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jschylos, naj
starszy z trzech 
wielkich tragi
ków ateńskich, 
urodził się o
koło roku 525 
przed Chr. w 
Eleusis ; był sy
nem Euforiona, 

pochodził z zamożnej, prawdopodobnie arysto
k!ra tycznej rodziny. W okJresie jego wczesnej 
młodośc i została obalona w Atenach ty•ania (w 
ł". 514); ustanowiono nową formę rządów - de
mok!rację, zapoczątkowaną reformami Klei_stene
sa w r. 510. W -roku 490, a więc w 3.3 -roku ży
cia, walczył Ajschylos jak-o hoplita przeciwko 
P-ersom pod Maratonem; w tej samej bitwie, jak 
podają Żiródła antycz.ne, bohatersko zginął jego 
brat Kynegeiros. Dość wiairygodna jest wiado 
mość, że Ajschylos brał również udział w dwóch 
ważnych bitwach drugiej wojny perskiej, a mia
nowicie pod Salaminą (480 r.) i pod Platejami 
(479 r.). Po zakończeniu wojen perskich, ·około 
roku 47·6, rna zaproszen·ie tyra·na Syu:a'kuz Hiero
na wyjechał poeta na Sycylię na uroczystości 
związane z założeniem miasta Etna w latach 
476 -: obchody te uświetnić miał Ajschylos tra
gedią „Etmijki". Pierwszy pobyt na Sycylii nie 
trwał jednak zbyt długo, bo już prawdopodob
nie w II"Oku 472 tragediopisar.z wystawił w Ate
nach dramat „Persowie". Drugą, a może nawet -
jak przypuszczają niektórzy badacze - trzecią 
podróż n•a Sycylię odbył Ajschylos pod sam ko
niec życia; -zmarrł około roku 456 w sycylijskim 
mieście Cela. 
Osta.tni wyjaz;d Ajschylosa łącwno z dobrze po
świadczoną wiadomością, że poeta w jednej ze 
swoich sztuk zdradvił pewne tajemnice miste
riów i że uwikłało g.o to w proces, który zakoń
czył się jego uniewinnieniem. ŻJródła ·starożytne 
wskazują jeszcze inne powody wyjazdu Ajschy
losa w tę ostatnią, bezpowrotną podróż: jednym 
z nich mi:ało być wygnanie z Aten, spowodowa-
111e rzekomo izawaleniem się trybun podczas ago
nu tragediowego, w którym wystawiano jego 
sztuki; dn1nym - crozgoryozenie poety wskutek 
porażki poniesionej w konkursie na elegię sła
wiącą poległych pod Maratonem; lub wu:eszc-ie -
zwycięstwo Sofoklesa nad Ajschylosem w ago
nie w roku 468. Wydaje się jednak, liż te hipo
tezy starożytne nie są zby·t wiairygodne. 
Dość wcześnie rnzpoczął Ajschylos działalność 
dramatopisarską: po ukończeniu 25 roku życia 
(w okresie 70 Olimpiady w latach 499--496 ry
walizował podobno w konklllrsie tragkznym z 
Pratinasem i Choirilosem, a pierwsze zwycię-

stwo <>d!niósł w ,roku 484. Poważrne trudności na
stręc:z;a datowanie siedmiu utworów Ajschylosa: 
i ta·k wiemy jedynie, że tragedia „Persowie" zo
stała wystawiona, jak wspomniano , w roku 472, 
„Siedmiu przeciwko Tebom" w roku 467, a try
logia „Oresteja", złożona z tragedii „Agamem
non", „Ofia.rnice" i „Eumeni-dy" <>raz za?1-
nionego dramatu sa tyrowego „Proteusz", poJa
\Vlla się 1na scenie w roku 458 (poeta •otrzymał 
za nią pierwszą nagrodę w konkursie). Ponadto 
wydaje •się doś ć pewne, w świetle nowych od
kryć papbrusowych, że „Błagalnice" pow·stały w 
roku 463; trylogia poświęcona Prometeuszowi, 
do której należał -zachowany dramat „Pil"ometeusz 
w -okowach", została napi.sana w ostatnim okresie 
działalności dramatopisarskiej poety. 
Twórczość Ajschylosa obejmowała mniej więcej 
90 utv.-orów: około 70 tragedii i 20 dramatów 
a tyrowj"ch. P·oza siedmioma wymienionymi 

