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Alkmena: fikcja 

„Co mi ta ojczyzna"-- ---- -- ----- ------- -- - ------- - -- ---- ---- --- ----- ------ --- ------- -- -- -- - -----

ALKMENA Już idziesz, Amfitrionie? Ach, jak meczy 
Mnie JUŻ ta twoja stawa, mój kochany' 
Chetnie oddala bym ten diadem, który 
Zdobyłeś dla mnie. za bukiet fijotków, 
Zerwanych ro ie, koto jakiejś chaty. 
Czeg nam t rzeba wiecej prócz nas samych? 
Tyle c1 arzucaia obowiazków, 
A to korona, a to znów buława . 
Co prawda, kiedy nasz lud wiwatuje 
N t OJa cześć i nie wie JUŻ z zachwytu, 
Jakim ci jeszcze nazwać m imieniem, 
Mi to pomyśleć , że należysz do mn ie. 
Ale czy taka krótka chwila szcześc1a 
Może m1 wynagrodzić lata strachu. 
Gdy wiem. ze w twoja pierś celuja strzały? 
Jaki ten dom jest. gdy cie nie ma. pusty1 

Jak te godziny wloka s1e i wloką , 

Ile to trwa, zanim m1 dzień wypełnia! 
Ach, Amfitrionie! Co mi ta ojczyzna 
Zabiera w tobie, dziś dopiero czuje. 
Kiedy cie mogłam mieć przez dwie godziny. 

- - - ------------ -- -- ------------------------------------------ „Czy to jest moja reka? Moja pierś?" 

ALKMENA Predzej zwatp1tabym w siebie! 
Predzej bym w moim najglebszym odczuciu. 

Które wyssatam z piersi mojej matki, 
A które mówi m1: jesteś lkmena, 

Predzej bym s1eb1e uznała za Persa . 
Czy to jest moja reka? Mo1a pierś? 

A to odbicie w lustrze? Czy to ja? 
On miałby być mi bardziej niż ja obcy? 

Zabierz mi oczy. bede go styszata , 
Zatkaj mi uszy, wciaz bede go czuta, 

Czucie mi zabierz. bede nim ddychać, 

Zabierz mi oczy, uszy, czucie. powonienie, 
Odbierz mi wszystkie zmysły. zostaw serce: 

Ten dzwon wystarczy m1 do tego. żeby 
Rozpoznać go w na1 iekszym tłumie ś iata 

Wydal misie tak piekny jak nigdy. 
Jakby to nie byt on, lecz jego portret , 

Obraz namalowany rzez artyste, 
Wierny, Jak żywy, a zarazem boski . 

Stanat przede mną, ja nie wiem, Jak sen, 
A mnie takie uczucie ogarneto. 

Takie szczeście ogromne i nieznane, 
Kiedy sie do mnie zbliżył Jakby w glorii , 
Promienny triumfator spod Pharissy -

Tak, to byt on, Amfi rion. on, syn bogów1 

Tylko że mnie zdawało sie. jakby on sam 
Juz stał sie bogiem - miał m cheć go spytać, 

Czy aby z gwiazd nie zstąpił utaj do mn ie. 

------- -------- -- ------ ----------- ----- ------- ------- -- ---- ---- ----- -----gwałt symbolizuje gwałt 

„Kobiety to matki, córki i żony - a zatem symbole czystości. opiekunki 
i przekazicielki tradycyjnych wartości; to one przecież rodzą wojowników 

i wodzów narodu. Jednocześnie kobiety są ofiarami: narażone na uwiedzen ie, 
gwałt i splamienie, stanowią ucieleśnienie niebezpieczeństw , jakie groża 

narodowemu terytorium, ich podatność na gwałt symbolizuje gwałt, 
jaki grozi oiczystej ziemi . Wreszcie kobiety pojawiaJa sie (. „) 

w roli zdrajczyń narodu, które aktywn ie przyczyniają sie do osłabienia Ojczyzny." 

Julie Mostov 



„Od e J de w góry" - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- ---- -- - -

ALKM ENA Ty łajdaku' Nikczemniku' 
Jak śmiesz s1e do mnie odzy ać w ten sposób? 
Wiec nawet w obecności mego meza 
Nie moge czuć sie bezpieczna przed tobą? 
Potworze ty' Brzydze sie tobą bardz eJ 
Niż oślizgtym1 ropuchami w bagnach' 
Co c1 zrobi lam, ze przyszedłeś do mnie 
Zakryty płaszczem teJ d1abelsk1ej nocy, 
Po to by opluć mnie SWOJą trucizną? 
Czy może coś ponadto, że ci w oko 
Wpadłam przypadkiem Jak błyszczący owad? 
Teraz dopiero widze, jak mnie zwiodłeś. 
Dopiero teraz . w iasnym blasku storica. 
Moge prostacka urode parobka 
Odróznić od tych bosko pieknych kształtów 1 

Przeklete zmysły, które sie tak łatwo 
DaJą omam1ć1 I przekleta dusza, 
Co umie dżw i eczeć tak fałszywym tonem 1 

Przeklete serce, skoro nie potrafi 
Nawet SWOJeJ m1łosci zapam1etać! 
OdeJde w góry, bede zyć wśród skał, 
Na tym mart wym pustkowiu, dokąd nawet 
Sowa nie zajrzy, skoro nie mam stróza , 
Który by strzegł czystości mojej duszy. 
!dz Udał c1 sie t óJ haniebny podstep. 
Który na zawsze odebrał mi spokój . 



r ----- ------ ---------------------- ----------------------------------
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Amfitrion: fikcja 

AMFITRION Jak mi ob rzydły twa rze tych dowódcow. 
Przyszli . bo kazdy z nich ma obowiązek 

Pogra ulować mi tego zwyciestwa . 
I bede musiał każdego z nich obj ąć, 

Chociaz bym wo l ał do piekła go wysłać . 

