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ARYSTOTELES 

O TRAGEDll 

Tragedta jest odtworzeniem dzialama poważnego, calkowt

tego i posiadającego odpowiednie rozmiary. 

* 
Odtworzenie działania jest „fabułą" ; te rminem t11m okr~-
ślam kompozycję zdarzeń. 

* 
Charakterem nazy wam te wlaściwości, które pozwalają nam 

o osobach dzia lajq cych powiedzieć, że są takie lub owakie; 
myślą zaś zwę twierdzenia, które wypowiadają, lub ogólne 
senten cje. 

* 
Każda traQedia musi posiadać sześć elementów, decydujq
cych o jej jakości , a m ianow icie : fabulę, charaktery, wyslo
w ienie, myśl, widowiskowość, muzykę. Dwa z tych elemen
tów są .frod kami odtw arzania, jeden dotyczy sposo bu, trzy 
przedmiotu. 

* 
Tragedia od twarza dzia lan ie, a dopiero ze względu przede 
w szystkim na dzia łanie - osoby działające. 

* 
Odtwarzanie ma za przedmiot nie tylko dzia lanie ca łkowite, 
lecz również zdarzenia budzące lęk i współczucie, które to 
af ekty powstają szczególnie w tedy, gdy coś, choć j est kcm
sek wentnym w yni kiem poprzedniego, następuje j ednak 
wbrew naszym oczekiwaniom. 

* 
Doskonała traged ia powinna posiadać kompozycję nie pro
stą, lecz złożoną i winna odtwarzać zdarzenia budzące lęk 

i wspó lczucie (t o bow iem j est chara kterystyczną cechą od
twarzania w traQedii). 

* 
O bawa i wspólczucie mogą b·yć w ywalane al bo dzięki wido
wiskowości, albo dzięki kompozycji utworu. W y padek druQi 
jest właściwy i lepiej świadczy o talen cie poety. 

* 
nr każdej tragedii znajdujemy zawiązanie i rozwiązanie 
węzła dramatycznego. Zawiązaniem nazywam część tra11edii 
od początku aż do ostatniej sceny poprzedzającej przemianę 
fortuny na szczęście lub nieszczęście, a rozwiązaniem część 

od początku te j przem iany do końca. 

* 
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* 
Cztery są rodzaje tragedii: zlożona, polegająca calkowicie 

na perypetii i rozpoznaniu; patetyczna: tragedia charakte
rów; polega.jąca na niesamowitości samego widowiska, jak 
„Prometeusz" i inne rozgrywające się w Hadesie. 

* 
Chór należy uważać za jednego z aktorów; powinien on 
mieć związek z calością i brać udz ial w akcji. 

* 
FRAGMENTY „POETYKI" 

W PRZEKŁADZIE STEFANA ESSMANOWSKIEGO 

„O Grecjo, Ciebie, że kochano ... " 

Ktoś to kiedyś złośliwie zauważył, że gdyby Barbarzyńcy 
nie wdeptali w ziemię posągów, nie mielibyśmy renesansu 
i klasycyzmu i całej tej zadziwiającej ciągłości inspiracji 
klasycznej w naszej kulturze. Istotnie, nikogo by nie bawiło 
naśladowanie starożytnych, gdyby nie było w nim miejsca 
na wyobraźnię, na „twórczą rekonstrukcję", na odkrycia 
i na tworzenie własnej Grecji, świata własnych tęsknot 

kolejnych pokoleń. Wiemy, że z takiej właśnie „twórczej 
rekonstrukcji" antycznej tragedii powstała opera włoska, 

wiemy, że jak to dowodzi Nicoli, nawet teatr elżbietański 
w Anglii ze swoim kolistym budynkiem zrodził się z ... lek
tury Witruwiusza i że samo pojęcie teatru odkwitało w róż
nych czasach i miejscach z greckiego pnia. 

Autor starej, ale dziwnie przydatnej Historii Architek
tury Sir Banister Fletcher pozwala sobie w swoim dziele na 
dość zabawną periodyzację: wszystko, co w architekturze 
europejskiej następuje po gotyku, aź po koniec dziewiętna
stego wieku, są to dla niego kolejne fazy renesansu. Gdy się 
tak bliżej zastanowić, z naszej perspektywy nie wydaje się 

to wcale głupie. Istotnie w ciągu tych czterech wieków 
mamy do czynienia z nieprzerwanym ciągiem tradycji 
„architektury porządkowej" opartej o inspirację klasyczną. 

I istotnie dopiero dwudziesty wiek oznacza zerwanie - nie 
tylko w architekturze. Ja sam czuję się 
reprezentantem ostatniego pokolenia, 
które jeszcze tę europejską tradycję 

klasyczną ssało z mlekiem. Skończyła 

się łacina w szkołach, coraz trudniej 
powoływać się na wątki mitologiczne, 
bo nikomu nic nie przypominają, a ko
lumny warszawskiego MDM zaliczyli
śmy słusznie do błędów i wypaczeń. 

Wiek dziewiętnasty minął, nie jesteśmy 
juź „klasycznie kształceni" i wszelka 
niby-klasyczna kolumna nie rymuje 
nam się już z ateńską Akropolis, lecz 
z przedwojennym warszawskim ban
kiem. 

Na tradycję klasyczną reagujemy 
dziś źle, albo nie reagujemy wcale, 
natomiast gdy tylko przyjdzie nam się 

przypadkiem zetknąć z pierwszą lepszą 
„marmuru kruszyną", stanowiącą prób
kę prawdziwej, sprzed wieków, helleń
skiej kultury, nie pozostajemy obojętni: 
nasza wyobraźnia barbarzyńców włącza 



się i zaczyna dzia łać ewokując jakiś świat, jakby z za
pomnianego d2ieciństwa. Tyle że błądząc po salach po 
poprzednim stuleciu dziedziczonych muzeów czego in
nego szukamy i inaczej wartościujemy n iż to robili ich 
twórcy. 

