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ГРОШІ ТРАГЕДІЇ

(Політекономія поетики)

Давні греки були надзвичайними винахідниками; принаймні саме вони винайшли тиранію 
і демократію, демагогію і плутократію, цинізм і епікуреїзм… А що вже казати про театр, го-
ловні державні дійства та й узагалі бюджетне мистецтво, хвацько підхоплене наступними по-
коліннями; саме давні греки створили першоформи театру, його матриці, які, пристосовуючи 
до власних вимог, лише варіювали пізніші часи.

Значення своїх винаходів греки не лише усвідомлювали, а й хизувалися ними. Так, 125 р. 
до н. е. Дельфійська амфіктионія, проголошуючи Афіни релігійним і культурним центром Ел-
лади, марнославно перелічувала у декреті здобутки цивілізації, подаровані людству афінянами: 
містерії, божественні закони моралі й освіти, культуру зерна і — звісно, театральні змаган-
ня (тобто трагічний агон під патронатом Діоніса Мельпомена, адже обов’язковою частиною 
державних свят були саме трагедії, а не комедії, допущені на Міські Діонісії пізніше, та й то, 
із багатьма обмеженнями). Додамо до цього, що й значення залишених наступним поколінням 
повчальних історій і випробуваних часом правил (на прикладі трагедії) неможливо переоціни-
ти; адже історія трагедії, а надто її найдотепніший аспект — історія політекономічна, унаочнює 
і надзвичайно переконливо демонструє споконвічні закони бюджетних мистецтв. Щоправда, 
інколи ця історія виступала у надзвичайно ошатному вбранні, адже, як писав Плутарх, «афі-
няни вміли деякі неприємні речі називати пристойними словами, наприклад, повія в них на-
зивається «подружкою», податки — «внесками», гарнізони міст — «стражею», а в’язниця 
— «халупою»…».

Батьками «достеменного» театру, тобто, античної трагедії, були, як відомо, політика й релі-
гія: бог родючості, рослинності й виноградарства Діоніс і афінський поліс; замовник — тиран 
Пейсистрат і виконавець — кмітливий заробітчанин на ниві пересувного театру Теспіс. До ча-
су, коли відбулися прологи трагедії, в Афінах вже існував потужний політичний паратеатр, та й 
саме соціальне життя було наскрізь пройняте театральністю. Не вистачало лише якогось «збігу 
обставин», поштовху, який би зібрав докупи майбутніх батьків театру (Діоніса й афінських 
політиків) разом із ласим до байдикування афінським громадянством. Аж ось сталося, винахід 
здійснено, дитинча народилося: 534 р. до н. е., після повернення з вигнання й другого прав-
ління тирана Пейсистрата (родові якого, між іншим, належали найбільші виноградники Афін), 
під час державного свята Великих Діонісій вперше була виставлена пісня цапів — трагедія. 
Цей рік, за традицією, і вважається роком народження світового театру; запис про цю подію 
залишився на мармуровій стелі, на якій згадується також і про те, що автор трагедії Теспіс 
отримав у нагороду цапа (трагоса) — нагороду радше символічну, ніж фінансово відчутну; але 
ж це був лише початок — невдовзі драматурги, як надалі й перші актори, будуть отримувати 
цілком пристойні гонорари.

Однак не випереджатимемо події, повернемося до «голого», наскільки це можливо, факту: 
тиран Пейсистрат влаштував у Афінах свято Міських Діонісій і впровадив постійний показ 
трагедій під час цього свята. Можна, звісно, припустити, що Пейсистрат керувався «естетич-
ними» або ж якимись іншими кумедними мотивами, проте все, що нам відомо про цього хитру-
на й пройдисвіта, дає підстави вважати, що найвірогіднішим мотивом його нововведення були 
традиційні для тодішньої політики цілі — влада, гроші та інші «високі матерії». Для кращого 
розуміння сенсу шляхетного жесту, політекономії поетики і поетичності політекономії, мусимо 
й ми зосередитися саме на цих «матеріях».
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Стосовно фінансування першої вистави Пейсистрата–Теспіса нам нічого невідомо; найві-
рогідніше, що вона фінансувалася за рахунок самого рекламодавця — Пейсистрата. Однак 
невдовзі була створена доволі розгалужена система організації видовищ, в якій провідна роль 
(радше, почесна, ніж ділова) належала архонтові, якому «допомагали» підлеглі: епімелети (до-
помагали в організації Великих Діонісій) і демархи (допомагали архонтові в організації по-
казу вистав під час Сільських Діонісій). Але найбільшу допомогу надавали архонтові хореги 
(причому, як пише Аристотель в «Афінській політії», серед найперших справ, які здійснював 
архонт, обійнявши свою посаду влітку, був саме прийом хорегів, які призначалися для фінан-
суванняя Діонісій).

Наразі вважається, що хорегія була надзвичайно «приємним» і «почесним» громадським 
обов’язком, що й дозволяє намалювати в уяві картину, на якій натовп потенційних хорегів стов-
бичить у приймальній новообраного архонта, пропонуючи свої послуги. Можливо, це й справді 
могло бути так, і таке уявлення було б не абсурдним, якби «приємність» ця (тобто хорегія) 
не ставала обтяжливою, принаймні з фінансової точки зору, адже хорегія лягала на плечі хорега 
надзвичайно великим податковим тягарем.

В Афінах замість постійного податку були натуральні повинності, що покладалися на за-
можних громадян (близько тисячі осіб — літургів). Ці податки й називалися «літургіями». 
Головними видами літургій були: «триєрархія» (спорядження військового корабля), «гімна-
сіархія» (влаштування гімнастичних змагань), «гестіасіс» (влаштування святкового бенкету 
для громади); «аррефорія» (сплачують батьки молодих дівчат, які тчуть пеплос для Великих 
Панафіней і несуть його в урочистій процесії під час свята); «архітеорія» (витрати на священне 
посольство, що відправляється на великі панеллінські свята); «хорегія» (влаштування бенкету 
і підготовка хору для державних свят і драматичних змагань). Одним з пояснень такої форми 
податкових навантажень може бути бажання тодішніх правителів вщент розорити заможних, 
тобто конкурентоспроможних громадян (у сенсі боротьби за владу) — за допомогою виснаж-
ливих літургій. Адже хорег повністю фінансував хор, постачав йому святкове вбрання, надавав 
йому учителя (дидаскала), флейтиста, орендував приміщення для репетицій, утримував хор 
протягом усього періоду підготовки вистави і, врешті, влаштовував гучний бенкет.