Ani Jednego, który byłby godny, 
Żebym otworzy ł przed nim szczerze serce. 
Ktoś kradnie klejnot z zamknietei szkatułki 
N1 łam iąc przy ym pieczeci - no, dobrze: 

Kuglarze też potrafią na od leg łość 

Wyjąć coś z reki, ma1a s 01e sztuczki. 
Ale zeby meżow11ego wygląd 

Ukraść 1 sprzedać ot, tak Jego zonie, 
To JUZ jest sztuczka aprawde szatariska. 

Jeszcze sienie zdarzyło , żeby w izbie 
Oswietlonej św i ecami ktoś nie pozna ł , 

Bedąc przy zd rowych zmysłach, swoich bl isk ich 
Oczy wyjęte z Jam i położone 

Na stole, członki odciete od ciała . 

Palce 1 uszy w pudełkach i puszkach -
Kazda by po tym rozpoznała rneża . 

Teraz wypadnie znaki im ypalać, 
Na szyi w ieszać, Jak baranom, dzwonki . 

Do zdrady ona jest tak samo zdolna 
Jak jej turkawka . Predzej JUŻ uwierze 

W uczciwość łotra, co ciekł od stryczka, 
N1z w podłość i podstepność tej kobiety. -

Po prostu zwanowata ... 

„sacratio lub devotio (dowódca poświeca wtasne życie bogom pod ziemnym , 
aby zapewni ć sobie zwyciestwo)" 

Giorgio Agam ben, Profanacje 



Mo no log Amfitriona, materiał- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -

„Gdy przed trumną stoję, mówić muszę o śmierci, 
o wszechwładnej pani wszystkiego. co żyje. 
Wszystko, co żyje, umiera. a wszystko, co umiera, żyto przedtem. 
Gdy kamień na tafle. spokojnej wody rzucamy. powstają kręgi , 

idące wszerz i zamierające powoli. 
Tak Żyją ludzie, gdy śmierc i bramy przepastne przekroczą; 
kręgi powoli zamierają i n i kną, pozostawiając po sobie pustotę. 
Zyto ludzi mnóstwo i wszyscy pomarli. 
Pokoleni a za pokoleniami do wieczności przechodzą , 

pozostawiając po sobie wspomnienia, 
gdzie imion nie ma i nie ma nazwisk. 
Gdy warstwy ziemi otwarte przeli cze i widzę szkielety, 
t wierdze, że są szkielety żywe, 
przejrzyste, świeże i młode, tak ... 
Gdy warstwy ziemi otwartej przeliczę 
i widzę przesztości gościńce, po których kroczy ludzkość 
i po których teraz stąpa historia, widzę umoszczone twarde drogi , 
które ludzie, pokoleniami idąc w życie 
i pokoleniami umierając, mościli życiem swoim, 
tak ... jak i ś miercią. 
Pokolenia, które zostawity ślady, szkieletami 
i pracą codzienną i codziennym odpoczywaniem, 
mości ty gośc iń ce trwałe i wieczne, 
lecz wszędzie, gdzie gościńce mają skręt y , 

wszędzie, gdzie zatomy drogi, 
gdzie ludzi wahania i gdzie ludzi matych trwoga , 
stoją na za tomach, jak drogowskazy, olbrzymie głazy ... 
świadczące o wielkiej prawdzie bytowania. 
Stoją olbr zymie głazy samotne" 

Józef Piłsudski, 
urywki z przemówienia przy składaniu prochów 
Juliusza Słowackiego do grobów królewskich 
(28 czerwca 1927 roku) 

AMFITRION Wroce tu zaraz z gromadą przy1aciół, 
Uzbro1onych po zeby. Onr dom otoczą 
Aja. Jak osa. w pierś mu wb11e żądto 
I wszystkie sokr wypiJe mu z crata , 
Że wiatr pomiatać będzie jego ścierwem! 

CHARYSA Dlaczego sie nre mogę zdecydować, 
Zeby publicznie przyprawić mu rogi 
1 w taki sposób ukarać nędznika? 
Ż tu1e te raz, ze uchodze wszedzie 
Za na1uczciwsza kob i etę w tym względz i e! 

Tobie to by s1e zdała szczwana baba , 
Jakich tu nie brak. chytra intrygantka. 
Co by cie utopiła w słodkich stówkach, 
Zebyś sien ie ybr ydzal na jeJ gacha . . 

Charysa: fikcja 

Piosenka Cha rysy. materia I--------------------------- --- -- ----------------------------------- · 

Ach. jaki blaski Co to za klejnot. pani? 
Ale tu znaku Amfitr iona nie ma. 

'ie. pani A? Coś c1 sie przywidziato. 
Tu aj yry ta jest inna litera. 
To duze J. 
Tak, J, na pewno. 
Dlaczego, pan i, to cie tak porusza? 
Straszne! Czyżbyś s1e, pani. pomyl ita? 
Co do tego znaku . 
No i-? 
UspokoJ sie, pani 
Jeszcze s1e wszystko obróci na dobre. 
Na pewno, pani, Ja przec1ez nie wątp re . 

Kobieta w takich razach s1e nie myli. 
Można wziąć nre te suknie": nre te miske -
Wtasnego meza poznaje siew ciemno. 
Mam nadzieje. ze jesteś , panr, pewna -? 
To przywidzenie , pani , to z miłośc i 
Nre drecz sre. pani. na zapas ym wszystkim. 
Ze w tym jest jakaś pomyłka, to pewne 

Cha rysa + Soziasz. pragn i en re Apolla - - - - -- ---- --- - - ---- ------ ------ --- - - -- ------------- - - - --- -

CHARYSA Padam przed tobą na ziemie skruszona. 
SOZJASZ Chyba masz bzrkal 
CHA RYSA Tak, ty J esteś nim' 
SOZJASZ Co jestem? Krm? 
CHARYSA Ach, czemu sre zapierasz? 



