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Trzyuaście lat dzieli "Sejm kobiet" od " Żab". 
Tych trzynaście lat zieje dla nas luką w zachowa
nej twórczości Arystofanesa. Może to jest powodem, 
ie tak wyraźnie zaznacza się różnica między daw
niejszą i późniejszą sztuką poety. 

W ciągu tych lat ojczyzna Arystofanesa przegra
ła toczoną prawie 30 lat wojnę, przy dźwięku aulo
sów zburzono mury Aten, spartański garnizon pil
nował "spokoju", poplecznicy Sparty rządzili krwa
wo przez kilka lat, rozprawiając się z wrogami po
litycznymi i osobistymi. Przyszło wreszcie ob 'l. lenie 
tyranii, większa nie zależność związana jednak z inny
mi zależnościami (jest jakaś wymowa w fakcie , że 
odbudowę Długich Murów finansuje król Persji, 
dziedziczny wróg Aten), dalsze walki toczone ze 
zmiennym szczęściem . Nie były to już dawne dumne 
i bogate "wieńczone fiołkami" Ateny. Upokorzone , 
zrujnowane gospodarczo miasto zapomniało o daw
nej wielkości . Żeby nakłonić obywateli do udziału 
\V zgromadzeniu ludowym, trzeba było im płacić , 
więc coraz to demagogowie wnoszą o podwyższenie 
diet płatnych ze skarbca państwowego . P-0lityka za
cicha i na dramatycznej trybunie, w teatrze, kome
dia nie ma czym się żywić. Nie ma wielkich spraw, 
brak wielkich polityków. Święta odprawia się oczy
wiście nadal, ale skromnie j, nie ma środków na 
świetną wystawę i staranne przygotowanie sztuk. 

Poeta nasz dobiega już chyba sześćdziesiątki, nie 
s tracił v..rerwy, ale że brak wielkich tematów, więc 
podejmuje pomysł na scenie komicznej nienowy, ale 
wciąż chwytny - wygranie starej jak świat spra
wy: mężczyźni - kobiety, w tym społeczeństwie, 
gdzie mężczyzn jakby zbrakło, młodzi są w polu, 



a w dor-nch dz 'ndygi i pełne temperamentu i jak 
zwykle w cz i!c;a- h kryzysu większą swobodą obda
rzone kobiety. 1 "to znów „ śv:iat i: a opak" w i::;o 
jęciu Greka tej epoki, świat, w którym „baby" prze
chwytują rządy. Wracają tu ulubione i ograne już 
trochę pomysły Arystofanesa, bo to i trzecia ko
media „kobieca", i problemy urządzania państwa 
i zapewnienia mu gospodarskiej zamożności, i chłop
skie marzenie o równym podziale bogactw tego 
świata . Pomysł pyszny: kobiety przejmują rządy 
podstępem, przebrane za mężczyzn biorą udział w 
zgromadzeniu ludowym i uchwalają przekazanie 
władzy - sobie samym. A jak już dostaną władzę, 
sprawiedl iwie podzielą czy też raczej wspólnym 
uczynią wszystko, i jedzenie i pieniądze, i wszelkie 
świadczenia nie wyłączających tych, które jedna 
płeć winna drugiej, a które w istniejącym świecie 
tak nierówno podzielone. Jak zwykle, tak i tu sztu
ka składa się z dwu wyraźnych części : w pierw
szej przeprowadzenie pomysłu, w drugiej jego wy
niki i skutki oraz zakończenie całości szalonym roz
pasanym tańcem . Ale - wszystko jest „do śmie
chu" , więc chociaż i padnie czasem z ust aktorów 
lub chóru myśl zastanawiająca, nie trzeba sądzić, 
że poeta bierze wszystko bardzo na serio albo, że 
w ogóle ktoś z widzów mógł to brać bardzo serio. 
Serio jest tylko szyderstwo, a aktualny wówczas 
sens - lepsze babskie rządy niż to, co jest, bo cóż 
zrobili mężczyźni ze swoim państwem . Obraz no
wej, chciałoby się rzec rajskiej, szczęśliwości to 
jeszcze jedna odmianka starego marzenia dawnej 
komedii o błogim i beztroskim żywocie na samym 
używaniu opartym. Czy są to także kpiny na kan
wie jakichś modnych teorii, jak nieraz w komediach 
wcześniejszych? Trudno powiedzieć . Wspólność dóbr 
i kobiet postulowana jest - na -serio - w ideal
nym Państwie Platona, które jednak napisane zo
stało wiele lat później. Czy jednak w żywym ruchu 
umysłow~m Aten, ruchu, którego nie przytłumiły 
wypadki polityczne, nie rodziły się już wówczas 
może i na serio takie pomysły, powiedzieć nie mo
żemy. Jest to w każdym razie prawdopodobne w 
dyskusji epoki rozpadu i kryzysu dawnego ładu . A 
znów rozkoszne i nieskrępowane używanie mus'.ało 

