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HETERY 
Zmysłowe są i niebezpieczne, drżą ich ciała, kiedy naciskają spust. 

Nie jesteś zbyt silny, kiedy patrzą Ci prosto w oczy „. 

Jaka różnica, czy ich wzrok, czy wycelowana prosto w wyobrazn i ę lufa ? 

Wyiscie awaryjne nie Istnieje . Pożądanie rozpalone do .„ nlkąd . 

Tylko sm1erć - ta zaziębiona kochanka - moze jeszcze Ci pomóc 

Początek tej krwawej historii zaginął. Udało się ją zrekonstruować tylko 

do pewnego stopnia, biorąc pod uwagę znane nam zdarzenia. Ich ko

lejność nie jest pewna, należy brać pod uwagę nie tylko logiczny rozwój 

wypadków, ale także sposób pojawiania się bohaterów na scenie. Wiele 

wątków do dzisiaj owianych jest tajemnicą. Zachowane urywki przynoszą 

następujące informacje: dwa lata wcześniej obywatel ateński Doradzides 

(pseudonim: Szefo) wysłał syna, Pamiętulusa, wraz z ochroniarzem Ma

monasem do Efezu, by tam, delikatnie mówiąc, odebrali pewne należno

ści pieniężne. Młodzieniec po drodze zawinął na wyspę Samos, zaszedł 

na drinka do znanego w okolicy nocnego klubu i„ . zakocha! się na śmierć 

w heterze Bakchidzie, która była wówczas wlasnością ekscentrycznego 

właściciela sieci nocnych klubów - Rębalusa (pseudonim: Żołnierz). Rę

balus dowiedział się o wszystkim i„. pierwszym lotem wysłał dziewczynę 

do Aten. W tej sytuacji gnany szaloną miłością Pamiętulus jeszcze z lotni

ska napisał do swego przyjaciela w Atenach - Ufnidesa, by ten odnalazł 

ją i za wszelką cenę uwolnił z rąk Żołnierza . Ufnides szukał jej po całym 
mieście, aż wreszcie znalazł ją w.„ Tymczasem znany ze swego okrucień

stwa i dziwnych skłonności Żołnierz nabrat tego dnia wyjątkowej ochoty 

na zabawę.„ 

Zawrotne tętno akcji, stan przedzawałowy. 

Niebezpieczne, kipiące pożądaniem kobiety, wątek kryminalny, arcyge

nialna poezja rzymska, duch grecki przemieszany z przewrotną ironią 

dziejów i szaleństwem współczesności, muza wciskająca w fotel, aktorzy 

wyciskający z siebie siódme poty. 

Zanim powiesz coś mądrego, pomyśl, czy jutro nie zabrzmiałoby to cał

kiem głupio. 

Nim zaczniesz wyciągać przyjaciół z osobistego piekła, pomyśl, czy sam 

w nim nie tkwisz. 

Ach, jak pięknie jest pomagać innym, żeby tylko nie zajmować się sobą. 

I pamiętaj: „wybrańcy bogów umierają mlodo". 

Reżyser 



Utwory wykorzystane w spektaklu Hetery 

Dwie Bakchidy Plauta - komedia powstała w późnym okresie twórczości 

pisarza, o czym świadczą liczne i obszerne partie śpiewane (cantica) oraz 

prowadzenie intrygi w taki sposób, aby widz nie był wtajemniczony w plany 

bohaterów - traktowanie publiczności na równi z postaciami występujący

mi w utworze. Plaut tworząc Dwie Bokchidy - jeden ze swoich najdłuższych 

utworów (liczy 1211 wersów), wzorował się na komedii Menandra, starożyt

nego poety greckiego, Dis eksopotón (Podwójny oszust). 
Charakterystyczne dla struktury Dwóch Bokchid jest występowanie wielu 

podwójnych elementów w świecie przedstawionym: dwie siostry-hetery 

Bakchidy, dwaj młodzieńcy (Ufnides i Pamiętulus), ich dwaj ojcowie (Doradzi

des i Gościnides), dwaj niewolnicy (wychowawca Belferus i sługa Mamonas) 

oraz dwa czarne charaktery (Rębalus i Pasożyt) . Także akcja komedii składa 

się z dwóch wątków. Pierwszy- to miłosne awantury związane z Bakchidami, 

pojawiające się na początku i końcu sztuki, spinające klamrą środkową część, 

poświęconą chytrym planom niewolnika Mamonasa, który usiłuje szczęśliwie 

połączyć obie pary kochanków. 

Dwie Bakchidy trudno przyporządkować do jednego określonego gatunku 

w twórczości Plauta. Działania Mamonasa i jego liczne podstępy skłaniają do 

uznania utworu za farsę, ale autor wykorzystuje tu wiele chwytów typowych 

dla komedii omyłek. Natomiast nieco zawikłana intryga przynosi wiele scen 

burleskowych, charakteryzujących się niskim stylem komizmu. 

Komedia Plauta jest źródłem wielu znanych cytatów (np. „Wybrańcy bogów 

umierają młodo".) i stała się także pierwowzorem dla szesnastowiecznego 

dramaturga Lodovica Domenichi, autora Le due cortigiane, oraz dla Moliera 

w jego Szelmostwach Skopena. 

' 
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Spektakl Hetery w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie powstał 

przede wszystkim w oparciu o tekst Dwóch Bakchid Plauta w przekładzie 

Ewy Skwary. Pozostałe utwory wykorzystane zostały tylko fragmentarycz

nie. Dwie Bakchidy wystawione byty w Polsce dotąd tylko raz - w 2004 roku 

przez studencki teatr „Sfinga", działający przy Instytucie Filologii Klasycznej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Rzeszowie spektakl po 

raz pierwszy realizowany jest przez teatr zawodowy, a więc Hetery to POLSKA 

PRAPREMIERA Dwóch Bakchid Plauta. 

Jeńcy Plauta - komedia powstała w środkowym lub późnym okresie twórczo

ści dramaturga (podobnie jak Dwie Bakchidy). To sztuka niezwykła nie tylko 

w dorobku Plauta, ale także na tle całej tradycji greckiej komedii nowej. Autor 

programowo wyłączył z niej kobiety, chcąc dać dowód, że intryga może być in

teresująca nawet wówczas, gdy nie dotyczy miłości. Akcja sztuki osnuta zosta

ła wokół szlachetnej idei -wydobycia z niewoli przyjaciela, a nie jak w innych 

komediach - wokół kradzieży pieniędzy przeznaczonych na miłostki i uczty. 

Sztuka często traktowana jest jako moralitet o honorze, wierności i przywią

zaniu, choć nie brak w niej elementów czysto farsowych. 

Utwór Jeńcy inspirował twórców komediowych kolejnych epok, np. Lodovico 

Ariosto I suppositi, Jean Rotrou Les Captifs czy Carlo Goldoni I Prigioneri. 

Usty heter Alkifrona - apokryficzne listy słynnych heter do swoich kochan

ków i do siebie nawzajem oraz listy wysyłane przez mężczyzn do luksusowych 

kurtyzan. Ich treść przenosi odbiorców do Aten IV wieku p.n.e., pozwalając 

zapoznać się z życiem ostatnich klasycznych Ateńczyków i pierwszych ludzi 

epoki hellenistycznej - władców, poetów, filozofów i przede wszystkim ich 

partnerek. W listach mowa o wielkich sprawach, które przeszły do historii 

i maty codziennych problemach. Występujące tu postaci to bohaterowie hi

storyczni: mówca Hyperejdes, komediopisarz Menander, wódz Demetrios, 

filozof Epikur oraz słynne hetery: Fryne, Lamia, Glykera czy Leontion. 

Pieśni Bifitis Pierre'a Louysa - zbór poezji miłosnych, których autorką miała 

być Bilitis - uczennica Safony (od jej imienia nazwę wzięła pierwsza organi

zacja lesbijek w Stanach Zjednoczonych - Córki Bilitis). Prawdziwym autorem 

zbioru erotycznych pieśni byt Pierre Louys -francuski pisarz i poeta, uważany 

za jednego z mistrzów literatury erotycznej. 

' 



Titus Maccius Plautus 
Titus Maccius Plautus (Plaut) - poeta rzymski z przełomu Ili i li wieku p.n.e., 

autor dwudziestu jeden zachowanych do czasów współczesnych komedii, pre

zentujących na scenie greckie środowisko i greckie stosunki społeczne. Twórca 

obficie czerpał z tradycji greckiej komedii nowej, przejm1,1jąc od jej autorów 

szereg tematów, schematów intrygi i typów bohaterów, którym przypisa

ne były stałe cechy charakteru. Sztuki Plauta nie były jednak ani plagiatem 

(zwłaszcza, że w starożytności pojęcie to nie funkcjonowało w takim znacze

niu jak współcześnie), ani przekładem, gdyż komediopisarz, obdarzony talen

tem, wkładał w utwory własną inwencję, często nadając dramatom rzymski 
koloryt. 

O życiu Plauta można podać niewiele pewnych informacji. Do Rzymu przybył 

jako peregrinus z Sarsyny, małego miasteczka w Umbrii (region w centralnych 

Włoszech), które nie miało w ówczesnym świecie żadnego znaczenia polityczne

go ani kulturalnego. Był wolnym człowiekiem, synem wyzwolonego niewolnika. 

Imię Plauta znamy od niego samego - w prologu jednej z komedii nazwał sie

bie Maccus (Maccius) - jest to przydomek nawiązujący swą etymologią do 

używanej w atellanie (starożytnej italskiej farsie ludowej) maski, prezentującej 

postać głupca. Taki przydomek sugeruje, że w artystycznym życiorysie Plauta 

być może miały miejsce epizody związane z atellaną. „ Maccius" może pocho

dzić także ad żyjącego w Umbrii rodu Makcjuszów, z którego Plaut prawdo

podobnie się wywodził. Natomiast „ Plautus" znaczy 'o płaskich stopach; co 

pozwala przypuszczać, że komediopisarz był członkiem trupy teatralnej, być 

może mimicznej, gdzie grających boso aktorów nazywano właśnie planipides 

- płaskostopi. 