sztukami z całego tego olbrzymiego dorobku do
szły ·do •nas jedynie tytuły utworów oraz ·różnej 
\delkości fragmen ty. Z całą pewnością jesteśmy 
w stanie wyróżn ić pośród utworów Ajschylosa 
kilka tetralogii lub trylogii wykazujących jed 
ność tematyczną; tytuły iektórych innych jego 
sztuk trudno byłoby odnieść do okreś1onych t<ry
log ii czy tetralogii. 
( „.) Zatrzymajmy rsię teraz nieco dłużej przy 
dwóch dziełach Aj chylosa, które znalazły miej-
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sce w antologii: pierwszym z 'nich jest .. Pirome
teusz w okowach" (Prometheus desmotes), jedy
na zachowana część trylogii poświęconej Pro
meteuszowi ; pozostałe dwa ogniwa h:pote tycznej 
trylogii, to „Prometeusz niosący ogień" i ,Prome
teusz wyzwolony". Ponadto posiadamy jeszcze ty
tuł jakiegoś utworu Ajschylosa zw'iązany z po
stacią tego samego Tyta•na: „Prometeusz zapala 
jący ogień" . Problem miejsca „Prometeu za w o
kowach" wśród pozostałych sztuk Ajschylosa o
snutych wokół mitu Prometeusza Eie zos tał do
tychczas !rozstrzygnięty w sposób należ.yty, w 
każdym razie wydaje się najbardziej prawdo
podobne, że następnym członem po ,.Prometeu
szu w okowach" była tragedia „Promcteu. z >vyz
wolony", której treść potrafimy odtwo:: zyć w naj
ogólniejszych zarysach. 
Kim był Prometeusz w świetle tradycji mitolo
gicz,nej i kim był Prometeusz Ajschylosa? „Teo
gonia" Hezjoda za wiera dwie główne opowieści 
na temat Prometeusza: pierwsza z nic h dotyczy 
wykradzenia przez Prometeusza og:iia bogom 
i ofiarowania g·o ludziom; druga mów · o karze, 
jaka spotkała dobrego Tytana ze strony Zeusa 
za to, że ,nauczył ludzi oszukiwać bogów przy 
składaniu ofiar ze zwierząt. Ajschylosowy Pro
meteusz został z rozkazu Zeusa przykuty do 
skały Kaukazu, ponieważ skradł bogom ogień 
i obda,rował ·nim ludzi: jest to więc dramat cier
pienia za ludzkość, cierpienia zawinionego 1.11pra
wdzie, ale jakże szlachetnego w swej bezintere
sowności. W utworze tragediopisarza greckiego 
szczególny nacisk położony został na ową dobro
czynną rolę, jaką odegrał Prometeusz w historii 
ludzkości: „W1szystkie kunszty człowiecze z Pro
meteja" - mówi Tytan do chóru Okeanid, wy
jaśniając im przyczynę swojej obecnej niedoli. 
Ale Prometeusz, obrońca i nauczyciel ludzkości , 
wystąpił przeciwko woli Zeusa, złamał ustano
wiony przez bogów porządek ś1.viata i za to wła
śnie spotkała go straszliwa kara. 
„Prometeusz w okowach" jes t więc tragedią do
browolnego i świadomego cierpienia: pokonany 
Tytan mówi do Okeanid: J a m wszystko, co się 
potem stało. naprzód wiedział. Zbłądziłem , bom 
chciał zbłądzić, zaprzeczać nie myślę ; pomoc nio
sąc śmiertelnym, sam popad łem w nęd zę. Jenom 
się nie spodziewał, że taka mię strnszna dotknie 
kara. 
Ale męki Prometeusza nie będą wieczne: Tytan 
znając przyszłość wie także, że nadejdzie ch wila, 
kiedy Zeus \ obawie o swoją władzę pierwszy 
wyciągnie do n iego prawicę i wyz\voli go z o
wych mąk. 
Prometeusz posiadł bowiem ta jemni cę, która o
cali króla b-ogów· przed s traszli wym upadkiem. 
A le cza pojed na nia jeszcze nic nads zedł. Pro
meteusz nie ugnie się przed ty-r at'lską władzą 
Zeusa, n ie wy ja wi mu na raz.ie owej ta jem nicy , 
chociaż H ermes - bo k i posłaniec - grozi mu 
ustok rotnieniem katuszy: Tytan zostanie s trą
cony w ci emnośc i Tartaru . a potem. po wielu 
latach, pow tórnie wynurzy s i ę z otchł ani po to, 
by sęp zaczą ł mu po kawałku wyrywać wątrobę. 
Kiedy na rozka z Hermesa za pada s ię s kała 
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z przykut ·m do m eJ Prometeuszem , jeste śmy 
pew ni że Ty ta n zo tanjc kiedyś wyzw Jony od 
wojeJ męki. a ty m, który go uwolni, będzie He

~·akles , potom ek innej ofiary Zeusa - Io za
mienionej w ja łówkę . 
(. .. ) Pozostaje na koniec kilka ogólnych uwag 
Jl a temat twórczości Ajschylosa . Powszechnie 
uważa się A jschylosa za r zeczy wistego twórcę 
tragedH g reckiej : pogląd ten opiera się nie tyl
ko na fa kcie, iż Ajschylos wprowadzając drugie
go aktora przyczynił się w sposób istotny do 
!rozwoju dialogu dramatycznego i akcji scenicz
nej , ale również znajduje potwierdzenie w tym, 
iż zdołał on \Vznieść się w swych utworach na 
wyżyny prawdziwej poezji. Tragedie Ajschylosa 
!"ozgrywane są zawsze w kręgu największych 
problemów moralnych i Teligijnych, dla których 
"\vyrażen ia poeta umiał .znajdować .w micie (lub 
w historii) odpowiedni materiał fabulaTny i two
ir zyt~ potężne postaci, zdolne udźwigną ć ciężar 
ireprezentowanych przez siebie idei. Bohaterów 
Ajschylosa cechuje niemal olimpijska wielkość 
1 posągo\\·ość . nawet jeśli los lub wola bogów 
skazała ich na upadek: taki jes t król K erkses 
z „Per ów". taki jest E teokles z „Siedmiu prze
ciwko Tebom·· i Agamemnon z „Orestei"; ' vszy
stkie postaci dramatów Ajschylosa przewyższa 
jednak Kli ta imeslra - uosobienie zła i prie
wrotności kobiece j. 
Uderzającym rysem tragedii Ajsch ylosa jes t zjed
il1ej strony głębia i \Va ga głoszonych jdei, z dru
gie j zaś majestatyczność i d ostojeństwo stylu, 
prostota ~ llryczność języka. Twórca Orestei jest 
mistrzem w e\vokowaniu scen pełnych najwyż
szego 1napięcia dramatycznego i prawdziwego 
tra gizmu; a nawet tam gdzie akcja wykazuje 
wyrażną statyczność , a pieśni chóru czy lament 
głównego bohatera razi pewną monotoni ą , po
tężne \"'raże nie wywiera niefałszowana poetyc
kość, subtel ny liryzm wyrażanych u czu \ piękno 
języka. um iejętność wywoływania niepowtarza l
nego i •niesły c hanie sugesty\\mego nastroju . 
Wydaje s i ę , iż na leży tu zwrócić uwagę na jesz
cze jedną sprawę , a mianowicie na s tosunek Aj
schylosa jako ar tysty i myśliciela do własnej 
"\Vspółczesności. do czasu , w którym wypadlo mu 
żyć . W tragedi ach Ajschylosa odbiło się w.iele 
ważnych problemów epoki formmvani a się fun
damentów demokracji atet'lskiej. Dla przykładu 
wysta,rczy tu wspomnieć o wyrażnej antytezie 
tyra;nii i wolności w „ Błagalnicach", o buncie Pro
meteusza przeciwko tyrańskiej władzy Zeusa 
w „P,rometeuszu w okowach" , o triumfie demo
lkracji ateńskiej nad wschodnim despotyzmem 
kiróla perskiego w „Persach'', o ustanowie niu 
prizez Atenę Areopagu ateńskiego, którego wyr,ok 
uwoJ.nił Orestesa 'Od winy - by zdać sobie spra
wę, że Aj schylos, osadzając swoje dramaty w 
świecie mitu lub historii, wypowiadał się języ
kiem sztuki w wielu doniosłych zagadnieniach 
swojej epoki ,ż e wykazywał wy.raźną sympatię 
dla demokracji atel1.skiej, że 'nienawidził tyranii 
i wslze!kjch for m despotyzmu. 

