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Przywykliśmy do tego, że się źle mówi o polskich 
pnzekładach z greckiej .kJasyki. Ci, którzy ledwie pa
miętają ze szkół śre~bich początek ,,!Iliady" lub frag
menty chórów . Antygony" i ci, którzy w ogóle nie 
zetknęli s:ę z tymi tekstami - narzekają na grubo 
ciosane niezdarne (chociaż raczej wierne) tłumaczenie 
Z.. Węclewskiego; kpią z Kasprowicza za jego cud
daczne „raty-przeraty", pokrzykiwania „ajaj !" i mło

dopolskie słownictwo; Stefanowi Srebrnemu zarzuca
ją, że daremnie usilowa! wcisnąć język polski w gor
set metryki antycz:1ej, a w końcu z:1alazł na trymetr 
jambiczny n iefortunny odpowiednik w naszym trzy
nastozgłoskowcu; z politowaniem kiwają głowami 

nad szcsnastozgłoskowcem, jakim mówiła Elektra So
foklesa w przekładzie Antoniego Małeckiego. Chyba 
nie bez racji irytuje tych wyczulonych krytyków ob
ca antykO\vi mowa \v i ązana. \Viemy jak często rymy 
mąciły klarowność tłumacze11 Kasprowicza, że nie
kiedy właśnie Kasprowicz celnie transponował na 
pol~i eurypidesową gnomę, n.p. .,Mądra wobec lu
dzi - nieufność, ona jedna człowieka nie złud z i". 

(„Helena"). Przecież nawet Artur Sandauer - pisarz 
świetnie znający klasykę - nie zerwał z rymami w 
swoim trzynastozgłoskowym przekładzie „Elektry" 
Eurypidesa. Chociaż Jerzy Łanowski w wydanych w 
1967 r. tragediach Eurypidesa powrócił do wiersza 
białego w dobrze brzmiącym jedenastozgłoskowcu. 

Sądzę, że żaden tłumacz tragedii antycznej nie może 
ominąć niezwykle cennych uwag Stefana Srebrnego, 
nie może przekreślić jego trudu i doświadczeń, szcze
gólnie z chórami Ajschylosa, w których tak wyrazi
ście rysuje się rytm oryginału. I tylko nie liczący się 
z naszą tradycją barbarzyńca zlekceważy pięknie 

przez Kazimierza Morawskiego przyswojone polszczy
źn ie tragedie Sofoklesa. W przekładzie Morawskiego 
An!ygona mówi: „Współkochać przyszłam, nie współ
nie:iawidzieć" i ten wers właś,nie wszedł w kTwio
obieg naszej mowy. Stał się, jak znany czterowiersz 
Hamleta w przekładzie Józefa Paszkowskiego ( .. Niech 
ryczy z bólu ranny łoś ... ", trwałą zdobyczą naszej 
literatury. 

Jak blado i ciężko tłumaczył \VCześniej tę kwestię 

Kazimierz Kaszewski: „Mnie nie nienawiść medłą , 

lecz kochanie". Jaką nieudolną propozycję zgłosił 

później Ludwik Hieronim Morstin: „Dla miłości zro
dzonej nie każ nienawidzić". Słusznie Mieczysław 

Brożek tłumacząc „Antygonę" oddał w tym miej
scu głos Kazimierzowi Morawskiemu. 



Do s. c lszcze:-: :3 " A nty~ o:1 y '' na k ł on i ł m ~: i 2 w 
1968 r. Je n Ma ~ 1e j ows;.;i w ó1n zas dy r2k t or t 2atrów 
w Szczc ci:1:e. Zab ierałe:1l si" d o p racy z du ży'm ni~