Funkcjonująca w świadomości współczesnych badaczy biografia Plauta na

zywana jest legendą warrońską, od nazwiska Marka Terencjusza Warrona 

- uczonego, który badał życiorys twórcy. Rekonstruował on fakty na podsta

wie analizy sztuk, przypuszczając, że poeta czerpał do nich materiał z własne

go doświadczenia. Budzi to jednak wiele wątpliwości, gdyż perypetie Plauta 

byłyby wówczas nienaturalnie pełne wielu przygód i awantur. 

Wzmianki u współczesnych mu twórców pozwalają przypuszczać, że Plaut 

urodził się około 250 roku p.n.e. Data jego śmierci pozostaje nieznana, wia

domo natomiast, że po 184 roku p.n.e. nie napisał już żadnej sztuki. Warron 

podawał, że Plaut był prawdopodobnie aktorem i dzięki tej pracy udało mu 

się zgromadzić pewien majątek, który następnie stracił w wyniku niepowo

dzeń w transakcjach handlowych. Dlatego też zatrudnił się u młynarza, gdzie 

obracał żarna, aby zarobić na życie. Karierę autora dramatycznego rozpoczął 
około czterdziestego roku życia. 

' 

Twórczość Plauta 
Tak jak niewiele wiadomo o życiu Plauta, tak samo wiele niejasności wiąże 

się z jego drogą twórczą. Nie można stwierdzić z całą pewnością, ile sztuk 

napisał . Jego imię cieszyło się dużą popularnością już w starożytności i w 

obiegu krążyło około stu trzydziestu utworów przypisywanych właśnie jemu. 

Warron zbadał je wszystkie pod względem stylu i za autentyczne uznał tylko 

dwadzieścia jeden z nich. Do czasów współczesnych zachowały się wszystkie 

prawie w całości (prawie, bo np. z Bacchides nie zachował się początek aktu 

pierwszego), z wyjątkiem jednego - Vidularia (Koszykowa komedia) . Pozosta

łe sztuki (wraz z polskimi tłumaczeniami tytułów, do tej pory funkcjonującymi 

w naszej tradycji) to : Amphitruo (Amfitrion), Asinaria (Ośla komedia), Au/u/a

ria (Skarb), Bacchides (Siostry), Captivi (Jeńcy), Casino (Losujący albo Kasina), 

Cistellaria (Skrzynkowa komedia), Curculio (Kurkulio), Epidicus (Epidikus), Me

naechmi (Bracia), Mercator (Kupiec), Miles gloriosus (Żołnierz samochwał}, 
Mostellaria (Strachy}, Persa (Pers), Poenulus (Punijczyk}, Pseudo/us (Pseudo

/us}, Rudens (Lina), Stichus (Stychus), Trinummus (Dzień trzech groszy) oraz 

Truculentus (Gbur). 
Nie jest możliwe ustalenie dokładnej chronologii powstawania tych drama

tów. Badacze twórczości Plauta dzielą ją na trzy okresy: wczesny, środkowy 

oraz późny i przyporządkowują sztuki poszczególnym etapom, kierując się 

analizą stylu i warsztatu . 

Utwory komediopisarza rzymskiego można klasyfikować na wiele sposo

bów, ale ich różnorodność sprawia, że nie poddają się jednoznacznej syste

matyzacji. Starożytni dzielili je na komedie o tempie gry spokojnym i żywym. 

Te pierwsze, utrzymane w poważnym nastroju, często uważano za rodzaj dra

matu rodzinnego, a ich treścią były kłopoty i zmartwienia spadające na dom 

i rodzinę. Kończyły się happy endem, ale ich ton był poważny i często mo

ralizatorski. Natomiast komedie o żywym tempie gry wymagały od aktorów 

działań scenicznych szybkich, wręcz brawurowych, miały bowiem charakter 

farsowy z mnóstwem przebieranek i burleskowych gagów. Dziś dzieli się je 

jeszcze na trzy rodzaje sztuk: komedie intrygi, komedie charakteru i farsy. 

Większość spośród wszystkich komedii Plauta to komedie intrygi. Ich treścią 

było znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji, w której los postawił bohaterów 

lub też przeprowadzenie chytrze obmyślonego planu. Podstęp prawie zawsze 

knuł sprytny niewolnik, którego celem było zdobycie pieniędzy lub oszustwo. 

Komedie charakteru przedstawiały ludzkie wady i przywary, zwłaszcza te, 

które łatwo skarykaturować. Stały się one inspiracją dla wybitnych dramatur

gów następnych pokoleń: Au/u/aria - zamieszczony w tym utworze wizeru

nek skąpca jest pierwowzorem Molierowskiego Harpagona; Miles gloriosus 

' 
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- bohaterem jest tu zachwycony sobą wojak, taki jak Szekspirowski Falstaff 

i Fredrowski Papkin, czy Zagłoba z powieści Sienkiewicza. 

W farsach cały wysiłek osób występujących na scenie zmierzał do tego, aby 

rozbawić publiczność. Podstawowym rodzajem komizmu byt komizm sytu

acyjny, wpleciony w żywiołową akcję, pełną nieprawdopodobnych zbiegów 

okoliczności i powikłań. · 

Podział na takie podgrupy nie jest sztywny, granice przynależności do określo

nego typu są płynne. Niektóre ze sztuk Plauta można zaklasyfikować do kilku 

podtypów jednocześnie. 

Bohaterami Plautyńskich komedii byty skonwencjonalizowane postaci, które 

funkcjonowały jako typy przyporządkowane maskom, zwanym personae. Każ
da z nich posiadała charakterystyczne cechy- state i bardzo wyraziste przywa

ry i wady. Maski te podzielić można na dwa rodzaje: rodzinne i zawodowe. Do 

typów rodzinnych należą: senex (starzec), iuvenis (młodzieniec), matrona (ko

bieta zamężna) oraz virgo (panna). Wśród masek zawodowych najważniejsze 

to: meretrix (hetera), servus (niewolnik), ancilla lub anus (piastunka), danista 
(lichwiarz), Jeno (stręczyciel), mi/es (żołnierz), parasitus (pasożyt), coquus (ku

charz) oraz spotykani wyłącznie w twórczości Plauta: medicus (lekarz), paeda
gogus (nauczyciel), sycophanta (donosiciel) i lorarius (skazaniec). 

Postaci reprezentujące zawodowe typy masek noszą imiona mówiące (nomen 
omen), które informują o cechach charakteru oraz często stają się dodatkowym 

źródłem komizmu. Natomiast postaci przedstawione jako typy rodzinne są oby

watelami greckiej polis, noszą więc imiona pełne, często nawet autentyczne. 

Podstawową cechą języka komedii Plauta jest wysoki stopień kolokwializa

cji, zarówno na poziomie leksyki - sporo w nim zwrotów używanych w języku 

codziennym, jak i składni - bezspójnikowe łączenie zdań, niewprowadzające 

zależności składniowych i semantycznych. Bohaterowie dramatów nie stronią 

także od wyzwisk i wyrażeń obelżywych. Nie jest to jednak łacina wulgarna, 

pospolita. Obfituje ona w wiele środków stylistycznych, takich jak: synonimy, 

metafory, komiczne zniekształcenia, homonimy, paronomazje, aliteracje, ka

lambury, gry słowne. Takimi sposobami autor uzyskiwał odpowiednie efekty 

dramatyczne i humorystyczne. 

W tekstach, które Plaut wkładał w usta swych bohaterów wyróżnić można 

partie mówione - wypowiadane w sposób zbliżony do mowy codziennej, re

cytowane z akompaniamentem aulosu i partie śpiewane. Wiązało się to z za

stosowaniem stosownego do typu wypowiedzi systemu metrycznego (metra 

najczęściej przez niego stosowane to: septenar trocheiczny, senar jambiczny 

i oktonar jambiczny). Plaut posługiwał się systemami metrycznymi dużo bar

dziej swobodnie niż późniejsi poeci, jego następcy. 
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Plaut wywarł wpływ na światową tradycję tworzenia komedii: 

' 

Zasługą Plauta jest przede wszystkim dostarczenie zbioru fa 

buł i intryg, a także galerii postaci-typów wyposażonych w wa

dy ludzkie, którym łatwo nadać kształt karykatury. Jego sztuki 

są niewyczerpanym żródlem śmiesznych chwytów, bastonad, 

przebrań, omyłek, teatru w teatrze, nieporozumień, qui pro quo 
oraz gier miłości, zazdrości i głupoty. Można zatem zaryzykować 
twierdzenie, że pod tym względem Plaut po prostu stworzył ko

medię . 

E. Skwara, Kilka stów a autorze, [w: ] Plaut, Komedie, t. 4, tłum . 

E. Skwara, Warszawa 2004, s. 11 . 



Wśród cór Koryntu i służebnic Afrodyty„. 
Instytucja heter - luksusowych kurtyzan - rozwijała się bardzo prężnie w sta

rożytnym greckim świecie. Była to jednak tylko jedna z możliwości w całym 

wachlarzu usług erotycznych świadczonych za pieniądze w antycznych Ate

nach. Obecnie pewnemu zapomnieniu ulega prawda o ty_m, jak w istocie wy
glądała rzeczywistość tamtych czasów: 

Starożytna Grecja - kraina bez zmazy i skazy, czysty intelekt, 
ucieleśnienie piękna . 

Tak jak z dostojnego Partenonu czas zmywał farbę, zostawiając 
nagi fryz, tak cale pokolenia badaczy klasyku wyprały wizerunek 

Aten ze wszystkiego, co ludzkie. A to nieprawda, że starożytni 

zajmowali się wyłącznie filozofią 1 złotym podziałem odcinka . 

Gdyby tak było, w naszym słowniku nie zaistniałyby pojęcia : 
androginia, afrodyzjak, erotyzm, hermafrodytyzm, homoseksu

alizm, narcyzm, nimfomania, pederastia, satyriasis czy zoofilia . 

