z pieśni chóraLnej 
zwane>j dytyrambem, odśpiewywanej ku czci wieL 
ltieoo boga wina Dionizosa przez Ludowy zespóL 
śpiewaczy przybrany w skóry koźLe i im!tujqcy sa
tyrów, przyboczny orsznk boga. Takie chóry ko
:: Lów i.stnialy j vż w wiek1i VII na terenie caLej 
Grecji; poparcie, którego 11życzyt kuLtowi Ludowe 
mu Pizy"t rat 11rzqdzc1jqc święto Wielkich Dionizjów 
w li ten ach i podnoszą.;: kult llldowy do ro Li święta 
ptL1istwoweyo, zadecydowato o tym, że ze śpiewu 
lw z tów z biegiem czasu ruzwinę!o się tragedia . Za
czqL jq pr.zeksztalcać w tym .'<ier11nku Ludowy 
twórca Tesp is pochodzący z attyckiej wiosl<i Ika
rii. PuwziqL un myśL, żeby obok chćni wprowadzić 
aktora, a właściwie, ja!' mówiLi Grecy, ,,odpowia
dacza" i stworzyć zawiązek rozmowy mięclzy tym 
aktorem a chórem. Dalszy rozwój poLegat na zer
waniu z pc<>dstawieniem losów jedynie Dionizosa 
i przejści11 rlo drumatyzowania innych mitów. Kie
dy w pierwszej poLowle wieku V Aisc l11-1los doda! 
drugiego, a Sof<'ktes trzec iego aktora, pierwotna 
pieśń lwz!ów zmieniła się w dramat. To, że trage
dia powstała z obchodu reti.gijnego ku czci boqa 
i t:e kolebkq jej byLy pieśni clióra!ne, wycisn~i<> 
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Ajschylos 
Ajsch~· los z Eleuzys, (525-456 przed Chr.). najstarszy z trzech wielk ich tragików 

g1 eckich, pochodził z zamożnegu rodu ziemiańsldego. Młodość jego przypadła na 
czasy upadku Pizyslratydów i ugruntowania w Atenach ustroju demokratycznego. 
Brał on czynny udział w walkach Greków przeciw Persom pod Maratonem, Salami
ną i Plate jami. Wynik wojny utw ierdzi! jego p1 zekona nie o wyższości ustroju demo
kratycznego fi. ten nad despotyzmem perskim. W ostatnich latach życia poeta wszedł 
w konflikt z władzami ateńskimi, został nawet oskarżony o zdradzenie tajemnicy 
misteriów. Uszedł więc na Sycylię, dokąd już przedtem wyjeżdżał w celu wystawia
nia swoich sztuk ; zmarł w Geli, gdzie mu wzn iesiono wspaniały grobowiec. Pierwsz'I 
tragedię wystawił poeta w 25-ym roku życia, pierwsze zaś swoje zwycięstwo scenicz
nE: odniósł w r. 484 przed Chr. Odtąd wielokrotnie od11osił triumfy, dopóki nie poko
r, ał go młody Sofokles. Napisał 70 tragedii i 20 dramatów satyrowych, z czego zacho
wało się obok wielu tytułów i fragmentów, 7 sztuk w cało5ci; Hiketides (Błagalnice); 
,,Per sai" (Persowie); „Prometheus desmolE:s ·• (P1 ometeusz skowany); „Hepta epi The
r as" (Siedmiu przeciw Tetom) oraz jedyna zachowana w cało3c i trylogia „Oresteia'', 
na którą się składają: „Agamemnon", „Choephoroi' ' (Ofiarnice), „Eumenides" (Eume
r.idy). Ajschylos wprowadził na scenę drugiego aklora, wysunął dialog na pierwszy 
plan ograniczając rolę chóru, stworzvł cał:,· a;:::arat sceniczny, udoskonalił strój akto
rów, element mu,:yczny, zarówno partie ~hóralne, jak solowe. Postacie sztuk są ma
jestatyczne, posągowe, monolitowe, styl wzniosły i patetyczny. Mimo, że Ajschylos 
1.iochodził z rodziny arystokratycznej, był ścisle związany z nowo powstałą demokra
lją, co jE:st widoczne nie tylko w „Persach" opiewających zwyciE;st"wo demokrac ji 
ateńsKiej t~ad despotyzmem i tyranią wschodnią, lecz przede wszystkim w jego naj 
coskonalszym dziele, „Orestei"'. Trzecia część dzieła kończy się ustanow ieniem przez 
Alenę Areopagu wydającego wyrok na Orestesa i na dawne prawo rodowe, prawo 
krwawej zemsty. Dzieło to jest głębokim i symbolicznym uj ęciem his'.orii społeczeń 
stwa greckiego, które od .form pai'lstwa plemiennego i jego instytucji wzniosło się ua 
poziom ciemokratycznej polis. 

l„Mala encyklopedia świata antycznego•· PWN, Warszawa 1038 r.) 

