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AISCHYLOS - ur. 525 r. - zm . 456 r. 
..dla mnie i dla Zespołu owianego jak najlepszy
mi intencjami artystycznymi, wystawienie tra
gedii Aischylosa i udział w jej realizacji jest wy, 
razem właściwie rozumianego przez nas posłan
nictwa aktorów w terenie, nie cofających się 

przed najtrudniejszymi zadaniami. Dla mnie 
osobiście jest to miarą możliwości artystycznych. 
technicznych i finansowych naszego Teatru ..• 
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Aischylosa „Persowie" 
na scenie 
Państwowego 

Teatru 
Polskiego 
w Bielsku-Białej 

DARIUSZ 

Tragedię grecką „Persowie" z którą nasz Teatr do 
Was przychodzi napisał Aischylos, urodzony w Ele
usis przed dwu i pół tysiącami lat. Chodzi nam o przed
stawienie dzisiejszemu widzowi bogactwa twórczości 
człowieka, który stworzył teatr, trwający do dziś 
w swojej formie treści. nadanej mu przed dwudziestu 
pięcioma setkami lat przez dramaturga z Eleusis. 
Aischylos bowiem jest n ie tylko twórcą znanym całemu 
światu z siedmiu klasycznych tragedii, jakie po nim 
pozostały, a napisał ich ponad dziewięćdziesiąt. Reszta 
niestety zaginęła w tak zwanej „pomroce dziejów", 
które, jak wiadomo, nie oszczędzają ani królów 
an i poetów, ale Aischylos jest autorem pierwszego 
w naszej kulturze utworu tragicznego, a równocześ
nie scenicznego, to jest takiego, jaki zwykliśmy oglą
dać na scen ie; z aktorami, dekoracjami i zaplanowa
nym przez autora, a później reżysera, ruchem sce
nicznym. Przed Aischylosem nie było sceny. Widzowie 
sadowili się na zboczach wzgórza u którego stóp 

występował chór, recytujący przy wtórze fletu czy 
starodawnej gitary, utwory ku czci boga Dionizosa 
czy bogini ziemi, Demeter. 

Na tym tle jasną się staje ogromna twórcza rola au
tora „Persćw", autora, który nie tylko ujawnił przed 
oczyma greckich widzów i słuchaczy nowe treści, ale 
i ukazał je w innych niż dotychczas formach, nie tylko 
pisanych, ale i przeznaczonych do oglądania, a więc 
dramaturgicznych, posługujących się akcją sceniczną, 
rozmowami czy monologami działających bohaterów. 
Poeta ten stworzył widowisko teatralne, pierwsze 
w świecie naszej kultury. Gdy do tego dodarriy, że 
działo się to dokładnie 2444 lat temu („Persów" wy
stawiono po raz pierwszy w r. 472 p.n.e„ w osiem lat 
po bitwie Greków z Persami pod Salaminą) - to może 
głębiej nas wzruszy ta tragedia opisująca straszliwą 

DARIUSZ NA TRONIE w OTOCZENIU MINISTRÓW 
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klęskę dumnych najeźdźców, których wojska i okręty 
dziesięciokrotnie przewyższały liczbą i siłą wojska 
maleńkiej Grecji. Ale jak wiadomo z nie tak dawnej 
przeszłości, nie zawsze zwyciężają liczby i siły. Na 
szczęście. 

Jeszcze jedna zdumiewająca niespodzianka czeka nas, 
widzów i słuchaczy tej tragedii, której poznanie 
jest najprostszym obowiązkiem kulturalnym każdego 
Europejczyka. Obowiązkiem tym bliższym, że głęboko 

wzruszającym. Otóż tragiczną klęskę Persów, pełnych 
pychy najeźdźców, opisał nie perski poeta, ale Grek, 
Aischylos. A przecież Persowie zburzyli święte miasto 
jego młodości, Ateny; to właśnie Persowie zabili mu 
brata i przelali jego własną krew (autor „Persów" był 
ranny na polu walki pod Salaminą). A przecież nie 
znajdziemy w „Persach" ani śladu pogardy dla pokona
nego wroga czy dumy zwycięzcy. Nie, bo Aischylos 
tworząc tę tragedię przestrzega właśnie Greków, 
własnych ziomków przed uczuciem, które może za
przepaścić owoce zwycięstwa - przed pychą. 