Słowa te mają grecką proweniencję, a opisy większości czynno

ści i zjawisk, jakie wyrażają, znajdziemy choćby u Homera. 

Nie tylko u niego, także u Hezjoda, Plutarcha, Pauzaniusza 

- zawodowych kustoszy i brązowników greckich mitów, ale też 
twórców wspaniałego, żywego, smiałego i niezbyt jednak mo

ralnego świata, w którym to, co zwyczajne i ludzkie, miesza się 
z tym, co ezoteryczne w jedną niepodzielną całosć . Ich strofy 

to elementarz, z którego młodzież uczyła się sztuki czytania, ale 
także tolerancji i życia takim, jakie ono jest. 

R. Tannahil l, Historia seksu, tłum . G. Woźniak, Warszawa 2001, s. 89 . 

Ateny nie tylko stworzyły dwie rzeczy, które myśl zachodnia 

wielbi - demokrację i filozofię racjonalistyczną - ale były rów

nież najwyraźniej rajem zmysłów, miejscem, jak pisze jeden 

z historyków, „ogromnego, niepowstrzymanego rozkwitu ludz

kiej seksua l ności, któremu nic później w Europie nie dorówna
ło, podobnie zresztą jak gdziekolwiek Indziej" ( ... ) 

Wiele się tam działo . Bogaty Grek miał do dyspozycji gamę fan

tastycznie różnorodnych usług seksualnych, mógł przy tym roz

koszować się nimi najzupełniej otwarcie, bez obawy hańby czy 
potęp ienia towarzyskiego. Były tam prostytutki swiątynne, wy

sokiej klasy kurtyzany, prostytutki-tancerki, ul icznice, niewol
nice w domach publicznych. „ A jeśli te możliwości okazywały 

' 
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się zbyt ograniczone, zawsze mógł skorzystać z usług młodych 

chłopców, konkubin, swoich niewolnic czy nawet - w ostatecz

ności - własnej żony. Były to istotnie złote czasy seksu - dla 

mężczyzn, którzy mieli złoto 

N. Rob erts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachod
nim, tłum . L. Engeling, Warszawa 1997, s. 32. 

Świat starożytnej Grecji to nie tylko filozofia, metafizyka i duchowość, ale 

także, jak najbardziej, cielesność. Aby mieć możliwość zaspokojenia każdej, 

nawet najbardziej egzotycznej fanaberii cielesnej, antyczni Grecy stworzyli 

bogaty rynek różnorodnych „usług amorycznych". 

Boginią miłości, także tej płatnej, była Afrodyta. Oddawanie jej czci wiązało się 

z prostytucją sakralną. W świątyni Afrodyty wyznawcy bogini uprawiali sto

sunki płciowe z kapłankami, wynagradzając je ofiarami w postaci pieniędzy 

i różnych przedmiotów. Była to jedna z form modlitwy. Hierodule stanowiły 
szczególną klasę dziwek- uważano je za służki bogini, dlatego otaczała je aura 

świętości i dlatego też do pewnego stopnia były szanowane przez klientów. 

Z biegiem lat i wraz z postępem cywilizacji świadczenia te uległy zeświec

czeniu . Elitę wśród pań świadczących usługi miłosne w starożytnej Grecji 

stanowiły hetery. Trochę niżej w tej swoistej hierarchii plasowały się grają

ce na fletach, tańczące i muzykujące auletridy. Na sprzedaż wystawiały nie 

tylko swe talenty muzyczne, ale także umiejętności zaspokajania potrzeb 

erotycznych. Zapotrzebowanie na taki rodzaj usług w starożytnych Atenach 

było spore - popularne tu były organizowane jedynie dla mężczyzn wystawne 

przyjęcia, w trakcie których rozrywki dostarczały właśnie auletridy. Grały na 

fletach i bębnach oraz tańczyły zmysłowe tańce z Bliskiego Wschodu (wiele 

spośród tych prostytutek pochodziło z Azji Mniejszej) . Po części artystycznej 

następowała rywalizacja mężczyzn o usługi seksualne upatrzonej wcześniej 

dziewczyny. Au/etridy były niewolnicami, jednak cieszyły się tak dużą popu

larnością i były tak dobrze opłacane, że wiele z nich kupowało sobie wolność 
i gromadziło duże majątki. 

Mężczyźni mieli do dyspozycji także konkubiny. Historycy przyznają, że współ

cześnie niewiele o nich wiemy. W okresie Grecji klasycznej obyczaj trzymania 
konkubin zaczął zanikać- nie wytrzymywały konkurencji z pięknymi chłopca

mi, ani z utalentowanymi heterami, ani ze zwykłymi prostytutkami, które były 

tańsze i zawsze chętne do usług . Ich sytuacja nie była godna pozazdroszcze

nia. Nie cieszyły się swobodą heter, nie miały też praw należnych prawowitym 

małżonkom. Gdy „posiadacz" s i ę nimi znudził, mógł w dowolnej chwili oddać 
je do burdelu. 

' 
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W 594 roku p.n.e. w Atenach Solon (ateński mąż stanu i prawodawca) ustano

wił prawne podstawy organizacji domów publicznych. Pracujące w nich kobiety 

rekrutowały się z niewolnic kupowanych i utrzymywanych kosztem rządowym. 

Ich obowiązkiem byto obdarzanie rozkoszą każdego, kto posiadał zdolność płat

niczą jednego obola (czyli tyle samo, ile żądał Charon za przewiezienie duszy 

zmarłego przez rzekę Styks). Prostytutki te, zwane dikteriadami, wiodły życie 
dalekie od idylli, którą wiele osób ma przed oczyma, gdy myśli o świecie staro

żytnej Grecji. Egzystowały w okropnych warunkach, trzymane byty w zatłoczo

nych izbach, przypominających cele i w najmniejszym stopniu nie decydowały 

o swoim losie. Na czele takiego przybytku rozkoszy stała gospodyni, która otrzy

mywała od władz municypalnych koncesję. Koncesja ta formułowała warunki 

zezwolenia na prowadzenie działalności oraz określała wysokość podatków. 

Wpływy z domów publicznych do kasy miasta byty znaczne. 

Solon utworzyt domy publiczne należące do państwa, a na pro

stytutki nałożyt podatki. Prostytutki były nago wystawiane na 

widok publiczny i każdy - po ztożeniu opłaty- mógł mieć z nimi 

stosunki. One zaś nie miały żadnego wyboru. Ateny byty więc 

pierwszym państwem, w którym reglamentowano prostytucję 

oraz objęto ją świecką kontrolą państwową : państwo licencjo

nowało ją i czerpało z niej zyski. 

K. Imie liński , Manowce seksu. Prostytucja, Łód ź 1990, s. 56. 

Jak podkreśla zajmująca się historią prostytucji Nickie Roberts (notabene 

sama siebie określająca jako „weterankę handlu seksem na Soho"), dikteriady 

tak naprawdę nie byty prostytutkami, lecz seksualnymi niewolnicami: 

W pewnym sensie stanowiły one rewers matżeńskiej monety, 

jako że obie grupy kobiet były całkowicie podporządkowane ro

lom i warunkom, jakie wyznaczy! dla nich Solon . Żony miały po 

jednym właścicielu , którym był mąż, a dikteriady były, jak to ujął 

Ateneos, „ dobrem publicznym, dostępnym dla wszystkich". 

N. Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w spaleczeństwie zachod
nim, tł um . L. Engeling, Wa rszawa 1997, s. 38. 

Mieszkanki tych zakładów izolowane byty od reszty społeczeństwa i raczej nie wska

zane było, aby opuszczały miejsce pracy. W wyjątkowych wypadkach mogły wyjść 

na ulicę, ale musiały wtedy zakładać strój odróżniający je od reszty kobiet. Sytuacje 

takie wykorzystywały do swoistej reklamy swoich usług- na podeszwach sandałów 

ryty negatyw napisu „pójdź za mną". W pyle greckich dróg pozostawał ów zaprasza

jący anons, wskazujący klientom miejsce zaspokojenia potrzeb cielesnych. 
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Podobne strategie promocji stosowały ulicznice, które uprawiały swoje rze

miosło wbrew prawom Solona. Ich aresztowania należały do rzadkości, gdyż 

stróże prawa byty osobami łatwo dającymi się przekupić. Kobiety pracujące 

na ulicy nie czuty więc zagrożenia i jawnie oferowały swoje usługi: 

Owe dzielnice domów „pod czerwoną latarnią" były strefami 

lukratywnych interesów robionych przez kobiety, zyski czerpały 

tu dziwki , a mężczyźni nie mieli nic wspólnego z przepływający

mi przez te obszary pieniędzmi, chyba że byli płacącymi klien 

tami lub pnekupionymi urzędnikami. Wiele spośród prostytu

tek łączyło się w grupy I pracowało wspólnie, przy czym starsza 

kobieta, „ mistrzyni", dbała o interesy Ich wszystkich - dzisiaj 

oczywiście nazwalibyśmy ją „burdelmamą". Niektóre ulicznice 

cieszyły się całkowitą niezależnością, bazą ich działa l ności były 

prywatne mieszkania lub gospody i tawerny. Henriques kreśli 

dość niesamowity obraz prostytucji ulicznej rozprzestrzenionej 

w starożytnych Atenach : „Jeśli byto to konieczne, korzystano 

z cichych uliczek, muru świątyni , setek zakamarków, jakimi dys

ponuje każde m iasto" . 

Według niektórych źródeł, na ulicach można byto znaleźć mnó

stwo prostytuujących się mężczyzn . Byli to na ogół młodz i 

chłopcy, którzy, podobnie jak ich kobiece odpowiedniki, para

dowali w jaskrawych strojach i krzykliwie umalowani. Ateńskie 

przysłowie z tych czasów mówiło, że tatwiej wziąć pod pachę 

pięć słoni niż ukryć jednego z tych chłopców. 

Solon pragnął czerpać zyski z całego ateńskiego rynku usług 

seksualnych, ale pulsujące życiem ulice bez trudu, choć niele

galnie, rywalizowały z jego pnedsiębiorstwaml. 

