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Rycerze Arystofanesa w 1873 roku 

Teatr Krakowski wieku XIX właściwie nie wystawiał dramatów antycznych, uważając je za „zabytki 

archeologiczne", do których odbioru publiczność, ze względu na konstrukcję dramaturgiczną, język 

i konwenC)ę, nie była przygotowana. Wyłomem od tej zasady była premiera Rycerzy Arystofanesa 

z 17 maja 1873 roku. Ta komedia polityczna posłużyła jako polemiczny atak krakowskich 

konserwatystów na obóz liberalno-demokratyczny. Dyrektor teatru Stanisław Koźmian i Józef 

Szujski - czołowi przedstawiciele konserwatystów, odnaleźli w sztuce Arystofanesa bliskie im 

uniwersalne idee. Rok 1873, czas gorących sporów wyborczych w Galicji, wpisywał niektóre 

przedstawienia krakowskiej sceny (Rabagasa Sardou, Obce żywioły Fredry-syna i Rycerzy) w ostry 

dyskurs polityczny. 

Rycerzy Arystofanesa, których jutro na naszej scenie zobaczymy, grano w Atenach roku 424 p.n.e., 

wśród Świąt Letejskich. Był to siódmy rok wojny między Atenami i Spartą, zwanej peloponeską. 

Stronnictwo arystokratyczne, do którego należał Arystofanes i tworzący w komedii chór stan 

rycerzy, było przeciwne wojnie, którą pomimo kroków o pokój ze strony Sparty uczynionych 

przedłużył demagog ateński Kleon, garbarz, trzęsący ludem i sprawami publicznymi po śmierci 

Peryklesa. Właśnie toczył się bój pod Pylon; Ateńczycy oblegali Spartę na wyspie Sfakterji, gdy 

lud wysłał tam Kleona, który dzięki zręczności wodza Demostenesa, zdobył Sfakterję i wziął 

załogę Sparty w niewolę. Arystofanes, który już kilkakrotnie wyszydzał wojenną Kleona politykę, 

odważył się rzucić mu rękawicę w ch,-vili jego naj,ryższej popularności, przedstawić go pko 

chełpiącego się cudzą, Demostenesa, chwałą, zdziercę i złodzieja grosza publicznego. Nie było 

rzemieślnika, któryby się odważył zrobić maskę Kleona na przedstawienie. Arystofanes sam 

wystąpi! bez maski w tej roli. Czym była komedia polityczna grecka, łatwo się z tej sytuacji 

domyśleć, pamiętając, że na przedstawieniu Rycerzy traktowano najgorętsze kwestie czasu, stan 

społeczny, ludzi naczelnych z wolnością bez granic, a przecież pod terroryzmem opinii, który tak 

często wolności towarzyszy. 

„Czas" nr 113/1873 

P. Szujski przerobił dla sceny Rycerzy Arystofanesa i dyrektor p. Koźmian odważył się na ten 

archeologiczny kaprys, jakiego pozwalano sobie tylko na monarszych dworach, lub w kolegiach 

dla ćwiczeń studentów w greczyźnie lub łacinie. Naturalnie nie mogło tu być mowy o urządzeniu 

sceny na sposób starożytny, z chórem w orkiestrze i maskami na tvvarzach, co niezawodnie byłoby 

zdekoncentrowało publiczność, nie umiejącą się orientować w komedii greckiej, zastosowanej 

nawet do dzisiejszych wymagań. Przedstawienie Rycerzy, lubo dwukrotne, nie zrobiło na widzach 

żadnego wrażenia; oczy zamykały się z nudów jak na niemieckim kazaniu; mała tylko liczba 

znawców greckiego teatru, znalazła prawdziwą rozkosz w tej ciętej politycznej satyrze, pełnej 

komiki i werwy. ( ... ) 

O grze aktorów tyle da się powiedzieć, że osobliwym instynktem artystycznym umieli i w gestach 

i w mowie, nadać swej grze odmienny charakter; coś w niej było z klasycznej powagi, ale nie 

sztywnej i zimnej, lecz ożywionej ciepłem umiejącego nad sobą panować spokoju. Chórom 

rycerzy, mającym ważną rolę w sztuce, nie towarzyszyła muzyka; była tylko sarna deklamacja 

pięknych wierszy. W ogóle przedstawienie nie zostawiło nic do życzenia, tak poszło dobrze, 

pomimo niesłychanych trudności i wymagań, jakimi dzisiejsza scena sprostać nie może, a jakie 

smak dzisiejszy odrzuca. 

Lucjan Siemieilski, „Bluszcz" nr 414/1873 

Scena, o ile się dało, urządzoną była w sposób zupełnie odpowiedni czasom, które miała 

przypominać. Artyści przewyższyli w ogóle oczekiwania. Odegrali oni role z należną miarą, 

nie wpadając w tak łatwą przesadę i z przejęciem się uderzającym wielkiego swego zadania. 

