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Zabawa w mitologię 
Literatura dramatyczna często sięga po tematy ant vc-znc, a nawet m1-

•0logiczne, używając ich zresztą dość dowolnie 1 wykorzystując raczej ich 

~ymbolikę. Nikt chyba jednak nie postąpił sobie z tematami tymi tak bez

ceremonialnie jak autorzy komedii muzycznej „MoJa .lona Penelopa" -

Gozdawa i Stępień. Ir;na rzecz, te właśnie tylko komedia muzyczna - ten 

stosunkowo młody, a roraz bardziej popularny rodzilj scenopisarstwa -

mogła sobie na taką zabawę 'L Homerem i mitologią pozwolić Greckie 

imiona i historia dzielnego wojownika 1 włóczęg. po dalekich morzach -

Odyssa i .jego wiP.mej żony Penelop) - sa tylko przejn7 stą pokryweczką 

dla aktualnych spraw i dobrze nam znanr cli lnd1i których dziś wszędzie 

1 zawsze mozemy spo th.ac Całct ah.CJd llll>tJłaby ~i· • 1ownie dobrze toczyć 

w jakiejś Łodzi c:zy Poznaniu 1 11e w czasad1 WUJllY t10Jańskiej, ale dziś . 

Ale - tak jest właśnie śmiesznej na tym właśnie polega dowcip. Bo co 

to komedii muzycznej szkodzi ,że Zeus jest kierownikiem elektrowni, jego 

„boska" małżonka Hera troszczy się o kartki żywnościowe, Ody:;s ma tytul 

pułkownika, Hermes jak bóg handlu handluje zawzi 0 cie dolarami i zlotem, 

a , wierna aż do znudzen'.a" Penelopa pra .:uje jako kelt erkil w Cafe Parnas, 

któ:ą założył Apollo bo mu pewnie nie wystarcza jeyo pensja w „kulturzf> 

i sztuce". A to, że mówi się i o bombie at:>mowej i o perlonach - to też 

przecież „logicznie uzasadnione"; słynna Pytia, jasnowidząca wróżka del

ficka, widzi µrzyszłość i odkrywa ją Zeusowi, spog:ądając aż w dwudzie:;ty 

wiek. Pociągi i film w Atenach nie mają wprawdzie tego „uza;,adnienia", 

ale zato bardzo zabawr.ie brzmi, kiedy mówią o n: ch ludzie w greckich 

chlamidach i z ... zegarkami na rękach. Cała komedia to Jeden wielki 

- do czterech aktów rozciągnięty - dowcip, żart, zabawa w mitologię i 1 

mitologią. Po tej Inii groteski poszły za tekstem i dekoracje i kostiumy 

i muzyka, zaskakując widza co chwila tak nonsensownymi -:ze:;tawieniami 

greckiego mitu z dzisiejszą rzeczywistością tak nie.:;podziewaną żonglerką 

tematem - że już samo to jego ujęcie musi baw:ć i rozśmieszać. A do tego 

należy dodać przecież samą akcję, żywą, wesolą i interesującą która ba

wiłaby nawet bez pseudogreckich utensyliów. . . Gozdawa i Stępień to 

autorowie obdarzeri dużym poczuciem humoru i bly3kJtliwym dowcipem, 

komedie ich mają powodzenie gdzie tylko się na scenie ukażą. Nie wąt

pimy, że oceni właściwie „Penelopę" i poznańska publi ::-zność, tak lubiąr::a 

wychwytywal wszelkie aktualia i tak chętnie śmiejąca się, jeśli ma do 

tego dobrą okazj~ . A śmiech na dzisiejszym przedstawieniu będzie 

śmiechem „na poziomie", będzie śmiechem „inteligentnym" .. 
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Gdyby to było 
~ 

na sena ... 
Gdyby temat, jakim posłużyli ~ i (~ do rap;saniu „'vloje J zony Penelopy" 

jej autorowie potraktowa ć serio, - gdyby oczyścić go z wszelkich ana

chronizmów, o tyle zabawnych o ile nonsensownych w zestawieniu z rze

komą „greckością" środowi-ska i czasów już nawet nie historycznych, ale 

mitycznych - powstałaby sztuka i n wiele mniej wesołil i zupc>lnie r.owa 

i inna. 

Bo - „ojciec bogóv.; i ludzi· · Zeus trząsłby dalej Olimpem, który 

pozostałby siedzibą bogów, a me zmieniał się na wytwórnię piorunów 

z rąk „gromodzierżcy · leciałyby prawdziwe pioruny na nieposłusznych 

śmiertelników. a zakochany w Penelopie napewno nie kusiłby Ją perlonami , 

ale 1akąś rajsk<i wysp4 1 s1„1anką i dald ud Ćzuine<Jr, ()ka zazJrosr.ei mal 

:wnki Hery. B11 tylko putuluusc' w ~ll>6Ullku d" tt:t Pr. C'1gicmej i majestu 

tycznej bogini pozostałaby mu z Jego prawdziwit> greckiego obrazu ... 

Hera czuwałaby nad jego wiernością, ale 1111·pewno nie wyłudzałaby od 

niego.. . transformatorów dla swego ukochanego Hermesa, bo zresztą 

jako patronka domowego ogniska nigdy nie dałaby się skusić temu prze

biegłemu bogowi. A Hermes, najspryt1.iejszy z bogów, opiekowaby się 

•Jalej kupcami, podróżnikami i złodziejami, łuta! na swych skrzydełkach 

Jako posłaniec bogów i pośrednik w ich !>prawach z ziemi4 ale wyłu

dzałby po swojemu owce i kozy od Apollina ,a nie dolary od Ody:;sa! 

Oddys z kolei - powróciłby w chwale z pod zdobytej Troi, odnalazł wierną 

Penelopę przepędził niefortunnych jej zalotników i żył spokojnie w swei 

[ta~. nieświadom wszystkich tych wątpliwości i niepokojów, jakie mu 

każą przeżywać autorowie „Penelopy" ... Pięk r.a i stęskniowa jego mał

żonka przędłaby wełnę, tkała płótna i wyglądała go z tarasu naci morzem, 

a nie pracowała w Cafć Parnas, bo zresztą ParncJs powstałby siedzibą Apol

lina i Muz, a nie przekształcał się na kawiarnię, w której nigdy w świecie 

nie śpiewałby Orfeusz bo miałby co innego do roboty: szukanie swej zmar

łej małżonki Eurydyki w mrokach Hadesu, państwa umarłych ... Galimatia:; 

r..ie byłby oczywiście operatorem filmowym bo albo by go wcale nie było 

albo zmieniłby się na jakiegoś wesołka, kupca fenickiego czy bonvinanta, 

zakochanego w Penelopie. Onomatopeja i Eureka zmieniłyby prędko swoje 

imiona i zawód, a jedynie stary filozof Bideklepos ostałby -się jako tako 

1 tej czys.tki : nie opowiadałby wprawdzie o radiowęzłach, ale pozostałby 

sobą: grzejącym się w sloi1cu na ater'1skim rynku, szukającym rpra wdy i nad 

ludzi przedkładającym gwiazdy - bo „one się nie zmier.:ają" . . . 

Byłaby więc to sztuka zupełnie inna - ale nie dałaby nam tak za

bawnego i miłego wieczoru ,jak ta dzisiejsza. Zgódżmy się więc na wszyst

!iie nonsen_!Y i - śmiejmy się. 
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