Що отримував хорег за усі ці «незручності», а інколи навіть і за банкрутство? Практично 
— нічого, а у разі перемоги — до цього «нічого» додавалися моральне заохочення і химерна 
«слава» (йому урочисто вручали бронзовий триніжок, на якому писалося його ім’я; цих три-
ніжків врешті стало так багато, що в Афінах мусили створити цілу вулицю Триніжків — щось 
на кшталт міської дошки пошани — на ній виставлялися триніжки за перемоги у Діонісійських 
та інших змаганнях; навколо цих святинь вешталися, однак, звичайнісінькі брудні свині — 
не тому, що їм належала сакральна роль у жертвоприношеннях, а через те, що, незважаючи 
на величну архітектуру, тодішня трагедія народжувалася у лайні).

Незважаючи на те, що хорегові відводилася нібито роль виключно примусового «спонсора», 
відомі факти дають підстави припустити, що відповідальність за провал вистави громадська 
свідомість покладала саме на нього. Так, у схоліях до Еврипіда зберігся уривок з п’єси Страт-
тида, де обговорюється гра Гегелоха: «Найкращу драму Еврипіда — «Орест» — провалив 
хорег, найнявши декламувати пролог Гегелоха». Тобто хорега за його ж гроші могли ще й зви-
нуватити у провалі вистави.

Істотно відрізнявся від статусу хорегів статус акторів. Оскільки «винайдення» театру ініці-
ювалося державою, то й статус акторів як виконавців ролей у загальнодержавних політичних 
заходах був дуже високим — їх звільняли від податків, надавали інші пільги, а подеколи навіть 
доручали їм виконання дипломатичних доручень. І навіть у IV ст. до н. е., коли трагедія втрати-
ла своє сакральне значення і актори, «вирвавшись з-під опіки» держави, стали об’єднуватися 
у «синоди технітів», їх статус все ще залишався доволі високим — можливо, за інерцією. Не-
залежні спілки «Діонісових майстрів», на думку сучасних дослідників, існували «як держава 
у державі»: адже кожне таке об’єднання мало своїх власних чиновників і жерців, а самі члени 
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артілей мали релігійний статус служителів культу Діоніса; члени таких артілей звільнялися від 
податків, від служби у війську під час війни і навіть від судового переслідування. На відміну від 
бідолашних хорегів, кожний з яких був потенційним банкрутом, перші актори (прем’єри або ж 
на грецький лад «протагоністи»), як і драматурги, отримували гонорар із державної скарбниці 
і користувалися надзвичайно великою пошаною (так, гонорар видатного актора Аристодема 
за один лише виступ складав один талант, у той же час як прибутки афінської скарбниці об-
числювалися лише тисячею талантів; водночас інших акторів, сучасників Аристодема, наймали 
на весь термін змагань лише за сім драхм).

Незважаючи на те, що про драматургів, у порівнянні з хорегами й акторами, ми нібито 
маємо найбільше відомостей, однак саме ці «відомості» найбільше ускладнюють можливість 
пробитися до істини і зрозуміти соціальний статус трагедіографа або, у широкому сенсі, — 
митця. Адже, за традицією, закладеною ще Гомером, вважається, що митець виступав лише 
у ролі учня або служителя Муз («Іліаду» Гомер розпочинає урочистим зверненням до Музи: 
«Гнів оспівай, богине…»). Платон неодноразово повертається до теми «божественного ша-
лу» — так, у «Федрі», вустами Сократа він говорить: «Найбільші для нас блага виникають 
з навіженості, щоправда, тоді, коли вона є божим даром […]. Хто без шаленства, послано-
го Музами, підходить до порогу творчості у впевненості, що він завдяки одній лише техніці 
стане неабияким поетом, той далекий від досконалості: твори розважливих будуть затьмарені 
творіннями навіжених». Можливо, виходячи саме з цієї концепції творчості греки вважали, 
що Есхіл «творив» напідпитку, тобто «несвідомо». Отже, митець виступав у ролі своєрідного 
«посередника», медіума між музами і глядачем, але ні в якому разі не у ролі суперника муз. 
Принаймні хвалькуватого кіфареда Таміріса, який наважився викликати муз на змагання і по-
ставити умову, що у разі перемоги він отримає право зійтися з кожною музою, після підбиття 
підсумків змагання музи позбавили зору і здатності співати, а надто самовпевненого Марсія, 
який наважився викликати на змагання самого Аполлона, Бог, перемігши, підвісив на сосні 
і здер із нього шкіру.

Як би там не було, але саме драматургові належала провідна роль у складі «постановочної 
групи». Але чому і як той або інший драматург висувався на провідну роль? Незважаючи 
на зовнішньо нібито надзвичайно прозору ситуацію, тут приховується найпідступніша загад-
ка античної трагедії, а водночас складається враження, що греки доклали чимало зусиль, аби 
втоптати у нашу свідомість не надто правдиву, але надзвичайно шляхетну версію тодішніх те-
атральних скандалів!

Суть цієї загадки пов’язана із тим, що із декількох тисяч драматичних творів, які, ймовір-
но, були написані для театральних змагань в Афінах, до нашого часу дійшов приблизно лише 
один відсоток, який, звісно, не є репрезентативним для уявлення про давньогрецький театр 
і драматургію. Але найголовніше, що навіть цей сумнівний відсоток від самого початку ставить 
перед нами цілу низку запитань, відповіді на які нам невідомі. Адже вважається, що троє ви-
датних грецьких трагедіографів — Есхіл, Софокл і Еврипід — написали близько трьохсот 
п’єс (в середньому кожен — по сто). Однак таку плідність «винахідників» театру надзвичайно 
важко пояснити у раціональний спосіб, якщо, звісно, не брати до уваги якихось надзвичайних 
чинників — приміром, втручання богів та ін. Навіть відкинувши творчий бік справи (самі греки 
вважали, що Есхіл «творив» напідпитку, тобто «несвідомо») і взявши до уваги лише техніку 
тогочасного письма, важко уявити, як одна людина (до того ж, виконуючи певні громадські 
обов’язки — як, приміром, Софокл, який був стратегом) могла знайти стільки вільного часу 
й фізично, не маючи ні джерел штучного освітлення, ні навіть паперу, написати таку кількість 
трагедій, не кажучи вже про очевидні художні чесноти цих творів (це, між іншим, теж питан-
ня і воно потребує окремої розмови), які вимагали копіткої праці, чернеток, неодноразового 
переписування тощо. Ми не знаємо, як, власне, вдалося трагедіографам створити таку кіль-
кість творів, як вони працювали, записуючи свої твори на надзвичайно дорогих, експортованих 
з Єгипту папірусних сувоях і т. ін. Чи вони працювали без чернеток, записуючи або диктуючи 
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свої твори безпосередньо з пам’яті? Чи, може, взагалі усе те, що видається нам досконалим 
у цих творах, є результатом копіткої роботи якихось артілей або ж наступних поколінь? При-
наймні у кількісному вимірі це у багато разів перевищує творчу спадщину драматургів пізніших 
часів (Шекспіра, Мольєра, корифеїв українського театру). Цими припущеннями, звісно, ми 
не маємо наміру применшити значення класичної спадщини, навпаки — якщо й справді декіль-
ка десятків поколінь греків могли тішитися тим, що вдосконалюють твори своїх попередників, 
це свідчить про їхній патріотизм і надзвичайну творчу обдарованість.

