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Dyrektor 

TADEUSZ PEKSA 

Dyrektor artystyczny 

GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 

Kierownik literacki 

JÓZEF RATAJCZAK 

Kierownik muzyczny 

ANDRZEJ WICENCIAK 

Część I 

na podstawie „Rycerzy" i „Chmur" 

Osoby: 

Argumen t Prawy Włodzimierz Kłopocki 
Argument Nieprawy Michał Frydrych 
Pan Lud Henryk Olszewski 
Pa flagon Jarosław Pilarski 
Kiełbaśnik Aleksander Błaszyk 

Ćhór kobiet: Olga Dorosz, Renata Husarek, Janina 
Jankowska, Jolanta Łagodz,ińska, Maria 
Maj, Kazimiera NogajÓ!wna, Maria Sko
wrońska-Ferlak, Dorota Włodek 

Chór mężczyzn: Wojcie.ch Kalinowski, Wojciech 
Oleksiewicz, Mariusz Puchal
ski, Zbigniew Pudzianowski, Sta-
nisław Raczkiewicz, Janusz 
Świerczyńsiki, Ma•rek Wander 
Wróbel, Piotr Wypart, Piotr Za
wadzki, Wiesł31w Zwoliński 

Część II 

na podstawiie „Bojomiry" „Sejmu kobiet" 

Osoby: 

Bojomira - Kazimiera Nogajówna 
Kleonike Renata Husarek 
Mirryna Jolanta Łagodzińska 
Lampito Maria Maj 
Tryk, mąż Mirryny Mariusz Puchalski 
Probul Wojciech Kalinowski 
Herold Spartański Piotr Wypart 
Scytnik Stanisław Raczkiewicz 
Prytan Janusz Świerczyński 

Chór kobiet: Olga Dorosz, Janina Jank01ws~a, Maria 
Sko,wrońska-Ferlak, Dorota Włodek 

Chór mężczyzn: Michał Frydrych, Wojciech Olek
siewicz, Jarosław Pilarski, Zbig
niew Pudzianowski, Marek Wan
der Wróbel, Piotr Zav.radzki, Wie
sław Zwoliński 



a festiwalach dion i12y jskich komedia poj awiła 
się po raz pierwszy w 486 r.p.n .e., ale j u ż znacznie 
wcześniej zaczęła się stopniowo rozwijać z różnego 
rodzaj u ludowych rozryvvek i obrządków. W na j
wcześn ie jszej 9wej pos taci jest 1komedia bardzo 
dziwną mieszaniną i poni eważ brak j j ścisłe j kon
sitrukcji, jesozcize przez dł ugi czas widać z jak r oz
maitych elementów się wy wodzi. 
Żródłem jej był attycki komos, ludowy obrządek, 

w którym grupa igrców urządzała procesje, śpiewa
jąc przy tym niezbyt przyzwoite pieśni na cześć 
Dionizosa. Z tego komos bierze się nazwa komedii . 
Uczestnicy wkładali zazwyczaj maski zwierząt, wy
stępując jako ptaki, konie lub żaby. Równi e ż i t en 
element został wcielony późnie j do komedii lite
rackiej, gdy uzyskała ona w końcu swą samois
tność. Do powszechnej zabawy przyczyniło si ę tak
że miasteczko Megara, dostarczając burleski w bar
dzo wulgarnym stylu farsowym, a wesołe tańce, 
jak na przykład wyuzdany kordaks, dopełniały ob
razu całości. 

Tak więc powstał rodzaj sztuki znany jako sta
ra komedia. Była to sztuka groteskowa, wyuzdana, 
wulgarna, ostra, jadowita i z bogatą ilustracją mu
zyczną. Fantastyczna rewia, w któr j najświeższe 
plotki mieszały się z poetyckim wymys łem, poważ
ne zagadnienia polityczne i filozoficzne przeplatały 
się z najbardziej niewybredną bufonadą. Była to 
jakby opera Gilberta i Sullivana w kraju, w któ
rym a1utorów nie obowiązy1wały rw.i!ktoniańskie tabu, 
gdzie można było powiedzieć nieomal wszystko 
i nie:nal wszystko zrobić. 

A. Nicoll 

Arystofanes (ok. 445 - ok. 385 r.p.n.e.). Urodził 
się jako syn attyckiego chłopa. Znajomość wsi, 
przyrody, doli attyckich wieśniaków, przebija z ca
łego póżniejszego dzieła komediopisarza. Wykształ
cenie literackie i muzyczne, wcale staranne, zdobył 
w Atenach, tak że nie doszedłszy jeszcze do peł
noletności pisał jako osiemnastoletni młodzieniec 
komedie, wystawiane na scenie attyckiej przez in
nych. Z 44 znanych w starożytności sztuk, zacho
wało się 11. 