Późny hellenizm i Rzym Cezarów wydaj ą nam się zbyt 
podobne do drętwych naśladownictw i wylizanych odle
wów, jakimi karmiono do przesytu naszych ojców . Nato
miast przedfidiaszowy archaizm i surowa klasyka doby 
peryklejskiej - to nasza Grecja. Zresztą i owe późne 

sprawy robią się „nasze" j eżeli praca wieków , korozja 
kamienia i gorliwość barbarzyńców porobiła z nich osob
liwe abst rakty . 

Dlaczego o tym piszę? Dla tego, żeby stwierdzić, że w ta
kiej właśnie fazie wrażliwości, z takim nastaw ieniem w cho
d2imy w naszą przygodę z tragedią antyczną, z dziełem 

wielkich tragików piątego wieku. 

W tea trze, k tór y nas wychowywał gryw ani byli rzadko; 
czasem podejmowano jakieś mniej , czy bardziej uczone 
„pr óby rekonstrukcji". Nawiasem wspomnę, że mimo to
mów, jak.ie na ten temat napisano, do dziś dnia uczeni nie 
są zgodni co do wielu zasadniczych punktów, w jaki sposób 
w antycznym teatrze sztuki te były wystawiane, czy np. 
aktor istotnie działał tylko na proskenionie, czy istniały 

schody łączące proskenion z orchestrą, na czym polegały 

ma chiny, k tórych nazwy przekazał nam Witruwiusz, co 
mialy do roboty malowane dekoracje, gdzie i w jakiej ilo
śc i usta\viano periak-
ty itd itd. 

Otóż jak powiadam 
ani w Polsce, ani po
za Polską nie istnie
je jakaś poważniej

sza tradycja scenicz
na w stosunku do 
tego repertuaru, na
tomiast i w P olsce 
i poza Polską w cią

gu ostatni ch lat co
raz częściej pojawia 
się on na scenach 
i coraz żywsze budzi 
tęsknoty wśród ludzi 
teatru . 

Słowo 

wykłada 

„klasyczny" 
się jako 

„szkolny", nauczany 
w klasach ; otóż wy-



daje mi się, że odkąd an ty k przesta ł być dla nas „k la
syczny" uzyskal poważną szansę bezpośredniego oddziały

w a nia. Oznaczało by to jakąś anty-, lub przynaj mniej 
a-filologiczną postawę inscenizatorów. Co do mnie, chętni e 
się do takiej postawy przyznaję. Nie j esteśmy ateńczy

kami z piątego wieku i nie dla ateńczyków gram y. Nie 
ma w przedstawieniu ani nawet w p r ogramie dość m iejsca 
na przekazanie współczesnemu widzowi niezbędnych kc· 
mentarzy, które umożliwiłyby mu percepcję ze stanowiska 
historycznego. Antyczne wątki znaczą dla nas co innego niż 
dla ateńczyka. Nasz Prometeusz ponosi może karę za wy
zwolenie energii atomowej i oddanie jej śmiertelnym do 
zabawy. Ale wedle mojego artystycznego sumienia nie naszą 
jest rzeczą stawianie kropek nad „i" i granie zamiast 
Aischylosa naszej własnej wersji. Jeżeli mamy takie ambi
cje, to piszmy własny dramat! Skoro w naszym odczuciu 
tekst, który gramy nie jest martwy, skoro budzi skojarze
nia, to niewątpliwie zrodzą się one i w umyśle widza. 

Niedobry to teatr, który traktuje swojego widza jak idiotę 
i odmawia mu prawa do wspóltwórczości. 

JAN KOSIŃSKI 

Tragedia kosmogoniczna 

1 

Pośród wszystkich dzieł sztuki tragicznej, jakie się nam 
zachowały z bogatej twórczości Aten z V w. p. n. e., trage
dia A ischylosa Prometeusz w okowach zajmuje stanowisko 
zupełn ie wyjątkowe : nie mówi, jak wszystkie inne, o losach 
lud zi, ich przeżyciach, ich konfliktach wzajemnych lub kon
fl iktach z wolą bogów i Przeznaczeniem, ale przedmiotem jej 
są losy samych bogów, kon.flikty między bogami ornz prze
m iany i ka ta klizmy, jakie przeżywał kiedyś świat - nie 
tylko w sensie zamieszkującej go ludzkości, ale przede 
wszystkim jako całość, jako całokształt tego, co istnieje. Per
sonel tragedii, którą dziś zobaczymy na scenie, składa 
się - prócz jednej tylko Io - z istot nadludzkich, boskich. 
Bohater jej, Prometeusz, jest bogiem, tak samo, jak jego 
nie występujący widomie, ale ciągle obecny w słowach dia
log u i pieśniach chóru przeciwnik, Zeus. Chór - to żywioł 
wodny, to owe „rzek zdroje, śmiechy morskich fal nieprze
liczone", do których w pierwszych swoich słowach zwraca 
się Prometeusz, córki Okeanosa, 

t ego, co w krąg, 
w wiecznym trudzie bezsennie toczących się fal, 
całą ziemię otacza pierścieniem swych wód. 

Akcja trylogii, której dwie części zaginęły i której Prome
teusz w okowach stanowi zapewne część środkową, trwała 
dziesiątki tysięcy lat. 

