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Demokracja ateńska 

według wybranych fragmentów komedii 

ARYSTOFANESA 



„ Sprośny wesołek Arystofanes - to geniusz n'ie tylko 
dowcipu, humoru , satyry i komediowej inwencji, ale uskrzy
dlonej poezji, to porywający fantasta, czarujący liryk. 

ARYSTOFANES 

... Zachował się epigramat, w którym powiedziane 
jest, że boginie wdzięku , Charyty, za niezniszczalną 

świątynię obrały sobie duszę Arystofanesa. 

STEFAN SREBRNY 



91a festiwalach dionizyjskich komedia pojawiła 
się po raz pierwszy w 486 r. p. n. e., ale już znacznie 
wcześniej zaczęła się stopniowo rozwijać z różnego ro
dzaju ludowych rozrywek i obrządków. W najwcześniej

szej swej postaci jest komedia bardzo dziwną mieszanią 

i ponieważ brak jej ścisłej konstrukcji, jeszcze przez długi 
czas widać, z jak rozmaitych elementów się wywodzi. 
• tródłem jej był attycki komos, ludowy obrządek, w któ
rym grupa igrców urządzała procesje, śpiewając przy tym 
niezbyt przyzwoite pieśni na cześć Dionizosa. Z tego komos 
bierze się nazwa komedii. Uczestnicy wkładali zazwyczaj 
maski zwierząt, występując jako ptaki, konie lub żaby. 

Również i ten element został wcielony później do komedii 
literackiej, gdy uzyskała ona w końcu swą samoistność. 
Do powszechnej zabawy przyczyniło się także miasteczko 
Megara, dostarczając burleski w bardzo wulgarnym stylu 
farsowym , a wesołe tańce, jak na przykład wyuzdany kor
daks, dopełniały obrazu całości. 
• Tak więc powstał rodzaj sztuki znany jako stara kome
dia. Była to sztuka groteskowa, wyuzdana, wulgarna, ostra, 
jadowita i z bogatą ilustracją muzyczną. Fantastyczna 
rewia, w której najświeższe plotki mieszały się z poetyckim 
wymysłem, poważne zagadnienia polityczne i filozoficzne 
przeplatały się z najbardziej niewybredną bufonadą. Była 
to jakby opera Gilberta i Sulli vana w kraju, w którym auto
rów nie obowiązywały wiktoriańskie tabu, gdzie można 
było powiedzieć nieomal wszystko i niemal wszystko robić. 
Krzyki srok i wrzask małp mieszają się tu z subtelnymi 
melodiami słowika. 

A. NICOLL 

• 

Arystofanes (ok. 445-ok. 385 r. 

p. n. e.) był przedstawicielem starej ko
medii attyckiej. Żył podczas wojny pelo
poneskiej; przeżył jq jednak o lat dwadzie
ścia i ostatnie jego komedie oznaczajq już 
przejście od komedii staroattyckiej do 
śred nioattyckiej. 
• Jako przedstawiciel komedii politycznej 
zajmuje Arystofanes w· dziejach literatury 
powszechnej stanowisko zupełnie wyjqtko
we. Komedia polityczna nie została prze
tworzona w literaturze najnowszej i nie
liczni jej naśladowcy stworzyli jedynie 
komedie „kslqżkowe", które nigdy nie 
widziały sceny. Tylko zdrowa wolność cza
sów Peryklesa mogła zrodzić również i tę 
wolność satyry politycznej.( ... ) 

TADEUSZ ZIELIŃSKI 

• „Arystofanes mimo swej hałaśliwej weso
łości był cały wykuty z ajschylowego mar
muru i dokładał wszystkich sił, by przypo
mnieć zdegenerowanemu społeczeństwu 

swych czasów cnoty przodków." 

