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Gdy wysłał Władca Przestworzy 
Przeciw trojańskiej ziemi 
Młodzież pod wodzą dwu królów, 
Panów nad okrętami; 
Wysłał także dwa orły, 
Jeden orzeł był czarny, 
A biały był orzeł drugi. 
I siadły przed wojskiem dwa orły, 
Rozszarpując samicę zajęczą, 

Brzemienną, rodzić .gotową. 

Spiewaj cierpienie, ciel'pienie, 
Lecz niechaj dobro zwycięży . 

Mądry wróiibita tych wojsk 
Widząc, jak dwaj królowie, 
Dwaj bój - miłujący Atrydzi, 
Różnią się duchem, 
Pojął, że to oni właśnie 
Rozszarpują samicę brzemienną 

I tak im wieścił: 
„Wyprawa ta nieuchronnie 
Zdobędzie miasto Priama, 
A skarbce jego przemocą 
Otworzy Przeznaczenie. 
Oby tylko gniew bogów 
Nie rzucił mroku na ostrze 
Wyk·ute pr;e<:iw Troi. 
Artemida przeczysta 



OREST ES 

• 

Gniewna jest na wasz ród, 
Gdyż gońcy skrzydlaci je j jca 
R zszanpali samicę brzerni ,..nną , 

Nim zległa . 

Patrzy bogini dziewicza 
Ze wstrętem na ucztę orłów. 

Spiewa j, śpiewaj ci erpienie, 
L ecz niechaj dobro zwydęży . 

Wzywam c ię , Boże Pieśniarzu , 

Wiat r Grekom przeciwny ucisz; 
N ie ·daj Artemidzie pow. trzymać 

Dł ugich okrętów. 

Żąda bogini of iary 
Beziboi.n ej, bezradosnej , 
Wróżącej walkę krewnych 
I ,nieugaszoną nienawiść 
Do prawego mał'żonka. 
Gdyż mieszka tam straszliwa 
Domu owego pani 
Gniewu zajadłego ;pełna. 
l pomści ona swe dziecko." 

ak z lotu ptaków 
Kalchas im wróżył, 
A gdy zakończył, 
Dodał do wróżby 
Błogosławieństwo roz1egłe 

Dla obu królewskich domów. 
Podobnie uczyń i ty, 

Spiewaj cierpienie, cierpienie. 
Lecz ni echaj dobro zwycięży. 

Nie winił owego wieszcza 
Starszy z braci wiodących okręty 
r uczynił wyro.k losu. 



Greków zastępy 
Na brzegu Aulidy 
Pod wichrem dmącym 
Od Strymonu, 
Rozikołysane na kotwicy 
Cierpią głód. 

Uderza fala przeciwna, 
Nie szczędzi okrętów i lin, 
A czas się wydłuża, wydłuża, 
Marnieją młodzi Grecy. 

Gdy wieszc:z;biarz ogłosił, 
Ze zna lek straszliwy, 
Który uci5zy 
Głębinę wzburz-oną, 

Kr61 córkę złożył w ofierze. 

Wodzowie stęsknieni za wojną 
Wzgardzili jej skargą żałosną , 

Gdy ojca wzywała na pomoc. 
Poniesiono ją jak koźlę na ołtarz 

I ·usta jej zakryto, 
By· przekląć nie mogła, biedna, swego rodu, 
Ona, rozkwi.tający kwiat, 
Scięty o świde. 

Tego, co działo się ,później, 

Oczy me nie widzfały, 
Więc opowiedzieć nie mogę, 
Lecz sprawdziła się wróżlba Kalchasa. 

Przyszłości nie rozważam tu; 
Pozdrowię ją, gdy nadejdzie , 
Albowiem <Yhjawi się nam 
W .porannych promieniach słońca. 

• 

AGAMEMNON 

Prawie wazysłkle wielkie trageclJe 
dadzą się opowiedzieć 
w dwóch lub trzech zdaniach. 

