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Plaut 

ąż zdradzony 
czyli Amfitrion 

przekład Ewa Skwara, reżyseria Bogdan Hussakowski, scenografia Joanna Braun 

Poczet mężów 
zdradzonych -I -zon 

Ciekawe, że zainteresowani1e to 
pli"zebiega zupełnie' ponad podziafami 
- zdrada obecna jest w sztuce wyso
kiej i niskiej, dawnej i współczesnej, 
tragicznej i komicznej, religijnej 
i świeckiej. 

By n~e ugrzęznąć w temacie ni
czym mucha w sfoju miodu, ogranicz
my się do kręgu kultury śródziemno
morskiej, która nas ukształtowała i do 
utworów najbardziej1 czytelnikowi 
polskiemu znanych. Najpoczytniejsza 
Księga w historii ludzkośó - Biblia, 
nie stron~ od piętnowania zdrad 
wszelkiego rodzaju i choć wydawało
by się, że zdradę małżeńską potępia 

bezwyjątkowo (VI: Nie cudzołóż!, IX: 
Nie pożądaj żony bliźniego swego!), 
to przecież przedstawia też przypadek 
zdrady zaplanowanej przez oboje mał
żonków: Abraham po to, by mieć po-

Zdrada małżeńska tak często gości jako temat w sztuce, 

że należy mieć tylko nadzieję, iż tak rozległa jej reprezentacja 

nie wynika z zapisu stanu faktycznego, a raczej z pójścia artystów 

„na współpracę" z publiicznością, która jak świat św,iatem, 

temat ten uwielbiała, uwielbia i uwielbiać będzie. 

tomstwo, zdradza Sarę z niewolnicą. 
Swoją drogą już w tamtych czasach 
mężczyźni mieli lepiej: kobiety w myśl 
starotestamentowych zasad miały być 
wierne jednemu mężowi, a przed ślu
bem poddawano je próbie dziewic~ 
twa, mężczyźni - nie tylko, że odzie
wictwo nie byli szczególnie nagaby
wani, to jeszcze mieli pełne przyzwo
lenie na wielożeństwo. 

W greckiej i rzymskiej mitologii 
zdrada jest na porządku dziennym -
ale jakby miało być inaczej" skoro naj
ważniejszy bóg - Zeus zwany przez 
Rzymian Jowiszem, zdradza na pra
wo i lewo, w dodatku podwójnie -
nie tylko swoją żonę Herę, ale i zie
mian - podstępnie podchodząc ko
biety jako łabędź, deszczyk, sobowtór 
męża albo inny przebieraniec. 

Amfitrion jako mąż zdradzony ma 
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więc spore towarzystwo w klubie 
ofiar Zeusa, ale także wśród mężów 

cd s. 2 

OBSADA 
ALKMENA MARZENA CIUŁA 

BROMIA JOANNA KASPEREK 

SOZJA MIROSŁAW BIELIŃSKI 

AMFITRION HUBERT BRONICKI 

JOWISZ PAWEŁ SANAKIEWICZ 

MERKURY DAWID ŻŁOBIŃSKI 

ASYSTENT REŻYSERA DAWID ŻŁOBIŃSKI 

OPRACOWANIE MUZVCZNE MARZENA CIUŁA 

REŻYSERIA ŚWIATŁA MAREK KUlNIK 

PREMIERA MAJ 2009 



TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 

Poczet mężów 
zdradz,onych 

-I żon 
i. żon zdradzanych przez ludzi i bo
gów usytuowanych o wiele niżej 

w olimpijskiej hierarchii. Pamiętając 
o wierności Penelopy, nie zapominaj
my, że Odyseusz, zanim po 20 latach 
wrócił na Itakę, by wybić zalotników, 
zdlradzał żonę nie raz i nie dwa z ko
bi1etami różnego autoramentu - nie
wolnicami, nimfami, czarodziejkami 
i księżniczkami. Zdradzał, słynny 

z 'A'yprawy po złote runo, Jazon, 
zdlradzał Tezeusz, a małżonkowie 
Agamemnon i Klitajmestra byli nie
wierni sobie nawzajem, co w końcu 
owocowało ostatnią kąpielą męża 

zgotowaną mu przez żonę i jej usłuż
nego kochanka. 

Bez zdrady nie byłoby Szekspira. 
Na zdradzie oparty jest Hamlet, gdzie 
żona zdradza męża wchodząc w kon
szachty ze szwagrem, zgubne skutki 
podejrzeń o zdradę pokazuje Otello -
b~ecfna, wierna Desdemona, zostaje 
przecież uduszona przez poślubione
go }.ej zazdrośnika. Swoistym festiwa
lem zdrad, omyłek i powtórnych po
godzeń jest Szekspirowska komedia 
Sen. Nocy Letniej. 

Że zdrada bywa ożywcza, przeko
nuje Molier - w nieśmiertelnej korne-

Kiedy] owisz i Merkury 

dii Tartuffe albo Szalbierz dopiero 
uświadomienie, że mogą mu zostać 
przyprawione rogi, otrzeźwia przecież 
Orgona. Zdrada małżeńska powoli 
z dramatycznego problemu staje się 
elementem gry - u Balzaca w jego wie
lotomowej Komedii Ludzkiej kochan
ków się ma, bo to modne, a u Albee'go 
w Kto się boi Virginii Woolf z nudów 
można zamienić się mężami i żonami. 

