


Co wiemy o teatrze antycznym? Jak m a wy L}dać insceni
zacja tragedii Eurypidesa? Aktorów było trzech. używali masek. to
warzyszył im dwudziestokilku sobo męski chór, wszystkiemu zaś 
przyglądało ię kilka tysię ·dz.ó . Zarówno aktorzy, jak i b r 
śpiewali, tańczyli, krzyczeli i zyw gc: tykulowali. A widownia? Wy
obraźnia p uwa koiarze ia z inn)mi publicznyrru wyCłarzenia
mi, w j · <.h brali udział G :y: procesje, er ru o "Wrllcze, za.; 

wody sp rtowe, publicrne d baty, procesy sądo . w· dom ' . 
widzowie pontan.iczie dawali W}'T<lZ swoim emocjom, często . kraj
nym. Poza tym wliród hó ów mogli rozpoznać znamienityd1 
człon ·w lokalne1 spoleczn · , szczególnie za.~ ich pociechy; wy
stęp w chórze stanowi! bowiem stały element edukacji - nastęj> 
nym w kole1ności byto wo1sko. Co ciekawe, w więk.szo 'ci 7.aCh 
wanych teks 'w chór t dziewczę kobiety lub t.m:y. N , wy
obraźmy obi r.}czych piłkarzy O ry pole tań z.ących na tadio
rue takich kostiumach. 

Eurypides zaimu1e wśród antycznych autorów miej c zczegól
n . Wiadomo, że jeg sztuki wywierały b dzo silne wr:iżeni na pu
bliczności, nie wiedzi ć cz mu jury o niało je znacznie niż j. Zda
rzyło się nawet, że Eurypidesowi odebrano przyzną na , po
nieważ jego spektakl łamał panujące zasady. Jedna z po taci swo
im monologu opisywała drog , którą przebyli widzowie zmierza
iąc do teatru. Opis precyzyjnie oddawał rzeczywistą topografię - nie 
zgadzały się tylko nazwy. Świat spektaklu rozszerzył ię niebezpiecz
nie wchłaniają na moment nie tylko najbliższą okolicę, lecz rów
nież widoczne w tle morze, które nie było już tym samym, znajo
mym morzem. To się jurorom nie podobało. Mimo euforycznej 
reakcji publiczności, nagrodę przyznano komu innemu. Przygody 
takie d wieków sp tykają świadomych twórców, którzy przekra
czają obowiązujący modeL majstrując swoimi wstrętnymi palucha
mi w bezpiecznej, bezrefleksyjnej wizji świata. Podobn Eurypides 
zginął rozszarpany praz psy. Ironia i performance, do końca. 

Ifigenia w Aulidzie to ostatni tekst Eurypidesa; on sam nigdy nie 
widział reali?.acji, brakujące fragmenty uzupełnił jego syn. 

W przeciwi óstwie do innych zachowanych tekstów Gak Elek
tra, Bachantki c:zy Medea) ten nigdy nie cieszył się popularnością. 
A jednak jest to tekst niezwykły. Historia jak z von Triera 
- nad brzegiem morza od dziewięciu miesięcy rozjuszeni żołnie
rze czekają na wiatr, by wyruszyć na Troję. W konsekwencji pro
roctwa córka króla ma zostać złożona w ofi rze. Aby nakłonić ją 
do przyjazdu władca Agamemnon wymyśla bajeczkę o j j rzeko
mym ślubie z Achillesem. Matka, Klytajmestra, postanawia towa
rzyszyć córce jest jednak pełna obaw. Wszak znudzone wojsko pra
gnie zrównać z ziemią Troję z powodu jej własnej siostry, Hele
ny, która uciekła tam z niejakim Parysem. Chór to kobiety z po
bliskiej Aulidy, które przychodzą nacieszyć oczy widokiem atletycz
nych męskich ciał. Tyle jeśli chodzi o mit Eurypides podchodzi 
do niego bezwzględnie, wykorzystując model greckiego teatru, któ
ry zaczyna ię rozsypywać w oczach, niczym komputer, który na
gle .al ię siebie świadomy. 