JAN K OTT e Zjadanie Bogów 



KASSANORA 

Jest próżnością I iclupotą twierdzenie. 
te znamy grrk~. 
gdyi nasza uJewlcdza uezynilaby nas 
najgor ·zymi uczniami w klasie. 
Nie wiemy, jak brzmialy s ł owa, 

nie wiemy icdzle należy się śmiać, 
an i Jak l{rali aktorzy, 
a pumlędz~· tym obcym ludem. 
a nami Istnieje nic tylko różnica pot'hodzenla i kz~·kow, 
lecz t ak'Żt' olbrzymia przepaść 
dzieląca na.szt• tradycje. 
Tym bardziej zdumlewaj11ra jest nasza chęć poznan ia grrki, 
wiekuis te pragnienie powrotu do Grecji 
i nieustann e tłumaczenie sobie znaczeń greki. 
cho któż może powiedzieć. 
ile prawdziwego podoblenstwa do greki 
Jest w tych dziwacznych u lam kach i skrawkad1 my~li'! 

WIRG I N I I\ WOOLF e O 11 ieznajomośc 1 ?Teki 

" 

„ 

ESEJ 
DLA KASSANDRY 

Jerzy Stempowski 

U starych autorów greckich Kassandra jest postacią 
symboliczną, przedstawiaj ącą dramat wewnętrzny 
i bezsilność pr6rok6w. 
W ,Iliadzie" postać Kassandry jest zaledwie naszki
cowana. W świecie homeryckim, gdzie bogowie pro
wadzą bohaterów za rękę ku sławie i zgubie, nie ma 
miejsca na dialoe proroka z jego ludem. Dialog taki 
należy do świata republikańskiego. Tam dopiero wy
stępuj e różnica między tym, k.tóry widzi, i jego nie
widomym otoczeniem. 
Postać Kassandry tragicznej jest tworem wyobraźni 
ateńskiej, wzrastającym i dopełniającym się w demo
kracji. Wśród zachowanych ipomników literatury naj
więcej mówi nam o Kassandrze Aischylos w „Aga
memnonie" i Eurypides w „Trojankach". 
Kassandrę, córkę Priama, nauczył przepowiadać za
kochany w niej Aipollon. „Walczył o moją miłość, 
mówi o nim Kassandra. Bóg o jasnych lokach nie był 
jednak szcz~śliwy w miłości. Kassandra zwodziła go 
obietnicami. Mimo zawodu młody bóg uszanował jej 
powołanie do dziewictwa i nie odebrał daru przewi
dywania . Według Eurypidesa Kassandra pozostała 
kapłanką Apollona aż do zburzenia Troi. Ponieważ 
nie dotrzymała danej młodemu bogu obietnicy, nikt 
więcej nie wierzył jej słowom. Od chwili przybycia 
do grodu Priama pięknej Heleny, lctóra porzuciła 
króla Sparty dla Parysa, i wynikłego stąd konfliktu 
między Troją a Grecją. Kassandra ostrzegała na 
próżno o zagładzie grożącej Troi i Priamidom. O tej 
części jej rprzepowiedni wiemy mało, ponieważ Ho
mer, główny piewca wojny trojańskiej, nie ,przekazał 
nam tych szczegółów. 
Po zdobyciu i zburzeniu Troi zwycięzcy Grecy zabili 





wszystkich mężczyzn z rod Priama i podzielili mię
dzy siebie kobiety. Kassandra schroniła się wówczas 
do świątyni Pallas-Ateny, trzymającej podczas woj
ny stronę Gr ków. Ajaks ściągnął ją przemocą z oł
<tarza i dołączył do grupy Trojanek oczekujących na 
roZJlosowanie. Jedna z !pięknych waz greckich w Luw
rze przedstawia tę scenę. 
Profanacja świątyni Aiteny i 1pozostawienie bez po
grzebu ciał poległy,ch 'Drojan stały się punktem 
zwrotnym w losach armii greckiej, którą odtąd cze
kały same klęski. Cytowani tu autorzy greccy prze
kazali nam ówczesne pojęcia o obyczaju i szczęściu 
wojennym. W „Agamemnonie" na wiadomość o upad
ku Troi Klytaimestra mówi o roobywcach miasta : 
„Jeżeli uszanują bogów zwyciężonego kraju i ich 
świątynie, mogą nie obawiać się, że ze zwycięzców 
staną się z kolei zwyciężonymi". • Eurypides wkłada 
podobną myśl w usta Posejdona: „Tylko szaleniec 
.wyludnia i grabi miasta z ich świątyniami i grobami, 
czczonymi jako domy zmarłych, bo robi dokoła sie
bie pustynię i sam ginie w niej". 
Obrażona Atena zwraca się przeciw Grekom i topi 
w morzu część powracającej spod Troi armii. Przy 
podziale kobiet Kassandra przypadła w udziale Aga
memnonowi, królowi Argosu i dowódcy armii grec
kiej. Okręt jego preybywa szczęśliwie do kraju, 
ale zwycięski król wraca, aby zginąć z ręki własneJ 
żony, Klytaimestry, mszczącej śmierć córki Ifigenii, 
którą ojciec złożył był w ofierze bogom dla zapewnie
nia powodzenia orężowi greckiemu. Z Agamemnonem 
przybywa do Argos Kassandra, mająca też zginąć 
z ręki Klytaimestry. 
T u kończy się legendarna, troja ńska część historii 
Kassandry i zaczyna część gr eka. Od chwili zburze
nia Troi i gniewu Ateny Kassandra nie pr zesta je 
przepow iadać .ć:m ierc i wodza Greków i klęsk mają
cych paść na jego dom. Ta część historii Kassandry, 
zachowana u Ai chylosa, j st obrazem realistycznym, 
dostosowanym do pojęć i warunków demokracji a teii
skie j. P rz powiednie córki Priama i refleksje słucha
czy zajmują w n im równe miejsce. 
N aj d ramatycznie .i szą częsc1 „Agamemnona" jest 
dług i dialog między Kassandrą i chórem złożonym 