Stabryła Stanisław, Aj schylos. (W:) Aj schylos, 
Sofokles , Eurypides, Antologia trage dii grec

k iej. Kraków 197:\ , s . 21-32. 
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z1eJe literatury 
dramatycznej 
biorą swój po
czątek w staro-
żytnych Ate-
nach. Minęło 
od owych za
czątków nie 
mnie j niż dwa

dzieścia pięć wieków, w czasie których drama 
turgia rozwijała się w przeróżnych kształtach , 
także pod wpływem przemian kulturowych w 
różnych krajach. Proces ten objął legion auto
'l:ÓW isławnych i znacznych oraz ich utwory, -0 

trwałej, ponadczasowej wartości. 
W 111aszyrn wypadku jedynie możliwe będzie 
schairaktery21owanie głównych linii, epok roz\vo
ju d przemian stylowych, pr zytoczenie wiodących 
nazwisk i tytułów, zwłaszcza przyswojonych 
u nas. 
Uprzedzając ite !informacje, pragnę uczynić jed
no S'postrzeżenie ogólne, mogące być nicią prze
wodnią w śledzeniu ewolucji dramatu i t eatru. 
Otóż pierwowzór dramatu starogreckiego - po-
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wtórzony w teatr,ze Rzymu sta,rożytnego - dal 
początek trwałemu w dalszym rozwoju cyklo w i, 
który zwiemy klasycznym czy ·klasycystycznym . 
Jak się przekonamy, pierwotne, istotne cech y 
drama tu antycznego były w późniejszych w ie 
kach konsekwenklie naśladowa:-ie . Kolejne re 
cepcje antyku spotyka my \V epoce renes:rnsu 
(odrodzen ia) , w oświeconym kl'asycyzmie XVII 
i w neoklasycyzmie XVIII w. Dalsze nawroty 
odnajdu je się i dzis iaj , choćby w !ljawislrn mo
dernizacji mitów a'nty znych. („.) 

DYTYRAMB, CHOR I AKTORZY. AUTORZY 

Z pjeś ni obrzędowej ku czci Dionizosa, dy tyra m 
bu, po\vstała tra gedia , k tórej budowa opier się 
na dialogu, prowadzonym przez kor. usza 
(prwdownika) z chórem. Ta partia eh{, ·al na 
stała się głównym składnikiem tragedii s taro
greckiej . Koryfeusz dał nadto początek póź
niejszemu aktorowi, k tórego wprowadził T espi s, 
pierwszy z nany autor dramatyczny z VI w. 
p .n.e . Te n pierwszy i jedyny na 'razie aktor wy
s tępował 1kolejno w kilku rolach, tworząc w te n 
sposób za,rodek akc ji dramatyczne j. Z kolei Aj
schylos dod a ł drugiego aktora. S ofokles trzecie. o 
i na te j trójce wyczerpał się zespół a k tor s. i 
pierwszego teatru. Nawet jeśli w przeds tawie 
niu brało udział więcej postaci. równocześ n ie 
występowało 'na scenie ' najwyżej trzech akto
r ów. To ogra niczenie sprawiło, że akc ja draP.:la
tyczna uległa skupieniu i ograniczeniu \ ątków 
porrocznych , że niektóre z nich rozgrywały się 
za sceną i komunikowane były w 'dzom przez 
opowiadanie. Tym samym powiększał się 'r Ó\ -

nież udział chóru w dopełnianiu akcji. 

Jak \vidzimy, poety ka dramatu starogr eck ie'-' o 
wiąże s i ę z warunkami s cenicznymi, z g rą ak
tmską i całą praktyką teatralną . . Można za 
pytać, czy kształt dramatu wyniki z ty ch obiek
tywnych warunków pozaliterackich, czy też od
wrotnie - twórczoś ć dramatyczna wywołała te 
i inne praktyki sceniczne? Odpowiedź na to 
pytanie nie będzie jednoznaczna. Moż:na mówić 
jedynie o sprzężeniu zwrotnym i kształtowaniu 
się teatru pod wpływem zarówno dramaturgii , 
jak i sposobów jej reali zacji. 

Ogniskiem kultury ,starogreckiej stają się w V 
w. p.n.e. Ateny. Następuje tam roz,kwit d ra 
matu, który tworzą t r zej wielcy tragicy: Ajschy
los, („.) Sofokles („.) Eurypides („.) . 