N. Roberts, Dziwki w hi5torii. Prostytucja w spafeczeńs twie zachod
nim, t tum . L. Engeling, Warszawa 1997, s. 39. 

Początkowo jednak „usługi amoryczne" w Grecji świadczone byty w specjal

nie do tego przeznaczonych miejscach - istniały pewne okręgi oraz miasta, 

jak np. Korynt, w których uprawiana była prostytucja. Stosunki seksualne za 

pieniądze odbywały się także w pieczarach i podziemnych korytarzach na 

wyspie Capri. W Atenach istniała prostytucja skoncentrowana w domach pu

blicznych, a oprócz tego byty prostytutki, które ściągały klientów do swych 

prywatnych mieszkań, szły z nimi do ich mieszkań lub też pomieszczeń wy

najmowanych. W antycznej Grecji rolę domów publicznych pełniły także nie-
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które młyny, w których niewolnice młynarza „zabawiały" mężczyzn oczeku

jących na przemiał zboża w mąkę. Miejscami uprawiania prostytucji męskiej 

(zwłaszcza przez chłopców) były fryzjernie, salony masażu i punkty wymiany 

pieniędzy. 

W tradycji starożytnej Grecji ma też swe źródło skojarzenie sprzedajnej mi

łości ze światłem lampowym. Istniał tam bowiem zwyczaj wieszania latarni 

przed drzwiami nowo powstałych domów publicznych. Także hetery przed 

drzwiami swoich gospodarstw zawieszały płonące lampy, których światło 

miało przyciągać klientów od zmierzchu do świtu . Czerwona latarnia aż do 

dziś funkcjonuje jako symbol domu publicznego lub uprawiania prostytucji. 

Sytuacja kobiet trudniących się prostytucją nie była łatwa. Mimo to zdarza

ły się przypadki, że panie świadomie wybierały taki styl życia, uważając, że 

w ten sposób zyskują wolność, możliwość kierowania swoim losem. Kiedy 

brały ślub stawały się bowiem własnością męża, wstępowały w swoisty areszt 

domowy. Wolno im było wychodzić jedynie na pogrzeby i święta religijne, 

ewentualnie do teatru, w wielu wypadkach nie mogły pojawiać się nawet na 

targu. W domu przebywały w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych, aby 

jakiś obcy przez przypadek ich nie zobaczył. Edukacja ateńskiej przyszłej żony 

ograniczona była do zdobywania wiedzy z zakresu gospodarskich umiejętno

ści gotowania, szycia i prowadzenia domu. Alternatywą dla tego fizycznego 

i intelektualnego skrępowania był więc zawód prostytutki. 

W Atenach dla ochrony moralności powołano do istnienia urząd gynekono

mów, którzy opiekowali się kobietami „ przyzwoitymi" i ochraniali je. Według 

niektórych źródeł urząd ten stworzył Demetrius Phalareus po koniec IV wie

ku p.n.e., celem przeciwdziałania przepychowi. W tym stuleciu wprowadzo

no bowiem w Atenach prawa zwalczające przepych, między innymi strojów 

i ozdób. Ograniczeniom tym poddane były mieszkanki Aten, lecz nie, noszą

ce kosztowne stroje i ozdoby, hetery. Prostytutki pozostawały pod kontrolą 

specjalnych urzędników państwowych zwanych agronomami. Państwo trak

towało prostytucję jako służbę publiczną, dlatego niektóre domy publiczne 

zwalniane były od obowiązku płacenia podatków. Do tych właśnie domów 

mogli udawać się biedni obywatele, którzy dawali symboliczne datki za usługi 

seksualne. Jednym z celów sankcjonowania przez państwo prostytucji była 

ochrona małżeństwa. Ponieważ mężczyznom nie wolno było uprawiać poza

małżeńskich stosunków z wolnymi Atenkami, mogli zaspokajać swoje potrze
by w domach publicznych. 

' 



Hetery 
Sytuację kobiety i sposób jej traktowania w świecie antycznym determinowa

ły jej stosunki z mężczyznami, jak pisał Demostenes: 

Męzczyzna ma hetery do przyjemnosci erotycznej; konkubiny 

do codziennej posługi i żony ze swej własnej sfery, by rodziły mu 

dzieci i były wiernymi paniami jego domu. 

Cyt. za: N. Robe rts, Dziwki w historii. Prostytucja w spoleczeństwie 
zachodnim, tłu m. L. Engel ing, Warszawa 1997, s. 29. 

Sytuacja tak żon, jak i prostytutek ulicznych oraz kobiet pracujących w do

mach publicznych była nie do pozazdroszczenia. Wydaje się więc, że w sta

rożytnej Grecji najlepiej wiodło się luksusowym dziwkom - heterom. Cieszyły 

się one relatywnie dużym szacunkiem wśród mężczyzn oraz znaczną swobo

dą postępowania. 

We współczesnej polszczyźnie słowo „ hetera" niesie raczej pejoratywne ko

notacje - oznacza brzydkie, złośliwe i nieznośne babsko. Tymczasem antycz

ne hetery stanowiły zaprzeczenie takiego stereotypu: 

Hetera musiała byc piękna i sprawna nie tylko niżej pasa, ale 

i wyżej szyi. Nie chodzi tu o usta, lecz o zwoje mózgowe. Ta

kie połączenie talentów intelektualnych i uzdolnień łóżkowych 
bywa niezmiernie rzadkie. Nic dziwnego, ze było warte majątek. 
I nic też dziwnego, że tylko wielcy mogli sobie na nie pozwolić. 

M. Karpiński, Najstarszy zawód świata . Historio prostytucji, Warszawa 
2010, s. 17. 

Pojęcie „hetery" oznaczało dosłownie 'towarzyszki mężczyzn'. Były to elitarne 

prostytutki w starożytnej Grecji, znane z intelektu, piękna i rozległej wiedzy 

z zakresu sztuki miłosnej. Nic więc dziwnego w tym, że inspirowały współcze

snych im twórców literatury, jak i malarstwa czy rzeźby. Stanowiły obiekt fa
scynacji i szczegółowych badań wielu historyków na przestrzeni wielu stuleci: 

Trudno byłoby znależć większy kontrast w stosunku do izolacji 

i pośledniego miejsca kobiet zamężnych niż swobodne i wyrafi

nowane zycie heter. Nawet historycy tak bardzo różni w swoich 

poglądach i przekonaniach, jak pruderyjny i nastawiony z góry 
nieprzychylnie wiktorianin dr Sanger i radykalna feministka Jess 

Wells muszą przyznac, ze hetery byty „ Inteligentnymi, błysko

tliwymi, elokwentnymi i wykształconymi kobietami, jedynymi 

kobietami w społeczeństwie ateńskim, którym wolno było zaj-

' 
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mować się własnymi sprawami, chodzić, gdzie chciały i kiedy 

chciały. Mogły oglądać sztuki, uczestniczyć w ceremoniach, 

słuchać mów, rozmawiać, z kim się im podobało i w dowolnie 

wybranym miejscu, brać udział w życiu intelektualnym Grecji" 

N. Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachod
nim, tł u m. L. Engeli ng, Warszawa 1997, s. 43 . 

Wiele z tych luksusowych kurtyzan posiadało własne olbrzymie majątki, któ

rymi mogły dowolnie dysponować. Zdobyły je uprawiając swoje rzemiosło 

całkiem jawnie, pracując w Atenach poza państwowymi domami publicznymi 

i poza świątyniami . Cieszyły się także reputacją kobiet znakomicie umiejących 

dbać o swoje interesy. 

Hetery, jako kobiety przedsiębiorcze, musiały same stale zabiegać o to, by 

mieć klientów. Swego rodzaju odpowiednikiem współczesnych czasopism 

z ogłoszeniami erotycznymi był wówczas piękny cmentarz Kerameikos . Każda 

z kurtyzan miała tam swój kamień, który służył do przekazywania wiadomo

ści. Co rano klient pisał na nim komplementy pod adresem wybranki oraz 

zamieszczał tam także bardziej praktyczne szczegóły, takie jak proponowany 

czas spotkania i oferowana cena. Zaufana niewolnica powtarzała wiadomość 

swojej pani i, jeśli warunki były do przyjęcia, kurtyzana ustalała spotkanie 

z klientem na cmentarzu w późniejszej porze dnia. Wieczorami cmentarny 

ogród wypełniały piękne towarzyszki do wynajęcia i ich klienci, pary flirtując 

ustalały ostateczne warunki transakcji. 

Starożytni mężczyźni często nie chcieli płacić za otrzymane usługi . Kobiety pi

sały wtedy ponaglające listy, jak ten zamieszczony poniżej, który przetrwał do 

czasów współczesnych: 

Gdybym zamierzała prowadzić dom hetery za pomocą łez, to 

świetnie bym to robiła, zakosztowując ich od ciebie tak hoj 

nie. A mnie trzeba pieniędzy, sukien, klejnotów, służby. Sedno 

życia w tym tkwi. Nie posiadam w Marrinus majątku po ojcu 

ani kopalni srebra, tylko zapłatę 1 te mizerne i Jęczące dowody 

wdzięczności niedomyślnych kochanków. 

Cyt. za : N. Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie 
zachodnim, tłu m. L. Engeling, Warszawa 1997, s. 45. 

Tak do swego, najwidoczniej skąpego, protektora pisała Petale. Inne problemy 

wiążące się z płatnym świadczeniem usług seksualnych to nadgorliwi w swych 

uczuciach klienci, którzy traktowali hetery jako swoją własność i wykazywali 
raczej zbędną w takich układach zazdrość: 

' 
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Ateneos opowiada historię Manii, hetery znanej z dowcipu, któ

rej kochanek, at leta Leontiskos, 2azdrosny był o każdego rywala 

ubiegającego się o jej względy. Kiedy Mania wzięła do łóżka in

nego atletę, Antenora, Leontiskos wpadł w gniew, chciał Manii 

tylko dla sieb ie, ta jednak pozostała niewzruszona i powiedziała 
mu łagodnie: 

- Niech cię to nie martwi, kochanie. Chciałam sprawdzić, czego 

dwaj zapaśnicy, zwycięzcy w igrzyskach olimpijskich, mogą do

konać jeden po drugim w ciągu jednej nocy. 