• Fragmen t u „.l gamemnona" w tlumaczeniu au.tora. 

z obywat li mia -ta Argos. Chór przedstawia zdanie 
więksż \ci, zdrowy rozsądek, opi nię dobrze myślą
cych obywateli. Dialog zawiązuje się w chwili, kiedy 
w racaj ący spod Troi Agamemnon wszed ł do pałacu, 
gdzie zostanie zamordowa ny w 'kąpi li. Kassandra, 
mająca zginąć z nim razem, spostrzega stoj ący przed 
bramą posąg Apollona Drogowego i wybucha skargą 
„Biada mi bogowie! Apollonie, Apollonie!. .. Opiekunie 
dróg, dokąd zaprowadziłeś mnie? Do jakiego dornu?". 
Z chó ru pa::ła na to uwaga, że skargi żałobne nie 
należą do kult u Apollona. Zachowanie się Kassandry 
wydaje się obywatelom nietaktowne. Jej sława pro
roka jest im znana, ale sądzą, że w ich miesci pro
porcy są zbędni. 
Kassandra mówi im o zbrodn i przygotowujące j się 
w tej chwili wewnątrz pałacu. Słowa jej nie są wizją 
oderwaną od bezpośredniej rzeczywistości, ale powo
łuj ą się na okoliczności poprzednie, znane obywate
lom miasta. Chór nie zaprzecza jej rozumowaniu, ale 
odnos i się doń niechętnie: „Czy kiedykolwiek pro
roctwa przyniosły zwykłym śmiertelnikom jakąś po
myślną nowinę?" 
W miarę rozwijania się dialog u obywatele zdradzają 
nawet dla Kassandry pewne współczucie i zaintereso
wanie. Pytają kto i kiedy nauczył ją 1przepowiadać 
przyszłość. Ten Apollon, powiadają, chociaż bóg, mu
siał być bardzo zakochany. Pytają czy żyła z nim jak 
z mężem. Córka Priama odpowiada, że dawnie j wsty
dziłaby się o tym rozmawiać. Ha, dumny jest, kto 
żyje w zbytku, zauważa na to koryfeusz. Dialog od
dala się chwilami od rzeczy najważniejszej, jak gdy
by obywatele chcieli odwlec spojrzenie w t warz rze
czywistości. Kiedy biadają nad niej asnością proroctw, 
Kassandra powiada im wręcz, że zobaczą śmierć 
Agamemnona. 
„Milcz nieszczęśliwa !" odpowiada koryfeusz. 
„Niech bogowie bronią nas od t ego" . Na to Kassan
dra : , Ty wypowiadasz życzenia: oni przygotowują 
zabójstwo". Ale i te słowa wydają się obywatelom 
niejasne. Pragnęliby widzieć jak zabójcy zamierzają 
wykonać swój zamiar. 
Czuj ąc nadchodzącą godzinę śmierci Kassandra wsta
je i zbli ża się do bramy pałacu . Obywatele Argosu me 
są bez serca i radzą jej uciekać. „Nic nie potrafi mnie 
ocalić ", mówi Kassandra. „Co mi przyjdzie po jeszcze 