w spektaklu komicznym szczególni~ się Y.odob~ć: 
zbiedniałym, odzwycza jonym od p r zyJemnosc1 Aten-
czykom. . . 
Są w tej komedii oz1;1ak~ formalnego obum1era.m: 

czy raczej przetwarzania się gatunku. Brak tu w1el 
kiej liryki chórów, sam Chór jakby s~ę ~h.ował \V 

te j sztuce, w dwu miejscach tekstu w1dmeJą tylko 
notatki znaczące tyle, co „kawałek wykonywany 
przez Chór" , to jest, że albo tylko. C:hór wykon,y\~ał 
j akiś układ taneczny, albo t ekst sp1ewany był rne-
rażny , do sztuki nie -nale żał. Ten ma~kament w p~

etyce starego gatunku jest dl.a \:VSP?łczesne$o. wi
dza niewyczuw alny, m am w r azerne, ze b ardzieJ za
skakiwałaby go właśnie sztuk a szczy~owe~o okresu 
stare j k om edii attycki j z ~e j t radycY:Jnym_i, wspom: 
niany m i wyżej elemen t am i. Co utracił Char, zyskali 
aktorzy i bohaterk a, Praksagora - t.o już n~e . tylk o 
mask a i figur a k om iczna , ale post ac bard zie] dra-
m atyczna niż je j poprzedniczka Lizyst r ata . . 

Koment arza wymagałby może jeder: z. el~mentow 
te j komedii, n ajbardzie j szokujący. N.ie idzie. h~ _by
na jmnie j o ob cena w ogóle, b o do m cJ: zdązy~1smy 
się w lit eraturze i teatrze naszych czasow por;1e~ą~ 
na nowo przyz\ yczaić, i o r~baszn~ sprosnos~l. 
Szpetne jest i nie bardzo na. og.oł b awi. \':'yszydzame 
starych kobiet i umieszczarne i~h vła~me w sfer~e 
eroty'czne j. Czyniła te: . j edna~, i_ to rneraz z zam7-
łowaniem, s tarożytnosc (takze 1 Ho~acy), I?oral;
zujące średniowiecze, a nawet początki nowo~ytno~
ci. Jakie tego tło? Odpowiedź uzysk~y posredm o 
p cprzez historię kultur y. Jak stare byc mogły st~
ruchy Arystofanes a? J?~ewczyn~ gr~k~ wycho_dz1-
ła za mąż zaraz po dojsciu do d0 Jrza~o7c1 , co ~v t am 
tejszym klimacie p rzy h~dzi wc~esn:e'. :na J ąc 14, 
15 lat bywała już jako zona i:aJ zęscie J przynaJ 
m nie j d wa razy starszego męzczyzi;y_ mat~ą .. r o: 
dziła częs to i jeśli nie umarła wczesme (a sm1erc1 
przy porodach bywało d_użo, gorączk~ połogowa sza
lała przez w ieki), t o między t r zydziestym a . czt er
dziestym rokiem życia by la. już w o.cz~ch n:ęzczyzn 
zużytą starą kobietą . Czy m~ '?Y!a JUZ kobiet~ , czy 
nie miała normalnych pragmen i tęsknot , t akze fi
zycznych? Chyba miała, ale to wła~n~ e było ob~zyd
liwe w oczach ówczesne j społecznosc1 patTzące J mę
skimi oczyma. Czy nie zastan a\via fakt częstego w 
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komedii 
wian ia 
winie? 