W naszej literaturze zdrada mał
żeńska także zasługuje co najmniej na 
order zasługi z podwójną podwiązką: 
obecna w Odprawie posłów greckich 
(nie byłoby Wojny Trojańskiej, gdyby 
nie Helena i powolny chuciom Parys), 
jest też motorem Balladyny, a w Dzia
dach cz. IV niestałość przybiera nieco 
inny, przedmałżeński wariant - zdraj
czynią jest dziewczyna, która dla pie
niędzy wychodzi za innego. Perfid
nym zdrajcą małżeńskim jest bohater 
Nie-Boskiej komedii, Hrabia Henryk, 
zdrajczynią Izabela Łęcka z Lalki, Ja
gna i Antek z Chłopów, a także Ele
onora - żona Stomila z Mrożkowego 
Tanga. 

W literaturze całkiem najnowszej 
motywem zdrady nie pogardza Sara
monowicz, ani Wildstein, Grochola, 

Schodzą z nieba w zieniskie progi, 

To przy najwierniejszej żonie 
Łatwo można zdobyć rogi 

Ewa Skwara 
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ani Masłowska, choć zdrada nieko
niecznie bywa małżeńską, bo i mał
żeństw młodych ludzi w ostatnim cza
sie jakby mniej ... 

Po uważnym przyjrzeniu się wy
chodzi na jaw, że nie tylko antyk, nie 
tylko Szekspir, ale w ogóle prawie cały 
spis lektur szkolnych i pozaszkolnych 
ocieka od zdrady - nie ma jej może 
w Naszej szkapie Konopnickiej, paru 
wierszach dla dzieci pióra Jana Brze
chwy i 120 przygodach Koziołka Ma
tołka Kornela Makuszyńskiego. Ale te 
właśnie lektury jako pierwsze trafiły 
pod kreskę w czasie, gdy zaczęto ogra
niczać obowiązkowy kanon szkolny. 

Nie wspomnę o zdradzie małżeń
skiej w sztuce życia, jaką uprawiają 

namiętnie (oj, namiętnie!) nasi mężo
wie i żony stanu. Nie wspomnę, bo to 
mamy codziennie w gazetach i telewi
zji. Ze mniej dostojne to, i mniej pięk
ne, a bardziej maglowe? Radzę się po
wstrzymać z takimi wnioskami. Dzie
je Tristana i Izoldy albo zdradzonego 
przez Lancelota króla Artura, też by
pewnie były bliższe bruku gdyby je 
opisał „Bild'', „Fakt" albo „Super 
Expres". 

Marek Mikos 

MĄŻ ZDRADZONY CZYLI AMFITRION, REŻ. B. HUSSAKOWSKI 

Bogdan H ussakowski, 
reżyser i aktor teatra lny 

Urodził się 3 września 1941 roku w Zakopanem, ukoń
czył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie w 1963 roku i Wydział Reżyserii Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie w 1967 roku. Jako 
aktor debiu~ował w Warszawie, w Teatrze Rozmaitości, rolą 
Jebana w „Zonie niemej" Vojmila Rabadana w reżyserii Sta
nisława Bugajskiego (1963 ), natomiast doświadczenia reży
serskie zdobywał w Starym Teatrze w Krakowie w czasie dy
rekcji Zygmunta Hiibnera i początkowym okresie dyrekcji 
Jana Pawła Gawlika. Zrealizował tutaj m.in. „Taniec smierci" 
Augusta Strindberga (1967), współczesną tragedię - „Yerma" 
Federico Garcii Lorki (1968), „Zycie jest snem" Pedro Calde
rona (1969) i „Króla Mięsopusta" Jarosława Marka Rymkie
wicza (1970). Reżyserował Samuela Becketta: „Komedię" 

(1972) i „Radosne dni" (1972). W tym czasie współpracował 
także ro.in. z Teatrem Ludowym w Nowej Hucie i scenami 
poznańskimi - Teatrem Nowym i Teatrem Polskim. W kolej
nych latach z sukcesem prowadził dwie sceny. W latach 
1974-1979 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu i jednym z inicjatorów 
i organizatorów Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasy
ka polska". 

W 1979 roku na długie lata związał się z łódzką sceną im. 
Stefana Jaracza, którą kierował jako dyrektor naczelny i ar
tystyczny do 1992 roku. Stworzył teatr o bardzo wysokim 
poziomie artystycznym, ze świetnym, niejednokrotnie nowa
torskim i zróżnicowanym repertuarem. W latach 1992-1999 
pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego krakow
skiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Reżyser ma na swo
im koncie także kilkanaście przedstawień zrealizowanych 
w Teatrze Telewizji. Reżyserował w ZSRR, Japonii, Jugosła
wii, Francji, Norwegii. 

Przez wiele lat pracował jako wykładowca w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krako
wie, w 1992 roku otrzymał nominacj ę profesorską. Wykła
dał również w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmo
wej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. 

Joanna Braun 
- scenograf, malarka 

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki krakowskiej 
ASP. Po uzyskaniu dyplomu (1967) rozpoczęła współpracę 
z Teatrem Lalki i Aktora „Groteska" w Krakowie, z którym 
jest związana do dziś. Posiada w dorobku pond 150 projek
tów scenografii i kostiumów w teatrach (dramatycznych, lal
kowych, !alkowo-maskowych, w teatrze tańca i teatrze pa
pierowym) w Polsce i za granicą. Charakterystyczną cechą 
scenografii Joanny Braun jest gra różnymi konwencjami 
i znakami kulturowymi, poszukiwanie współczesnego wize
runku dawnych kanonów, pytanie o wrażliwość estetyczną 
człowieka przełomu XX i XXI wieku. 
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CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?! 
Nie ma chyba tłumacza, który ślęcząc nad przekładem tekstu drama

tycznego, nie zastanawiałby się, jak będzie ta „jego" sztuka wyglądać 

w realizacji scenicznej i co zrobi z niej reżyser. Jeden z moich kolegów 

został kiedyś zaproszony na premierę sztuki w swoim tłumaczeniu. 

