


WPROWADZENIE 

Rozprawy zawarte w niniejszym tomie powstały z referatów wy-

głoszonych 20 stycznia 1989 r . na konferencji młodej kadry, zor-

ganizowanej przez Radę Kultury Antycznej Uniwersytetu Warszaw-

skiego. 

Rada Kultury Antycznej przy Rektorze UW została powołana z 

inicjatywy prof , dra hab. Grzegorza Białkowskiego, rektora UW w 

1986 r . Składa s ią ona z przedstawiciel i wszystkich dyscyplin, 

które na naszym uniwersytecie zajmują sig badaniami nad h i s to r i ą 

i ku l turą starożytności. Inaczej niż t o było w okresie I I Rzecz-

pospol i te j i bezpośrednio po I I wojnie światowej, w obecnej struk-

turze uniwersyteckiej dyscypliny te rozproszone są w k i lku wydzia-

łach uniwersyteckich. Poprzednio skupiały się wszystkie, oprócz 

prawa rzymskiego, na Wydziale Humanistycznym. Spowodowało to pew-

ne rozluźnienie wzajemnych kontaktów, co szczególnie daje się od-

czuć w kształceniu studentów, a także w kształceniu młodej kadry. 

Rada Kultury Antycznej, poza podjętą wspólnie pracą nad dziejami 

badań nad starożytnością na Uniwersytecie Warszawskim od XIX w. -

która to praca ma służyć lepszemu poznaniu naszych poprzedników -

stara się także o stworzenie lepszych warunków do wymiany nauko-

wej wśród młodej kadry. 

Pierwszą taką próbą była konferencja młodej kadry. Młodsi ko-

ledzy bardzo życzl iwie przy ję l i naszą propozycję, aby przedstawili 

w zwięzłych, dwudziestominutowych komunikatach swoje prace bieżą-

ce, niezależnie od stopnia ich zaawansowania. Nie było tematu cen-

tralnego; wybór problemu pozostawiono referentom. Szło przecież 

właśnie o to , żeby się wzajemnie poznali i żeby także profesorowie 

i docenci poznali nie tylko młodych ze swojej śc i s ł e j specjalno-

śc i , ale i z pokrewnych. 
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Odbiorcy tego tomu przekonają się, mam nadzieję, sami, że 

efekt naszej próby był nadspodziewanie dobry. Referaty wykazały 

wysoki poziom naukowy, dobrą konstrukcję i przyniosły sporo wła-

snych, oryginalnych interpretacji. Znakomita na ogół forma wypo-

wiedzi i , rzecz rzadka, przestrzeganie oznaczonego czasu wskaza-

ły także na dobre przygotowanie i dużą praktykę dydaktyczną. 

Wynika z tego wniosek optymistyczny - mimo wszelkich trud-

ności powstałych z różnych przyczyn, mimo przede wszystkim doj-

mujących braków w docieraniu do Polski czasopism i monografii na-

ukowych z zagranicy, nauki o kulturze antycznej, stanowiącej pod-

stawowy element kultury europejskiej, mają jednak szanse dalszego 

istnienia i rozwoju w naszej Alma Mater. 

Pani Profesor Zofii Sztetyłło należą się podziękowania od 

członków Rady Kultury Antycznej i od autorów za pełną życzliwości 

inicjatywę opublikowania w tym tomie materiałów sesji. 

Iza Bieżuńska-Małowist 

Przewodnicząca 
hady Kultury Antycznej UW 

Małgorzata Borowska 

Uniwersytet Warszawski 

Z DZIEJÓW GRECKIEGO DRAMATU POKLASYCZNEGO 

Wszelkie uwagi dotyczące czwartowiecznego i hellenistyczne-

go dramatu greckiego należałoby właściwie opatrywaó tytułem: 

"Pośród ruin dramatu epoki p o k l a s y c z n e j T a k się bowiem parado-

ksalnie złożyło, że z ogromnej ilościowo produkcji scenicznej 

ostatnich trzech wieków p . n . e . , z wyjątkiem pseudoeurypidesowej 

tragedii "Rhesos", przywróconych w papirusach strzępów komedii 

Menandra - z jednym zaledwie całym i kilkoma niekompletnymi dra-

matami na ponad sto utworów jego autorstwa oraz przeróbek łaciń-

skich, nie dochował się do naszych czasów ani jeden dramat sceni-

czny w całości, ani nawet fragment, który by zawierał choćby je-

den tylko akt czy scenę od początku do końca. A przecież wiek IV 

p .n .e . to okres żywego zainteresowania teatrem w świecie greckim, 

fascynacji teatrem, jakiej na taką skalę jego dzieje chyba nie 

znały wcześniej. To wiek, w którym teatr attycki zaczyna stawać 

się z wolna teatrem panhelleńskim. Choć Ateny przez cały okres 

hellenistyczny pozostaną głównym ośrodkiem życia teatralnego, 

przyciągającym twórców z całej oikumene, przedstawienia i agony 

dramatyczne przygotowuje się już nie tylko sporadycznie na dwo-

rach greckich władców Sycylii czy hellenizujących się królów Epi-

ru bądź Macedonii, nie tylko w tradycyjnie związanych z dziejami 

dramatu miejscowościach Attyki, jak Ikaria, Aiksone czy Pireus, 

ale wszędzie tam, gdzie osiedlają się weterani Aleksandra i roz-

kwita kultura helleńska. W każdej polis godnej tej nazwy- czy bę-

dzie to Priene w Azji Mniejszej, Delos czy Oeniady w Akarnanii -

budynek teatralny jest równie nieodzowny jak gimnazjon bądź bu-

leuterion. Do wszystkich docierają wędrowne trupy aktorskie, od 

początków I I I w. p .n .e . zorganizowane w cechowe związki o cha-

rakterze religijnym - oî nepl rôv Aiovueov rexvï~Tai 

1 M. Bieber, T h e ^ i s t o x ^ o ^ ^ 
Princeton 1961. 


