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Adolphe-\Villi:im Uo11gll,Te:iu, Orestes .{cif<ClllY przez 1:'1:v11ic, 1862 

O restes nie jest w stanie uniknw' przemiany w węża. 
Ma to we krwi - wyssał to z mlekiem matki. 

Oli1·er T'plin 



Autorzy 
i o autorach 

AJSCHYLOS 
- najsrnrszy z trzec h 

wielkich tragików ;neń

skich , urouzil się około 

roku 'i2'i przcu Chrys

tusem w F.Jeusis; był 

synem Eufirio n<J, rocho

dzil z Z<J m o7.nej, najpraw

cloro d o hn iej a rysrokra

tycznej ro d zin y W roku 

·i90 , a w ii;-c V- ' 35. roku 

życia, w;1 lczy l prz.cciwko 

Persom rod Maratonem; 

w tej samej bitwie, jak 

podaj<) zn'idla antyczne, 

hoh<1tersko 1.gin;)I 1ego 

hrJt Kynege iro.~. Do.ść wi;1rygodn:1 jest wiadomość. że 

A1schy los lxal r(i wnicż uclzi<1I w dwóch ważnych bitwach 

drug iej w o jny r erskil'j . a miano\vicie rod S<1 lamin;,i ( 480 r. l 
i rod i>Jare j;1111i <479 r . J. Po z;1ko 1'\czeniu wojen rerskic h . 

okolo roku -1 76. na z:1proszcn ie tyrana Syrak uz Jlieron;i 

wy jl'Chal na Sycy lię n<i urcK·zys t ośc i zw i;1zanc z 7.a lo-

7.L,n icm mi ;1:-w Etn;1 '' roku ~76/ 5; o bchody te UŚ\\ ' ietnil ' 

mi;il tr;1gL•d i;) l:i111jl2i Pierwszy po hyt n;1 Sycylii nic rnv:1I 

jecln;1k 1.h yt długo, ho już pr;1\Wl o 1)odohn ic w roku 472 
tr;1gv( li opis;1r1. '''J'.'>Ll\vil w Aren;1 c h l lra111<1r Pcn·o11'ic 

Dru gJ . ;1 rnoi.t' 11 ;1\\ et - Jak rrzypu s1.cz;1j;1 niektórZ)' 

lx1(lauc - tr1.L'ci;1 pocl1·óż 11<1 Sycy lk' ()( lhy ł AJ.'>chylos po~I 
S; llll koniec i .)'L·i;l, /.lll;Jrf Około roku ~.'iÓ ['J. n . C. \\ .'> )'C)'Jij

:--k illl 111k'.śc i c Ccl;1. 

Dość \\C7c . ..;nic ro1.pocz; 1ł d z i;ilaln ość clram;11 o pi .'>;1r.'> lq· 

po uko1iu.eniu 25 rok u i.yc i;i (\\' o krl':-- ie 70. Ol impiad)

'' 1;11:1,-h -1<)l)--1<)() l r)''\Yali1.mv;il pod obno " k onkur.'>il' 

1r:1gicl'.Jl) 11l / f)r;1tin:--:ll'll1 i Choi 1·il o.se111 , :t rkr\\'.~Zl' /.\\ \ '

CJ(,'S(\\ u od ni (isl '' roku 18-1 l\J\\ ·; 1 ż n e trudności n;istrt,·cz;i 

cl:11ow;iniL· siL'l lmiu 1.;1chow:111 ych ur,, ·or(l\\ ' A1.schylos;1 

I 1;1k \\'il'lll) jl'llynil'. iL· rr;1gcLli :1 Persoll'ie zusu l;i '') sr;1 -

,,·ion :1 " roku -1 7 2. Sied111111 jJr.?.·cc 'iui-<u Tehon1 \\ ' roku 
--167. :1 try logi;i Oreste70. 1.loiu n;1 / r.r;1gcLlii Ap,w11cm11u11. 