Do tej inscenizacji idealnie pasowało zdanie, którym w środowisku kwi

tuje się marny przekład: „bez oryginału i pół litra nie razbieriosz!". Po 

spektaklu autor zapytany, co sądzi o scenicznej realizacj1i, odpowiedział 

dyplomatycznie: „Nie spodziewałem się, że można to tak wystawić". 

Kiedy więc Pani Justyna Żukowska w imieniu Działu 
Literackiego zwróciJa się do mnie z pytaniem, jak wyobra
żam sobie inscenizację Amfitriona (Męża zdradzonego), 
przypomniała mi ię ta przygoda kolegi po fachu i posta
nowiłam rozważyć wszystkie dostępne strategie, jakimi 
mógłby posłużyć się reżyser. Nie jest to zadanie łatwe, bo 

na profesjonalnej polskiej scenie Plaut poja'Yia 

się po raz pierwszy - właśnie w Teatrze im. Ze

romskiego w Kielcach. 
Zacznijmy od interpretacji samego motywu: można tę 

sztukę przedstawiać jako wesołą komedję o mężu rogaczu, 
który niczego nie pojmuje, a przez to staje się najwięk
szym durniem w całej sztuce, okazującym jeszcze wdzięcz
ność Jowiszowi, że zechciał zaszczycić jego żonę. Byłaby to 
cudowna, i skrząca się humorem farsa, czysty żywioł te
atru, kwintesencja samego Plauta. 
Można też wystawić tę komedię jako pamflet politycz

ny - tak zrobił Molier, przedstawiając pod postacią Jowi
sza samego Ludwika xrv, który na wzór greckiego boga 
uwodzi ł żonę wego dworaka. Pytanie tylko, do czyjego 
romansu sztuka mogłaby czynić aluzj . I który z polityków 
móglby uchodzić za Jowi za, bo to, że ma ochotę za !o
wać na cudzą żonę, jest już bardziej prawdopodobne. 

Można t ż nadać in c nizacji ton dramatyczny. Sam 
Plaut p dkre'la, że w tej ztuce mie zają się elementy ko
miczne z trag diowymi. Z trag dii pochodzą postaci bo
gów i wodzów, motyw zazdr ści oraz styl pełen egzaltacji 
i patosu. Taką interpretację da ł w swoim Amfitrionie He
inrich v n Kleist, podkreślając bezsilność człowieka wobec 
przeznaczenia oraz ni m żność poznania otaczającego 

świata za p mocą zmy łów. 
Rozważania na temat inscenizacji będą niepełne bez d

powi dzi na pytanie o kostium, muzykę oraz po zyn ione 
skróty. Jeśli sp ktakl ma wi rnie odrw rzać przedstawienie 
sprzed 20. wieków, ko tiumy powinny być antyczne, mu
zyka - stanowić integralną część jak w op rz (wraz z par
tiami śpiewanymi), a tek t - nie podlegać żadnym skróce
niom. J 'li inscenizacja ma odw ływać się do współczesnej 

rażliwości, ro p wni kostium będą nowoczesne, muzy
ka ograniczy się do ozdobnikó , a z t kstu z.nikną powró-

rzenia niezbędne dla rozkojarzonego antycznego widza, 
który często spóźniał się na przedstawienie lub ucinał so
bie pogawędki w teatrze. 

Wydaje się więc, że przewidziałam wszystkie możliwe 
sposoby wystawienia tej komedii. Ale ponieważ sztukę re
żyseruje Bogdan Hussakowski, jestem niemal pewna, że 
kiedy kurtyna opadnie, zawołam z zachwytem: „Nie spo
dziewałam się, że można to tak wystawić!" 

Ewa Skwara 

Ewa Skwara - filolog klasyczny, laty
nista, tłumacz, profesor Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje 
się teatrem rzymskim, głównie komedią 

i JeJ recepcją, którym to tematom po
święciła wiele artykułów i dwie książki: 
„Plaut i Terencjusz w polskiej komedii 
oświeceniowej" (1996) oraz „Historia ko
medii rzymskiej" (2001). 

Niemałą rolę w jej badaniach odgrywa 
teoria przekładu i same przekłady; opu
blikowała trzy tomy komedii Plauta 
(2002 - 2004; jest laureatką nagrody „Li
teratury na świecie" za najlepszy prze
kład poezji), dwa tomy komedii Terencju
sza (2005-2006), a „Sztukę kochania" 
Owidiusza (2008). Naukowo zajmuj e się 

teatrem, a głównie komedią rzymską i jej 
recepcją, czemu poświęciła większość 
książek i artykułów. z myślą o propago
waniu tego gatunku założyła i prowadzi
ła (w latach 1997-2004) Studencki Teatr 
Klasyków „Sfinga". 

Jej zainteresowanie recepcją komedii 
ni e ogranicza się jedynie do literatury , 
ale wkracza także na takie tereny jak 
opera czy film. 

Od 2005 roku pelni funkcję Prodzieka
na ds. Studenckich Wydziału Fi lologii 
Polskiej i Klasycznej. 
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Plaut 
Niewiele pewnego można powiedzieć o Plaucie. Pojawił się 

w Rzymie jako peregrinus, przybył z Sarsyny (Sarsina), małego 
miasteczka w Umbrii, które nie miało żadnego znaczenia politycz
nego ani kulturalnego. Był wolnym człowiekiem, lecz synem wy
zwoleńca. 