W słowach przed chwilą przytoczonych Okeanos opisany 
jest jako olbrzymia rzeka otaczająca dokoła ziemię; ale ten 
sa m Okeanos zjawi się na scenie jako osoba. Bo w myśle
niu i odczuwaniu religijnym Greka starożytnego bóstwo 
reprezentujące dany żywioł jest, co prawda, osobą, nie roz
tapia się całkowicie \V żywiole, ale nigdy nie traci organicz
nego z nim n\Tiązku, w nieuchwytnej jakby zmienności to 
występuje oddziel ni e od niego, to się z nim utożsamia. Nie 
ma sztywnej gra nicy między bogiem a światem, między 
dzi jami świata a dziejami bogów, między kosmogonią 
a t e o g o n i ą. Prometeusz w okowach jest tragedią teo
goniczną, a więc - według greckiego odczucia i rozumie
nia - równocześnie kosmogoniczną. 

K osm gonia, powstanie świata, ma dla Greka starożytnego 
chara kter drama tyczny. Gr eka myśl religijna nie zna jedno
razowego aktu twórczego, nic zna „stworzenia świata" . Swiat 
kształtował się stopniowo, poprzez kataklizmy i p1·zewroty. 
I temu dramatowi świata odpowiada dramat bogów. Przed 
tą fazą, w której znajduje się świat obecnie, byty kiedyś 
jeszcze dwie; i światem nie zawsze rządził Zeus w otoczeniu 
„nowych bogów": dwom starszym fazom świata odpowia
dają dwa starsze pokolenia bogów; przejście od jednej fazy 
do drugiej, zmiana rządu dokonywała się za każdym razem 
drogą przewrotu. 

Przed Zeusem rządził światem ojciec jego Kronos w oto
czen iu „starych bogów" zwanych Tytanami; wszyscy oni 
byl i synami pramatki-Ziemi. Jednym z Tytanów jest Pro
meteusz. Zeus zdobył władzę nad światem w wyniku walki 
„nowych bogów" z Tytanami; po zwycięstwie strącił ich 
razem z Kronosem do mrocznego podziemnego Tartaru. 
Aischylos w przedśmiertnej swojej trylogii, Orestei, mówi 
z tego powodu: 



Zeusa zwycięstwo kto sercem wysławia radosnym, 
ten mądrości posiadł skarb. 

A więc przew rót, którego dokona! Zeus, jest według myśli 
Aischylosa rzeczą dobrą . Przytoczone wiersze wyj ęte są 
z n iezmiernie głębokiego i wzniosłego hymnu, w którym 
poeta gloryfikuje Zeusa. Podobne wypowiedzi spotyk my 
i w innych jego tr agediach. Na gruzach da wnego świata, 
który jeszcze dziś czasem buntuje się w swoim więzieniu, 
jak usłyszymy w opowiadaniu P rometeusza o przywalonym 
ciężarem sycylijskiej Etny stugłowym Tyfonie, Zeus stwo
rzył nowy świat ha rmonii. Nadszedł czas, gdy K ronos i Ty
tani wypuszczeni zostali na wolność ; dawny władca , Kronos, 
panuje dziś na Wyspach Szczęśliwości ; Prometeusz za wolą 
Zeusa został rozkuty i odbiera cześć kultową u ludzi. 

W Prometeuszu w okowach j esteśmy jeszcze w m inionym 
stadium rozwoj u świata: walka jeszcze t rwa, Zeus umacni a 
dopiero swą świeżą władzę. Jakże mało podobny jest on 
do Zeusa, którego znamy z reszty twórczości Aischylosa! 
W konfli kcie Prometeusza z Zeusem widz niewątpliwie 
stanie po stronie Tytana. Zwłaszcza, że cierpi on za czyn 
popełniony z milości do ludzi , w ich obronie. Prometeusz 
imponuje przede w szystkim wspaniałością swojej postawy, 
n iezłomnością i nieugiętością cha rak teru; cechy te zas łaniają , 
odsuwają na dalszy pla n jego rysy u jemne, które Grek łą 
czył z wyobrażeniem Tytana - nieokiełznaną, buntowniczą 
samowolę i pychę, rysy, które występuj ą zwłaszcza w scenie 
z Okeanosem. J ego przeciwnik Zeus jest raczej okrutnym 
tyranem. I wrażenie takie wypływa nie tylko stąd, że eh -
rakterystykę jego otrzymujemy prawie wyłącznie z ust jego 
wroga : nawet ten, co przykuwa Tytana, bóg-kowal Hefaj
stos, spełnia tylko pod przymusem rozka z Zeusa, sercem 
zaś jest po stronie ofi ary. Również i w sprawie nieszczęsnej 
Io występuje Zeus w świetle bardzo dlań niepochlebnym ; 
los jej sl uży tu za jeszcze jeden przykład jego tyrani i. 
O dziejach Io mówił poeta jeszcze w innej swojej tragedii , 
w Błagalnicach; a le tam opowieść ta miała na celu glory
fikację Zeusa, k tóry swą oblubienicę wyzwolił z długo
letniej męki i okrył chwalą. 

Zeus w Prometeuszu w okow ach jest „nowym władcą", 
jest twardy i bezwzględny wobec pokonanego przeciw nika 
i dawnego, w przeszłość odchodzącego świata, podobnie jak 
w życiu społeczeństw ludzkich ten, k tóry świeżo drogą głę
boko sięgaj ącego przewrotu zdobył władzę, musi poniekąd , 
jeśli n ie chce jej w net utracić, utrwalać ją przez represje 
względem resztek obalonego porządku rzeczy. Nie u lega 
wątpliwośc i, że analogie polityczne wpłynęły tu na kon
cepcję poety. 

