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Na początku był śpiew i taniec. Niekoniecznie na cześć boga Dionizosa. Chó
rami tragicznymi wychwalano także herosów, na przykład Adrasta, i bogów, jak choć
by Apollona czy Zeusa. W pierwszych widowiskach być może wszystkie role były śpie
wane. Muzyka była fundamentem teatru w V wieku p.n.e. Kiedy dwa tysiące lat póź
niej, około roku 1600, we Florencji poeci i muzycy, skupieni przez hrabiego Giovan
niego Marię dei Bradi w sławnej Cameracie, próbowali ożywić attycką tragedię, wyna
leźli zupełnie nowy gatunek artystyczny - operę. 

Chór, rozśpiewany i roztańczony, to jedyna osoba dramatu, która trwa do koń
ca przedstawienia. Sokrates zauważył kiedyś, że żaden antyczny poeta nie odważył 
się chóru zamordować. Dokonali tego uczeni. Arystoteles w Poetyce poświęcił chóro
wi jedno zdanie. Współcześni komentatorzy ograniczają się często do analizy fabuły, 
czyli kwestii wypowiadanych przez bohaterów sztuk. Reżyserzy, nabrawszy odwagi, 
wykreślają więc bez pardonu partie chóralne ze swoich inscenizacji antycznych dra
matów. Usunięcie chóru z greckiej tragedii przemienia starożytne misterium w nud
ną sztukę o dysfunkcjonalnej rodzinie. Wycięcie chóru z komedii unicestwia antycz
ną sztukę zupełnie. 

W greckiej komedii chór nie tylko tworzył świat przedstawienia, zastępując 
z powodzeniem dzisiejszą scenografię czy efekty świetlne, ale też był głównym punk
tem odniesienia i kręgosłupem scalającym serie epizodów, które często nie wnosiły 
niczego nowego do akcji dramatu. W Ptakach Arystofanesa niejaki Pejsthetajros i je
go kompan Euelpides (czyli w wolnym przekładzie ten, który umie perswadować , 

i ten, który ma nadzieję), niezadowoleni z życia w Atenach, zakładają nową polis, 
miasto-państwo, i tylko z tego powodu wchodzą w konflikt z całą menażerią mniej 
lub bardziej przypadkowych antagonistów - najpierw z ptakami, potem z ludźmi, a na 
koniec z bogami. Każde takie spotkanie jest wydarzeniem samym w sobie, niewiele 
wnosi do fabuły, a tylko opóźnia akcję sztuki. 

Głównym tematem Ptaków są transformacje. Nowe państwo, zakładane wy
soko w chmurach, powstaje poprzez ucywilizowanie ptaków, to z kolei wywołuje trans-

formację ludzi i prowadzi wprost do detronizacji bogów. W efekcie głębokiej transfor
macji podlega cały wszechświat. Prosty i zdawałoby się mało szkodliwy żart narusza 
porządek kosmosu: o ludziach mówi się, jakby byli ptakami, o bogach - jakby byli 
ptakami albo ludźmi, o ptakach - jakby byli ludźmi albo bogami. Pejsthetajros i Euel
pides ptasieją, bo za sprawą „cudownego korzonka" wyrastają im skrzydła (troszkę 
jak podczas eksperymentów z halucynogennymi narkotykami). Ptaki najpierw się 
uczłowieczają, wszak otrzymują od ludzi kulturę (między innymi uczą się jeść pieczo
ne mięso z rożna). W finale spektaklu ptaki-ludzie przeobrażają się w bogów nowego 
uniwersum, rządzonego odtąd przez człowieka-ptaka Pejsthetajrosa, któremu Zeus 
oddaje swój boski piorun i żonę Basileję, strażniczkę gromu i wcielenie królewskiej 
władzy (basifeja znaczy po polsku . królowa"). 

Nie dałoby się ukazać tego kosmicznego skandalu bez zbiorowej postaci chó
ru, który trwa do końca spektaklu , uczestnicząc śpiewem i tańcem w kolejnych eta
pach kosmicznych transformacji. Dlatego w kaliskim przedstawieniu chór jest naj
ważniejszą osobą dramatu. Nie jesteśmy dziś w stanie zrekonstruować spektaklu 
w takiej postaci, w jakiej mógł być pokazywany podczas premiery w ateńskim Te
atrze Dionizosa w roku 414 p.n.e. Wprawdzie znaleziono niedawno w Górnym Egip
cie glinianą skorupkę z nutami do fragmentów arii Dudka, ale tych szczątkowych 
śladów nie wystarczy do odtworzenia oryginalnej muzyki. Poza tym zasadniczo zmie
niła się nasza wrażliwość i gusty. A teatr jest zjawiskiem ulotnym, przedstawienie 
musi być współczesne nie autorowi dramatu, ale widzom, którzy zamieszkują ten 
sam świat co artyści i mówią podobnym językiem. Dlatego zdecydowaliśmy się skom
ponować z arystofanesowych Ptaków operę yassową, próbując trochę na wzór flo
renckiej Cameraty powołać do istnienia zupełnie nowe zjawisko artystyczne. 
Yass to termin wynaleziony przez gdańskich muzyków na oddanie ich własnej sztuki, 
wywodzącej się z jazzowych improwizacji, apelującej jednak do słuchacza, który wy
kształcił swoją wrażliwość muzyczną, słuchając radykalnych odmian rock'n'rolla. Yass 
to także powrót do antycznej muzyki transowej, czyli rozbudowanych improwizacji 
opartych na prostych, lecz nośnych schematach rytmicznych. Koncerty przypomina
ją ekstatyczny rytuał ( ekstatsis, „stać na zewnątrz siebie", to termin dionizyjski). 
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A przecież greckie dramaty, także komedie, pokazywano publicznie wyłącznie jako 
element wielkich świąt religijnych, komedie nie tylko miały śmieszyć i pouczać, było 
w nich też coś zasadniczo poważnego, stanowiły część kultu, rubaszne żarty i wygłu
py w maskach od początku towarzyszyły najbardziej dostojnym obrzędom starożyt
nych Greków. Opera yassowa to próba nawiązania do tej tajemnej i zapomnianej 
tradycji. 

Przed występami komików w ateńskim teatrze kapłani składali Dionizosowi 
krwawe ofiary ze zwierząt. Przy świątyni, stojącej za budynkiem skene (z którego 
wychodzili zwykle aktorzy do swych ról), zabijano i pieczono dziesiątki byków i owiec. 
Widzowie widzieli więc unoszący się spoza pleców aktorów dym. Przede wszystkim 
jednak czuli zapachy zapowiadające sutą ucztę po spektaklach, rzadką w tamtych 
czasach okazję, by najeść się mięsa. 

Nie ma w kaliskim przedstawieniu konwencjonalnej scenografii. W Teatrze 
Dionizosa widowiska pokazywano przecież w świetle dnia. Ateny i morze, widoczne 
z siedzeń na zboczu Akropolu, nadawały niezwykły kontekst przedstawieniom. Żywe 
miasto było jedyną scenografią dramatów. Ptaki, historia o zakładaniu utopijnego 
państwa w chmurach, to również przypowieść o sztuce aktora. Teatr jest przecież 
także miejscem do powoływania utopii, na czas przedstawienia aktorzy zamieszkują 
wszak światy nierealne, można by rzec - utopijne. Tłem dla kaliskich Ptaków jest 
przepiękne wnętrze Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego ogołocone z kulis. Nagie 
ściany odsłaniają fascynującą fakturę, w teatrze przestrzeń nigdy nie jest pusta. 
Artyści teatru swoim kunsztem budują na scenie utopię niczym Pejsthetajros - czło

wiek, który stał się ptakiem i bogiem. 
Nowe państwo powstaje wysoko w chmurach. Tam zdają się nie obowiązy

wać prawa grawitacji. W Kaliszu przestrzeń do zamieszkania przez aktorów konstru
owana jest poprzez światło. Reflektory rozświetlają poszczególne sceny spektaklu, 
tworząc prześwity, poprzez które widzowie mogą mieć dostęp do świata przedstawio
nego. W komediach Arystofanesa kolejne epizody nie służą wyłącznie opowiadaniu 
fabuły, to raczej stopniowe odsłony fascynującej rzeczywistości, która nigdy nie uka
zuje się widowni w pełni. Z tych fraktali widzowie sami muszą ułożyć jakąś całość. 
Kaliskie Ptaki zapraszają wszystkich Państwa do współtworzenia. W teatrze widz 
odgrywa równie istotną rolę co aktor - tylko on może nadać sens pracy artystów. 
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DLACZEGO GRECY WYNALEŹLI TEATR CZYLI 
O KULTURZE UCZESTNICTWA W DAWNYCH 
ATENACH 
Nieco zmienione fragmenty książki Mirosława Kocura Teatr antycznej Grecji* 

Próba rekonstrukcji praktyki teatru antycznego jest wprawdzie zadaniem kar
kołomnym, lecz coraz bardziej możliwym. W świetle dzisiejszej wiedzy teatr starożyt
ny jawi się jako zjawisko dynamiczne, zmienne, różnorodne , a przede wszystkim za
skakująco złożone. Teatr od początku swego istnienia stanowił ważny element życia 
społecznego , politycznego i religijnego. Mniej był . sztuką " w rozumieniu współcze
snym, a bardziej wyrazem tożsamości tworzącej go wspólnoty - tożsamości zarówno 
społecznej i politycznej, jak też religijnej. Trudno dziś oddzielić polityczny wymiar greckiej 
demokracji od wymiaru religijnego. Festiwal Dionizosa stanowił główne wydarzenie 

polityczne definiujące tożsamość obywateli polis, ale jednocześnie był ważnym świę
tem religijnym. 

