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Od reżysera 
I 

a nasz dworzec 
nie zajeżdżająjuż pociągi . 

awet zegar zaniechał od l iczać czas. 
Przetrwały tylko przeciąg i peronu 
i hala oczekiwaó - nasza agora. 
Tam się schodzimy - po kataklizmach. 
Od dawna ... 
Od tak dawna, że ktoś powiedział: 
od sofoklesa. 
. iadamy ,,. ~woich stallach 
czekaj ąc na przybycie naszych cieni . 
Jemy, pijemy ... 
Uczymy się oddychać 
nową chemisferą. 

Dźwigamy ciężar powiek, 
wycieramy spocone czoła, 

załamujemy ręce, 

mówimy -
j esteśmy mówieni. 
Dławimy ślinę, 

w ściśniętych wzruszeniem przełykach 
i miaźdżymy pałce, 
by dodać otuchy • 
tym co za nas 
raz jeszcze i jeszcze raz 
głoszą swoje pyszne: ,,Nie" 
i pokorne: , Nie". 
Tym, co nie tak, jak my -
bezkarnie 
przechodzą przez bramę śmierci 
w życie 
spalając się w swym dumnym uporze. 
To są nasze „dziady". 
Odprawiamy je, 
bo tak nakazuje nam daimonion -
duch, 
który mówi: 
jak Dionizos powstaniemy z martwych, 
a nasza wspólnota, 
ten drżący chór starców, 
mimo wszystko -
ocaleje. 

Bogdan Ciosek 

Wyobraźmy sobie, 

źe j esteśmy w Atenach dwa i pól tysiąca lat temu. Jest pora wiosny, w 
gaju u tóp Akropolu, podówczas o wiele bujniejszym niż dziś, barwi 
się mnóstwo przeróżnych kwiatów. Liście drzew często roztrąca nad 
naszymi głowami ptak. W dniach Wielki~h Dionizjów odbywają się w 
tutejszym teatrze przez kilka dni, od rana do wieczora, spektakle, każ
dego dnia cztery przedstawienia. Idziemy ścieżką przez gaj do teatru, 
siadamy w którymś rzędzie ław Nad nami błękitne niebo, blisko nas 
zieleń, a z jednej strony szara skala Akropolu. To, jakie widowisko 
przed nami się roztoczy w teatrze, zależy od tego, czy jest dzień trage
dii, czy dzień komedii . 

.. . 

Zygmunt Kubiak 
Mitologia Greków i Rzymian, 

Warszawa 1998 



Z greki pochodzą 

takie słowa, jak teatr, dramat, tra
gedia, komedia, scena, epizod, mu
zyka, chór, charakter, mim i dia
log (a także historia). Po takim 
wstępie dobrze byłoby wywieść 
(. .. ) początki greckiego teatru od 
prastarych, prymitywnych obrzę
dów. Rzetelność nakazuje jednak 
przyznać, że jeśli nawet tak było, 
nie mamy żadnych dowodów na 
związek teatru z rytuałem i nic 
konkretnego o tym nie wiemy. 
Tragedia i komedia, w historycz
nym sensie terminu, były naj
prawdopodobniej wynalazkiem 
jednej, szczególnej, bynajmniej nie 
prymitywnej kultury. Powstały na 
zapotrzebowanie społeczne i rozwi
nęły się, by Grecy - uwielbiający 

współzawodnictwo - mogli rywa
lizować ze sobą również pod wzglę
dem prestiżu kulturalnego. 

( ... ) 

P rzede wszystkim Ateńczycy 

zorganizowali nowe wiosenne 
obchody ku czci Dionizosa, zwane 
Wielkimi Dionizjami. Święto po
wstało z połączenia kilku po
mniejszych lokalnych uroczysto
ści z okazji winobrania. Na nowe 
- państwowo-religijne! - obrzę
dy przeznaczono rozległy teren u 
stóp Akropolu, nieco powyżej 

świątyni Dionizosa, na południo
wo-zachodnim stoku ateńskiego 
wzgórza. Dolna część, orchestra, 
służyła przedstawieniom (orche
stra znaczy tyle, co miejsce do 
tańca) , a całą budowlę zwano the
atron - czyli miejscem gry i jej 
oglądania zarazem. 