Sofokles, syn Sofillosa, zwykle Atei'lczykiem zwaoy , urodził się w r. 495 prz. Chr. 
w Attyce, we wsi Kolonos. Ojciec jego zamożny obywatel, utrzymujący warsztat 
ślusarsko-kowalski, w którym zatrudniał nie małą liczbę niewolników, dał synowi 
hardzo staranne wychowanie. Wcześnie Sofokles zaczął pracować w zawodzie lite
reickim. Mając lat 27 wystąpii pierwszy raz z tragediami. Było to w r. 463 prz. Chr. 
Od tego czasu sława Sofoklesa wzrastała z każdym świętem Dionizosowym. Nie od
ważył s i ę jednak dla zbyt słabego głosu sam występować w dramatach swoich jako 

Sofokles 

pierwszy aktor (protagonista). · 
Sofokles cale życie swoje spędził w ojczyżn ie. Za granice z własnej woli nie wy

jeżdżał i na dworach książąt obcych, jak to czynili Ajschylos, Pindar, Symonides 
i inni poeci, nie bawił nigdy. Ojczyżnie pragnął słuiyć jedynie i uświetnić ją głównie 
swymi utworami tragicznymi. Nie wymawiał się jednak od innych posług krajo
wych; brał udział w wyprawach wojennych i sprawował poselstwa. 

Co dotyczy :familijnych stosunków i dornowego pożycia poety, wiadomości nasze są 
bardzo niepewne. 
Umarł Sofokles w 90 roku życ ia w r. 405 prz. Chr. 

Obywatele atei'lsc~' pamięć n ajwiększego tragika uwieczn ili i odświeżali w roz
maity sposób. Jakby herosowi postanowili wystawić poecie przybytek święty i skła
dać co rok ofiarq; a w czterdzieści lat po śmierci Sofoklesa mówca Likurgos wniósł 
i,:rojekt do uchwały, ażeby spiżowe posągi stawiono trzem największym tragikom: 
Ajschylosowi, Sofoklesowi i Eurypidesowi; a rękopisy ich tragedii !·niał przechowy
v:ać pisarz rządowy. Wniosek Likurga przyjęto, i ustawiono spiżowe posągi w te
c.trze dokot'tczonym przez tego mówcę. 

Sofokles był bardzo płodnym poetą . D.dalalność jego poetycka trwała lat 63; a lic;:
ba dramatów miała wynosić 131. Do dziś dnia przechowało się tylko 7 całych tra
gE:dii, których chronologic;;.ne następstwo mniej więcej zdaje się być: takie: „Ajas", 
po którym następują z rzędu. „Elektra'', „Antygona" (lub : „Antygona", „Elektra"), 
,.Edyp król"', „Trachil1skie dziewice", „Fiioktet", „Edyp w Kolonos". 
(życiorys opracowany na pods tawie wstępu z. Węclewskiego do zbioru tłumaczeń pt. „Tra

gi cy g reccy. Tom. II. Tragedie Sofoklesa" Poz nań 1875). 



O „ANTYGONIE" 

Tragedią władzy nazwał „An
tygonę '' Tadeusz Zielii1ski, pod
kreślając jeden element jej tra
gizmu. Istotnym jednak zagadnie
niem, jakie stawia pr.zed sobą 
ta tragedia, jej zasadmczym za
lożeniem jest, że nie pisane, od
\Vieczne prawo boskie (nómos 
agraphos) jesl ważniejsze niż 
ludzkie pisane prawa, a sprzec:
wiać sie mu nawet w imię naJ
ważniej~zych interesów państwa 
jest bezbożnością i. wła&.::~wie 
bezprawiem. Tę to ide~ .u~iele
śnia wymownie i brom JeJ b.o
hatersko sama je.dna przeciw 
wszystkim „dzieweczka greck.a, 
biała Antygona" (M. Morawski), 
bohaterka jednej z najpiękniej
szych -· zdaniem starożytnyc~~ 
które podzielamy trage?u 
greckich. „Antygona" wystaw10-
na została na krótko przed r. 
'1°40; zachwyceni jej pięknością, 
Ateńczycy wybrali Sofoklesa na 
jt:dnego ze strategów ~ wypra
wie na Samos. Jest więc trage
dia dziełem poety, ktc'.·ry wte~y 
był w pełni sił i w rozkwicie 
»wej działalności jako drama
turg. 