A. NICOLL 



Xomedia Arystofanesa, wolna od krępujqcych 
schematqw mitologicznych, dawała poecie nieogra
niczonq swobodę inwencji twórczej. Wrażliwość spo
łeczna Arystofanesa nasycała jego sztuki nie tylko 
bogactwem szczegółow realistycznych, w czym nie 
dorówn\lje mu żaden autor w lit.eraturze antycznej, 
lecz również pozwalała mu na ilustrację scenicznq 
typowych problemów i konfliktów epoki. Mimo, że 
zjawiajq się one w odwróconym obrazie satyry, kary
katury scenicznej i ironii lub w szacie ludowej fantasty
ki i baśni czy też symbolu alegorii, to jednak przez nie
zmierzonq obfitość szczegółów życia i obyczajów 
ateńskich - czyniq one z Arystofanesa niedoścignio
nego, realistycznego ilustratora epoki. Arystofanes 
uczynił swq scenę arenq walki ideowej ukazujqc na niej 
typowe postacie i typowe sytuacje ówczesnego życia 
ateńskiego. Ten jego.realizm przez swq dogłębnq ironię 
i satyrę politycznq dał nam wyostrzony i krytyczny 
obraz społeczeństwa ateńskiego, który odczytujemy 
z jęgo komedii mimo zniekształceń i deformacji, jakie 
narzucał mu ten gatunek literacki. Wielkość Arysto
fanesa polega głównie na tym, że potrafił dostrzec 
wielkie sprzeczności epoki, wyróżnić jej zwalczajqce się 
tendencje i siły i umiał pokazać zmaganie się i starci 
tych sił we wspaniałym obrazie artystycznym. ( ... ) 

• Poeta potrafił przenieść na scenę swego teatru 
wszystkie sprawy swego społeczeństwa i poddać je 
ironicznej krytyce. Przez swq chłonność społecznq, 

żywq aktywność, znakomitq zdolność ostrego widzenia 
istotnych konfliktów, wielki talent komiczny - stał 

się Arystofanes ojcem komedii politycznej.( ... ) 

BRONISŁAW BILIŃSKI 
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Demokracja ateńska 
według wybranych fragmentów komedii Arystofanesa: 

„Rycerze" w przekładzie Stefana Srebrnego 
„Chmury" w przekładzie Artura Sandauera 
„Bojomira" w przekładzie Stefana Srebrnego 
„Sejm kobiet" w przekładzie Janiny Tyszko~skiej 

SCENARIUSZ, REŻYSERIA I CHOREOGRAFIA 

LESZEK CZARNOTA 

SCENOGRAFIA 

WŁADYSŁAW WIGURA 

MUZYKA 

GRZEGORZ KARDAŚ 

• 
ASYSTENT REŻYSERA 

JACEK PIĄTKOWSKI 

INSPICJENT 

MARIAN GUZEK 

SUFLER 

GRAŻYNA JUSZCZYK 

Spektakl grany jest z jedną przerwą 
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CZĘŚĆ I 

na podstawie R 
,, „ ycerzy „Chmur" 

ARGUMENT PRAWY 
ARGUMENT NIEPRAWY 

PAN LUD 
PAFLAGON 
KIEŁBAŚNIK 

OS ot Y: 

l BOLESŁAW BOMBOR 
JERZY STĘPKOWSKI 
ROMAN METZLER 
JACEK PIĄTKOWSKI 
KAZIMIERZ KUREK 

Chór: kobiet: Krystyna Bartkiewicz, Elżbieta Golińska, Teresa Leśniak, Małgorzata Ozimek 

Chór mężczyzn: Andrzej Juszczyk, Adam Krajewicz, Mariusz Puchalski, Tomisław Ryczko 

CZĘŚĆ li 

na podstawie „Bojomiry" „Sejmu kobiet" 

BOJ OMI RA 
KLEONIKE 
MIRRYNA 
LAMPI TO 

TRYK, MĄŻ MIRRYNY 
PROBUL 

HEROLD SPARTAŃSKI 
PRYTAN 

SCYTNIK 

OSOBY: 

TERESA LEŚNIAK 
ELŻBIETA GOLIŃSKA 
KRYSTYNA BARTKIEWICZ 
MAŁGORZATA OZIMEK 
ANDRZEJ JUSZCZYK 
ADAM KRAJEWICZ 
ZBIGNIEW KRĘŻAŁOWSKI 

' 

MARIUSZ PUCHALSKI 
TOMISŁAW RYCZKO 

Chór kobiet: Joanna Bednarska, Mieczysława Cader, KJystyna Helman, Elżbieta Korybalska, Ewa Michożewska 
Chór mężczyzn: Adam Krajewicz, Jacek PiQtkowski, Mariusz Puchalski, Tomisław Ryczko, Jerzy Stępkowski, 

Zbigniew Krężałowski 



„Gdy w komediach nie cier
piano już nieprzyzwoitości, stra
ciły ich błaznowania zdrową 

naiwność. Stało się to w cza
sach zastąpienia poczucia siły 

przez cierpienie wielkiej nędzy, 
której cień pada nawet na war
gi bogów Praksytelesa. Świat 
mógł tylko raz znieść piękne sny 
młodości, a z nim nieokiełzane 
nieskrępowanie się demokra
tycznych Aten; taka młodość 

więcej nie wraca. Dlatego tylko 
raz istniała komedia arystofa
nejska." 