N. Roberts, Dziwki w his to rii. Prostytucjo w społeczeństwie zachod
nim, tłum . L. Engel Ing, War'f.zawa 1997, s. 44. 

Hetery mogły poszczycić się różnymi umiejętnościami i dużą, jak na antycz

ne kobiety, wiedzą. Zdobywały ją często w specjalnych szkołach kształcących 

przyszłe hetery. Jedną z takich akademii kierowała słynna kurtyzana - Aspa

zja. Uczennice gynaceum Aspazji rozwijały nie tylko swe umiejętności miło

sne, ale studiowały również sztuki piękne, literaturę, filozofię i retorykę. Tego 

typu szkół dla kobiet było w Grecji kilka, zwłaszcza przed V wiekiem p.n.e. 

Najsłynniejszą z nich założyła na wyspie Lesbos w VI stuleciu p.n.e. Safona. 

Inna równie sławna instytucja tego typu znajdowała się w Koryncie, gdzie 

przy świątyni Afrodyty prowadzono szkołę, w której młodym dziewczętom, 

przyszłym heterom, przekazywano zarówno wiedzę akademicką, jak i wia

domości o sztuce miłości, poświęconej bogini. Uczennice uczyły się różnych 

pozycji miłosnych, umiejętności posługiwania się afrodyzjakami, doskonaliły 

sztukę tańca i śpiewu. Dowiadywały się, jak dbać o swe ciało, by uwodzić 

mężczyzn. Kształciły zdolności recytowania i układania pieśni. W niektórych 

ze szkół uczono zawodu akuszerki, zielarki i aromaterapeutki. Wiedzę zdobytą 

w ten sposób kobiety przekazywały często swoim córkom. Aspazja i inne he

tery znane byty z tego, że opiekowały się porzuconymi przez rodziców grecki

mi dziećmi płci żeńskiej, które wychowywały na swe następczynie. 

Na przełomie IV i Ili wieku p.n.e. istniała wśród heter swoista moda na uczest

niczenie w kursach filozofii. Leontion, ukochana Epikura, sama opracowała 

nawet rozprawę filozoficzną. Kobiet o tak wyjątkowym intelekcie, które łączy

ły w sobie piękno i zalety duchowe, nie było jednak zbyt wiele. Poziom inte

lektualny heter był oczywiście bardzo zróżnicowany - od niezwykle wykształ

conych i inteligentnych - do przeciętnych. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że, jak mówi legenda, pierwsze europejskie 

traktaty o miłości napisane zostały przez luksusowe kurtyzany. Najsłynniej

sze podręczniki sztuki miłości to dzieła heter: Elephantis z Miletu i Philanasis 
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z Leukadii. Ta druga w bogato ilustrowanej książce jako pierwsza opisała pozy

cje miłosne przy stosunkach homoseksualnych. 

Hetery byty pionierkami także w dziedzinie mody. To one zapoczątkowały tzw. 

karuzelę mody, czyli zastąpienie tradycyjnych ubiorów przez stale zmieniające 

się stroje i fryzury. Hetery nie podlegały przepisom prawa o stroju odpowied

nim do stanu, mogły więc ubierać się dowolnie. Atrakcyjne stroje, fryzury 

i kosmetyki były jedną ze strategii przyciągania uwagi potencjalnych klientów. 

Stosowały także różne sztuczki, aby osiągnąć efekt złudzenia piękna - jeśli he

tery byty za niskie, korki w butach podwyższały je, zaś płaskie obuwie obniżało 

te zbyt wysokie. Odpowiednio dobrany strój ukrywał wady i niedoskonałości, 

eksponując elementy zasługujące na uznanie. 

Hetery oraz auletridy, na wzór męskich rozrywek, organizowały czasem wy

stawne uczty i we własnym gronie świętowały. Oddawały w ten sposób cześć 

swojej bogini, Afrodycie, i sławiły swój zawód. Informacje zawarte w tekstach 

źródłowych pozwalają sądzić, że potrafiły one bawić się równie dobrze jak 

mężczyźni na swych ucztach. Często dochodziło między nimi do stosunków 

lesbijskich. Homoseksualizm rozpowszechniony był także wśród mężczyzn, 

ale wiązał się raczej z męską prostytucją niż z dobrowolnymi wzajemnymi 

relacjami seksualnymi. Ulubioną zdobyczą starszych Greków byli dorastający 

chłopcy-to, co dziś nazywane jest pedofilią, było swego rodzaju standardem 

w kulturze starożytnych Aten. 

Hetery byty obiektem ataków obrońców moralności i przedstawicieli prawodaw

ców ateńskich, nie płaciły bowiem podatków narzuconych przez Solona. Wielu 

filozofów i myślicieli, mimo iż w rzeczywistości korzystali z usług prostytutek, pu

blicznie atakowali je i poniżali, dumnie głosząc wyższość nauki nad przyjemno

ścią erotyczną. Wrogość w stosunku do heter zmuszała je do organizowania się 

w zrzeszenie na kształt korporaEji - w ten sposób mogły bronić się przeciw pra

wom Solona. Zdarzały się także procesy sądowe przeciwko przedstawicielkom 

tej profesji, hetery rzadko jednak zostawały uznane za winne stawianemu zarzu

towi „obrazy moralności", gdyż mężczyźni nie chcieli tracić swych inteligentnych 

i utalentowanych w sztuce miłości towarzyszek do wynajęcia. Jak stwierdza cy

towany już Marek Kępiński, doskonałość w zawodzie nie zawsze popłaca, czego 

dowodem był los znanej hetery- Lais młodszej, która po wyjeździe do Tesalii zo

stała zakłuta szpilkami do włosów w świątyni Afrodyty przez zazdrosne kobiety. 

Hetery stanowiły obiekt pożądania wielu mężczyzn i obiekt zazdrości ich żon: 

Hetery kusiły Ateńczyków. Celowały we wszystkim, czego od

mawiali oni prawowitym małżonkom, co d la tych ostatn ich 

musiało być upokarzające. Mężowi e biesiadowali z heterami, 

podczas gdy małżonce nie wolno było usiąść do stołu w męsk i m 
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towarzystwie . Jakze więc zony mogły nabrać ogłady, osłuchać 
się choćby na tyle, żeby czasami wyrazić w miarę rozsądną 

uwagę? żony trzymano krótko wedle znanej skądinąd formuty 

Kinder, Kiiche und Kirche, podczas gdy wywodzące się z mniej 

szlachetnych - mówiąc delikatnie - rodów hetery niemal od 

dzieciństwa ćwiczyły s i ę we wszystkim, co jest potrzebne, by 

btyszczeć w towarzystwie, i nie tylko w tym. Większość prawo

w itych małżonek wiedziała o sztuce miłości niewiele więcej niż 

to, czego nauczyła się od mężów, których bardziej interesował 
owoc związku - syn - nizli związek jako taki Krotko mowiąc, 

żony nie stanowiły żadnej konkurencji dla heter. Tym ostatnim 

powodziło się zdecydowanie lepiej, tak Jak lepiej od żon w całej 

historii naszego gatunku miały się kurtyz.any i ich liczne następ

czynie. 
R. Tannahill , Historia seksu, tłum . G. Woźniak, Warszawa 2001, s. 107. 

Słynne hetery 
W świecie starożytnej Grecji, zdominowanym przez mężczyzn i ograniczają

cym prawa kobiet, hetery odnosiły zadziwiające sukcesy. Wiele z nich przeszło 

do historii dzięki swej niezwykłości, barwnej osobowości lub też dzięki swoim 

dokonaniom. Do grona najsłynniejszych heter należą: 

Fryne - jedna z najpiękniejszych i najbogatszych (a także najdroż

szych) heter czasów antyku. Co ciekawe, jej imię znaczy tyle co 'żaba'. Za jej 

życia uważano ją za najpiękniejszą kobietę w Atenach. Dała natchnienie wielu 

artystom, często pozując im do obrazów i posągów Afrodyty. Fryne uosabiała 

boginię również w rytuale religijnym i wśród mieszkańców Aten zdobyła w tej 

W pewnym momencie Fryne pojawiła się na schodach świątynr 

od strony morza w swoich zwykłych szatach, po czym na oczach 

tłumu powoli się rozebrała . Potem podeszła do brzegu, zanu

rzyła się w fale i złożyła ofiarę ( ... ) wróciła niby nimfa morska 

i susząc sobie włosy, z których krople padały na jej rozkoszne 

członki , stała przez chwilę przed tłumem, który zaczął wznosić 

okrzyki niezwykłego entuz1azmu, kiedy piękna kapłanka zniknę

ła w celi świątynnej . 

Cyt. za : N. Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie 
zachodnim, tłum. L. Engeling, Warszawa 1997, s. 44. 

roli wielką popularność. Historyk Sanger opisywał widowisko podczas święta 

Posejdona i Afrodyty, w którym wzięła udział Fryne: 

Mimo tego, że traktowana była jak żywe wcielenie bogini, nie udało się jej unik

nąć kłopotów związanych z łamaniem praw Solona. Oskarżono ją o to, że występ 

w roli Afrodyty stanowił profanację świętych misteriów, obrazę bogów. W czasach 

antycznych był to bardzo poważny zarzut. W czasie procesu obrońcą hetery był 

mecenas Hyperejdes, który czując, że sprawa może zakończyć się klęską , posta

nowił zastosować nietypową metodę obrony. Rozerwał szaty oskarżonej i demon

strując jej nagość, zawołał: „Czy takie piękno mogło obrazić w czymś bogów?" 

Skład sędziowski - wtedy orzekali sami mężczyźni - długo kontemplował wdzięki 

Fryne. Po wnikliy·Jym rozważeniu okazanego materiału dowodowego oskarżenie 

zostało oddalone. 