O/illrll1<'l' i L11n1enid)' (or;11 1.:1gi nion) clrJrnat .~a ryrCJ\\ ' ) ' 

l 1ro111ete11sz l. ro ja \\' iL1 sil,' n ;1 .~n-· ni L' ". ro ku -1'i8 - rocra 

or rzy llu l 1.;1 ni;,1 J1iLT\\ ':>I<) n;1grocl t; \\ konkur:--ic. 

Po naclto wydaj<:: sh;: d o.-;<' pewne . w _-;w it'rle now.'>zych 

odkryć J1:1pirusowych , 7.L' Bfopplnice powst;ily w roku 

..J6 :3; trylogi<1 poś\vi~·cona Prometeuszowi, clo które j 

n:1leżal zachow:my clramar Pn 'nwte11sz 11· ul<.011·och. 1.ust:1l;1 

napisan<J w ostatnim ok rt•s ie clzialalnosci <lramatori.s;1r

skiej poety Twórczośc' Ajschylos;1 ohep11owala - mniej 

więce j - 90 utworów: oko l o 70 I r:1gecl i i i 20 llr;1mat<)W 

.'> :1ty rowych. 

Oliver Taplin: 

Ap,C1 me1111w11, OjiC1r11ice i /:'11me11id)'hyły \\'yst<1wi<1n l' j:llm 
trylogia w ci;ig11 jednego clni :1, '' 1'iK roku p.n.l·„ 1.akdwie 

clw:1 l:1ta r17vcl ś micrci;1 Aj.schy lm;l. Orcsli'f~'. j;1k ro ju 7 

hy lo \\'i;1clomo w V \\ 'il'ku . można uzn;1c' 1.:1 Jrcycl7. iclo 

Aj sc h y losa (rów nie ż pozostak s7.tuki s;,1 1. n ;.1ko mitc, 

:--1.czq.;ti l n ie n it'.'> l usznie lc.: 1-; cewa żona traged i:1 Siec/111 iii 

pr::ecill ' Tebulll) i z 1x·wnu~c i ; _1 r ozoslJjc nim o n;1 do cl 7. i ś. 

Za waru w niej" i1.j;1 lud zkiq dcstrukqi i odnowy rr l.l:d

st<1wiona jest na talq ;,k;tl <,.» z 1;1k;,1 glt:h i;1 i z t:1k :1 tt· ;1rr;1ln<1 

ś mi:lloścL~, 7c (lohra rL·ali1.acj;1 tl'Jtraln:1 jl'st dl:1 wid1.a 

l i O.~\\' i; 1 cl cz en il'rn n icz wyk le wyo.c rpu FJcym emocjon;1 I n ie 

i inll'lektualnk:, :1 jnlnoczdnil' napclniaj:,1cym go r:1clo.~ci:), 

7. jal·q nil'wil'ic może .'> i(,.' r(iwn ;1(. A 1ccln:ik t;1 rnonunwn

u]n ;1 r:1111;1 nic unrniej.'>/a intcn.'>ywności i integr:ilno.<;c i 

żadnej ze sztuk 7. osobna <lll i poc.zczcgl°i ln )rch c.cen w tych 

szru b c h. U 10,' konst ru kc j:1 try logi i je :-- l rni .q rzowsb , 

jc dn ;tk L1 i.cl ;1 sz.ruka m oi.l' hy( ( i bywa ) \\')'Staw i;1na 

u . .;;o h n o. 

Aj;,chylo.'>uwi hr;t k /: I rc·wnc :--pr;i \\no::: ci i t<I IL-n tu Su fok lc.sa 

i Eurypiut'.'>;1. posi :1d:1 on jl'dnak hogact\\'o l'bprl'.~ji, 

/\\'h~zcz;t ohr;11ow;1nia. niech) hny 1.mysl tt·;1tr:iln y i glc,:hi<,.· 

,, ·gLtclu w lud1kil' n:1d1ic je i l<,.· ki, kr(Jrl' ,,. ou;Kh Wit' lu 

( \\ ·l:,1c1;1j:,1c \\' to mnie 1 Ci'.) ni:) 7l'i'\ n:IJWit,·k'>l'L',~O spo<rt'i cJ 

greckich tr;1gikc)\\ 

0 11 \l· r T.1pli11 - J/·t1p·rliu ,~red'r 1 11 · rl:u1/a1111 1. l' u..: I :\ 11dr1c·i \\' n11:1 -< ik . 