Udział w przygotowaniu teatralnego przedstawienia był specjalnym przywile
jem Ateńczyków. Potwierdzają to napisy nagrobne. Na jednym z nich, pochodzącym 
z przełomu piątego i czwartego wieku, wyrzeźbiono młodego człowieka trzymającego 
maskę , co by świadczyło, że przynajmniej niektórzy uznawali uczestnictwo w spekta
klu za zaszczyt. Choć na widowni mógł zasiąść praktycznie każdy, to jednak do czwar
tego wieku - jeśli nie dłużej - prawo zakazywało udziału w przedstawieniach cudzo

ziemcom, ludziom pozbawionym obywatelstwa i niewolnikom. Teatr grecki był sztuką 
uprawianą przez pełnoprawnych obywateli , którzy - szczególnie na początku - nie 
wywodzili się z grona artystów zawodowych. 

Pojmowanie aktorstwa w kategoriach obywatelskiego obowiązku było zjawi
skiem wyjątkowym w dziejach tej sztuki, porównywalnym jedynie z masowym uczest

nictwem rzemieślników w widowiskach średniowiecznych. Inaczej w Rzymie. Wyższe 

* Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000 
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warstwy społeczeństwa od początku patrzyły na teatr z nieufnością, traktując go jako 
zjawisko moralnie podejrzane, importowane, obce, nierzymskie. Zajmowali się te
atrem ludzie z marginesu, początkowo głównie obcokrajowcy i niewolnicy. Ich jedyną 
legitymacją mógł być poziom proponowanej rozrywki. Teatr rzymski niemal od począt
ku był sztuką profesjonalistów. Modelowi greckiego obywatela-amatora Rzym prze
ciwstawiał usytuowanego poza ochroną prawa zawodowca. 

Związek z religią ateńskich przedstawień jest bezsporny. Nie przypadkiem 
właśnie w Attyce odbywało się najwięcej festiwali religijnych. Jeszcze do niedawna 
spierano się głównie o rytualne korzenie greckiego teatru, nowsze badania wydobyły 
inne, równie istotne konteksty, w jakich wynaleziono tę sztukę. Zwrócono uwagę na 
trzy ważne procesy dokonujące się w owych czasach. Pierwszym była przemiana 
struktur społecznych i politycznych, drugim - rozwój pisma i książki, trzecim - wzrost 
bogactwa państwa. 

Wraz z powstaniem polis, miasta-państwa, stare, rodzinne więzi społeczne 
zostały zastąpione relacjami ustanawianymi przez prawo. Związki oparte na krwi, 
a więc konkretne i namacalne, ustąpić musiały relacjom abstrakcyjnym. Łączyło się 
to oczywiście z poważnym kryzysem rodziny. Znamienne, że w zachowanych drama
tach nie spotykamy ani jednej szczęśliwej rodziny. Urbanizacja miała jednak i swoje 
dobre strony. Miasta skupiały stosunkowo pokaźną grupę ludzi, byli pośród nich nie 
tylko poeci i aktorzy czy tancerze, ale też przyszli widzowie. W tym kontekście niezwy
kle istotne mogły być procedury wypracowane przez ustrój demokratyczny, umożli
wiające wzajemne kontakty twórców z odbiorcami sztuki. 

Pod koniec VI w. p.n.e. Klejstenes podzielił Attykę na dziesięć nowych jedno
stek administracyjnych, zwanych fyle. W skład każdej fyle wejść musiały gminy (de

m01) z trzech różnych stref: z miasta, wybrzeża i równiny - poszczególna fyle nie 
reprezentowała więc interesów jednego tylko rejonu. Tym sposobem wcielono do 
każdej takiej jednostki administracyjnej ludzi mieszkających daleko od siebie i nie-

wiele mających ze sobą nawzajem wspólnego. Nowy podział administracyjny pań
stwa stał się fundamentem ateńskiej demokracji, osłabił bowiem wpływy arystokra
tycznych rodów, które zwykle utożsamiały domeny swojej władzy z zamieszkiwanym 
terenem. Lojalność wobec rodziny podporządkowana została lojalności wobec polis. 

W demokratycznych Atenach fylai pełniły wiele istotnych funkcji. Stały się jed
nostkami organizacyjnymi armii i w pewnym stopniu także floty, a przede wszystkim 
okręgami wyborczymi przy wyborach najróżniejszych urzędników państwowych - szcze
gólnie dziesięciu strategów, pięciuset członków Rady (Bule) i sześciu tysięcy sędziów. 
Każda fyle stanowiła też osobną grupę obrzędową, z własnymi świątyniami, i była 
podstawą selekcjonowania zespołów biegaczy, tancerzy i śpiewaków posyłanych na 
różne festiwale. W Teatrze Dionizosa dziesięciu attyckim fylom wyznaczono na wi

downi dziesięć różnych sektorów. 

Przez większą część epoki klasycznej widownia ateńskich festiwali teatral
nych była społecznością oralną, to znaczy nastawioną raczej na słuchanie niż czyta
nie, książki zdobywały jednak w tym czasie coraz mocniejszą pozycję i w istotny spo
sób modyfikowały sposób postrzegania świata. Ostatnie dekady piątego wieku są 
pod tym względem szczególnie ciekawe. Częste aluzje komediopisarzy sugerują, że 
książka była w owych czasach towarem powszechnie znanym. „Każdy ma książkę ", 

powiada chór w Żabach Arystofanesa. Ksenofont widział „zapisane książki" na trac
kim wybrzeżu Morza Czarnego, pośród szczątków rozbitego statku. W czasach So
kratesa na ateńskiej agorze sprzedawano dzieła Anaksagorasa po jednej drachmie. 
Nie tylko myśliciele, także dramatopisarze eksploatowali zalety kultury pisanej -
powstały wówczas tragedie i komedie o skomplikowanych i wielowątkowych intrygach. 

Nie można jednak określić ówczesnych Ateńczyków społeczeństwem „oczyta
nym". Ich książki mało przypominały przedmioty, które dzisiaj rozumiemy pod tą na
zwą. Były to papirusowe zwoje, zwykle siedmiometrowe, zapisane ciągami dużych 
liter, bez podziału na wyrazy czy zdania. Nie stosowano interpunkcji, wiersze zapisy-
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wano tak samo jak prozę - pismem ciągłym, nie uwzględniano wskazówek insceniza
cyjnych, nie wymieniano imienia osoby mówiącej, często też nie zaznaczano zmiany 
mówcy. Forma tych „książek " bardzo utrudniała korzystanie z nich na przykład w ce
lach naukowych. Większość starożytnych preferowała cytowanie z pamięci, z łatwymi 
do przewidzenia konsekwencjami: Arystoteles, właściciel olbrzymiej biblioteki , zrobił 
błędy w 80% cytatów z Homera. Kultura tradycyjna, oparta na słowie mówionym, 
wciąż kwitła . 

Teatr znakomicie ukazywał złożoność i wyjątkowość okresu przejściowego od 
kultury mówionej do pisanej: był „ przestrzenią zapisaną, mogącą siebie na głos 
wypowiadać, odczytywać i interpretować ". Przedstawienie teatralne stanowiło ro
dzaj „zapisu " abstrakcyjnej opowieści, uwidaczniało to wszystko, co w pieśni rapso
dów pozostawało w ukryciu. Litery mogły się nawet pojawić przed widownią dosłow

nie (nie tylko jako „wpisane" w pamięć aktorów). W dramacie satyrowym Sofoklesa 
Amfiaraos aktor tańczył kształty liter. Zachował się też fragment sztuki Oglądanie 
alfabetu ateńskiego poety Kalliasa. 

Przygotowanie festiwalu dramatycznego stanowiło także nie lada wydatek. 
Biedne społeczeństwo nie mogłoby sobie na coś takiego pozwolić. Wystawne przed
stawienia finansowano wprawdzie w dużej części pieniędzmi pochodzącymi od ludzi 
prywatnych, ale też dokładano do tego znaczne sumy z kasy państwa, co musiało się 
dokonywać za zgodą obywateli. Uczestnictwo w wielomiesięcznych próbach dla wielu 
mogło też łączyć się z ekonomicznym nadwerężeniem własnego gospodarstwa - nie 
pracowali w tym okresie na swoim polu. Ateńczycy godzili się jednak przeznaczać 
część swych dochodów na działalność artystyczną. Można zatem sądzić, że w owym 
czasie istniał pewien nadmiar bogactwa w społeczeństwie. 