jednej godzipje?". „Ostatnia godzina ma najwyższą 
cenę" , odpowiada sentencjonalnie chór. O.toczona 
przez obywateli miasta Kassandra nie oczeku:je od 
nich żadnej ipomocy. J est wśród nich samotna w obli
czu losu. Lic7Jba nie ma tu znaczenia. Myśl ta zdaje 
się przenikać sceny dramartu. 
Chór pozostaje zres:zitą nadal sceptyczny. Kassandr a 
cofa się do bramy pałacu. Węszy tarm zapach z<brod-· 
m i świeżo rozlanej krwi. Choreuc i sądzą, że jest to 
t apewne zapach ofia.r złożonych bogom w sieni pa
racu Kassandra żegna ich , prosząc aby dali świadec
two jej cierpieniu i śmierci, po czy m wchodzi do pa
łacu. 
Po odejściu Kassandry chór uibolewa przez chwilę nad 
losem człowieka, gdy z gł~bi pałacu daje się słyszeć 
k rzyk Agamemnona w'ołającego, że umiera zamordo
~any. I t u jednak 01bywatele cofają się przed przyję
ciem tego faktu do wiadomości. Dotąd zwa!'lty w swej 
postawie scepty cznej i wyczekującej, chór ro:ztbirja s ię 
na kilkanaście głosów: 
„Zbrodnia została dokonana. Głos króla nie zostawia 
wątpliwości. P rzyjaciele, 21biermny się na naradę ... 
Moje zdanie jest: zwołajmy oby.wateH: „Wszyscy na 
pomoc! Do pałacu!" ... Biegn ijmy zaraz do pałacu , aby 
złapać morderców na gorącym uczynku!... J estem 
tegoż zdania : działajmy, nie ma co zw:lekać„ . Czekaj
my i patrzmy: to dopiero początek zapowiadający 
w naszym mieście rządy tyrańSkie„ . To dlat ego, że 
zwlekamy i pozwalamy im działać .„ Nie wiem sam 
co radzić . Naw et ten krt:o chce działać musi się przed 
tyim namyślić„ . Jestem tegoż zdania. Słowami nie 
obudzimy już zmarłego. „ Jaik to? Dla prze<Hużenia 
marnego życia · mamy korzyć się przed wład:ca1mi 
okrywaj~cyrni hańbą t en pałac? „ . Wstyd! Lepiej zgi
ną~ niż znosić tyranię!. .. Tak , ale jeden okrzyk nie 
de.J e nam przecież .pewności, że nasz król nie żyje . „ 
Oburzać się warto dopiero wówczas, gdy się wie na 
pewno, my zaś bawimy się w przy,puszczenia ... Chciał
bym poprzeć to zdanie. Nasamprzód musimy dowie
dzieć się dokładnie co się stało z królem„." 
Szarpany rozbie-żnymi radami chór nie porusza się 
z miejsca . W drzwiach ukazuje się tyunczasem Kly
taimestra z ·mieczem w rę:kr4, ()bwieszczając śmierć 
Agamemnona i Kassandry. Chór protestuje. Wzywa 
ją do opuszczenia miasta. K:lyrt:a~mestra broni się, wy-