UKŁAD I FORMA DRAMA TU 

Dramat starogrecki odbiega od dzisiejszego. Gó
rowało w nim słowo poetyckie recytowa·ne 
i śpiewane na tle muzyki 1instrumentalnej i tań
ca, s zczególnie partie chórowe miały ten cha
rakter „operowy" czy ,;oratoryjny". 

Nie znano wtedy podziału na akty i sceny, na
tomia·st stosowano 'inne podziały, tworząc swo
istą konstrukcję. Rozpoczynał -przedstawienie ak
tor wygłaszający zapowiedź - prologos, ale 
właściwy początek dawał chór, wkraczający ~·yt-
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mic~nie i. ze ŚJ?ie\vem na ,orchestrę - parodos . 
Takze char konczył przedstawienie, opus7.czając 
orchestrę. podobnym ~posobem - exodos. Mię
dzy tymi gram1cznym1 członami przedstawienia 
~ozgrywano . akcję sceniczną podzieloną ,na po
Jedyncze epizody - epeisodia . Między epizoda
mi występował chór stojący ma orchestrze wy
głas~ający stosowny tekst-komentarz ak~ji -
stasimon pod nieobecność aktorów na scenie. 

Jak związana z obrzędem Wielkich Dionizji 
?ie~ń~~YtJ'.rar_nb. ~ała początek tragedii, tak 
i p1e~n d1o:iizyJskich „dożynek", zwana komos, 
rozwmęła ·się w komedię. 

Komedia, rzgodnie ze swym pochodzeniem od 
obrzędowych zabaw ludowych, jest gatunkiem 
wesoł_ym, szyderczym i parodystycznym, nie po
zba w10nym wątku fantastycznego jako namia-
stki metafizyki. ' 

Występu j e \'~ niej zrazu tylko chór, względnie 
d wa aintagonistyczne półc~.óry, których spór, bę
dą7y prz~dm10tem komedu - agon, 'kończył się 
POJed::am~m . N~stępow~ła terarz parabaza - pa
rab'.ls1s (aygresJa) 2\vrocona do widzów, poru
s~aJąca iaktuaJ,ne tematy. Wprowadzał ją chęt
nie Arystofanes, aby tłumaczyć wprost własne 

i ntencje. 

ó w. chóra lny agon izostał później 'rozwinięty w 
akcJę aktorow. Jednak postacie komedi·owe nie 
zost.~ły 'S tworzone .przez autorów - jak w tra
gedu - lecz prze1ęte rz farsy ludowej . Ten sa
morodny w~soly teatr miał za temat prymi
t ywne scenki humorystyczne, grane przez typo
w e postacie karykaturalne (szczegół ten utrwa
lił tSię vv dalszym rozwoju komiki ludowej) 
Wykonawców tych fars nazywano fliakami ___: 
phlyak~. Oczy\';'iście, przedstawienia te odby
:vały si.~ bez c~oru, a opierały się wyłącznie na 
m wencJi aktorów. 

SPOSÓB WYGŁASZANIA TEKSTU 

Występ?.wała w przed~tawienlu, jak JUZ wie
my, tr?Jka aktora.w. Pierwszy z nich, główny, 
zwal . s1ę protagonrstą, jego partner - deuter
agonl:Stą. Trzeci zrazu nie miał tekstu dopie-
ro późmiej przemówił ize sceny. ' ' 
Nie znamy 'Sposobu scenicznego wygłaszania 
t~kstu. Poezja . gre~ka nie :mała rymu, a ·rytm 
.me zasadzał się, Jak u nas, •na akcentowaniu 
~glose~ , le~z na wyróżnianiu zgłosek krótkich 
l dług.ich (iloczas) , o regula·rnym tc»ku rytmicz
Jl~m . Badacze domyślają się, że ,recytowano 
wiersz grecki w sposób muzyczny, :zbliż-ony do 
melodeklamacji. 
Podobnie mało wiemy o ewolucjach tanecz
nyc~ chóru, który równocześnie śpiewał i grał 
na mstrur_nentac~, ·czy to występując zbiorowo, 
c~y to dzieląc. s1~ na dwa półchóry. Odgrywa
me przedstawiema na wolnej przestrzeni, i to 
dla znacznego kr~gu :Vidzów, .wymagało od wy
kon~wców Qdpowiedmego nasilenia głosów oraz 
dobi.tnego po~reślenia wyglądu nielicznych po
staci aktorskich, sł·owem - wzmożenia slyszal-
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naści i widzialności. Dla wzmoc nienia akustyki 
używano specjalnych :-i a czyń miedzianych, usta
wionych w amfiteatrze. 

WYGLĄD AKTORA 

Kostiumy, a racŻej stroje aktorów, miały cha
rakter hieratyczny, gdyż wzorowano je na stro 
jach używanych w misteriach. Były gr ubo pod
bite i sztywne - jakby watowane - ozdobne 
i barwne, pogrubiały postać aktora, czyniły ją 
masywniejszą i tym samym bardziej widzialną 
na odległość. Powiększano dalej sylwetkę po
staci scenioznej przez użycie 1koturnów, tj. san
dałów ·o wysokiej podeszwie drewnianej, oraz 
również wysokiego przystroju nasadzo1nego na 
głowę - onkos. Tymi sposobami p.ostać aktora 
powiększano do wysokości ponad dwu metrów. 
Twarz jego zakrywała płócienna lub drewniana 
maska - rów,nież pochodzenia obrzędowego i 
magicznego, maska zastygła w grymasie przera
,żenia czy podobnie gwałtownego sta1nu. Elimino
wała ona zupełnie mimikę naturalną, ale w po
łączeniu ze strojem stwa·rzała postać jednoznacz
ną, przy tym posągową i wyrazistą. Przy ogra
niczeniu ruchu, wynikającym z ci~7.kiego ii szty
wnego stroju, zinaooniejsza stawała się wymowa 
gestu, jakże dobitna przy raczej statycznej i mo
numentalnej postawie aktora tragicznego. Ca
łość sylwetki wy1ramie znamionowała godnośe 
i rangę postaci, czy to królewskiej, czy niżej 
postawionej w hierarchii. 