p ok ojem. Us i l owałe:n zażeg :1 ać wątp liw o '::i zdan::: m 
Dr zoz owskicg o, ż2 b1żda ep oka m usi na własny ra
chunek rozszyfrować wie lką klasykę. Zas ugerowa:1y 
fra ncusk im przekłaciem „Antygony" Andre Bonnarda 
i l ek t urą Cl au dela , k tóry da l tea trow i fr ancuskic>mu 
wspa nia ły i dż\v ięczny przekła d „Or cst2i" Ajschyl osa 
- zd ecy d owałem s ię na tłuma cze: ie lekko r yt :nizo
waną prozą . Sta r łem się n ic zapom i :1ać , że prz2-
klad L . ma s łu żyć do wypowiadania :rn scen ie, a 
słowa p ow inny p magać a ktorowi do p e ł n iejszego 

określ e :1ia postaci. D zi :1 iek tóre fragmenty wydają 
m i s i ę zbyt ,,potc zne". P ocieszam s ię tym, że t o nie 
koturnow e, „prozaiczne" spolszczenie trafiło do prze
kona n :· ak torom, a przcdsta w ie:1 'e s z czecińs k ie zbli
żyło „ Ar: tyg onę" do współczesnego w id za. 

Stanisław Hebanowski 

(.przed ru k z p r ogra :nu d o .. pekt <: :.::l u ,,Ar.tygony" 
w Tea trze im. Stefan::i J ara cza (Łódź l SB ) 

18 stycznia 1983 roku zmarł w Gdańsku Stanisł1w 

Hebanowski. Wybitny tłumacz, eseista znawc:i lite
ratury, a p r zede w szys tk im - reży ser, który naj
lepsze la ta swej ar tystycznej ka rie ry związał z Gdań
skiem i z Teatrem , .Wybrzeże". Był jego kierowni
kiem literackim (w latach 1969-1973) i artystycznym 
(1973-1980), był w reszc ie twórcą zja w iska szczegól
nego i nie zwyklego na teatra lnej m apie Polski sce ny, 
którą kryt)1ka oc h "zcił a J ego n azw iskiem. l ą cz <;c w 
ten sposób J1ie rozerwaln ie - tea t r i człow ieka , któ
r y go two rzył. ,.Tea t r Hebanow sk.iego" to wybit ne in 
scen izacje k lasyki polskiej i obcej. to p rzypom inanie 
na scen ie L,· ;o :1ych . wy bitnych t ek stów niesł uszni e z.l
pomn ; ;:rny~h . t::i l\Te~z:i<: szczeg lna . oryginaha este
tyka tea t ralna, w k tóre j magia i poezja sceny szła " 
l psze z jasnosciq i odk rywczoś c i ą intelek tu::il nego 
\Vywo du ins ceniza cj i. 

,.Cz kaj _c na Godota" Becket ta , ,.Ivla le11.ka Alicja" 
ll. 'c:~ · cgo. „Cm~ntarzy s r<: o s n ch od .'rn·" A ra b ct l::i , 
„Hele a" E uryp idesa, „Nieprzyjaciel" G ree na , „Sen" 
K r u szew -iej, „ yganer ia warszaw ska" Nowaczyi1-
sk iego „We ele" Wys iańsk iego. „Sa muel Zborow ski" 
Słowac ki go. „Wychowa nka" F redry. „Bazyliss a Teo
fanu " . ici ri.s -iego . „Mak bet'' Shakespearea , „Zemsta" 
F r edry - t o l iczne, choć przec i eż nie wszystkie przed
s taw ienia , k tóre przysporzyły sławy i w idzów Tea t
r owi „Wybrzeże' ' i ich t \\'ó rcy. w szak na pr acy w 
teatrze nie -wypełn i· la s ię bez reszty Jeg o twór cza 

aktywność . Wspomn ieć t r zeba o .insce :1izacjach ope
r owych , przedstawieniach te lewizyjnych (m . in . Crom
melynck, Bergman, Żuław ;;ki), w reszcie o pracach 
eseistycznych i przekł3dowych. Tłumaczenia przez
naczone były przede wszyst '.· im d _a t eatru i w widu 
w ypc. dkach sta,:10wiły pierwsze spolszczenfa wybitnych 
dramatów Sofoklesa , Eurypidesa, Cor neille a, Mari
vaux, Flauberta, Valle Inclana czy Crommelyncka. 
Do Jego najwybitniejszych osiągnięć translatorskich 
należy niewątpl iwie p rezentowany obecnie przekład 

„Antygo:-iy", który zd obył sobie uznan ie ludzi te ::i tru 
i krytyki, potwierdzone licznymi premierami (Szcze
c-in , Gorzów, Rzeszów, \Varszawa i in. miasta) . 