a później i \ V sztuce plas t~ycznej , przedsta
tar szych kobiet szuka j ących pociechy w 

Wyjątkowa swoboda i bezw ·tyd tej ztuki , je j 
ogromna n ieprzynvoitość dla społeczeństw wycho
wanych w późnie jszych normach obycza jo\ y h by 
ły powod m , ż e ukazywa ł a się na scenach może n a j
r zadzie j z sztuk arystofane jskich. Pomysł zasadnii.
czy, „se jm u kobiecego" , miał wi ększe powodzenie, 
choć nieraz ci , którzy go podch wyt ywali , może n a
wet n ie s łysze li o Arys tofanesie. Tak chyb a i na z 
Fredro w „Gwałtu co ię dzie je". 

U nas crrano komedię Arystofanesa pod tytułem 
„Babie koło" w przekładzie Ed m unda Cięglewicza 
w r . 1920 wa·rszawskim Teatrze Rozmai to "ci, w 
reżyserii Aleksc ndra Zelwer owicza. 

„Sejm kob iet " w przedstawionym przekładzie J a
niny Ławińskiej-Tyszkowskie j , a ściśle j widowisko 
arystofane jskie złożone z „Se jmu kobiet " poprze
dzon go fragmentem z „Żab" (agonem poetów -
Aj chylosa i Eurypidesa, w przekładz ie Artura San
dauer a) weszło na dłuże j na scenę kameralną Te
atru Pol kiego we Wrocławiu 13 stycznia 1968 r. 
w śmi ałym opracowani u i reżyserii Włodzimierza 
H rmana, i podbiło widowni osiągając „polsk i re
kord" spek takli Ar. tofanesowych, pół setki przed-
tawień, zysk ując życzliwe przyjęc i e kr tyki teat 

r alnej i dowodząc , że t a śmiała sztuk a nie jest j u ż 
ty lko r ekwizyt em h istor ii liter atur , i to niezbyt 
czcigodnym , że w rękach l ud zi teatru jest wciąż 
je z ze dobr ym, żywym , nadającym s ię do aktuali 
za ji teatrem. 
Trafi ła, c zęściowo, t a komedia Arystofa nesa i na 

ekran jak o jedna z trzech nowel włosko -francuskie
go filmu „Destini di donne" lub „Destinees" tj . Lo
sy kobiet, u nas wyświetl anego w rok u 1955 pod ty
t ułem „Elżbieta - J oanna - Lizystrat a", przy czym 
wł aśni e ta ostat nia skomponowana :zJostała z moty
wów i „Lizystra ty" i „Sejmu" (reżyserem t e j no
weli był Christian J aque, film powstał w r. 1954). 

(„ KOMEDIE" Arystofanesa 
P a ristwowy Instytut Wydawniczy 
V.'arsza wa 1970) 

ARYSTuFANES 
NA SCENACH 

POLSKICH 



„Ptaki" - reż. Al. Węgierko. Teatr Polski w W rrs zawie 
(1933 r.) 

1873 
RYCERZE. Przekład Józefa Szujskiego 

Teatr Miejski w Krakowie 
Dy rekcja Stanisława Koźmiana 

1895 
LIZYSTRATA. P arafraza Stanisława Koźmiana. Pra

premierę polską „Lizystraty" wystawionej na 
deskach nowootwartego Teatru im. J. Słowac
kiego w Krakowie T deusz Boy-Żeleński wspo
minał jako skandal obycza jowy „od którego 
długo trzęsło się miasto". 

CHMURY. Przekład Edmunda żegoty Cięglewicza. 

1909 

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, dyrek
cja Ludwika Solskiego. 

LIZYSTRATA. Przekład Edmunda Żegoty Cięgle 
wicza, w roli tytułowej wystąpiła Ire na Sol-
ka, roli Kinezjasza Jerzy L . zczyń ki . 