Antygona" przedstawia osta
tni' akt dramatu rodu Lab~a~i
dów w którym ginie ostatm Je
go potomek męski i dziewczyna, 
ale męskim obdarzona hartem, 
Antygona. Mic;dzy dwoma syna
mi wygnanego z Teb Edypa, E
teoklesem i Polinejkesem, wy
buchł spór o władzę. Wygnany z 
Teb przez młodszego brata, Po
linejkes udał się do Argos, a po
śl ubiwszy lam córkc; króla Adra
sta skłonił go do wyprawy prze
c1~ ojczystemu miastu, aby z po
mocą wroga zdobyć władzę. Teby 
wyszły z walki zwycięsko, ale w 
JJOjedynku stoc~onym pod ~ura_
mi miasta obaJ bracia zgmęh. 
J\owy władca Teb, Kreo~1, br~t 
ich matki, zaraz po ukonczen~u 
bitwy wydal zakaz grzebai!ia 
ciała Polinejkesa, jako zdraJCY 
ojczyzny, natomiast zwłoki Eteo
klesa zostały pochowane z całą 
i::-ieczołowitością. Temu to za~a
zowi z wyższych względow 
sprzeciwia się ich siostra An ty
o:ona w imię boskiego prawa, na
l<azującego grzebanie ciał zmar
łych, prawa, którego edykt kró
lewski jest bezprawnym pogwał
cen iem. W tej walce córka Edy
pa staje samotnie przeciw całej 
potędze państwa uosobionej w 
postaci Kreona. Tragedia przed
&tawia więc konflikt dwóch za
&ad moralnych. Poeta opowiada 
się za Antygoną; ginie ona, ale 

Kreon ponosi klęskę. To są dwie 
główne postaci dramatu, którym 
kontrastowo są przeciwstawieni 
siostra Antygony, Ismena, i Haj
mon, syn Kreona. 

(Fragment wstępu Jerze 
go Krókowskiego do „Dra
matów" Sofokles;i, Warsza
wa i95G r.). 

l'rapremiera „ANTYGONY" 

Wiosna. Miesiąc elafebdion, 
nasz marzec/kwiecień. Rok ??. 
l\ly dzisiaj mówimy, że był to 
rok 443 przed nar. Chr„ czyli 
w r. 1948 minęło - z przybliżo
ną, osiągalnc1 dla naszej nauki 
dokładnością - 2390 lat od pier
wszego wystawienia „Antygony''. 
Ale starożytni, rzecz jasna, ina
czej umieszczali sob ie ten czas 
w przestrzeni wieków. 

W Atenach ruch. Jutro zaczy
nają się Wielkie Dionizje 1). 

Przez kilka dni będą trwać uro
czystości na cześć Dionizosa -
Rakchosa, boga rozwijającego się 
życia, boga młodości, budzącej 
się właśnie wiosny, boga winnej 
latorośli. Jutro pójdzie procesja 
z posągiem boga z jego świątyni 
u płdn.-wsch. stóp Akropolu do 
gaju Akademosa, kilka stadiów 
na półn„ za murami miasta 2). 

Fotem przez dwa dni będą ob
chodzone z bogatym programem 
wielkie uroczystośc i dionizyjskie. 

Nie ma w Atenach chyba ani 
jtcinego domu, który by nie ~o
~cił przez te najbliższe dni świą
teczne krewnych, znajomych, 
obcych, co zjechali sic; z bliższej 
i dalekiej okolicy na święta. Tym 
razem pozjeżdżali się szczególni~ 
licznie, bo już od dawna słychac 
było, co za wspaniałe przedsta
wienia będą dawane w teatrze 
Dionizosa pod ścianą Akropolu. 
Teatr pomieści wszystkich. A 
zresztą będą cztery dni przedsta
•vień. Zaraz po owych dwudnio
wych uroczystościach religijno
ludowych pójdzie w jednym 
dniu pięć komedii. Potem przez 
trzy dni tragedie. Wszyscy już 
dawno wiedzą, że Sofokles daje 
.,Antygonę". Próby trwają już 
od dłuższego czasu. „Antygo
na" - to opera. Tyle w niej 
śpiewów, tyle muzyki. 