~mierć Stan i sława Hebanowsk.iego zamknęła ważny 
roz<lział w dziejach gdańskiego teatru. Jego dzieło 

i ins;:iiracja są jednak wciąż żywe, gdyż w zespole 
z iktórym przez kilkanaście lat pr::icował, pozostawił 

swoich wiernych uczniów. 

2ą~z:rny, i ż frn m m tc-at r, któr cc mu On przez tak 
w iele lat potrafił dochować wierności , dochowa rów
ni c.~ - p rze z d zieła s xych twórców - wierności 

przesłaniom Stanisława Hebanowskiego. 
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Margot Berthold 

SOFOKLES 

W cztery lata po nagrodzeniu Persów Aischylos po 
raz pierwszy zetknął si~ w dorocznych zawodach tra
gików z rywalem, które o sława niczym kometa co
raz silniej błyszczała na firnamencie. Był nim 29-let
ni Sofokles, potomek zamożnej rodziny ate11skiej. Już 
w młodzieńcz)"lll wieku sprawował on funkcję przo
downika chóru chłopięcego podczas święta zwycięstwa 
po bitwie pod Salaminą. 

Obaj kandydaci przedłożyli archontowi swoje tetra
log ie przeznaczone l1" Di oniz je w roku 468 p.n.e. Obie 
zostały przyjęte i \Yy~tawi :me. Dz i eło Ais~hylosa s.pot
kało się z uznarniem, ale nagrodę zdobył młodszy o 
30 lat Sofokles. Niemniej . aż do czasu, gdy Aischylos 
opuś cił Ateny, obaj poeci pozostawali w przyjaznych 
stosunkach <i równomiernie dzielili między sobą laury 
w agonach tragików. Sofokles wywalczył zwycięstwo 
18 razy. Ze 123 jego utworów. które jeszcze w II wie
ku p.n.e . były przechowywane w Bibliotece Aleksa:i
dryjskiej, 111 znanych jest z tytułu; ocalało 7 tra
gedii i większe fragmenty jednego dramatu satyro
wego. Sofokles pocizi\\·ial Fidiasza. który w tym sa
mym czasie tworzył w marmurze, brązie i kości wi
zerunki człowieka równego bogom. Jak Fidiasz oży
wił rzeźbę archaiczną , tak Sofokles tchnął życie w 
postaci swoich tragedii. Uwolnił je od monumental
nego schema t:,· zm u postac i tragcjii ar~haicznej. 

Wprowadził na sce:1ę indywidualności, które ośmieliły 
się staw:ć czoło rnz;.;azowi silniejszego. 
Przykładem - niep:'zorna Aniyg;ma. dorastająca do
piero do podjętego p rzez siebie zadania; „Mój los -
współkochać, nie współnienawidzić"! 

Bogow:e wtrącają buntownika „w otchłai1 cierpień 

bez wyjścia". Poddają go próbom, w 1których kosztem 
m~czarni może zachować swoją godność . Człowiek 

jest świadomy tego zagrożenia . Ale swoim działa

niem zmusza bogów do roztrzygnięć krańcowych. Bo
haterowie Sofokle:;::i doświadczają cierpienia jak naj
surowszej, a zarazem uszlachetniającej szkoły „poz
nawania samego siebie''. Sprowadzeni na rozdroża 

przez okrutne wyrocznie, zdani na zagadkowe odmia
ny losu, wtrąceni w zgubny zamęt umysłu, zmuszeni, 
do nie chcianych działań występnych - sami wydają 
się w c·ęce Erynii - m~cicieletk podziemi oraz ka
rzącej sprawiedliwości. „Dike, wykonawczyni wyro-

Sofokles 



ków ". Ajas odb '·~:·a sob ie i;ycie zucając s'.ę a ostrze 
wlasr:ego m iecz;i . król L:ly.;J s :n sie ie oślepi , Ele
ktra Dejanira . J okasta, Eurydyka, A. tygona same 
szukają śmierci. 