\X\ dei\\ ni<·1\\·u I Jo11 1i111. Kr.1kc'i\\' 20111. 



H. D. F. Kitto 

Na Elektrze. r odohnic jak na Orestesie. SjlOCZ)T\Y;I oho

Wi<)7ek wzg l<,x le111 zmarłych. Rzeczy rak si l;' mal'}. ?.<.: zm;.ir

ły nieuchronnie 111usi zosta ć pomszczony przez s\voje 

dzil·c i. na wet 7.; 1 cenę m:nko il(i jst\NJ: nikt inny zemsty 

dokon:1<' nie może . .Jest to jccJn;1k7.e zemst.a, której - w prze

ciwil'ń.stwie do mścicit'łi z Agomć'nmulla - chq dokona( 

oy.~tyrni 1\·kam i, zach cl\\ uj<)C czysrośl' se rca . Ale czy 

UrL'S\L'.' lll OŻl' nie .'p lam il' qk k1wi:1 swojej m;nki' Ci nowi 
m . .;cicick '. wolni od w szL' lkich nieczystych pobuc.lek, rnu 

sz:) przeciL·i. zrohil' co.<; jl'SZCZl' gorszego ni ?. \.\ szystko, 

czego dukonano w A,~a111e11111 u 11ir. W tym tk\\ i siLi trn 
giczna lej .sztuki. 

1 · Ajschylos:1 w szystko jest możliwe. _kgo posLq)Qwania 

jako dramaturg;1 chylx 1 nit' da si~· sprowadz ić do j akiejś 

1rn: tod y ( . ) O rc'i7 Ajschy lo.s hy ł przede \\·szystkim wybit

nym czlowie kkm re:1rru: rw ierdzil . ?.e je.st tragiki em 

(:tCzkolwiek \\ epit;tfium woLtł, hy go p :1mit;.'tano j;.lko 
iol n icrza ). j:1 k o l r:1gi [,; zost :1 l w n ieZ\\'Y kl y .s posób u hono

fO\\': tn y pr1L·z Ateny i właśn i e i;1ko tragik zas lu guje na to, 
hy jl·go l \\ 1i rczoś( .sul:1 .s i~ Jll7.edmiotem roZ\\·;17a1i . J eśli 

oznak :1 wil' ł ko.-ici ['lOety lr;1gicz.nego ma hyć to, 7.e uwi

( [:1c1 ni:1 i up; 1111i~· rni:1 on pewne po,lsr :t\\'OWe pr;t\\ '( i)' 

i \\ yohr<1i.L·ni ;1 ( .. l. to co m1 śk( o dr:1me1ru rgu. który ro hi 

to 7. wi\·k-.z:1 \\) ohu1n i:1. h:1 rd ziej '> Llgl'.'i yw nil.'. a do tego 

h;1rdzi(' j jl:inuj:IC n:1d ;1 rchitektur:) swego cl 7. i e ła . l I AjsCh ) 

lo.'>;I 111 \śl i o hr:1z 1m·ś li \\ clr:1m;ic iL' .s t;1j :1 >i t.' Jl'cln) rn i tym 
.s;1 mym. 

l·I r>. I· ,, ![(Il " /J'tl_t!,l 'd i(/ ,!~ JC<.l 'tJ. )/11 diu nr li !t 1Fd t_ ),!f(', l)J'/.l'I. J;1 n t1 .... i' 

:\l.11g;1r i .... ki. \\ ' ~ d:1 \\ll k l\\ '<J l łon1ini. ł'\r:1k lJ\\' 200.) . 

