
 Puszka Pandory - inscenizacja mitu greckiego  

Scena I  

Rano: 

(Rodzice w szlafrokach z kubkiem kawy w ręku rozmawiają o wczorajszych imieninach u cioci.) 

Mama (Emi) 

- Już nigdy więcej nie pójdę na urodziny do cioci Stasi. 

Tata (Łukasz) 

- Co roku tak mówisz, a potem i tak wyciągasz mnie na urodziny do cioci Stasi. 

Mama (E) 

- Jeszcze dzisiaj czuję się zdołowana tą atmosferą smutku i narzekania. 

Tata (Ł) 

- A to Mareczek za długo pracuje. A nasz rząd źle rządzi. 

Mama (E) 

- A to Gienia nie ma pracy, a Basia za mało zarabia. I kolejne afery wśród polityków. 

Tata  (Ł) 

- Jakiejś sąsiadce coś wycięli, jakąś okradli, a jeszcze inna ubiera się w lumpeksie. 

Mama (E) 

- Weź przestań. Znowu mnie rozboli głowa. 

Tata (Ł) 

- Mam nadzieję, że za rok cały wieczór spędzę spokojnie i przyjemnie, oglądając w telewizji jakiś 

fantastyczny mecz. 

Mama (E) 

- Zastanawiam się, dlaczego świat musi być taki smutny i ponury. Dlaczego nie może być tylko jasny, 

piękny i radosny. 

Tata (Ł) 

- To przez tą puszkę Pandory. 



Scena II  

(na scenie pojawiają się bogowie Olipmu) 

Zeus (Mateusz): (dzwoni do Hefajstosa, który odbiera po dłuższej chwili)  

- Cześć Hefajstos, tu Zeus. Czemu tak długo nie odbierasz? 

Hefajstos (Roland): 

-  A, bo grałem sobie trochę(gra na komórce). Taki relax po robocie. Wiesz, jak to w kuźni. 

Zeus (M) 

- Słuchaj stary, mam do ciebie sprawę. 

Hefajstos (R): 

- W żadne prochy się nie mieszam! 

Zeus (M): 

- Nie o to chodzi. Pamiętasz tego cwaniaka Prometeusza? 

Hefajstos (R): 

- Tak, tak, podstępna sztuka. Nieźle cię załatwił. 

Zeus (M): 

- Tylko nie załatwił, nie podnoś mi ciśnienia. Teraz ja go urządzę. Chcę, abyś stworzył kobietę cudnej 

urody, wiesz, taką super laskę, która uwiedzie Prometeusza. 

Hefajstos (R):  

-OK. Kumam, ale to będzie kosztowało. Potrzebuję kasy. Moja Afrodyta ubiera się u jakiegoś Gucciego, 

perfumy od Diora, czy kogoś tam Wstydzę się z nią pokazać w tych starych ciuchach. 

Zeus (M): 

- Rozumiem, rozumiem. Coś wymyślimy. 

Hefajstos (R): 

- Przydałaby się też nowa BM-ka. Pełny wypas: skóra, komputer, nawigacja satelitarna… 

Zeus (M): 

- Nie przesadzasz? 



Hefajstos (R): 

- Dobra, dobra, zadzwonię do ciebie po 22.00-mam wtedy tanie minuty. 

 

 

Scena III 

Hefajstos 

- Skończyłem robotę. Ale nie jest jeszcze całkiem dopracowana. (Zza jego pleców wysuwa się Pandora 

(Madzia) zawinięta w papiór toaletowy). Jak ją nazwiemy? 

Zeus 

-  Damy jej na imię Pandora, przecież jest darem od wszystkich bogów dla ludzi. 

Hefajstos: 

- Ty, Zeus, reklamacji nie przyjmuję! 

Zeus; 

-OK. Pieniądze prześlę ci na konto. Dzięki.   

Zeus: (dzwoni do Ateny) 

-  Nadaję: tu Zeus. 

Atena (Kasia):  

- Tu Atena, tu Atena. To ty kochany Zeusie, jak miło cię słyszeć mój Panie, czy masz jakieś specjalne 

życzenie? Odbiór. 

Zeus: 

- Przybywaj Ateno, czeka na ciebie Pandora, którą musisz nauczyć kilku rzeczy. Odbiór. 

Atena (K): 

- O bogowie, zrozumiałam, już pędzę. Bez odbioru. 

Scena IV 

Atena (K)  



- Nauczę ją pięknych robót kobiecych. 

Afrodyta (Maja) 

- Otoczę jej oblicze wdziękiem i w oczy wleję urok uwodzicielski.  Ofiaruję olśniewającą białość ramion i 

wielkie, ciemnobłękitne oczy. Dam jej skryty i pochlebny charakter wraz z darem kuszącej wymowy. 

(Atena i Afrodyta odwijają Pandorę i upiększają ją) 

Zeus (Mat.) 

- Pandoro, jesteś darem dla ludzi od wszystkich bogów. W posagu daję ci tą wspaniałą puszkę. Hermesie 

zaprowadź Pandorę na ziemię i zostaw ją przed chatą Prometeusza. 