P ierwotnie procesjom i pocho
dom ofiarnym Wielkich Dio

nizji towarzyszyły konkursy ku 

czci boga, odbywane w obliczu 
zgromadzonej publiczności. Grec
kie „festiwale" składały się z 
konkursów muzycznych, śpiewa
czych i tanecznych, a także zawo
dów sportowych (np. igrzyska 
olimpijskie). Tworząc program 
nowych Dionizji, Ateńczycy za
pragnęli wprowadzić nie prakty
kowane dotąd dyscypliny. 

Z razu była to rywalizacja w 
dwóch dziedzinach: dyty

rambie i tragedii. Dziesięć chó
rów po 50 mężczyzn i dziesięć 
po 50 chłopców (co dawało łącz
nie aż tysiąc wykonawców) wal
czyło ze sobą , przedstawiając 

dytyramby, czyli skomplikowa
ne pieśni poświęcone najczę

ściej Dionizosowi, połączone z 
tańcem (choreografię realizowa
no na planie koła). O ile dyty
ramb był dawną formą poetyc
ko-muzyczną, znacznie straszą 

niż Dionizje i nie pochodzącą z 
Attyki, o tyle tragoidia (trage
dia) wydaje się być czysto ateń
skim wynalazkiem, ściśle zwią
zanym z nowopowstałymi ob
chodami. W dorocznym konkur
sie mogło brać udział tylko 
trzech pisarzy, z których każdy 
prezentował po trzy tragedie. 
Niebawem do grupy dołączył 
kończący widowisko dramat sa
tyrowy( ... ). 

Za datę pierwszego konkursu 
przyjmuje się rok 534 

p.n.e. Zwycięzcą miał być wów
czas Tespis. Nie mamy jednak 
żadnych dowodów na realne ist
nienie Tespisa, niewykluczone, że 
był postacią wymyśloną. 

(. .. ) 

T ragedia ( ... ) mówiła o cierpie
niu, umieraniu, nieuchronno

ści losu, odpowiedzialności, winie, 
zemście, odkrywaniu tajemnicy, 
uleganiu słabości, gniewie, oszu
stwie, wytrwałości i trudnościach 
w rozpoznawaniu tego, co boskie. 
( ... ) w tragedii w przeciwieństwie 
do wypowiedzi pojedynczego gło
su w jednostajnym metrum partie 
jambiczne, czyli monologi i dialo
gi, przeplatane były melorecyta
cją i tańcami chóru (chorus). W 
istocie owa naprzemienność scen 
akcji właściwej i występów chóru 
jest podstawą struktury greckiej 
tragedii. Typowy chór liczył 15 
członków - wszyscy byli obywa
telami Aten - i, choć ich prze
wodnik czasem przemawiał w 
imieniu grupy, tworzyli jedność, 
zawsze tańcząc i śpiewając uniso
no. Ich pieśni miały strukturę 
stroficzną i symetryczną (strofa 
- antystrofa), ozdobione były 

muzyką i układami choreograficz
nymi; taniec, inaczej niż w przy
padku dytyrambu, był silnie zryt
mizowany, dominowały w nim 
układy symetryczne. Wierszom o 
różnych stopach ( ... ) towarzyszył 
dżwięk podwójnej piszczałki zwa
nej aulosem. Muzyka i choreogra
fia wyrażały raczej nastrój i ogól
ną atmosferę , a w mniejszym 
stopniu stanowiły ilustrację nar
racyjnych treści pieśni. 