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 
Dyrek ja Ludwik Solskiego 

CHMURY. Przekład Edmunda żegoty Cięgle\ icza, 
reż. Aleksander Zelwerowicz 
Łódź 

1911 
LIZYSTRATA. Pr zekład Edmunda Żegoty Cięgle 

wicza, reż . K . Wroczyi1 ki. 
Teatr Polski w Warszawie 

1913 
LIZYSTRATA. Przekład Edmunda Żegoty Cięgle 

\ icza, reż . Aleksander Zelwerowicz, dek. Win
centy Drabik, kostiumy Antoni Gawiński , muz. 
Henryk Opeński . W roli tytułowej wystąpiła 
Stanisława Wysocka, w roli Kinezjasza Jerzy 
Leszczyński. 
Teatr Polski w Warszawie 

1915 
CHMURY. Przekład Edmunda Żegoty Cięglewicza, 

reż. Aleksander Zelwerowicz. 
Teatr Rozmaitośći w Warszawie 

1920 
BABIE KOLO 
(Sejm kobiet) Przekład Edmunda Żegoty Cięglewi

cza, reż. Aleksander Zelwerowicz 
Teatr Rozmaitości w Warszawie 



A R Y S T O F A I·~ E S 

SEJM KOBIET 
(EKKLESIADZOUSAI) 

K01'IEDIA W 2 CZĘŚCIACH 

Przełożyła JANINA ŁAWIŃSKA-TYSZKOWSKA 

„RYCERZE" i „BOJO MIRA" (fragmenty' , przełożył STEF AN SREBRNY 

l 
Żebrak - KAZIMIERZ WYSOTA 
Kiełbaśnik - ZENON JAKUBIEC 
Paflagon - WOJCIECH KOSTECKI 

Obiad a: 
Sąsiad - CEZARY SOKOŁOWSKI 
Herold - BARBARA JAKUBOWSKA 
Słudzy - KRZYSZT F KACZMAREK 

Praksagora - TERESA CZARNECKA-KOSTECKA CEZARY SOKOŁOWSKI 
Probul - AN R ZEJ R EDW ANS I GRAŻYNA BOBROWICZ 

I 
KRZYSZTOF KACZMAREK 

. . ANDRZEJ KAROLAK I BARBARA JAKUBOWSKA 
DANUTA KIERKLO 

. BARBARA ŁUKASZEWSKA 
K obiety TERESA KULIKOWSKA-SOKOŁOWSKA 

ALICJA TELATYCK A 

\VoJowmcy - l ANDRZEJ KOWALCZ li 
CEZARY SOKOŁOWSKI 

Młodzieniec - ANDRZEJ K OWALCZYK 
Dziewczyna - MARTA ZDYBICKA 
Starucha I - ALICJA TELATYCKA 
Starucha Il - BARBARA ŁUKASZEWSKA 
Starucha III - DANUTA KIERKLO 

HELENA WIZŁŁO 
MARTA ZDYBICKA 

Blepyros - ZENON JAKUBIEC 
Chrem es - ANDRZEJ KAROLAK 

OPRACOWANIE DR AMATURGICZNE, INSCENIZACJA I REŻYSERIA 

SCENOGRAFIA 

GRAŻYNA ŻUBROWSKA 

Przygotowanie wokalne 

ROMANA KREBSÓWNA 

SUFLER - MARIA JABŁOŃSKA-PAROWSKA 

INSPIC.JENT - H ALINA ZIEMBIŃSK:!A 

WOJCIECH PISAREK 

CHORE~RAFIA 

GUSTAW ~LAUZNER 

l 
Przygotowar • gimnastyczne 

STANISŁAW MOCZUL 

SEZON 1978/ 79 

MUZYKA 

PIOTR MOSS 

Przygo towan ie muzyczne 

T A DEUSZ DZ IEMSKI 

ASYS TE NCI REŻYSER.\ - CEZARY SOKOŁOWSKI 

I KAZIMIERZ WYS OTA 

( 



„Zaby" - reż . Ka zimierz D ej m ek . T eatr Narodowy (1963 r.) 