SOZJASZ Czy wszyscy dz1s1aj tu powariowali? 
CHARYSA Czyz z twrnch gniewem rozżarzonych oczu 
Nie patrzy na mnie świetlisty Apollo? 
SOZJASZ Co? Ja? Apollo? Diabeł cie opętał? 
Tamten psa robi ze mnie, a ta boga' -
Ja Jestem znany szystk1m stary os1ot 
SozJasz1 (wychodzi) 
CHARYSA Że co? Ty SOZjasz? Ty Sozjasz? Mój stary 
Dobrze m1 znany osioł Sozjasz? Draniu ' 
No to poczekaJ, Jaksie JUŻ przyzna Jesz, 
To teJ k1etbasy dzisiaj sienie najesz. (wychodzi) 

Mo no log Cha rysy, mate 1· i at - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ---- - - - -- 
„J este m zgubiona. Jestem pijana. Jestem nieczysta. („.) Byłam n i egdyś pełna powagi. 
i nie urodziłam się po to, by stać sie szkieletem 1 („.) Jego tajemne czułości uwiodły mnie. Po
szłam za nim, zapominają c o wszelkich obow i ązkach ludzkich. Co za życie 1 

Prawdziwe życie jest nieobecne. Nie ma nas na świ e cie. Idę tam , dokąd on idzie, tak trzeba. 
Często unosi się na mnie gniewem, na mnie, biednq duszyczkę. Demon 1 („.) 

Widziałam całą dekoraCJe, którą otaczał sie w wyobraźni: ubrania, tkaniny, meble; 
użyczałam mu broni, innej twarzy. Wszystko, z czy m się stykał , widz iałam tak, 
jak on sam pragnąłby dla siebie stworzyć. Kiedy jego umysł zda wat misie bezwładny, towa 
rzyszyłam mu, daleko, w osobliwych i zawitych uczynkach, dobrych albo złych: 
pewna byłam , że nigdy nie wejde do jego świata. („.) Ach, nigdy nie byłam o niego zazdrosna. 
Wierze, że mnie nie opuści. Co począć? On jest niepoczytalny ; nigdy nie bedzie pracował. 
Pragnie żyć jak lunatyk. Czy sama tylko jego dobroć i miłosierdzie dałyby mu prawa 
w rzeczywis tym świecie? Chwilami zapominam o litości, która mnie dopadła: 
uczyni mnie silną, ruszymy w podróże, zapolujemy na pustyniach, 
będziemy spać na bruku nieznanych miast, niepomni na nic, beztroscy. 
Albo zbudzę siei zmienione będą prawa i obyczaje - dziek i jego magicznej władzy - albo 
świat, pozostając taki sam, przyzwoli na moje pragnienia, radości, nieoględne kroki. („.) Wy
mogłam na nim obietnice, że nie porzuci mnie. Złożył ze dwadzieścia razy 
te obietnice kochanka.(. .) Jestem jego poddaną. -
Ach, jestem szalona 1

" 

Arthur Rimbaud, Sezon w piekle 

------ --- ------ --- - ---- - -- - ----- -------- -- - --------

JUPITER Jego nieśmiertelnego obl icza, Alkmeno, 
Ty jeszcze nie znasz . Serce cr ze szczescra 
Na jego widok stopi sie jak wosk. 
A wobec zaru miłości do nle'go, 
To, co czujesz do meza , bedz1e lodem. 
Ba, gdyby dotknął teraz twojej duszy 
A potem odszedł, powrócił na Ol imp, 
To byś po Jeta to, co niepojete, 
I za pła kata, ze musisz tu zostać . (..) 
Nie chc ialabys mu iego nadludzkiego 
Istnienia. dziecko, osłodzić choć troche? 
Nie pozwoliłabyś mu ztozyć glowy, 
Porządkującei świat, na twojej piersi, 
Gdyby tego zapragną!? Ach, Alkmeno ' 
Nawet Olimp Jest szar bez miłośc i 
Jak i pozytek z modłów ziemskich plemion. 
Lezących w prochu , ma stesknione serce? 
On chce, żeby nie jego wiecznie mglisty 
Obraz kochano, lecz j ego s a m e go. 
Chciałby sie sarn przegladać w czyjejś duszy. 

idzieć swóJ blask odbity w łzach zachwytu . 
On. widzisz. tyle rozsiewa radości 
Miedzy n rebem a ziemia, nieustannie -
Gdyby wiec los wyznaczyl c ie do tego, 
Byś swoim Jednym jedynym uśmiechem . 
Wyraz iła mu wdz1eczność szystk rch stworzen , 
Niczego w1eceJ on od nich,i;iie.2ąda -
Czy wtedy byś - nie moge o tym myśleć, 
Spraw, żebym już nie myślał. 

Jupiter: fikcja 

---------------------- ------------------

Mo no log J up 1te ra, mater 1 aty - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - --- -------

„Nie nadaje sie do życia z ludźmi, to smutna prawda, ale ta~ j_est, a jeśli mam bez ogródek 
wyjaw i ć przyczyn ę: nie podobają misie. („.) Czuje sre zle wsrod ludzi nre tyle dlatego.: ze są 
inni niż bym sobie życ z ył , lecz ż e raczej ja sam nre jestem taki, jak bym tego pragnął. 

Heinrich von Kleist, 
List do Ulryki von Kleist 

Berlin, 5 lutego 1801 



„N_ie mam innego życzeni a, Jak tylko umrzeć, gdy dokonam trzech rzeczy: doczekam sie 
dziecka, napisze piekny poemat, speln ie wielki czyn .(. .. ) Najwzni oślejszym darem życ i a 
1est to, ze mozna wzniośle nim pogardzać." 