T radycja chóralnych śpiewów i 
tańców jest znacznie starsza 

od samej tragedii. Chóry towarzy
szyły wszelkim uroczystościom -
wykonywały hymny, na cześć bo
gów, uświetniały wesela, pogrze
by, ( ... ), dytyramby i, dowodzą te
go wiersze Pindara, zwycięstwa w 
igrzyskach sportowych. Pieśni 

chóru attyckiej tragedii łączą i 
adaptują tradycyjne motywy -

urywki mitów, przykazania natu
ry moralnej i religijnej , wątki ak
tualne - i przetwarzają je w po
ezję o charakterze dyskursyw
nym, niekiedy aluzyjnym. Co 
istotne, pieśni chóru nie zapusz
czają się ani w rejony narracji fa. 
bularnej, ani argumentacji, z pa
roma wyjątkami, nie biorąc bez
pośredniego udziału w akcji. Ich 
rolą jest reagować, obserwować, 

porównywać, sugerować przesła

nie moralne, symbolizować spo
łeczność i wydobywać sens ogól
ny całego utworu ( ... ). 

N iektóre z antycznych żródeł 
podają, że tragedia u swych 

początków składała się wyłącznie 

z chóru. Nie wydaje się to prawdo
podobne, gdyż dopiero połączenie 
jambicznych wypowiedzi aktor
skich ze śpiewem i tańcem chóru 
tworzy tragedię , stanowi o jej isto
cie. ( ... ) Na uwagę zasługuje jed
nak to, że we wszystkich zacho
wanych do naszych czasów trage
diach znajduje się scena zapisana 
w metrum do śpiewania (czasem z 
domieszka jambów recytacyj
nych), w której biorą udział za
równo chór, jak i jeden lub więcej 
aktorów. Jest to kommos, czyli 
pieśń żałobna, lament. Te śpiewa
ne fragmenty oznaczają przełom 
emocjonalny i należą do narracyj
nej części fabuły, znacznie odbie
gając od typowych pieśni chóru. 
Są zarazem swobodniejsze formal
nie, barwniejsze i mniej logicznie 
uporządkowane od aktorskich 
partii mówionych. Ta mieszana 
forma powstała prawdopodobnie 
w wyniku twórczej współpracy 

aktora i chóru. 

Fragment eseju Oliviera Taplina 
Teatr grecki, zamieszczonego w "Historii 
teatru" pod red . Johna Russella Browna, 

Warszawa 1999 
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Dionizos Na attyckich wazach widzimy Dionisosa
-Bakchosa stale z rogiem do picia lub 

z pucharem, albo gałązkami z winnicy. w póź
niejszych wiekach będzie on dla Greków w co
raz większym stopniu bogiem winorośli i wi
na. Wcześniej jest bogiem płodności i wegeta
cji, wprawdzie nie zboża, bo to dziedzina De
meter, lecz drzew i krzewów, wśród nich zaś 
winorośli. Frygijczycy, czczący Diounsisa, 
wierzyli, że zimą bóg ten śpi albo leży w wię
zach, budzi się zaś albo wyzwala w ciepłej po
rze. Oddawali mu także hołd jako dziecięciu 
( ... ). 

D ioniz}e ~ałe, czy~i Wiejskie, obchodzono 
w rrues1ącu PoseJdeonie (koniec grudnia 

- początek stycznia). Była to pora otwiera
nia naczyń z młodym winem. Odbywały się 
wtedy zabawy ludowe, procesje, przedstawie
nia grup aktorskich, a również tzw. askolia
smos, taniec w workach: uczestnicy próbo
wali wykonać tańce czy podskoki na skórza
nych, nadmuchanych workach (. .. ) po winie, 
wysmarowanych oliwą, aby była bardziej śli
skie; wygrywał ten, kto się na worku utrzy
mał najdłużej . 

L e~aj~' (Lenaia, od wyraz~ l~nos, ,,tłocznia 
wrna ) przypadały w rrues1ącu Gamelio

nie (styczeń-luty), kiedy tłoczono wino. Wy
prawiano wtedy uczty, na ulicach szumiały 
wesołe pochody, w teatrze Dionizosa u stóp 
Akropolu odbywało się współzawodnictwo 
dramatyczne, wystawiano komedie i tragedie. 