Miasto, z którego pochodziła Fryne, Tespie w Beocji, uczciło ją marmurowym po

sągiem, dłuta Praksytelesa, ustawionym na rynku. Rzeźbiarz ten był jednym z jej 

kochanków. Podarował jej swe ulubione dzieło Satyr i Eros. Jedna z krążących 

' 
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o Fryne anegdot podaje, że była tak bogata, że zaproponowała, że na własny koszt 
odbuduje mury w Tebach, pod warunkiem, że umieszczony zostanie na nich na
pis: „zburzone przez Aleksandra Wielkiego - przez Fryne, heterę, odbudowane". 

Aspazja - nielegalna (jako cudzoziemka) druga żona Peryklesa, 
kierującego przez ponad trzydzieści lat polityką Aten. Cieszyła się reputacją 
bardzo wykształconej, błyskotliwej filozofki, dorównującej każdemu intelek
tualiście-mężczyźnie. Po śmierci Peryklesa wygłosiła znakomitą mowę po
grzebową, która przeszła do historii retoryki ze względu na swą wielką erudy
cyjność. Sokrates tak wysoko cenił intelekt Aspazji, że często przyprowadzał 
swoich przyjaciół i uczniów, aby słuchali jej wykładów. 
Słynna hetera było obiektem zawiści i nienawiści wielu osób, zwłaszcza „cno
tliwych" zamężnych obywatelek Aten. Również ona zasiadła na ławie oskarżo
nych - zarzucono jej bezbożność i prowadzenie domu publicznego. Aspazja, 
podobnie jak Fryne, wygrała swoją sprawę i uzyskała uniewinnienie. 
Aspazja prowadziła gynaceum - szkołę, w której wiedzę zdobywały i uczyły 
się swego rzemiosła przyszłe hetery. Jej uczennice były najmądrzejszymi i naj
bardziej wykształconymi kobietami w Grecji. 

lais (starsza) - hetera z Koryntu działająca w czasach wojny pelo
poneskiej. Koleżanki po fachu nazywały ją „siekierą", gdyż słynęła ze swej nie
ustępliwości co do wysokości honorarium za świadczone usługi. Jej kochanka
mi byli dwaj słynni filozofowie greccy: Arystyp z Cyreny, twórca hedonizmu, 
i Diogenes z Synopy, przedstawiciel szkoły cyników. 

lais (młodsza) - przyjaźnił się z nią najsłynniejszy polityk i mówca 
grecki - Demostenes. Właśnie ona została zakłuta szpilkami do włosów przez 
zazdrosne koleżanki po fachu. 

Leontion - przyjaciółka Epikura, żyjąca u boku filozofa jak żona. 
Tais - kochanka Aleksandra Wielkiego. Legenda głosi, że to ona na

mówiła go do spalenia Persepolis. Następnie została królową, żoną faraona 
egipskiego Ptolemeusza I. Zapoczątkowała dynastię Ptolemeuszów, z której 
wywodziła się Kleopatra. 

Lamia - kochanka Demetriosa Poliorketesa, wodza macedońskiego, 
zdobywcy Aten z 307 roku p.n.e. Z jego woli otrzymała swój ołtarz na Akropo
lu i czczona była jako bogini „Afrodyta Lamia". 

' 

Listy heter 

' 

Megara do Bakchis 

Tobie jednej przypadł w udziale kochanek, ktorego tak kochasz, 
że nie umiesz nawet na krótko rozstać się z nim I Jakież to niezno
śne, na panią Afrodytę! Od tak dawna zaproszona przez Glykerę 
na składanie ofiar - bo JUŻ na D1onizja nam o tym mówiła - nie 
pnyszłaś, sądzę , że przez niego i zaprzestała.$ widywać miłe przyja
ciółki Zrobiłaś się powściągliwa I kochasz kochanka, uszczęśliwio
na swą dobrą sławą . My natomiast, nieprzyzwoite i rozwydrzone ... 
Bo zła jestem na ciebie, przysięgam na wielką boginię . Byłyśmy 
wszystkie: Tettale, Moscharion, Tais, Antrakion, Petale, Tryall is, 
Myrrine, Chryzjon, Euksippe. Nawet i Filumene, choć od niedaw
na mężatka i zazdrośnie strzezona, ułożywszy w łożu ukochanego 
męża , póżno wprawdzie, ale jednak się zjawiła . Ty jedna tylko roz
pieszczałaś Adonisa - aby go przez ciebie, Afrodytę, opuszczonego 
nie porwała Persefona. 

A jaka była nasza uczta - bo i czemuż ci nie mam zranić serca - ja
kich przyjemności pełna ! Śpiewy, dowcipy, pijatyka az do piania 
kogutów. Pachnące olejki, wieńce, łakocie . Stół stał w cieniu waw
rzynów. Tylko nam ciebie brakło, niczego poza tym. Niejeden raz 
już bywałyśmy spojone, jednak tak przyjemnie - rzadko. Ale naj
większą rozrywkę sprawiły nam poważne zawody między Tryallis 
a Myrriną o posladki · która też może pokazać ładniejsze i delikat
niejsze. I pierwsza Myrrina rozwiązawszy pasek - bieliznę miała 

jedwabną - zakołysała przeświecającymi przez nią biodrami, które 
drżały jak zsiadłe mleko, a patrzyła przy tym w tył na ruchy swej 
pupki. Lekko jak w grze m1łosneJ westchnęła tak, że, na Afrodytę, 
zmieszałam się . Tryallis też nie zawiodła, pobiła ją w bezwstydzie: 
„Nie podejmę współzawodnictwa w szatkach nawet tak przeźro 
czystych, bez mizdrzenia się , mech będzie tak 1ak na zawodach. 
Zapasy nie lubią osłonek". Zrzuciła chitonik i przegiąwszy się nie
co w biodrach powiada : „ Patrz, obejrzyj sobie tę barwę, Myrrino, 
Jak nieskazitelna, jak bez plamki, patrz na różowość bioder tutaj, 
na przejście ku udom, ani za tłuste, ani za chude, na dołeczki na 
wzgórkach. Na Zeusa, nie trzęsą się jak u Myrriny" - uśmiechnęła 

się figlarnie i zakręciła pupką tak, ze ruch jak gdyby prądem prze
biegł powyżej bioder - wszystkie przyklasnęły i przyznały Tryal
lidzie zwycięstwo . Odbyły się też zawody co do bioder i piersi.„ 
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Zadna nie miała odwagi zmierzyć się z Filumene pod względem 
brzucha. Był bowiem jędrny, niezniekształcony przez porody. 
Spędziwszy w ten sposób noc, obgadawszy kochanków i życząc 
sobie innych - zawsze bowiem przyjemniejsza jest nowa miłość 
- wyszłyśmy podchmielone i brojąc po drodze, orszakiem ciągnę

łyśmy do uliczki Agnos, do Deksymacha w Złotej Alejce, blisko 
domu Menefrona. Kocha się w nim Tais straszliwie i - na Zeusa 
- słusznie . Młodzieniaszek bowiem niedawno wziął spadek po bo
gatym ojcu ... 
Tym razem więc jeszcze wybaczamy ci twą wyniosłość, ale na Ado
nia będziemy na przyjęciu u kochanka Tettali na Kollytosie. Tettale 
bowiem ozdabia kochanka Afrodyty. Dokąd przyjdziesz przynosząc 
ogródki, wizerunek Adonisa i swego własnego Adonisa, ktorego 
teraz rozpieszczasz - będziemy ucztować z kochankami! 
Bywaj zdrowa I 
Megara do Bakchis, [w:] Alkifron, Listy heter, tium. H. Wiszn iewska, 
Wrocław 1988, s. 11-13. 

Lamia do Demetriosa 
Ty jesteś winien tej swobodzie, ty, który choć Jesteś tak wielkim 
królem, pozwoliłeś nawet heterze pisać do siebie i nie uznałeś 
za nic strasznego brać moje listy - kiedy bierzesz mnie całą. Ja, 
władco Demetriosie, kiedy cię widzę i słyszę oficjalnie, z or
szakiem, żołnierzami i diademami, na Afrodytę, dreszcz mnie 
przebiega . Jestem spłoszona i odwracam się jak od słońca, by 
oczu nie urazić. I wtedy zdajesz mi się doprawdy Demetriosem, 
„Zdobywcą Miast". A jakie masz wtedy wejrzenie, Jak ostre 
i wojownicze! Nie dowierzam samej sobie i mówię : „Lamio, ty 
to z nim sypiasz? Ty całą noc grasz mu na flecie? To do ciebie 
on teraz napisał? Z tobą porównuje heterę Gnatajne?" - I nie 
mogąc tego pojąć milknę i modlę się, aby zobaczyć cię u siebie. 
A gdy przychodzisz, klękam przed tobą. A kiedy objąwszy mnie, 
całujesz mocno, znów mówię sobie inaczej : „Czyż to ten zdo
bywca? Czyz to on stoi na czele wo isk? Czy to iego boi się Ma
cedonia, Hellada, Tracja? Na Afrodytę, dzisiaj zdobędę go grą 
na flecie i iobaczę , jak się zachowa ... " Zostan do pojutrza, bo 
będziesz u mnie na przyjęciu, proszę . Co roku obchodzę Afro
dizja i odbywam sama z sobą zawody, czy zwyciężę poprzednie 
święta następnymi . Przyjmę cię miłośnie i z całym możliwym 

' 
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zbytkiem, jeśli dostarczysz mi środkow na to, bo od owej świętej 
nocy nic jeszcze nie uczyniłam niegodnego twej ku mnie życz

liwości, choć ty pozwoliłeś, abym czyniła ze swym ciałem , iak 
zechcę . Lecz ja zachowuję się porządnie 1 nie łączę się z nikim. 
Nie będę postępować jak hetery ani nie będę kłamać, o panie, 
jak to inne czynią Bo od owego czasu - na Artemidę - ani już 
wielu nie przysłało po mnie, ani nie starało się o to, szanując 
twoje zdobycze . 