Heinrich von Kleist, 
List do Ulryki von Kleist 

Z wyspy na Aarze, pod Thun, 1 maja 1802 

„Wszelk ie stany uczuc iowe mają zapewne swe pod loże w organizmie ... " 

Heinrich von Kleist, 
List do Ulryki von Kleist 

Berlin, 12 stycznia 1802 

„W mia re Jak gaśn ie i słabnie refleks Ja o świec i e organ icznym, jego wdzięk nabiera blasku 
i s ity. Ale tak, jak przec ięcie dwóch linii po jednej stronie jakiegoś punktu odnajduje sie znowu 
po przej śc iu przez nieskończon ość po jego drugiej stronie, albo jak obraz we wk leslym zwie r
ciadle, który oddaliwszy siew ni eskończonoś ć , staje raptem znowu tu ż przed nami - tak też 
kiedy przez nie s kończoność p1·zejdzie poznanie, wdziek pojawia sie znowu, w na1 czystsze1 
swo1eJ postaci , ob1awia1 ącej sie w takim c iele ludzkim, któremu w ogóle brak św i adomośc i 

lub którego świadomość 1est ni eskończona, to znaczy w manekinie albo w Bogu." 

Heinrich von Klei st, O teatrze marionetek 

JUPITER Dobrze' 
Ty Jesteś Amfi t rionem 
AM FITRION Jestem nimi -
A ty? Kim jesteś ty, straszliwy duchu? 
JUPITER Amfitrionem Sadziłem, ze wiesz o ym. 
AM FITRION Amfitrionem I Nie, tego zaden cztow1ek 
Nie zrozumie. Mow jaśniej . 

ALKMENA Co to znaczy? 
JUPITER Amfitrionem! Ty gtupcze! Jeszcze warp1sz? 
Argatifontidasem. Fotidasem. 
Warownym zamkiem Kadmosa i Grecja . 
światłem , eterem i wszystkim. co płynie, 
Wszystkim. co byto, co jest i co bedzie. 

1 

Merkury: fikcja 

Merkury, suk i n syn - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHA RYSA Można powiedzieć cos. 
MERKURY E. szkoda czasu . -
O co pyta tas. o Już ie?•.· wystarczy. 
W tym w1dow1sku Jesteh1 Lakończykiem 
CHA RYSA Gamoniem 1esteś . Mow1 s1e: na1drozsza. 
Myśl o mnie i s1e nie martw, 1 tak dalej . 
MERKURY Co c1 do gtowy przychodzi. do diabla? 
Mam dla roz1ywk i stroić z Loba miny . 
Co ktoś przez 1edenaśc1e lat matzenst wa 
Do powiedzenia miał. to 1 powiedział. 

CHARYSA Ty głupku Jeden. spój rz na Amfitriona, 
Jaki jest czu ł y, 1ak na1prostszy z ludzi, 
I slydz sie, że cie pan z wielkiego świata 
Prześc 1gnal w zwykte1 m1łosc1 do żony 
MERKURY Dla niego to jest wc1aż miodo y m1esiac 
Wszystko s1e godzi w pewnym wieku , dziecko. 
Tego, czym s1e podniecasz u tych młodych , 

W naszym wydaniu nie chcialbym oglądać. 
Daliby nam, gdybysmy. stare osty, 
Zaczeli nagle ie do s1eb1e dz 1 ecLyć1 

CHARYSA Cham' Co to gaoa! Mysl1sz. ze Ja moze 
Nie 1estem zdolna Już-? 
MERKURY Tego nie mowie. 
Na to, co widac, można przymknać oko, 
Po ciemku Jestes szara, ale w dzień 
Zrobi toby sie zb1egow1sko. gdyby 
zortjakiś mnie podku~do umizgow. 

CHARYSA Czy nie pobiegłam, 1ak s1e tu zJaw1łes. 
Pod studnie zaraz? Nie upie tam włosów? 
Nie załozytam teJ czystej sukienki? 
I o co to? Zebys mnie z błotem zmieszał. 
MERKURY Tam, czysta suknia 1 Gdybys m gta suknie 
ZdJ!"lć z s1eb1e, która data c1 natura, 

achnatbym reką na ten brudny fartuch . 
CHARYSA Kiedys s ie o rnrne stara!. podoba ta 
C1 sie ta suknia Mus iałam ja nosić 
W kuchni. przy praniu. przy koszeniu trawy. 
Moia to wina że czas ia po argat? 
MERKURY Nie, ale ja jeJ tez me zaceruie. 
CHARYSA O, draniu ty! Nie zastużyleś na to, 
Zeby mieć wierna 1 uczciwa zone. 
MERKURY Wolałbym , zebyś była mrnei uczciwa, 



Za to tym swoim kłót l iwym Jazgotem 
Nie urywała mi bez przerwy uszu . 
CHARYSA Ach tak? Czyli w ogóle n asz m1 za złe. 
Ze dbałam o móJ honor 1 opinie? 
MERKURY Nic podobnego. Obaj o swoja enole. 
Tylko nie obnos s1e z nią po ul icach, 
Dzwon1ac Jak sanie jadące na targ. 

Merkury. złodziej -- -- - - - -- - - -- ------- -- - -- - - ----- - - - - ------ - -- -- ----------- ------------- - - ---- - - -

SOZJASZ (do s1eb1e) 
Wieczni bogowie! Co ja przeskrobałem , 
Ze musze wyrzec s1e samego siebie, 
Dac oszustowi imie sobie ukraść? 
MERKURY Co tam do siebie mamroczesz przez zeby? 
SOZJASZ Nic, nic takiego. co wziąłbyś mi za zte 
Ale na wszystkich greckich bogów, którzy 
Maja władze nade mna i nad tobą, 
St agam cie, zebyś mi przez krótka chwile 
Pozwolił mówić z tobą bardziej szczerze. 
MERKURY Mów. 
SOZJASZ Ale kij twój nie bedzie s1e wtrącał 
Do tej rozmowy ) Wiesz co? Proponuje, 
Zawrzyjmy rozejm. 
MERKURY Dobrze, niech ci bedz1e 
Zgadzam s1e na ten punkt. 
SOZJASZ Wiec ml wyjaśnij, 

Jak wpadłeś na ten niesłychany pomyst. 
Zeby m tak zwyczajnie buch nać im e? 
Gdyby to byt mój płaszcz, moja kolacja . 
No ale 1m1e? Mozesz się w nie ubrać? 
Możesz je wypić, Zjeść albo zastawić? 
Wiec co ci przyjdzie z tego, żeś mnie okradł? 
MERKURY Jak? Wiec ośmie lasz s1e. ty -? 
SOZJASZ Niel Poczekaj! 
Juz zapomniałeś? Zawarliśmy rozejm. 
MERKURY Ty totrzel Kłamco 
SOZJASZ Przeciwko obelgom 
Nie mam zastrzezeri, to tez moze w końcu 
Być cześć rozmowy. 
MERKURY Masz na 1m1e Soziasz? 
SOZJASZ Przyznam, ze według nie sprawdzonej plotki 
Istotnie -
MERKURY Dosyć . 