Sofokles µozw:il:t ł bogo. bez zastrzeżeń tr.iwnfo
wać nad nieubłaganym ziemskim losem, nad otchła
nią nienawiści, szaleństwa, k rwawej zemsty, prze
m ocy i gotowośc i d po. o ze:iia ofi :u. Sens c:erpienia 
polega na jego pozornym bezse!lsie. Alb wiem „Zeusa 
wola w tym dziele" - jak czybmy w z:i.kończeniu 
Trach i nek. 

Historia teatru, W. d wnictwa Artystyczne 
Filmowe, Warszawa 1980. 
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CHÓR II 

Swiat jest pełen cudó·.v , 
Ale najcudowniejszym na świecie zjawi.skiem 
jest człowiei<:. 
To an uskrzydlił swoje okręty, 
co szybują pędzone siłą wiatru 
po falach kłębiących s:ę, s.pienio:i.ych, 
To on ujarzmił konie i każe im pługiem 

pruć ziemię. bóstwo najwyższe, 
ziemię nigdy nie wyczerpaną . 

To człowiek znalazł sposób, 
aby chwytać w oka sieci 
pierzchliwe ptaki , 
dzikiego zwierza i mieszkańców głęboki-eh w6:i. 
To on oblaskawil leśne stwory, 
grzywiastym 1koniom narzucił 11prz.ąi: 

i ugiął kark krnąbrnego byika. 
To człowiek wynalazł mowę : sztlllkę wiązania słów. 

I poznał różę wiatrów i odkrył krolestw::i praw. 
Od deszczu ochroni się i chłodu buduje sobie dom, 
Groźne choroby leczy i cierpienia 
I tylko śmierci nie zwalczył człowiek: 

nie ma lekarstwa na śmie:-ć 
Jego przemyślność i zwinne ręce 

dały mu skarby niezmierzone. 
Może ich użyć dla dobra albo zl'1, 
Ten godzien jest ojczyzny 
kto słucha ludzkich praw 
i bogom służy wiernie, 
Lecz nie zasiądzie u mojego stolu, 
ani w mym sercu miejsca nie z.:lajdzie 
ten, co miasta będąc sternikiem 
odurza sią własną wielkością -
bogom i prawom gotów zadawać i:dam. 

CHOR III, 
Szczęśliwe dni niewinnej młodości! 
Szczęśliw'., o których los zaporTL.t.i ał! 

Bo k iedy raz dotk n 'e nas twarda ręka bogów 
dom runie i zmiażdży dzieci. 
Nie odbuduje go już nowe pokolenie. 

Tak, jak na morzu, gdy nadciągnie b;.irza 
wody ,sił kłębią s ię i piętrzą 
i barwią ciemnymi wodorostami 
i z głębin wynurza s:ę czarny piach 
i fale tracą swoją przezroczystość. 

Klątwa nad domem Labdakidów 
nie pozwala rozerwać łańcucha cierpień. 

Nowe nieszczęścia wyrastają z dawnych. 
Czy słaba dłoń 
Uniesie ciężar bog:.l? 

Dzieciom Edypa obiecano światłość 
Lecz wątłą rof.linę radości 
Zdeptal i bogowie piekła. 

... _j~ł~{> 
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Twoj ci potęga . Zeus i , wyższa jest ponad wszystko. 
Mój rozum cię nie ogarnie. 