Peter Stein: 

l)ovviada sit;, i.c.: greck;1 tragedia povvst<tla z. ry lllalu inicjJcii. 

Ale tego rodz;lJU 1ytu aly znak :.! t' 11107.n:i ra cze j w Af1yce, 
cll :nego zg;ic.lzam sic.; z tymi h;1cl:1oami, któ rzy mówi;J, 7.e 

rraw:cl ia powsta la z 1y rualu po lowania. Jak Jl'cln;ik marny 
grać j:) m y, ludzie z nog:1mi kierowców sa mochodów, 

a nie my.~liwych1 Kiedy zaczt,: li .~rny z;1cl;1wJ(' sohie podob

ne pytania, z;icz~ li .~my reż na nowo odkryw:tl' nowośl' 

najharclziej han;ilnych zwla1i ;iktorskich. A szlo nam o ro, 

hy tworzyć na nowo god nośl ' akrorJ. ( „ ) l~ozstrzygaj<Jq 

przyczyn;), cll ;1 któ rej nohil ern UresteA', hyl fak t. że uwa

żam F) za kamień \'\.\'gic.:l ny tego wszystkiego, co było 

podsww:i teatru eu ropejskiego i ui okreś lil o jego clalszy 
rozwój. \'\/ pierwsze j ze sztuk trylogii - A,r.;omemnu11ie, 

spotkanie kolektywu , czyli chóru z pror:1gonisr;1111i bardzo 

do brze funkcjo ml)e jako llli l'sza nina d emenrów arch:t

icznych i klasycznyc h. Ofiamic:e z kolei przedst:1wiaj<1 

proces. w którym jeden 7. ucz.estników tego spotk;mia -
ch(i r - powoli dezorganizuje sit: . A pod koniec 1:·111ne11id 

ch(l r 1u7. nic i.srn1ej <: . ro , co pozostaje na scenit:. to grupa 

.s(.;d 7. iów, którzy nic nic m<iwi;), " "anonimow i, hl'?: rw arzy. 
Chó r Erynii również 1nik:1. zosl;IJl' 1.mu.~zuny do rnilczcni:1. 

\\!ten wh~niL· "J'lO.~(Jh Oreste/o pokazuj<' l'\1 o luc jt;.' lt'~1tru. 
l )<'iźn icj lwi ju 7 ry lko tctlr prc,t:1gonist(J\\ 

H {11:S--:t f!t'.<hi1' '})(J/htUlf(f /)('/CUI .\'tci11t1. CJj)r l'\r;\ "i'loi" ~h· l1ck i. 

Tc·,·111 „ nr ~d ():-; 1. 



SOFOKLES 
- urod 7. il s ię\\ attyckiej gmini <: Ko lo nos w -i96 r p.n.<: . 
Jako chlopiec zdohywal nagrody 1,v zawodach mu zycz
nych i lckkoarlerycznych . Po hirw ic po ci Sa lami n<) w 't80 r 
przc:wodniczy l chó rowi mlodzie1'iców. któ rzy .ś [Ji ewa li 

pean ku oci zwyc i<;zc(Jw nad Per sami . W Jauch 4"i.1-.:f42 
hyl iednym ze skarhnikÓ\\ ' Zwi :)zku Morskiego Aten 
1~<1 7.e lll z l'e ry klcscm hył cl\\'uk rotn ie str:negiem w cz:1sie 
wojny z S;1mo.s. \V Litach 41:'\--i 11 rrncow:d 7. gron<:m 
o ligarchicznycl1 kumis:1rzy n;1cl zrni;lll :) u.srroiu Aren. utrzv-
111 )'\\': li slo.~ unki z wielkimi o.sohowo.ści:1rni epoki - P~
ryk lesem , 1 lcrodotem czy Ki111o nem. 13r:il czvn nv udzial 
\\ sprowadzeniu do Aten kultu Askler iosa i r;·zyj:.)l ros;)g 
hog;t do s\\'cgo do rn u. do czasu \.vyhuclmv:tni :1 św i:1ry ni . 