Ale za co cierpi Prometeusz? Nie za udzi ał w walce Ty
tanów przeciw Zeusowi: sam on mówi przecież, że w t rak
cie tej w alki przeszedł w pew nym momencie na stronę 
Zeusa i ułatwił m u zwycięstwo. Wina jego należy j uż do 
czasu po zwycięstwie Zeusa, do okresu nowej władzy: po
rwał z nieba ogień i dal go ludziom, czym dopiero umożli
w il im wejście na drogę kultury. J es t to, prawdę mówiąc , 
m otyw , który nie całkiem zgadza się z koncepcją Prome
teusza jako jed nego z Tytanów, w rogów Zeusa , u karanych 
przezeń po zwycięstwie. Ale tego motywu n ie mógł Aischy
los usunąć: zbyt głęboko tkwił on w tradycj i, od początku 
związany był z osobą Prometeusza. Prometeusz w kulcie 
czczony był jako dawca ognia; w Atenach był on patronem • 

kowali i garncarzy rzemieśln ików, k tórzy sztukę swą za
wdzięczają użyciu ~gnia ; w czasie jego ateńs~iego św.ięta 
odbywał się wyścig z pochodniami, symbołlzuJ ący Jego 
śmiały czyn . P ierwszy raz w twórczośc i Aischylosa i zara
zem pierwszy raz n a scenie ateńskiej zj wił się P rome
teusz w wesołym „dramacie satyrowym", gdzie prz~dsta
wiony był moment przyniesienia przezeń ognia na Z1em1ę 
i wrażenie, jakie to n ieznane dotąd zjawisko wywarło na 
dzikich leśnych pół-zwierzach, satyrach. Sztukę tę wys~~ 
wił poeta w roku 472 p . n. e. ; wkrótce potem odbył podroz 
na Sycylię, gdzie oglądał ślady niedawne o groźI?eg.o wy
buchu Elny, o którym - w fo1·m ie proroctwa - mow1 przy
kuty P rometeusz jako o zemście ujarzmionego wroga Zeusa 
z czasu wa lki z Tytanami, Tyfona. Tu zetknął się poeta 
z innym ogniem, jakże mało podobnym do . ujar.zmio~ego 
żywiołu z at ńskiego świę ! Tu zapewne zrodziła się w Jego 
wyobraźni twórczej koncepcja Prometeusza tragi cznego. 

2 

Pomysł ·wprowadzenia na scenę tragicznych d~iejów P_ro
mcteusza był imponujący, ale zawiera ł w sobie powazne 
trudności dr ma turgiczn e. Wspaniale jako m śl i obraz poe
tycki ni ezmien ne, ciągnące się przez ~esi.ątki tysiącleci 
ti-wanie jego męki jest w is ocie swo~e.J _medramatyczn~; 
od chwili przykucia Tytana aż do chw1łl Jego wyzwolenia 
nie zmienia się właściwie nic, akcja nie postępuje naprzód, 
bohater traged ii jest nawet fizycznie unieruchomi~ny . Trz~
ba więc było akcję zewnętrzną , następstwo zda rzen z stąpt ć 
akcją wewnętrzną, w pewnym sensie jakby wsteczn.ą : t.op
niowym odsłanian i m posiadanej przez boh~tera taJ~mmcy, 
w której tkw i możność rozwiązania k~nfłtktu . K rolestw? 
Zeusa nie jes \ ieczne : grozi mu trącenie z tronu, los taki 
sam jaki spotlrn t dw u poprzedn ich władców świata . Zeus 
o tym nie wie, a więc n ie wie też , jak m.ożna . ~ ;y- tego 
losu un iknąć . Zeus, wedle najstarsze] koncepcJI .rel!g1.1 grec
kiej , nie posiada pełnej wiedzy wszy~tkiego ; .P?S1ada Ją pra
matka-Ziemia . Od niej dowiedział się syn JeJ, Tytan Pro
meteusz, tajem nicy, którą wyjawi Zeusowi ty lko za cenę 
wyzwolenia. 

Mit o grożącej Zeusowi zagładzie, której on jednak . u_nik~ 
nąl, nie m ial przed Aischylosem nic w spólneg? '!- ~z1eJam1 
Prometeusza. To Aischylos włączył go w te dz1eJe 1 w ten 
sposób stworzył dla sw ojej trylogii węzeł . dra.matyc~ny. My 
znamy ten mit skądinąd: opowiada go w1el_k1, wspolczes_ny 
Aischylosow i liryk Pin dar. Kiedyś Zeus 1 władca morz 
P osejdon walczyli o miłość bogini morskiej Tetydy. ~le 
uosabiająca odwieczną Sprawiedliwość Temida os.tr~e~ła ich, 
że ze związku z Tetydą na rodzi się syn pot~zmeJSZY od 
ojca. Wów czas bogow ie odstąpili od swych zam ia rów, a TC:
tyda stała się małżonką śmi_ertelnika P e l_eusza, któremu tez 
zrodziła potężniejszego oden syna, Ac~llesa . . w. Aten~ch 
utożsamiano pramądrą Ziemię z Temidą : Z1em1~-Temida 
miała tam kult i osobną kapłankę. Prometeusz u A1schylosa 
mówi, że matką jego jest 

Temida 
i Ziemia - wiela imion jeden kształt. 

Utożsamienie to ułatwiło poecie połączenie znanego nam 
z P indara mitu z dziejami P rometeusza. 