Imię znamy od samego Plauta: pochwalił się nim w prologu 
komedii (Asinaria) nazywając siebie Maccus. Jest to prawdopo
dobnie przydomek, ponieważ tak określano używaną w atellanie 
popularną ma kę, która uchodziła za jedną z najbardziej komicz
nych, prezentowała bowiem postać głupca. Tego rodzaju przezwi
sko sugeruje, że w artystycznym życiorysie Plauta były, być może, 
jakieś epizody związane z atellaną. Nie jesteśmy jednak pewni, czy 
przydomek hrzmiał Maccus, jak i Maccius. Dodatkowo sprawę 
komplikuje fakt, iż w Umbrii istniał ród Makcjuszów, z którego 
Plaut prawdopodobnie się wywodził. Byłoby to zatem nazwisko 
rodowe. Plautus znaczy „o płaskich stopach", co wskazywałoby, 
że komediopisarz był w jakiejś trupie teatralnej, być może mimicz
nej, gdzie aktorów grających boso nazywano właśnie planipedes -
„płaskostopi". 

Wiadomości o dalszych kolejach życia Plauta są dość niepew
ne. Dane, jakie przekazała starożytność, do złudzenia przypomina
ją greckie biografie rozpowszechnione przez szkołę perypatenty
ków. Pełno w nich niezwykłych przygód i nieprawdopodobnych 
zdarzeń. Życiorys Plauta, jaki do nas dotarł, nazywany jest „legen
dą Warrońską", pochodzi bowiem od tego uczonego, ale ogrom
na zbieżność faktów z treścią samych komedii budzi wątpliwość co 
do autentyczności przekazu. Prawdopodobnie Warron próbował 
zrekonstruować fakty poprzez analizę utworów, podejrzewając, że 
poeta czerpał materiał z własnego doświadczenia. 

Dysponujemy zatem anegdotyczną opowieścią o niepowodze
niach Plauta na transakcjach handlowych, na których stracił cały 
majątek zdobyty pracą w teatrze, jak pisze Gelliusz (Noce attyckie) 
- „przy artystach scenicznych". Możemy jedynie przypuszczać, że 
był już wtedy aktorem. Zrujnowany przez owo przedsięwzięcie 
zatrudnił się u młynarza, gdzie obracał żarna, aby zarobić na 
chleb. W czasie wolnym od tej morderczej pracy napisał trzy nie
zachowane komedie: Saturio, Addictus i jeszcze jedną o niezna
nym dziś tytule. Relacja ta budzi sporo wątphwości. Np. dlaczego 
Plaut nie zaczął od razu pracy w teatrze, zamiast - jak niewolnicy 
z jego komedii - obracać żarna we młynie? 

Pewnych i potwierdzonych dat mamy również niewiele. Karie
rę autora dramatycznego rozpoczął dość późno, około czterdzie
stego roku życia. Cyceron wspomniał, że Plaut wystawił swego 
Pseudoulusa w starości, a ponieważ z innego źródła wiemy, iż by
ło to w 191 r. p.n.e„ możemy przypuszczać, że mógł mieć około 
60 lat, a wówczas oznaczałoby to, że urodził się około 250 r. 
p.n.e. Gelliusz natomiast odnotował, że Plaut w 218 r. p.n.e. za
słynął jako autor sztuk scenicznych. Nie znamy dary śmierci kome
diopisarza, wiemy jedynie, że po roku 184 p.n.e. zamilkł. 

Ewa Skwara w: Plaut Komedie tom I 
Żołnierz Samochwał Amfitrion, 

Prószyński i S-ka, Warszawa 2002 
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Wariacje na temat A titriona 
Plaut - Molier - Kleist - Giraudoux 

Historia Amfitriona, któremu Dzeus w szczególny sposób 
okazał swoje względy, znana była całej starożytności. 
Odnotowali ją nie tylko mitografowie (Antonius Liberalis, 
Hyginus, Apollodor) czy historycy (Herodot, Diodor Sycylijski). 
Echa tego mitu odnajdziemy także w Sielance XXIV Teokryta 
i w Owidiuszowych Metamorfozach. Do kultury europejskiej 
przeniknął jednak w postaci dramatu za sprawą Plautyńskiej 
komedii Amphitruo. 

Długą listę naśladowców otwiera 
Yitalis de Blois (X]I w.) łacińską sztu
ką Geta, potem po włosku napisali 
swoje wersje Amfitriona Lodovico 
Ariosto (1474-1533) i Lodovico Do
lce (1508-1568). W XVII wieku te
mat ten podjął Jean Rotrou (1609-
1650), a jego Les Sosies na równi 
z Plautyńskim oryginałem stały się 
źródłem inwencji dla Moliera (1622-
1673). W języku angielskim mit Am
fitriona opracował John Dryden 
(1631-1700) i Hawkesworth 
(zm.1792), po polsku Franciszek Za
błocki (1752-1821), a najbardziej 
znaną wersję w języku niemieckim 
dał Henryk Kleist (1776-1811). Listę 

tę zamyka Jean Giraudoux (1882-
1944), który swoją sztukę Amfitrion 
opatrzył numerem 38, gdyż według 

jego obliczeń było to trzydzieste ósme 
opracowanie tego tematu. 

Większość Amfitrionów zeszła na 
zawsze z afisza, stając się jedynie cząst
ką historii literatury, ale przeróbki 
Moliera, Kleista i Giraudoux nadal są 
grywane. Być może, dzieje się tak za 
sprawą nie tylko niewątpliwego talen
tu ich autorów, ale też pewnego szcze
gólnego ujęcia tematu, które zacho
wując treść, a nawet Plautyński układ 
scen, nadaje sztuce zupełnie inną wy
mowę i nie pozostawia prawie nic 
z ducha antycznego pierwowzoru.(„.) 

