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JERZY ŁANOWSKI 

ARYSTOFANES 
I JEGO l(OMEDIE 
(Fragmenty wstępu do „Żab", wydanie 

' Ossolineum we Wrocławiu w 1955 r.) 
· I 

Prz.ękazany nam życiorys Arystofanesa 
(Aristophanes) jest i ubogi w fakty, 
i ni.ejednokrotnie niejasny. Dopowiadamy 
go sobie (jak to czynili już zresztą sami 
starożytni biografowie ze s zkoły Arysto
telesa) ze sztuk poety. Połączywszy ode
rwane świadectwa, strzępy informacji 
zachowanych w życiorysach, dołączonych 

przed tekstem sztuk, czy w starożytnych 

objaśnieniach, scholiach, u gramatyków 
i pisarzy, dodawszy do tego wreszcie naj
istotniejsze dane uzyskane przez deduk
cje uczonych nowożytnych - otrzymamy 
tyle mniej więcej faktów: 

Urodził się ok. 445 r. Był synem chłopa, 
FiJipa, .k.tóry musiał być na tyle zamoż
ny, że mógł dać synowi staranne w3-
kształcenie, literackie i muzyczne, skoro 
ten przed pełnoletnością umiał biegle pi
sać wiersze i komponować do nich mu
zykę i tańce. 

Uczył się Arystofanes w Atenach, a już 

w pierwszej s·wojej komedii zajął się sam 
kwestiami wychowania, występując nie
s,pelna dwudziestoletni chłopiec, w roli 
satyrycznego mentora i obrońcy dobrej, 
Sita rej szkoły. 

Ostatnia ćwierć V wie<ku, okres kryzysu 
demokracji ateńskiej i związane z nim 
zmiany w życiu intelektualnym, moral
nym, reli.gi.jnym ukazują mu na każdym 
kroku elementy niebez.pieczeństwa dla 
Państwa i osłabienia demokracji. Uoso
bieniem wszystkiego, co nowe niebez
pieczne, jest dlań nowy poeta - Eury
pides i na jego właśnie twórczości, sku-
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pia się coraz baczniejsze zainteresowanie 
Arysfofanesa od samego początku karie
ry komediopisa.rskiej, zainteresowanie 
coraz bard-ziej 'krytyczne. EllryJPides rze
czyW1sc1e wyznaczał kierunek rozwo
wy gustów literackich epoki, a Arysto
fanes był za wielkim znawcą poezji, aby 
nie widz.ieć, ile wiellki tragik przyniósł 

artystycznych zdobyczy. Toteż atakował 

go od p;erwszej zachowanej komedii. 
W Żabach sąd o poecie jest najpełniejszy 
dzięki zestawieniu z Ajschylosem. Nie 
tu miejsce na pełną ocenę dwu traged io
pisarzy. Tu mamy Oll)ojrzeć na dzieło tra
gilków itak, aby zrozumieć motywy skła

niające Arystofanesa do pnzeciwstawie
nia obu poetów w komicznym agonie, 
s:porze dramatycznym. Przede wszystkim 
zestawiał ze sobą początek i koniec tra
gedii w jej najwybitniejszych przedsta
wicielach. 

Dzis nie stawiamy już zagadnienia: Aj
schyJos czy Eurypides, bo możemy i mu
simy mówić: Ajschylos i Eurypides. Sta
ry tragik, olbrzym iPOetycki, &taje przed 
nami jako piewca roSl!lącej demokracji 
ateńskiej, poeta nowego porządku i pra
wa głosZ10nego przez nadlepszych człon

ków gminy, wróg wszelkiej tyranii, poeta 
walki w obronie ojczy.zny, twórca postaci 
Prometeusza i Klitajmestry, Eteoklesa 
i Orestesa. Pesymistyczny, wątpiący Eu
ry;pides WProwadza na scenę tragiczną 

ozilowieka nie .styili'zowanego na bohate
ra, uwikłanego w .sprzecznościach losu, 
poddanego grze namiębności i wzruszeń; 
maluje pełne, subtelnie wycieniowane 
postaci, schodzi do komnat niewieścich, 

ma z.rorumienie dla uczuć ludzi przybi
tych biedą i cieripieniern. Twórca Medei, 
Fedry, Alcesty - WProwadza do swej 
tragedii milłość i: w ten sposób potężnie 
i twórczo zapiładnia twórc-zość, nie tylko 
dramaty.CLJną, na całe stulecia. Patetycz
nemu u:czuciu p.oeby - proroka n.owych 
prawd przeciwstawia refleksję filozofa -
krytyka prawd um1erających. Biorąc hi
storycznie, wiidzimy w tych dwóch poe-
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tach dwa równie silne poetyckie odbicia 
społeczeństwa, w jakim żyli, heroicz
nych początków attyckiej demokracji, 
śpiewanych ~zez Ajschylosa, i jej kry
zysu i schyłku, który 2malazlł .swego, poetę 
w Eucyipidesie. 

