


Dyrektor 

ZBIGNIE\V ZAPASIEWICZ 

Wicedyrcklor 

MIECZYSł.A W MARSZYCKI 

IHerownik literacki 

PIOTR SZYMANOWSP\l 

ARYSTOFANES 

przek ład: Artur Sanda ue r 

. . 
rezysena 

PA WEL POCHW ALA 

scenografia 
URSZULA KUBICZ 

muzyka 
ANDRZEJ SLA WOMIR 
KIEŁBOWICZ 

Inspicjent: 
Jacek O milanowski 

sufler: 
Jolanta Szyd łowska 



ARYSTOFANES 

urodził się ok. 446 roku p.n.e.; zmarł 
ok. 386 p.n.e. w Atenach. Pierwszą 

komedię wystawił pod przybrangm 
nazwiskiem, gdg miał 18 lat „Biesiad
nicy'', tekst nie zachował się. 
Z 44 jego sztuk przetrwało w całości 
Il. „Ptaki" powstały w 414 roku p.n.e. 

U strojowa forma, jaką prz9jęł9 Aten9, 
zezwalająca na swobodn9 dostęp do 

miasta wsz9stkim obc9m prz9b9szom 
sprz9jała w9mianie postępowych koncep
cji badawcz9ch i ar19s19czn9ch. Ich nie
skrępowan9 rozwój gwarantowała abso
lutna wolność słowa, to znaczy zarówno 
wolność głoszenia poglądów godzących 
nawet w istotę panującego systemu poli-
19cznego, jak i swoboda w9powiadania 
ostrej kr919ki pod adresem ludzi odpo
wiedzialn9ch za poli19kę państwa. W l.IJm 
klimacie demokra19czn9ch swobód ob9-
watelskich narodziła się i bujnie rozkwi
tła staroa119cka komedia: bez nich nie 
mogłab9 istnieć. Jej spec9ficzną cechą 
gatunkową jest właśnie owa nieokie.lzna
na swoboda granicząca wprost z zuchwa
łością, uświęcona kultową genezą, a m9-
powiada jąca się w doborze tema19ki, nie 
skrępowanej nicz9m ·pom9słowości, w fan
tas19ce, w rubaszności, sprośności i w ob
scenach, w tendencji do w9olbrz9miania 
i pomniejszania według potrzeb9 i kap
r9su, w skłonności do kar9katur9, paro
dii i sat9r9, ironii, w jowialności, w fa
jerwerkach humoru i dowcipu, w całej 
d9namice komizmu tak jęz9koweg()r jak 
i s9tuac9jnego. W komedii wsz9stko jest 
możliwe i wszystko może się dziać. 

Romuald Turasieu·icz; wstęp do Ko
medii u;yhrnnych Arystofanesa, Wy
duw11ict11 o Literackie Kraków 1977 



BRYGIDA BZTUKIEWICZ 

urodziła się w 1965 roku. 
Jest studentką IV roku Wydziału 
Aktorsko-Wokalnego Akademii 
Muzycznej w Warszawie. 

PIOTR ANTCZAK 

urodził się w 1964 roku w Lo
dzi. Ukończył Wydział Aktor
ski warszawskiej PWST w 1987 
roku. Zagrał w reżyserowanym 
przez Aleksandrę Sląską przed
stawieniu dyplomowym: „Lato" 
T. Rittnera (granym w Teatrze 
Ateneum). Jest aktorem Teat· 
ru Dramatgcznego od sezonu 
1987/88. 
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spektakl grany jest bez przerwy 



MACIEJ DAMIĘCKI 

urodził się w 1944 roku. Wy
dział Aktorski warszawskiej 
PWST ukończył w 1966 roku. 
Prawie nieprzerwanie prac~
wal w Teatrze Dramatycznym , 
gdzie zagrał około trzydziestu 
ról-między innymi w przed
stawieniach reżyserowanych 

przez Ludwika Ren e („Anabap
tyści ' ', „Kroniki Królewskie"), 
Jerzego Jarockiego (,,Slub", 
„Król Lear), Witolda Zatorskie
go („Mizantrop"), Macieja Pru
sa („Operetka"). 
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JAROS.ŁAW GAJEWSKI 

urodził się w 1961 roku w Skierniewi
cach. Wydział Aktorski war szawskiej 
PWST ukończył w l 984 roku. Był akto
rem Teatru Polskiego w Warszawie. 