s uWaiąc rozne argumenty . Chór przyznaje im nawet 
częściowo rację. Dyskusja trwa pewien czas. Wresz
cie na scenę wchodzi kochanek królowej , Ai.gistos, 
z kilku zbrojnymi zapowiadając , że kajdany i wikt 
wit;zienny uleczą niebawem obywateli Argosu od nie
powściągliwości języka. Dramat kończy się w tej 
groźbie. 
Wersja ateńska dramatu Kassandry jest racjonali
styczna , pozbawiona pierwiastów legendarnych i nad
przyrodzonych. Wróżby Kassandry nie są wiz:jarni 
Cazotte'a, lecz raczej trafnym ro:zipoznaniem znanych 
składników sytuacji i ich najbardziej prawdopodob
nych skutków. Nieufny i podejr:z<liwy stosunek do 
nich obywateli nie jest dla Aischylosa skutkiem zem
sty Apollona , ale właściwością każdego zgromadze
nia Greków: Myśl tę autor przeprowadza konsekwent
nie, bo każe chórowi z tą sarną niewiarą przyjmować 
przepowiednie Kassandry co fakty najbardziej oczy
wiste. 
W tym ujęciu dramat Kassandry jest jednym z wciąż 
aktualnych, powtarzalnych składników naszej cywi
lizacji, zależnych od mechanicznych warunków ludo
władztwa . 
Stąd znajdujemy u Aischylosa tylu przebranych za 
Greków znajomych. W scenie py;tań chór przedstawia 
„ochlos" grecki, łudząco podobny d'O bemiyślnych 
i okrutnych tłumów Wytp€łniających na:sze stolice . 
Scena ta mogłaiby był wzorem Dostojewskiego. 
Jeszcze hliższa naszych czasów jest narada chóru po 
zamordowaniu Agamemnona. Gdy;byśmy ubraE cho
nmtów Aisohylosa w maski obe:cnych ochlago:gów , 
z ich nosami, wąsami, okularami i fryzurami, „różn 
głosy" obywaiteli Agrosu wytlałyby się nam dzi1wnie 
znajome. Niema1l w tych samych wyrazach obecne 
chóry demo·kratów odpowiadały na relacje z obozów 
koncentracyjnych i na .wieści o niebe~iecznych przy
gotowaniach dyktatorów. Bralkło wśród nich tylko 
choreutów radzących natyohmiast biec do pałacu. 



ERY NI A 

Klltemnes(ra 
Jes t pierwszym uosobieniem tragicznej 
jednośc i łączącej kata z orłarą. 

J .4 N KOTT e Zjadanie Bogów 

Przek!ad: Maci.ej Slo mc y 11.•k · 

KLIT EMN ESTR 

Choć wiele słów kwiecistych już wypowiedziałam, 

Do których mnie zmusiły - i czas, i sposobno · ć -
Lecz teraz bez rumieńca pragnę im zaprzeczyć. 
Jakże inaczej mogłam zmylić mego wroga 
r omotać go siec ią mist. mir· sp l ątaną , 

Aby już nigd y więcej nil' mógł się wyzwulić? 
Dawna uraza dł ugo tkw iła w m i 1 1 sercu 
1 póżn się zrodziło to postanowienie . 
Ot j stem. Zadany cios i czyn spełniony . 

Otwarcie i b 7. lęku powiem wam jak zginął . 

Otuliłam go zwojem płótna m ocno tkanym 
Jak siecią. Ni mógł uciec ani się uchylić 

Przed cios m . Uderzyłam raz po raz. dwukrotnie . 
A on krzyknął dwa razy i upadł nieżywy . 

A gdy leżał , zadałam trzeci cios : ofiarny . 
Pragnąc nim uczcić Zeusa, władc panstwa zma rłych . 

Tak oto .padł i zginął. Wów<:zas dusza jego 
Ustami wytrysnęła raz m z krwi strumieniem 
Tak silnym, że mnie całą skropił j k deszcz czarny. 
I wstrząsnęła mną ro:z.kosz jak ziemi ą p deszczu, 
Gdy .:w je na:brzmiewa·nie k ie łkujących nas on. 
A skoro tak ię stało , o starcy a rge jscy, 
Ci<'szcie się , jeśli radość możeci e od zuwać; 
Bowiem dla mnie uczynek mój jest god zien chwały . 

I gdyby nad zwłokami wolno było skł adać 

Ofiarę, tak bym właśnie dzię kowa ła Bogo m -
I byłoby to sluszne, w pełni sprawiedliwe, 
Gdyż .ten , który napełnił tę czarę goryczy 
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T resa Budii,L-KrLyLanowska 
K<virnierz Borowiec 
Jerzy B1ń czycki 

J Ur. zula Kiebzak-Dębogci rska 

I Ewa Kolasińska 
Przodownik Chóru Starców z Argos And r z.ej Buszewicz 

Chór Starców z Argo.~ T<1deu : z Bra decki, Juliusz Grabowski, Krzysztof Globisz, Andrzej 
1Iudz 1;1k. Rafał Jędrzejczyk, Marek Litewka, Roman Stankiewicz, 
Lc·s1.ck Swigor1, Wiesław Wójcik, Roman Wójtowicz, Antoni żukowski 