Jako przedstawiciel komedii polityczne j, za jmu
je Arystofanes w dzie jach literatury powszechnej 
stanowisko zupełnie wyjątkowe. Komedia politycz.:. 

na me została przetworzona w literaturze najnow
sze] i nieliczni jej naśladowcy stworzyli jedynie 
komedie „książJkowe", które nigdy nie widziały sce
ny. Tylko zdrowa wolność czasów Peryklesa mo
gła urodzić również i tę wolność satyry politycz
nej. („.) 

T. Zieliński 

Tym, co pociągało Arystofanesa w rzemiośle ko
mediopisarskiim, była polityczna aktualność dnia, 
złośliwe zaczepki, drwina, wyszydzanie współczes
nych mu wielkich ludzi, trafianie zatrutą strzałą 
w ich piętę achillesową. Dosadne epitety, jakich 
nie szczędcił ten „ro~wydrzony ulubieniec Grecji", 
gdy „chłostał lud i władców", rubaszne żarty fal
liczne, chóry ptaków, żab i chmur - wszystko to 
czerpie pożywkę spuścizny obrzędowej, z rozpasa
nych igraszek, satyrów, z tańców w przebraniu zwie
rzęcym i z rytuałów płodności./ 

M. Berthold 

Komedia Arystofanesa, wolna od krępujących 
schematów mitologicznych, dawała poecie nieogra
niczoną swobodę inwencji twórczej. Wrażliwość 
społeczna Arystofanesa nasycała jego sztuki nie 
tylko bogactwem szczegółów realistycznych, w czym 
nie dorównuje mu żaden autor w literaturze an
tycznej, lecz również pozwala mu na ilustrację sce
niczną typowych problemów i konfliktów epoki. Mi
mo, że zjawiają się one w odwróconym obrazie sa
tyry, karykatury scenicznej i ironii lub w szacie 
ludowej fantastyki i baśnii czy też symbolu alego
rii, to jednak przez niezmierzoną obfitość szczegó
łów życia i obyczajów ateńskich - czynią one z 
Arystofanesa niedoścignionego, realistycznego ilu
st ratora epokii. ATystofanes uczynił swą scenę areną 
wa,lki 'ideowej, ukazując na 1niej typowe postacie i ty
powe sytuacje ówczesnego żyda ateńskiego. Ten jego 
reahzm przez swą dogłębną i1ronię 1i saityrę politycz
ną dał nam wyostrzony i krytycz1ny obraz społeczeń
stwa ateńskiego, który odczytujemy z jego komedii 
mimo zniekształceń i deformacji, jakie narzucał mu 
ten gatunek literacki. Wielkość Arystofanesa polega 
głównie na tym, że potrafił dostnec wielkie sprzecz
ności epoki, wyró:l!nić jej zwalczające się tendencje 
i siły i umiał pokazać zmaganie się, i starcie tych sił 
we 1wspaniałym obrazie artystycznym. („.) 



Poeta potrafił przenieść na scenę swego t eatru 
wszystkie sprawy swego społeczeństwa i poddać 
je ironicznej krytyce. Przez swą chłonność spo
łeczną, żywą aktywność, znakomitą zdolność ostre
go iWidzenia istotnych konfliktów, 1wie1ki talent ko
miczny - stał się Arystofanes ojcem komedii po
l1itycznej . ( ... ) 

B. Biliński 

Zwykle charakteryzując komedię staroattycką, 
identyfikujemy ją z twórczością Arystofanesa. Ary
stofanes doprowadził · komedię do szczytu i otwarł 
jej dalszą drogę rozwojową . Rytualne, świąteczne , 
komiczne widowisko, operujące nieskrępowaną swo
bodą słowa i żartu, spełniające rolę czy to krytyki, 
czy - biorąc pod uwagę solidarność twórców i od
biorców - samokrytyki społeczeństwa ateńskiego, 
uczynił jakby drugą polityczną trybuną obok zgro
madzenia lud()wego. 

Sam jest wielkim poetą, o wspaniałej fantazji 
widocznej i w inwencji tylu świetnych pomysłów, 
i w barwności baśni, i w szerokim obrazie życia 
ateńskiego, które podpatrzone w tysiącu małych, 
nieważnych rysów najlepiej możemy poznać właś
nie z jego komedii. Jest mistrzem języka i tam, 
gdzie poetyzuje, i tam, gdzie naśladuje i parodiu
je. Bawi się nim, tworząc przepyszne nowotwory, 
imiona mówiące, podrabia dialekty i łamaną mo
wę barbarzyńców, cieszy się grą słów, a ucho ma 
wyczulone nie tylko na język ludzki, ale i na pta
sie i żabie głosy .. 

Od początku do końca komedii Aryst~fanes po
rywa swego odbiorcę fantastyczną werwą, niczym 
nie krępowaną wesołością. Jego komedię miał peł-
1ne praiwo na2Jwać Arry0stoteles „córką śmiechu" . 
Zdolności bawienia nie straciła ona i dziś, gdy 
zwietrzały ówczesne aluzje i przepadły sprawy, dla 
których poeta rozpoczynał swe satyryczne boje. 

