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Dyrektor · JERZY RUDNIK 

Kierownik artystyczny • PAWEŁ NOWICKI 

Kierownik Działu Koordynacji 
Pracy Artystycznej 

EWA OSTROWSKA 

Sekretarz literacki 

LUCYNA BOCHENEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

ALICJA HUBEL 

Zatem nie ma, przyjacielu, w administracji państwa 

żadnego zajęcia dla kobiety jako kobiety 

ani dla mężczyzny jako mężczyzny; podobnie są 

rozsiane natury u obu płci i do wszystkich zajęć 

nadaje się z natury kobieta i do wszystkich mężezyz.na, 

tylko we wszystkich kobieta słabsza jest od mężczyzny. 

PLA4'0N, Państwo lu. V 4i6 e 

(.pn.ek.lad w. Witwi.Ckil'&O) 



PRAKSAGORA 

- A t:rś. Q ludu, ·est winien wszys~kiemu 

Z \•-spólnego dobra szukacie zapłaty 

I kai.dy patrzy tylko swego zysku, 

A wspólne dobro kuleje, Jak starzec. 

Zba1.1.ić was jeszcze może moja rada. 

Kobietom trzeba oddać w ręce pańs v:o, 

Twierdzę, bo one przecież w na'izych domach 

Są szafarkami i :;lróżami mienia. (. .) 

7.e obyczaje kh lepsze od naszych, 

Dowiodę zaraz. • njpierw więc bieliznę 

We wrzątku r>1orą dawnym obyczajem \.„l 

iedzą przy gar 1k<1ch. Jak dawniej bywalo, 

Noszą ciężary, juk dawniej bywało, 

:vtają swe święto, jak da \niej bywało. 

Ciasteczka pieką, jak dawniej bywało, 

;\Iężów s\vych mi;-czą, jak dawniej bywalo. 

Kochankó-w mają, jak dav.:niej byv,ralo, 

Lubią przysmaki. k dav,1111eJ bywało. 

I winko piją. jak dawniej bywało, 

... Kochać się lubią, jak dawniej bywało 

Im więc. mężowie, oddaJmY to mias o 

I nie gadajmy ani nie pyta my, 

Co zamierzają czynić, lecz po prostu 

Poz.wólmy rządzić„. 

AR TOFANES, Sejm kobiet 
Pr o log 



Komedia zrodziła się w Atenach na początku V w. p.n.e. z uroczy
stości kultowych ku czci Dionizosa, boga plodnosci i odradzania się 

wiosennego przyrody, Począ ek zarówno tragedii ak: i komedii dały 

kultowe piesnl chóralne, stąd Dionizos stal s.ię niejako patronem dra
maiu. Wywodz.i się komedia (między innymi źródłami) z pieśni pocho
du świąteci.nego {po grecku komo·) przybywającego ze wsi d-0 miasta 
w ostatnim dmu świ~a. Był to dz.ien swobody, pełnej wolnoki słowa, 
wieśniacy mieli prawo w swych pieilliach wypov.iedzieć \ zelkie iale 
i pretensJe do ludzi z m·asta, kt6r7.y się im w jaki spo 6b narazili. 
Wyrazali Je \\ posób żartobl" vy, lecz bardzo ostry, cz~to wręcz ob
raź.liwy. W dniu tym j1.'<inak obrażać się nie było wolno. Pochód skła
dał s1~ wyłącmie z mężczyzn, zresztą święto Dionizosa było w ogóle 
~więtem czysto męskim, dla kobiet przez cały okres rozwoju v.ielkiego 
dramatu attyckiego n edostępnyrn. 

Pierwszą, Lasadn.iczą cechą komedii starej jest wesoło ć, Jak na}wię
c j humoru 1 radości. W tym wlaś.nie przejawia 1ę rellg!JllY charakter 
pl."Zedsta\\ 1eil komicz.nych: święto Dionizosa jest św1ętem radosnym, wy
wodzącym się z najdawnieJ zych kultów wegetatywnych. Wiosenne św ę
to odradzania się przyrody Jest Jednocześnie Ś\'-ięlem płodności. Tak 
\\ięc wszelkiego rodzaJu „tłuste" dow ipy są w komedii n.ie tylko u pra
.\'ledllwione ale oOOw'jązkowe, wręcz rytualne. 