WILAMOWITZ 

„Po co właściwie wystawiać 
Arystofanesa?'' 

Żyjemy przecież w tak wyjqtkowej epoce i tak się o 
tym nieprzerwanie przekonujemy: politycy, uczeni, 
technicy, literaci, inscenizatorzy i sportowcy! Robimy 
tyle rzeczy, o których nigdy się nikomu nie śniło, 

latamy na księżyc, skaczemy osiem metrów w dal, 
piszemy antypowieści i inscenizujemy antysztuki. 
Mamy kłopoty kosmicznego wymiaru, szukamy gwiez
dnych cywilizacji nawet w felietonach i rozmyślamy, 
czy uda się nam ocalić naszq własnq. Jesteśmy najzu
pełniej wyjqtkowi„. Jesteśmy najwyraźniej pępkiem 

wszechczasów i historyzm stał się najmniej modnq 
z postaw intelektualnych, a to dużo znaczy w latach, 
gdy od biedy na wszystko znajdzie się moda . Kreujemy 
nowq wrażliwość i z wolna oduczamy się pojmować 

cokolwiek, co powstało przedwczoraj. Po co właściwie 
wystawiać Arystofanesa? 

Jeśli wszystko już było, nie powstanie nic nowego 
pod słońcem. Doskonale wyjqtkowym grozi, być może, 
smutek, niezmienności. Brońmy się przed nim. Wysta
wmy Arystofanesa, by się przekonać, jak zupełnie 

inaczej być mogło, a przecież ciqgle jeszcze 
po ludzku. Poćwiczmy wyobraźnię. Powróćmy 
do aktywnego obioru teatru: nie każdy wy
siłek społeczny musi być dziełem specjalistów. 
Niechże w teatrze przynajmniej nie wszystko 
zależy od inscenizatora i głównych aktorów.„ 

KRZYSZTOF WOLICKI 



Skrzył się dowcipem, ostrzem swego słowa 
Szarpał mych wielkich i mych małych ludzi, 
Przetrzebiał wnętrza i skryte ich myśli, 
A wśród swywoli potrącał o rzeczy 
Wzniosłe, szlachetne, jak ojczyzny miłość, 
Cnota i piękność, i dobro publiczne„. 

KAZIMIERZ MORAWSKI 
o Arystofanesie 





W programie wykorzystano: 

1. Allordyce Nicoli. Dzieje dramatu t. 1, PIW , Warszawo 1975 

2. Tadeusz Ziel iń ski i Stefan Srebrny. Literatura starożytn ej Grecji 

epoki niepodległości - c zęść pierwsza. Wydawnictwo J. Mortko
wicza , Warszawo 

3. Arystofanes. Moterioly Sesji Naukowej komitetu nauk o kulturze 
antycznej PAN. Wyd . Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1957 

4. Krzysztof Wolicki. Arystofanes - propozycja dla teatru. Dialog 
nr 5z1963. 

Program ilustrujq zdjęcia z prób „Raju leniuchów czyli Demokracji 
ateńskiej" wykonane przez STANISŁAWA WASILEWSKIEGO. 

O Z I Al 
TECHNICZNY: 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

SZCZEPAN ŚLEDZINSKI 

BRYGADIER SCENY 

STANISŁAW SZWARC 

KIEROWNICY PRACOWNI : 

KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 

MODESTA WRÓBLEWSKA 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ 

WŁADYSŁAW KLIMASZEWSKI 

MALARSKIEJ 

MACIEJ GNATOWSKI 

STOLARSKIEJ 

ANTONI TROJANOWSKI 

FRYZJERSKIEJ 

HALINA MUSIAŁŁ 

GŁÓWNY ELEKTRYK 

ALOJZY ŚWIERKOWSKI 

AKUSTYK 

ZDZISŁAW SENTKOWSKI 

REKWIZYTOR 

FELIKS HEINRICH 

SZEWC 

FERDYNAND ROGUSZKA 

KOORDYNATOR PRACY ART YSTY'C ZNEJ 

ZOFIA MRÓWCZYNSKA 

DZIAŁ LITERACKI : 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z MtODZ I EZĄ 

ANNA BŁASZCZAK 

KONSUL TANT PROGRAMOWY 

JADWIGA STURLIS 

SEK RET ARZ LITERACKI 
REDAKCJA PROGRAMU 

EWA ADAMUS-SZYMBORSKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

MARIAN IWANOWICZ 

REDAKTOR TECHNICZNY 

PAWEŁ MERASZYŃSKI 