Tajemnicy swojej w tragedii, którą mam! . oglą?ać,. n~e 
odsłania P rometeusz do końca ; ostateczne JeJ wyJaw1em e 



miało nastąpić dopiero w niezachowanym Prnmeteuszu wy
zwolonym. Tam też dopiero dowiadywał się widz, kto ma 
być wyzwolici ele m przykutego Tytana, o którym w Pro
meteuszu w okowach słyszymy tylko tyle, że będzie nim 
daleki potomek Io. Wyzwoliciel ten zjawiał się w zaginionej 
tragedii na scenie: był nim Herakles, k tóry za zgodą Zeusa 
zabijał z łuku zapowiedzianego w końcu naszej tragedii 
orła, co szarpał wątrobę przykutego Tytana. W zaginionej 
tragedii następowało wyjawienie tajemnicy i pojednanie 
Prometeusza z Zeusem. Był tam już inny, nowy Zeus 
i inny, nowy świat, w którym dawne kataklizmy i walki 
należały do bezpowrotnej przeszłości. Chór Prometeusza 
wyzwolonego stanowili wyzwoleni z Tartaru Tytani. Try
logia kończyła się harmonijnym akordem, a nawet pogod
nym uśmiechem: wyzwolony Prometeusz mówił, że na pa
miątkę jego męki ludzie będą zdobili głowy swoje wień
cami, które są „najlepszymi z pęt" . 

STEFAN SREBRNY 
_, 



AJSC HYL OS 

PROMETEUSZ w OKOWACH 

PROMETEUSZ 

IO .... 

OKEANOS. 

HERMES . 

HEFAJSTOS 

PRZEMOC (Kratos) 

SIŁA (Bia) . . . 

CHÓR OKEANID . 

TRAGEDIA 

Przekład: stj1an Srebrny 

Os , b y : 

J AN ZDROJEWSKI 

HALIN A SŁOJEWSKA 

ANDRZEJ ŁUBIENIEWSKI 

ZBIGNIEW KOREPTA 

KRYSTYN WÓJCIK 

JERZY SLIWA 

* * 
przodownica MAGDALENA SADOWSKA 

J ANINA JANKOWSKA 

ANNA KORZENIECKA 

MARTA WOŻNIAK 

* * * 

Rzecz dzieje się w pustynnych górach Scytii 

J 
Inscenizacja i reżyseria: Scenografia: 

STANISŁAW BUGAJSKI JAN KOSIŃSKI 

Asystent reżysera: Opracowanie muzyczne: 

JERZY GLAPA ZOFIA ŁOSAKIEWICZ 

Efekty akustyczne: 

BERNARD LEW AŃSKI 



Jłtf istyczna forma, w jaką Aischylos przyoblekł tradycję, nie 
przesłania is totnego j ej sensu, przeciwnie, sam mit został 

na nowo zinterpretow any w ten sposób, że uwydatnia kry
jącą się w ni m doktrynę, że postęp jest rezultatem kon
fliktu. Jeżeli Prometeusz z błądził, to dlatego, że „es irrt der 
Mensch, so lang' er strebt" . Szermierze nowego porządku 
wykraczają nieuchronnie przeciw staremu. Jeśli Prometeusz 
musi cierpieć, to dlatego, że sam człowiek cierpiał w swej 
drodze do postępu. Bez cierpienia brakowałoby mu bodźca 

do wynal.azczości. Prawda, jaką zarówno Aischylos, jak 
i Hipokrates, każdy na swój sposób, próbowali wyrazić, była 
tą prawdą, którą praktycznie pojął człowiek pierwotny od 
najwcześniejszych etapów swej historii, a którą ostatecznie 
sformułowal Epikur w tych slowach: „Natura ludzka dużo 
się nauczyła wskutek zwyklej sily okoliczności, te zaś lekcje 
rozum ludzki przeją!, udoskonali! i u zupelnil." Pogląd za tem 
na postęp ludzkości, wyrażony przez Aischylosa, nie jest 
bardzo odległy od stanowiska wspólczesnego materializmu 
di alektycznego: „Dopóki nie znamy prawa przyrody, prawo 
to, istniejąc i działając poza zasięgiem naszego poznania, 
czyni z nas niewolników „ślepej konieczności" (Lenin: „Ma
terializm i empirokrytycyzm" ). Inteligencja, dar Prometeusza, 
uczyniła czlowieka wolnym, ponieważ umożliwiła mu zrozu
mienie, a więc i opanowanie praw przyrody. Wolność polega 
na rozumieniu koniecznoś ci. 

G . THOMSON : „ AISCHYLOS I ATENY" 

Pliniusza znajdujemy pełen wytwornej fantazji opis 

roli, jaką ogień odegra! w cywilizacji („Historia natural

na" XXXVJ, 68): „Ukończywszy - pisze on - opis dziel 

boskiej pomysłowości, przez które sztuka naśladuje przyro

dę, z wielkim zdziwieniem zauwa.żyłem, że ogień prawie 

wszędzie jest czynnikiem aktywnym. Ogień pochlani a piasek, 

a wydaje z siebie to szklo, to srebro, to minię, to różne 

rodzaje ołowiu, barwni ki lub leki . Za sprawą ognia kamie

nie przetapiają się w brąz, ogień czyni żelazo i ujarzmia 

je, dzięki ogniowi wytwarzane jest złoto, dzięki ogni owi też 

wyraża się ten kamień, który w postaci cementu utrzymuje 

domy nad naszymi głowami. Bywają pewne rzeczy, które 

warto więcej niż raz jeden poddawać działaniu ognia. Ten 

sam pierwotny materia! staje się jedną substancją po 

pierwszym wypaleniu, czymś innym po drugim, a jeszcze 

czymś innym po trzecim. Sam węgiel, na przykład, nabiera 

mocy dopiero po wygaśnięciu, a kiedy można by sądzić, 

że jest wyczerpany, dzielność jego się wzmaga. O ogniu, 

niezmierzony i nieublagany składniku natury, czyli mamy 

cię słusznie zwać burz·ycielem, czy stwórcą?" 

B. FARRINGTON: „NAUKA GRECKA" 



T ADEUSZ 
ZIELIŃSKI 

Pierwsza, na począt
ku czasów powstała 

Mat ka -Ziemia; 
p rzed nią n ie było 

nic, była tylko pusta 
„paszcza" i otchłań 

świata, przedwieczny 
„ chaos" . Powstawszy, 
Z i em ia wydzieliła 

z siebie bezkresnego 
U r a n o s a, tzn. N ie
bo, i pokryła się n·im. 