Dowodem tego, jak głęboko i uczciwie, a zarazem jak 
bardzo po ludzku odczuwał Aischylos wszystkie czło
wiecze, do dziś nas dręczące pragnienia i tęsknoty 

PL N 
B ITWY POD 
S LĄMIN~ 
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GRÓB DARIU SZA 
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KAPITEL PAŁACU w SUZ IE 

jest cała jego twórczość dramatyczna, w której bez 
reszty zamyka się k1· ąg wielkości Aischylosa, głęboko 
ludzkiego, a przez to tak bardzo bliskiego nam tragi
ka. Autora wciąż na nowo wzruszającego nas, ludzi 
nowoczesnych, zapatrzonych w komputery i kwanty, 
tragika trafiającego do naszych uczuć dzisiaj, mimo iż 
od czasu w którym ludzkość ujrzała na scenie jego 
pierwszy utwór teatralny minęło dwadzieścia pięć 
stuleci. 

ALB 
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Napis Kserksesa: „KSERKSES KRÓL, KRÓL, KRÓLÓW, SYN DARIUSZA, 
KRÓL , ACHEMENIDA" 

GEORGE THOMPSON 

AISCHYLOS „P E R SO W I E" 

Aischylos urodził się w Eleusis. Ojciec jego nosił imię Euforion. 

Nie znamy jego rodu, lecz rodzina jego należała do eupatrydów. 

Jest to okoliczność ważna , gdyż oznacza, że był on dziedzicem 

tradycji arystokratycznych sięgających aż do społeczeństwa ple

miennego pierwotnej Attyki . Urodził się w 525 r. p.n.e„ a więc 

dość wcześn i e, by pam i ętać tyranię Hippiasza i głosować za de

mokratycznymi reformami Kleistenesa . Debiut jego od był się na 

miejskich Dionizjach w r . 500, ale nagrodę uzyskał dopiero 

piętnaście lat później. Walczył pod Maratonem, gdzie zginął brat 

jego Kynegeiros, a następni e pod Salaminą . Mówiono o nim , że 

skomponował ogółem około dz i ewięćdziesięciu sztuk , z których 

jednak tylko siedem się zachowalo. Większość życia spędził 

• 

w Atena.eh, ale przynajmniej dwukrotn ie odwiedził dwór Hiero

na , tyrana Syrakuz, gdzie niektóre z jego sztuk były wystawione; 

po raz pierwszy około 471 r. p.n .e. , a po raz drugi po wystawie

niu „Orestei" w r . 458. Umarł w Gela w dwa lata potem, pozosta-

wiając syna, Euforiona, który cdniósł cztery ;,.wycięstwa w te

tralogiach napisanych FZeL ojca, lecz za życia jego nie wysta

wionych. 

Od początku swej kariery Aischylos interesował się ewolucyj

nym procesem, który przekształcił prymitywną Attykę, prze

kazaną w tradycji, we współczesne mu Ateny, i że już dal wyraz 

swemu stanowisku wobec tego problemu . Zidentyfikowaliśmy 

PAŁAC_DARIUSZA w PER SEPOLIS 
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je jako charakte rystyczne d la własn e j jego 

pozycji w świecie, który usiłował wy-

tłumaczyć. I 
„Persowie" byli drugą tragedią w I 

tetralogii, której pierwszą stanowił 

,,Fineusz" trzecią zaś „Glaukos Potnij

ski'', po czym następowała sztukasa

tyrowa „Prometeusz Pyrkeusz". Tytu

ły te wskazują, że bez względu n:i 

to, czy istniała jednorodnoś~ w 

ujęciu, nie było ciągłości intrygi. 

Każda sztuka ujmowała różny t e

mat. Jest to więc najwcześniejszy 

znany przykład t etr·a logii ni e po

wiązanej. 

Persów wystawiono w 472 r . 

p.n.e., na rok przed wygnaniem 

Temistoklesa. 