P. Szymański (Demostenes), p. Benda (Kleon), a szczególnie p. Zamojski (Masarz) odznaczał 

się w swej akcji tą siłą i rodzimą prostotą, jaka wydawała się żywcem przeszczepioną weń 

z Arystofanesowej kreacji. Lecz nade wszystko zwracał na siebie uwagę p. Wardzyński, któremu 

na wyborne oddanie roli rycerza w chórach, nie możemy dość dać pochwał. 

„Czas" nr 115/1873 

Patrząc się na Rycerzy Arystofanesa, na tę komedię wyłc1cznie polityczną, doznaje się dziwnie 

pokrzepiającego uczucia, bo przemawia ono silnie do najgłębszych przekonań i wyobrażeń ludzi 

uczciwych i rozsądnych, bo przychodzi niejako na poparcie kierunku politycznego i społecznego 

tych, którzy dziś są tak małą mniejszością, a którzy nie dali ani się porwać szalonym prądem czasów 

ani zbałamucić sofizmatami epoki, słowem tych, którzy nie zerwali ostatecznie ani z wszelkimi 

zasadami, ani przede wszystkim ze zdrmvym rozsądkiem. Rycerze są świadectwem, że ten 

szczupły dziś zastęp nie myśli, nie czuje, nie działa, pod 'v\rpływern namiętności, obrażonej dumy 

lub miłości własnej, lecz kieruje się odwiecznymi prawdami, głęboką znajomością ludzkości i jej 

ułomności, zrozumieniem mądrym warunków społecznych i niezbędnych podstaw wszelkiego 

towarzystwa ludzkiego. To co dziś dla niego jest prawdą, było także prawdą przed dwudziestoma 

trzema wiekami! 

To nie lada świadectwo dojrzałości politycznej. ( .. ) 

\/\/ przedstawieniu na tutejszej scenie Rycerzy nie uroniono ani jednej z licznych piękności, które 

staraliśmy się >rykazać. Kto nie był na przedstawieniu nie zechce w to uwierzyć, a my dziwić mu 

się nie będziemy, bo sami zdziwieni byliśmy niepojętym przejęciem się przez artystów rolami 

i duchem sztuki. I znowu wytłumaczyliśmy sobie to zjawisko ogólnoludzkim charakterem 

komedii Arystofanesa, który w niej przeważa. O ile na to środki pozwalały, oddanym został 

także lokalny koloryt rzeczy, tak w wystawie jak w grze. Całe przedstawienie robiło niezwykłe 

wrażenie, przenosiło umysł, jeżeli nie całkiem zmysły w ową epokę. Pan Benda, który w ostatnich 

czasach odegrał niepospolicie kilka ról wyłącznie politycznych postaci i tu wybornie przejął się 

swoim zadaniem i oddał znakomicie rolę Kleona. Już charakteryzacja była bardzo wymowna, 

a gra jeszcze lepiej uwydatniła nikczemność charakteru trybuna. Bezczelność z jaką Kleon się 

przechwalał, wściekłość na widok rywala, umizganie się do Demosa i nerwowe drżenie przed 

utrata władzy i łask ludu, zostały oddane bardzo dobrze, a przy tym, cała ta postać nie była 

dzisiejsza, czuć było, iż należała do epoki, w której sprawy polityczne rozstrzygały się na placu 

publicznym, i nieraz siłą płuc. ( ... ) 

Gr)'\vano od dawna wciąż i nieustannie sztuki, w których wyśmiewane były szlachta, arystokracja, 

ich wyobrażenia i przekonania, co mówimy wyśmiewane, poniżane, bezczeszczone, kalane. 

Przez cały ten długi period, szlachta ani się dąsała, ani gniewała, ani obrażała, ani stroniła od 

teatru, przeciwnie śmiała się i klaskała byle sztuka jako sztuka była tego wartą. Inaczej zachowała 

się dernokracp, zaledwie dotknięta została, obraziła się natychmiast, zadąsała, na Rabagasie 
gwizdała, a na Rycerzach nie umiała nawet ukryć złego humoru. Trudno bowiem było wygwizdać 

Arystofanesa, a przecież zaprawdę, jeżeli p. Sardou na tę chłostę zasłużył, to stokroć więcej ateński 

komediopisarz! Na wygwizdanie Arystofanesa zdobyć się nie mogła, lecz na żal do niego - że był 

cichym, nie był ani mniej srogim, ani mniej głębokim. Z tej różnicy w zachowaniu się, tylko 

tę pozwolimy sobie zrobić uwagę, ze bądź co bądź wyższość dowcipu, taktu i dobrego smaku, 

przyznać należy tym, którzy się śmiali i nie gniewali i że tej vryższości nie zdolne są odebrać 

pewnym klasom społecznym ani rewolucje, ani gwałtowne przewroty. 

Stanisław Koźmian, „Przegląd Polski" czerwiec 1873 
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