W 1986 roku przygotował (scenariusz, 
reżyseria, opracowanie plastyczne, mu
zyczne, wykonanie) monodram „Zdarzenie 
z wielkiego świata" wg opowiadań Zosz
czenki i zdob~ł nagrod9 na festiwalach 
teatru jednego ak tora w Toruniu i we 
Wrocławiu. W Teatrze Dramatycznym 
pracuje od 1987 roku: zagrał Nerona w 
przedstawieniu „Teatr czasów Nerona 
i Seneki" . 
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MIECZYSŁAW 

MORANSKI 

urodził się w 1960 roku 
w Warszawie. W yd ział Ak
torski warszawskiej PWST 
ukończył w 1983 roku. De
hiutou;ał jeszcze jako stu
dent w Teatrze Powszech
nym w „Clonmach" An
drzeja Strzeleckiego. Był 

aktorem Teatru Polskiego 
w Warszawie; zagrał w mu
sicalowym spektaklu An
drzeja Strzeleckiego „Złe 
zachowanie" . W Teatrze 
Dramatycznym pracuje od 
1987 roku: zagrał tu Amo
ra w sztuce E. Radzińskie
go „Teatr czasów Nerona 
i Seneki" . 

KRZYSZTOF 
STELMASZYK 
urodził się w 1959 roku 
w Warszawie. Ukończył 
Wydział Aktorski war
szawskiej PWST w 1984 
roku. Przez trzy sezony był 
aktorem Teatru Współ

czesnego w Warszawie 
(zagrał między innymi w 
„Lorenzacciu" w reżyserii 

Krzysztofa Zaleskiego i w 
„Mistrzu i Małgorzacie" 

w reżyserii Macieja En
glerta); obecnie jest w zes
pole Teatru Dramatyczne
go (zagrał już w „Niebez
piecznych związkach" w 
reżyserii Zbigniewa Zapa
siewicza.) 



PA 'VEŁ POCHWAŁA 
urodził się w 1960 roku w Olsztgnie. 
Ukończg ł Wgdział Socjologii Uniwer· 
sytetu vVarszawsklego (napisał pracę 
magisterską na temat : Społeczng śu· iat 

w wizji Jerzego Grotowskiego). Jest 
studentem IV roku Wgdziału Reżyserii 
warszawskiej Pv\IST. W maju 1987 r . 
przygotował ze s tudentami III i I V roku 
Wydzi.ału Aktorskiego warszawskiej 
PvVST warsztat „Ptaki" Arystofanesa 
pokazgiuane w Teatrze Szkolnym 
PWST i w Teatrze Stara Prochow nia . 

URSZULA RUBICZ 
urodziła s i ę w 1959 roku UJ Warsza
u ie. Studiowała na wgdziale .Wzor
nlctu·a Przemg słowego I w Pozawgdzia 
łowe j Katedrze Scenografii warszaw
skiej Akademii Sztuk Plękngch . 

Projektowała scenografię do „Ptaków" 
Arystofanosa w Teatrze Szkolnym 
PWST (maj 1987) reż. Paweł Pochwa · 

~ił?iA wała (dgplom), „Zezowatego szczęścia 
c.d.'" Teatr vVspólczesng, Wrocław 

wi•b• (1987) reż. Maciej Domański „ Bajki 
dla Kajtka" -C har!otta Teatr na Wys
pie ( 1987) reż. Ryszard K leczy1!ski , 
i „Teat ru czasów Nerona i Seneki" 
Radzińskiego w Teatrze Dramatgcznym 
w Warszawie (1987). 

ANDRZEJ SŁA vVOMIR 
KIEŁBOWICZ 

urodził się w 1956 roku w ~' arsza· 
wie. Uko11czy ł \V gdzia ł Dgrygen turg, 
Kompozgcjl i Teorii Akademii Mu· 
zgcznej. Pracuje ja ko dgrggent w vVar
szawie, Bytomiu i Wałbrzgchu . Jest 
autorem muzyki ora torgjnej ; napisał 

muz!Jkę do ok . 200 piosenek, do mon
taży słowno-muzgcznych i do spek
takli te1tralnych we Francji. 
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