W dniu prapremiery „Antygo
gony" od wczesnego rana ludzie 
gro111adzą się tłumnie w teatrze. 
------+----.-

!) Przypuszczać należy, że „Antygo
na" była dawana właśnie na VVielkic:1 
Dionii/jnch, a nie na t.zw. Lennjnch 
w styC1Zniu czy w lutym, lub na ma 
łych „Wiejskich Dionizjach" w grud
niu. 

2) Cała droga procesji wynosiła oko
Io 3 km. 

Kontrolujący wstępy nie mogą 
sobie poradzić. Dużo jest takich, 
co znaczka wstępu nie mają, ale 
także chcą być na przedstawie
niu. Kłócą się o miejsca, jedni 
drugim pozajmowali je, ciasno, 
tłoczy się dwóch na jednym 
miejscu, gwar, szum i wyczeki
wanie. 

I wreszcie heroldzi wołają o 
spokój i ogłaszają początek 
przedstawienia tradycyjnymi sło
\Vami formułki: Wprowadź chór 
(eisage ton chorón), jakkolwiek 
w tych czasach tragedie rozpo
czynały się też prologiem nie 
chóralnym, lecz dialogiczn ym 
aktorów. 

Na scenę przed pałac królew
ski wychodzi Antygona i z nią 
za rękę trzymana przyjażnie -
Ismena. Zaczyna s i ę prolog. Już 
po pierwszych zdaniach, wymie
nionych przez siostry, wielu z 
tych , co jeszcze przed dwudziestu 
czterema laty oglądali dramat 
Eschylosa pt. „Siedmiu przeciw 
Tebom" zauważyli , że „Ant~'go
na" podejmuje dalszy ciąg akcji 
owych „Siedmiu ''. Tej orientacji 
u widzów spodziewał się i Sofo
Jdes, dlatego od razu wprowadza 
obecnych w teatrze w środek 
akcji, in medias res, mówiąc po
tocznie. 

(Fragment posłowia clr. 
l\'heczyslawa Brożka do 
„Antygony" Sofoklesa, 
Kraków 1949 r.). 

1\111' O LABDAKIDACH 

Król Teb Lajos, syn Labdaka, 
otrzymał z Delf wyroczn ię, która 
głosiła, że przeznaczone mu jest 
umrzeć z ręki syna. Gdy syn ów 
p~·zyszedł na świat, kazał go La
jos porzucić na górskim pustko
wi u, aby tam zginął. Jednak słu
ga, któremu to zostało zlecone, 
ulitował się nad dzieckiem i za
miast je porzucić, oddał je paste
rzowi z Koryntu. Ten zaniósł 
dziecko na dwór królewski; bez
dzietna para królewska - Poli
hos i Meropa - przyjęła je za 

swoje. Syn Lajosa, któremu 
przybrani rodzice nadali imic; E
dypa 1), wychowany został przez 
nich w przeświadczeniu, że jest 
ich rodzonym synem; zdarzyło 
się jednak kiedyś, gdy był już 
ciorosłym młodzieńcem, że mu 
ktoś zarzucił, iż jest tylko dziec
kiem przybranym. Mimo, że 
przybrani rodzice zaprzeczyli te
n•u, Edyp, aby położyć kres sze-
1 zącym się plotkom, udał się do 
Wyroczni Delfickie.i z prośbą o 
potwierdzenie; tam jednak, za
miast odpowiedzi na swoje pyta
nie, otrzymał straszną przepo
wiednię; że zabije ojca i ożeni 
się z matką. W przekonaniu, że 
jest &ynem Polibosa i Meropy, 
Edyp postanowił nigdy nie wra
cać cio Koryntu i poszedł przed 
siebie, gdzie oczy poniosą. Na 
wąskim górskim rozdrożu spo
tkał jadącego wozem Lajosa, w 
wyniku sprzeczki zabił go, nie 
wiedząc z kim ma do czynienia. 
W ten sposób spełniła się pierw
sza polowa wyroczni. Idąc dalej, 
znalazł się Edyp pod Tebami, 
które cierpiały wówczas od o
krutnego potwora, Sfinksa; ów 
zadawał ludziom zagadkę, której 
nikt rozwiązać nie potrafił, i gdy 
nie otrzymywał odpowiedzi, za
bijał ich. Edyp zagadkę rozwią
zał, uwolnił miasto od Sfinksa i 
w nagrodę otrzymał rękę świeżo 
owdowiałej królowej Jokasty -
własnej matki. Tak spełnila sic; 
druga połowa wyroczni. 