J. Łanowski 

„P O CO WŁASCIWIE WYSTAWIAĆ 
ARYSTOFANESA" 

Żyjemy przecież w tak wyjątkowe j epoce i tak 
się o tym nieprz r wanie przekonujemy: politycy, 
uczeni, technicy, literaci, inscenizatorzy i sportow
cy! Robimy tyle rzeczy, o których nigdy się niko
mu n ie śniło, latamy na księżyc, skaczemy osiem 
met rów w dal , piszemy antypowieści i inscenizuje
my antysztuki. Mamy kłopoty kosmicznego wymia
ru, szukamy gwiezdnych cywilizacji nawet w fe
lietonach i rozmyślamy , czy uda s ię nam ocalić na
szą własną . Jesteśmy najwyrażnie j pępkiem wszech
czasów i h istoryzm stał s ię najmnie j modną z pos
taw intelektualnych, a to dużo znaczy w latach, gdy 
od biedy na wszystko znajdzie się moda. Kreuje
my nową wrażliwość i z wolna oduczamy się poj
mować cokolwiek, co powstało przedwczoraj. Po 
co właściwie wystawiać Arystofanesa? 

Jeśl·i wszystko już było, nie powstanie nic no
wego pod słońcem. Doskonale wyjątkowym gro
zi, być może, smutek niezmienności. Broiimy się 
pr zed nim. Wystawmy Arystofanesa , by się prze
konać , jak zupełnie inaczej być mogło, a przecież 
ciągle jeszcze po ludzku. Poćwiczmy wyobraźnię. 
Powróćmy do aktywnego odbioru t eatru: nic każdy 
wysiłek społeczny musi być dziełem specjalistów. 
Niechże w teatrze przynajmnie j nie wszystko za
leży od inscenizatora i głównych aktorów ... 

K. Wolicki 

W programie wyko rzyst ano: 

I. A!lardyce Nico!l , D zie je dram atu t . I PIW, Warszawa 1975 
2. T adeusz Zielińs ki i Stefan Srebrny, Literatur a staroży tnej 
Gr ecji epo ki niepodległości - część pierwsza . Wydawnictwo 
J. Mor tkowicza, Warszawa. 
:3. Ar ys to fa nes, Materiały Ses ji Naukowej Komitetu Nauk 
o K ultu rze A ntycznej PA N, Wrncław 1957. 
4 . Krzysztof Wolicki , Arys tofanes - propozycja dla teatru 
„Dialog" 1963/ 5. 
5. Margot Berthcld , Historia teatru . Warsza\Va 1980. 
6. Dzieje lit r a tur eu ropejskich pod re,dakcją Władysława 
Flcrya na T . I , Warsżawa 1977, Literatura starogrecka. Napi
sał Jerzy Łanowski. 

Program ilustrują zdjęcia z prób „Raju leniuchów czyli De
mo kracji ateńskiej " w ykonane przez Romualda Zielazka. 



RAJ LENIUCHÓW 
czyli 

DEMOKRACJA ATEŃSKA 

według wybra nych fragmentów komedii 

Arystofanesa 

„Rycerze" w przekładzie 

„Chmury" w przekładzł 

„Bojomira" w przekład z 

„Sejm kobiet " w pr z kl 

Scenariusz, r eżyseria i choreografia 

LESZEK CZARNOTA 

Muzyka 

GHZEGORZ KAEDAŚ 

Stefana Srebrnego 
Artura Sandauera 
Stefana Srebrnego 

dzie Janiny Tyszkowskie j 

Asysten t reży s e ra 

MARIUSZ P UCH ALS KI 

I n spicjen t 

A:\TDRZEJ GRAD ZIK 

Sufler 

K ATARZYNA SOŁTYS 

Spektakl grany jest z jedną przerwą 
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ZESPÓŁ 
TECHNICZNY 

Kierownik techniczny: 
EWA BEDNAROWICZ 

KIEROWNICY DZIAŁÓW 
TECHNICZNYCH 

Główny elektryk: 
TADEUSZ MOLSKI 

Brygadier sceny: 
DIONIZY GABRYSIAK 

Akustyk : 
JAN GAWLAK 

Pracownia krawiecka męska: 
FRANCISZEK SZYMANIAK 

Stolarnia: 
WŁODZIMIERZ WICOREK 

Modystka: 
ALEKSANDRA TURG UŁA 

Malarnia: 
ZBIGNIEW MIKOŁAJCZAK 

Pracownia 
dekoracyjno-tapicerska : 
EUGENIUSZ MARSZAŁ 

Rekwizytornia: 
KRYSTYNA STRANZ 

Kierownik 
Biura Obsługi Widzów: 
JANINA HERMAN 

· * 
Koordynator pracy artystycznej: 
ŁUKASZ RATAJCZAK 

Se:kretarz literacki 
i redakcja progarmu: 
ZOFIA MRÓWCZYŃSKA 

Opracowanie graficzne: 
MARIAN IWANOWICZ 

Redaktor techniczny 
MARIAN JANAS 
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