Проте, як усе це було насправді, ми навряд чи дізнаємося, тому звернемося до фактів, у до-
стовірності яких можемо хоча б якоюсь мірою бути упевненими. Вважається, що після показу 
у театрі тексти трагедій переписувалися переписувачами й поширювалися серед шанувальників 
літератури. Але ж переписувачі — теж люди! Ясна річ, що у процесі переписування навіть 
у них, незважаючи на те, що це були дуже шановані давні греки, траплялися якісь помилки, 
інколи, можливо, навіть свідомі вставки, перекручення — коли, приміром, архонт звертався 
із проханням дещо «підчистити» й «відредагувати» недосконалі рукописи.

У середині IV ст. до н. е. афінський політичний діяч Лікург провів закон, за яким було 
створено державне зібрання усіх п’єс трагедіографів і надалі виконавці трагедій мусили до-
тримуватися зафіксованого у цьому зібранні «академічного» канону. Це було перше «наукове» 
зібрання творів грецьких драматургів (але ж нам відомо, як цензуруються й переписуються 
академічні видання, а надто тоді, коли вони фінансуються з державного буджету!).

Своїм зібранням трагедій афіняни надзвичайно пишалися, ретельно його зберігали і ходили 
навколо нього, неначе квочка біля курчат. Однак приблизно за століття після створення цього 
«трагедійного зібрання» на прохання єгипетського царя Птолемея Евергета афіняни надали 
йому ці твори для тимчасового користування під задаток у п’ятнадцять талантів. Східний мо-
нарх зробив копію творів і повернув її афінянам, залишивши собі оригінали (тут знов-таки по-
стає питання про сумлінність переписувачів і завдання, що їх ставив перед ними Птолемей).

У ІІІ ст. до н. е., за царювання Птолемея Філадельфа, в Александрійській бібліотеці почали 
збирати і здійснювати звірку рукописів класиків — зокрема, й драматургів. Звірку текстів 
Аристофана здійснювали поет і філософ Лікофрон, а також поет і вчений Ератосфен; перше 
видання творів Софокла і Аристофана здійснив Аристофан Візантійський, а продовжив цю 
роботу один з останніх александрійських граматиків Дидім. Отже, Аристофан Візантійський, 
судячи з тогочасної моди на виправлення, гіпотетично міг стати співавтором античних трагіків, 
адже не випадково Аристофанові приписується складання александрійського «канону класи-
ків». Невдовзі, однак, значна частина папірусів, що зберігалася у бібліотеці, загинула — це 
сталося під час пожежі 47 р. до н. е.

Далі, нагадаємо, за правління римського імператора Адріана (117–138 рр. н. е.) і, можливо, 
за його ж розпорядженням, з аристофанових редакцій трагедій були відібрані й дбайливо збе-
режені лише ті твори, які відповідали «духові часу» (тобто смакові самого правителя).

Але й це не вберегло твори від подальшого знищення і «редагування». У VІІ–VІІІ ст., коли 
араби захопили Александрiю, один з полководців, за переказом, звернувся до халіфа Омара 
із таким запитанням: «Що робити з бібліотекою, з книжками та іншим лайном?». На що халіф 
буцімто відповів: «Якщо в книжках міститься те, що давно вже записано у Коранi, вони нікому 
не потрібні; якщо в них записано щось інше, вони небезпечні…». Таким чином, залишки Алек-
сандрійської бібліотеки були знищені: за наказом Омара книги i пергаменти були розподілені 
між чотирма тисячами лазень, що й дозволило опалювати їх протягом майже півроку…

І тоді на світ стали з’являтися якісь копії — римські, візантійські, копії копій, копії з копій 
копій з приватних колекцій любителів, книготорговців, уривки з антологій, лексикографічних 
і граматичних творів, одне слово, — «королівство кривих дзеркал і перекручень», адже впев-
неності в автентичності цих творів ні в кого не було і бути не могло. Врешті, наприкінці XVІ ст. 
з’явилися й перші друковані видання античних драматургів — переклади; при цьому, вважа-
ється, й видавці, користуючись декількома кодексами одночасно й зіставляючи їх між собою, 
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очевидно, віддавали перевагу власному смакові, що спирався на уявлення про «достеменний» 
античний театр, прекрасне, моральне, «високе» та іншу маячню.