Szereg lat panował Edyp w 
Tebach szczęśliwie . Doczekał się 
z Jokasty czworga dzieci; dwóch 
sy nów, Eteoklesa i Polineikesa 
(Polinika) i dwóch córek, Anty
gony i Ismeny. Aż wreszcie wy
buchła w Tebach straszna zara
za. Wyrot:znia, zapytana o rad<;:, 
odpowiedziala, że przyczyną za
razy jest zmaza plamiąca miasto, 
w którym przebywa nie wykryty 
dotąd i nie ukarany zabójca La
josa. Edyp energicznie zebrał się 
do sprawy wykrycia zabójcy, co 
krok za krokiem doprowadziło 

Ciąg dalszy nr str . ·1 
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Dokończenie ze str. 3 

go do podejrzeń, że zabójcą jest 
on sarn, że ów spotkany kiedyś 
w górach podróżny - to był 
właśnie Lajos. Równocześnie 
przybył z Koryntu posłaniec z 
wieścią o śmierci Polobosa i ob
wołaniu Edypa królem Koryntu. 
Był to ten sam pasterz, który 
ongi otrzymał go z rąk sługi La
josa jako niemowlę. Mimo, że 
wyrocznia co do zabicia ojca po
zornie się nie sprawdziła, Edyp 
odmówił powrotu do Koryntu w 

Ciąg dalszy ze str. 1 
jednak piętno na jej charakterze. 
Tragedia grecka różni się od drama
t11 nowoczesnego; obok wierszy recy
towanych przez aktorów stalą jej 
częścią skladową jest pieśń chóral 
na. Zbliża się więc do dzisiejszej ope
ry !ub oratorium. Różni się od nowo
CZ'esnego dramatu t(lkże tematyką, 
którą czerpie nie z wypadków wspol
czesnych czy historycznych, lecz z 
mitologii; „Persowie" Ajschylosa czy 
„Zdobycie Miletu" Frynichosa sq wy
jątkami, potwierdzającymi regułę. 

Trageclia podobnie jak epopeja Ho
mera spełniała funkcję nie tylko este
tyczną, lecz także wychowawczą. Dą
żeniem wielkich tragików wieku V 
nie byto bowiem jedynie interesujqce 
a często wstrząsające przedstawi.enie 
·na scenie mitu , lecz ukazanie na Lo
·sie bohaterów działania praw kieru
jqcyc/1 ż~1ciem l11dzkim. Ale nie tyl/<0 
treści'! wystawio„ych tragedii różni. I 
się teatr attyck i od teatrn nowożyt
nego, lecz tal<że sposobem ich wysta
wienia. Występy odbywały się jedy-
ni.e podczas świat boga Dion!zosa 
PT Z.ez pełne trzy clni. W tym czasie 
trzech poetów wystawialo po trzy 
tragedie i po jednym dramacie saty
rowym. Dramat ten mia! clać chwilę 
odprężenia po wysłuchaniu trzech 
tragedii pelnurh napięcia clrnmatycz
nego, piwnych językiem trudnym i 
wzniosłym. Przedstawienie odbywalo 
się pod gołym niebem, na okrąglum 
ptac1t zwanym "orc11estrq' 1 (miejsce 
do plqsów). Miejsca dla widzów -
„Theatron" - wyrąbane byty w sto
lwch Akropolu. Na twarzac/1 akto
rów - role kobiece grali mężczyźni -
nle można byto dostrzec mimi ki, gdyż 
zalayte byli, tradycyjnq maską. Po
stacie ich były wysokie ponad miar<; 
zwyklego człowieka - cl!odzi!i bo
wiem w specjalnie wysoldm obuwiu 
„koturnach". Stawa również byl11 
niepowszeclnie, niecodzienne, wznios
ł„. Wszystko to dalekie byto od 
wszelkiej powszedności życia. 

Tragedia grecka rozwój swój i zna
cz.enie zawdzięcza przede ws:a.ystkirn 
trzem geni alri11m twórcom wieku V, 
Ajsch11losowi (496- 406), Sofoklesowi 
(496-406) i Eurypidesowi (ok. 48[>--
407~). 

obawie sprawdzenia się jej dru
giej połowy. W ów czas pasterz 
koryncki wyjawił mu całą praw
dę. Aby wyświetlić sprawę swe
go pochodzenia, kazał Edyp spro
wadzić ze wsi owego sługę La
josa; konfrontacja z nim posłań
ca z Koryntu doprowadziła do 
ostatecznego wykrycia prawdy. 
.rokasta dla której już po pierw
szych zeznaniach Koryntianina 
wszystko stało się jasne, popeł
niła samobójstwo; Edyp w szale 
rozpaczy wykłuł sobie oczy. 