OFl t\R IC.: E 

Orest es 
Pyl ad es 
Elektra 

Klit emnestru 
Piastunka 

Aigistos 
Sługa 

J erzy Radziwiłow icz 

Edward Dobrzań sk i 

Anna Dy m na 
Te resa Budzi;z -Krz.yżanowska 

Wanda K ruszewska 
Tadeusz Huk 
Tadeusz Jurasz 

Przodow nica Chóru Branek Trojanskich El żbieta Kark oszka 

SCENOGRAFIA : 

Chór Branek Trojansk ich A li c ja Bienicewicz, Grażyna Laszczyk, Beata Malczewska (PWST), 
Dorota P omykula, Monika Ras iewlcz, Grażyna Trela 

E .\1/::NIDY 
Duch K/it emnest ry 

Orest es 

Atena 
Avollo 

Tcre'a Budzisz-Krzyż;rnow:k a 
Jerzy Radziwiłowicz 
IL:abel a Olszewska 
Edward Wnuk 

Przodownica Chóru Erynii Ewa Ciepiela 
Chór Erynii Margita Dukiet, Renata Kretówna , Zofia Więclawówna, 

Elżbieta Willówna 
Lud z Argos 

REŻYSERIA: 

ZYGMUNT HUBNER 
MUZYK A: 

LIDIA MINTICZ I JERZY SKARŻYŃSKI STANISŁAW RADWAN 

li I 

Asystent reżysera: Bogusław Nowak 

oraz studenci Wydzialu Reżyserii PWST:Katarzyna Deszcz, Andrzej Dziuk, Julia Wernio 

Asystent scenografów: Maciej Preyer 
Przygotowanie muzyczne: Mieczuslaw Mejza 

Inspicjent 

Sufler 
Kostiumy wykonano pod kierunktem. 

- pracowni.a krawiecka dnmslca 
- pracnwnlu k ra w iecka męska 

Deko me je. 

- pracownta .•toiarska 
- pracownta malarsko-butaforska 

- pracownta ślusarska 
- pracownia perukarska-fryzjerska 

Nakrycia głowy 
Obuwie 

Gl. elektryk 

Akustyc1; 
Bryynd! er sc eny 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
ORGANIZATOR PRACY ARTYSTYCZNE.I 

Marta Kaczmarczyk 
Hanna Stryszowska 

Jadwiga S i ed l ecka , przy w sp ólpracy Stefanii ZaLeszczuk 

Zdz i.slaw Szewczyk. przy w spcJtpracy J óze fa Kani 

Wteslaw Wróbel 

Marta T rzu pek 
F'nrnctszek Mn l ek 

Tadeusz D o miczek 

Halina Pazderska 
COPIA Warszawa 

Leszek Malik 
Andrzej Knczmarcryk, Teoftl Robak 
Bronislo,w Nawrot 
JERZ Y KOLA K 
L ESZ EK BARA NOW SKI 
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DllBIUSZ N ~ 4 
Se z o n 1981 /1982 

PR E M I E R A 
19 c z erwca 

1982 roku ST~łREGO TEATRU. 
1-' r . 1iera „Ore Lei" Ai eh ·lo;<1 J h.<v.J4 J p11.. p „11 11 11 111 a ,, ' ,, ,, 
,·ień dra m atu a. lyczn o na scenie ~t arei:: T • tr u. Po r z pierw ·1:y 

. ta roiJ tny dr· ma t „reck i grany byl w naszym teatrze z· dyrekcj i Sta
nisława Koźm iana . W dniu )7 maja 1873 roku na scenie p rzy p lacu 
S7.czepańsk irn odbyła się premiera komed ii rys ofanesa „Ry erze' '. 
w tłum czen i11 .Józefa Szujskiego. Cł wną ro lę K l ona grai świetny 

aktor Feli ks Benda. Od tego czas u upl nęło sporo la t. zan im znowu 
w repe rtuarze S ta rego Teatru pojawił się d ramat antyczny. 4 lutego 
1960 r oku na S cenie Kam ralnej odbyła się prem iera ,. 1ed~i · Eury
pi desa, w tłumaczeniu Macieja Słorn l:zyń skiego . Spektak l r źyserowała 
.Lidi a Slomczynska, scenografię projektował ndrz j Cyb ul k i, muzykę 

