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Jean Giraudoux (1882-1944), 
dramaturg i pisarz francuski. Pochodził 
z rodziny wieśniaczej, kształcił się w Chateau
roux i w Paryżu, a także przez pewien czas 
w Monachium, gdzie pogłębił znajomość 
kultury niemieckiej . W Harwardzie był lekto
rem. Zajmował się również krytyką. Podczas 
I wojny światowej służył w wojsku, w stopniu 
sierża nta. Z doświadczeń tego czasu powsta
ło kilka opowiadań. Początkowo pisał tylko 
nowele i powieści , ale po poznaniu aktora 
i reżysera L. Jouveta od 1930 poświęcił się 
wyłącznie dramaturgii. 

Jego sztuki wystawiano na wszystkich 
scenach świata: Amjitn'on 38, Judyta, Wojny 
Trojańskiej nie będzie, Elektra, w których na 
nowo interpretował antyczne mity, ale także 
Ondyna nawiązująca do mitologii germań
skiej. Dramaty Giraudoux, również o tematyce 
współczesnej, jak Apollo z Bellac czy Wan'atka 
z Choi/lot, są pełne niedopowiedzeń, aluzji, 
znakomicie zarysowanych postaci. 
Twórczość Jeana Giraudoux, dyplomaty, 

prozaika i jednego z czołowych francuskich 
dramaturgów współczesnych, cechuje się 
oryginalnym zespoleniem ludowych tradycji 
francuskich i olbrzymiej erudycji, wyniesio
nej jeszcze ze studiów w ekskluzywnej Ecole 
Norma le Supeńeure . Działalno ść literacką 

rozpoczął ja ko powieściopisarz, będący pod 
wyraźnym wpływem Paula Moranda. Za ukoro
nowanie prozatorskich dokonań 

Giraudoux uznawana jest powieść Bella 
(1926), ale prawdziwy sukces przyniosły mu 
dopiero dramaty. Do pisania dla sceny nakło
nił go Louis Jouvet- wybitny aktor i reżyser, 
uznawany dziś za jednego z najwybitniejszych 
inscenizatorów we współczesnym teatrze 
francuskim. Dramaty Giradoux po dziś dzień 
zadziwiają finezyjnymi dialogami i mistrzow
sko stopniowanym napięciem. Upust znalazła 
w nich też rozległa wiedza i erudycja autora, 
objawiająca się nierzadko w kunsztownych 
asocjacjach i symbolice o głębokim podłożu 
kulturowym. 

W pierw
szej połowie 
XX wieku 
pojawiła się 

w Paryżu 
interesu
jąca moda 
literacka. 
Pisarze się
gali po mity 
antyczne czy 
biblijne, aby 
na owych 
prastarych wątkach, często przewrotnie 
odczytywanych, demonstrować współczesną 
problematykę. Zyskiwali w ten sposób głęb
szą perspektywę myśli i wyobraźni, wydo
bywali dowcip kojarzenia starego z nowym, 
odświeżali i wzbogacali wyraz artystyczny. 
Prawdziwym mistrzem w tym rodzaju okazał 
się Giraudoux, najwybitniejszy z dramaturgów 
francuskich okresu międzywojennego, uzna
wany za czołowego odnowiciela piśmiennic
twa teatralnego tamtych lat. 

„Chwyt antyczny" - przebieranie współcze

śnie rozumujących i czujących bohaterów 
w starożytne kostiumy i sytuacje - nie wyczer
puje jeszcze istotnych zagadnień twórczości 
Giraudoux. Przy całej klarowności i elegancji 
dialogów jego komedie mieszczą w sobie 
wcale nie proste i nie zdecydowane treści; 
jego koncepcję świata wywodzono z filozofii 
platońskiej, z tym że zawiera ona w sobie 
zarazem dwudziestowieczną ironię i scepty
cyzm, pozwalające traktować dane zagadnie
nia ciągle od nowej, odmiennej strony, tak że 
w końcu idea autora staje się wieloznaczna 
lub przez niego samego sprowadzona do pa
radoksu. 

Dzieło Giraudoux zawiera w sobie wiele 
podstawowych dylematów rlzisiejszego świa
ta, sprowadzonych do niepokoju wobec nie
doskonałości istnienia, oglądanych poprzez 
Lo_s osob~wości ludzkiej, a także poprzez kon
flikty polityczne, moralne, filozoficzne. 







AMFITRION 38 
Jestto, jak nazwa wskazuje, trzydziesta ósma 
sztuka teatralna o miłości boga Jowisza do 
Alkmeny, żony Amfitriona. Giraudoux w tej 
komedii na nowo interpretuje antyczny mit 
o zauroczeniu boga Jowisza kobietą - Alkme
ną. Dialogi pełne są niedopowiedzeń i aluzji, 
a postacie znakomicie zarysowane. Znajduje
my tu odwieczne dylematy o wyższości świata 
bogów nad światem ziemskim, przykłady bo
skich zachcianek i ludzkich oporów wobec ich 
spełniania. Dialogi Alkmeny i Jowisza dowo
dzą, iż autor z dystansem i ironią odnosi się do 
spraw „boskich", stając po stronie „ludzkiej". 
Widzowi pozostawia ocenę, czy zmysły są waż
niejsze niż dusza, złudzenia lepsze niż cnota, 
a przyjaźń bardziej wartościowa niż miłość. 