Mo n o log Mer ku re go, materia t - ---- -- ---- -- ---- ---- -- - ---- ---- - ----- ------ --- -- -- ----- - -- -- ----

„Z miłośc i , z pożądania tego, co nazywacie złem udałem siew podróż (. .. ). Mężczyźni od-
dani ztu nie zawsze są piekni, to prawda, maja jednak prawdziwie męskie zalety. Z włas nej 

woli lub też z tak iego wyboru , w którym wyreczyt ich przypadek, z całkow ic ie jasnym umy
słem i bez słowa skargi pogrążaj ą sie w żyw i oł pot epienia i sromoty, podobny do tego, w jaki 
strąca swe ofiary miłość , gdy jest dostateczn ie gteboka. („ .) Rzuc iłem siew zto, gdyż zna
lazłem w nim(. .. ) rod zaj erotyzmu. Nie buntowałem sie ani nie żądałem niczego. Moja po
dróż t o trwający po dz iś d zień okres rui, ci eżarny ozdobnym ceremoniałem(. .. ) gdzie świętuje 
sie pr zesławne popielcowe gody. ( ... ) Miłoś ci szukałem zatem z myślą o katordze. Wszystkie 
moje namietności budziły nadzieje i pozwalały mi dostrzec jej ucieleśnie ni e , pr zywodziły do 
mn ie przestępców. oddawały mnie w ich rece lub zapraszały do zbrodni. („. ) Królewski infant 
cz uje podobna. gdy rnpublika odbiera r.n u pomazanie.(. .. ) Atmosfera jest ciężka, krok sie wle
cze. Trzeba sie czołgać.(. .. ) Na to, żebym żałował swoich zbrodni, byt czas, zanim Je pope ł
niłem („.). Nie chce(. .. ) u k rywać innych przyczyn, które zrobiły ze mnie złodzieja, przy czym 
najprostsza jest głód . Moim wyborem nigdy jednak nie po odowały: bunt. gorycz, gniew czy 
inne Jak ieś, podobne uczucie. Z maniacką, zazdrosną starannośc ią gotowałem sobie t e po
dróż, jakbym stal łóżko i szykował pokój dla miłości: na myśl o zbrodni miałem wzwód." 

Jean Genet, Dziennik złodzieja 

MERKURY O tej wspólnocie nic m1 nie wiadomo. 
Bytem od dziecka samotny Jak palec 
I żadnym tozkiem. ubraniem czy chlebem 
Nigdy sienie dzielił m z nikim. 

Sozjasz: fikcja 

Odwaga--- -- - ---- - - - - --- -- --- ---- - - --- --- -- ---- ----- --------- - - - ---- ------ -- - -- ----- - -- - - - --- --

SOZJASZ (wchodzi z lotorn1q) 
E1 Ktosie tam skrada? Hola I - Wolałbym, 

Zeby byt dzień . Noc Jakoś mniei m1 - Co? 
Nic do was nie mam, panowie, po prostu 
Ta sama drogą 1dz1emy. Przys1egam, 



Że na1poczciwszy ze mnie człek pod sloricem -
Chciatem powiedzieć : pod ksieżycem. teraz -
Albo to jakieś sa tchórzliwe bubki, 
Co by mnie chetn1e -. ale mają pietra, 
Albo wiatr tylko hałas uje w liści ach . 

W tych górach wszystko słychać jakoś głośniej . 

Oslroznie' Powolutku 1 - Ale jeśli 
Nie tukne wkrótce głowa w brarne Teb, 
To chyba t rafie do krainy zmarłych. 
A niech to1 W koncu, czy iestem odważny. 
Mój pan mógt sprawdzić takze w inny sposob . 
Cały świat go podz1w1a 1 poważa . 
Ale mnie wysłać o północy w drogę, 
To, moim zdaniem, dowcip nie najlepszy. 
Trochę wyczucia. miłosc1 blizrnego 
Przydałoby sie, rócz tarana zalet. 
Którym rozb11a wojska naszych wrogów. 
„Soziaszu", mówi, „ruszaj, wierny slugo, 
Rozgłoś w eść w Tebach o moim zwyc1estw1e. 
Powiadom także ma drogą matżonke, 

Że lada chwila pojawię s1e w domu". 
Jeśli z tym nie mogł poczekać d ju ra. 
To chce być kon iem. i to osiodłanym' 

Zazdrość ---- ---- ---- ----- ----------- ---- ----- ---- ------ - -- ------- --- ----- -------------- ----- ----

CHARYSA Tymi kruczkami tu s1e nie wymigasz . 
Prędzei czy pozn1ej zemszcze sie na obie 
Za te pogardę, za to . ześ mnie zdeptał. 
Jeszcze nie zapomn1atam , com od cieb ie 
Z samego rana usłyszata dzisiaj. 
I. nie bój s1e. skorzystam z tej wolnośc i . 
Jaką m1 dałes, mów1e c1 to szczerze. 
SOZJASZ A Jaka ja '1 n1 y dałem wolność? 
CHARYSA No. pow1edz1ałeś. a byłes przytomny, 
Ze gdybym tak ci przyprawiła rogi, 
To byś tym absolutnie s1e nie przejal . 
A nawet bardzo byś s1e cieszy ł , gdybym 
Pozabawiala s1e z tym Tebańczykiem, 
No, wiesz. tym, co bez przerwy la z i za mną 
I proszę bardzo. będz ie tak, ;ak chcesz. 
SOZJASZ To jakiś osioł powiedział, nie ;a . 
Nie, zarty na bok. To nie ;a, poważnie. 
Słuchaj. w tej sprawie musisz być rozsądna . 