Szybki jest Eros, o królu, w przyjściu i w odlocie. Póki ma nadzie
ję, ma skrzydła, a po stracie jej, odepchnięty, pozwala zwykle 
im opadac. Dlatego jest to główny kruczek heter - mieć władzę 
nad kochankami, dając im nadzieję , a odsuwając chwilę rozko· 
szy. Wobec ciebie nie wypada chwili tej odsuwa ć, tak że zacho
dzi obawa, iż ci się znudzę . Na dłuższą metę więc musimy raz 
być zajęte albo też śpiewa ć, grać na flecie, tańczyć, wydawać 
uczty, przyozdabiać mieszkanie, musimy robić przerwy w zaży

łości miłosnej , która bez tego szybko by zwiędta . A wszystko po 
to, by na skutek oddalenia rozzarzyć pożądanie kochankow, bo 
wtedy boją się oni, by znowu nie zaszła jakaś przeszkoda w te
raźn1eiszym szczęściu . Wobec innych, królu , potrafiłabym uda
wac i używać sztuczek. Wobec ciebie, który jesteś tak dobrze 
usposobiony do mnie, że jawnie mi pokazujesz i chwalisz wobec 
innych heter, że nad wszystkimi góruję , na przyjazne Muzy, nie 
zniosłabym udawania, nie jestem tak bezduszna . Tak że oddaw
szy wszystko 1 duszę własną dla przypodobania się tobie, będę 
uwazac, ze niewiele wydałam . 

Wiem dobrze, że nie tylko w mieszkaniu Terippidesa, gdzie 
mam zamiar urządzić ci ucztę na Afrodizja, zasłynie jej prze
pych, ale w całych Atenach i - na Artemidę - w całej Helladzie. 
A już szczególnie wstrętni Lacedemończycy, aby wydawało się, 
że lisy w Efezie są mężczyznami , nie zaprzestaną w górach Taj
getu i na swych bezludziach szkalować naszych uczt i ględzić po 
likurgowsku nad twymi słabostkami ludzkimi. 
Niech sobie używają , o panie, a ty pamiętaj zastrzec sobie dla 
mnie qzleń na ucztę i godzinę , którą mozesz sobie wybrać . Naj
lepsza ta, którą ty zechcesz. 
Bywaj zdrów! 

Lamia do Demetriosa, [w:] Alkifron, Listy heter, tłum . H. Wiszn iewska, 
Wrocław 1988, s. 33-35. 
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Simalion do Petale 
Jeśli sądzisz, że sprawia ci rozkosz, a zaszczyt u niektorych z two
ich wielbicieli, że przychodzimy często pod twe drzwi i użalamy 
się przed służącymi posyłanymi do szczęśliwszych od nas, to 
kapryśna jesteś wobec nas w sposób zupełnie nieuzasadniony. 
Wiedz zatem, że chociaż postępując tak zdaję sobie sprawę. iż 
to dla mnie niekorzystne - zachowuję się, jak niewielu z twoich 
znajomych by się zachowało, gdybyś ich zlekceważyła . 

Sądziłem wprawdzie, iz mocne wino, którym trzeci wieczór u Eu
froniosa się oszałamiałem w wielkich ilościach, będzie dla mnie 
lekiem, aby odegnać zbliżającą się z nocą zgryzotę - stało się 

jednak przeciwnie. Albowiem roznieciło na nowo moją żądzę, 
tak że jęcząc i szalejąc wzbudzałem litość u ludzi pobłażliwych, 
a stałem się pośmiewiskiem innych. Mała ml jeszcze pozostaje 
pociecha - wieniec, zresztą więdnący, który podczas smutnej 
skargi na uczcie rzuciłaś mi zerwawszy go ze swych włosów, iak 
gdybyś gniewała się za wszystko, co c1 posłałem . 

Jeśli ci to sprawia przyjemność, baw się naszym zmartwieniem, 
i jeśli ci to mile, opowiadaj teraz o tym ode mnie szczęśliwszym, 
którzy jednak wkrótce będą w takiej niełasce, jak my teraz. 
Módl się jednak, byś nie oburzyła na siebie Afrodyty z powodu 
takiej pychy. 
Inny by ci napisał ze złorzeczeniami 1 pogróżkami, ja natomiast 
błagalnie 1 prosząco, bo niedobra ta moja miłość, o Petale. Boję 
się, abym w chwili gorszego Jeszcze samopoczucia nie poszedł 
w ślady ludzi zbyt poważnie przeżywających niesnaski miłosne . 

Simallon do Petale, [w:] Alklfron, Listy heter, tłum . H. Wiszniewska, 
Wrocław 1988, s. 41-42. 

Leajna do Filodemosa 
Widziałam podczas misteriów twoJą żonę . Miała na sobie pięk
ną suknię l etnią. Na Afrodytę, żal mi c1eb1e, nieszczęśniku, 

i l eż znosisz śpiąc z takim żółwiem . A jakaż to cera tej kobiety 
- prawdziwy cynober. Jakież to warkocze żona nałożyła, wcale 
niepodobne do włosów na głowie . A jak grubo napacykowała 
się barwiczką! A nam, heterom, złorzeczą, ie się upiększamy. 
Łańcuszek za to miała długi - ona, godna umierać w łańcu
chach, byle nie w złotych - z twarzą maski . A jak wie lkie stopy, 
jak płaskie, jak niewydarzone! Ojej, jakie to musi być straszne 
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obejmować ją nagą . Zdawało m1 s i ę też, ze ma przykry oddech. 
Wolałabym spać z ropuchą, o pani Nemezis, n i ż ... z łańcuchem 
wokół szyi i bransoletkami na jej nogach„. 
leajna do Fllodemosa, [w:] Alkifron, Listy heter, tłum. H. Wiszniew
ska, Wrocław 1988, s. 47. 

Salakonis do Gemełlosa 
Wszystko jestem w stanie zn i eść prócz współżycia z tobą, panie. 
A w nocy nie uciekłam ani nie kryłam się pod krzakami, jak ci s i ę 

zdawało, lecz wśliznąwszy się do dziezy na ciasto lezałam pod 
wydrążonym jej nakryciem. Ponieważ postanowiłam pozba
wić się życia sznurem, posłuchaj mówiącej otwarcie, bo chęć 
śmierci odejmuje mi wszelki strach. Ja cię, Gemellosie, nienawi
dzę, czuję wstręt do twego włochatego ciała i odwracam się od 
niego jak od potwora, I tak samo od ohydy twych ust ziejących 
smrodem z głębi krtani. Obrzydliwcze, zg i ń obrzydl iwie, kiedy 
taki jesteś. Idź do jakiejś kaprawej, starej prostaczki, która pod
nieca jednym jedynym zębem, a maści się oliwą ze smoły. 

Sałakonis do Gemellosa, [w:] Alkifron, listy heter, tłum . H. Wiszniew
ska, Wrocław 1988, s. 52. 

Hetery Koryntu przesyłają pozdrowienia heterom w Atenach 
Nie znacie ostatniej nowiny? Nie słyszałyście nowego imienia 
wśród heter? O, jak wielka przeszkoda wyłoniła się przed nami 
- Lais, wychowana przez malarza Apellesa . Nieszczęsne, za
mknijcie swe domy, albo raczej same siebie zamknijcie. Jedna 
teraz jest całą He ll adę wprawiająca w podniecenie kobieta, jed
na jedyna: La is w teatrach, na zgromadzeniach, w sądach , w ra
dzie najwyższej - wszędzie. Wszyscy o niej mówią, na Afrodytę, 
nawet niemi na migi opowiadają sobie o jej piękności. Tak oto 
język odzyskują ci, którzy nie mogą wymówić: La is. 
I słusznie. Ubrana - ma najpiękniejszą twarz, rozebrana zaś -
zdaje się cała twarzą. Ani zbyt chuda, ani zbyt tłusta, lecz jak to 
mówimy - jędrna . Włosy z natury fa liste, złote - niefarbowane, 
miękk.o spływające po ram ionach. A oczy, na Artemis, bardziej 
okrągłe nii księżyc w pełni. Bardzo czarne źrenice I bardzo białe 
dokoła białka„ . 

Hetery Koryntu przesyłają pozdrowien ia heterom w Atenach, [w: ] 
Al kifron, Listy heter, tłum . H. Wiszniewska, Wrocław 1988, s. 59. 



Widz w teatrze Plauta 
Profesor Ewa Skwara, tłumaczka komedii Plauta, podjęta się zrekonstruowa

nia portretu rzymskiego odbiorcy sztuk Plauta na podstawie jego komedii. 

To zadanie, by nie dysponując innymi przekazami literackimi, powiedzieć 

o tym, jakie gusta i oczekiwania miała publiczność teatralna przełomu Ili i li 

wieku p.n.e., z całą pewnością do łatwych nie należało. 

Informacje na temat publiczności , zawarte w komediach Plauta, są dwoja

kiego rodzaju. Po pierwsze, to doskonale czytelne uwagi, rozmyślnie wpro

wadzone przez poetę, starającego się pokazać widzom ich własne odbicie . 

Przykładem mogą być bezpośrednie zwroty do publiczności, zamieszczane 

głównie w prologach, łamiące iluzję prawdy scenicznej. Miały na celu pozy

skanie przychylności widowni, a przy okazji pokazały kolejnym pokoleniom 

czytelników temperament Rzymian i ich sposób odbioru komedii. Drugą gru

pę informacji dostarcza wnikliwa analiza tekstu dramatów i ich kontekstu hi

storyczno-literackiego. Wiedza o odbiorcy jest tutaj zakodowana, umieszczo

na w tekście bez intencji autora i daje możliwość interpretacji. Ewa Skwara na 

podstawie właśnie tak przekazanych danych w oparciu o tekst sztuki Bacchi
des (Dwie Bakchidy) dokonała rekonstrukcji portretu publiczności rzymskiej 

czasów Plauta. 

Zamieszczone w wielu komediach sceny pisania listów pozwalają na stwier

dzenie, że publiczność umiała pisać, czytać i komunikować się ze sobą za po

mocą pisma. Tekst Dwóch Bakchid dowodzi, że czymś naturalnym byto po

siadanie w domach przyborów do pisania. Co więcej, gry z konwencją listów 

(parodie tego gatunku wypowiedzi) pozwalają domyślać się, że na początku li 

wieku p.n.e. list był bardzo popularną formą wypowiedzi. 

