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Pun~ t w~ jścia jesl 11a~li:;pujący. Dionizos. bóg wi~la i patro11 ztuki drJma
t~c.: zm'J nasladując bohalcrgką v.yprnw<; II0raklcs•1. udaic st~ do h.rólcstwa Poc.lz1c 
mia. ah:v wyprowadzić stamtąd na sw1atlo dzienne Eurypidesa - ulubie11ca 
alcn~ki<'J puhhn:ności .. Podróż do Hade,.-u wypcłmnjq z<1baw11c prz::; gody op<1rtc 
na w~adtit• c1ui pro <J•lO w klorych Diornzos raz po 1 az okazuje ~11; glu11>zy od 
wlast1l'go >ll!gt. Ży\\lOłcm . \'> którym z murzają sic; \1.ydarzenia jest rubaszn~ 

humor 1 clo~<1ch1) . czasem nawt'l ~p1 ogu_\ żart: je:;tc:;rny u pocz•1tku gatunku korne 
diowcgo. mocno jeszcze tl<;wiąccgo w ku leic dionizyjskim - rozpasw1y m. nieokicl
znanym. mającym na celu pobudzenie żywotnych sil natury. Obsccnia nic są tu 
przcja\H'l11 .. 1llcpn:yzwoitolic1„ wyv.;oclzą sic; z tradycJi ol)rzt;dowej Wirlkid1 Dio
nizjóv, Imając to ua uwadze nic ulegnwm~· zgorszcmu'.l . z. całą ich pikantcri<I 
te dowcipy bawiły naszych dziadków. b•rn ią także nas. 

Komcdtt; ·1 aro 1 ttycką możn;1 by ~ri1 ialo nazwac· .,f <li"Ot_„·t11<1 poprzccl1Liczk<\ 
wspołt:zesncj karykatury polt1' cztLCJ. pis!lla satyrycznego i kabaretu. Urwinv 
l pr1.ycink1 o ch<1raktl'tt.P osobisty1i1 11 odci.aly clo podsta\\ O\\ ego „arsenalu broni'. 
i sl<111owil) Jl'J pierwotne' źródło. J\ry ·tofancs me tylko wy~1.ydtal 1 ot\\"al'CH' 
kryty kowal wstiolc1.:t·s11l' mu o~ob~. ale wn;cz wprowaclz tł .11.: Ila scc111;. ku uciesze 
puhl1cwo:Sc.:i. \\' 7abad1 · b. I jednak pr1.cd•' \\''' tystldm s.-;tlt.i•1 S\\Ot<:h c.:z:1só\\ 

i:a1 tohli \\Il ;dl'. I Wlllkl! \'.IL I Ot.I IL ,,l .i<[C _\" I Il alr·m:zyków I. ich 1 •r zy \V<ll" i IJkdÓ\\, ... 
\\'iadon10 , że komedia, Z\\ la~zcn ta polit . cn1;1. rzadko b ) w;1 c~ystą rozo·wka 

z;1zwn·z<1.i podcjmlłjl' 11adcr a1nbil11y n·J... 111p1 l\\) Ś\\ i,1tn„ A vo 11,1j11111icj 
da.ie Ś\1 i<1tu wicie rlobryc.:h rac!. 

Rozbuchane, wesołe. meposkronuonc widowisko, \I ydającc na żer satyry 
ws1.yslko i w~L.yslkich - takie „żaby" 1i.1pisal kiedyś Ar.vslofanes. Takie tez chc<1 
byt .. Żaby" obecnie rea!1l0wa11c. Inst:ernzator ll.ldal un współczesny wyral. w luzy
wym zwicrciacllc każą<.: si<; przejrzc(· nam i naszemu życiu publicznemu. A niejako 
prly okaZJi posl;n\ il kilk.1 podd1w) tli\\) eh pytań ... Cl) dobrze .icsl wr;1cac· "c:i;1z 
uo ::;w1etlanc j nawet - iir1.cslło:>ci'! Czy ~lusmic jest - c:1ąglc j<J pr1.ywolu.i<1c 
\1,chodL.ic powtórnie do tej samej rzeki (czy to siQ może udać)'! Czasy siQ l1111e
niaj<.J. bohaterowi przeszłości by!L dobrzy kiedy~. w swojej epoce. dziś są tylko 
aiwchronic:zui'. Nieustanne \\') \\ olywanie duchów prze!;z!ośc:1 - cly nic zamyka 
nas w sytuacji bez \\yjścia"! - Trzeba przerwać zak!Qty krąg niegdysiejszych boha
terem \\·cwr;ijszyi:l1 prol>il'1no\\. s1:1rych :;posobów lll) ~lc11ia. I 1.aj<Jl-. siQ dniem 
du. icJsz,; !Jl, Hadcso\\"L polOslawwjąc zwietrzałych herosów i przedwclorajszc unie
i:icnia. W przcciw11ym rnzie moż<' su; L.darzyc t ;1k. że z11ajdzien1y ~1<; \\ Żallo

J;111d1i lużym L.at<;c:hlym st<t \\.Il' \\ ypc!uio11ym red1ot.111icm żab. 
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