Ta monumentalność postaci w tragedii miała. 
swą przeciwwagę w karykaturalności aktora ko-· 
mediowego. Jego ubiór był oczywiście odmie·n
ny, błazeński i ·kusy, często przerysowany -
jako odbicie wad i ułomności ludzkich (otyłość 
gairb, nieforemne członki itd.), nie stroniący oa. 
demonstrowania szczegółów wstydliwych. ównie 
odmierrna od tragicznej maska komiczna, kształ
tująca rysy z karykaturalną przesadą , zmierzała 
w swym rozwoju do seryjności , do ustalonych 
typów. 

') (W:) Kudliński Tade u sz, Vadem ecum tea trom ana. 
\\1-\Va Hl76, S. 1.5- 24, 172- 17:J . 

M ASKA POWAŻNEGO 
i\ILOD E G O CZŁOWIEKA 

MUZYKA 
STAROŻYTNA 
\VOJCIECH 
GŁUCH 

imo, że jej po
czątkowy roz
wój nie jest 
nam do dzisia :i 
bliżej z nany, i 
mimo tego, że 
muzyka ta, na-
1c;et w swych 
najwyższych 

formach rozwojow·ych, przedstawia s ię silą r ze
C-Y jako niższe stadfom ewolucyjne h'istorii mu
,zyki. t o j edna k z całą pewnością stwierdzić mo
żemy, że j e j p ewne charakterystyczne cechy, po
przez swoją natu ralno.~ć rozwojową, długo jes::: 
cze utrzymywały się w muzyce europejskiej. 
J ej charakterystyczne cechy to brak wieLogłoso
u:o ci, or az jej si lne powiązanie z poezją i tań
cem. Muzyka starożytna op ierała się na dwóch 
:rnanych sob ie el ementach muzycznych, jak rytm 
i m.el.odia, będącuch w ścisłej zal.eżności od sło
wa. 

Rytm zal e7ny był ocl metrum słowa lub od f i
gury tanecznej, melodia zaś ograniczała się do 
akcentowania i rozwijan'ia akcentów muz ycz
nych tk,wiących w słowie. Muzyka ta była sztu
ką zbiorową. n i e solową, co wiązało się z je j 
przeznaczeniem społecznym oraz ze stanem jej 
praktyk i środków wykonawczych. Interesująca 
nas tragedia grecka, powstaia z dytyrambu tj. 
pieśni ku czci Dionizosa, śpiewanej z towarzy
szeniem aulosu. Pieśft ta przekształciła się pó.:
niej w swobodną pie śl1. chóralną z udziałem tań
ca. 

Stąd też chór w tragedii greckiej stanowił rd::eń 
u tworu. Chóry były róumocześnie śpiewane i 
tańczone. Spiew był rodzajem recytacji, silnie 
podkreślającej muz·yczne akcenty tekstu, tani ec 
zaś połąc-ony był z gestyką i mimiką. Cale to 
umuzycznione słowo, podobnie jak i taniec sta
nowiły wyraz ucz uć, wyrażonych w dramacie. 
Każdy chór zbudowany był symetrycznie. Licz
ba solistów była niewielka (u Ajschylosa 2). Or
kiestrę reprezentowało dwóch muzyków - aule
ta i. k ,itar zysta. 

Późniejsza zmienność funkcji teatralnej chóru, 
kiedy nie powierza mu się tak ważnej roli w 
dramacie, stanowi. ciekawą historię rozwoju kon
cepcji. tragicznej od jej początków u Ajschylosa 
po jej schyłek u Eurypidesa. 
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PROl\1ETEUSZ 
(mit. gr.), tytan; syn Japeta, brat Atlasa, 
ojciec Deukaliona; dobroczyńca ludzkości; 
wg wersji podanej w tragedii „Promet -
usz skowany" Ajschylosa P rometeusz wy
kradł ogień i przekazal ludziom z poucze

·niem, jak mają z niego korzystać - stąd 
uważany był za twórcę rzemiosł i wszel
kiego postępu; przykutemu za karę do 
skały Kaukazu orzeł wyszarpywał odra
stającą stale wątrobę. Wyidealizowana po
stać Prometeusza stała się w początku 
XIX w. symbolem tzw. prometeizmu.* 

PROMETEIZM 
postawa indywidualistycznego buntu 
przeciw Bogu i siłom natury, i skrępowa
niu wolności ludzkiego ducha oraz zgody 
na poświęcenie się, a także samotne cier
pienie za ideę i szczęście ludzkości. Mit 
Prometeusza był wielokrotnie przedmio
tem opracowań literackich ( ... ) a w okre
sie romantyzmu urósł do rangi uniwer
salnego symbolu, prometeizm zaś stał się 
jedną z charakterystycznych cech boha
tera romantycznego. Jako wyraz prome
teizmu traktuje się np. słowa Konrada 
wypowiedziane w Wielkiej Improwizacji 
z cz. III „Dziadów":** 

Nazywam się Milijon - bo za miliony 
Kocham i cierpię katusze. 

[W literaturze europejskiej) m.in. Calderon, J. W. 
Goethe, .J. G. Herder, P. B. Shelley, G. G. Byron, 
H. W. Longfellow; muzyka L. van Bethoven, F. Liszt, 
G. Faure, A. N. Skrabin; (w sztuce) gr. malarstwo 
wazowe, Tycjan, P. P. Rubens, L. Silvestre ml., A. 
Feuerbach i in.; w rzeźbie - reliefy hellenistyczne 
i rzym.; .J. Pradier, G. Marks i in.) 

