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Dlaczego „Mity greckie" ... 

Zgodnie z ideą patrona naszego Teatru -
Aleksandra Sewruka, od kilku lat propon
ujemy repertuar „eklektyczno
sałatkowy", czyli różnorodne propozycje 
sceniczne, adresowane do widzów w 
wieku od lat 3 do 103, zmierzające do 
zaspokojenia gustów i oczekiwań naszej 
publiczności o różnych zainteresowani
ach . 
„Hermes przeszedł czyli mity greckie" 
Macieja Wojtyszki to przedstawienie 
edukacyjne dla wszystkich: dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
liceów i dla widzów dorosłych. Któż z nas 
nie zmagał się w szkole z Mitami Greckimi 
Jana Parandowskiego? Dziwiliśmy się, że 
na każdym etapie edukacji Mity powra
cają do naszych programów edukacji jak 
bumerang. Po latach zaczęliśmy rozum
ieć, iż to właśnie na Mitach opierają się nie 
tylko dramaty antyczne wielkiej trójcy 
greckich tragików: Ajschylosa, Sofoklesa i 
Eurypidesa, ale również wiele współcze
snych dzieł literackich, plastycznych, 
architektonicznych. 

Ciąg dalszy na str. 19 





Hera była żoną Zeusa i jednocześnie jego siostrą. Była królową 
Olimpu, boginią niebios, patronką macierzyństwa, opiekunką 
małżeństwa i rodziny. 

Uosabiała cnoty małżeńskie, w związku z czym walczyła 

z wszelkimi przejawami zdrady; sama cierpiała z powodu 
niewierności małżonka. Mity związane z Herą opisują przede 
wszystkim jej spory i pojednania z Zeusem oraz mściwe 
knowania wymierzone przeciwko kochankom i nieślubnym 
dzieciom małżonka. Z tego powodu stała się symbolem 
zazdrości. 

Ze szczególną zawziętością prześladowała Heraklesa, syna 
Zeusa i Alkmeny. Najpierw, gdy Herakles był jeszcze 
niemowlęciem, wysłała węże, aby go zabiły, jednak dziecko
półbóg zadusiło je wszystkie. Później zesłała na herosa obłęd, 
przez który pozab ijał swoje dzieci, biorąc je za demony. 
Była inicjatorką dwunastu prac, które musiał wykonać. 

Namówiła ukochaną Heraklesa, Dejanirę, aby wyprała jego 
koszulę w krwi zabitego przezeń centaura, która była zatruta 

i zabiła Heraklesa. Pamiętliwa i zaciekła, Hera nie ustawała 
w prześladowaniach. Rozdrażniony Zeus wymierzył jej karę, 
każąc powiesić swą małżonkę na Olimpie głową w dół, 

zatroszczył się przy tym o to, by do jej nóg przymocowano 
kowadło. Kiedy Herakles po śmierci przybył na Olimp, pogodził 
się z Herą. 

Hera była okrutną i mściwą boginią . Pewnego razu Hera i Zeus 
spierali się o to, kto jest bardziej skłonny ulegać pokusom 
miłości : mężczyzna czy kobieta. Wezwali na sędziego 

Terezjasza, ponieważ przez część swego życia był kobietą. 

Terezjasz był tego samego zdania co Zeus, odparł więc: 

"kobieta". Hera sprawiła, że oślepł . 
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W mitologii greckiej Hermes był jednym 
z dwunastu bogów olimpijskich. Bóg kupców, 
wynalazców, złodziei i podróżujących. Syn Zeusa 
i Tytanki Mai. Jako niemowlę ukradł Apollinowi 
stado krów, sprytnie myląc ślady. Następnie 

podarował mu lirę z jelit cielęcych i skorupy 
żółwia, czym złagodził gniew Apollina. 

Na początku swojego pobytu na Olimpie okradł 
większość bogów. Z tego powodu został stamtąd 
wypędzony, ale bogom zaczęło go brakować, 
ponieważ miał w sobie tyle młodości i wdzięku, 
że Olimp zdawał się być bez niego pusty i smutny. 
Dzięki decyzji Zeusa powrócił na Olimp. 

