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Kazimierz Kumaniecki 

„PTAKI" ARYSTOFANESA 

„Ptaki" powszechnie uznane za jedną z najlep
szych komedii Arystofanesa, zostały wystawione na 
Wielkich Dionizjach w lutym 414 r. i otrzymały dru
gą nagrodę. 

Dwaj Ateńczycy, Peishetairos (Radzidruh) i Euel
pides (Dobromyśl) postanawiają opuścić ojczyste mia
sto, udać się do królestwa ptaków i pędzić tam ży
cie, „gdzie się chrapie bezpiecznie i w pierze pora
sta". W tym celu postanawiają udać się na poszu
kiwanie króla trackiego Tereusza, zamienionego 
w dudka. Odnalazłszy go w leśnej głuszy, przedsta
wiają mu projekt zamieszkania wśród ptaków oraz 
zorganizowania ptasiego · państwa i budowy grodu na
powietrznego. Zachwycony pomysłem Ateńczyków, 
zwołuje Tereusz ptaki, by z tym projektem za
znajomić. Odnoszą się one zrazu nieufnie do nie
znanych przybyszów i gotują się do ataku, a Radzi
druh i Dobromyśl myślą o obronie przy pomocy 
garnków, mis i rożnów. Dopiero interwencja Dudka 
usposabia je przychylnie do przybyszów. 

Plan opanowania przestrzeni powietrznych między 
niebem a ziemią i związane z tym odizolowanie bo
gów nie tylko nie budzi sprzeciwu ptaków, lecz zy
skuje ich pełną aprobatę. Nowe miasto ma według 
projektu Radzidruha nosić nazwę Chmurokukułko
wa. Tłumy ptasie przystępują natychmiast do wzno
szenia murów, a równocześnie zjawia się z R adzidru
hem kapłan ptasi, by dop·elnić obrządku ofiarnego 
przy zakładaniu nowego miasta. 

Nadchodzi jednak wieść , że „jakiś bóg z Zeusowej 
drużyny, zmyliwszy czujność kawek-wartownie wdarł 
się bramą niedawno w powietrzne dziedziny". Jest 
to bogini Iryda śpiesząca od Zeusa na ziemię z wez
waniem do ludu, by składał ofiary bogom. Zatrzy
mana przez Radzidruha i oskarżona, że bez przepu
stki od bocianów wdarła się w mury miejskie, do
wiaduje się ze zdziwieniem, że bogami są ptaki i że 
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bogowie muszą ich słuchać jako silniejszych. Po wy
mknięciu się Irydy, zjawia się herold wysłany po
przednio przez Radzidruha do ludzi i przynosi ra
dosną wieść: ludzie uznają władzę Radzidruha i pta
ków oraz obdarzają go najwyższym odznaczeniem -
złotym wieńcem. Herold donosi, że ludzie pragną we 
wszystkim naśladować ptaki; za chwilę mają się zja
wić tysiące ludzi, „spragnionych skrzydeł i zwycza
jów krzywoszponych". 

Kiedy pojawia się w delegacji Posejdon, Herakles 
oraz bełkoczący niezrozumiałe słowa tracki bożek 
Tryballos, Radzidruh zajęty przyrządzaniem śniada
nia udaje, że nie zauważa przybyłych. Zadanie Ra
dzidruha nie jest zbyt trudne. Najłatwiej ulega żar
łoczny Herakles, który nie może oczu oderwać od 
przyrządzanego posiłku, a zaproszony przez Radzi
druha pod warunkiem przyjęcia postanowień układu, 
gotów za kilka smacznych ptaszków zdradzić ojca 
swego, Zeusa. W końcu i zniechęcony Posejdon ustę
puje i układ zostaje zawarty. Radzidruh otrzymuje 
zarówno berło Zeusowe, jak i Bazyleję za żonę. Ko
media kończy się apoteczą Radzidruha, który odmło
dzony, zjawia się w złotej koronie i z ognistym pio
runem Zeusowym w ręku, wiodąc za sobą Bazyleję. 
Chór ptaków śpiewa pieśń weselną. 