Amphitruo Plauta ma charakter 
farsowy dzięki wykorzystaniu moty
wu sobowtórów, z tą tylko różnicą, że 
zwykle sztuka taka jest komedią omy
łek, przypadku, trafu, a tu dzięki 
wszechmocy bogów staje się komedią 

Alkmenę Jowisz kocha, pragnie niespokojnie, 
Męża więc postać przybrał, bo ten jest na wojnie, 
Podczas schadzek wciąż służy przy ojcu Merkury, 
Hultaj, używa Sozji imienia i skóry; 
Intrygą oplótł sługę oraz Amfitriona, 
Tak że wódz mu uwierzył, iż go zdradza żona. 
Rozgorzała więc kłótnia. Blef aron przychodzi 
Ustalić, kto Amfitrion, a kto tylko zwodzi. 
Odkryto całą prawdę. Dwóch chłopców się rodzi. 
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intrygi. Jednak moc Jowisza ogranicza 
się jedynie do przyjęcia na siebie po
staci męża Alkmeny, nie sięga serc 
ludzkich, nie budzi niepokoju i nic nie 
zmienia w relacjach między małżon
kami. ( ... ) Bez wątpienia fakt współoj
costwa z Jowiszem jest poczytany 
przez Amfitriona jako zaszczyt i wy
różnienie. Nie znamy zdania Alkmeny, 
ale sądząc z przepowiedni dotyczą

cych Herkulesa, nie może być nieza
dowolona z takiego syna. U Plauta nie 
ma miejsca na rozważania o moralno
ści bogów, a śmiertelnicy nie czują się 
oszukani. 

Podobny stosunek do Jowisza, któ
rego poczynań się nie komentuje, ma 
w swojej wersji Amfitriona Molier. 
Ale też nie mógł sobie pozwolić na 
krytyczne uwagi, skoro pod postacią 
pana bogów i ludzi kryje się nie kto 
inny, tylko sam Ludwik XI'V, który 
przecież dla swych współczesnych był 
Jowiszem. Amfitrion powstał pod 
koniec 1667 r. Był to rok szczególny 
dla Moliera, czas, gdy opuściwszy 
Wersal leczył chore płuca i dąsał się na 
króla za brak poparcia dla Tartuffe'a. 
Z tego też powodu wśród wystawio
nych tego roku w Wersalu sztuk nie 
było ani jednej komedii Moliera. Do
piero 13 stycznFa 1668 r. Ludwik miał 
okazję podziwiać następne dzieło swe
go nadwornego komediopisarza. Był 
to Amfitrion. („ .) Zakończenie tej lek
kiej Molierowskiej komedii nie przy-

nosi szczęsc1a i zadowolenia, jakie 
wszyscy odczuwali w rzymskiej sztuce. 
Jowisz nie czuje się usatysfakcjonowa
ny swoim podbojem, bo nie ma pew
ności, czemu go zawdzięcza. Amfi
trion nie rozpacza z powodu tego, co 
się stato, ale też nie upatruje w tym 
powodu do dumy. Jednak wszystkie te 
wątpliwości i rozterki utrzymane są 
w tonie lekkiej salono-wej komedii. 

Dramat zaczyna się dopiero 
w Amfitrionie Henryka Kleista. 

Ten niemiecki dramaturg urodzo
ny w 1777 r. był naturą skompliko
waną o wyraźnych cechach patolo
gicznych. Jego ciągłe napięcia ducho
we, wstrząsające nim przeżycia i tra
giczne kryzysy, z których ostatni pch
nął go do samobójstwa, znalazły wy
raz w pisanych przez niego trage
diach. Jednym z największych nie
szczęść jego życia stała się filozofia 
Kanta, której stwierdzenie, że „nie 
poznajemy rzeczy nigdy samej \V so
bie, rylko jej zjawisko" odebrało mu 
wiarę w rozum. To tragiczne prze
świadczenie znalazfo swój wyraz 
w Amfitrionie. 

Kleist oparł swoją wersję na sztuce 
Moliera, pominął jedynie prolog, lecz 
w fabule nie poczynił żadnych zna
czących zmian. 

(„.) Prawdziwa odmienność sztuki 
Kleista opiera się na postaciach, zu
pełnie różnych od swych pierwowzo
rów. 

Jowisz, który u Moliera pragnął 
jedynie, by Alkmena kochała go nieja
ko męża, lecz jako kochanka, u Kle
ista posuwa się znacznie dalej i wyra
ża się ze wzgardą oraz lekceważeniem 
o s·wym ziemskim rywalu, Amfitrio
nie mężu. („ .) 

Tytułowy bohater Kleista nie jest 
tym pociesznym rogatym mężem, ja
kiego znamy z Plauta i Moliera. („.) 
Plautyńską i Molierowską Alkmenę 
obrażało i gniewało jedynie podejrze
nie męża, natomiast Alkmena Kleista 
zbyt dobrze zna Amfitriona, by jego 

przerażenie i chęć powołania na 
świadków swoich dowódców nie za
siały w niej ziarna niepokoju, że być 
może to ona się pomyliła. 

Więc jednak, stało się, jestem zgu
biona - mówi, ale nie to uważa za swą 
hańbę, że zdradziła męża, lecz że mo
gła go pomylić z kimś innym. Przekli
na zmysły, które mogą mamić, i serce, 
które nie potrafi swojej miłości zapa
miętać. Nie umie być szczęśliwa, skoro 
nie czuje się niewinna, podstęp Jowi
sza na zawsze odebrał jej spokój.(„.) 

Tak więc pod koniec sztuki Kleista 
nikt nie jest zadowolony: ani Jowisz, 
ani Alkmena, ani też Amfitrion, który 
jako zadośćuczynienie za boskie 
igraszki pragnie otrzymać od władcy 
Olimpu wielkiego syna. 