* Encyklopedia powszechna PWN, W-wa 1915, t. III. 
** Słownik terminów łiterackicb, Wrocław - War
szawa - Kraków 1976. 
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PROMETEUSZ: 
(.„) O nędzy JepleJ wam cdowleczeJ 

opowiem: Jakom Judzi z mroków nlerozumu 
na wlaU wywiódł, Jakom uczył Ich mitdroicl. 
~ · wlę tym nie przeto, b m chciał Im pnycanla , 
J b ·cle uJ ly, Jak wlelt'm uczynił 
dla ludzi.„ Oczy mieli, a byli J k I pl: 
lu J nie ly zeli - do ennyrh podobni 

wldz.ladel po macku żyli, I ~z ładu 
mle ulo lm lf: ws1y tko,_ ni domow 2 certy 
nie- nall, co pued skwarem chronlit, ani dukl 
cif' . I I Id: niby mrówki , urrzf'banl w ziemi, 
w ciemnych plt'cz.ar komorach ml kall bez lońc:a. 

I nle wledtlell zroła, Jak pozna~. if' zima 
nadchodzi, wl na kwietna lub inlwnf' I plodne 
lato, Jeno tak :t U bez myi ll nlJ kleJ, 
pókim Ja Ich trudnero nit' oauu I itdu 
o wschodach I z.achodach rwlazd na nlt'blo troplt'. 
Nie k nlec n.a tym: J m Im kun zt wynalazł Jlczby. 
m1tdro · c przf11nl1t. I z kow kia nie pl nych. 
w U<'h pr w pamlf:i•. Mux " wł tyrh ma ll'r:t 

prarowit 
Jam plt'rw xy wddał zwlt>nęt.om J rnno, aby 

w łui blt' 
upnęiy lub Juczn o uznojone . lollla , 
raJ lęi ze wzięły na lę nl'11z mlt'rtt'lnnh trud,: 

m wpnitrl do wozu, curiom po łuchu naun I 
rumaki, do tatnlcl"O iywota ozdobę. 
Równlt'i I lnlan krzydłt' wozy , co .i:er,lar:ty 

po mor klt'h no lit falach , nie kto In. lY. Jl'no 
Jam plł'rw . zy obudował. I 1110 przemy "lnyrh 
darów h 'lt' tworzyw. zy ludziom. m dla . leblf' 
N&d) nil' m m , by /. łl"J lę w. dobyc• niedoli! 

1AJ ,,hy lo l'rom„11·11 r " okow:ich"J 

.L 

NASTĘPNA", 

PREMIERA: 

ALEKSANDER FREDRO 
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Po od.ej' ciu dyr. M. Okopińskie
go rdo P oznania, Dyrekcję i Kie
rownictwo Arty: tyczne objął 
BOHDAN CZECHAK. K i row
nikiem literackim została BO
ŻENA WINNICKA, a z-cą dyr. 
JAN GAJEWSKI. 

„Zielonogórski teatr, jak prz y
stało na scenę objazd<YWą, wy
startował w nowy sezon od ra
zu dwiema premierami. BAL
L A DYN A prze.jęła na siebie o
bowiązek pełnienia honorów do
mu w siedzibie macierz yste j te
atru, dla scen terenowych u o
jewództw a przygotowano nato
miast premierę sztuki G.B. Sha-

1 wa SZCZYGLI ZAUŁEK. Pre
m iera zielonogórska te j kole j
nej pozyc ji PT Z L-u w zasadzie 
kończy je j pracowite tourne e 
rozpoczęte na początku paź
dziernika br. w Zarach." -

B.Sol. „ azeta Zi lonogórska " , 
11. 11.63 r. 

Repertuar 

„SZCZYGLI ZAUŁEK" G. B. 
Shawa, „BALL DYNA" J . Slo
w ckiego , „INTRATNA P OSA-

1. DA" . Ostro\v: kiego, „MO
I TYL" M. Tcneckiego, „ZA-

WSZE NIEZNANY LĄD" M. 
Domańskiego, „DWAJ PANO
WIE Z WERONY" W. Szekspi
ra, „ŚWIADKOWIE" T. Róże
wicza, „TLEN" A. Szypulskie
go, „KAPRYS" A. de Musseta 
i „PRAWO MĘŻ "G. de Ma u
passan1ta, „PIERWSZY DZIEŃ 
WOLNOŚCI" L. Kruczkowskie
go. 

TEATR PRZY STOLIKU „FA
LA" W KLUBIE DZIENNIKA
RZA. 

Po dwumiesięcznej przerwie 
wakacyjnej FALA zainauguruje 
sezon sztuką Josepha Conrada 
pt. „Jutro" w przekładzie Zbig
niewa Herberta. Udział w sztu
ce weZ7ną aktorzy PTZL: I . 
Grzonka, B. Czechak, St. Cy
narski i Z. Grudzień. S ympaty
cy FA LI zobaczą p1·zedstawie
n ie 30 bm. o godz. 20.00. Wstęp 
woln y - „Gazeta Zielonogór
ska" 29.9.64. 

Państwowy T eatr Ziemi Lubus
kiej bierze udział w k onk u rsie 
Ministerstwa Kultury i Sz tu ki 
„Wieś bHżej t eatru" . Od m ar
ca br. teatr dal dla wie jskiego 
widza 44 przed tawień . Obe j
rzało je ponad 11 tysięcy osób. 
Dotarła równieź na wieś sce
na lalkowa. Ponieważ n ie w e 
w szystki h wsiach znajdttjq się 
odpowiednie sale, teatr zajął się 

również dowo · eniem wid ów ~w 
przed tawienia. (- ) 
Now śc iq dla wsi będą spotka
nia z aktorami, które teat r pla 
nuje 1lTZądzać w wiejsk ich pun 
ktach bibliotecznych, w klu bach 
„Ruchu' i .§wietlicach, - (ika) 
„Trybuna Ludu", 11.12.63 r . 