Interesujących dowodów dostarczają biografie poetów. Wprawdzie antyczne 
życiorysy są raczej mało wiarygodne, ale zachowały się wystarczająco poważne świa
dectwa, by móc stwierdzić, że najwięksi twórcy teatru byli dobrze sytuowani materia!-

nie. Istotne jest też , że sztuka teatru była zazwyczaj traktowana jako interes rodzin
ny. Każdy z trzech wielkich tragików, a także Arystofanes, miel i synów, którzy konty
nuowali dzieło ojca, a wcześniej wspomagali go w pracy nad widowiskami. Dwaj po
tomkowie Ajschylosa tworzyli tragedie, Euforion w 431 r. p.n.e. zwyciężył nawet Sofo
klesa i Eurypidesa. Tragikami byli też synowie Sofoklesa, lofon i Ariston, ojciec Sofo
klesa Młodszego. Syn Eurypidesa, także Eurypides, po śmierci ojca wystawił w Ate
nach jego macedońskie tragedie: Ifigenię w Aulidzie, Bachantki i Alkmeona w Koryn
cie. Arystofanes miał trzech synów, dwaj z nich są dobrze poświadczeni w źródłach, 
wszyscy trzej tworzyli komedie. Araros wystawiał z powodzeniem sztuki ojca i wła
sne, Filippos prócz swoich reżyserował także komedie Eubolosa, imię trzeciego jest 
niepewne. 

Wszyscy autorzy greccy piszący w czasach, gdy ateński teatr był ważnym i ży
wym zjawiskiem społecznym , traktowali dramat jako sztukę poetycką, ale poezję 
pojmowali szerzej , niż czyni się to dzisiaj. Poeta (poietes) , od greckiego poiein („spra
wiać" ), nie był wyłącznie autorem słów sztuki, ale sprawcą dzieła teatralnego pojmo
wanego jako całość. Początkowo był nawet jedynym twórcą widowiska - kompozyto
rem, choreografem, reżyserem , scenografem i głównym aktorem. 

Pracami nad przedstawieniem - interpretowanymi w kategoriach techne 

( „ sprawności")- rządziły określone reguły kompozycyjne (podobnie jak budową domu 
czy świątyni rządziły reguły architektoniczno-budowlane). Dotyczy to w równym stop
niu ruchu scenicznego, co mowy i śpiewu . Pierwsze dające się zidentyfi kować grupy 
aktorów określały siebie terminem technitai ( „ praktykujący techne" ). Najwcześniej 
użył tego słowa Arystoteles ok. 330 r. p.n.e. w Retoryce: „aktorów nazwał ktoś „po
chlebcami Dionizosa„, podczas gdy oni sami nazywają się »artystami [technital] Dio
nizosa•". W li w. p.n.e. termin przejęto do oficjalnego nazwania cechu aktorskiego. 
Podobne znaczenie miał łaciński termin artifices, „ praktykujący ars" (ars: „rzemio
sła " , „sztuki " ). 

11 
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Swoistymi traktatami krytyczno-literackimi były dzieła Komedii Starej. Na przy
kład główną część Żab Arystofanesa wypełnia agon pomiędzy Ajschylosem i Eurypi
desem, podczas którego obaj poeci usiłują wykazać zalety własnego kunsztu i mieli
zny rzemiosła oponenta. Tragedia określana jest w tej sztuce zwykle terminem tech
ne, co zdaje się sugerować, że Arystofanes traktował tę sztukę jako rodzaj konkret
nej sprawności lub umiejętności. Twórczości Eurypidesa poświęcił jeszcze Tesmofo

rie. Sądząc po zachowanych fragmentach, także w komedii Gerytades czynił Arysto
fanes odniesienia do tragedii. Działalność tragików dyskutowali również komediopi
sarze Platon w Skeuai („Kostiumy" lub „Rekwizyty") i Teleklejdes w Hezjodach. We 
fragmencie niezachowanej komedii Antyfanesa Poiesis ktoś skarży się, że „tragedii" 
jest łatwiej, bo gotowe mity ma pod ręką, a zakończenia po prostu rozwiązuje za 
pomocą mechane, czyli dźwigu. Komicy nie mogą z tych środków skorzystać, muszą 
wynajdywać nowe postaci i fabuły, układać wszystko w ciekawe struktury dramatycz
ne. Spór pomiędzy komedią i tragedią był też przypuszczalnie tematem dwóch kome
dii: Zabaw Kratesa i Komediotragedi Alkajosa. 

Staroattyckie komedie stanowią niezwykle cenne źródło wiadomości o życiu 
Ateńczyków. „Podczas gdy tragedia odnosiła się generalnie do wszystkich Greków, 
Komedia Stara miała silny element lokalny, który musiał służyć umacnianiu więzów 
wewnątrz społeczności poprzez współuczestnictwo w święcie, współuczestnictwo 
w śmiechu z ludzi, których wszyscy znali, lub przez traktowanie nie-Ateńczyków, a na
wet innych Greków, niemal jak cudzoziemców" (Green). 

To aleksandryjscy filolodzy w li wieku p.n.e. podzielili grecką komedię nasta
rą, średnią i nową. Orientacyjne daty przejściowe (400 i 320 r. p.n.e.) trzeba jednak 
traktować z dużą tolerancją. Zmiany z pewnością nie były nagłe. 
Tradycyjne dla wczesnego okresu starej komedii chóry zwierząt, obcokrajowców czy 
szczególnych kategorii ludzi (najstarsze zachowane świadectwa ikonograficzne ta
kich chórów datuje się na połowę szóstego wieku) mogły przez swój nieateński cha-

rakter służyć wzmacnianiu w ateńskich widzach poczucia lokalnego patriotyzmu. Re
guła ta zanika wprawdzie w sztukach Arystofanesa (choć jego wczesne komedie są 
wciąż „bardzo ateńskie"), ale jeszcze w 420 r. p.n.e. Ferekrates napisał sztukę zaty
tułowaną Dzikusy lub Barbarzyńcy (Agriot). 

Rozwój tego gatunku dramatu wiązał się ściśle z dziejami demokracji - po
cząwszy od Kratinosa, któremu przypisuje się wynalezienie komedii politycznej , aż 
po Arystofanesa, komediopisarze pełnili funkcję intelektualistów niejako wyznaczo
nych przez demos (czyli „lud") do stania na straży demokracji (czyli „ władzy ludu ") 
i atakowania każdego, kto mógł władzy ludu zagrażać. Zachowały się świadectwa 
o prześladowaniach poetów w V w. p.n.e . za poglądy wyrażone w sztuce, a także 
o próbach wprowadzenia czegoś w rodzaju oficjalnej cenzury. Kroki te nie były jednak 
na tyle skuteczne, by mogły stępić ostrze satyry Arystofanesa czy Eupolisa. Praktyka 
szydzenia po imieniu z ateńskich osobistości ustała dopiero w Komedii Nowej . Kiedy 
tyran Syrakuz Dionizjusz zapragnął poznać „warunki życia" (politeia) Ateńczyków, Pla
ton posłał mu sztuki Arystofanesa. Już w roku 488/ 7 lub 487 / 6 przedstawienia 

komedii włączono do Wielkich Dionizjów. 
Komedia Stara jako gatunek podlegała gwałtownym przeobrażeniom w spo

sób nie zawsze dający się wyjaśnić kategoriami estetycznymi. Takie jej elementy jak 
obscena, parodia, transwestytyzm czy odwrócenie ról odgrywały istotną rolę w od
działywaniu na życie publiczne. Autorzy komedii pragnęli - jak śpiewał chór wtajemni

czonych w Arystofanesowych Źabach (389-390): 

„Żartować i tańczyć bezpiecznie 
I wiele na wesoło rzec , 
Na serio też co nieco" 
(przeł. J. Ławińska-Tyszkowska) 

Świat przedstawiany w komedii , choć mocno przerysowany i wykrzywiony, od
zwierciedlał codzienną rzeczywistość każdego z widzów. Wiele znakomitości ówcze-
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snego życia publicznego stało się celem, w które mierzył prześmiewczy wzrok kome
diopisarza . Niektóre osoby pojawiają się nawet na scenie pod własnym imieniem 
(Sokrates w Chmurach czy Eurypides w Tesmoforiach) lub są łatwo rozpoznawalne 
Oak Kleon w niewolniku Paflagonie w Rycerzach), niekiedy zaś tytułami komedii są 
imiona autentycznych postaci (np. Hyperbu/os czy Kleofon). Lud zgromadzony w am
fiteatrze mógł z kolei rozpoznać samego siebie w chórach - na przykład w komedii 
Arystofanesa Pokój chór najpierw występował w imieniu wszystkich Greków, potem 
tylko greckich rolników, następnie rolników ateńskich, by na końcu stać się zwykłym 
chórem komicznym. Parodiowano też często tragedie. 

W kategoriach konwencji komedia sytuuje się na przeciwnym biegunie od 
tragedii. Wprawdzie artyści trudzili się równie ciężko nad stworzeniem dramatycznej 
iluzji, ale przede wszystkim chcieli śmieszyć. Zachowane sztuki Arystofanesa dowo
dzą, że teatralna iluzja mogła zostać przerwana w dowolnym momencie. Autor nie 
tylko komentował dzieła innych komediopisarzy i szczególnie ostro naśmiewał się 
z konwencji tragików, ale też kpił z samego siebie - samoodniesienie już wówczas 
stanowiło istotny element warsztatu autora komedii, co świadczyło o dużej samo
świadomości ówczesnych artystów. 

