
TEATR GRECKI

Teatr grecki wyrósł z religijnych 

obrzędów ku czci boga Dionizosa, 

miał charakter sakralny.



DIONIZOS
Zwany też z gr. Bakchos, łac. Bacchus,  grecki bóg wina i 

odradzającej się natury, syn Zeusa i Semele. Jego kult 

do Grecji przyszedł z wybrzeża trackiego.



Święta związane z teatrem greckim 

– poświęcone Dionizosowi
• Dionizje Małe (Wiejskie) – obchodzone w 

miesiącu Posejdon (przełom grudnia i 
stycznia), dla uczczenia pory otwierania 
naczyń z młodym winem. Podczas tych 
świąt odbywały się zabawy ludowe, procesje 
i występy trup aktorskich.

• Lenaje – obchodzone w miesiącu Gamelion 
(styczeń/luty) w związku z tłoczeniem wina. 
W programie tych świąt były uczty, wesołe 
pochody, potem wystawianie komedii i 
tragedii.

• Antesterie – obchodzone w miesiącu 
Antesterion pierwotnie jako święto zmarłych, 
później tylko ostatni dzień poświęcony był 
zmarłym. Podczas tego święta składano 
ofiary i próbowano młodego wina.

• Dionizje Wielkie (Miejskie)– obchodzone w 
miesiącu Elafebolion (marzec/kwiecień). Na 
to święto składały się procesja z posągiem 
Dionizosa, nabożeństwo na jego cześć, w 
kolejnych dniach wystawiano tragedie i 
komedie w teatrze Dionizosa w Atenach.



BUDOWA TEATRU GRECKIEGO



Schemat teatru greckiego:

1. THEATRON - widownia 

2. ORCHESTRA - placyk, na którym 

występował chór

3. PROSKENION - scena 

4. SKENE - kulisy, garderoby

5. PARODOS - wejście dla chóru



Teatr w Efezie



Teatr w Milecie



Teatr w Epidauros



TRAGEDIOPISARZE GRECCY

• TESPIS – uważany za twórcę tragedii 
greckiej, wprowadził na scenę 
pierwszego aktora, by mógł prowadzić 
dialog z chórem. 

• AJSCHYLOS (525 – 456 p.n.e.) –
pochodził z Eleuzis, autor 70 tragedii i 
20 dramatów satyrowych. W całości 
zachowało się 7 jego sztuk: 
Błagalnice, Persowie, Prometeusz 
skowany, Siedmiu przeciw Tebom, 
trylogia Oresteja, na którą składają się
Agamemnon, Ofiarnice, Eumenidy. 
Wprowadził na scenę drugiego aktora, 
wysunął dialog na pierwszy plan, 
ograniczył rolę chóru, udoskonalił strój 
aktorów. Dużą rolę w jego tragediach 
odgrywała muzyka – partie chóralne i 
solowe.



TRAGEDIOPISARZE GRECCY

• Sofokles (496 – 406 p.n.e.) – urodził się w Kolonos, 
wcześnie zdobył popularność i uznanie jako 
tragediopisarz, odniósł 18 lub (jak podają niektóre 
źródła 20) zwycięstw w agonach tragicznych. 
Napisał ok.. 120 stuk, z czego zachowało się 7 
tragedii: Antygona, Król Edyp, Elektra, Ajas, 
Trachinki, Filoktet, Edyp w Kolonie. Wprowadził na 
scenę trzeciego aktora, rozszerzył dialog, 
rozbudował akcję tragedii, wprowadził dekoracje 
sceniczne. 

• Eurypides (ok.. 480 – 406 p.n.e.) – pochodził z 
Salaminy, niedoceniany za życia – przegrywał w 
zawodach dramatycznych z Sofoklesem. Napisał 92 
dramaty, z czego zachowało się 17 tragedii, 1 
dramat satyrowy i ok. 1000 fragmentów. Tytuły 
zachowanych sztuk: Alkestis, Andromacha, 
Bakchantki, Błagalnice, Elektra, Fenicjanki, Hekabe, 
Helena, Herakles, Heraklidzi, Hipolit, Ifigenia w 
Aulidzie, Ifigenia w Taulidzie, Ion, Medea, Orestes, 
Trojanki, Cyklop (dramat satyrowy) W swoich 
sztukach kładł duży nacisk na uzasadnienie 
psychologiczne postępowania swoich bohaterów.



KOMEDIOPISARZ GRECKI

• ARYSTOFANES (446 – ok.. 385 

p.n.e.) – pochodził z Aten, to 

najwybitniejszy przedstawiciel komedii 

staroattyckiej. Zachowało się 11 jego 

utworów w całości i fragmenty 33 

innych komedii. Tytuły zachowanych 

sztuk:  Acharnejczycy, Rycerze, 

Chmury, Osy, Pokój, Ptaki, Lizystrata, 

Kobiety na święcie Tesmoforiów, 

Żaby, Kobiety na zebraniu ludowym, 

Bogactwo.
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