Niejednokrotnie stawiano sobie pytanie, w jaki spo
sób i w jakiej mierze „Ptaki" związane są z sytuacją 
Aten z r. 414. Odpowiedzi były różne. Przedsiębior
czość Radzidruha, który organizuje państwo ptaków, 
buduje Chmurokukułków, odgradza bogów na Olim
pie i wydziera Zeusowi berło, skłaniała wielu do 
przyjmowania bardzo dzisiaj rozpowszechnionej hipo
tezy, że „Ptaki" są satyrą na projektomanię ateńską 
nie cofającą się przed najśmielszymi i ryzykownymi 
pomysłami. W chwili wystawienia „Ptaków" nie mi
nął jeszcze rok od podjęcia przez Ateny, głównie za 
sprawą Alkibiadesa, wyprawy na Sycylię. W dalszych 
planach leżało opanowanie Kartaginy, złamanie mili
tarnej potęgi Sparty i objęcie hegemonii nad Grecją. 

Znając poglądy Arystofanesa i jego nieustępliwą 
wieloletnią walkę o pokój, możemy być przekonani, 
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Żl! był on p·rzeciwnikiem planu Alkibiadesa i że 
z niechęcią i z lękiem patrzył na flotę ateńską wy
ruszającą na podbój Sycylii. Jeżeli w „Rycerzach" 
wystawionych w r. 424- naśmiewał się Arystofanes 
z projektu Hyberbolosa doradzającego zamorską wy
prawę i naigrywał się z awanturniczej zdobywczości 
ateńskiej, to niewątpliwie z obawą patrzeć musiał na 
realizację podobnego projektu w r. 415. 

Towarzyszyła jej zresztą atmosfera ogólnej po
dejrzliwości i nieufności, jaka wytworzyła się w związ
ku z uszkodzeniem przez nieznanych sprawców licz
nych herm, co miało być dziełem grupy arystokra
tycznej dążącej do obalenia demokracji. Podejrzenie 
padło m. in. na Alkibiadesa, oskarżonego również 
o parodiowanie misteriów. Mimo, że Alkibiades, jako 
jeden z ówczesnych strategów mających prowadzić 
wyprawę przeciw Sycylii, domagał się śledztwa przed 
wyruszeniem w drogę ustalono, że sąd nad nim od
będzie się dopiero po jego powrocie. Ruszył więc 
z początkiem czerwca 415 r. razem z innymi wodza
mi na czele floty, · a w kraju zaraz po jego wyjeź
dzie wzmogły się aresztowania w związku ze „święto
kradztwem". Lud bowiem, powiada Tukidydes „wie
dząc z opowieści, jak straszna była tyrania Pizystra
ta i jego synów, żył ciągle w strachu i do wszystkie
go odnosił się podejrzliwie„. Wykazywał nieustępli
wość i podejrzliwość w stosunku do oskarżonych 
w sprawie misteriów; wszystko wydawało się lu
dziom wynikiem sprzysiężenia mającego na celu 
wprowadzenie tyranii i oligarchii . Wywoływało to 
niezwykłe wzburzenie, wielu wybitnych obywateli 
siedziało w więzieniach, ą. końca tej akcji nie było 
widać". 

W tej atmosferze ogólnego podniecenia wywołane
go procesem „hermokopidów" pisał Arystofanes swo
je „Ptaki". Jest rzeczą zastanawiającą, że do wymie
nionych wypadków nie ma w komedii żadnych wy
raźnych aluzji, choć sposobności było niemało. 

(Fragment y wstępu do wyd. „Ptaków", W-wa, 
PIW, 1954 r.) 
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Nowoczesny ancien reg1me jest już tylko kome
diantem tego porządku świata, którego rzeczywiści 
bohaterowie wymarli . Historia jest skrupulatna i prze
chodzi wiele faz, gdy niesie do grobu jakąś dawną 
formację. Ostatnia faza formacji dzisiejszej, jest jej 
komedią. Bogowie greccy, których już raz śmiertelnie 
ugodzono w „Prometeuszu w okowach" Aischylosa, 
musieli raz jeszcze komicznie umrzeć w dialogach 
Lukiana. Skąd ten tok historii? Aby ludzkość mogła 
rozstać się pogodnie ze swoją przeszłością. 