A n~es~er~e ~---) były najstarszym ze świąt 
diomzY)sk1ch, w Iniesiącu Antesterionie 

(luty-marzec). Odprawiano wówczas symbo
liczne zaślubiny żony Archonta-Krola z Dioni
zosem. Trzeci dzień święta oddany był uroczy
stościom rodzinnym, czci zmarłych; ( ... ) 

D ionizje ~ielkie, czyli_ M~ejskie, obchodzo
no w dniach 8-13 miesiaca Elafebolionu 

(marzec-kwiecień) . W pierwsiym dniu proce
sja przenosiła posąg Dionizosa ze świątyni na 
stoku Akropolu do gaju herosa Akademosa 
tu zaś składano hołd bogu i biesiadowano. Na'. 
stępne dnie były porą największego współza
wodnictwa dramatycznego, wystawiania tra
gedii i komedii, porą teatru dnionizyjskiego. 

( ... ) 

W idowni_a anty~znego t:atru skła~ała się z półkolistych, wspinają
cych się w gorę rzędow ław, ktore otaczały leżący w dole, okrą

gły plac gładko brukowany, zwany orchestrą( .. . ). Aktorzy występowa
li tylko trzej naraz, ale w różnych częściach sztuki ten sam aktor mógł 
ogrywać różne postacie, wyobrażone różnylni maskalni; występowali 
aktorzy zawsze w maskach. ( ... ) Przez niemal cały zaś czas trwania 
przedstawienia znajdował się na orchestrze chór, czyli zespół ludzi, 
również w maskach - którzy wykonywali rodzaj powolnego tańca i do 
wtóru muzyki wygłaszali Iniędzy poszczególnylni epizodalni poetyckie 
teksty związane z akcją utworu. ( ... ) ... żartobliwa twórczość kwitła też 
pod błogosławieństwem Dionizosa. Ale zdaje się, że głębszą warstwą je
go tajemnicy związana jest inna dziedzina dramatu, sztuka tragiczna. 
W każdym z dni poświęconych tej dziedzinie odgrywano w teatrze Dio
nizosa tetralogię jednego autora, obejmującą trzy tragedie, związane ze 
sobą tematem, albo nie związane, oraz pogodny dramat satyrowy. W 
tym dramacie występował chór przebrany za satyrów, towarzyszy Dio
nizosa (. .. ). Rozkwitnął ów gatunek spektaklu w tym samym V wieku, 
był on jakby odetchnieniem po tragediach, roztaczał bowiem tematy 
Initologiczne pogodnie, z akcją rozgrywającą się w otwartej przestrzeni 
- na łące , w lesie. Najważniejszymi jednak przedstawienialni podczas 
Wielkich Dionizji były tragedie. Pierwszego z wielkich tragików, Aj
schylosa (525-456) palniętano jako patrona tej dziedziny sztuki. Dwaj 
główni następcy to Sofokles (496-406) i Eurypides (480-406). 



P rehistoria owego gatunku literackiego 
nie jest dla nas całkiem jawna, ale spo

ro nawet w półmroku możemy wyśledzić. 
W samej greckiej nazwie tragodia błyska 
jeden z tropów. Znaczy ona: ,,pieśń (ode) 
kozłów (tragoi)". Słyszymy, że już w epoce 
archaicznej należały do obrzędów ku czci 
Dionizosa śpiewy chórów i tańce wieśnia
ków, którzy pono występowali przebrani 
w skóry kożle , imitując satyrów. (_ .. ) 

P rzede wszystkim trzeba rzec, iż trage
dia była dziełem sztuki, a zarazem ob

rzędem . W teatrze ateńskim doby klasycz
nej grywano ją wyłącznie podczas świąt 
Dionizosa ( .. . ). 