1933 
PTAKI. Widowisko Bernarda Zimmera wg Arysto

fanesa, transkrypcja Juliana Tuwima, insc. i 
reż. Al. Węgierko, dek. Stanisław Śliwiński, 
kostiumy Władysław Daszewski. 
Teatr Polski w Warszawie 

1937 
LIZYSTRATA. Przekład Edmunda Żegoty Cięgle

wicza, reż. A. Bystrzyński. 
Teatr Nowy w Poznaniu 

1955 
LIZYS TRAT A. Przekład Edmunda Żegoty Cięgle

wicza, opracowanie dramaturgiczne, insc. i reż. 
Eugeniusz Aniszczenko, scen. Władysław W ag
ner, w roli tytułowej wystąpiła Celina Bar
tyzel. 

1959 

Teatr Dramatyczny im. A. Mickiewicza w Czę
stochowie. 

LIZYSTRATA. Przekład Edmunda Żegoty Cięgle
wicza , opracowanie tekstu Zbigniew Kra~czy
kowski, reżyseria zbiorowa, scen. Zofia Wier
chowicz, muz. Augustyin Bloch. W roli tytu
łowej wystąpiła Zofia Rysiówna. 
Teatr Powszechny w Warszawie 

1960 
PTAKI. Parafraza A. Jareckiego, reż. Konrad Swi

narski. 
Teatr Dramatyczny w Warszawie 

1961 
ŻABY. Przekład Artura Sandauera, insc. i reż. Ka

zimierz Dejmek, scen. Zenobiusz Strzelecki, 
muz . Tomasz Kiesewetter, maski wykonał Jó
zef Wawrzonek. 
Teatr Nowy w Lodzi 

1963 
SOL ATTYCKA. (Osy, Acharniacy, Bojomira, Pokój) 

Przekład Stefana Srebrnego, układ tekstu i 
opracowanie sceniczne Mieczysław Kotlarczyk, 
muz. Zygmunt Koniec-zny, scen. Maria Kolber, 
choreogr. Dorota Koterbska. 
Teatr Rapsodyczny w Krakowie 



• 

„Wojrza rozgromio~ a" - r e ż. Stanisław Wi eszczy k i. 
Teatr Ziem i Opolskie j ( 1970 r.) 

• 

ŻABY (wystawione łącznie z „Agamemnonem" 
Ajschylosa i „Elektrą" Sofoklesa). Przekład 
Artura Sandauera, rz ż . Kazimierz De jmek, 
cen. Zenobiusz Strzelecki, muz. Stefan K isie

lewski. Teatr Narodo\\ry 
1964 
CHMURY. Przekład Artura Sandauer a , reż. Wła

dysław Herman. 
Tea tr Kalambur \Vrocław 

1968 
SEJM KOBIET. Przekład Janiny Ławińskiej-Tysz

kowskiej, reż. Władysław Her m an, scen . ~\'lar
cin Weinzel, muz. Jerzy Pakulski, plastyk a ru
chu scenicznego: Stanisław Brzozowski. 
Teatr Polski we Wrocławiu 

PLUTOS. Przekład .Taniny Ławińskie j-Tyszkowskie j . 
Fragmenty „Prac i dni" H ez joda prz łożył W . 
Steffen. Opracowanie dramaturgiczne i reż . Wł. 
Herman , scen. Mira Żelechower-Aleksian , m uz. 
Zbigniew Piotrowski. 
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie 

1970 
WOJNA ROZGROMIONA, komed ia Stan is ława Wie

szczyckiego oparta na trzech utworach Ary-

1970 

t ofa nesa: Acharnejczyc , P okój, Grom iwoja 
' ' prz kł adach Stefana Sr ebrnego. Reż. S t -
n i sł aw W ieszczycki, s en. Wiesław L ange, 
k ompozycja ruchu sceni znego Bohdan Głusz 
czak. W roli Gromiwoji wystąpił a Alic ja Te
laty cka. 
Teatr Z iemi Opolskiej 

LIZYSTRATA. Przekład Stefana Sr ebrnego, tek sty 
ball ad A ndrze j Jędrzejewski, op acowan i dr a 
maturgiczne i reż. Roman Sykała , scen . Alek
sander Wielogórski, muz. Bogdan Pawłowski , 
ruch sceniczny Barbara Fd.jewska . W roli Li
zystraty wystąpiła Halina Pawłowicz . 
Teatr Powszechny w Lodzi 