Po it'gO ś 111ierc i - w 406 r. - w uzn:llliU rohożności i .spec
jaln ych 7.:1slug religi jnyc h oroczono go kultem Heros:1 
Dexion a. Na pi .~; ll ro nad 120 dr:1 matów. z których pon:1d 
.2(1 ll 7y.~ k : 1lo [Jiel'\\S7.:l nagrocll· \ I :tgonie. c? ) li 7.awocl:1ch 
pi ~,; 1171·. kt(Jre odhy\\':dy si~'\\ Arcn:Kh ku c7.c i Dioni1cN1 
l 'ozo.~uk- ut\\'Ofl ;,clohyly n:1gr0lly clrug ie - bowiem 
ris:lr7. kii nigdy nic wvl:)dow:d n;1 mkjscu trzecimi 

Oliver Taplin: 

Sofok les - urodzony w la rach cl ziewicćdzies i <) tyc h V wie

ku , wystawil swe pie1wsze tragedie w roku 468, za ledw ie 
na cztery lam rxz<..:cl pO\vsrnn iem n;1jwC7.L'śn iejszej zacho
wanej sztuki Ajschylosa i na clwana.<;cie lat przed jego 
ś mierciq. Sam Sofokles ży l dłużej i tworzy! tragedie przez 
ko lejne 50 lat. Spośród o ko lo dzicwięc'dziesięciu stworzo
nych przez niego tragedii [nie liczqc dodatkowych trzy
dziestu dramatów satyrowych - rrzyp.]. Z.] ocal a ło tylko 
siedem, z nich zaś tylko dwie - Filoktel i Edyp u> Kolonie 

- mają. pewną da tę powstania: obie stanowi<! plon ostat
nich pięc iu lat życ ia Sofoklesa, k iedy mial on dobrze po
nad 80 lat. Nie jestem jednak osamotniony w swojej opinii , 
że są to zapewne najlepsze dziela spośród zachowanej 
siódemki. Elektra i Król Edyp są byt' może r(l\vnie ż clzie
lami człowieka ponad s iedemdziesięcioletniego, a jest 
ca łkiem możliwe , że nie zac howała się żadna traged ia 
Sofoklesa powstala, zanim ukończył 50 lat. Pozostale trzy 
(A ntygona, Ajas i Tracbinki) datowane s<1 rozmaicie przez 
różnych uczonych, na ok res między rokiem 460 a 420. 
Pochopna wydaje się próba naszk icow ;mia zwięzlego 
opisu talentu Sofoklesa , jednak w porównaniu z Ajschy
losem jest on nieskomplikowany. Nie chcę przez to po
wiedzieć, że jest on prosty czy zwyczajny, ale że zagad
nienia w jego tragediach przedstawione S<! w stylu drama
tycznym, któ1y jest pełen skupienia i surowości. jest on 
zapewne najbardziej abstrakcyjnym z trzech wielkich 
tragików, w rym sensie, że strukturę jego tragedii można 
poddać drobiazgowej analizie w kategoriach abstrak
cyjnych; jednocześnie jest o n niezrównany w nadawan iu 
swo im tematycznym strukturom ludzkiego ksz t ałtu, 

czy niąc to bezpośrednio w zachowaniach lud zk ich jak 
ich przedstawieniu w medium teatru. Fakt, że dotyka 
najbardziej bezpośrednio i najbardziej bo leśn ie samych 
źróde ł ludzkiego c ierp ienia jest , jak s;1dzę , przede 
wszystkim skutkiem tego , że Sofokles jest znakomitym 
rzemieślnikiem sceny . Odpowiedź George Eliot na pyta
nie, jak oddziałał na nią Sofokles, trafia w samo sedno: 
„przez opis wielkich pierwotnych emocji". 