Filozofia- - ----------------------- ---- - --- ---- - --- ----- - -- - - -- - ----- -- - ------ - -- - - --- - --- - ---- ---

AMFITRION Przeszkodz1t? Kto? Kto ci przeszkodzi\? 
SOZJASZ Sozjasz. 
AMFITRION Soz;asz? To znaczy kto? 
SOZJASZ Kto znaczy Sozjasz? 
W tym ca ły sęk! Moge powiedzieć tylko, 
Ze Sozjasz mi przeszkodził w czasie ćw1czeri. 
AMFITRION SoZJasz! Jaki znów Sozjasz? Co za jak1s 
SozJasz . kanalia. to r, szubrawiec. który 
Prócz ciebie nosi w Tebach tak ie 1mie, 
Przeszkodził ci, gdyś ćwiczył s i ę oracji? 
SOZJASZ No. Sozjasz, parne, twój sługą, ktoregos 
Wysla t z obozu wczoraj z poleceniem. 
Zeby twoj powrót zapowiedział w domu . 
AMFITRION Ty? 
SOZJASZ Ja. To znaczy Jakie Ja. co wszystko 
Wie o naj wiekszych naszych ta1emnicach , 
O d1adem1e. szkatułce, i dokładn i e 
Takie jest Jak to Ja, co z to ba mówi. 
AMFITRION Tez, ajkr jakieś! 
SOZJASZ Najprawdz iwsze. panie' 
Niech skonam, jeśli skłamałem choć tyle. 
To Ja dotarto tu wcześnie] ode mnie. 
Czyli że w tym przypadku tak wychodzi, 
Ze JUŻ tu bylem, zanim tu dotarłem. 

IV1 ord - - - - -------- --- ---- - ------- - - --- -------- -- --- - --- --- -- ------- - - --- ---- ---- ----- - - --- - --- - --

„ Nóż? Gdzie nóż? Tu go zostawiłem. - On mnie zdradzi' Bliżej, jeszcze bl iż ej 1 - Co to za miej
sce? Sł ysze coś. Tu coś się rusza, cicho! - Tu niedaleko. („.) Cisza. Dakota cisza. Coś t aka bla
da? Cóż to za czerwony sznur masz na szyi? U kogo wys!użytaś sobie ten czerwony naszyj 
nik jak i kolcz ki swym grzechem' Czarna byłaś od tego, czarna ' Wybielitem cie? Czemu tak 
dziwnie zw is ają ci czarne wtosy - 1? - Nie plotłaś dz iś warkoczy?„ . - Nóż, nóż' Jest? Tak. (bie 
gnie do wody) Tak! Tu na dno 1 (rzuca nóż w gtqb) Wpad ł w ciemną odę jak kam i e ń. - N óż , on 
leży za bl isko, znajdą go, gdy sie bedą kąpać . (wchodzi do stawu i rzuca daleko) Nie mogą go 
zna leźć , ale latem, jak będą szu kać muszli na dnie? Ba. zardzewieje , k tóż rozpozna . Trzeba go 
byto złamać ' A musze sie obmyć . Jestem we krwi . Tu plama - i tu także . Nodchodzq ludzie" 

Georg Buchner, Woyzeck 



Transakcja: nie-fikcja 

„Czas kryzysu ma to do siebie, że z wiąz ki miedzy płcią, a na rodowośc ią ujawniają swoje naj 
bardziej groteskowe oblicze" 

Agnieszka Graff, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie 

AMFITRION Chce wreszcie sie dow1edz1ec! Mów: kim Jesteś? 
Błyskawice i grzmoty. Sceną zosnuwOJQ chmury. 
Z obłoków zlatuje no z1em1ą orzeł niosoc piorun. 
JUPITER Chcesz s1e dowiedzieć? 
Chwyto piorun . Orzeł odlotu1e. 
LUD Bogowie' 
JUPITER Kim Jestem? 
DOWÓDCY I PUŁKOWNICY To oni On sam' Sam straszny Jupiter' 
ALKM ENA Ostonc1e mnie, bogo ie' (poda w rom1ono Amfitriona) 
AMFITRION Chyle kornie 
Przed tobą gło e. boże gromowładny' 
Wszystko, co moJe. należy do ciebie. 
LUD To oni Na ziemie' Wszyscy na kolana' 

szyscy rzucojo się no z1em1ą, z wy1otkiem Amfitriona. 
JUPITER Upodobałem sob ie. Amf trion ·e. 
Twój dom, a ze z gościny Jestem bosko 
Zadowolony, chce ci to okazać. 
Porzuć wiec teraz wszystkie czarne myśl i 

I rozchmurz serce, bo czeka c ie tryumf. 
To. co sam sobie uczyniteś we mnie, 
Nie przyniesie ci u mnie. Jako tego. 
Kim Jestem wiecznie, UJ my ani szkody. 
Jeśli ci za nagrode moja wina 
Wystarczy, to uprzejmie sie pożegnam 
I pojde sobie. Odtad twoja slawe, 
Jak móJ świat . ograniczać bedą gwiazdy. 
Gdybyś byt z tego n ezado alony, 
To wtedy spelnie na1w1eksze życzenie, 
Jakie ci tylko może przyJść na jezyk. 
AM FITRION Nie, tWOJ& winą się nie zadowole. 
Bo mi kie ł kuje z sercajezyk p rośby: 

To, coś uczynił Tyndareusowi, 
Uczyń 1 mnie: daJ mi wielkiego syna . 
JUPITER Niech sie tak stanie . Syn c1 s1e narodzi 



i Ji'I SWOJe naJ-





O imieniu Herkules. Zaden hero 
Dawnych czasów mu sławą nie dorowna, 
Nawet c1 moi w1eczru Dioskurowie. 
Z dwunastu zrebów gigantycznych prac. 
Zbuduje sobie n1eśm1ertelny pomnik, 
A gdy ta piramida swym w1ęrzchotkiem 
Na koniec s1egntt obrzezy obłoków , 
Wtedy po stopniach j ej weidz1e na Olimp, 
A tam Ja go powitam - Jako boga . 
AMFITRION Dziek u ie c11 A Jej mi nie odbierzesz? 
Patrz, nie oddycha . 
JUPITER Zostanie rzy tobie. 
Ale jeJ nie budź, Jeśl i ma tu zostać. 
Hermesie1 

·. 