skom ponował L uc jan M. K aszycki. Tytułową ro l ę M edei gra ł a Lidia 
Słomczyńska, a partnerem jej " roli J azona był Wiktor Sadeck i. 
O parze tych bohateró~ tak p1 al wówcz· jeden z t alra l ny~ h re
cenzentów; „Zauważyl iśc:ie zapewne, że k ńcowa rozmowa . lede i i Ja
zona r ozgrywa się j uż bez udziału, bez ob cno ci scenicznej Chóru. 
T o zresztą ba r d zo p ięk n ie rozwiązana scena. Pamiętaci e to \ I " ·j ·c ie 
Medei z domu, z głębi ceny, po zabici dzieci; idzie wolno, ze zn ie
ruchomiałą twa rzą. ku p rzod-0w i. ciągnąc za obą wslr;gr; czerwonej 
m a t rii. T a w tęga krwi ich dzi i rozdziel .i n zaw~ze by łyc h mat-
7.onków. Toczą S\ ą o tatn ią rozmowr;, brzmiącą jak m i lk nący el ij
n · ako rd, na przeciwległyc h k ranc ac h ceny, a potem m1 3ają ię od-
hodząc w p rzec iwnyc h kierunkach. do nikąd ." • 

Powszech na obecność m itologii gr .c kiej w nasz j literatu rze. plastyce. 
muzyce sprawia, że Medea , Antygona, Edyp, Elektra, O restes i inni bo
hal rowie i bohat rk i dramatów Aischy losa, Sofoklesa czy Euryp idesa 
są do tego stopnia bli kie n asz j św i adomo 'c i. iż prawdopod bn ie n ie-

i;~. t :r.daj my sobi prawę 7: t go. jak r:r.adko oi.:i<\d m • ich na 
e n ic. 1i<:d7.Y koźmianowską premi r"I „R cerzy• · ry to a nesa, a pre

m li::rq .. Medei ' ' Eurypidesa u p łynęło 87 lat. a trz ba doda c. że .,Medea" 
była je<:lynym orygina lny 1 dramatem antycznym w rep 1·Luar.1,e S ta
r go Teatrn na pr1:~·trzeni lat 1945-1982 . Wydaj się lu prawie nie
mmrliw e. bo p rzeció żyje jeszczi: \ pa mi r;ci n iek tóry ch byi; aJ('(\'>\' n a
szego teatru „An tygona" Ma r ii Ko' cia ł kowskiej c1: ,.Hek uba" Zofii 
N iwiń skiej z .. Trojanek" . To p ra wda. ty lko, że au to rem Lej „A nt y
gon ". wyst awionej w roku 195 , w reżyse ii Jerzego Ka!iszewskieg . 
7. ll'yginalną scenograCią Tadeu za Kan tor a, był nie Sofokles. a p i arz 
francu k i J an Anouilh . ,.Trojank i' ·. kloryc h premiera odbyła i ę l l lu
tegc1 1967 roku w Teau·ze Kamera tln ym, również n ie są oryg inalnym 
d ra m atem anlyc7.nym. Byty t0 „Tro1anki" Eurypidesa-Sartre ·a . rn 
bi ~u . jakiego dokonał na dm macie E ury pidesa . Sm·! re pisa ł : „Pomię 

<17..v l raged i ą Eur_vpidesa a s oleC/.eń lwe m ateńskim V wieku p1·1:ed 
11<\S/.<j erą 7.a ·hod/.i wla~nic lak i ·knmplikow · n~· s tosunek dysta ns u. 

k tory dziś obserw wać m ozcm y ju;t. ty lko z zew nątrz . Nie w.vstarczalo 
przet łumaczyć sztukę, by stosunek len uwidocz nić. musiałem ją adap
tować. Nie magio być m owy o zwyc:r.a jnym nasladowaniu stylu Eu ry
p idesa : z drugiej strony transpnzycja na współczesną francuzczyznę 

była i akże n iemożliwa. gdyż tekst powin ien by ł również zacho\ ać swój 
dystans w stosunk u do d zi siejszego w idza . Postanowiłem więc uci c 
. ię do takiego j ęzyk a poetyckiego, któ ry zachowując pod nios ly ch a
rakter oryginał u i j go walory re toryczne, pozwoliłby na p wne prz -
su nięcia akcen tó W i~locie zw rac a j c 'ię do wid za swo; ej epoki, 
kl ó y rozum ie go w p61 Iowa. i choć ,prz>s ta l już wierzyć w piękn 