Amfitrion'38 Jeana Giraudoux nie 
ma w sobie nic z tragicznego konflik
tu prezentowanego w sztuce Kleista. 
Jest to intelektualna komedia o pacy
fistycznej wymowie, w której nie ma 
nawet śladu Plautyńskiej kompozycji. 
Giraudoux nie prowadzi intrygi, ale 
szermierkę na słowa. 

Ponadto wprowadza nowe posta
ci, takie jak: trębacz, wojownik, tan
cerki, Leda, a rekwizyt nie pełni już 
żadnej roli. 

(„ .) Jowisz jest tutaj najzabawniej
szą figurą. Podczas gdy u Plauta i Mo
liera śmieszny w tym trójkącie był 

mąż, to u Giraudoux postacią ko
miczną jest właśnie władca Olimpu 
przedstawiony z calym boskim sztafa
żem, w jaki wyposażyła go mitologia. 
Wypomina mu się, że zdobywał ko
biety pod postacią różnych bydląt lub 
ptaków. Służąca Alkmeny boi się wy
pędzać z dziedzińca wróble i bronić 
koźlęciu wstępu do pałacu, bo upa
truje w nich Jowisza. A gdy do poko
ju wpada pszczoła, to nie tylko prze
mawia do niej z czołobitnością, ale 
zachęca Alkmenę, by dała się ukłuć. 
Nawet Merkury wyśmiewa swego oj
ca; dziwi się Alkmenie, że jej ulubień
cem wśród bogów jest Gromowładny, 
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który ma posadę kierownika bez spe
cjalności w boskim warsztacie, („.) 
który nie zna się na wymowie, snycer
stwie, muzyce niebiańskiej ani kame
ralnej, nie posiada żadnych uzdol
nień. („.)„ 

Jowisz został pozbawiony swej bo
skiej wielkości, ale śmiertelnik też nie 
wspiął się na wyżyny Olimpu. Girau
doux nie pozostawia wątpliwości co 
do ułomności człowieka. Gdy Gro
mowładny przybiera postać Amfitrio
na, staje się ograniczonym, pewnym 
siebie pyszałkiem, który czuje się 

piękniejszy niż Apollo, dzielniejszy 
i sprawniejszy w miłości niż Mars 
i głęboko wierzy, że jest panem bo
gów. Jest też przekonany, że ziemia 
jest płaska i że wszyscy umrą z wyjąt
kiem niego. Ponadto jest krótkowi
dzem, ale nie tylko on, inni śmiertel
ni rówmez. 

Alkmena nie wierzy, że jej syn jako 
dziecko udusi węże i będzie zabijał lwy, 
bo ona nie zostawi go bez opieki, a ze 
zwierząt będzie miał tylko żółwia i pu
dla. Amfitrion odrzuca boskie dary: 
wynalezienie prochu, maszyny paro
wej, odkrycie Ameryki, bo nie potrafi 
ich docenić. W sztuce Giraudoux nie 
ma zwycięzców, ale nie ma też zwycię
żonych. Wynik pojedynku między bo
giem a człowiekiem jest remisowy. 

Trzy wersje Plautyńskiego Amphi
triona ukazują, jak bardzo można być 
oryginalnym nawet wówczas, gdy 
bierze się za kanwę stary, ograny te
mat. Ujawniają także, jakie możliwo
ści interpretacji kryją antyczne mity, 
jak potrafią pobudzać wyobraźnię 
i być źródłem inwencji. Historia Am
fitriona pozostała taka sama, tylko jej 
bohaterowie ulegli metamorfozie; 
stali się wrażliwsi, nabyli moralności, 
skrupułów, sumienia; a przede 
wszystkim wyemancypowali się, by 
stanąć w równym rzędzie z bogami. 

Ewa Skwara 
(skrót - za zgodą Autorki) 
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MĄŻ ZDRADZONY CZYLI AMFITRION. REZ. B. HUSSAKOWSKI 

Mit odgrywa rolę w wychowaniu rodzaju ludzkiego ... 
Hegel 

O potrzebie istnienia mitu 
Mity są nieodłącznym elementem życia duchowego i świadec

twem odwiecznego dążenia człowieka do zrozumienia otaczaj ą

cego świata. To namacalny wyraz ludzkiej ciekawości, chęci wy
jaśnienia mechanizmów rządzących społeczeństwem, prób przy
bliżenia religii i wyjaśnienia sensu jednoczących daną wspólno
tę obyczajów, obrzędów, rytuałów. Myślenie mityczne zakłada, 
że wyjaśnienie WSZYSTKIEGO jest konieczne, by móc w pełni 
uczestniczyć w danej kulturze. Istotą świadomości mitycznej jest 
niezwykle silnie odczuwana jedność człowieka i kosmosu. Mity 
nie tylko usprawiedliwiały istnienie określonej hierarchii spo
łecznej, ustalonego porządku życia, ale także pokazywały sens 
funkcjonujących praw ziemskich i boskich. Dzięki nim człowiek 

pielęgnował w sobie. wiarę w wieczną młodość, nieśmiertelność, możliwość odro
dzenia, tajemnicę narodzin, nieprzewidywalność losu, nadzwyczajne zdolności, 
działanie sił nadprzyrodzonych, życie pozagrobowe itd. 

Mit (z grec. rnethos 'mowa, słowo') - potocznie rozu
miany jako „fantastyczna opowieść o bogach i legendar
nych bohaterach", „wymysł, bajka" (jak często podają 

słowniki), to w istocie niezwykle złożona struktura symbo
liczna, ściśle powiązana z kulturą, funkcjonującym w niej 
systemem wierzeń, określoną hierarchią wartości, właści
wym danej społeczności zasobem nakazów i zakazów. 
Wielość definicji mitu, pojawiających się w opracowaniach 
antropologicznych, etnologicznych, socjologicznych, psy
chologicznych, literaturoznawczych itd., łączy się ze 
znacznymi trudnościami w j.ednoznacznym określeniu te
go wyjątkowego zjawiska kulturowego. Uzasadnienie kło
potów definicyjnych odnaleźć można w słowach Ivana 
Strensky'ego: „Mit jest wszystkim i niczym zarazem. Jest 
prawdziwą historią i fałszywą, objawieniem i złudzeniem, 
świętością lub profanum, jest rzeczywisty lub fantastyczny, 
jest symbolem i narzędziem, archetypem i stereotypem". 