Wraz z utratą niepodległości Aten i upadkiem klasycznej demokracji pod ko
niec V wieku p.n.e. nie nastąpiło wprawdzie wyraźne przejście od okresu Komedii 
Starej do Średniej, jednak dwie ostatnie z zachowanych komedii Arystofanesa - po
wstałe w IV w. p.n.e. sztuki Sejm kobiet i Plutos - różnią się istotnie swym charakte
rem od dzieł wcześniejszych: wraz z końcem komedii politycznej nastąpiło znaczne 
ograniczenie roli chóru, zrezygnowano też z parabazy, czyli odautorskich komentarzy 
wygłaszanych przez chór bezpośrednio w kierunku widowni. 
Także komedie Epicharma, działającego na początku V w. p.n.e., pozbawione były 
chóru zupełnie. Epicharm wystawiał swe sztuki nie w Atenach, lecz na Sycylii, gdzie 

władzę sprawował nie demos, ale tyrani (dopiero pod koniec V w. p.n.e. w miastach 
sycylijskich zapanowała względna demokracja). 

W IV wieku p.n.e. proces redukcji roli chóru w przedstawieniu prawdopodob
nie pogłębiał się - nie zachowały się jednak w całości żadne komedie z okresu śred

niego, trudno więc o pewność. W sztukach Menandra chór wprawdzie się pojawia, 
ale wyłącznie w formie intermedium (zwykle są to pieśni podpitych młodzieńców) , nie 
pełni żadnej roli dramaturgicznej. 

Greckie " życie teatralne" nie ograniczało się jednak wyłącznie do przedsta
wień tragedii, dramatów satyrowych i komedii. Od zamierzchłych czasów pojedynczy 
artyści za pomocą gestów, głosu i mimiki naśladowali rżenie konia, natomiast małe 
trupy teatralne przedstawiały krótkie sceny z życia codziennego lub z mitologii . Poka
zy odbywały się prawdopodobnie na prowizorycznym rusztowaniu skleconym pośpiesz

nie na placu targowym lub w prywatnym domu. Aktorzy tragedii i komedii zwykli igno
rować mimów, zaliczano ich do pogardzanej klasy akrobatów. W Sparcie nazywano 
mimów deikelistai (co przypuszczalnie znaczy „ ludzie w maskach ") lub skeuopoioi 

(„twórcy masek"), w Sykionie phal/ophoroi („dźwigający fallusy"), jeszcze gdzie in
dziej autokabdaloi („ improwizatorzy"), w miastach na południu Italii ph/yakes, naj
częściej zaś po prostu sophistai („ handlarze rzemiosłem " ). 

W dialogu Ksenofonta Uczta zachował się barwny opis widowiska mimowego, 
które odbywało się w trakcie prywatnego przyjęcia ok. 420 r. p.n.e. Młodzi artyści, 
stanowiący własność instruktora tańca z Syrakuz, zabawiali gości tańcem, śpiewa

mi, akrobatyką i dialogiem. Występom towarzyszył akompaniament muzyczny. Na 
początku biesiady dziewczyna zachwyciła widzów żonglowaniem mieczami. Później 

młodzi aktorzy odegrali romans Dionizosa z Ariadną. W scenie finałowej dialogu Dio
nizos objął Ariadnę i złożył na jej ustach prawdziwy pocałunek, po czym oboje oddalili 
się, sugerując , iż zmierzają do alkowy. Zakończenie występów wprawiło biesiadników 
w ekstazę: ci, którzy jeszcze nie byli żonaci , poczęli się zarzekać, że znajdą sobie 
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żony, natomiast żonaci natychmiast dosiedli koni i pogalopowali do swych żon. Tylko 
Sokrates z garstką najbliższych uczniów pozostał nieporuszony. 

W V w. p.n.e. autorem popularnych mimów był Sofron z Syrakuz. Dzielił swe 
utwory na andreioi (z postaciami męskimi) i gynaikeioi (z postaciami kobiecymi). 
Z jego twórczości zachowało się niewiele: cenny fragment na papirusie i około sie
demdziesięciu krótkich cytatów. Sofron pisał mimy w rytmicznym języku doryckim, 
prozą codzienną, obficie okraszoną przysłowiami. 

W Ili w. p.n.e. wraz z rozwojem gustu na realizm nastała moda na mimy -
w tym okresie obywatele nie określali swej tożsamości w odniesieniu do miasta
państwa, ale w kontekście potężnych królestw hellenistycznych. Warunki życia uległy 
istotnej transformacji: wspólnoty bezpośrednie stały się politycznie bezradne, więk
szość funkcji zgromadzeń obywatelskich przejął władca nowego typu - monarcha 
absolutny. Teokryt przywdział wówczas tradycyjne tematy nowej komedii w dostojne 
heksametry. Sponsorami prywatnych przedstawień byli bogaci książęta epoki helle
nistycznej. W tym też czasie mimy zagościły w teatrach - jako paignia (lekkie, często 
wulgarne „widowiska rozrywkowe") albo hypotheseis (bardziej rozwinięte „fabuły"). 
Na jednym z późniejszych papirusów (IV/V w. n.e.) zachował się nawet spis rekwizy
tów używanych do wystawienia mimu Leukippe. Pośród nich m.in.: warsztat i narzę
dzia fryzjera (lustro i wstążki) , trzy naczynia dla starej żony, pas pieniędzy, skrzynka 
na listy; narzędzia kowala (młot), obraz, lniana tunika. 

Prawdopodobnie także wówczas popularność zdobyli magoidoi, wykonawcy 
utworów zwanych magoidia - na temat znaczenia tych terminów Atenajos i Strabo 
wyrażają się niejasno. Hezychiusz w swym leksykonie rzadkich słów definiuje mago
dia jako ,,łagodny taniec": aktor do akompaniamentu kotłów i czyneli przedstawiał 
zwykle w stylu komicznym pijanego kochanka albo inną postać z niższych warstw 
społecznych. 

Popularność farsy pośród doryckich Greków, którzy skolonizowali dużą część 
Magna Graecia, sprawiła, że mimy stosunkowo wcześnie były dobrze znane na połu
dniu Italii. Szybko też podbiły rzymską widownię, która przychodziła do teatru nie po 
to, by - jak w Atenach piątego wieku - debatować publicznie nad ważnymi sprawami 
państwowymi czy żeby słuchać pouczeń od poetów, ale żeby się zabawić. W Rzymie 
przedstawienia miały dostarczać rozrywki, nie zaś oświecenia, a już na pewno nie 
miały wieść publiczności ku samopoznaniu. Na długo zanim występy mimów uzyskały 
swój oficjalny status, na rzymskich ulicach bosonodzy błaźni (p/enipedes), występu
jąc bez maski, improwizowali krótkie skecze. 

Mimy włączono do uroczystości publicznych najpóźniej w roku 173 p.n.e., 
jako główną ozdobę ludi Flora/es, festiwalu ustanowionego w Rzymie w 240 ILib 238 
r. p.n.e. z powodów czysto politycznych. Widowiska te cieszyły się ogromną popular
nością szczególnie u powiększającej się wciąż mało wybrednej publiczności, która 
hucznie, a niekiedy także w sposób rozwiązły, obchodziła obrzędy ku czci bogini Flory 
- do festiwalu dopuszczano występy obnażonych aktorek. 

W I w. p.n.e., pod koniec okresu republikańskiego, kiedy życie polityczne zdo
minowały frakcje dowodzone przez potężne osobowości, mimy stały się szczególnie 
popularne. W ostatnich dniach Republiki Tigellius Hermogenes założył w Rzymie re
gularną szkołę mimów. „Harfiarek rzesze, mętów odmiana wszelka - pisał Horacy -
od mima, szarlatana, po błazna, żebraka, po Tygeliuszu dzisiaj żałobę przywdziali, bo 
był hojny". W formie mimów wystawiano także teksty niepisane dla teatru, jak na 
przykład elegie Owidiusza i sielanki Wergiliusza. Gustował w mimach cesarz August 
i wielu jego następców. Na łożu śmierci boski August przywitał swych bliskich pyta
niem: czy im się wydaje, że dobrze zagrał mim życia? 
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Stroje aktorów komediowych w niczym nie przypominały ubioru codziennego: 

chitony były przykrótkie, karykaturalnie pogrubione (szczególnie brzuchy i zadki), głów

nym elementem postaci męskich był trykot z potężnym fa/losem (Ateńczycy wynaleźli 

tym samym „nagość sceniczną" - nikt nie wymagał od aktorów, by się publicznie 

obnażali!). Sądząc po utrwalonym w malarstwie wizerunku nagiego bohatera z ma

łym przyrodzeniem, ów powiększony narząd , podobnie jak karykaturalna maska, sy

gnalizował komedię. Mały penis był oznaką elegancji, co potwierdza też Logos Spra

wiedliwy w Chmurach: 

„Gdy zrobisz wszystko, co ja ci doradzam [„.] 

Zawsze mieć będziesz [„ .] 

Tyłek potężny, kutasa małego " 

(przeł . J. Ławińska-Tyszkowska) 

Wcześniejsi , bardziej purytańscy badacze kwestionowali wprawdzie demon

strowanie fa/losów w teatrze, obecnie przyjmuje się jednak powszechnie, że był to 

standardowy element kostiumu aktora komediowego, zawsze na widoku, tylko w szcze

gólnych okolicznościach zakrywany płaszczem . Zdanie z parabazy Chmur. 