Sztuka rozpoczyna się długim 

ust~pern Chóru Starców pe rs kich, 

którzy podobnie jak starcy w „Aga

memnonie" pozostaii w dornu i 

oczekują wieści o wojnie. Kwiat 

azjatyckich ziem, ściągnięty z ba

jecznie bogatych miast Wschodu , 

odszedł. Słowo to, powtarzane z na 

ciskiem, zawiera w języku greckim 

złowróżbną sugestię, że oto moc 

i bogactwo Azji odeszło, by nigdy 

nie wrócić. Starcy się niepokoją, 

a żony i matki w perskiej stolicy 

liczą dni. Już doszły ich wiadomo

ści o przejściu He llespontu -

d, c. Str. 22 

• 

„SALA STU KOLU MN" w pałacu w Persepolis 

RUINY PAŁACU „ o s tu ko lumnach" w Pe rsepolis 
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DARIUSZ 
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AKROPOL w ATENACH 

jak to miody król Kserkses zmusił 

bóstwo morskie do poddania się 

jego rozkazom przerzuciwszy mosty 

pontonowe poprzez cieśninę . Moc 

Persji była dotychczas niezwyciężo

na, nigdy jednak dot~d nie stawiała 

czoła niebezpieczeństwom morza : 

czy możliwe, że zizdrośni bogowie 

kuszą ją, aby ją zniszczyć? Takie są 

złe przeczucia, które ~prawiają, że 

wiele wiewiast łzami zalewa swe 

opuszczone łoże małżeńskie. 

,Zdyszany Goniec przynosi wieści 

spod S~laminy. Starcy podnoszą l<: 

ment,- słysząc o klęsce, która na za

wsze uczyni pamiętnym nienawidzo

ne imię Aten. Następnie Królowa , 

która opanowała swój ból, zapytuje 

o imiona tych którzy przeż.yli, 

i tych, co zginęli . Kserkses żyje, 

lecz Artembares i Dadakes, i Tena

gon jedno po drugim wylicza 

Goniec imiona wszystkich wasali 

królewskich, którzy padli w boju 

śmiercią walecznych . Miasto Ateny 

złupione, ale ateńscy mężowie żyją. 

Nieszczęście się zaczęło, gdy de

mon-mściciel w przebraniu Greka 

zwiódł Kserksesa, przekonawszy 

go, że nieprzyjaciel zamierza um

knąć. Po opisie bitwy, będącym 

oczywiście, jak to się mu przypi

suje, relacją naocznego św i ad ka, 

BRAMA PERYKLESOWA aa AKROPOLU 
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l<r& lowa przeklina demona, który zwabił flotę na jej zgubę, 

a na domiar swego bólu słyszy, jak to cofającą się armię zdzie

siątkował mróz i głód. 

Starcy lamentują w dalszym ciągu, przeciwstawiając zgubną po

pędliwość młodego króla mądrości jego ojca : gdy zaś powraca 

Królowa z ofiarami na grób swego małżonka, przyjmują na siebie 

postać perskich magów, ~piewając nekromantyczną inwokację, 

a w odpowiedzi na nią wznosi się spod ziemi duch Dariusza, by 

zapytać , jaka to klęska narusza jego spokój. Królowa powtarza 

K ARIATYDY - RUINY ERoCHTEJONU 

mu wiadomość o Salaminie, on zaś, zganiwszy ujarzmienie Hell e

spontu jako akt pychy prowokujący zazdrość niebios, oświadcza, 

że Salamina nie kończy sprawy, i przepowiada rozgromienie per

skiej armii w następnym roku. Kiedy znika, Starcy śpiewają hymn 

na cześć zmarłego króla, który wzniósł Persję do wyżyn wielkości 

i rozsze rzył imperium od morza do morza, jednak powstrzyma/ 

ZBROJĄCY SIĘ WOJOWNIK 

WOJOWNICY na WAZIE MYKEŃSKIE/ 



STATEK GRECKI 

się roztropnie od dalszych podbojów. Przy końcu hymnu zja

wia się sam Kserkses, nieopanowany w swym bólu, z rozwianym 

wlosem, w postrzępionych szatach, i sztuka kończy się oriental

nym lamentem żałobnym. 

Tematem centralnym sztuki, poza uczuciem patriot ycznym, 

które ją całą ożywia, jest myś l , że bog actwo rodzi pychę, którą 

karzą bogow ie. Jest to, jak widzieliśmy, stara t radycja a rystokra

tyczna, którą Aischylos usystematyzował i szczegółowo opraco

wał, rozwijając tkwiące w niej powiązania i wzbogacając koj 2• 

rzącą się z nią obrazowość . 

George Thomsen „Aischylos i Ateny" 

WALKA na STATKU 
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