( wchodzi  Pandora- pięknie się porusza, maluje usta, staje przed drzwiami Prometeusza, puka do jego 

drzwi) 

Prometeusz: (Emi) 

- Kto tam? 

Pandora (Madz.) 

- Wpuść mnie Prometeuszu, to ja Pandora, jestem prezentem od Zeusa. 

Prometeusz:  

- Idź precz! 

Pandora: 

-  Otwórz drzwi! Proszę! 

Pandora śpiewa (na melodię „Jesteś szalona”) 

- Do serca twego pukam drzwi,  

Nie pożałujesz jak otworzysz mi, 

Na rękach będę nosić cię, 

I pizzę pyszną piec, 

Jestem tak piękna uwierz mi, 

Chcę z tobą dzielić wszystkie noce i dni. 

Z wielkości bogów zrodziłam się 

Przygarnij proszę mnie 



Prometeusz: 

- Nie kołuj mnie tymi swoimi amorami. Mam ważniejsze sprawy na głowie- całą ludzkość. Jeżeli chcesz się 

gdzieś pokazać to spróbuj szczęścia w jakiejś nowej edycji „X Factor'a”. Precz! 

Pandora: 

- O ja nieszczęsna, czy nikt mnie nie pokocha? Gdzie ci mężczyźni rozkochani, gdzie ten cudowny, męski 

kwiat… (macha zrezygnowana ręką) Eee, chyba wymarli jak żubry w Puszczy Białowieskiej. ( idzie smutna, 

spotyka  Epimeteusza, który trzyma w ręku kwiaty) 

Epimeteusz (Ł):  

- Kim jesteś piękna dzieweczko i dlaczego płaczesz? 

Pandora:  

- Jestem Pandora. Podobam ci się? 

Epimeteusz:  

- Ach, co za urok, wdzięk, czy zostaniesz moją żoną?(daje jej kwiaty) 

Pandora: 

- Oczywiście mój tygrysku! ( schodzą ze sceny, marsz Mendelsona) 

Scena V 

 

Epimeteusz (Ł) 

- Jaką mam piękną i bogatą żonę. 

Prometeusz (E) 

- Niemądry Epimeteuszu zrobiłeś już jedno głupstwo, żeś tę niewiastę, na zło chyba stworzoną przez 

bogów, przyjął do domu! Nie czyń przynajmniej drugiego głupstwa i nie otwieraj puszki ani żonie nie 

pozwalaj, bo tak mi się zdaje, że w niej jakieś wielkie licho siedzi! 

Epimeteusz 

- Przyrzekam mój mądry bracie. 

Scena VI 



 

Pandora 

- Mój kochany mężu, otwórzmy tą puszkę. Taka jestem ciekawa, co w niej się znajduje. 

Epimeteusz 

- Czy ja wiem? Też jestem ciekawy co w niej jest. I to bardzo (x2) ciekawy. Jeszcze jak. Ale Prometeusz 

mówił... 

Pandora 

- Co tam twój przemądrzały brat może wiedzieć? Otwórzmy ją zaraz! Natychmiast! 

(Puszka przewiązana złotym sznurem. Najpierw Pandora rozwiązuje sznur.) 

(Słychać szepty:) 

- Piękna Pandoro wypuść nas. Wypuść nas.......... Wypuść nas.......... 

Pandora 

- Co to może być? Czyżby w puszce było coś żywego? 

Epimeteusz 

- Może jednak nie otwierać? 

Pandora 

- Tylko troszeczkę uchylę wieczko. Jedno spojrzenie i zaraz zamknę Proszę Epimeteuszu. Bardzo proszę. 

Epimeteusz i Pandora 

- To otwórzmy ją. 

(W tym czasie bogowie stają z tyłu sceny, w jednym rzędzie, tyłem do publiczności i nakładają upiorne 

maski i czarne peleryny. -  (czyt. Maja  (z zaplecza)- Z puszki wyleciały na świat wszystkie smutki, 

troski, zmartwienia, zgryzoty, namiętności i nędze, i choroby, i jak kruki obsiadły ludzkość.) - Postaci w 

upiornych maskach otaczają ciasnym kręgiem Epimeteusza i Pandorę, szarpią i straszą ich.) 

 

Pandora: 

- Chyba minęły dobre czasy. Teraz już będę się źle wszystkim kojarzyć. 

Epimeteusz:  



-A ja wyszedłem na idiotę. O bogowie! Bogowie! 

(Wchodzi Nadzieja i wszystkie straszydła znikają) 

Nadzieja (Maja): 

- I tak oto zemsta Zeusa się spełniła. Warto czasem pomyśleć dwa razy zanim się coś zrobi. 

Epimeteusz:  

- Kim jesteś? 

Nadzieja:  

- Jestem bliską siostrą Miłości, nazywam się Nadzieja.  

(daje im zapalone świece i schodzą ze sceny w rytm dowolnej muzyki) 

 

KONIEC 