„Po raz pierwszy dzisiaj 

Nie sterczy nam żaden fal/os uszyty ze skóry, 

Gruby, z czerwonym końcem, by się chłopcy śmiali" 

(przeł. J. Ławińska-Tyszkowska) 
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interpretuje się jako krytykę określonego rodzaju humoru, na który pozwalali sobie 

inni komediopisarze, a nie jako dowód na brak widocznych fa/losów w tym przedsta

wieniu. W dalszej części sztuki na pytanie Sokratesa: „Masz coś?" Strepsjades od

powiada: „Nic, oprócz tego kutasa w garści" (przeł. J. Ławińska-Tyszkowska). W scho

liach zachowanych na marginesach trzech manuskryptów z tekstem komedii - Ra

vennas 429 (X lub XI wiek), Venetus Marcianus 474 (Xll w.) i Estensis (XIV w.) -

powtarza się sugestia, że Strepsjades, mówiąc te słowa, odrzucał derkę, siadał na 

łóżku i imitował masturbację. 

W komedii okazały fal/os był atrybytem męskości. Kiedy w Tesmoforiach wy

chodziło na jaw, że poeta Agaton nie ma fal/osa, stało się to okazją do żartów z jego 

zniewieściałości. Fal/os aktora komediowego, inaczej niż w przypadku ithyfallicznych 

(czyli ze sterczącymi penisami) satyrów, najczęściej zwisał, niekiedy był zwinięty, ni

gdy zaś nie sterczał w erekcji. Na ponad trzysta fa/losów przedstawionych na wazach 

żaden nie jest w stanie wzbudzenia, nawet w scenach erotycznych. Jedynym wyjąt

kiem może być krater z kolekcji W.K. Zewadskiego (Apulia, ok. 375-350 r. p.n.e.). 

Namalowano na nim starca dzierżącego w lewej dłoni nabrzmiałego fal/osa, a ponie

waż spogląda na niego z odrazą (?) stara kobieta, można wysnuć wniosek, że na 

wazie uwieczniono scenę masturbacji. Komediowy fal/os w zwisie zdaje się nie mieć 

żadnych związków z rytuałem płodności, jest to raczej „sygnał płciowy zgodny z wul

garnością i nieprzyzwoitością gatunku" (Taplin). 

Kostiumem postaci żeńskich był długi chiton, sięgający kostek, i płaszcz, któ

rego fałdy można było zarzucać na głowę. Seria figurek z terakoty przedstawiająca 

aktorów obojga płci zdaje się świadczyć, że kostium z fa/losem był podstawą ubioru 

także w przypadku ról żeńskich. Niewielkie rzeźby (najstarsze mają od 10 do 12 cm 
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wysokości) odlano z matryc, na które precyzyjnie naniesiono wiele szczegółów- maski 

dają się łatwo rozpoznać, zaznaczono nawet brody i włosy. Na wielu figurkach fa/losy 

są zwinięte, w przedstawieniach żeńskich na ogół przykrywa je długi płaszcz. Wydaje 

się, że tradycja, konwencja, a przede wszystkim praktyki religijne zadecydowały o tym, 

iż wszyscy aktorzy komediowi nosili zawsze ten sam podstawowy kostium. Mimo 

postępującego „realizmu" niektórych aspektów teatralnych przedstawień aktorzy 

Komedii Starej i Średniej niezmiennie występowali w wypchanych kostiumach z fa/lo

sem. Mogły też istnieć powody praktyczne: wymóg grania w przedstawieniu kilku ról, 

niekiedy o różnej płci, często narzucał konieczność błyskawicznych przebieranek. 

Typową barwą kobiecych strojów była szafranowa żółć (krokotos). Mężczyzna 

w takim ubraniu wzbudzał śmiech, jak Dionizos w Żabach, choć nakrył swą żółtą 

suknię skórą lwa, udając Heraklesa, czy Agaton w Tesmoforiach, który prócz sukni 

miał na sobie akcesoria wskazujące na pełny ubiór kobiecy: przepaskę na piersi, 

opaskę na czoło, siatkę na włosy, wąskie buty. 

W wielu komediach Arystofanesa pojawiają się nagie postaci żeńskie. Naj

ważniejsze to: trzynaście Umów (Spondat) w Rycerzach, Opora i Theoria w Pokoju, 

Basilea w Ptakach oraz Zgoda w Lizystracie. Poza tym nagie dziewczęta występują 

także w Acharnejczykach, Osach, Tesmoforiach i Żabach. Nie wydaje się, by angażo

wano do tych ról prostytutki (niewolnice), wszystkie zachowane świadectwa mówiące 

o wynajmowaniu artystek-heter odnoszą się do prywatnych spotkań lub uczt. Kobie

cą nagość aktorzy płci męskiej ukazywali za pomocą żeńskich masek (o jaśniejszej 

karnacji) oraz trykotów z piersiami i włosami łonowymi. Fałszywe piersi i genitalia 

„nagich" kobiet wywoływać musiały podobne wybuchy śmiechu, co zwisające fa/losy 

„nagich" mężczyzn. 
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W Pokoju Arystofanesa tytułowa postać (w języku greckim termin "pokój", 

eirene, jest rodzaju żeńskiego) grana była prawdopodobnie przez posąg. Dwaj inni 

komediopisarze - Eupolis i Platon - dworowali sobie z tego rozwiązania, co by suge

rowało, że była to wówczas nowość. Rzeźbę bogini Pokoju ukazywano widowni po 

wersie 519 i pozostawała ona na widoku do końca sztuki. Posągowi towarzyszyli 

dwaj aktorzy przebrani za atrakcyjne, "nagie" postaci żeńskie - stają się one tema

tem seksualnych uwag i żartów. 

W tekstach zachowanych komedii brak odniesień do kostiumu chóru. Wers 

295 Plutosa („I gońcie z gołymi kuśkami, bo użyjecie jak kozły", przeł. J. Ławińska

Tyszkowska) poświadcza jedynie używanie fa/fosa w tej tylko komedii. Sądząc po 

tytułach niezachowanych sztuk i przedstawieniach wazowych, chóry w najwcześniej

szych komediach składały się albo ze zwierząt, albo z obcokrajowców. Kostiumy wy

kazują też pewną różnorodność w barwach i szczegółach. Do ciekawych wniosków 

prowadzi analiza czarnofigurowej wazy z chórem ptaków i auletą z ok. 480 r. p.n.e., 

przechowywana w British Museum. Wydaje się, że skrzydła tancerzy, przymocowane 

do obu ich rąk, są półprzezroczyste i lekkie, co by sugerowało, że wykonano je pie

czołowicie z delikatnego materiału, sprawiającego iluzję fruwania. „Ptasi" charakter 

mają też chitony aktorów oraz trykoty. Ptasie jest również obuwie na ich nogach. 

Wszystko to świadczy o wysokim poziomie kunsztu ówczesnych producentów kostiu

mów. 

W Etyce Nikomachejskiej Arystoteles krytykuje chorega (czyli producenta), 

który „mając wystawić chór w komedii, wprowadza go na scenę w purpurze, jak to 

czynią Megaryjczycy" (przeł. D. Gromska). Użycie koloru purpury w przypadku kome

dii musiało się wiązać z nadmiernymi wydatkami na kostium chóru, dowodziło zatem 

rozrzutności i wulgarności gustów chorega. Być może wyposażenie chóru w komedii 

powinno być skromniejsze niż w tragedii. Purpura jako symbol pychy pojawia się tak

że w tragedii. 

Wymóg umiaru nie oznacza jednak, że kostiumy wszystkich choreutów za

wsze musiały być takie same. W Ptakach (wersy 297-304) wymienia się na przykład 

nazwy wszystkich dwudziestu czterech ptaków tworzących chór, co może wskazywać 

na zróżnicowane ubiory, przynajmniej kolorem. Podobne rozwiązania sugerują także 

fragmenty sztuk innych poetów. W parodosie komedii Po/eis Eupolisa poszczególne 

miasta, składające się na chór, wkraczały na orchestrę pojedynczo. Choreuci w ko

medii Konnos Ameipsjasza przebrani byli za filozofów. Różne kostiumy mogli też 

mieć „bogaci" i „biedni", na których dzielił się chór w komedii Merikas Eupolisa, 

zwolennicy Homera i Hezjoda w sztuce Kratinosa Archilochoi oraz Ateńczycy i miesz

kańcy Peloponezu w Pokoju Arystofanesa. 

Obuwie stosowane w komedii nie różniło się od używanego na co dzień. Bo

haterowie sztuk, zwykle przeciętni ludzie, wewnątrz domów chodzili boso, na ze

wnątrz nosili zwykle tanie i proste buty ze skóry, obejmujące całą stopę, zwane em

bades, albo sandały. Z czasem termin „embades" poszerzył swe znaczenie i zaczął 

być używany jako nazwa obuwia aktorów komediowych. 