W kwestiach padających z ust Plautyńskich bohaterów często pojawiają się 

różne nazwy geograficzne. Jednym z powodów ich występowania jest chęć 

oszołomienia widza poprzez pokazanie, że bohater, który mówi o różnych 

miejscach, jest prawdziwym kosmopolitą . Ważne są również te nazwy, które 

Plaut pominął, a o których moglibyśmy sądzić, że byty wówczas znane, np. 

brak określeń topograficznych w samych Atenach, w których często rozgrywa

ła się akcja sztuki. Komediopisarz chętnie wprowadzał do swoich sztuk grecką 

onomastykę, ale pod warunkiem, że byty to nazwy krain oraz znanych w sta

rożytności wysp i miast. Rzymski odbiorca posiadał ogólną wiedzę z zakresu 

geografii, ale nie znał Aten i nie kojarzył nazw związanych z tym miastem. 

Leksyka tekstów Plauta pozwala domyślać się, że Rzymianie mieli pewien 
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zasób podstawowych słów greckich. Świadczą o tym często pojawiające się 
greckie stwierdzenia, które są jednak zawężone do pewnego zbioru popu

larnych rzeczowników i przymiotników (np. „złoto", „bóg", „sława", „wielki"), 

a częstotliwość, z jaką komediopisarz używa tych samych zwrotów każe po

dejrzewać, że Rzymianie znali grekę powszechnie, ale na poziomie bardzo 

podstawowym. 

Podobną powierzchowną wiedzę posiadali Rzymianie na temat greckich 

obyczajów i kultury. Na scenie najczęściej pojawiały się realia z dziedziny fi

nansów, np. drachmy, miny, talenty, obole. Inne greckie terminy, którymi po

sługiwał się Plaut to palestra czy gimnazjon. Nawiązywał również do pankra

tionu i zapasów, stosował aluzje mitologiczne. Publiczność Plauta posiadała 

dużą wiedzę o literaturze greckiej, zwłaszcza na temat mitu trojańskiego. Nie 

czerpała jej jednak z Homera, lecz raczej z łacińskiej przeróbki Odysei pióra Li
wiusza Andronika lub z niezachowanych do dziś tragedii Newiusza i Enniusza, 

takich jak: Equos Troianus, Alexander.. Hecuba. 
Rzymianie na początku li wieku p.n.e. byli częstymi gośćmi w teatrze . Plaut 

dokonuje parodii różnych teatralnych konwencji, a z pewnością nie pozwo

liłby sobie na to, gdyby nie miał pewności, że jego widz jest obyty z tradycją 

teatralną . 

Jeśli Plaut pisał z myślą o odbiorcach, to spodziewał się widzów, których język 

codzienny nasycony był militarnymi porównaniami, metaforami i zwrotami 

frazeologicznymi wprost z pola bitwy. Ich obecność ma za zadanie scharak

teryzować postać lub rozbawić publiczność. W leksyce jego bohaterów często 

pojawia się także terminologia prawnicza. Rzymianie najwidoczniej nie mieli 

także nic przeciwko dowcipom odnoszącym się do spraw religijnych. Poczu

cie humoru widzów w teatrze Plauta pozwalało na zrozumienie wszelkiego 

rodzaju gier słownych, takich jak aliteracja, synonimiczne dublety, paralele 

i przeciwstawienia. Rzymianie doceniali także brzmieniowe walory aliteracji 

i różnych kalamburów językowych. Na podstawie analizy tekstów komedio

pisarza można stwierdzić, że publiczność uwielbiała komizm erotyczny. Plaut 

prezentował często dość śmiały erotyzm i nie cofał się przed żartami o seksu

alnym podtekście, ale w jego sztukach nie ma jednoznacznej wulgarności . 

Profesor Ewa Skwara przyznaje, że portret publiczności rzymskiej z początku 

li wieku p.n.e., który naszkicowała, jest bardzo hipotetyczny i w dużej mie

rze oparty na domysłach. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że sztu

ki Plauta wymagały od widza sporych kompetencji, nie byty adresowane do 

osób o niewyszukanych gustach i niewysokim poziomie intelektualnym. 

' 



Gender i queer 
Na scenie teatralnej płeć może wyzwolić się ze swoich biologicznych deter

minant i jawnie zaprezentować się jako rola do odegrania. Teatr pokazuje, że 
możliwe jest wyjście z pułapki płci biologicznej i kulturowej oraz normatyw

nej heteroseksualności. 

Jak napisała Simone de Beauvoir „Nikt nie rodzi się kobietą. Kobietą się staje" 

-człowiek rodzi się anatomicznie naznaczony płcią, ale tak naprawdę dopiero 

określone struktury społeczne, w których żyje i właściwe im praktyki kulturo

we przesądzają o tym, jakie dyspozycje psychiczne, cechy charakteru, sposo

by zachowania i reagowania zostają uznane za typowe dla kobiet i mężczyzn. 

Płeć nie musi być nieodwracalnym fatum. W fatum zmieniają ją funkcjonu

jące społecznie, konwencjonalne wyobrażenia, oczekiwania i stereotypy mę

skości i kobiecości. 

Tożsamość płciowa człowieka wyraża się w jego cielesności, ciało człowieka jest 

performatywne, jak pisała Judith Butler (amerykańska filozofka feministyczna): 

Akty, gesty oraz pożądanie stwarzają efekt wewnętrznego rdze

nia czy wewnętrznej substancji, lecz stwarzają go na powierzch

ni ciała, dzięki grze znaczących nieobecności, która sugeruje 

organizującą zasadę tożsamości jako jego przyczynę, nigdy jej 

nie ujawniając . Takie akty, gesty, role, konstruowane powszech

nie są performatywne w takim sensie, że istota lub tożsamość, 

które mają być skądinąd przez nie wyrażane, są fabrykatami wy

twarzanymi i utrzymywanymi dzięki znakom cielesnym I innym 

środkom dyskursywnym. To, że ciało przyjmujące gender iest 

performatywne, sugeruje, że nie posiada ono żadnego ontolo

gicznego statusu, z wyjątkiem rozmaitych aktów, które ustana

wiają jego realność. 

J. Butler, Zapisy na ciele, wywrotowe odgrywanie, cyt. za : Teorie 
li teratury XX wieku. Antalogw, pod red. A. Burzyńskiej I M .P. Markow
skiego, Kraków 2006, s. 523. 

Według teorii Judith Butler gender jest zespołem znaków i stanowi coś na 

kształt noszonego przez człowieka przebrania. W takim ujęciu płeć staje się 

jedynie konstruktem - nikt z nas nie posiada jej „danej". O określonym ro

dzaju poszczególnego ciała można mówić jedynie dzięki obserwacjom jego 

zachowania, przypisywanego danej kategorii gender („performance of gen

der"). W tym aspekcie „bycie kobietą" lub „bycie mężczyzną" oznacza „zacho

wywanie się jak kobieta lub mężczyzna". 

Zachowanie to jest efektem wpływu czynników zewnętrznych. Wypowiedzia-
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ne przy narodzinach stwierdzenie „to dziewczynka" rozpoczyna proces jej 

„udziewczęcenia" („girling the girl"). Nazwanie danej osoby dziewczynką lub 
chłopcem przypisuje do ustalonych w społeczeństwie norm płci. Płeć zaś jako 

taka materializuje się właśnie poprzez zespół tego typu działań, które posia

dają charakter lilormatywny i regulacyjny. 

Słowo queer długo byto angielskim wyzwiskiem, kierowanym przeciwko ho

moseksualistom obu płci. W latach 80-tych nastąpiło „zawłaszczenie" tego 
określenia przez środowiska gejowsko-lesbijskie - z narzędzia ataku stało się 

ono (w rękach dotychczas atakowanych) przedmiotem prowokacji. W chwili 

obecnej nie da się go już tak łatwo utożsamić z konkretną mniejszością. Od

nosi się ono bowiem do wszelk1ich nienormatywnych (w pojęciu norm hete

roseksuallilych) zachowań seksualnych. Pojęcie queer wiąże się zatem z pew

nym liberalizmem i wolnością wyboru postaw; wolnością urzeczywistnioną 

w różnorodności. 

Wywodzące się z teorii feminizmu gender studies oraz queer theory rysują 
przed współczesnym teatrem nowe możliwości badawcze. Scena teatralna 

staje się przestrzenią, w której powraca się do naturalności ciała i wyzbywa 

opresyjnych kulturowych zachowań i reakcji. Może służyć takie za swoiste la

boratorium, w którym bada się różne sposoby ekspresji własnego „ja" przez 

człowieka i reakcji społeczeństwa na te eksperymenty: 

( ... ) nie chodzi o wyzwolenie się z opresji płci kulturowej, lecz 

o społeczne uznanie i równouprawnienie tych orientacji sek

sualnych, których zakazywał i które margina l izował uznany za 

„naturalny" porządek homoseksualny. I w tym przypadku dra

mat i teatra lna scena okazały się uprzywilejowanym miejscem 

do powstania czegoś w rodzaju laboratorium społecznej wy

obraźni. Obserwowano w nim, podważano i dekonstruowano 

obowiązujące wyobrażenia i stereotypy, badając możliwości 

bardziej nieskrępowanej ekspresji ludzkiego „ja", bez wzglę

du na charakter i kierunek jego pożądania, płeć, rasę i miejsce 

w społecznej hierarchii. 

W. Baiuch, M . Sugiera, J. Zając, Dyskurs, postać ; płeć w dramacie, 
Kraków 2009, s. 391. 

Teatr, jako sztuka żywej współobecności widzów i aktorów, jest miejscem do

skonałym dla ujawnienia się prawdy ciała i jego „naturalnej" płci biologicznej 

więzionej przez sztywny gorset płci kulturowej. Scena teatralna daje sposob

ność do wyjścia poza restryktywne ramy maskulinistycznej dominacji i przy

musowej heteroseksualności. 

' 
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