legendy. lubi jesz t·F.e, b y mu je o po\ iadano. E uryp ides może pozwolić 

sob ie n a e rekty humo1-ystyczne i wyra fi nowane, ozd ob ne słownictwo. 
Wyda\\ a ło m i się , że dla osiąg i ęda tego sam ego fektu pow inien był 
użyć mniej ni zczycielskiego języka; niech pu bl i czność najpien v za cz
n ie t r kłować legend n a seri o. pnżn i ej d opiero ukażmy ich pu stkę . ( ... ) 
Ale p ro blem j ę z ka n ie by ł j edyną t ru dnością . I tnieje ta kże problem 
k !tury . Teks! orygina lny urypidesa zaw iera li czne a luzje. k tóre były 

bezpośredn i o od bierane p rzez publiczność ateńską . al e kt óre dla n as 
st a l • ię niezrozum iale, zapomnieliśmy bowiem o legendac h. Niektóre 
z tych a luzji usuną ł m. inne rozwinąłem szerzej: ' •• Reży rem .,T ro
i <rnek " Eurypidesa-Sarlre'a był Bogdan Hus~a kowski , a u torem sceno
g raf ii W ojciech Krako\ ki. m u zyk i Wlod zimi rz Szczep nek, a p1·ze
k ład u z fra ncuskiego na język po lski dokonał J erzy Li ~owsk i. Należ 

t.u prz:; pom n ieć jeszcze ;edną pozyc ję repertu arową Starego Tea tru , 
która mieści się w kręgu historii staroży t nych G reków, eh c ~ aż au lo
re je j je l XX- wieczny p is a rz fra ncu k i. „ Wojn y t ro) ańsk i ej nie 
będz ie„ ,J a na G il'audou x . P remiera sztuk i Giraudoux odby ł a się 

12 li pca 1959 roku. Reżyserem przedslaw1eniEI i au torem przekład u był 
J erzy K aliszew ki . a scenografię do tego spektak lu p ro jektowa li L idi a 
Minticz i Jer zy Skarżynski. 

Z kro ni ki tej wy nika, że obecnie w s tawiana .,01·esteia „ Ai~ch !osa 
j st trz cim z kole i. od Koźm i ana. or •g ina inym dra m a te m an tycznym 
w re pertua rze S tarego T ea tr u ... Nie m a z pew no~ ·i ą na świecie tea t ru. 
który by sięgaj ąc w swoi m reperlua~z.e do antycznego dramatu gre~ 

kiego - musia ł dł ugo i szern ko uzasadn ia <:: s w ój wybó1 . n dramat to 
prze · ież nasza wspólna, prawie ojczysta t radyc ja a rtystyczna . Rea ' i
:lując od czasu do czasu k t órąś z jego klasycznych pozycji sptaca się 
po p r C'stu d ł ug. który ' w ia tow a k u lt u ra. ztu k a. fil ozofia. wrażli
wośc - zaciągnę ł.v około 2500 la t temu u .. ba rba rzyńców·• . ••• 

• T eat r l9tilJ l J 
przekład J erzy u~o wskt 

••• Henryk V ogler, „ Meriea - 1960 „ .. prog r am tearral11y do „Medei" 

.Jean A nouilh 
A.NTYGON 1l 
reż. J erzy Kaliszewsk i, scen. Tadeusz K a m or 
scena zbi rowa 
w ś rodku An tyg ona (Maria K o ' c i a łkow~ka 
prem. 12.0 l.l 9fi 'i 

J ea n Gi ra udoux 
WOJ NY T ROJ ANSKI EJ ·11:: m;ozII:: 

oprac. Anna lafieJ 

reż . J erzy K ali szewsk i, s en. Lid ia Minti<.:1. i J e rzy ,· ka rż.y1'ls ki 
scena zbiorowa 
pre m. 12.07. 1959 

Eu rypides -Sarlre 
THOJANK I 
reż. . Bogdan Hussak owski, scen. Wojci.:ch Krakow~k1 
na pierw11zym p la ni e: H ekuba (Zofia Niwi n sk a) 
na d rugim : ndromac ha (Barba ra Bos<ik) 
i Chó r Trojan ek 
pre m . 11.02.1 967 

nrukarnia Vydawnlc:za . Zam . 2.12'82 , 10.000, K-1 '9S9. 