W Osach Arystofanesa Filokleon zmuszony zostaje do oddania swoich zwy

kłych butów (embades) i przywdziania obuwia „lakońskiego". Buty takie nosili wy

łącznie mężczyźni, były czerwone i sznurowano je rzemieniami. Ceniono je wyżej niż 

embades, były cieplejsze i droższe. Ze sceny tej wyciągano niekiedy wniosek, iż bo

gaĆi Ateńczycy zwykli się czasami ubierać inaczej niż biedacy. 
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W roku 1516 Tomasz Morus opublikował sławną dziś książkę Utopia. Choć 

pisał dzieło po łacinie , tytuł dal grecki. Termin utopia - skonstruowany zresztą niepo

prawnie - miał sugerować . miejsce " (po grecku topos) , które, jak ma wskazywać 

dołączona z przodu sylaba, albo nie istnieje Ueśli wyprowadzimy tę sylabę od grec

kiego uo-, „nie-"), albo jest . przyjemne" Ueśli od eu-). Czyli utopia to zarazem „nie

miejsce" i „dobre-miejsce " . 

Już u Homera znale~ć można wizję nierealnych krain szczęśliwości, jak choć

by Ogrody Hesperyd , Pola Elizejskie czy Wyspę Szczęśliwych. Filozofowie Faleas z Kal

chedonu, Hippodamos z Miletu, Platon czy Arystoteles trudzili się z kolei zaplanowa

niem idealnego państwa. Komediopisarze umieszczali akcję swoich sztuk w chmu

rach (Ptaki Arystofanesa) i na końcu świata (Samotnik Frynichosa) albo ukazywali 

ryby, które same wędrowały do domu i kładły się na patelnię (Amfiktuones Telekle

idesa). 

Najsławniejszą utopią stała się wizja mitycznej wyspy Atlantydy, opisana przez 

Platona w dialogach Timajos i Kritias. O istnieniu tej wyspy Solon miał się dowie

dzieć od egipskich kapłanów. Mieszkańcy Atlantydy pochodzili ze związku boga Posej

dona i śmiertelnej kobiety, rządził nimi król Atlas i jego potomkowie. Wyspa rodziła 

w obfitości wszelkie owoce, żyło się więc na niej dość łatwo, a przede wszystkim 

bardzo przyjemnie. Nic więc dziwnego, że z czasem śmiertelna część w ludziach prze

ważyła boską , zagubili wzorce moralne, a z nimi przychylność Zeusa. Dzisiaj niektó

rzy uczeni łączą zniknięcie Atlantydy z potężnym wybuchem wulkanu na wyspie San

torini przypuszczalnie w roku 1628 p.n.e .. 
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Pod koniec V wieku przed Chrystusem Ateńczyk Kleon był jednym z najbar
dziej wpływowych polityków. Powiadano o nim, że demokrację cenił ponad wszystko 
i że bardziej był lojalny wobec ludu niż wobec najbliższych przyjaciół. Urodził się 

w rodzinie wytwórców i sprzedawców skór. Był pierwszym ateńskim politykiem bez 
związków z dawną arystokracją . Znakomicie jednak przemawiał i mało kto potrafił 

oprzeć się sile jego perswazji , umiał też jednać sobie potężnych stronników, sprytnie 
szafując obietnicami spodziewanych zysków. Naturę miał wprawdzie wybuchową, ale 
dzięki temu potrafił zagrzać rodaków do wielkich czynów. Kiedy w roku 425 ateńscy 
wodzowie chcieli poddać Sparcie wysepkę Sfakterię, Kleon wygłosił płomienną mowę 
na Zgromadzeniu Ludowym i zadeklarował, że w ciągu 20 dni odbije wyspę. Powie
rzono mu dowództwo, a on jakimś cudem słowa dotrzymał i w terminie dostarczył do 
Aten 292 Spartan. I taki człowiek niespełna rok później stał się celem jednego z naj
bardziej zjadliwych ataków w dziejach teatru. 

Arystofanes w komedii Rycerze ukazał Kleona jako skorumpowanego oraz 
pozbawionego jakichkolwiek zasad moralnych tchórza i karierowicza. Nie był to zresztą 
jego pierwszy atak na tego polityka. Dwa lata wcześniej Kleon wytoczył nawet poecie 
proces o obrazę. Arystofanes nie był też wynalazcą komedii politycznej. Za takiego 
uchodził Kratinos. On z kolei atakował bezlitośnie Peryklesa, być może najsławniej
szego przywódcę demokratycznych Aten, twórcę klasycznych budowli na Akropolu, 
hojnego sponsora poetów i artystów. Kratinos wyśmiewał cebulowatą głowę Perykle
sa, oskarżał go o lekkomyślność i uleganie wpływom sławnej i ekscentrycznej ko
chanki Aspazji - była od niego mądrzejsza, nauczała wszak retoryki i prowadziła 
uczone debaty z samym Sokratesem. Arystofanes po latach kontynuował seksistow
skie ataki Kratinosa i przypisał nawet Aspazji winę za rozpętanie bratobójczych wo
jen peloponeskich pomiędzy Atenami i Spartą . 
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Kilka razy próbowano wprowadzić w Grecji cenzurę, ale instytucja się nie przy
jęła. Zarówno poeci w teatrze, jak i mówcy podczas procesów sądowych wyzywali się 
bez ogródek, i to w czasach największych kryzysów i zagrożeń. Trudno dziś osądzić 
efekty owych krytyk. Sztuki Kratinosa nie zaszkodziły chyba Peryklesowi zbytnio, bo 
pod koniec życia ponownie został wybrany na wodza, a zmarł podczas zarazy. Krati
nos tymczasem na starość potwornie się rozpił, dał nawet temu zadziwiające świa
dectwo w swojej ostatniej sztuce Raszka. 

Nie wiadomo też , jak Kleon zareagował na postać Kleona stworzonego przez 
Arystofanesa. W dniu premiery był przecież najpotężniejszym człowiekiem w pań
stwie. Może dlatego żaden rzemieślnik nie odważył się wykonać teatralnej maski 
z jego podobizną. A musiało to być zadanie dość łatwe, bo Kleon wyróżniał się olbrzy
mimi, krzaczastymi brwiami. Ponoć w jego roli wystąpił sam Arystofanes i z powodu 
braku maski wysmarował sobie twarz winnym moszczem, jak niegdyś Tespis, pierw
szy aktor w historii teatru. W Rycerzach Kleon ma na imię Paflagon i jest niewolni
kiem Demosa, czyli Demokracji. Podlec znęca się nad dwoma innymi niewolnikami 
Demokracji i ci najpierw sami chcą uciec, ale potem wynajdują sposób, żeby to jego 
się pozbyć. Do tego celu angażują jeszcze gorszego łajdaka , wytwórcę kiełbas. Głów

ną część komedii wypełnia spór o pierwszeństwo w łajdactwach i lizusostwie pomię
dzy Kleonem i Kiełbaśnikiem. Sędzią jest Demokracja. Pierwszą rundę wygrywa Kieł
baśnik, bo po prostu wali przeciwnika w łeb . W końcu udaje się Kleona przepędzić, 
a wielkim zwycięzcą komedii zostaje Demokracja - odnowiona, z cykadami we wło
sach, w bogatym stroju i namaszczona mirrą odbiera od Kiełbaśnika traktat pokojo
wy, dotąd skrzętnie ukrywany przez Kleona. Ateńczycy nie wzięli sobie jednak pacyfi
stycznego przesłania komedii Arystofanesa zbytnio do serca, bo w następnym roku 
ponownie wybrali Kleona na najzaszczytniejsze stanowisko w państwie i dalej wal
czyli ze Spartą. A Arystofanes? Pisał kolejny dramat.. . tym razem przeciwko filozo
fom. 
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MASKARADA GOETHEGO 

W roku 1780 Weimar był sceną niezwykłego zdarzenia. Johann Wolfgang von 

Goethe z grupą amatorów wystawił Ptaki Arystofanesa we własnym opracowaniu . 

Nie była to jednak próba ożywienia antycznej komedii, a tylko pretekst do żartu i ma

skarady. Dwaj obywatele uciekali ze zbyt dla nich ciasnego Weimaru, żeby osiąść na 

emigracji w wolnym i kolorowym świecie ptaków. Jednego z nich, Euelpidesa, zagrał 

sam Goethe. Najwięcej troski poświęcono kostiumom. Ptaki wykonano z kartonu, 

ozdobiono je skrzydłami pomalowanymi w naturalne barwy. Osoby ukryte w środku , 

pośród nich także Goethe, mogły do woli kręcić głową, wznosić skrzydła, poruszać 

ogonem. Dwa ptaki , puchacz i sowa, potrafiły nawet obracać oczami. 

TUWIM NA CENZUROWANYM 

„z Arystofanesa zostały nie tylko jego dzieła, została jeszcze w pamięci po

tomnych jego postawa wobec tyranii, została ta sól attycka, którą mają we krwi 

ludzie wolni". Tak pisał recenzent „Wiadomości Literackich " Antoni Słonimski po 

premierze dość swobodnej przeróbki Ptaków w Teatrze Polskim w Warszawie. Był 

rok 1933. Autor „transkrypcji" Julian Tuwim zachował wprawdzie główny szkielet 

fabuły, ale wypełnił go treściami współczesnymi. Bohaterowie sztuki nosili swojsko 

brzmiące imiona Machlojkos i Klepibides. Na scenie pojawiał się „poeta futurystycz

na-proletariacki". Sztuka przerodziła się w zmasowany atak na totalitaryzm, tekst 

został upstrzony aluzjami do „gorących" tematów z dnia codziennego, jak rasizm, 

klerykalizm czy bezrobocie. Cenzura początkowo zakwestionowała liczne ustępy sztuki, 

natychmiastowy kontratak prasy zmusił jednak władze do niezręcznego wycofania 

się z jakichkolwiek ingerencji. Recenzenci podkreślali mistrzostwo Tuwima w tłuma

czeniu partii lirycznych. 