Drugą stalą cechą jest zaangnilowame pol tyczne komedii starej, jej 
aktualność. Komedia mu'i za~ ·erać krytykę spraw aktualnych, postaci 
w zystkim znanych, poetów, uczonych, wodzów, .nawet przywódców 
państwa, różnych instytucJi państwowych czy przez państ~:o uznawa
nych, Te:i. e1-nent krytyki, opozycJi wobec rruasta t mle· kich „sław" 
wywodzi się również z najdawniejsz)ch początków, uświęcony jest tra
dycją wolności słowa w dzień wiąt dio.n..izyj kich. Nic dz.iwnego, że 

tego rodzaju sztuka mogła rozwIDąć ię tylko w demokra ycmych Ate
r.ach i to wylączme w okresie ich „złotego wieku". Z upadkiem niepod
legołści państwa kończy się i przekorna, krytyczna, politycma komedia 
i; tara. 

Komedia nie jest bynajmniej sz.luką „lekką„. Problematyka jej jest 
zawsze powama, dotyczy np. polityki pań lwa, spo obów wychowania 
młodzieży, prowadzema lub przerwania wojny, zmian w ustrOJU JPOlecz
nym, W zystko to potraktowane jest na wesoło, prowadzone dg świata 
!entazjl, ubrane w dowcip, żart częto bardzo niewybredny. 
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SŁUPSKI EATR DRAMATYCZNY 

sezon 1981, 82 przedstawia premiera 30 X 1981 

SEJM 

w przekładzie Janiny lawińskiei-Tyszkowskiei 

PRAKSAGORA - Anna Sz~·mai1ska 

PIERWSZA KOBIETA - Ewa niali~ 

DRUGA KOBIETA - Kaja Kijowska 

TRZECIA KOBIETA - Kr~·st~·na JędQ·s 

CZWARTA KOBIETA - Mirosława llopf 

Scenografia 

GRZEGORZ MALECKI 

Tekst~ pio enek 

ANDRZEJ WALIGÓRSKI 

Sufler .. ramna .Tarocka 

OSOBY 

BLEPYROS - Bogdan Kajak 

CIIRE:..1ES - Cezar~· l ·ownl 

S.\Sl \D - Tadeu z Hłaż~·1i ki 

MĘŻ ZYZNA - Ireneusz W~·kurz 

'IE N"OLNIK - Alek andcr ;rnowiccki 

DONOSICIEL - Kazimierz .Tanu 

~WL\DEK . . 
BIEDA - SławotTir Olszcw~kl 

Układ tekstu i rCŻ;\'scria 

JOWlTA Pl· IHEWICZ 

REN.\TA BERGER 

\\.. spektaklu '" kornstano takie fragmenty „Plutosa" • r~ &lC)fancsa 
w tłumarzenio Artura Sandauera 

DZIEWCZYNA - .Johmta Ban:ik 

r..1LODZIENIEC - l\larck il ora 

PIER\\ SZA ST \HUCIL\ - Renata Ber~cr 

DRUGA STARUCHA - .Emanuel Kraus 

TRZECIA STARUCH.\ - J rzy Karnicki 

Choreografia 

MARTA ROCHE. EK 

Muzyka 

WLODZIMIERZ PLASKOTA 

In!lp Cj 1t : Aleksander Syno<.1.1eck1 
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PIES~ O OBLAPCE 

Oblapka przy śniadanku 
To miły z.wyczaj nasz., 
Bo :zv;ykle o poranku 
Na baczność wszystko maiZ, 
Więc zachwycona babka 
Podziwia: - llo, ho, ho! 
Oblapka, ach oblapka. 
Doprawdy to jest toi 

Oblapk1 przy obiadku 
Też nie ma się co bać, 
Choć wolałbyś w swym s&dku 
Na trawce śvtieiej spać, 
Gdzie wokół pachną jabłka, 
I pai1tk snuje nić ... 
Obłapka. ech obłapka, 
I bez niej da su; żyć! 

Oblapka przy kolacji 
O Jejku jejku jej„. 
Toć jui za okupacji 
(TeJ perskiej) było lżej„. 
I potem się kuciapka 
S raszliwa śni jak lew„. 
Obłapka, pfe, oblapka, 
To coś naturze wbrew! 

Obł.apek przy biesiadzie 
Nie :zdzierży dlugo nikt, 
S~ólnie iż w Helladzie 
Ostatnio kiepski wikt, 
A kiedy cz.lek jak szczapka, 
To nie stać go na gest! 
Obłapka, ach obła.pka, 
J;lla sytych dobra jest! 

ANDRZEJ W ALIGORSKI 



Bez przeczytania Arystofanesa nie można nawet mieć pojęcia, 

jak człowiekowi może być po świńsku dobrze. 

HEGEL 