Marks „Przyczynek do heglowskiej filozofii 
prawa" 
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Andrzej Jarecki 

NASZE PTAKI 

Przedstawiając publiczności nasz~ wersję „Ptaków" 
Arystofanesowych wypada usprawiedliwić się z szar 
lonego pomysłu przerabiania wybitnej sztuki naj
większego komediopisarza dawnej Grecji, wypada 
wyjaśnić motywy skandalu, jakim jest niewątpliwie 
dopisywanie się świętokradczą dłonią do tekstu zna
komitego klasyka. 

Otóz powodów jest kilka. Arystofanes jako satyryk 
był genialny: niektóre z jego pomysłów i niektóre 
z jego sztuk zawierają w sobie ładunek uniwersalny, 
o nieprzemijającej sile działania satyrycznego w każ
dym miejscu i w każdej epoce. Tyle w tym zasługi 
Arystofanesa, ile winy ludzkości ... Jego „Ptaki" niby 
pocisk z greckiej kuszy pędzą przez stulecia, a choć 
wystrzelony w 414 roku przed naszą erą, co i raz 
znajdzie sobie godny cel. Z drugiej jednak strony 
trzeba pamiętać, że Arystofanes jako rasowy satyryk 
był w swoim czasie ogromnie współczesny. Jego sa
tyra polityczna była niezmiernie aktualna: za tematy 
do komedii służyły mu aktualne zdarzenia, pakował 
do swoich sztuk całe legiony swych ateńskich współ
obywateli, załatwiał przy okazji kpin i docinków 
wiele aktualnych spraw publicznych i pewnie też 
swoich prywatnych ... To wszystko dla nas już daw
no umarło. Niesposób dziś czytać Arystofanesa bez 
przypisów - a tym bardziej niesposób wystawiać go 
w teatrze z przypisami... Oto i pierwszy powód do 
świętokradczej ingerencji: zastąpienie zwietrzałych 
fragmentów tekstu cegiełkami z własnej gliny. 

Ale i to nie wystarcza, gdy się już raz zapragnęło 
ułatwić ptakom Arystofanesa lot do naszych czasów. 
W ciągu tych z grubsza dwóch tysięcy lat, jakie nas 
od niego dzielą, doświadczenia dziejów ludzkości 
wielce nas wzbogaciły w wiedzę o tych samych spra
wach, które niegdyś posłużyły Arystofanesowi do je
go wielkich parodii. Schematy pozostały mniej wię-
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cej podobne; zmieniły si~ okoliczności. Czemu więc 
wiernie wobec zasadniczych założeń autorskich - nic 
zachować ogólnego rysunku 1<-omedii Arystofanesa, 
i czemu zarazem nie zmienić szczegółów na bardziej 
do naszych czasów i doświadczeń podobne? Oto i na
stępny powód. A jeszcze sprawa stylu i języka ... 
A jeszcze: gdzie Rzym, gdzie Krym? - gdzie Gre
cja, a gdzie Polska? Mógł być Arystofanes w Ate· 
nach dwa tysiące lat temu współczesny i aktualny. 
bądźmy i my dzisiaj w Warszawie współcześni i aktu· 
alni. Wprawdzie bez wyraźnej zgody sławnego autora 
na te eksperymenta, ale - mam nadzieję - z jego 
pozagrobowym poparciem moralnym. Tyle więc w na· 
szych „Ptakach" jest greckiego i klasycznego, ilP 
w Arystofanesie jest wiecznego i nieprzemijającego 
I tyle w nich pragnęlibyśmy zmieścić współczesnego, 
ile niegdyś było w naszym prawzorze. 

I oto macie już wszystkie najważniejsze powody, 
dla których dwóch nadwiślańskich greków, Walczak 
i Nowak, z manatkami pod pachą. udaje się szukać 
szczęścia i lepszego losu efo krainy ptaków, gdzie spo
tykają figury wycięte z naszego narodowego atlasu 
ornitologicznego. Nasze starania szły w tym kierun
ku, by ptaki rozumowały jak najlepiej po polsku: stąd 
te ich polonezy, roty, skłonności do długotrwałych de
liberacji ... Oczywiście nie wszystko tu prawdziwe lub 
choćby prawdopodobne. Wiele fantazji i przesady 
w miarę naszych skromnych możliwości, wiele nie
oczekiwany przypuszczeń w miarę naszego skromne
go - bez porównania skromniejszego niż u Arysto
fanesa - daru przewidywania . Mało zlej woli. 

Andriej jarecki 
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