Sen. brat ś mierci, nigdy nie przym:mie ci powiek, 
ani nieznużony bieg dni l mies ię:y nie wyżłobi 

zmarszczek na twej twarzy. 
W ciąż z tym samym blaskiem 
Twoja obecność lśni na .sklepieniu n iebios 
od niepamiętnej przeszłości aż poz:i granlce 

przyszłości 

twoja wola żyje. 
w wiecznym trwaniu. 
Każda radość zmieszana jest z bólem: 
Zmienna nadzieja wkrada się do naszych pragnief1, 
Wabi nas swoim płomieniem. 

Człowiek robi krok i parzy sobie ~topy. 

Bogowie znają grę pozorów. 
Zmieniają oczy ludz i. 
z·10 staje się dobrem, a dobro staje s ię złem 

skierowany na :iasze życie 
wzrok bogów 
urzeka nas 

i gubi. 

CHÓR IV 

Miłość. niezwyciężona miłość! 

Wszystkie stworzenia żyją w kręgu twojego u ;::aku, 
Czarem osnułaś ·łagodną twarz dziewczyny 
I \\' oamętach morza lśnisz na srebrzy&tej Łusce ryby, 
W legowisku leśnych zwierząt śclelesz sobie posł:mie 
I pukasz do 'Samotnej chaty pasterza. 
Nikt nie jest tak szyb.ki, by umknąć przed tobą: 
Panujesz nad wieczystym t rwanie::n bogów 
I władasz krótkimi dniami śmiertelnych. 
Zapalasz w sercu ,pragnienie 
A pragnienie zatruwasz szaleństwem. 
Sprowadzasz z prostej drogi 
I plamisz zbrodnią niewinne ręce, 

Burzysz krew mężczyzn, 
Przez ciebie syn staje się wrog iem ojca 
I śmierć się czai w błyszczących oczach dzie'l1:zyny. 
Bo całym światem rządzi 

w majestacie boskiego tronu 
Niezwyciężona Afrodyta 
Patrząc na ludzk ie lo~y 

Z zimnym uśm:ech?m. 

Antygona, Sofokles 

(przekład Stanisław HebanoswJr.i) 



Tea t r Dionizosa . Rekonst ruk cja H. B ulle'a i H. W ir
singa, 1,950. Historia te a t r u, l\I. Ber thold 

Lidia W inniczuk 

WIDO WISKO TEATRALNE W STAROŻYTNEJ 

GRECJI I RZYMIE 

Wiesz ty, że ten widz to 
ostatnie z ogniw, o których 
ci mówiłem, że pod wplywem 
kamienia heraklejsk iego jeden 
od drugiego silę bier::e; 
pośredn ie ogniwo t o ty -

śpiewak i ak t or , 
a pierw :::e - Bam poeta. 

P laton 

Poe ta - kt r - w:dz : oto c·. kt órzy ',\· :1o s zą ży

cie do - chociażby najpięk:1ie j szych, lecz martw ych 
muró'.'; teatru. Nazwiska i dzieła największych poe
tów greckich przetrwały i t rud no byłoby mówić o 
dramacie w ieków późniejszych bez poznania twór
czości tych, którzy ten dram t tw orzyli, k tórzy da li 
mu początki. podstawy i w zory. Ale należy też po
:;więc1c nieco uwa" i pozostałym , wymienionym 
przez Platona. „ogn iwo:-n" życ :a teatru - akto r om i 
publiczności; tej publ icznoś c : . k tóra w \\·ielotys ięcz

nym tłumie umiała patrzeć, słuchać · przeżywać głę

boko to. co jej w imieniu poe ty p!"ze kazywał aktor , 
k tóra b 1'1 wrażliwa na no,,·e uj ęcia każdego temat u, 
n a każdą aluzję zawartą w w y powiadanym tekśc:e , i 
bar dzo uczuloną na grę i dy · cję aktora. 