Однак історії з її жартами і цього виявилося замало. Коли ми читаємо драматургічний твір 
давнього автора, нам, мабуть, важко уявити, що написаний він був без поділу на слова й зво-
роти, а перехід від однієї дійової особи до іншої здійснювався за допомогою розділових знаків 
(тире або двокрапка). Отже, доведення трагедій до сучасного стану — справа перекладачів, 
літературних і наукових редакторів та ін.; саме вони внесли у переклади поділ на акти, ремарки, 
не кажучи вже про інші способи артикуляції текстів відповідно до вирішуваних ними творчих 
завдань. Внаслідок цих обставин ми не маємо жодного оригіналу, натомість маємо тексти, які 
розподіляються за декількома групами: твори, які вважаються «достеменними», тобто такими, 
що «безперечно» належать тому або іншому драматургові; твори, які інколи «приписуються» 
тому або іншому драматургові; уривки з творів, які не дійшли до нашого часу; назви творів, 
які не збереглися; і якісь згадки про ті або інші твори у тогочасних джерелах. Сукупно усі 
ці групи утворюють єдине ціле, котре ми визначимо як корпус більш або менш «вірогідних 
лібрето класичних трагедій». Таким чином, починаючи від вибору, який здійснювали архонти, 
і трагедії, і комедії пройшли тривалий шлях відбору, редагування, перекручення й замулювання. 
А єдиним фактом з історії «трагічної поезії», що має більш–менш переконливе документальне 
підтвердження, є дивовижно наполеглива однобокість афінян у «вписуванні в історію» прізвищ 
саме трьох відомих нам «видатних афінських трагедіографів». Але ж були й інші? Ті, які ви-
гравали театральні змагання і в Есхіла, і в Софокла, і в Еврипіда. Де ж вони? Де вони — ті, 
кому не менше, ніж вісім разів програв Есхіл (отже, — на думку самих греків! — не менше, 
ніж вісім разів, поступався кращим драматургам). Де вони — ті, з ким змагався учасник ан-
тидемократичного заколоту, жрець, скарбник Афінського морського союзу, перший стратег 
і приятель вождів афінської «демократії» Софокл? Де вони — ті, з ким змагався Еврипід (на 
відміну від Софокла, він не посідав ніяких державних посад і тому, можливо, лише чотири рази 
протягом життя отримував перемоги на драматичних змаганнях; п’ята перемога була прису-
джена невдасі посмертно)? Невже усіх цих «інших» спіткала та сама доля, що й знервованого 
Герострата, який (уперше в історії!) повстав проти казенного мистецтва? Невже і їх теж «ви-
креслили»? Чому? Шукаючи відповіді на усі ці питання, нам неможливо обійтися без бодай 
приблизного уявлення про надзвичайно відповідальну процедуру формування естетичних кри-
теріїв в античному світі.

Процедура формування естетичних критеріїв, а відтак і вибір переможців трагічних змагань 
здійснювалися в Афінах таким чином. По завершенні перегонів непідкупне афінське журі, що 
мало у своєму складі десятьох суддів, визначало переможця. Самі судді обиралися з-поміж 
глядачів (кандидатів на них визначали заздалегідь у подвійній проти числа суддів кількості). 
Кожна з філ, на які були поділені афінські громадяни, вибирала одного суддю, який давав при-
сягу. У пізніші часи до суддівства, крім представників влади, стали залучати також «представ-
ників творчої еліти»: учителів гімнастики, танцюристів тощо. З усього гурту суддів жеребом 
обирали меншу колегію із сімох або п’ятьох членів, які й виносили остаточний присуд. Кожен 
із суддів мав дерев’яну дощечку, на якій писав прізвища учасників драматичних змагань у тій 
послідовності, якої вони, на його думку, заслуговували. Коли рішення збігалося зі сприйняттям 
більшості глядачів, останні влаштовували оплески, коли ж не збігалося — свистіли, тупотіли 
ногами. Інколи глядачі могли навіть закидати акторів камінням, бити й виганяти з орхестри (що 
дуже часто траплялося під час виконання трагедій Еврипіда). З V ст. до н. е. поширився зви-
чай улаштовувати на знак схвалення вистави оплески; існував навіть бог оплесків — Кротос. 
Перша нагорода у змаганні означала безперечний успіх, друга — відносне визнання, а третя 
— зрозуміло, провал.

Коли оголошували результати, драматург, визнаний переможцем, одержував із рук архонта 
вінець перемоги. Хорег, який краще за інших виконав свої обов’язки, також визнавався пере-
можцем і отримував у нагороду вінок, згаданий вже триніжок і скульптурне зображення дра-
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матурга (погруддя); у храмі Діоніса він ставив дошку із записом про перемогу, а саме рішення 
журі зберігалося аж у державному архіві. Можна було б уважати це моральне заохочення над-
звичайно почесним, якби триніжки і скульптурні зображення встановлювалися лише на честь 
драматургів; але ж були увічнені й деякі фокусники — Кратифен, Феодосій, Евклід і Деофіт; 
погруддя одного з фокусників було встановлено в Афінах поруч зі статуєю Есхіла. Протоколи 
журі (дидаскалії, від грец. dіdascalіa — наставляння, тобто запис п’єси для театральної вистави 
і театральний літопис) викарбовувалися на мармурових плитах. У цих протоколах зазначалися 
час, рік, імена поетів, що змагалися, імена хорегів, протагоністів, а також присуджені їм на-
городи. Драматург, окрім гонорару, одержував від держави нагороду у вигляді вінка з плюща, 
грошовий приз і право встановити пам’ятник у себе на батьківщині.

Причому навіть ця остання відзнака — моральне заохочення у вигляді бронзового триніж-
ка — з’являється у такій послідовності. Початково у змаганнях на Міських Діонісіях брали 
участь лише трагедіографи, далі, не пізніше 502 р. до н. е., — це право надається й хорегам 
і лише з 449/443 рр. до н. е. — до загального пирога допускаються й актори (щоправда, 
вважається, що актори, так само як і драматурги, отримували грошову винагороду — не лише 
у разі перемоги, а навіть і за участь у виставах; актор-переможець мав право брати участь у ви-
конанні п’єс під час наступного свята без попереднього перегляду його гри, обов’язкового для 
тих акторів, які ще не встигли здобути собі перемогу).

Важко з упевненістю назвати критерії, якими керувалися греки, розподіляючи місця між 
учасниками драматичних змагань. Можливо, їхнє ставлення до театру до певної міри може по-
яснити репліка Сьюзен Зонтаґ, яка писала: «Фільми протягом дуже довгого часу були просто 
«кіно»; іншими словами, вони сприймалися як частина масової культури на противагу культурі 
високій і були залишені в спокої більшістю розумних людей». Можливо, так само й сучасники 
Есхіла, розмірковуючи про «театр», завжди мали на увазі лише «просто театр»? Або навпаки, 
— можливо, вони спиралися на принципи, що їх пізніше сформулює Аристотель: «У кожній 
трагедії повинно бути шість складових елементів. Ці елементи — фабула, характери, мислення, 
сценічна обстановка, спосіб вислову і музична композиція. До засобів відтворення належать 
два елементи, до його способів — один, до об’єкту відтворення — три, а інших, крім них, 
немає. Немало поетів, а можна сказати і всі вони, користуються цими елементами, бо кожна 
трагедія має і сценічну обстановку, і характер, і фабулу, і певний спосіб вислову, і музичну 
композицію, і мислення». Не виключено, однак, що критерії були «простішими», і передусім 
твори мусили відповідати політичній кон’юнктурі (як писав Борис Варнеке, «під час змагань 
перемога діставалася тому, хто покривав своїх суперників силою й звучністю голосу»).