1973 
ŻABY. Opracował Andrzej Jarecki, reż. i dek. Gio

vanni Pampiglione, kostiumy Tomasz Ciecier
ski, muz. Edward Pałłasz . 
Teatr Rozmaitości w Warszat vie 



„ K ob iety święcą T er mofor ie" - r e:!: . .Jerzy C o1i nski. 
T eatr im . .J. Slowockiego w Krakowie (1 973 r .) 

„ Lizyst r a!a" - re:!: . A . Sł ocińsk i. T eatr Zagłę b ia w Sos nowcu 
fl975 r . ) 

LIZYSTRATA. Przekład Stefana Srebrnego, rei. 
Raul Zermenio, scen. Kazimierz Wiśniak, muz. 
Wojciech Głuch, choreogr. Beata Stewczews'. .:a . 
W roli Lizystraty wystąpiła G. Wydrych. 
Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego we 
Wrocławiu 

KOBIETY SWIĘCĄ TERMOFORIE. Opracowanie 
tekstu wg przekładu Stefana Srebrnego Jerzy 
Goliński (w przedstawieniu wykorzystano ja
ko parabazę wiersz Zbigniewa Herberta „Pró
ba rozwiązania mitologii"}, reż. Jerzy Goliń
ski, scen. Wojciech Krakowski, muz. Zygmunt 
Konieczny, układ tańca Jan U ryga. 
Teatr im. J. Słowackiego w J{rakowie 

1975 
LIZYSTRATA. Przekład Stefana Srebrnego, oprac. 

tekstu insc . i reż. Antoni Słociński, scen. Alicja 
Kuryło, muz. Marzena Mikuła Proksa, choreo
grafia Maria Surowiak, w roli tytułowej wy
stąpiła Anna Gołębiowska. 
Teatr Zagłębia w Sosnowcu 

PTAKI. Przekład Artura Sandauera, reż. Ryszard 
Major (warsztat PWST}, scen. Jan Banucha, 
muz. Krzysztof Szwajgier. 

CE 

Teatr Powszechny w Warszawie 

REDAKTOR PROGRAMU 
LECH PIOTROWSKI 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
STANISŁAW KAMIŃSKI 

ZDJĘCIA 

CZESJ,A WA KLOSE 
ZDZISŁAW MOZER 

WOJCIECH PLEWIŃSKI 
TADEUSZ KAZIMIERSKI 



Kierownik Administracji 

JANUSZ PIECHOWSKI 

Kierownik Organizacjd Widowni 

LECH POŁCZYŃSKI 

Kierownik Objazdu 

EDMUND GRUDZI5JSKI 

Kierownik Techniczny 

WIKTOR PIÓRKOWSKI 

Kierownicy działów technicznych 

Główny Brygadier Sceny 

JÓZEF KLIM 

Główny Oświetleniowiec 

ZDZISŁAW TOMASZEWSKI 

Pracownia Akustyczna 

JÓZEF WAŚKO 

Pracownie krawieckie 

EUGENIA MOJSA 

STANISŁAW NIEŚCIEROWICZ 

Stolarnia 

FRANCISZEK JA WO RO WSKI 

Perukarnia 

EDWARD LASKOWSKI 

Pracownia tapicerska 

KAZIMIERZ HOŁOWNIA 
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DYREKCJA I ADMINl'STRACJA TEATRU 
BIAŁYSTOK, UL. ELEKTRYCZNA 12 

Telefony: 

Centrala 333-60, 333-63 333-69 
Dyrekcja 330-42, 336-49 
Organizacja widowni 314-79 

Z~m~wi~nie na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsłu
gi W1dzow od godz. 8.00 do 16.00 telefon 3114-79. Bi
lety indywidualne w kasie teatru od godz. 10.00 do 
13.00 i odi 16.00 do 19.00. 
Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek Kościuszki 13, 
codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 10.00 do 
17.00. 
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TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI 
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