K to wi ęc a.-torów d ob :eral. by zadowolić g sta 
publiczn ości. kto w Atenach organi zov.-ał przedsta 
wienia teatralne? K tedy Pizystra t w drugie j poł. 

wieku VI p.n.e. w ra ma ch pop iera !1:a obrzędów lu
dowych. podniósł wiejskie święta Dionizosa d o rangi 
:ś wi<1t pai1s t\Yo'.\'ych, przeno sząc je do Aten ja i<:o Miej
s '. :ie l u W ie j si.;: ie D ioniz je i włąc zając do urzędo

\\·ego kalend a rza, pieczę :1a d organizowaniem w ido
wiska p rze jęło pa1l.stwo. Ustalono też regulamin obo
\\· iązujący aktorÓ\\' i członków sądu konk ursowego, 
~dyż prze d ' t a•.·:ieaia mia! v ch?.rakter ·onku r su (agon), 
w k óry:n poeci .,,· :;p6łzaw -. d :1 iczyl i ze ' Jbą o !1<1 -

gro d~. 

T ekst now ego d rama tu skł adali poeci rra ręce na j
wyższego urzęd :-iika Aten, a-rch onta-eponymosa, 
p rzy czym ob O \\" i ązani byli przedstawić świadectwo 

stwierdzające ich opinię jako dobrych obywateli. 
Archont wraz z komisją wybierał spośród zgłoszo

n ych dramatów trzy komedie (w wieku IV pięć) oraz 
'trzy t :·agedie (tetralogie1) i au tor om ich „przydzie-

1. Właśc iwie trzy tetralogie, na k tó re skła dały się trzy 
tra ge die (trylogia) i jeden dramat satyrowy, utwór sce
niczn y o nastr oju pogodnym, opa rty na mitach związa 

nyc·h z Dionizosem, a chór skła dał slę z Satyrów. 



lal ehó-r". Po!ega lo to !11a tym, że każdemu z autorów 
był przydzielony spośród najzamożniejszych obywate
li Aten tzw. choregos, który finansował imprezę, wy
wiązując się w ten „PQsób ze swoich obciążeń podat
k owych ·.vobec państwa. Obywatel wyznaczony na 
choregosa poczytywał to sobie za zaszczyt i zasługę 
wobec państwa. 
A koszta ponosił niemałe: do jego obowiązków nale
iało dobrać i opłacić reżysera (didaskalos), nauczy
ciela chóru (chorodidaskalos), muzyków, łożyć na 
utrzymanie chórzystów przez cały okres prób i przy
goto\vań (chór liczył 12 lub 15, a bywało że i 50 
osób), w reszcie musiał zaopatrzyć zespół w kostiumy 
i akcesoria. Ponieważ widowiska odbywały się na 
zasadach agonistyki - konkursu2), choregos starał 
się dobrać jak najlepszy zespół, ażeby zasłużyć na 
wyróżn ienie, gdyż nagrodę otrzymywał nie tylko poe
ta, lecz także choregos, a z czasem zaczęto przyzna
wać nagrody także pierwszemu aktorowi (protagoni
sta). Nagrodą był złoty wieniec oraz suma pieniężna. 
Przed rozpoczęciem przedstawień wybierano drogą 

los wania dziesięciu sędziów, których zadaniem było 
czm,·ać nad przestrzeganiem zasad agonu-konkursu. 
W głosowaniu nad przyznaniem nagród brało udział 
tylko pięciu sędziów, stąd po\viedzenie „decyzja leży 
na kolanach pięciu"'. 