Trzej aktorzy są jak trzy żywioły. Linie granych przez nich po
t ci krzyżują się nieustannie, dążąc do wykorzystania wszystki :h 

żliwy h kombinacji. W Ifigenii role rozdane są w następujący 

ób: 

Aktor I - Agamenmon, Achilles 
Aktor II - Starzec, Posłaniec, Ifigenia, Posłaniec 
Aktor ill - M nelaos, Klytajmestra 

Agamenmon/ Achilles właściwie nie schodzi ze sceny, nie licząc 
krótkich momentów na zmianę kostiumu. Aktor tworzy dwie, 
na pierwszy rzut oka zupełnie sprzeczne, postaci: dojrzałego przy
w ' de i ,złotego chłopca" - takie miejsce zajmują Agamemnon 
i Achill s w greckiej mitologii. Takie też były ich maski. Ale to do
piero początek, bo im dal j zagłębiamy się w precyzyjną urypid 
sowską układankę, tym bardziej uwidaczniają się podobieństwa. 
Król nie jest królem, a działania bohatera jak najdalsze są od bo
hater twa Wobec nieuchronnie zbliżającego się mordu dziecka obaj 
okazują się kompletnie bezradni, co więcej udaje im się znalcić mo
ralne wymówki, żeby pozo tać w bezruchu. Siła okazuje się być 
bezsilnością, a boskie pochodzenie - emocjonalną imp tencją. Im 
bardziej aktorowi udaje się zróżnicować postaci, tym mocniej bo
li ukazanie ich prawdziwych twarzy. Ostatecznie odnosi się nawet 
wrażenie, że postaci ukrywają się w sobie nawzajem. 

Ciekawie ma się rzecz z Menelaosem/Klytajmestrą. Oboje oszu
kani przez swoich życiowych partnerów nie są w stanie połapać 
się w panującej kan encji. O boje cierpią z p wodu bycia tym dm
gim: Menelaos jest bratem władcy Agamemnona, Klytajmestra - sio
strą pieknej Heleny. 

I na koniec Aktor Il, mistrz przemiany, głodny teatru, grający 
postaci o największym zróżnicowaniu. Jego nienasycenie jest jak 
ciekawość dziecka - sam od pi rwszego słowa do ostatniego tchnie
nia chce opowiedzieć swoją historię . Jakby w tym pędzi próbo
wał zgubić przeznaczenie; w ciągu metamorfoz W)mknąć się nie
uchronnemu. I już po śmierci Ifigenii powraca, żeby opowiedzieć 
o jej „cudownym" ocaleniu. Gorzko. 

Czy publiczność rozpoznawała pod zmieniającymi się maska
mi tych samych trzech działających? Nie znam żadnego źródła, któ
re pozwalałoby na udzielenie choćby prawdopodobnej odpowie
dzi. Badacze również milczą na ten temat. Wyobraźmy sobie jed
nak widownię na dziesięć tysięcy widzów i stojącego przed nią ak
tora śpiewającego (bo prz ież większość tekstu była śpiewana) kil
kudziesięciowersowy monolog. Mimo niezwykłej akustyki . tycz
nych amfiteatrów nie trzeba chyba nikogo przekonywa ', że wyn -
gało to nie lada wysiłku. I na tym nie koniec, bo przecież mamy 
tu do czynienia z teatrem, który nie tyle cl tarczał rozrywki lecz 
prowadził (a przynajmniej starał się) do „o czenia emocji", czy
li katha?Sis. Nie zagłębiając się zbytnio w kwesti rekonstrukcji, moz
na śmiało przyjąć, że aktor w jednym geście, w jedym momencie 
musiał dać z si bie wszystko. Tylko cóż t może znaczyć <lzi iaj ... ? 
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