Znika w chmurach. ktore tymczasem się roz '.'Orfy ukozu1ac 
w1erzcho!ek Olimpu ze spaczy 'VOjQcymi nań bogami. 
ALKMENA Amf trion1e! 
MERKURY Już , JUZ, bosk i! -
Tylko Jeszcze temu głupkowi powiem. 
Ze juz mi s1e sprzykrzyło nos i ć j ego 
Obrzydłą gebe, ze ją zmyJe teraz 
AmbrozJa z m Jej ol1mp11skiej I arzy 
I ze to lanie godne uwiecznienia 
Zaaplikował mu nikt inny, tylko 
Posłaniec bogów. skrzydtonog1 Hermes1 (znika) 
SOZJASZ Obyś jUi nigdy nie chc1at mnie uwieczniać' 
Jak długo zyje. nie widziałem dotąd 
Tak 1 e~o p1ek1elnego zab1Jak1. 
DOWODCA PIERWSZY Niespotykany tryumf -
DOWÓDCA DRUGI Co za s"2we! 
PUŁKOWNIK PIERWSZY Wszyscy przeieci tak -
AMFITRION Alkmeno' 
ALKMENA Ach! 
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N2169 A.FISZ Sezon 2009/2010 

Premiera 

27 lutego 2010 r. 'I~ EA. 'I~ R ił 1..4 ~ I'. 

Mit o Amfitrionie 
na scenie Starego Teatru 

Historia wodza Amfitriona i jego żony Alkmeny uwiedzionej przez Jowisza była prezentowana na 
naszej scenie już w wieku XIX. Pierwszy raz, prawdopodobnie w 1821 roku, podczas antrepryzy 
założyciela krakowskiej sceny narodowej Jacka Kluszewskiego, zagrano Amfitriona Moliere'a 
w przeróbce Franciszka Zabłockiego. Nie jest niestety pewne, czy przedstawienie odbyło się 
(odnotowano jego zapowiedź). W roku 1886 podczas dyrekcji Jakuba Gliksona miała miejsce 
premiera Molierowskiego Amfitriona również w adaptacji Zabłockiego. 
Kolejnym wariantem antycznego mitu była sztuka autorstwa Jeana Giraudoux Amfitrion 38 
w przekładzie i reżyserii Bohdana Korzeniewskiego, scenografii Andrzeja Pronaszki, z muzyką 
Zbigniewa Jeżewskiego. Premiera odbyła się 26 listopada 1948 roku na Małej Scenie (obecnie Sala 
Modrzejewskiej). Wśród wykonawców znalazły się legendarne dziś nazwiska polskiego teatru, 
m.in.: Marta Stebnicka (Alkmena), Zdzisław Mrożewski (Jowisz), Jacek Woszczerowicz (Merkury), 
Adam Hanuszkiewicz (Amfitrion) i debiutujący wówczas Gustaw Holoubek (Trębacz). W archiwach 
krakowskiego radia zachowało się unikalne nagranie fragmentów tego przedstawienia. 

Amfitrion (1886) 

O. O. /Tadeusz Pawlikowski/ 
Wykonany w sobotę (20 lutego) na benefis pana Siemaszki Amfitrion Moliere'a, spolszczony przez 
Zabłockiego, a za tym adaptowany przez polską literaturę. Zaszczyt i zysk artystyczny, jakie przyniosło 
wykonanie tego dzieła panu Siemaszce i dyrekcji okupione było obojętnością naszej publiczności, bo 
pustkami w teatrze. Godzi to się? Czyżby ta sama publiczność miała zapomnieć, że w połowie XVII wieku 
żył niejaki pan Poquelin, który pod nazwiskiem Moliere wiele i wcale niezłych pisał komedii? Czyżby 
mówiąc słowami pewnego dziennikarza „ząb czasu dotknął swoim palcem" sławę i zasługę Zabłockiego? 
Czyż się to godzi? Jesteśmy przekonani, że odpowiecie „nie!" i że się na drugim przedstawieniu tej 
nieznanej ogólnie, a niezwykłej i bardzo charakterystycznej komedii wszyscy spotkamy. 

Mitologicznego tematu do swego Amfitriona zaczerpnął Moliere z tragikomedii Plauta (Plaut mówi 
w prologu: Faciam ut commixta sit Tragico-comoedia - Reges quo veniant et di, non par arbitror 
etc.). Bajka tragikomiczna łacińskiego pisarza, opiewająca uwiedzenie nieświadomej czarów Jowisza 
Alkmeny, cnotliwej małżonki wodza Amfitriona, którego postać przybrał Jowisz, bawiąc się w gada, 
a co poszkodowanemu małżonkowi za zaszczyt tylko Plaut poczytywał - bajka ta nie mogła zresztą 

żadnego mieć dla Moliere'a uroku, nie mogła podniecać jego fantazji: posłużyła mu ona tylko za 
wybieg i jako forma do napisania parodii obyczajów Jowisza-monarchy, choć swego protektora, do 
wyszydzenia brutalnej siły nad moralnością . ( ... ) Przepyszną rolę Sozja, w której krystalizuje się nieco 
wartość tej sztuki, grał u nas pan Siemaszko, a grał ją z własnego popędu, na swój benefis, z każdej 
sceny widniała bystrość jego talentu i artystycznego opracowania. Brawo! 