Z (przebiegu sporu w żabach wyłowić 

możemy zasadnicze p,ostulaty Arystofa
nesa wobec twórczości (poetyckiej, postu
laty i dzrlś nieprzestarzałe. Przede wszy
stkim komediop,isarz Widzi wyrazme 
związki między życiem i literaturą. Ja
ko kryterilllffi li'tera.tury wysuwa natu
ralny instynkt estetyczny, żąda w poezji 
zdrowia i zdrowego rozsądku, potępiia 

wszelką ·P·rzesadę, ozy będzie nią boim
basfyczny patos Ajschylosa, czy tania 
blysko·tliwość piosenki ' eurypidejskiej. 
Tak by to wszystko wyglądało w naj
większym skrócie i - dod<tjmy od ra
zu - w uproszczeniu. 

Arystofanes w swojej twórczości atakuje 
poszczególnych po!Ltyków, ata.kuje wady 
i przejaskrawienia ustroju, n:e atakuje 
jednak samej demokracji, ba, nie śmie 

so,bie wyobra.zić innego ustroju i budując 
utopijne państwo w Ptakach, buduje 
właściwie także demokrację, tylko idea1-
ną, oczyszczoną ze „i;guibnych nowości". 

To właśnie ;pta.sie państwo ma się stać 

wzorem i przynętą dla 1udZJi. W Rycer,Lach 
Demos mu.si się odmienić, ale nie ma 
przestać być Demosem-panem, a cudow
na odmiana Demosa towarzyszy cudow
nej odmianie demogogicznego polityk.a 
w mądrego polityc2lllego działacza. Ma 
więc rację antyc2Jna biografia poety, 
kiedy twierdzi, że 

przede wszyst~im zaś był przedmio
tem gorących pochwał i umiłowania 

obywateli., gdy w sztukach SiWych 
starał się ukazać, jak woJme jest 
państwo Ateńczyków i nie wpędz.o

ne w niewolę przez żadnego tyrana, 
lecrz że jest 

demokracją i wolny lud nim rząd'li. 
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żaby dzielą się na dwie równe niemal 
części, rozdzielone w środku sztuki para
bazą chóru nie tylko mechanicznie, ale 
i dyspozycyjnie, ta'k że można by zary
zykować twierdzenie, iż nadają się one 
na dwie odrębne sceniczne całości. Pierw
szą będzie komiczne zejście do Podzie
mia Dionizosa 'Ze sługą, ·ka.ta baza, jakiej 
przykłady wńldziała już publi.czność ateń
ska w sztukach starszych, drrugą - wiel
ki spór tragików. Pomysł łączący, cel zej
ścia do Podziemia, traktowany począt
kowo jako tęsknota Dionizosa za zinar
lym Eurypidesem, później pod wpływem 
sporu ulegający przesunięciu na korzyść 
Ajschylosa, łączy oczywiście te dwie czę
ści, ale sam ich charakter wyraźnie pod-

kreśla dwoistość sZJtuki. Od sceny prze
prawy Dion•izosa przez jezioro Acherontu: 
w której występuje obór Żab, . pocho~z1 
tytuł sztuki, przypadkowy racze], ale sil
nie nawiązrujący do tradycji dawnych k?
medii z których ty>le nosiło tytuły od chc
rów ~erzęcych. Gdyby nie to, że wie
my, iż trudno żądać od starej komedii 
attyckiej jednolitości charakteru czy tym 
bardziej konsekwentnego rozwoju p~taci 
w ciągu sztuk.i, dziwiłaby nas rosad~1cza 
odmiana boga w jednej i tej sameJ ko-

l medii. Jeszcze baird:zńej podkreśla podział: 
. sztuki całkowite z.niknięcie z początluem 

1 
drugiej części postaci Ksantiasza . 

Nie zapominajmy jednak, bo popełnili
byśmy ciężki błąd, że przy całym swoim 
silnie polityc21Ilym charakterze komedia 
ma jeden cel zasadniczy - zabawienie 
widowni, śmiech. Osiąga ten cel najprze
róimiejszymi środkami, od grubego sproś
nego kawału do subtelnej parodii literac
kiej, a.Je nie darowuje sobie żadnej ku 
temu okazji. 
z zasady opozycyjna wobec rządzą
cych nie oszc7.ędza też i postaci nie
wątpliwie dla n•iej sympatycznych, dla 
dobra kawału zdol11a jest nieraz poświę
cić jednozna~zność satyrycznej wymowy. 
Ktoś z filologów francuskich mówi 

0 Ajschylosie w Żabach, że c:ężki jest 
los poety bronionego przez Arystofanesa. 
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Obrońca starej attyckiej pobożności 

i oskarżyciel modernizujących niedowiar
ków poka2'J1.l(j.e 111ia.m na scenie komicznej 
bóstwo w postaci, w jaok.iej wahałby się 

je przedstawić ndejeden ~czesny mu 
bogoburca. Obronę starego oby.czaju i mo
ralności okrasza 1wyurzda.nym ża.r.tem. Pa
mi!ętajmy jednak o tym, że w komediach 
Airysbof.anesa ws:ziymko dzieje się na pra
wach wyzwalania jak największych ilości 
śmiechu. oboję!Ine ja•kiiani Sd)osobami. 
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