I Uranos począł są
czyć na Ziemię życio
da j ne ciepło i życio

dajną wilgoć, i za
zielenila się Ziemia, 
i zaczęła wydawać 

żywe isto ty - rośliny, zwierzęta, wreszcie ludzi. W związku 

zaś małże ·ńskim z U ranosem urodziła sześciu Tytanów i sześć 

T ytanid . A kiedy stalo się j ej ciężko od własnych dzieci, 
a Uranos nie przestawał jej zapładniać swym ciepłem i wil
gocią, zaczęła się modlić do swych synów Tytanów, aby 
położyli kres temu niepowstrzymanemu zapładnianiu. Jedy
n ie najmłodszy z nich, Kr o n os, wysłuchał prośby matki: 
strącił Uranosa i zacząl panować nad światem sam ze swą · 
żoną, Tytanidą Reą . Po czasach bujnej twórczości nastąpiły 
czasy spokojnego r ozkoszowania się jej owocami według 

łagodnych praw Matk i -Ziemi; szczęśliwie w ów czas sobie żyli 
ludzie. Unosiła się wśród nich boska Prawda, a Matka
-Z iem ia dawała im potrzebny pokarm i wiedzę, jak dotąd 
daj e dzieci om przyrody, żyjącym według jej praw. Ludzie 
nie znali wów czas ani trudu, ani wojny, ani zbrodni; żyli 

wiele setek lat, a po ich upływie nie umierali, lecz cicho 
i słodko zasypiali. Był to z l o ty w i e k. 

Królam i byli Kronos i Rea przy spokojnym i łagodnym 

udziale pozostałych Tytanów i T y tani d i ich w spólnej r odzi
cie lki Matki-Ziemi. Lecz Kronos pamiętał, że zdobył władzę 
silą, strąciwszy ojca, Uranosa. Obawiając się dla si ebie ze 
strony dzieci tego samego losu, połykał je w miarę jak się 

rodziły( ... ) Nie wyobrażaj sobie tych najdawniejszych bo
gów-olbrzymów na podobieństwo ludzkie, ani tego pochła
n i ania jak gdyby ludożerstwa, które, jak mówią, jest w zwy
czaju u dzikich plemion dalekiego południa. Nie, są to 
postacie mgli ste, których nie możemy sobie wyobrazić; jeże-

1iś kiedy spostrzegł, jak chmury deszczowe w m r oczny 



dzień stykają się z sobą i pochlaniają się na wzajem, to 
raczej może ci dać wyobrażenie o tym, co się wówczas 
odbywalo. Kronos połknął trzy córki i dwu synów; l ecz 
k iedy Rea urodziła szóste swe dziecię, Zeus a, ukryła je, 
dając Kronosowi do połknięcia zamiast niego kamień. Zeus 
wyrósł więc w pieczarze na wyspi e Krecie i zmusił Kro
nosa do wyrzucenia połkniętych dzieci. Bylo ich razem 
sześcioro: trzech bogów, Posejdon, Hades i Zeus, i trzy bogi
nie, Hestia, Demeter i Hera. Z ich pomocą Zeus powstał 

przeciwko władzy Tytanów i Ziemi; odbyła się wielka bitwa 
o władzę nad światem - podanie nazywa ją Tytanomachi.ą. 
I Zeus zwyciężył: strąconych Tytanów zamknął w ponurym 
Tartarze, a ludzi złotego wieku rozgniewana Ziemia ukryła 
pod swą powierzchnią( .... ) Dziewięć dni i nocy leci z nieba 
miedziane kowadło, aż uderzy o zi emię ; dziewięć dni i nocy 
leci miedziane kowadło z powierzchni ziemi do jej otchłani, 
aż uderzy o Tartar. Tam właśnie zamknął Zeus władców 

dawnego świata, Tytanów. Jednak nie wszystkich. 

Był wśród nich jeden - wlaściwi e nie Tytan, lecz syn 
Tytana imi eniem Pr om et e us z. Przenikliwszy od innych, 
zrozumiał on, że c: e l i s e n s ż y ci a t k w i n i e w b e z -
t r o s k i e j r o z k o s z y, l e cz w p e l ny m t r u d ó w 
do s ko n a le n i u s i ę. Odszedł wi ę c od swoich i stanął 

po stroni e Zeusa, oczekując od niego spełnienia tego przy-
kazania. I tylko dzięki niemu 
bogowie osiągnęli zwyc i ęstwo 

nad Tytanami. Po złotym wie
ku powstali nowi ludzie na 
swojej ziemi; żyli oni już nie 
według praw Matki-Ziemi, 
lecz według prawa Z eusa, któ
r e głosiło: ucz się pr z e z 
ci e rp ie n ie. Ci nowi ludzie 
wi.ed li z początku nędzn e ży

cie: straciw zy opiekę M atki
-Ziem i, nadzy i bezbronn i , 

·.,__ ludzie byli słabsi od zwierząt 

l.eśnych. Prometeusz lękał się, 

że zginą, zanim nauczą się 

czegoś dla siebie zbawiennego. 
Aby ustrzec ich od zguby, 
p o r 'll.J a l o g i e 1i z wyżyn 

eteru i przyniósł go ludziom. 
Odtąd zaczyna się rozwój 
ludzkości; dzięki ogniowi lu
dz i e nauczyli się najwaznie1-
szych sztuk: garncarskiej, ko
walskiej; dzięki ogniowi stali 



się silniejsi od zwierząt leśnych. Prometeusz j est najwięk

szym dobroczyńcą ludzkości. 