Mit, „święta przypowieść", wyrasta z naturalnej ludz
kiej potrzeby wytłumaczenia sensu własnej egzystencji 
i umiejscowienia siebie w rzeczywistości. Wielki polski an
tropolog - Bronisław Malinowski - twierdził, że w społe
czeństwach tradycyjnych mit miał znaczenie szczególne, 
stanowił swoistą „narrację, w której zmartwychwstaje pra-

dawna rzeczywistość" . Mit był czynnikiem kodyfikującym 
wierzenia, wzmacniającym moralność, przekazującym re
guły praktyczne, którymi człowiek powinien się kierować 
w swoim codziennym postępowaniu. Pełnia funkcjonowa
nia mitu uzewnętrzniała się, gdy „rytuał, ceremonia lub 
zasada społeczna czy moralna" wymagały poświadczenia 
swojej „dawności, prawdziwości i świętości". Mircea Elia
de zwracał z kolei uwagę, że mit opowiada historię sakral
ną, objawia tajemnicę, jest „opowieścią o tym, co się stało 
in illo tempore [w owym czasie, niegdyś - przyp. MM], 
opowieścią o tym, co bogowie albo istoty ludzkie uczyni
ły na początku czasu". Claude Levi-Strauss podkreślał, że 
chociaż w micie przenikają się dwa światy: naturalny 
i nadnaturalny, więc wszystko może się zdarzyć - często 
wbrew logice i zasadzie ciągłości zdarzeń, to opis mitycz
ny zawsze przekłada się na kategorie myślowe warunko
wane wzorcami utrwalonymi w danej kulturze. Ewa No
wicka pojmuje mit jako „opowieść narracyjną, posługują
cą się symbolami i obrazami, ignorującą zasady logiki for
malnej, dla odbiorców i opowiadających absolutnie praw
dziwą, dosłowną, operującą swoistym poczuciem czasu 
i przestrzeni, mówiącą o sprawach wielkiej wagi (subiek
tywnej i obiektywnej) dla jednostki i zbiorowości". We-
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dług Ryszarda Tomickiego mit funkcjonuje na trzech po
ziomach ogólności: 1. może to być opowieść będąca ro
dzajem fo lkloru słownego (opowieść o bogach, początku 
świata i czło\ ieka, g n zi zjawisk itd.), 2. wyraz archa
icznego światopoglądu, czyli sposób wyobrażeni a sobie 
'wiata, a nawet 3. uni er alna form a świadomości, a więc 
cały zasób skojarzeń ymbolicznych ważnych dla danej 
zbiorowości. 

Mity pełnią kilka istotnych fu nkcji (za Josephem 
Campbellem}: 1. funkcję mistyczną - uświadomienie czło
wiekowi tajemnicy świaca i całej ludzk ści; 2. funkcję ko
smologiczną - ukazywanie porządku świata; 3. funkcję 
społeczną - utrzymywanie i uzasadnianie określonego po-

rządku społecznego, przyczynianie się do integracji spo
łecznej i stabilności kulturowej; kreowanie norm etycz
nych; 4. funkcję pedagogiczną - dostarczanie wiedzy 
o wzorcach postępowania w danych okolicznościach. 

Obcowanie z mitem daje człowiekowi możliwość 
uczestniczenia w tajemnicy, której doświadczał człowiek 

w świętym czasie wielkiego początku, mit bowrem jest za
powiedzią, że to, co było na początku, może się powtórzyć. 

Marzena Marczewska 

Oprac. m.in. na podstawie rozpraw B. Malinowskiego, 
Dzieła, t. 7, Mit, magia, religia, Warszawa 1990; A. Penkal
li, Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, 
Warszawa 2000; A.Szyjewskiego, Etnologia religii, Kraków 
2001. 
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„ 
Vis co1111ca 
tragico111ica 

Tragikomedia, czyli sztuka łącząca w sobie elementy 
dwóch odmian gatunkowych, wywodzi się od rzymskiego 
komediopisarza Tytusa Makcjusza Plauta, który opracował 
jako farsę doskonale znany starożytności mit o Amfitrio
nie, któremu Jowisz w szczególny sposób okazał swoje 
względy. Otóż kiedy ten wódz tebański powraca z wojny, 
zastaje w domu, a co gorsze w alkowie, swoj,ego sobowtó
ra. Postać Amfitriona przyjął bowiem na siebie Jowisz, któ
ry zapłonął miłością do Alkmeny i postanowił spłodzić 
z nią Herkulesa, a znając jej wierność, nie znalazł lepszego 
sposobu niż przeobrażenie się w męża. W amorach sekun
duje Jowiszowi Merkury pod postacią Amfitrionowego 
niewolnika, Sozji. 

Tę historię, w której główne role grają bogowie, zwykle 
pojawiający się raczej w tragediach, Plaut opracował jako 
zabawną farsę. Zdawał sobie jednak sprawę, że wprowa
dzenie na komediową scenę takich postaci, jak wódz te
bański, Jowisz czy Merkury, wymaga zmiany gatunku. 
Ustami Merkurego komediopisarz tłumaczy publiczności: 

Tragikomedię z polqczenia stworzę, 
bo gdzie bogowie i król majq role, 
tam już komedii czystej być nie może; 
a że niewolnik też gra, więc dać wolę 
tragikomedię. 

