TE A TR MIE JS K I W G NIEŹN I E
Pod

dyrekcją

HALINY

SOKOŁOWSKIEJ - ŁUSZCZE WSKIEJ

na otwarcie sezonu 1949/ 1950
przedstawia

od dnia 8
co

października

sobotę

i

1949 roku

niedzielę

P L AUTA

AMFITRION
(AMPHITRUO)
Komedia w

pięciu

aktach (trzech

odsłonach)

w tłumaczeniu GUST A W A P RZ Y CHO CK IE G O
Opracowanie literackie EUGENIUSZA ANlSZCZENKI
OS OBY:
AMFITRION wódz teba11ski
ALKMENA jego żona .
SOZJA jego niewolnik
BROMfA służąca
JOWISZ . . . . . . .
MERKURY . . . . . .

STAN I SŁAW

PTAK
HELENA DRZEWIECKA
JANUSZ NAŁĘCZ
MARIA ZAREMBIANKA
JERZY NOWAKOWS K I
ANT O N I CHĘC I ŃSKI

Rzecz dzieje się w Tebach przed pałacem Amfitriona.
Główna ulica prowadzi w lewą stronę (od widza) d<:> portu,
w prawą - do rynku.
Reżyseria: HALIN A SOI\OŁOWSKA-łUSZCZEWSKA
Dekoracje, kostiumy i rekwizyty: A NT O N I M A RR
Kompoz9cja muz9czna: Prof. W I T OLD RO GA L

Kupujcie, czytajcie i przechowujcie programy teatralne. Program
kulturę współtworzy historię teatru.
Druk. t401 Golezoo· IOOOzam. t760/IX149 37 K-0069

pogł ębia

BOGOWIE I LUDZIE W KOMEDII PLAUTA

PHOTOPLA TA 1\.01\lEDII ElJHOPEJSKIE.T
Komedia urop1•j;;ka pow tala w Grt•cji ujczyźn;r W• 'lY tkirh
n:.t"Lych g11L11nków litPr<tl'kicl1 w pi<JI) 111 wil'ku przr1l Cl1q '!Uu 11 i jP 1 znana prz1 tit• W>-f.:0- ' I kim ilzii;ki •\ry ~ tofmw•irn.i z któn·go
twórczości

zachowalo

~it;

do dzisiaj 11 ul worów.

Jednak:i.1>. prn~rn~c ukazać

funcla111c11ty teatru wspólcze urgo,
Ar) tofan!'sa, która nit · za\1 ~ZI' J!'Sl
:t ri zumiala. rza ami ... niPfll'Z)Z\\Oita. W) maga zaś o~romm·j mal'hi 11) l1•alralui> j - i ~i<; .!!;• my cło bi i:i.~zc-go nam hi stor) cznit• lnci11. ki1·go koml'diopi . arzu. Planta.
pomijamy grnialn:ł

pu~riznę

około roku 250-go, zmarł
laro.l"ytni przypi ywali mu najpiprw autorstwo 130 l.omrdyj. cl1oć wiele z nich było z pewnością
nieautcntyr.znych. Z ll'go dorobku pOl iadamy z;Liór 21 utworów,
które 011 dwóch l} ·i C) lat ul'ho<lzą za plautow kie.

Titu11 i\ta ·ci111; Plaulus u.ro1lzil
w 18-1-)lll r. przrcl Chr)„lu:e m.

ię

Wpływ kometl~ j Plan la aż po czasy najnowsze jc. l niezmierzony. Do: ć powicclzit ć. że sa one źródłem twórczośó Szek"pira, Molil·rr ' a Frf'tlry i i1111. Nil'.da'\o\uo zmarły pisarz franr11:.ki,
.Ian f;irauclo11 . opracowując na nowo prz)'god) Amfitriona. naJ;Wał S\~Ój ul'\o\ ór ., mfitrion ;33·· chcąr lą )irzhą p u 1ll-rl'~lić
wielość przeróbek tek lu Plaula w amej tylko Francji. Nie Jziw,
żr mając w programie clziałalnohci ua. zcgo Tt>atru pokazać rozwój
komedii curop!'jski1'j. sięgamy po 11h\11r, który tradycja tawia na
cn •le ;pisn dziel plautowskich.
WznH\\iając tiZlukę ~prz!'tl 21;)0 (dl, nil' L)lko \~it · IZ)my \\'
iłę
komi1111u trgo nil'wątpliwego źrótlła .;mic·cl111 \1 tcalrw rurnpi>j-kim, lecz równif'Ż je teiimy najgłęhicj przcl,onani o ... aktualno;ci
R!HlH.• go tlzit·la. Pianiu howiem
naw l '
zakresi sytuacji,
\1 jakiej tworz~ I
jPst nam liar1łzo hl isk.i. TM1 Laro:lytny „pnooriięhiorca·· LPatraluy, mając przeciw sobir konkurencję fars, lino• I oczk1'iw i gladiatorów - musiał dbać o to, aby jego utwory były
;~l r akcrjur . Co 11ięccj
w~stępując przed wi1lowTiią nową. mło1la i teatralnie j z Z!' nic w) robioną - mu ial zahiegać o zrozumiałość, cłoqtę-pność woich ul\rnrów.