O liver Tarl in - Tragedia p, recka w dz ialani11. P rze ł. Andrzej Wo jtasik , 

Wydawn ictwo Homini , Kraków 2004. 



H.D.F. Kitto: 

Ajschylos to glęboki dramaturg religijny; Eurypides -

olśnie\vaj:jcy, choć nierówny reprezentant nowego ducha, 

którego tak krępowaly stare formy; natomiast Sofokles 

to artysta. Wiadomo, kim jest anysta: to ktoś, kto wyt\varza 

r7ec7.y piękne, a przynajmniej ładne. A jeśli jest artystą 

dobrym, wówczas to, co robi, jest dla nas dobre. W ren 
sposób myśli nasza publiczność, i tak też - bardziej za

sadnie - s:idzili Grecy. Ubieglowieczni k1ytycy nigdy nie 

przestali clziękowa( N iebu, że Sofokl t:s wierzy! w bogów 

- ich głęboka satysfakcja nadal żyie w wypracowaniach 

egzaminacyjnych - a zdobywszy pewność co do tego, 

że Sofokles byl anysq dobrym, oddawali się ·wdzięczne

mu i zajrnujć)Cernu zadaniu polegającemu na badaniu 

i podzi\vianiu jego niezwyklej techniki. 

Świat Ajschylosa jest światem wzniosłych praw moralnych, 
kt(>rych pogwałcenie sprowadza niechybną zgubę. Nato

miast u Sofoklesa jest to świat, w któ1yrn już sarno popeł

nienie czynu ka1ygodnego w istocie urzeczywistnia karę, 

choć katastrofa także spada bez usprawiedliwienia; w naj

lepszym razie „spełnia się opieszale". 

Sztuka ta [Elektra] bardziej niż jakakolwiek inna sprawiała 

kłopot l)aclaczorn Sofoklesa . Tak jak w Orcstei, glównym 

problemem jest .,clikc", .. sprawiec.lliwo.~L'"' cóż mamy S<J

clzić o rnatkohójsrwie1 Odpmvieclzi podawano barcl10 
rozmaite·. Jehb urrzymywal. że rnarkobójsrwo należy zaak

n·rtm\ :H' j:iko sluszne i chwalebne, rak jakby do tt'j zbrod

ni <ios1lo 7 naka1u boga: żv już od pierws1cj sceny, \'i któ

rej ptaki śpiewaj<) porann;i Jlil· śń, „dominuje promienisty 
bl;isk Apollona"; że Sofokles zachęci swo10 publiczno.~ć. 

hy pr1yjeb home1yck:) perspektyw~·. \V które1 czyn Ores
tec-,;1 posrr1eg:rny jest po prostu pko z:1sluga. ( ... ) Doldad

nie pr1eciwne stanowisko zaj;jl Sheppard. Dowodzi! rnia

nO\\ icil'. że Apollo nie pochwalał zemsty: że Orestes, li

cz:)C n:1 usrępliwoś c' hog:1 i pyrnj :1c go nie o to, czy powi
nien, ko o LO, j;1k m;1 ll'J.!:') dokonać. popełnia. jak c ;Ltu

ko., u Hcrmlot:1, 1as;1dnicz:) niczn~cznu.~ć ; i oburzony bóg 
po1.w:1l:1, hy bezbożnik posun:jł się d:tlej i poniósł konsek

\\ t'nCil' S\h',"<l L'Zynu. 

11 D. F h. 11 \\ 1: "/ U t)!. <'d iu g re< /,'o. \ '11 ul11 11 J1 li rcro ci'u ' Pr1.cl. .J: 11 1u '>1 

\ l:1rg:111 , l;i , \\ " l: m· 11 1C!\\"O l [, i 1111111 , r- r.i ~ (l\\ .21HI.\. 