Або, можливо, критерієм була «авторитетність» журі? Адже саме такий приклад наводить 
Плутарх у життєписі Кімона. «Його славі, — пише Плутарх, розповідаючи про події 468 р. 
до н. е., — послужило також знамените змагання між поетами-трагіками. Софокл, тоді ще 
юнак, ставив свою першу п’єсу, і архонт Апсефіон, помітивши незгоду і суперечки між гляда-
чами, не став кидати жереб для обрання суддів, але, коли Кімон, увійшовши в театр зі своїми 
товаришами-стратегами, здійснив установлене узливання богові, зупинив їх і, підвівши до при-
сяги, примусив сісти й судити змагання — усіх десятьох, таким чином, що кожний опинився 
представником від однієї з філ. Пошана, якою користувалися ці судді, збудила, звісно, вико-
навців. Переміг Софокл, а Есхіл, засмучений, лише протягом короткого часу залишався в Афі-
нах, а далі з відчаю поїхав до Сицилії. Там він і помер».

Відомо, однак, що у визначенні естетичних критеріїв відігравали певну роль і хабарі. Адже 
відомо, що хабарі отримували жерці й жриці елевсинських містерій; під час однієї з олімпіад 
фессалієць Євпол дав хабара кулачним бійцям Агеторові з Аркадії й Пританідові з Кизіка; 
під час іншої олімпіади те саме намагався здійснити афінянин Калліпп; існує також повідо-
млення про те, як двоє кулачних бійців уклали між собою таємну грошову угоду про перемогу 
у змаганнях; Периклові ж належить «легалізація хабара», адже саме він впровадив спеціальну 
статтю про «належні витрати», тобто витрати на хабарі для впливових осіб в інших полісах то-
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що. Врешті, саме про хабар прилюдно розповів і Аристофан у комедії «Вершники» (вершники 
змушували реально існуючого можновладця і представника «патріотичних сил» Клеона виблю-
вати хабар у сумі п’ять талантів, одержаний Клеоном від афінських союзників).

Так само й судді театральних змагань — вони теж уміли брати хабарі. Припущення про це 
висловлював, приміром, Еліан, який писав про те, як у змаганні з Еврипідом, коли той виставив 
«Троянок», переміг Ксенокл: «Хіба ж не кумедно, що Ксенокл переміг, а Еврипід, виступивши 
з такими драмами, — переможений? З цього приводу можна висловити два припущення: або 
судді були недолугі, не розумілися на поезії і нездатні були винести правильне судження, або ж 
їх підкупили». Та й не тільки судді брали хабарі. Вважалося, що й коринфяни, оскільки їм було 
важко жити із дурною славою дітовбивців і нечестивців, дали хабар Еврипідові (п’ятнадцять 
талантів!) за те, щоб у його трагедії «Медея» не вони вбивали Ясонових дітей, а сама Медея, 
їхня рідна мати.

Таким чином, з окресленої сукупності фактів ми спостерігаємо якийсь наполегливий тиск, 
який чинить якась сила, аби висунути на перші місця у свідомості сучасників і наступних поко-
лінь саме ті три прізвища драматургів, які відомі й нашому часові. Особливо дивує нас це одно-
думство, коли ми бачимо, як у ІV ст. до н. е. надзвичайно високий статус класичної драматургії 
(тобто знов-таки цих трьох прізвищ) сприяє поширенню зневажливого ставлення до сучасного 
театру. Так, Аристотель у своїй «Поетиці», спираючись на відомі йому твори, приділяє увагу 
виключно «головним державним дійствам» давнини (знов-таки, відома нам трійця драматур-
гів), ігноруючи при цьому цілу низку інших видовищних жанрів (гілародію, магодію, лісодію, 
симонію; драми дикелістів, фалофорів, автокабдалів, фляків, ітифалів, силографів, кінедологів; 
масочні дійства титанів, дійства вбивства Піфона тощо) і, головне, жодним словом не згаду-
ючи ні сучасного йому театру, ні драматургів, вистави яких він мусив би або принаймні міг би 
бачити.

Але що таке «трагедія» в Аристотеля? «Трагедія, — пише він, — є відтворення прикраше-
ною мовою (причому кожна частина має саме їй властиві прикраси) важливої й закінченої дії, 
що має певний обсяг, відтворення не розповіддю, а дією, яка через співчуття й страх сприяє 
очищенню подібних почувань. Прикрашеною я називаю таку мову, яка має в собі ритм і гар-
монію, тобто мелодію; неоднаковість між прикрасами полягає в тому, що одні частини трагедії 
виконуються тільки метрами, а інші ще й співаються». «Прикрашена мова» відповідала за-
вданням оспівування «прикрашеного життя», існуючого державного ладу та його інститутів 
— ареопагу, державних установ, війська й флоту і т. ін. Так, в «Орестеї» Есхіла Аполлон 
наказує Орестові стати на суд «найкращих громадян», що складають ареопаг — хор співає 
про значення цього суду. Про це ж свідчить і «політична» основа трагедії Есхіла «Перси», 
а ще більше — факт показу цього твору у Сицилії на святі у Гієрона Сиракузського, до якого 
Есхіл їздив близько 470 р. до н. е. Він виставив не лише патріотичних «Персів», а й принагід-
ну, спеціально написану на сицилійську тему трагедію «Етнеянки» («Етна») — літературний 
сценарій «масового театралізованого свята», як його назвали б сьогодні, на честь нещодавно 
заснованого Гієроном міста Етни.

Прямі й непрямі вказівки на користь панегіричного сприйняття характеру давньогрецької 
трагедії дають не лише трагедії Есхіла, а й ті трагедії, що дійшли до нашого часу лише у фраг-
ментах: так, у першій Діонісовій тетралогії йдеться про царя фракійського племені едонян Лі-
курга, котрий чинив перепони Діонісові з його вакханками та сатирами (у тетралогії діяли, 
зокрема, Діоніс, вакханки); друга Діонісова тетралогія також має безпосереднє відношення 
до Діоніса; драма про богів «Жриці» присвячена встановленню ефеського культу Артеміди 
— Бджоли, яку Есхіл вважав донькою Деметри (у ролі хору — жриці культу); у драмах про 
Геракла Есхіл дає виклад подвигів Геракла; тетралогія про аргонавтів розповідає про шука-
чів Золотого Руна (у ролі хору — самі герої перед подорожжю); одна з тетралогій інсценує 
«Одіссею». Що ж до Софоклового «Едіпа-царя», то й у цьому випадку найголовніше, що ге-
рой цієї трагедії сприймався як реальний герой — його могила знаходилася у святилищі богинь 
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і, на думку Б. Варнеке, «образ Едіпа мав для афінян V ст. найтісніший зв’язок із політичним 
життям». Так само пише Варнеке і про твори Еврипіда: «у трагедію про нащадків Геракла 
«Геракліди» Еврипід вклав настрої, що панували в Афінах у роки війни зі Спартою, й додав 
прославлення Афін, які вели «праведну» війну».