Na tym jednak nie kończą się 
tragiczne dzieje rodu. W tradycji 
epickiej (za którą w swojej try
logii z dziejów Labdakidów po
szedł Aischylos) Edyp po samo
oHepieniu pozostał w Tebach ja
ko król - zresztą raczej de iure 
niż de facto. Synowie jego, do
rósłszy, ujęli w swe ręce fak
tyczne rządy. To im jednak nie 
wystarczyło; aby ślepemu ojcu 
dać do zrozumienia, że nie jest 
już królem, posłali mu w darze 
nfe tę część mięsa ze zwierzęcia 
ofiarnego, jaka się królowi nale
ży. Wtedy on w gniewie przeklął 
ich; niech zginą obaj w brato
bójczej ~alce. 

Spełnienie klątwy nie dało na 
siebie długo czekać. Między brać
mi wybuchł zacięty spór o wła
dzę, zakończony wygnaniem Po
lmika. Wygnany udał się do Ar
gos gdzie poślubił córkę króla 
Adrasta i namówił swego teścia 
do przedsięwzięcia wyprawy wo
jennej przeciw Tebom. Pod na
czelnym dowództwem Adrasta 
siedmiu wodzów szturmowało do 
siedmiu bram tebańskich; szturm 
został odparty, wodzowie nie
przyjacielscy, prócz samego Ad
rasta, który ocalał, i wieszczbia
rza Amfiaraosa, którego w cu
downy sposób pochłonęła ziemia, 
polegli, wojska najeźdźcze cofnę
ły się. Teby wyszły z walk i zwy
cięsko. Ale król Eteokles zginął: 
wystąpi] do walki z bratem - i 
ten bratobójczy pojedynek za
kończył się śmiercią obu. Tak 
doszczętnie wyginął - przynaj
mniej w męskiej linii - przeklę
ty ród; dzieje rozpoczęte nie
świadomym ojcobójstwem Edy
pa zakończyły się świadomym 
bratobójstwem jego synów. 

(Fragment wstępu prof. 
Stefana Srebrnego do .. An
tygony" Sofoklesa, Wroe
ł:aw 185()). 

EURYPIDES 

Prasa paryska przyjęła entu
zjastycznie inscenizację „Troja
nek" Eurypidesa w Theatre Na
tional Populaire. Spektakl reży
seruje Michael Cacoyannis, twór
ca głośnych filmów („Elektra", 
„Dziewczyna w czerni"), Grek z 
pochodzenia, Amerykanin z wy
boru. Adaptacja dramaturgiczna 
„ Trojanek" pochodzi od Sartre'a, 
który wiele z Eurypidesa odrzu
cił i sporo do niego dopisał. 
Wszyscy recenzenci podkreślają 
zgodnie, że przedstawienie jest 
żywe, nieakademickie. „ Tekst 
pełen aktualności, gwałtowny, 
rozpalający się w ogniu pasji po-
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litycznej" - stwierdza recenzent 
„Arts". Robert Kanters zaczy·n·a 
omówienie „ Trojanek" („L'Ex
press") od słów: „Sartre przeciw..'. 
ko bogom". Autor „Much" - pi
sze Kanters - zaadaptował tra
gedię grecką przeciwko Grecji, 
opracował scenariusz w oparciu 
o Eurypidesa przeciwko Eurypi
desowi. Kanters porównuje prze
klad Marie Delcourt („Pleiade") 
z adaptacją Sartre'a. Skarga An
dromachy w przekładzie Delcourt 
brzmi: „To wy, Grecy wyna
leźliście męczarnie ... ". Ta sama 
skarga w transkrypcji Sartre' a: 
„Ludzie Europy, gardzicie Afry
ką i Azją ... rabujecie, torturuje
cie, urządzacie masakry ... " . 

Znany niemiecki pow1esc10pisarz Heinrich Mann próbował 
w pewnym okresie pisać także utwory dramatyczne. Nie odniósł 
na tym polu większych sukcesów. Obecnie teatry niemieckie usi
łują przypomnieć jego utwory. Teatr w Di.isseldorfie wystawił 
niedawno z dużym powodzeniem komedię muzyczną Manna p.t. 