O prócz niewątpliwych momentów ła
godności Dionisos objawia się ludziom 

w przerażającej , a przynajmniej oszałamia
jącej dziwności, w szaleństwie przekracza
jącym granice zwykłego ludzkiego do
świadczenia. ( ... ) Ze świadomości - zna
miennej dla sztuki tragicznej - że sprzecz
ności , jakie przenikają życie, są nierozwią
zalne, wynika szczególne znieruchomienie, 
jakiego świadkami jesteśmy w każdej z 
wielkich tragedii attyckich. Sztuka grecka 
zna dwa rodzaje znieruch-omienia: ten wła
śnie, który wynika z rozpoznawania nie
rozwiązalności, i ten, który roztacza się w 
godzinie południa, gdy bóg pastwisk. Pan, 
gra na swojej fletni ( ... ). 

W finałach wielkich tragedii są oba te 
rodzaje nieruchomości, łączą się one 

z sobą. Dlatego tragedia grecka jest ciężka 
jak głaz, a zarazem piękna. Arystoteles 
powie w Poetyce ( ... ), że „przez litość i 
trwogę tragedia dokonuje oczyszczenia ta
kich doznań" ( ... ). Próbuję to, przynaj
mniej w jakimś przybliżeniu tak określić: 
w nierozwiązalność poeci tragiczni wpa
trują się w milczeniu. Tragedia jest sztu
ką milczenia i formy, milczącej formy. 
Przyszłe wieki będzie urzekała albo zdu
miewała formalność tragedii greckiej. 

Zygmunt Kubiak 
Mitologia Greków i Rzymian, 

Warszawa 1998 

Sofokles 

S ofokles, drugi z wiel
kiej trójcy tragików 

greckich urodził się oko
ło roku 496 przed Chry
stusem w attyckim de
mie Kolonos, położonym 
o kilka kilometrów na 
północ od Aten. Był sy
nem zamożnego płatne
rza ateńskiego, Sofilosa. 
Młodszy o jedno pokole
nie od twórcy tragedii 
greckiej, Ajschylosa, ja
ko szesnastoletni chło
piec, miał w 480 roku 
przewodzić chórowi mło
dzieńców podczas uro
czystości związanych ze 
zwycięstwem nad Persa
mi pod Salaminą; w tej 
właśnie bitwie Ajschy
los walczył z bronią w 
ręku o wolność Hellady. 

Życie Sofoklesa upływało w 
okre ie największej świetności 
Aten, w cza ach Kimona i Pery
klesa: zwycięstwa nad Persami 
nie tylko zapewniły państwu 

ateńskiemu przodującą rolę poli
tyczną, ale stały się równieżpo
czątkiem niebywałego rozwoju 
Aten jako centrum kultury i sztu
ki. Posiadamy dostateczną ilość 
wiarygodnych informacji, by 
stwierdzić, że Sofokles brał czyn
ny udział w życiu politycznym 
swojego kraju: w latach 443-442 
pełnił funkcję hellenotamiasa, 
czyli skarbnika kasy Związku 
Ateńskiego . Dwukrotnie powie
rzano mu urząd stratega; po raz 
pierwszy w roku 440 podczas tzw. 
wojny samijskiej (441-439), kiedy 
jako współpartner Peryklesa 
uczestniczył w tłumieniu anty
ateńskiego powstania na wyspie 
Samos, po raz drugi za czasów Ni
kiasza. Po klęsce wyprawy sycy
lijskiej w roku 413 wybrano Sofo
klesa na członka komisji tzw. pro
bulów, której zadaniem była li
kwidacja grożnego kryzysu, jaki 
przeżywało państwo ateńskie. 
Źródła starożytne podają, że był 
on kapłanem jednego z herosów
-lekarzy; kiedy w roku 420 wpro
wadzono do Aten kult Asklepiosa, 
Sofokles przyjął posąg boga do 
swego domu aż do czasów wybu
dowania świątyni Asklepiosa. W 
uznaniu pobożności oraz specjal
nych zasług religijnych otaczano 
Sofoklesa po śmierci kultem jako 
herosa Dexiona. Wielki tragedio
pisarz zmarł w wieku 91 lat w dru
giej połowie 406 roku, a więc krót
ko przed ostateczną klęską Aten 
w wojnie peloponeskiej (405). 