W Zielone j Górze prapremiera 
sztuki Michała Toneckiego MO
TYL. {- ) Motyl to nazwisko 
bohatera, urzędnika, którego ży
ciowe groteskowe przejścia (z 
tragifarsowym finalem) są treś
cią sztuki. Reżyserował Andrze j 
~adej. W roli tytułowej Jerz y 
Sliwa. „Kultura", yczeń 
64: T . 

W Pafistwowym Teatrze Ziemi 
Lubuskiej kolejna p rapremiera 
polskiej sztuk i wspólczesnej. 
Tym razem jest to TLEN An 
drzeja Szypulskiego. Bohaterem 
jest polski dzialacz k omimi ty
czny , dokonujący przed 'mierciq 
w sali szpitalnej rozrachunku z 
samym sobą. (--) Ciekawa pro
blematyka, nieco uproszczona 
realizacja. Przedstawienie, przy
gotawane na zakończone wlaś
nie IV Kalis ie Spotkania Tea
tralne, reżyserował Bohdan 
Czechak. S cenografia A. Kur
kowskiego, muzyka Mateusza 
Św·ięcickiego . Grają : J. Janko·w
ska, H . Lubicz, J. Sliwa, M. Ro
si·ński, St. Cynarski, W . Gry11., 
R. Jakubowicz, Z. Gr-udzień i in. 
- K ultura", m a· 64 r . 

TL E N 'był jedną z r e\ elacji 
fes i walu r..; Kali ·zu - Ob, 
„Gło„ Wielkopalski", 12.5.64 r. 

W poniedzia łek 27 kwie tnia 
1964 r . o godz. 19.30 w Sali 
Zielonogórsk iej Orkiestry Sym
fonicznej odbyl się I O CERT 
MUZY KI I SŁOWA z okazji 
400-lecia urodzin Wi liama Szek
spira . Z T eatrem i Orl- iestrą 
współdziałali organizacy3nte ' 
Z PA P, ZLP i Lubu.skie Towa
rzystw o Muzyczne. W progra
m ie koncertu sonety w przekła
dzie Jerzego Łozi li.skiego, sceny 
z „Wie zoru T rzech Króli" , 
„Rorneo i Julii", „Burzy" , „Snu 
nocy le t nie j", „Wesołych k u 
m oszek z Windsoru" oraz u
twory C ajkow kiego, Proko
fiewa, Mendelssohna i Nicolai'a. 
W ykon.at cy : I. Grzon ka, J . Jan
k ow ka, B. Andrzejczyk, St. Cy-



n arski, Z. Grudzie1· , J . Ja iński 
i Orkiestra Syrnf oni ·zna pod ba
tutą Zygmu nta Hassy . 
Pisaliśmy, że. zakończenie re
montu w tea trze przewiduje się 
na 30 października br. 
Tale więc na jbardzie j t eatralny 
październik, ki. dy ludzie och /o
ną ju"" po ur lo pa h, a nie prze .1-
m uje się jeszcze ś więtami z i
m t ymi, stracony. (- ) Cz y nie 
należałoby pomy .§leć nad tym 
czasowym rozwiązaniem przy 
krego dla m iasta problem u ? ( - ) 
Tym bardzie j - że rozpo :::ęci l' 
sezonu o _nacza nowe premieru 
i n owych aktorów, Tctórych nie
cierpliwi bywalcy teatra lni Zie
lonej Góry chdelibu be.?r -eć 
:iuż we wrze foiu. - H.D., „Ga
zeta Zielonogórska", sierpień 
64 r . 

S ZON 
1964/ 5 

Dyrekcję i K ierowni two Ar
tystyczne przeją! W iesła~ Mi
recki -- kie1 o ,q1i0two li terac
kie - Anna Filler. 

W rama h DNI ZIELONEJ 
Gó Y 2 . X. - 4.X. 4 r. , kie
dy to po raz pien szy db., ł i · 
Mit dz. ·narod01. y Fec:-tiw 1 Ze-

' 

połów Pieśni i Tańca, \·i e: zo
r em 3 aździernika dano na 

1 Wzgónach Piastowski;.h pr -

li 
mierę komedi i rybałta" !ci j 
iTIĘSCPUST w reżyserii Euge

niu:7,a Ani ~zczenki . Nastę neg 

li dnia uliC'ami mia ta nrze::.zedł 
KOROWÓD WINOBRANIOWY, 

' 

w którym od lat uczestniczą 
zawsze aktorz i in i pracow
nicy teatru . 

'I 

11 
I 

„A teraz o czymś zupełnie in -
nym , cho ·iaż jak najbardziej 
związanym z zie Lonogó1·slcim te
atrem. Mam na myśl i n danie 
teatrowi określonej nazwy . O
kazja obe nie wydaje m.i 1.ir? _j ak 
najwlaścitvsza. PROPONUJĘ W 
TYM M IEJSCU N A DANIE 
PANSTWOWEM U TEAT OWI 
ZIEMI LUBUSKIEJ IMlENIA 
LEON A KRUCZKOWSKIEGO. 

Powód widzę nie tylko w prc -
111 mierze jego sztu k i, którą zaina 

uguritje się nowy sezon, szt u 
l~i nota bene bardzo ~wiązanej 

J z naszym terenem . Sqd.,..ę, że i 
l mię w·ielkiego polslciego drama -
1 t.opisarza powi.nno patronat ać 

scenie, która ocl samego począt
k u swego istnienia była konse
k wentnie wierna polsk1ej wspó -

c_esnej dram aturgii, stawiając 
ją jako generalną linię swego 
ideowego rof ilu. Pa· dzierniko
wa lub listopadowa inauguracja 
była by dobrą okaz.1ą do t ego t y
p u uroczy. tości. Wy suwam. t en 
pro jekt d o d uskusji i pocl roz
wagę wszystkic:h za inlere ·owa
n ych ." AMI . „N. dodrze", 
10/ 64 . 