Do tej po lawy, hartlzo \\· teatrze w pólczesnym C!'n.ionrj, 1łoh1cza się poza ilą wyjątkowego talc11tu !'cniczncgo - wartość
zasa·rln.ieza: po ·t1;po'\Y sto. unt>k pisarza cło zagadnień społecznych,
odwaga rzym kiq,i;o I uma11i . L) " ukat.ywaniu hist or) czn) eh perqwktyw rozv..-oju knlLury.
Pr micra „Amfitriona'· w Teatrze gnieź11jt•l1sk.im jr>st pierwszym
powojt'1mym ' znowfonicm Plauta na e~nie polskiej.

W hogobojnym RZ) mil' z cza:.ó'' "ojcu punickich uuj'' it:k ·z.1
otaczano „ojca bogów i łudzi", Jowi za. który ucho•h.ił za pra\\ oda,,c·ę moralnt•go p rządku w ~wiecie i opiekuna pańsl" a rzym,. kie~o: jemu wyl11ulow;mo naj'' panialsz.ą 4" iqtyn.ir, na Kapitolu,
na jego IO cze;· urządzano co roku okazale uro<·zy ·tości pal1stwo'\\ c.
czcią

Jednakże w szture Plauta (zgodnie z starogrecką tradycją parodiowauia mitologii w utworach komcdio,1yrh) mityczny jlall
niella i zirmi W)~tę1rnjc w roli zgoła odmicmll'j. J<·go a1liutant,
Merkury, zdradza w Prolog11, że Jowi z „hoi się uiesZCZ4'iic.ia: czło
wieka ma za ojca, człowirka za matkę, ni~· dzi1\nl.'go j1•st zatem. Żf'
4łrży o wą , kórę''. W ten posóL starożytny autor dPma kuje mit
o zalcżno'ci ludzi od bogÓ'\v i od ·łania potężną prawdę. że ci ostatni , ą pro<luktem wyobraźni lmJzkiPj.

Z konl<'<lii Plauta w)nika brz niedomówil'ń. że w społt·cz<'11stwi
doezc uym panują z1łecydowanie 11 pszt' i:itosunki. niż w ś,,i,•ric bogów: Amfitrion jf'st 5) mpatyczniPjsz.)m pant' m"' Soz.ji, 11i7. Jowi.oz
7\\ iPrzdrnikiPm '\le r knrr:rn.
Co \1 • t;!'Pj w Jl lautow ~kim obrazie
spółki lmlx.i z bogami l'Złowi 1 O\\i prz)'patłaią same straty. Dzieje
się to dlatego. p o nieważ ołimpijc7.)<') s11 do f{runtu nicucuiwi: Domniemany rct.•ulalor moraliwgo porzą1lk11 w ;,\icciP oszukuj<'
i kłan1ie .,automatycznir", llŻ)wająC' władzy tylko po 10, aliy zaspokoić s'~oją skłontl()ŚĆ do milo tek: je1rn . )nat.•k j<·sl prz)najmnicj o l)lt• -~)mputyrmiejsz), że działa po<l }HZ)lll113<'11l i oclwacza
si~ (minimalną zrr~zt11) ~wintłomo~cią ptJprłniant>go · zalbier Lwa;
wzruszają!'y Sozja jest wprawot:l.rit' tchórzem i leniem, luhi popić
i skłamać lrcz u prawicclliw:ia go ciężka s~ tuacja nicwolnik.:i:
Amfitrion i Alkmena , w 11rzcciwici'istwic do bogów,
ą uczc1w1
i z.lach tui, to fr>Ż nlobywają naszą ympatię, jako ofiary nieprawo~ci Jowisza i Merkurego.

Spróbujmy uśwfo1louuć sobit', 7c od wieku Plauta lłzicli na 35
goryzmu
.1·<·ligijuego kictly ZJ1ieważcnic kultu Jowisza J>Oczytywano za
najcięższą zbrodnię j karano ;mierci11 a bę1lziemy mieli obraz
hi toryczn!'j roli ówczesnego teatm, któr) w oct'nie r ligijnej problematyki swoj j w półcz~· no'ci zajmował po tawę, dającą się
okr 'lić mianem: orientacja postępowa .
pokoleń, że staroż) Lny autor żył i tworz)l w czasach r.

Mają

rozum ci, którzy chętnie stare piją wino,
I ci, którzy na stare chętnie patrzą -rzeczy.
Skoro wy tak lub.i1cie dawne dzieła, słowa
Tościie lubić powinni także ·dawne sztuki.

Zatem gd}h.rśmy z puihłicznych głosów zrozumieli,
Że się Plauta komedyj pilnie domagacie -

Dajemy dziś wam jedną jego starą eztukę,
Którą wyście cen.i•l i, co jesteście starsi,
Lecz ci młodsi, wiadomo, jej przecież nie znają;
Więc żeby ją poznali damy im tę możność .
Gdy ją grano raz pierwszy, ona zwyciężyła
Wszystkie inne komedie. Było to wówozas, k iedy
Wśród nas żył kwiat poetów, którzy je>tł.nak wczoraj
Ode.szli tam, gdzie każdy .spośród was odejdzie.
Lecz chociaż już n.ire żyją - żywym są pomocrii
A tera:i; wy - najmilsi wszyscy tu widzowie
Posłuchajcie łaskawie całej na.s'Zcj trupy.*)

*)

W!Jjątek z Prologu komedii PLAUT A „Losując!) albo Kasina". - Porównaj: T. Mace ius Plautus - Komedie. Przeloż!)ł, wstępem, streszczeniem
opatrz!Jł Gustaw Prz!Jchocki. Kraków 1931. Tom I, str. 189/190