Wokół biografii Sofoklesa naro
sło w starożytności sporo materia
łu anegdotycznego, który pomimo 
mniejszej wiarygodności faktogra
ficznej rzuca jednak pewne świa
tło na sylwetkę ateńskiego poety. 
Słyszymy mianowicie, iż Sofokles 
odznaczał się niezwykle miłym i 
wesołym usposobieniem, urodą, 

czarem osobistym, pogodą ducha i 
równowagą psychiczną; z innych 
cech wyróżniających wskazano je
go głębokie poczucie sprawiedli
wości i praworządności, a wresz
cie prawdziwą pobożność. ( .. . ) 
Twórczość Sofoklesa obejmowa

ła prawdopodobnie 123 sztuki, 
liczba jego zwycięstw w konkur
sach tragediowych były nie 
mniejsza niż 18, a być może sięga
ła nawet 24. W innych agonach 
tragediowych zdobywał Sofokles 
drugie miejsce, nigdy natomiast 
nie zajął trzeciej pozycji. Pierwsze 
zwycięstwo sceniczne odniósł w 
468 roku, rywalizując z Ajschylo
sem o pierwszeństwo w konkur
sie. W przeciwieństwie do utwo
rów Ajschylosa tragedie Sofokle
sa nie tworzyły trylogii tematycz
nych wysnutych z jednego mitu, 
lecz stanowiły trójczłonowe kom
pozycje. Znamy dzisiaj około sie
demdziesięciu tytułów tragedii i 
osiemnastu dramatów satyro
wych Sofoklesa, ( ... ) oto tytuły za
chowanych tragedii: Antygona, 
Król Edyp, Elektra, Ajas, Filoklet, 
Edyp w Kolonos ( ... ), dramat saty
rowy Tropiciele. 

Stanisław Stabryła 

Antologia tragedii greckiej 
Kraków 1989 
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Zastępca dyrektora 
do spraw ekonomicznych: 

Helena Równicka 

Biuro Obsług i Widzów: 
Jolanta Wędzik, 

Danuta Skurzyńska , 

Jacek Januszko 

Kierownik techniczny: 
Jerzy Kotuła 

Zespół obsług i sceny 

Sekcja świ atła i dźwięku: 
Mac iej Kędz i e rs ki , 

Paweł Dąbek , 

Eugeniusz Piotrowski, 
Leszek Wiś l a k 

Pracownia perukarska: 
Agnieszka Bałazy, 

Mari a Bem 

Rekwizytor: 
.G rzegorz Dzwonek 

Pracownia modelatorska: 
Andrzej Słowiński 

Montażyśc i sceny: 
Piotr Labiś , Łukasz Zimny, 

Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, 

Krzysztof Czermak, Tomasz Cesarz 

Garderobiane : 
Jadwiga Goncerz, Dorota Jamrocha, 

Danuta Pater, Leokadia Penkala 

Pracownia: 
Wanda Kubat, Maria Bronisz, 

Halina Gocyła, Jolanta Stompel 

Pracowni a stolarska : 

' 

Witold Kraczyńsk i , Kazimierz Zimny, 
Ryszard Sojka 

I 

I 
f 

Biuro Obsługi Widzów 
( l . piętro wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
za kładów pracy i szkół 

na bi I ety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00 
tel. 266-11 -27 

Kasa Teatru czynna 
we wtorki , środy i czwartki 

w godz. 9.00 - 12.00 
w piątki 

w godz. 16.00 - 19.00 
w soboty i niedz iele 

w godz. 15 .00 - 18.00 
te l. 266-11-27 

W ydawnictwo Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Joanna M alicka 

Opracowanie graficzne: 
M arek Michal ski 