Elektra: 
legenda postaci 

ELEKTRA 
- postać mitologii greckiej nie pochocb)Cl z tr:1dycji, 

nie znana epikom (również Homerowi). Pierwsza 

wzmianka o niej w Orestei StL·sichorosa (ok. 632 p.n.e.

ok. 552 p.n.e.). wzięta nie wiadomo sk :.1cl, a dalszy ro7vVÓJ 

postaci zawdzi c;:Tzamy literaturze. Córka Agemcmnona 
i Klirajrnestiy, siostra Ifigenii i Orestesa. W h'/cklrzcSofok

lcsa (ok. 41 'i p.n.e.) ratuje Orestesa iako dziecko przed 
mordercami ich ojca. \Y/ Ofiarnicacb Aj.schylosa (!i')8 p.n.e.) 

oclnosi się nieodmiennie wrogo do marki i Egista, r:1dośnie 

witajc)C brata, wraz z nim wyvvoluje ducha Agamemnona, 

ale nie hier7L' czynnego udziału w z:1bójsrwach. \XI Flcktrzc 
F.urypidl'.sa ( 4 U p. n .c:.) jest nieomal opęta na nienawiści:), 

rozpamiętuic swe krzywdy, bierze uclzial w mordowaniu 

Klitajmestry. po czym wyrzuty surnieni:t prowadz:J i:) clo 

ohlędu. 

U res res i Fiuki ra. 17~0 



AGAMEMNON 

- postać mitologii i literatury greckiej; syn Atreusza (st:)d 

Z\vany Atryd:j), m:Ji Klita1rnestry, ojciec Ifigenii, Elektry 

i Orestesa, brat Menelaja (trn;:ża rorwane1 przez Parysa 

Heleny), król Myken i Argos, naczelny wódz wyprawy 

greckie] na Troję, dumny, uc.lważny, pas1onat, nadużyv.1a

j:1cy swej pozycji, a przy tym niczclecyc.lowany i larv-10 sic;; 
zniech<;>caj:)cy Zahieraj<)C Achilk::-,0\Vi nie\volnic<;: - kcm

kuhin~' Br)'?ejclę, "'J''''ciluje jl'go gniew, któ1y jest osią 
te"rnatyun<) !liad)J Hornera. Gdy wojska greckie nie mog;) 

\vypryn<J<' z Aulic.ly z powodu ciszy morskiej, poświ<;:ca 
iycie S\v <.: j córki Ifigenii na ołtarzu Artemic.ly. Mszcząc t<;: 

. śm ierć, Klitajmestra vvraz z kochankiem swym, Fgistcm, 

zabija Agamemnona \V kąpieli, tuż po jego powrocie do 
domu z \vojnv 

.\fash1 . ·\~m11e11111u1111 - o d k1YU " i\J\·kc·n :1 d 1 rrzez l ll'inri c l i: 1 

Srl il k" rn:inn :1 

EGIST (AIGHISTOS) 

- u Hornera (Odyseja, .3, 'iJ 7) uwodziciel Klitajmest1y, 

żony Agamemnona, w czasie gdy iej m:jż był na wojnie 
trojar'iskiej. Po jego powrocie clo Argos Fgist wr:t 7. z Kliuj

rnestrą zamordowali Agamemnona i jego brank<;: Kasan

c.lrc;;, córk<;: Priama. Śrnierc' pomścili Orestes i Elektra, zahi

jaj:1c matkę i Egista. Wersja późniejsza czyni go kaziroc.1-

czym synem Tyestesa i jego córki Pelopii, zrodzonym po 

.śmierci starszych synów, zamordowanych przez suyja 

Egista, Atreusza. Jako mści cit' I swoich braci (i wujów) 

miał zabi ć Atreusza, obj:)ć włac\7.ę w Mykenach. po czym, 

gdy Agamemnon wyruszy! poci T ro j<y' . uwiL'sc' jego żon<;: . 