Фрагменти творів Есхіла й Софокла, що дійшли до нашого часу, відрізняються від основно-
го масиву їхніх творів, що також переконливо свідчить про естетичні вимоги, смаки й уявлення 
наступних поколінь (тих, які зберегли повні тексти) про трагедію, але аж ніяк не про модуль 
трагедії на початковій стадії її розвитку. Зокрема, судячи з викладу сюжетів, у давній трагедії 
не було «обов’язкової» (як пізніше вважали) «трагічної» розв’язки. Це стосується, приміром, 
таких п’єс, як «Філоктет» Софокла (409 р. до н. е.; до Софокла сюжет про Філоктета обро-
бляли Есхіл і 431 р. до н. е. Еврипід) або відомий за уривками його ж цикл про Геракла та ін. 
На цю особливість свого часу звертав увагу ще Гегель, коли писав, що «у древніх були трагедії 
з подібним фіналом, де індивіди не приносились у жертву, а залишалися жити», і наводив як 
приклади «Евменіди» Есхіла — «Ареопаг визнає право на вшанування за обома сторона-
ми», а також «Філоктет» Софокла — «при появі Геракла і за його порадою вщухає боротьба 
між Неоптолемом і Філоктетом», але у п’єсі обговорюється одна проблема — патріотичний 
обов’язок (цю ж проблему обговорювали, очевидно, й у іншому творі Софокла, відомому лише 
з назви і коротенького уривку — «Одіссей божевільний», про те, як велемудрий Одіссей хотів 
уникнути участі у поході проти Трої, оскільки під час викрадення Єлени він уже був одру-
жений з Пенелопою і бажання залишати її заради легковажної дружини Менелая він не мав; 
отож, коли по нього з’явилися ахейські вожді, він прикинувся божевільним, однак Паламед 
розкрив хитруна, і Одіссей змушений був узяти участь у патріотичному заході). Врешті, хіба 
не патріотичними почуттями пояснюється й поведінка героїні «щасливої трагедії» Еврипіда 
Алкести, яку навіть Платон ставив на перше місце у переліку «найкращих героїв», а Еліан на-
зивав її ім’я, поряд з Пенелопою, у переліку найкращих гречанок. Очевидно, саме низка цих 
ознак дає підстави погодитися із функціонально орієнтованим визначенням жанру трагедії фон 
Віламовиця-Меллендорфа, який писав: «Аттицька трагедія є завершений у самому собі уривок 
героїчної легенди — поетично оброблений у піднесеному стилі, щоб бути представленим як 
невід’ємна частина державного культу у святилищі Діоніса хором із афінських громадян і дво-
ма або трьома акторами».

У цьому контексті зрозумілішим стає й програмний вислів Платона, який у «Законах» про-
понував таке розуміння жанру трагедії: «Увесь наш державний лад являє собою наслідування 
найпрекраснішого й найкращого життя. Ми стверджуємо, що це і є найсправжнісінька траге-
дія». Зрозуміло, що такий погляд цілком логічно витікав із реальної мистецької практики, в якій, 
писав у восьмій книзі «Держави» Платон, «поети прославляють тиранічну владу». Саме тому 
Платон і не залишав місця трагедіографам у своїй «ідеальній державі». Не суперечить «оспі-
вуванню» влади і визначення Феофраста, який залишив таку формулу жанру: «Трагедія — це 
видовище героїчної долі». Не суперечить такому розумінню й аристотелівська формула трагедії: 
«Завдання поета — говорити не про те, що справді сталося, а про те, що могло б статися, тобто 
про можливе або неминуче. Історик і поет відрізняються один від одного не тим, що один із них 
говорить віршами, а інший — прозою (можна Геродотові твори викласти віршами, і все-таки це 
була б історія, хоч і у віршах); відрізняє їх те, що один говорить про події, які справді відбулися, 
а другий — про те, що могло б статися. Тим–то поезія і філософськи глибша, і серйозніша за 
історію — поезія говорить більш про загальне, а історія — про окреме». Подібні ж думки ви-
словлював і Плутарх, пишучи про поховання одного з державних мужів: «заключна дія великої 
трагедії, ім’я якої — тиранія». Проте у того ж Платона зустрічаємо й інші засади до визначення 
жанру трагедії; він пише: «… Гомер найбільш творчий і перший творець трагедій».

Грецька трагедія не була драмою катастрофи, тобто якоїсь незворотної загибелі внаслідок 
вигаданої у пізніші часи «трагічної вини» тощо. Усупереч падінню цілих родів і загибелі геро-
їв, трагедія, як частина трилогії, завершувалася заснуванням нових міст, домів, родів і оспі-
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вуванням чи то богів, чи то основ «демократії». Отже, «трагедія заснування», «перемоги», 
«самоствердження» й «самооспівування». Але заснування, перемоги, як і взагалі політична 
діяльність, зазвичай супроводжувалися у Греції вбивствами, що й призвело до помітного навіть 
для неозброєного ока домінування у трагедіях кримінальних сюжетів.

Поряд з цим антична трагедія не була жанром наративним, видовищем, у якому глядач на-
пружено стежив за розвитком подій. Адже усі міфологічні сюжети глядачеві були заздалегідь 
відомі, отже, питання: «Що буде далі?» — навряд чи могло цікавити глядача. У комедії Анти-
фана «Поезія» є монолог Комедії, котра розповідає про стан драматичної поезії у IV ст. до н. е.: 
«Трагедія — в усіх відношеннях щаслива. Все, про що вона розповідає, відомо глядачам за-
здалегідь, раніше, ніж вона скаже перше своє слово». (Це надзвичайно цікава репліка, і вона 
повинна примусити нас замислитися над тим, що, власне, захоплює нас у трагедії — сама 
краса і багатозначність міфу чи спосіб його художньої обробки, в якому й міг би виявитися хист 
драматурга?).