Pomysł nie był jednak zupełnie nowy. Teatr grecki 
z okresu hellenistycznego (III w. p.n.e.) prezentował po
dobny rodzaj przedstawień, zwany phlyakes lub hilarotra
gediq, czyli wesolq tragediq ze szczęśliwym zakończeniem. 
Ta odmiana gatunkowa najczęściej korzystała z tematów 
opracowanych przez tragedię, ale traktowała te popularne 
motywy w sposób burleskowy, wybierając zwykle humory
styczne wątki mitu oraz prezentując parodystyczny obraz 
bogów i herosów. Niewątpliwie w hilarotragedii dominu
jący głos miała tragedia. 

Plaut swoim Amphitruo stworzył raczej komedię z ele
mentami tragedii i z całą pewnością po raz pierwszy użył 
terminu tragi(co)comoedia. Jego definicja nowo powstałej 
odmiany gatunkowej podkreślała jedynie, że w sztuce po
jawiają się postaci charakterystyczne dla tragedii, nie 
wspomniała jednak ani słowem o konsekwencjach, jakie to 
za sobą pociąga. A przecież humor tragikomedii, ta szcze
gólna vis comica tragicomica polega nie tylko na zderzeniu 
świata i mentalności bogów i herosów z otoczeniem śmier
telników, wśród których się nagle znaleźli, ale także na 
specyficznym przebiegu akcji, nacechowanej dramatyczną 
powagą i napięciem, jednak bez końcowej katastrofy, 

a także na szczególnym stylu łączącym podniosłość i emfa
zę tragedii z potocznością i prozaicznością komedii. Tragi
comica bowiem jako cecha gatunkowa tragikomedii reali
zowana jest na trzech poziomach konstrukcyjnych: w spo
sobie kreacji postaci dramatycznych, w budowie akcji 
i w stylu. Postaci, które w tragedii noszą piętno tragizmu, 
stają się nieoczekiwanie komiczne, te zaś, które były źr-0-
dłem komizmu, traktowane są z wielką powagą. Następu

je zatem pewna wzajemna neutrahzacja i w jej wyniku ty
powy dla tragedii konflikt, którego z założenia nie jest 
możliwy do rozwiązania, zostaje zastąpiony pojednaniem 
sprzeczności. („ .) 

Ewa Skwara 
(fragment obszerniejszego tekstu Autorki skróciliśmy 

na potrzeby „Gazety Teatralnej") 
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P r emiera marzec 2 ,009 
Dla mnie ta powieść była i jest moralitetem o ludzkiej samotności, 

stąd z rado' cią oglądałem na kieleckiej scenie tąż samą interpretację 

Piotra Szczerskiego. R żyser przygotował spektakl, w którym bohate
rem staje się widz, każdy z nas, Everyman z moralitetu przyglądający 
się s oim życiowym postawom i swojej samotności na pustyni i w ko
smosie - tym jest dziś najczęściej świat wokół nas. Scenografia Mar
cina Chlandy idealnie ową samotność i: pustkę podkreśla. Samotny 
jest Król - w tej roli doskonal} Krzysztof Wieczorek - ~ról bez pod
danych; samotny jest Latarnik w wykonaniu Dawida Złobińskiego, 
a jego kwestię jakże łatwo odczytać jako nasz powszechny dziś pro
blem ze zbyt szybkim tempem życia, z ucieczką dnia i nocy, ze swo
istym życiem w pozaczasie („.) 

Ryszard Koziej, 
Radio Kielce SA 

„Mały Książę" ma wielką moc, ale nie jest tekstem łatwym do prze
łożenia na scenę. Piotr Szczerski zrezygnował z dosłowności, nie wo
dz.ił nas po nieznanych planetach, a oszczędna scenografia autorstwa 
Marcina Chlandy ułatwiała przenoszenie się w czasie i przestrzeni. 

Mały Książę grany przez Ewelinę Gronowską ma w sobie tę dzie
cięcą wrażliwość i dojrzałość zarazem, Lis Edwarda Janaszka jest mak
symalnie lisi. Aktor grał tę samą postać w przedstawieniu z 1994 ro
ku, można więc powiedzieć, że dopracował ją w szczególach. Dawno 
niewidziany Krzysztof Wieczorek był bardzo dobry jako Król, a Paweł 
Sanakiewicz jako Geograf. 

Lidia Cichocka, 
Echo Dnia 

„Mały Książę" w reżyserii Piotra Szczerskiego to przede wszystkim 
piękna historia. Osnuta woalem sentymentu i tęsknoty za cząstką 
dziecka stłamszoną przez dorosłość . Dedykowana tym dorosłym, któ
rzy pamiętają, że kiedyś byli dziećmi i mają w sobie duszę dziecka. 
Przypominająca, że mamy prawo być niepoważnymi, że na pozór bła
he sprawy mogą być stokroć ważn iejsze od problemów wagi ciężkiej. 
Mówiąca o tym, że władza, sława i praca nie czynią nas szczęśliwymi, 
a wręcz przeciwnie: odciągając od tego, co w życiu naprawdę ważne, 
czynią samotnymi. „Mały Książę" to wreszcie opowieść o przyjaźni 
i dorastaniu do miłości, do tego, by być odpowiedzialnym za drugie
go człowieka. 

Piotr Szczerski historię „Małego Księcia" opowiada, budując ba
śniowe sceny. Odrzuca przy tym realizm i chętnie sięga po poetykę 
snu. Rezygnuje z dosłowności i za sprawą oszczędnej scenografii au
torstwa Marcina Chlandy angażuje wyobraźnię widza. 

Monika Rosmanowska, 
Gazeta Wyborcza, Kielce 
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