Lecz tym w ywolal on gniew Z eusa, k tóry zacząl się oba 
wiać, aby ludzie, posiadając ogień, nie zrównali się z boga
mi: rozkazal więc przykuć Prometeu sza do dzikie j skaly 
w nadmor skiej Scytii . Prometeusz znosil wszystko, wiedząc, 

że z czasem Zeus będzie się musia ł z ni m pogodzić. Przecież 

Z eus takie zdobyl wladzę przemocą; Zeus takie czuj e nad 
so bą groźbę Matki-Ziemi. N ie wie on j ednak, kiedy i przez 
k ogo nastąpi jej spełnienie; w iedzial to Prometeusz, będąc 

sam T ytanem . Zeus chcial go zmusić do w ydania w ielkie j 
tajem niC"y drogą now ych gró'ź b, lecz Prometeusz pozosta l 
n iezachwiany. Zeus spelnil groźbę: piekło pochlonęlo skalę 

z Prometeuszem, a orzel począł szarpać mu wątrobę ; co 
pożera! w dzień, to znowu odrastało w nocy. Lecz Tytan 
pozostawał nieugięty. Teraz piekło znów wyrzucilo jego 
skalę, która się wznosi wśród gór Ka·ukazu. Jest on, jak 
dawniej, przykuty do niej , i jak dawniej, szarpie go orzel 
Z eusa, lecz bliska j est już chwila zgody, bliski jest ten, 
kto swą celną strzalą zabije drapieżnika i w yzwoli dobro
czyńcę ludzkości. 

STAROZYTNOSC BAJECZNA 



Niebezpieczeństwo grożące bogom ze strony prób ujarzmie
nia sil przyrody stanowi zasadniczy sens mitu o Prometeu
szu. Ogień od samego początku byl własnością niebios 

bogów; czlowiek nie miał prawa przywlaszcza.ć go 
sobie. Kaplanom potrzebne bylo zachowanie pobożności, 
polegającej na nieustannym praktykowaniu obrzędów bla
galnych, pilnym przestrzeganiu wszelkiego rodzaju tabu oraz 
pokornym poddaniu się woli bogów. Dopóki poglądy te 
cieszyly się poparciem wladz - a dotychczas jeszcze nie 
znikly one z życia społeczeństw - bezbożną rzeczą było 

już samo zbyt bliskie wnikanie w metody, którymi rządzi 

się wszechświat. Badania takie rnusialy przecież obrażać 

potęgi niebieskie, a niezadowolenie ich odbiłoby się n·ie tylko 
na samym natręcie, ale i na calym społeczeństwie. Sily 
religii były od najdawniejszych czasów ściśle utożsamione 
z utrzyma.niem wladzy klasowej. Kiedy po upływie kilku 
stuleci od założenia pierwszych miast klasy rządzące prze
staly sprzyjać postępowi materialnemu i technicznemu reli
gia z konieczności musiala polożyć tamę rozwojowi intelek
tualnemu. 

J , D. BERNAL: „NAUKA W DZIEJACH" 

Teatr za czasów Aischylosa 

Historia teatru i dramatu, podobnie zresztą jak niemal 
w szystkich innych dziedzin sztuki, związana jest nieroze
rwalnie z antyczną kulturą starożytnej Grecji. I choć dra
mat grecki, według ostatnich badań zachodnich teatrologów, 
poprzedzony był chronologicznie ukształtowanym już w pew
ną konsekwentną formę dramatem egipskim, ogólnie przy
jęto twierdzenie, że cała późniejsza dramaturgia rozwinęła 
się na podatnym i niewątpliwie wdzięcznym gruncie dra
matu greckiego. Pokolenia teatrologów i historyków litera
tury zajmowały się badaniem początków teatru i dramatu, 
opierając się na źródłach filologicznych, czyli zachowanych 
utworach dramatycznych, oraz na źródłach archeologicz
nych - wykopaliskach, szczątkach odkopanych teatrów, np. 
w Atenach, Epidaurze, próbując na podstawie dokładnych 
analiz odtworzyć wygląd, zasady inscenizacji i styl teatru 
greckiego. Napisano na ten temat mnóstwo prac, ale mimo 
to pewne zagadnienia do dziś nie zostały ostatecznie wy
jaśnione. 

Wiemy na pewno, że dramat grecki, a więc komedia 
i interesująca nas przede wszystkim z racji nowej pre
miery - tragedia, wyłonił się z religijnych obrzędów na 
cześć bóstw, jak Dionizos, czy Demeter. Kult religijny zwią
zany być ściśle z określonym miejscem, prnlwięconym da
nemu bogowi. Charakter tego miejsca podkreślano wzno
szeniem ołtarzy ofiarnych, nad którymi pieczę sprawowali 
kapłani. W rytualnych pląsach i śpiewach kapłanów i tan
cerzy wobec zgrupowanej w koło nich w tzw. „okręgu świę
tym·' ludności należy doszukiwać się zalążków teatru. Ołtarz 
stawiano zwykle na wzgórzu tak, aby mógł być doskonale 
widoczny przez spektatorów. 

Rytualne obrzędy na cześć Demeter, czy boga płodów 
ziemskich Dionizosa, miały pewną, rnwet dość skompliko
waną fabułę. Z czasem kult Dionizosa nabrał charakteru 
święta ludowego, przekształcając się w dionizje wiejskie 
i dionizje miejskie. Pierwsze wielkie dionizje odbyły się 
w Atenach w VI w. p. n. e„ na zboczach wzgórza Akropolis. 
Z czasem, kiedy powstającą w ten sposób tragedią zaczęli 
interesować się poeci, z formy święta ludowego przekształ
ciła się ona w artystyczny gatunek literacki. 