Odprowadzał zmarłych do Hadesu, zsyłał 

ludziom marzenia senne. Był wysłańcem 

i ambasadorem Zeusa, posłańcem i gońcem 
bogów z Olimpu. 

Atrybutami Hermesa są: podróżny kapelusz oraz 
sandały, dzięki którym potrafił szybko 
przemieszczać się z miejsca na miejsce. 

Hermesowi przypisywano także wynalezienie 
pisma i liczb, ćwiczeń gimnastycznych. Jako że był 
patronem podróżnych, stawiano mu przy 
drogach pomniki zwane hermami. Były to słupy 
ozdabiane rzeźbą przedstawiającą głowę 

Hermesa. 
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MEDIA O SPEKTAKLU 

Teatr od kulis: cuda wyczarowane ze styropianu 

Głowa greckiego boga, kolumna jońska, nadnaturalnej wielkości 
jabłko, a także skrzydła, lira i kamienie-ze styropianu-to elementy 
dekoracji do spektaklu „Hermes przeszedł czyli mity greckie". 
Premiera 7 listopada, więc plastykom i stolarzom robota pali się 
w rękach. To co przygotują wypełni scenę, „zagra" w światłach, 
by nacieszyć oko widza i pobudzić jego wyobraźnię. 

Elżbieta Dymiszkiewicz rzeźbi głowy greckich bogów w ... styropianie (fot. AD) 

Scenografię i kostiumy zaprojektował znany elblążanom Zygmunt 
Prończyk. To według jego projektu pracują Elżbieta Dymiszkiewicz 
i Karolina Namiotko z pracowni malarsko-butaforskiej. Zwinnymi 
palcami wyczarowują ze styropianu głowy greckich bogów, 
skrzydła, kolumny antyczne. 

- Tu przydają się piła i nóż, a do detali tylko nóż- mówi Elżbieta 
Dymiszkiewicz, która od ponad 10 lat tworzy dekoracje 
do elbląskich spektakli. - Elementy są wykonane ze styropianu, 
malowane, a na scenie zostaną podwieszone. Ściany obijamy 
bawełną techniczną, wykorzystujemy też czarny tiul, na którym 
powstaną białe pęknięcia. To wszystko ma „zagrać" w światłach, 
w ultrafiolecie. 

Tekst artykułu: Agata Janik 
Foto: Anna Dembińska 



Dedal, ojciec Ikara, był ateńskim kowalem. Mimo że należał 
do najwybitniejszych rzemieślników i wynalazców, jego uczeń 
Talos prześcignął go w sztuce. Zazdrosny o sukcesy swego 
ucznia, Dedal zabił Talosa, po czym uciekł z Aten na rządzoną 
przez Minosa Kretę. Tam na życzenie króla wybudował 

Labirynt, budowlę mającą być siedzibą Minotaura, potwora 
o kształcie pół-człowieka, pół-byka. 

Obraz Petera Bruegla „ Pejzaż z upadkiem Ikara" z 1558 roku . 
Znajdź na obrazie postać spadającego Ikara. 



Kto jest kim w teatrze? 

REŻYSER 
Reżyser nadzoruje i kieruje wszystkimi osobami, które mają swój 
udz i ał w rea lizacji spektaklu (aktorzy, scenografowie, operatorzy 
świateł, itp.). Do jego zadań należy scalenie muzyki, oprawy 
plastycznej, ruchu scenicznego, oświetlenia i gry aktorskiej. 
Bardzo często reżyserowi pomaga asystent. 

INSPICJENT 
Inspicjent jest prawą ręką reżysera i wie wszystko o spektaklu, 
jest obecny od początku jego powstawania, do ostatniego 
pokazu. Jego głównym zadaniem jest informowanie aktorów 
o kolejności wejścia na scenę. 

SCENOGRAF 
Scenograf jest autorem oprawy plastycznej i wszystkich dekoracji 
na scenie. Scenograf przy pracy nad koncepcją plastyczną 

uwzględnia zalecenia i oczekiwania reżysera. Zanim scenograf 
przystąpi do rysowania szczegółowych projektów i ich realizacji 
przygotowuje reżyserowi szkice swoich pomysłów. Gdy zostaną 
one zaakceptowane przystępuje do robienia szczegółowych 

projektów, a następnie współuczestniczy w całym procesie 
przygotowywania dekoracji. 