W epoce hellenistycznej teatr nie był już związa
ny ze Ś\viętami i obrzędami :eligijnymi; organizo
w ano p:·zedstawienia przy różnych okaziach w wielu 
większych miasteczka h Grecji, miały ,,;ięc charakter 
rozrywkowy, były zapoczątkowaniem roli teatru, jak;1 
odgrywał w czasach późniejszych aż po dzie11 dzi
siejszy. Wobec zmiany charakteru i roli teatru po-

•st?. \ ·aly wciąż no·.;·e budynk i teatralne w róż.nych 
miastach oraz organ izowano aktorskie trupy, prze
ważnie \\·ędrowne; po ·;;„tawały ta;'.-:że zw i ązki „zawo
do we·', do któr ych P-a l eże li poeci dramatyczni, akto
rzy, I'.1UZycy, ta:;cerze, urzędnicy admi:1ist racyjni, 
kapłan :. 

W Grecji aktorzy cieszyli się wielkim uznaniem i 
szacunkiem. Przec~eż w początkach jed:1ym z ak
torów był sam poeta, autor wystawionego dramatus, 
wystę,;:iowali na scenie znani mówcy; aktorzy k o
rzystali z pewnych przy·.\·llejów, n ie płacili podat
k ów, byli Z\Volnie:1i od sł użb :.-· wojsk owej. Dotyczy 
to oczywiście okresu k lasycznego, inaczej przedsh-

2 Na wystawienie traged ii p rzeznaczon o trzy kole jne dnJ, 
codziennie jeden p oe ta wystawiał s• . ..-o j ą t et ralogi e; . Ca
łość trwała dość długo. w i ę c też p rzed staw ie nia zaczynały 
się w godzinach rannych , a widzowie posll;; ii ·ic; pod
c zas \Vido\visk. 

3. N p. wiadomo, że Sofokles występował w roli Xauzykal 
o raz wieszcza Tamyrasa; slaby gł os nie pozwalał mu po
dejmować się roli w ielk ich bohaterów. 

wiały się sprawy aktorów zawodowych epoki helle
nistycznej. 
Szkół aktorskich starożytność nie miała: aktorzy 

kształcili się u swoich doświadczonych starszych ko
legów i u retorów - nauczycieli wymowy. Wobec 
wielkich rozmiarów budynków teatralnych wymaga
no od aktora silnego głosu: stos.owano więc ćwieze
nia głos o·.ve w ~óżnych pozycjach, stojącej. leżącej; 

obowiązywał ich higieniczny tryb życia, przestrzega
nie diety, niektórzy nauczycieli zalecali im nawet 
wegetarianizm; poza tym wskazany był ruch !1a ś·,v~e

żym powietrzu, masaże, powciągliwość w życiu sek
:::\lalnym. 
Wystawiając dzisiaj tragedię czy komedię antyczną 

reżyser kostiumolog traktuje sprawę kostiumów 
ba rdzo dowolnie: niekiedy stroje te mają przypomi
nać stroje antyczne. to znów widzi się tylko pe \vne 
umowne symbole, albo po prostu są to ubrania na
szych czasów. Jeżeli nawet aktorzy występują w 
strojach „greckich", jest to tylko pewne zbl iżenie 

MarmurO\va maska heroiny z tragedii antycznej 
(Neapol Museo Nazionale) Historia teatru, M. Ber
th old 



do e-poki, lecz n ie jest ukazaniem akt-ora ze sceny 
greckie5, gdyż wcześr.ie . pra wdopodob:1ie w czasa ch 
Ajschylosa, ustaliły się kostiumy konwencjonalne 
oraz atrybuty właściwe każdej postaci. Stro je te nie 
odpowiadały ani epoce, w której rozgrywa się akcja, 
ani epoce , w k tórej > ztukę wystawiano. Kostiumem 
aktora tragiczngo była długa, wysoko przepasana 
sza·ta (chiito.TJ) z rę.kawamli, które należały tylko do 
stro·ju scenicznego, gdyż w życiu codziennym szaty 
greckie rękawów nie miały; chiton bywał w jasnych 
kobrach, często ozdobiony motywami geometrycznymi 
lub fiiguralnymL Ze względu na wielką odległość 