Wedle antycznych tradycji twórcą tragedii był Tespis, 
który do chóru wprowadził po raz pierwszy aktora, postać 
opowiadającą nieruchomemu chórowi o tym, co dzieje się 
poza miejscem akcji. W ten sposób powstała forma dialogu. 
Tespisowa tragedia nie była oczywiście dramatem w całym 
słowa tego znaczeniu; była to raczej chóralna kantata, 
oratorium, lecz już ze znacznymi zalążkami dramatycznej 
akcji. Tematów dostarczała Tespisowi cała, przebogata 
grecka mitologia . 

O samym Tespisie wiemy bardzo niewiele i jest to raczej 
materiał anegdotyczny. Podobno grywał sam, używając pry
mitywnej maski. Istnieje również legenda o wozie, na któ
rym prezentował swe sztuki w okolicy, należy jednak usto
sunkować się do niej raczej sceptycznie. W każdym razie 
do dziś zachowała się nazwa określająca aktorów jako 
„dzieci Tespisa", a wędrowne teatry - jako „wozy Tespisa". 

Wielkie Dionizje w 594 r. p. n. e„ w czasie których Tespis 
wprowadził pierwszego aktora odbyły się na okrągłym placu 



otoczonym wzgórzami . Plac ów, przeznaczony na tańce chóru 
nazywano orchestrą (orchest rai - tańczyć), zaś j edynym 
akcen tem m iejsca akcji był ustawiony n a środku ołtarz, 
zwany thymele. Należy przypu szczać, że aktor, celem w y
odrębnienia spośród chóru, stał na stopniach ołtarza . 

Za czasów Aischylosa, pierwszego wielkiego dram aturga 
greckiego, k tórego dzieła zachowały się do dziś, teatr grecki 
niew iele różnił się od opisan ego powyżej. Widow nia nada l 
~naj d_owała się na otaczaj ących plac wzgórzach z tą różnicą, 
ze pierwsze rzędy przeznaczone dla znakomitszych gośc i 
zbudowane były na drewnianych pomostach z siedzeniami. 
Głównym m iejscem gry scenicznej nadal zostały ołta rz 
i plac orchestry . Pojawiła się też skene (stąd późniejsza 
n azwa scena) czyli po prostu pew ien typ b udynku gospo
d r czego do potrzeb organizacyj ny~h widowiska . Później 
dop ier o skene przekształciła s ię w mie jsce gry ak torów . 
Jedyną dekoracją za czasów Aischylosa, zresztą niezamie
rzoną, był barwy tłum widzów zgrupowanych naokoło 
orchestry, no i ołtarz. 

. Aktorzy, a by ~yć_ lepiej widoczni, nosili obuwie na wyso
kich koturnach 1 uzywali masek, k tóre służyły jednocześnie 
jako ~ zonator y,_ wzmacniające dźwięk. W tym samym celu 
ustawiano na widown i odpowiednio nastr ojone spiżowe na
czynia. Stosowano także pewne proste efek ty optyczne jak 
błyskawica, pożar i a kustyczne - odgłos grzmotów ot rzy-
11'.YW~ny przez przetaczanie w ork ów napełnionych kam ie
ni am 1. 

Na tak im to tle grywano w Atenach p ierwsze t ragedie 
Aischylosa. 

Ist_nieje p odanie, określające w łatwy do zapamiętania 
sposo? sto ~I?ek chronologiczny trzech wielkich tragików 
greckich. Otoz w roku 480 p . n. e ., roku bi twy pod Salami

ną, Aischylos brał udział 
w walce z Persam i, So
fokles jako 16-letni mło-
dzieniec - w uroczy
stym występie chóru na 
cześć zwycięstwa, a Eury
pides urodził się w swej 
rodzinnej posiadłośc i. 
Twórczość każdego z nich 
wyznacza inny etap 
w rozwoj u tragedii i , 
w pewnym sensie, w roz
woj u teatru. 

A ischylos uchodzący 
z słuszn ie za „ojca t rage-

"-' d ii" na da l jej klasyczną, 
konsekwentną formę, 
wprowadził ten rodzaj 
d ram tu w c ntrum ar
tystycznego życia Aten. 
By t uniwersalnym ge
niuszem - d ramaturg, 
kompozytor i aktor w je
dnej osobie, swoje czy
ny w w ojnach perskich 
cenił wyżej niż swe tra
gedie. Tematy do nich 
czerpał z mitów heroicz-

nych, nazywając je „okruchami ze stołu Homera". Drama
turgia jego c'harakteryzuje się trylogiczną kompozycją: łączył 
trzy pokrewne tematycznie tragedie, do których dodawał 
wiążący się treściowo dramat satyrowy. Trawestując mity 
nasycał je nawą problematyką, własną , nie ?.awsze 1Tady
cyjną filozofią. Bogowie nabierają u niego nowych właści
wości - ich stosunek do ludzi, ich wpływ na ludzkie losy, 
ingerencja w sprawy ziemskie, zagadnienie sluszności po
staw bóstw i ludzi - oto główne, interesujące go problemy. 

Bogactwa myślowego traged ii Aischylosa n ie można było 
przekazać z pomocą chóru i jednego tylko aktora. Dlatego 
też wprowadził drugiego aktora, zmniejsz ł partie chóru, co 
wpłynęło znacznie na rozbudowanie dialogu. Zarysowuje 
Aischylos haraktery postaci, różnicuje je, potęguje akcję 
i napięcie dramatyczne przeciwstawiając konflikt dwóch sił 
i określając postawę jednej postaci przez słowa i reakcje 
partnera. 

Tragedia przestała być oratorium, stała się dramatem 
w całym slow tego znaczeniu i n ie darmo uważa się 
Aischylosa za jednego z naj lepszych d ramaturgów świata. 

B.W. 

Jan Kosiński: projpkt dPkoracji 
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