BUTA FOR 
Butafor wykonuje według wskazówek scenografa tak zwane 
butaforia, czyli sceniczne imitacje przedmiotów (jak owoce, 
biżuterię, broń, meble), ornamentów, z papieru, plastiku, 
styropianu itd. 

SUFLER 
Sufler odpowiada za koordynację i zgodność z planem 
przebiegu przedstawienia, w szczególności podpowiada 
aktorowi zza kurtyny lub ze specjalnego miejsca w sytuacji, 
gdy aktor zapomni tekstu podczas inscenizacji. 

BILETER 
Bileter sprawdza ważność biletu przy wpuszczaniu widzów 
na widownię oraz wskazuje niekiedy miejsce, które widz 
powinien zająć. 

Pomyśl i rozwiąż 
Do poniższego diagramu wpisz imiona mitologicznych postaci, które 
występują w spektaklu (odnaleźć je można na stronie 11). 
Dla ułatwienia wpisano już pierwsze litery imion. Litery w czerwonych 
polach czytane pionowo utworzą imię jeszcze jednej bohaterki greckich 
mitów, która była ukochaną Zeusa i którą uważano na najpiękniejszą 
kobietę na świecie. 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUżASCENA: 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż . Cezary Domagała 
Kolacja dla głupca (Francis Veber), reż . Ewa Marcinkówna 
Sen nocy letniej (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
Na pełnym morzu (Sławomir Mrożek), reż . Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż . Ewa Marcinkówna 
Szalone nożyczki (Paul Partner), reż. Maciej Korwin 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 
Świętoszek (Molier), reż . Bartłomiej Wyszmirski 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż . Czesław Sieńko 

Mazepa (Juliusz Słowack i ), reż . Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (na motywach Baśni braci Wilhelma i Jacoba 
Grimmów), reż. Monika Gerboc 
Ruski miesiąc (Dmitrij Streln ikoff), reż . Giovanny Castellanos 
Mikołaj Kopernik - dwa światy (Janusz Komorowski), reż. Mirosław Siedler 
Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż . Andrzej Chichłowski 

MAŁA SCENA: 
Narkomanka (Barbara Rosiek), reż . Bartłomiej Wyszomirski 
Cafe Sax (wg Agnieszki Osieckiej), reż. Cezary Domagała 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Pataki), reż . Andrzej Ozga 
Celebracje (Krzysztof Bizio), reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotiuk 
A-na-was spłyną obłoki (Marek Grechuta), reż. Andrzej Ozga 

Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
A my ... róbmy swoje (Wojciech Młynarski), reż. Andrzej Ozga 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż . Krzysztof Kaczmarek 

Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, Jess 
Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Gang Słowika (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 

W PRZYGOTOWANIU: 
Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż . Bogusław Semotiuk 

Opera za trzy grosze (Bertold ł:Gt!f. lL. __ .... L 
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Kultura wywodząca się z Półwyspu 

Peloponeskiego jest podstawą naszej 
współczesnej kultury, choć często nie 
zdajemy sobie sprawy skąd wywodzą się 
pewne związki frazeologiczne, cytaty i 
nazwy: „nić Ariadny", „Syzyfowa praca", 
„stajnia Augiasza", „wierna jak Penelopa". 
Wiemy, pamiętamy, ale jak to było 

dokładnie? ... 

Dlatego też postanowiłem przypomniec 
naszym widzom choćby niektóre z Mitów. 
Ten tekst, ten spektakl, jednym pozwoli 
zaznajomić się z korzeniami kultury 
śródziemnomorskiej, innym przypomni to 
czego zdążyli się nauczyć i już zapomnieli. 
W jednym krótkim spektaklu nie sposób 
opowiedzieć wszystkie Mity, dlatego też 
pokazujemy w niekonwencjonalnej 
formie tylko niektóre z nich. Dajmy się 
porwać mitologicznej rzeczywistości, 

dajmy się porwać zabawie w Teatr. 
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