(proskenion - widownia) starano się postacie akto
rów uczynić wię'.{szym i i bardzie j widocznymi. O sią

gano to przez nałożenie obuwia na wysokich podesz
vvc:ch (koturny), wysokiego przybrania głowy (onkod 
które wyd~użało syl\\'et'~ę, a dla zachowania propo ,·
cji ciała aktor był pod chitonem grubo wy.pchany. Ko
stiumy aktorów komediowych były krótkie, dla na
dania postaciom charakteru groteskowego wypycha
no je z przodu i z tyłu, często podkreślano jakieś 

elementy anatomiczne albo anomalia budowy ciała 

jak ga:·b. W komedii nowej zerwano z „udziwnie
niem", zaczęto wprowadzać na scenę aktorów w 
ubraniach na wzór ubrań codzien:1ie noszonych. U
trzymywał się ten zwyczaj na scenie rzymskiej. 

NieodłąC7.11ym elementem kostiumu aktora greckie
go, tak w tragedii jak i w komedii, była maska. 
W~rowadumie maski tłumaczono tradycją, która miała 
początek w czasach, kiedy obchody dionizyjskie 
miały charakter ludowy i kiedy wieśniacy w weso
łych pochodach mieli nakładać na twarz dla zama
skowania się, wytłoczyny winne. Miała ona jednak 
zastosowa!Ilie ·praktyczne: powiększała twarz odpo
wiednio do powiększonej całej postaci aktora, ułat

wiała mężczyiznom wy;konywanie ról kob.iecych (ko
biety nie występowały na scenie), wresu:ie były 

zmo:itowane w ten sposób, że służyły ja!ko wzmacnia
cze głosu. Każda postać, każda rola miała określony 

typ mas.ki, dostosowany do wieku, do chara;;:teru bo
hatera, :-:awet kolor \\·losów był związany z ri:aż<lą 

rolą. 

\V Atenach mogli, wszyscy, bez ograniczeń, nawet 
tniewolnicy, oglądać przedstawienia, nie była jednak 
dobrze widziana obecność kobiet i młodzieży na 
przedstawiieniach komedii, ze względu na często ru
ba szny. ś miały jej język i nieskrępowane gesty. W 
początkach wstęp był bezpłatny, kiiedy jednak tłum 
widzów wzrastał i trudno było niekiedy zdobyć miej
sce, wpr<iwadzono niewysoką opłatę - dwóch oboli 
(wartość skromnego utrzymania w ciągu jednega 
dnia). Piieniądze te przekazywano do kasy państwa, 

które częściowo finansowało imprezę. Perykles wpro
wadził zasiłek dla ubogich, tzw. theorikon, ażeby 

umożli\vić wszystkim wzięcie udz iału w uroczysto
' ciach. Pra~vo otrzymania theorikonu przysługwało 

ty lko obywatelom ateńskim , !którzy musieli przed
stawić dowód, iż w danym d . ·u byl<i w Atenach, 
gdyż zdarzały się nadużycia i podjęc ie zas i.ł.·u w imie
niu nieobecnego. 

Flubl'c:uność teatru antyczneg o reagowała żywo i 
bezpośred::iio ta·k na dobrą grę aktorów, którą nagra
dzano oklaskami i wołaniem , „jeszcze", ja.k na złą; 

pod wpływem głośnych uwag, gwizdania, tupania 
musiał niekiedy aktor zejść ze sceny. Ten sam nastrój , 
może nawet w stopniu swobodniejszym, utrzymywał 
siG w teatrze hellen~styczny;m , kiedy obok traged il i 
komedi•i było coraz więcej występów mi.mów i pan
tomimów, niekiedy na bar dzo dobrym poziomie, nie
k iedy kiepskim, gdyż przeds'iębiorca teatralny nle 
zawsze dobie!'ał najlepsze siły . 

Lid ia Win niczuk 

(Scena nr 5 1975 r. s•r. 10-12) 

Maska n iewolnika. Wiek III ,p.n.e. (Mediolan Museo 
t eatrale all a Scala) Historia teatru, M. Ber thold 
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