Drugie przedstawienie Amfitriona („.) poprawniejszym jeszcze było od pierwszego (.„) Wykonanie 
tego utworu było jakby pojedynkiem poważnych intencji kierownika sceny z apatią publiczności. Pia 
desideria! (Pobożne życzenie! - przyp. red.) - Publiczność i apatia zwyciężyły - wielki Moliere został 
wyświęcony z Krakowa, uciekł z pustego teatru i długo znowu pewnie da na siebie czekać ... a szkoda! 

„Nowa Reforma" nr 43, 44, 45/1886 

L.K. /Ludwik Kozłowski/ 
Wystawienie na naszej scenie Amfitriona było bardzo starannym i wypadło zupełnie poprawnie. 
Strona zewnętrzna epilogu i zakończenia, przy braku właściwych urządzeń mechanicznych bez 
zarzutu przedstawioną być nie mogła, aczkolwiek zdołano uczynić ją nie rażącą. Nawet gra artystów 
była zadowalająca, a byłaby bez zarzutu, gdyby stosunki miejscowe i zwyczaje publiczności, która 
wciąż pragnie nowości, dozwoliły poświęcić przynajmniej trzy tygodnie wyuczeniu się pięknego, lecz 
trudnego wiersza Zabłockiego. ( ... ) 
Pan Siemaszko rolę tę (Sozji - przyp. red .) zrozumiał, starannie opracował, a zwłaszcza grał ją w stylu 
utworu . Dobrze odegrał pan Solski rolę Merkurego i alter-ego Sozji. Pan Rieger jako Amfitrion i pan 
Jednowski jako Jowisz i sobowtór Amfitriona, każdy w swej roli odpowiadali zadaniu, szkoda tylko, że 
pan Rieger dla krótkości czasu nie całkiem był pewnym roli, a pan Jednowski, że nie nacechował czasem 
boskości swej. Główną rolę Alkmeny powierzono pani Barszczewskiej. Artystka, której fizyczne warunki 
- jak wiadomo - nadają się do ról klasycznego zakresu i koturnowych w szczególności, była tu w swoim 
żywiole, wyglądała w ładnym stroju klasycznym prawdziwie posągowo i wykonała rolę Alkmeny tym 
piękniej, że pozbyła się tym razem niewłaściwej, monotonnej deklamacji i dykcję przybrała o tyle naturalną, 

o ile pozwalał na to klasyczny styl postaci. Ruchy, jak na grecki kostium, nie były dość śmiałe i zaokrąglone. 
„Czas" nr 43/1886 

Amfitrion 38 (1948) 

Czy warto słuchać przez ponad trzy godziny perypetii znanego mitu po to tylko, by w końcu 
dowiedzieć się, że autor komedii jest wyznawcą po prostu fatalizmu i uważa, iż człowiek nie ma 
żadnych szans, ażeby oprzeć się wyrokom bóstwa czyli właśnie losu, właśnie fatum ... 
Nie. Filozofia znakomitego, błyskotliwego, dowcipnego pisarza francuskiego nie odpowiada nam, 
ani atmosferze, w której żyjemy. Właśnie naszej, polskiej atmosferze. Jest dziwnym przeoczeniem 
kierownictwa teatru, że właśnie taką fatalistyczną komedię, bardzo aspołeczną daje nam dzisiaj , 
w okresie, gdy obraca się nowa karta dziejów Polski, gdy mówimy o przyspieszeniu marszu do 
socjalizmu, gdy zbliżamy się wielkimi krokami do dnia Zjednoczenia partii robotniczych. - Tak by 
się chciało jakiegoś odpowiednika także i w teatrze - i przychodzi się na snobistyczną, oderwaną od 
życia komedyjkę o fatalizmie, o kpinach jakie los urządza sobie z ludzi. Właśnie w chwilach, gdy u nas 
ludzie urządzają kpiny z losu! ( ... ) 

Najlepiej broniła się przed sztucznością postaci Marta Stebnicka jako Alkmena, pełna słodyczy, żaru, 
wesołości i poetycznej zmysłowości . W dużej mierze udało się również Adamowi Hanuszkiewiczowi, 
jako Amfitrionowi, stworzyć postać żywą, namiętną, zapalczywą, narysowaną zamkniętymi konturami. 
Gorzej było z bogami. Już tenże sam Hanuszkiewicz jako Jowisz, przemieniony w Amfitriona, był 
chwiejny, a Zdzisław Mrożewski jako pan bogów - mimo kilku bardzo dobrych momentów - był 

zamazany, jak tekst, któ y wygłaszał. Gorzej jeszcze z Merkurym, którego grał Jacek Woszczerowicz 
jako Antka zwierzynieckiego z jakimś nieznośnym zaciągającym akcentem, bardzo nierównomiernie 
i bardzo nieprzekonywująco rozłożonym na niektóre słowa ni stąd ni zowąd - Merkury ma być tym 
niższym rodzajem boga, ale Woszczerowicz zrobił z niego jakąś wiechowską kreaturę. Janina Porębska 
jako Eklissa była w miarę komiczna, tak samo jak Gustaw Holoubek jako Trębacz. ( ... ) 
Jeżeli nie ma powodu, dla którego gra się jakąś sztukę, to może jest powód dla kogo ją się gra. Ale 
niestety nie umiem odpowiedzieć dl11 kogo. Dla garstki publiczności z premiery „urzędowej" 
i z premiery „prasowej", dla pewnej jesŻcze ilości smakoszy estetów, snobów i fałszywych proroków? 
Ale przecież teatr pochłania nie po to miliony subwencji, by grać dla wyżej wymienionych. Ma -
zdaje mi się - jakąś inną jeszcze rolę do spełnienia, niż epatowanie burżujów, opasłych intelektem, 
napchanych elitarnymi smaczkami (takich m.in. jak niżej podpisany). 

Witold Zechenter 
„Echo Krakowa" 2 grudnia 1948 

opracowała Elżbieta Bińczycka 
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