Jowisz urzeczony urokiem Alkmeny, jak 
zakochany śmiertelnik, wystaje po jej oknem, 
śledzi cień na firance i zastanawia się wraz 
z Merkurym, jak zdobyć wierną żonę Amfi
triona i spłodzić z nią największego herosa, 
Herkulesa. 

fieI'U~fł (gr. Zeus, łac. Iuppiter) - naj
wyższy bóg rzym ski, utożsamiany z greckim 
Zeusem. 

Na przestrzeni wieków nie był niezmienny, 
nie był też ucieleśnieniem najwyższych cnót. 
Posiadał także ludzkie cechy i charakter, choć 
oczywiście rozbudowane, jak przystało na 
tego , kto panuje nad władcami śmiertelników 
oraz nad nieśmiertelnymi bogami. Począt
kowo rządził jak tyran i dwukrotnie nawet 
chciał zniszczyć rodzaj ludzki. Bogowie byli 
świadomi jego mocy i dlatego słuchali go; 
czasem wprawdzie niechętnie, zdarzało się, 
że buntowali się przeciw niemu. Chociaż był 
władcą absolutnym, nie rządził w sposób nie
ograniczony. To różniło go od bogów innych 
religii. Nad Jowiszem, podobnie jak nad po
zostałymi bogami i ludźmi, panowało jeszcze 
coś wyższego: los . 

Jako najwyższy władca bogów i ludzi, był 
twórcą i obrońcą praw ludzkich i boskich. Da-

wał moc królom, chronił ludowe zgromadze
nia, umacniał ład i porządek, był świadkiem 
i obrońcą przysięgi , karał niesprawiedliwość, 

chronił tych, którzy szukali u niego ratunku. 
Wszystko widział, wszystko słyszał i wszystko 
wiedział. Znał także przyszłość . Obdarzał 

ludzi dobrem i złem .. 
Rządzenie światem bogów i ludzi zbytnio 

go nie obciążało. Większość czasu spędzał na 
wspaniałych przyjęciach w pałacu na Olimpie. 
Żoną Jowisza była Junona, którą bardzo 

czcił i szanował. To jednak nie przeszkadzało 
mu czasami obejrzeć się za inną kobietą, 
która mu się spodobała. „Czasami" to jednak 
zbyt pobłażliwe określenie; Jowisz był, praw
dę mówiąc, wielkim kobieciarzem i z równą 
przyjemnością wybierał sobie kochanki spo
śród bogiń, jak spo ś ród kobiet śmiertelnych. 
Z kobietami nie zawsze szło mu łatwo, a nie
które śmiertelne kobiety nawet wcale go nie 
pragnęły. Nie wahał się jednak zmienić na 
przykła d w ich męża, łabędzia, deszcz lub 
cokolwiek innego, by je zdobyć. Ze ś miertelną 
kobietą Alkmeną miał syna Heraklesa. 

MERKURY (gr. Hermes, łac. Mercurius) 
- rzymski bóg handlu i zysku , utożsamiany 
z greckim Hermesem. 

AMFITRION - król Tirynsu, przybrany 
ojciec Heraklesa. 

Jego postać ożywa wciąż na nowo w po
wieściach i na scenach jako typ zdradzanego 
męża. Przy czym jego historia wcale nie była 
typowa: został zdradzony przez wierną żonę. 
Nie można jej jednak niczego zarzucić, gdyż 
uwiódł ją sam Jowisz, i to tak, że o tym nie 
wiedziała, ponieważ przybrał postać Amfitrio
na. Alkmena stała się w ten sposób matką naj
większego herosa greckich mitów, a Amfitrion 
rogaczem. 

ALKMENA - żona Amfitriona, matka 
największego bohatera greckich mitów, 
Heraklesa. 



Wydawać by się mogło, że jako matka 
Heraklesa, największego herosa, zyskała do
stateczną sławę. Znacznie sławniejsza stała 
się jednak z powodu pytania: czy była wierna 
swojemu mężowi. Bowiem kiedy jej mąż Am
fitrion zajęty był jakimiś wojennymi obowiąz
kami, Jowisz przybrał jego postać i przyszedł 
dojej sypialni. Wkrótce potem zjawił się tam 
też Amfitrion, który niespodziewanie wrócił 
z wojny. W odpowiednim czasie Alkmena 
urodziła bliźnięta: najpierw syna Jowisza 
Heraklesa, a zaraz po nim syna męża Ifiklesa . 
Do śmierci wierzyła, że nie dopuściła się nie
wierności; jej mąż był jednak innego zdania 
- lecz co mógł począć, skoro uroda jego żony 
oczarowała nawet władcę Olimpu? 

I! ą 17j1 _córka króla etolskiego Testiosa, 
żona króla Sparty Tyndareosa. 

Z władcą Olimpu Jowiszem miała dwoje 
dzieci; ale trzeba przyznać, że z zachowaniem 
godności, przynajmniej z jej strony. Kiedy 
Jowisz nie mógł jej uwieść, przemienił się w 
łabędzia i niczego nie podejrzewającą, zasko
czył. 

Informacje o postaciach mitologicznych pocho
dzą z książki Vojtecha Zamarovskiego: Bogowie 
i herosi mitologii greckiej i rzymskiej. 
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