PRZYPADKI KAROLOSA KOLINA 

Herodes Atticus (ok. 101-177 r. n.e.) - bajecznie bogaty Ateńczyk, nauczyciel 

i przyjaciel Marka Aureliusza - po śmierci swej żony Annii Regilii w roku 160 dedyko

wał jej wspaniały teatr, który wzniósł na południowym zboczu Akropolu, na zachód od 

sławnego Teatru Dionizosa. Budowla została zniszczona przez pożar w roku 267 i na 

długo zapomniana. Dopiero w połowie XIX wieku odkopano teatr ponownie. W wieku 

XX zabytek ożył, stal się miejscem wielu głośnych przedstawień, a także polityczno

religijnych skandali. Tam właśnie w 1959 roku Karolos Koun (1908-1987), jeden 

z największych reżyserów teatralnych współczesnej Grecji, wystawił Ptaki w języku 

nowogreckim, w przekładzie Wasilesa Rotasa. Spektakl pokazano tylko raz. Prawico

wy rząd Konstantinosa Karamanlesa nie zgodził się na dalsze przedstawienia. O co 

poszło? 

W jednym z epizodów Arystofanes sparodiował kapłana, który przybywa zło

żyć ofiary w celu poświęcenia nowego ptasiego państwa, ale zostaje przepędzony. 

Inscenizując tę scenę, Koun nawiązał do liturgii greckiego Kościoła prawosławnego, 

co już podczas spektaklu wywołało reakcje na widowni. Następnego dnia po premie

rze minister Tsatsos opublikował w gazecie oficjalny zakaz grania Ptaków. W Grecji 

inscenizacje antycznych dramatów traktowano nadzwyczaj poważnie . Koun nie zrażał 

się jednak kontrowersjami i osiem lat później ponownie wystawił sztukę Arystofane

sa w Teatrze Horodesa Atticusa. Czasy się zmieniły i w Grecji rządziła teraz wojsko

wa junta. Spektakl jednak znowu zdjęto, ale tym razem z powodów czysto politycz-
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nych , a nie - jednej sceny. Wojskowi poczuli się zagrożeni wymową całego przedsta

wienia. Reżyser interpretował dramat jako ostrzeżenie przeciwko milczącej akcepta

cji wszelkich struktur władzy. Dwaj ludzie - Peistetajros i Euelpides - sprzeciwiali się 

wprawdzie panującemu systemowi, ale i oni w ptasim świecie byli w stanie jedynie 

zbudować państwo identyczne do tego, z którego uciekli - czyli oparte na dyktaturze. 

Przedstawienia Kouna przeszły do historii nie tylko z powodu religijno-poli

tycznych kontrowersji. Do dziś, mimo śmierci reżysera, druga wersja jego Ptaków 

pokazywana jest w Atenach przy pełnej widowni (zmieniają się tylko aktorzy). Koun 

znakomicie połączył tradycję ze współczesnością. W spektaklu używano na przykład 

ludowych instrumentów zwanych komboloi, Posejdon, niczym dzisiejszy arystokrata, 

występował z monoklem i w białych rękawiczkach, ptaki nosiły pióra jak modne do

datki, a scenę stanowiło drewniane rusztowanie pokryte surowym płótnem z lnu, 

przywołujące starożytną skene. Największą sensacją okazała się muzyka. Manos 

Hadjidakis (1925-1994), zdobywca Oscara (1961) i autor popularnych Dzieci Pireu

su, znakomicie wykorzystał onomatopeiczne okrzyki ptaków w partiach chóru i prze

pięknych ariach solowych, wplótł też umiejętnie elementy greckiego folkloru. Zauro

czony Maurice Bejart ułożył do muzyki Hadjidakisa wspaniałe widowisko baletowo

operowe Les Oiseaux, którym Balet XX Wieku zachwycił Brukselę w marcu 1965 roku. 

SEN RONCONIEGO 

19 kwietnia 1975 roku w wiedeńskim Burgtheater odbyła się premiera Pta

ków somnambulicznych. Główni bohaterowie nie opuszczali wcale Aten, a tylko śnili 

o wędrowaniu po chmurach i przemianie w ptaki. Włoski reżyser Luca Ronconi umie

ścił akcję komedii pod koniec XIX wieku. Kostiumy aktorów zdominowały fraki, cylin

dry, boa z piór i koronki. Żadnych odniesień do rzeczywistości współczesnej. Konse

kwentna apolityczność wszelkich rozwiązań scenicznych i wyrafinowana estetyka 

sprawiły, że była to najbardziej chyba beztroska spośród wszystkich interpretacji , 

jakim w XX stuleciu poddano sztukę Arystofanesa. 

KURCZAKI HEYMEGO 

Skrajnie polityczną wersję Ptaków zaproponował niemiecki reżyser HansgCmther 

Heyme w kierowanym przez siebie teatrze w Stuttgarcie (premiera 18 kwietnia 1980 

roku). Heyme odczytał dramat Arystofanesa jako przypowieść o ingerowaniu w me

chanizmy natury i narzucaniu na przyrodę własnych praw. Obaj główni bohaterzy przy

pominali emigrantów przybywających do Ameryki na początku XX wieku - obładowani 

walizami, dzbankami, garnkami i torbami podróżnymi. Zbytnie zamiłowanie Ateńczy

ków do przesiadywania w sądach, na co Peisthetajros i Euelpides uskarżają się w pro

logu sztuki, zinterpretowano jako upadek i względność całego systemu prawnego. 

W spektaklu zagrała autentyczna kapela cygańska - to znowu aluzja do upośledzo

nych politycznie i szykanowanych w Niemczech grup społecznych. Jednym z tematów 

przedstawienia była korupcja władzy. Reżyser uwypuklił cierpienia ptaków pod rząda

mi ludzi. W finale widowiska po całej widowni roznosił się zapach pieczonych kurcza

ków. Ptaków nie ukazano jednak wyłącznie jako niewinne ofiary. Scenę ich ataku na 

ludzi Heyme zainscenizował w taki sposób, że recenzenci przywoływali skojarzenia 

z filmem Hitchcocka. 

Wielkim atutem widowiska był chór. Heyme zaangażował 18 studentów szkoły te

atralnej w Stuttgarcie. Każdy miał na sobie kostium konkretnego ptaka: jastrzębia, 

sowy, bażanta czy sokoła. Reżyser przeprowadził szczegółowe studia ornitologiczne 

nad poruszaniem się ptaków, co zaowocowało wspaniałą i bogatą choreografią sce

ny parodosu, czyli wejścia chóru. 

Pod koniec lat 80. powróciła moda na Ptaki baśniowo-fantazyjne . 
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Nie dotrwały do naszych czasów manuskrypty Arystofanesa. Tylko kilka wer

sów Ptaków zachowało się na fragmentach papirusów z V i VI wieku n.e. Tekst kome

dii został przez uczonych zrekonstruowany głównie na podstawie siedemnastu kopii 

powstałych pomiędzy X a XVI wiekiem. Zawierają one mniej lub bardziej kompletny 

tekst sztuki, choć sporo w nich błędów. Średniowieczni mn isi-kopiści często nie znali 

greki i zwykle opierali się na wadliwych kopiach poprzedników. Arystofanes nie za

troszczył się o publikacje swoich dramatów. 

Pierwsze próby naukowego opisania i zarchiwizowania ateńskiej Komedii Starej 

pojawiają się dopiero kolo roku 335 p.n.e. w kręgu uczonych perypatetyków, czyli 

myślicieli i badaczy skupionych wokół Arystotelesa. Ustalają oni ·daty i zwycięzców 

kolejnych konkursów dramatycznych. Dikajarchos, uczeń Arystotelesa, komponuje 

wstępy do niektórych sztuk i pisze traktat O dionizyjskich agonach. Rzetelne studia 

nad spuścizną Arystofanesa zaczynają się jednak dopiero w połowie Ili wieku p.n.e. 

