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Reżyser Marek Makrowiecki zapytany, dlaczego zdecydował się zrealizować „Rycerzy" Arystofanesa 
właśnie teraz, odpowiedział: 

Podjąłem się wystawienia „Rycerzy" pragnąc zmierzyć się ambitnie z tekstem 
antyczny1n. Przystępując do prób, \V skupieniu, świadom odpowiedzialności na mnie 
ciążącej, zdaję sobie sprawę, że czterech wybranych przeze mnie aktorów stanie przed 
\Vidze1n aby przekazać mu cząstkę ze skarbnicy ś"1iatowej kultury. W tym celu sięgnąłem 
po tekst Arystofanesa, który urodził się ok. 2430 lat temu ź napisał 44 sztuki. 

W dziele upowszechniania teatru pełniącego funkcje usługowe wobec naszego społe
czeństwa pragnę i ja dołączyć swój głos. Będzie to 1nój skromny "'kład wychodzący 
naprzeciw zapotrzebo"1anion1 szerokich kręgó"' "'idzólv Sceny Popularnej. 

Moja praca koncepcyjna nad spektaklenz ,,Rycerzy" tr"1a od 1981 r. W tym to roku 
\Vysta\viłem w Bielsku „Rycerzy" po raz pierwszy. Sukces swój powtórzyłen1 "'dwa lata 
później w J(rako"1ie. Postanowiłen1 ivięc jeszcze raz Ó"' sukces po"1tórzyć, tym razem 
\V Bydgoszczy. Być może za dwa lata zaproponuję „Rycerzy" "'stolicy? Stolica powinna 
to obejrzeć! 

Jeszcze za życia Peryklesa, w samym początku wojny peloponeskiej na czoło partii radykalnej zaczął się wysuwać 
mieszczanin ateński, właściciel garbarni, Kleon (Paflagon w komedii Arystofanesa). 

Aż do Peryklesa włącznie czołowymi postaciami demokracji ateńskiej byli ludzie pochodzący ze sfer szlacheckich 
i warstw wykształconych. Sam twórca tej demokracji, Klejstenes. należał z urodzenia do najwyższej ateńskiej arystokracji; 
z tego samego rodu po kądzieli wywodził się Perykles. Dopiero u schyłku jego potęgi i po jego śmierci w sferze polityki pojawili 
się ludzie z mieszczaństwa, przemysłowcy. rzemieślnicy, kupcy („.). Państwem zaczynają rządzić „handlarze", jak się 
złośliwie wyraża Arystofanes. 

Ludzie ci nie posiadają szerszego wykształcenia, kultury umysłowej, ogłady, dobrych manier. ( ... ) Kleon jako polityk 
należał do najbardziej radykalnych demokratów, a więc wrogów Sparty i zwolenników wojny; był bezkompromisowym, 
bezwzględnym, brutalnym „realistą" w polityce. nie uznawał „inteligenckich" skrupułów. ( ... ) 
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Kleon po wystawieniu komedii „Babilończycy" zaskarżył Arystofanesa przed Radą Naczelną o szkalowanie państwa 
w obecności cudzoziemców. Poeta nie tylko nie dał się zastraszyć, ale przeciwnie: w dwa lata później w roku 424 p.n.e. 
wystawił komedię ,,Rycerze" atakując w niej Kleona w sposób niesłychanie gwałtowny i ostry. Atak ten został przeprowadzo
ny w chwili, gdy Kleon stał u szczytu potęgi („.). Że mimo to komedię dopuszczono do wystawienia. jest- nie jedynym zresztą 
-dowodem nieograniczonej wolności słowa, którą Ateńczyk uważał za jeden z najcenniejszych klejnotów swego ustroju.( ... ) 
W każdym razie atak ten nie spowodował zmiany stosunku większości do Kleona, skoro na rok następny wybrano go na 
stratega. 

Brutalna zajadłość potężnego demagoga, jego bezceremonialność i nieprzebieranie w środkach, jego nieokrzesanie, jego 
umiejętność zyskiwania sobie popularności przez schlebianie suwerennemu Demosowi i zdobywanle w ten sposób władzy 
nad nim ma niewątpliwie podstawę w rzeczywistości. Ale nigdzie w dostępnych nam źródłach nie znajdziemy skierowanych 
pod jego adresem zarzutów łapownictwa, przekupności, bogacenia się kosztem dobra publicznego." 

Paflagon - to Kleon. Arystofanes dał mu imię niewolnicze. Niewolnikom nadawano często imiona oznaczające ich 
pochodzenie etniczne. Paflagon to człowiek rodem z Paflagonii, kraju w Azji Mniejszej na południowym wybrzeżu Morza 
Czarnego. Paphladzejn-znaczy po grecku „bełkotać"; jest to wyraz dźwiękonaśladowczy i używa się go przede wszystkim dla 
oznaczenia bulgotu wrzącej wody. 
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Z wystąpień Kleona na Zgromadzeniu Ludowym - fragmenty (wg Tukidydesa) 

Brak wykształcenia połączony z siłą charakteru większy pożytek pm'1stwu przynosi niż wiedza bez charakteru 
i prości ludzie najczęściej lepiej rządzą swymi pmist1vami niż uczeni. Ci bowiem clzcą się okazać mądrzejsi od praw 
i we wspólnych obradach stale chcą mieć rację uważając to w najlepszą sposobność do ujawnienia swej mądrości; 
dlatego w wielu przypadkach szkodzą państwu. Ci drudzy, nie mając takiego zaufania do swego rozumu, uważają się 
za głupszych od praw i za niezdolnych do krytykowania dobrych mówców. 

Niejednokrotnie już i przedtem sądziłem, że państwo demokratyczne nie jest zdolne do panowania nad innymi, 
teraz zaś szczególnie jasno to widzę patrząc na wasz obecny żal nad Mityleńczykami. Jesteście w codziennym życiu 
w stosunkach wzajemnych szczerzy i uczciwi i chcecie w ten sam sposób postępować także ze sprzymierzeńcami. Nie 
zdajecie sobie bowiem sprawy, że panowanie wasze jest tyranią, że poddani knują przeciw wam zamachy 
i że rządzicie nimi wbrew ich woli. Nie dlatego słuchają was, że ku waszej szkodzie obchodzicie się z nimi życzliwie 
lecz dlatego, że jesteście ich panami dzięki waszej sile, a nie dzięki ich życzliwości dla was. 

Trzy rzeczy najbardziej dla państwa niebezpieczne, to: litość, czar słów i pobłazli w ość. 

Stefan Srebrny, Teatr grecki i polski. PWN, Warszawa 1984 (fragmenty) 
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