За незначним винятком жанрова природа античної трагедії визначалася тим, що це був жанр 
музичного театру, котрий можна порівняти із сучасною ораторією, кантатою або оперою, ма-
нера виконання якої об’єднувала три способи виконання — «каталоге» (читання), «парака-
талоге» (речитатив, щось середнє між співом і декламацією) і «мелос» (спів). «Хор греків, 
— писав у «Народженні трагедії» Ніцше, — мав би бути давнішим, первиннішим і навіть 
важливішим за справжню «дію», адже «сцена разом із дією була задумана ґрунтовно та пер-
винно, лише як візія». А як писав Афіней, посилаючись на Аристокла, Есхіл «вигадав чимало 
танцювальних фігур і навчав цим фігурам свої хори; крім того, він сам вигадував ці фігури 
і повністю брав на себе керівництво постановкою […]. Есхілів танцівник Телест володів таким 
танцювальним мистецтвом, що у трагедії «Семеро проти Фив» рухами тіла пояснював події, 
що відбувалися на сцені». До цього він додає, що «авторів давньої комедії — Теспіса, Пратіна, 
Кратіна й Фриніха — називали танцівниками, адже вони не лише у своїх п’єсах надавали ве-
ликого значення танцям хору, а й приватно навчали танцям усіх бажаючих». Цієї ж точки зору 
дотримувався й В’ячеслав Іванов, який писав, що трагедію пов’язують із піснею цапа випадко-
во, адже насправді її назва походить від анатолійського слова «той, що танцює, одержимий», 
що підтверджується аналогією з анатолійськими «передтрагедіями». Прикметно, що набагато 
пізніше й Цицерон, виступаючи за «роз’єднання» театру й цирку, в яких, на його думку, слід 
показувати різні видовища, пише, що театр призначений саме «для співу».

Відповіді на частину запитань, які залишила нам історія античної трагедії, повинна дати 
нам… сама трагедія. Адже особливості її театрального втілення віддзеркалює її ж структура, 
позаяк послідовність частин трагедії вказує на рух або нерухомість хору, якісь стосунки хору 
з персонажем і т. ін.

Основними структурними елементами трагедії були: пролог (ціла частина трагедії, зазвичай 
у формі монологу, перед виходом хору на орхестру); парод (вступна пісня хору під час виходу 
на орхестру, якої хор не залишав до кінця дії); епіпарод (якщо хор тимчасово залишав сцену, то 
під час другого виходу хор співав другу вступну пісню); епісодій (ціла діалогічна частина траге-
дії, в якій головна роль відводилася акторам, а від хору виступав корифей або окремі хоревти); 
стасим (пісня хору, що виконувалася стоячи, «на місці»; парні строфи і антистрофи, які 
виконувалися по черзі двома півхорами); коммос (від дієслова «бити себе в груди»; спільний 
жалібний спів, плач хору й акторів); ексод (ціла частина трагедії, після якої немає співів хору). 
Вступна пісня хору виконувалася корифеєм як мелодекламація, а хорові номери (стасими) спі-
валися й танцювалися усім хором (т. зв. гіпорхема). Коли хор виконує свій епізод стоячи, його 
супроводжує кіфара, коли він рухається — флейта. Звернемо увагу на два структурні елементи 
трагедії — пролог і той елемент, який не має визначення у самій структурі, однак відомий нам 
завдяки винаходові Еврипіда.

Найдавніші з трагедій Есхіла («Перси», «Благальниці») ще не мають прологу, вони почи-
наються одразу з пароду. Трагедія «Агамемнон» Есхіла (перша частина трилогії «Орестея») 
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починалася з прологу, в якому один з персонажів здійснював молитву богам: «Молю богів…». 
Друга частина тетралогії «Жертва біля гробу» Есхіла починалася з прологу, в якому Орест 
також звертався до бога: «Гермесе підземний…». У пролозі до трагедії Есхіла «Евменіди» 
Піфія зверталася з молитвою до Землі. Інша трагедія Есхіла «Семеро проти Фив» починалася 
з прологу, в якому Етеокл звертався до народу: «Народе кадмейський…». Пролог до трагедії 
Есхіла «Прометей прикутий» являв полілог трьох персонажів: Влади, Гефеста і Прометея. У 
Софокла пролог перетворюється вже на розгорнуту сцену. Так у пролозі трагедії «Едіп-цар» 
виступають Едіп, Жрець і Креонт. Так само троє персонажів діють у пролозі трагедії «Едіп 
у Колоні». У пролозі «Антигони» діють Антигона й Ісмена; у пролозі «Трахінянок» — Деяні-
ра, Годувальниця і Гілл; у пролозі «Аянта» — Афіна, Аянт і Одіссей; у пролозі «Філоктета» 
— Одіссей і Неоптолем. В Еврипіда пролог узагалі перетворюється на велику розгорнуту 
сцену, ймовірна динаміка якої дає підстави припустити, що потреба у пролозі постала у зв’язку 
з тим, що кожне наступне покоління, все більше віддаляючись від обставин міфу, забувало 
його, отже, й вимагало «нагадування». У прологах багатьох трагедій на кін виходили боги: 
так, у пролозі «Алкести» Аполлон, з’явившись на кону, розповідав запропоновані обставини 
трагедії — «Ось дім царя Адмета…», а далі вступав в діалог з Демоном Смерті; у пролозі 
«Троянок» з’являлися Посейдон і Афіна Паллада, у «Вакханках» — Діоніс, у пролозі трагедії 
«Іон» — Гермес, у «Гіпполіті» — Афродита. У пролозі до трагедії «Гекуба» з’являлася Тінь 
Полідора, який вийшов з Аїду. У пролозі до трагедії «Фінікіянки» Іокаста зверталася до Геліо-
са, у «Благальницях» — Ефра зверталася з молитвою до Деметри. У пролозі до драми сатирів 
«Кіклоп» Силен звертався зі скаргою до Діоніса. Зазвичай усі ці звернення до богів, скарги 
й плачі супроводжувалися викладом запропонованих обставин.