!s t lnie w p iqtek 18 grudnia 
1962 r . po !;pektaklu „Pierwsze
go dnia wolności" , w obecn ści 
przedstawi ·i li \ ładz e tral
ny h i wojewódzkich or z rn iej-

-.ich, a także ajhliższej Ro
dziny L. Kruczkow~kiego , cd
byk ię urc zy"tość n· dania .Je
go imknic- zi Jonogór„kiemu te
atrowi . Jcdno.;ześnie Ol\\:irl o
kcli znościową wy~ta w oraz 
do kc n ano od· ło!1 i . ria pcpic1. in 
pi arza, wyk nanego prz'"z ar -
ty t rzeźbi rz'.\ Tadeu z· D.J
b::; ,za . la śc i · ości trzeba tu 
p z p mnieć. ż „Pien\.· z r 
dziel wol no· .i' ' - IT'iał '' Zi -
lanej Gói z dwie pr miery. 
Pierw za w reżvs rii Antoniego 
Słociń kiego odbvła ię 17.1.64 r. 
za dyrekcj i B . Cze haka , druga 
zaś w reż. rscrii Kry tyny Mei
s-ner i !"Ce"lo ralii Romualda . o
wickiego, z gościnnvm udzie 0 1 

.Józefa Duria =>za i .Jo anty Stil 
ler z t "1 tr · \' war _za\\. 1·ich -
w :sta\.vfona właśnie z kazj i 
wspom1 ian j wyżej uroczystoś
ci. 

Repertuar 

MIĘSOPUST w oprac. Bożeny 
Winnickiej, PECHOWE D. I A 
O · trowskiego, SŁ ' ECZt IKI 
T . L. siewicz, MAZEPA J. Sło
wackiego, HERBACIAR Ii\ 
POD SIERPNIOWYM KSIĘŻY
CEM J. Pat icka GRUBE RY
BY M_ Bałuckie o, KT OS NO-

y . Domań. ki go, EKK0-
1\ITSLL'IA SI STRA W. Pe:-
czyńskiego . 

Kontynuujl:!c . kl ,,O O'\nes i 

teatralnvch" R zgło,;nia Pol
skiego Radia w Zi 1 nej Córze 
nadała ~l.1.65 r . audycj~ pt. 
,,Leona Kruczkow:;kiego pro
ble m niemie k i czy i rzecz o od
powiedzialnośc i , opraco ·aną 
przez A. F iller i Z. Solecl ie o. 
Audycj złożona była z fr g
men tów „Niemc'w" i , ierw
szego dn ia '" ol ości", a w. tą~ 
pili w ni j : D. A broż, I. Hai
del, H. L ubicz, St. Cynar-

PZG -1 2 261/Ż-25G !.OOO szt. A ~ l l. 77 U-~ l 95 

ski, Z. iżeje\ s i, J. J asiii-
k .i , W. Kw asieborski, . Ma-

kowi cki, M. Rosiński i J . Gla
pa. 1 zamówi nie te tru i -
kawą oprawę muzyczną do 
posz ·zególny h insc nizacji 
kom pono rali: Ale1 sand r Sze

ligows i - „Mi sopus t" , r . -
żyna Bace\vicz „M zepc " 
(nieb a ln,,r, posępny polonez! ), 
J anusz Iencel - „ e baciar
n ia pod sie niowym księży
ccn1 " . 

6 lu tego 1 6. r . otw rl o hal-
l u teatru na I p . wy. taw., fo
togramów t atraln', eh Cz lawa 
Eiuniewicza . · 
W pani działek 30 Ltopad 
1964 T. dby l sic: KONCSRT 
rIUZYKI I SŁOW poświęc -

n setn .i o znicy urodzi Ste
fan Żerom ki go. Wykona \'C' -

mi byli aktorzy •lubusc. i wroc
ł · \\ cy oraz orkie::.tra symfori
czna pod dy r . Zygmunt· Hassy. 

Z okazji premiery komedii 
„KTO$ NOWY" M. Domański -
g w reżyserii Zbigniewa Sto
ki, raz.pi_ no ankietę skierowa
nn do PT Publicznd"i, a kt ·rej 
wyni i omó ,· ion na lamn h 
„Gazet. Ziel nogórskiej" z n. 
A s ierpnia Hl 5 r . W „Kultu
rze" z ::J .7.65 r. ·zytam. : „Je z
cze raz „Ktoś n owy", tym ra
z m w Teatrze im . L. Krucz
ka\ ski go . Znowu żywe reak
cje, zno v u dyskusja i ~pory 
znowu gorące przyj cie na \\i
d wn i. Przedstawi nie ni"' ma 
sklon no.5ci far O\vych, c sztu 
ce Dorna· kiego już p rę ra?.y 
wyszło ki em." 

„Jeślibym mial mimo wszystko 
jakieś przedstawienie wysuwać 
na pierwszy p lan, za n ajlepsze 
uznalbym wy „tawienie „Maze
py". Dalo kilka inte resują ·.;eh 
zarysowanych postaci al<:tor
skich i było przykladem, że 

Slowacki potrafi się oprzeć nie 
tylko czasowi. (- ) Nowy sezon, 
któr y już przed nami, teatr zie
lonog6r k-i zaczyna w opar iu o 
zmienione lderownic:•wo artv 
styczne." - AMI, „Nadodrze", 
1.-1 .9.G r. 