w kosmopolitycznej Aleksandrii. Tam właśnie , w sławnej Bibliotece przyległej do Świą

tyni Muz, zebrane zostają i uporządkowane wszystkie dzieła wcześniejszych pisarzy 

greckich . Aleksandryjskim uczonym udało się zebrać 44 teksty przypisywane Arysto

fanesowi , spośród których tylko cztery uznano za dzieła wątpliwe. Lista i tytuły za

chowały się na trzech manuskryptach i częściowo na papirusie z li wieku n.e. Prace 

nad staroattyckimi komediami nie były łatwe. Dzieła Arystofanesa obfitują w aluzje 

i odniesienia do postaci i wydarzeń lokalnych. Krytyczne wydania dramatów zaopa

trywano więc od początku w uczone komentarze i wyjaśnienia , bez których tekst 

byłby mało zrozumiały 

Pierwsze krytyczne wydanie dziel Arystofanesa sporządził sławny uczony Ary

stofanes z Bizancjum (ok. 257-180 r. p.n.e.), który około roku 200 p.n.e. przejął 

kierownictwo Biblioteki Aleksandryjskiej . Nie wiadomo , czy on sam opatrzył komedie 
własnymi wstępami i komentarzami , wygłaszał jednak na ten temat wykłady, a te 

z pewnością wpłynęły na jego ucznia Kallistratosa, którego imię pojawia się w uwa
gach na marginesach manuskryptów. On też , albo współczesny mu Eufronios, na 

osobnych rolkach sporządził pierwszy ciągły komentarz do Ptaków. Dzieło to nie 
przetrwało do naszych czasów, podobnie jak inne powstałe wówczas w Aleksandri i 

egzegezy dramatów. Zimą roku 48/ 7 p.n.e. Cezar spalił Bibliotekę Aleksandryjską , 

a wraz z nią ok. 400.000 książek. Nie wszystko jednak uległo zniszczeniu , bo jesz

cze pod koniec I wieku p.n .e. uczeni mieli w Aleksandrii dostęp do olbrzymiej biblio

teki . Na marginesach manuskryptów z tekstami komedii zachowały się liczne wyja

śnienia starożytnych komentatorów. Ptaki, obok Żab, zawierają najbogatszy zbiór 
takich uczonych uwag (zwanych scholia). Często pomagają one w ustaleniu właści

wego tekstu komedii. W IV i V wieku n.e. komedie Arystofanesa należały do lektur 

szkolnych , dlatego pewnie scholia zawierają tak wiele komentarzy gramatycznych 

i retorycznych. 
Drukiem komedie Arystofanesa ukazały się po raz pierwszy w roku 1498, 

w Wenecji, u Aldusa Manuncjusza. Marek Musuros oparł swoją edycję głównie na 

ustaleniach wielkiego średniowiecznego uczonego Demetriosa Trikilniosa (wczesny 
wiek XIV). Opracowanie to , choć niedoskonale , obowiązywało przez kolejne trzy stu

lecia. W roku 1783 Brunck znacznie ulepszył tekst korzystając z trzech lekceważo

nych dotąd manuskryptów paryskich. Współczesny tekst Ptaków ustalił w 1829 roku 

Bekker, opierając swoje odczytania na manuskryptach przechowywanych w Rawen

nie i w Wenecji, uznanych za najbardziej autorytatywne. Nie było to oczywiście usta
lenie ostateczne. Kolejne pokolenia uczonych wprowadziły wiele korekt do propozycji 

Bekkera. W roku 1995 oficyna oksfordzka wydala opasły komentarz do greckiego 

tekstu Ptaków pióra Nany Dunbar, która po 40 latach wytężonych studiów w Cam

bridge i Oksfordzie zaproponowała własne poprawki do tekstu. 
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ARYSTOFANES I ATENY 
Chronologiczny przegląd wydarzeń 

ok. 570 
ok. 534 
508/507 
ok. 500 
499 
496/5 
490/79 
486 

484 
ok. 480 
472 

469 
468 
467 
ok. 460 
458 
456 
455 
ok. 453 
450 
ok. 450 
449 

Susarion wynajduje komedię 
Tespis wystawia po raz pierwszy tragedię podczas Dionizjów 
demokratyczne reformy Klejstenesa 
Epicharm wystawia własne komedie na Sycylii 
debiutuje Ajschylos 
rodzi się Sofokles 
wojny z Persją 
komedia zostaje wprowadzona do programu Wielkich Dionizjów 

(marzec/kwiecień) 

Chionides jako pierwszy zwycięża w konkursie komediopisarzy 
pierwsze zwycięstwo Ajschylosa 
rodzi się Eurypides 
Persowie Ajschylosa 
zwycięstwo komediopisarza Magnesa 
rodzi się Sokrates 
pierwsze zwycięstwo Sofoklesa 
Siedmiu przeciw Tebom Ajschylosa 
rodzi się Tukidydes 
Oresteja Ajschylosa 
umiera Ajschylos 
debiutuje Eurypides 
pierwsze zwycięstwo komediopisarza Kratinosa 
pierwsze zwycięstwo komediopisarza Kratesa 
rodzi się Arystofanes 
program Dionizjów poszerzony zostaje o konkurs aktorów tragicznych 
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443 
441 
ok. 440 
440 
438 
437 
437/6 
ok. 434 
431 

430 
429 

429 
ok. 429 
428 
427 
426 

425 

424 

424 
423 

ok. 423 
422 

Perykles zostaje strategosem 
pierwsze zwycięstwo Eurypidesa 
komedie zostają wprowadzone do programu Lenajów (styczeń/luty) 
Dekret Morychidesa przeciw szydzeniu w komediach z osób żyjących 
Alkestis Eurypidesa 
odwołanie Dekretu Morychidesa 
filozof Anaksagoras oskarżony o bezbożność 

program Lenajów poszerzony zostaje o ~onkurs aktorów komediowych 
Medea Eurypidesa 
początek wojen peloponeskich ze Spartą 
zaraza w Atenach 
debiutuje komediopisarz Eupolis 
pierwsze zwycięstwo komediopisarza Frynichosa 
umiera Perykles, Kleon zostaje przywódcą ludowym . 
rodzi się Platon 
Hippolytos Eurypidesa 
Biesiadnicy, najwcześniejsza komedia Arystofanesa 
Babilończycy Arystofanesa (pierwsze miejsca na Dionizjach), Kleon 
wnosi przeciw poecie oficjalne oskarżenie o obrazę 
Acharnejczycy Arystofanesa, pierwsze miejsce na Lenajach (przed 
Ofiarami burzy Kratinosa i Nowymi księżycami Eupolisa) 
Rycerze Arystofanesa, pierwsze miejsce na Lenajach (przed 
Satyrami Kratinosa i Tragarzami Aristomenesa) 
Rolnicy (?) Arystofanesa 

Chmury (wersja I) Arystofanesa, trzecie miejsce na Dionizjach (po 
Flaszce Kratinosa i Konnosie Ameipsjasza) 
umiera Kratinos 
Proagon Arystofanesa, pierwsze miejsce na Lenajach; 
Osy Arystofanesa, drugie miejsce na Lenajach (trzecie miejsce 

422 
421 

ok. 417 
416 

415 

414 

413 

412 
ok. 412 

411 

410 
ok. 410 
409 

408 

Ambasadorowie Leukona) 
umiera Kleon 
Pokój Arystofanesa, drugie miejsce na Dionizjach (za Pochlebcami 
Eupolisa i przed Członkami fratrii Leukona) 
pokój Nikiasza ze Spartą 
Chmury (wersja li) Arystofanesa, niewystawione 
pierwsze zwycięstwo komediopisarza Agatona, celebrowane po latach 
w Uczcie Platona (napisanej ok. 380) 
Trojanki Eurypidesa 
skandal religijny: uszkodzenie herm i profanacja Misteriów 
Syrakosius proponuje wprowadzić cenzurę 
ekspedycja wojskowa na Sycylię 
Amfiaraos Arystofanesa, Lenaje 
Ptaki Arystofanesa, drugie miejsce na Dionizjach (za - być może -
-Hulakami Ameipsjasza i przed Pustelnikiem Frynichosa) 
wznowienie wojny ze Spartą 
unicestwienie ateńskiej ekspedycji na Sycylię 
Helena Eurypidesa 
Demy, ostatnia sztuka Eupolisa 
umiera Eupolis 
Lizystrata Arystofanesa, Lenaje 
rewolucja oligarchiczna „czterystu" 
Tesmoforie (wersja I) Arystofanesa, Dionizje 
restauracja demokracji 
pierwsze zwycięstwo komediopisarza Platona 
Rloktet Sofoklesa 
Fenicjanki Eurypidesa 
Orestes Eurypidesa 
Plutos (wersja I) Arystofanesa 
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408/7 
406 
405 

404 

403 
401 

ok. 400 
399 
399/ 90 
ok. 392 
388 
ok. 386 
384 
ok. 380 
359 
347 
342/ 1 
338 
336 
ok. 330 
323 
322 
ok. 321 
316 
291/0 
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Gerytades (?) Arystofanesa 
umierają Eurypides i Sofokles 
Żaby Arystofanesa, pierwsze miejsce na Lenajach (przed Muzami 
Frynichosa i Kleofonem Platona Komika [Komediopisarza]) 
Bachantki i Ifigenia w Aulidzie Eurypidesa, wystawione pośmiertnie 
Ateny się poddają, koniec wojen peloponeskich 
wprowadzenie rządów oligarchicznych (.trzydziestu tyranów") 
wojna domowa i przywrócenie demokracji 
Edyp w Kolonie Sofoklesa, wystawiony 
pośmiertnie 

umierają Agaton i Tukidydes 
egzekucja Sokratesa 
pierwsze dialogi filozofa Platona 
Sejm kobiet Arystofanesa 
Plutos (wersja li) Arystofanesa 
umiera Arystofanes 
rodzi się Arystoteles 
Uczta Platona (ukazuje Arystofanesa w roku 416) 
Filip zostaje królem Macedonii 
umiera Platon 
rodzi się Menander 
Macedonia pokonuje Ateny pod Cheroneją 
umiera Filip, jego następcą zostaje Aleksander 
Poetyka Arystotelesa 
umiera Aleksander 
umiera Arystoteles 
debiutuje Menander 
Odludek Menandra 
umiera Menander 

PRZYJACIELE TEATRU 

Pani 
Halina Sroczyńska 

Państwo 

Urszula i Sławomir Jakubowscy 
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