Інший важливий ідеологічний елемент у структурі трагедії — машина. У театрі V ст. до н. е. 
було вже чимало механічних пристосувань, «машин», які мали сукупну назву choragіum — 
предмети, потрібні для вистави (декорації, машини, реквізит, бутафорія, а також сукупна назва 
театрального майданчика і «пишної інсценізації»). Коли необхідно було показати глядачеві, 
що він знаходиться усередині будинку, з дверей скени викочували платформу на дерев’яних 
колесах — енкіклему або еккіклему (enkyklema) разом з акторами й ляльками, що знаходи-
лися на ній у вигляді живої картини. Коли ж необхідно було підняти дійових осіб (приміром, 
богів) у повітря, застосовували т. зв. mechane або machine — щось на зразок підйомного крану 
(за допомогою mechane або machine Еврипід створив прийом Dеus ех mасhіnа — поява Бога 
на машині, Богоявлення). Демонструючи Богоявлення, замовники «священних заходів» спи-
ралися на створені ними «дива» — надприродні, непідвладні людині атракціони, демонстрація 
яких, балансуючи між «містерійним» і кітчевою «пропагандою», опредмечувала сакральне. Са-
ме тому родзинкою античного видовища був не міфологічний сюжет (добре відомий грекам за 
різноманітними переказами), а Богоявлення (пізніше, у християнстві, воно дістало назву Visio 
Beatifica — бачення райського блаженства; термін цей був уведений для позначення найвищої 
мети християнського існування; з точки зору історії релігій, вважає К. Кереньї, можна говори-
ти про Visio Beatifica і у зв’язку з поганськими містеріями). Наївним грекам, очевидно, до душі 
були усі ті візії. Адже, як свідчить Павсаній, серед греків було чимало таких, які «усе, що вони 
у дні дитинства чули в хорах і трагедії, вважали істиною».

Отож, саме заради поширення істини шляхом дармової демонстрації тамтешнім роззявам 
«патріотичних опер» із богоявленнями у фіналі, 440 р. до н. е. афінський правитель Перикл 
і впровадив теорикон — так звані видовищні гроші (від theorіca — божественний запас; ці 
гроші зберігалися у головній скарбниці Афін — храмі Парфенон; два оболи, незначна сума 
— приблизно третина денного заробітку робітника). Починаючи з цього року «видовищні гро-
ші» щорічно видаватимуться магістратом Теорикона кожному громадянинові для плати за вхід 
на ігри й видовища, що влаштовувалися під час офіційних свят (у IV ст. таку ж суму у вигляді 
«жетону присутності» видаватимуть кожному громадянинові за участь у засіданні остогидлих 
Народних зборів). Упроваджені, таким чином, дармові видовища Перикл виправдовував ціл-
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ком переконливо: головні державні видовища — розкіш, доступна лише для вищих і середніх 
класів, — повинні сприяти вихованню всього електорату (щоправда, і Платон, і Аристотель, 
і Плутарх одностайно не погоджувалися із ним, вважаючи, що ці скромні, здавалося б, суми 
нанесли чималу шкоду афінській моральності, розбестивши афінян). Периклові ж належить 
і впровадження статті про «належні витрати», тобто витрати на хабарі впливовим особам в ін-
ших полісах тощо (не слід, однак, вважати, що Перикл єдиний намагався підкупити своїх ви-
борців і політиків; подібні заходи здійснював і його суперник Кімон: незаможним афінянам він 
щоденно влаштовував дармове частування, людям похилого віку — роздавав одяг, а у своїх 
маєтках наказав знищити огорожі, «щоб кожен міг користуватися тим, що там вродило»; пере-
моженому цими атракціонами Периклові нічого іншого не залишалося, як влаштовувати роз-
дачу державних грошей, відпускати гроші на видовища, платити суддям та ін., удаючи із себе 
найщедрішого з щедрих).

Зазвичай у видовищних грошах убачали турботу Перикла про народ, задоволення висо-
кого естетичного смаку співгромадян та якісь інші високі цілі, насправді ж, однак, сума ця 
була настільки дрібною, що мала виключно символічне, тобто пропагандистське, а не еконо-
мічне значення. Проте й символіка тут була, безперечно, специфічна — пов’язана не стільки 
з Діонісовою жертвою, скільки з намаганням ствердити у свідомості афінян шляхетний образ 
влади-благодійниці. Видаючи найбіднішим громадянам із залишку громадських кас гроші, які 
вимагалися при вході у театр, Перикл фактично перерозподіляв бюджет, спрямовуючи його 
до рук розпорядника театру, зобов’язаного за ці кошти підтримувати будівлю у належному 
стані і, крім того, сплачувати державі плату за оренду. Таким чином, гроші, виплачені Пери-
клом із державної каси, поверталися… до державної ж каси. Здавалося б, усе просто й про-
зоро, проте важко припустити, що у процесі такого «кругообігу» «залишки» того теорикону 
десь не зникали. Принаймні посада розпорядника збиткових «видовищних грошей» вважалася 
надзвичайно впливовою, а сам теорикон, за словами грецького оратора Демада, стали називати 
«клеєм для демократії».

Врешті, увесь той «клей», разом із невтішними спостереженнями, нез’ясованими питаннями 
і надто дбайливо прихованими відповідями, спонукав цинічного Діогена Синопського (який 
жив у діжці) назвати і Діонісії, і театральні змагання, що влаштовувалися під час свята, і шля-
хетну благодійність влади у вигляді теориконів, і навіть візію блаженства — лише дивом для 
бовдурів. Утім, на щось інше із вуст непатріотично налаштованого й глумливого Діогена, який 
називав себе «громадянином світу», не варто було й розраховувати. Найприкріше, однак, що, 
коли трагедія «вирвалася на волю» з-під державної опіки, вона (якщо вірити давнім грекам, 
схильним називати неприємні речі пристойними словами) занепала.

З усієї цієї історії випливає висновок про те, що «демократія» дуже рідко ходить у парі 
із розвитком мистецтв. Радше, навпаки: розвиткові видовищних мистецтв, тобто мистецтв 
потужного бюджету, зазвичай сприяли саме авторитарні режими. І найпромовистіші прикла-
ди цього дає саме античність: найперші записи поем Гомера і перший показ трагедій на свя-
ті Великих Діонісій здійснено за наказом тирана Пейсистрата; першу бібліотеку зібрали діти 
Пейсистрата — Пейсистратиди; Мусейон збудував Деметрій Фалерський (філософ-скептик 
Тимон охрестив цей академічний і надзвичайно авторитетний у наших очах заклад «курником 
муз»). Однак саме афінська «демократія» створила передумови для вигнання Еврипіда і засу-
дження Сократа (і не останню роль тут відіграв і справді видатний комедіограф Аристофан).