KllTAJMESTRA (KllTEMNESTRA) 

- e<1rka kró la Spa 1ty Tyndareosa i Ledy. siosrra Heleny, 
Ka~tor;1 i Polluksa, żon:1 Agamemnona, matka Ifigenii . 
Elektry i Oresres;i. W Jliadzie H omera Agamemnon 
oświ:1~kza. że woli od niej swoj;! brankę Chryzeidę . 
W Odvsei mówi się o niej j<1ko o kobiecie uczciwej, która 
dlugo orierab si<;> zalotom Egista, w czasie gdy Agamelll 
non hyl rocl Troja; ro jego powrocie Egist zabil go w ZlllO

wic z KJitajmest1«), ona zaś sama zabi ła Kasandn:; . przywie
zion:i z Troi kochankę nH;:ża. W 8 Lit polelll Orc·stes pom
.~cil śmi t' rć nica z:1bijaj:Jc Egista i prawdopodobnie także 
lll:l l k~· 

.J ohn Coll ivr. F /1 /{i/llll'Slm ; iu 11 w ulers111 ·11' 

ORESTES 

- syn króla Myken Agamemnona i Klitajmest1y, brat Elek
t1y i Ifigenii. Kiedy Egist w zmowie z Klit<1jmestrą zabił 
wracającego spoci Troi Agamemnona, Elektra wysłała 
swojego młodszego brata Orestesa do ich wuja Strofiosa 
na Fokidę, gdzie dorastał ze swoim przyjacielem Pylacle
sem -synem Strofiosa. Byli oni, obok Achillesa z Patroklo
sem i Tezeusza z Pejritooscm, najsłynniejszą parą nieroz
łącznych, wiernych i wypróbowanych przyjaciół w micie 
greckim. Gdy Orestes dorósł, wykonać musiał zlecone 
mu przez Apollina z<1clanie: dopelnienie \Vróżby, krwawej 
zemsty rodowej. Udaje si t;· wi9c, wraz z Pylaclcsem, cło 

Myken i zabija Egista i Klitajrn ~strę. Prześladowany - jako 
matkobójca - przez E1ynie, ucieka w obłędzie z miejsca 
na miejsce, aby sta nąć wreszcie przed sądem Areopagu 
ateńskiego; Erynie oskarżają go, Apollo broni, a dzię ki 

rozstrzygającemu głosowi Ateny, O restes zostaje uniewin
niony. Według inne1 wersji Etynie przestały go dręczyć 
dopiero, gdy przywiózł z Tau1ycly drewniany posąg Arte
midy. Nastę rnie poślubia córkę Menelaja Hermiorn,:, 
przejmuje władzę w Mykenach, z<1ś siostrę swoją Elektrę, 

'\vydaje za Pylaclesa. 

Orestes - szrych z XJX wieku 

L«gl'ndy postaci orracowane za: \\/ladyslaw Koralir1ski: Słownik 
mltuw i tradycjf kul1r.11y. Warszawa 1985. 
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Wszystko co ma być, być musi: 
Kott o Grekach bogów zjadających 

Elektra jest córk ą kró la , k tórej odebrano w szystk ie przy
wi leje rodu i stanu. U Sofoklesa skazana jest na pa nień

stwo, u Eurypidesa nie jest ani panną, ::i.ni żoną. Zabrane 
jej zos ta ł o miejsce społee7.nc, któ re jej przyna leży . Jest 
wyobcowana w sensie dosłownym, socjalnym i seksual 
nym . Elektra znajduje się w sytuacji przymusowej, w sytu
acji wyboru fundamentalnego i za ra zem narzuconego; 
między ca łkowiq zgodą na swój los albo odmową przy
jęcia tego losu, zgodą na świat , w któ1yrn matka zamor
dowała jej ojca. albo odmową uznania tego świata z jej 
wszystkimi konsekwencjami . W sporze Elektry z jej siostrą 
Chryzotemis. podobnie jak w sporze Antygony z jej siostrą 
Tsrnen ą. za wane są wszystkie wielkie opozycje: wierność 
zma rłym i wierność żywym , bunt przeciwko władzy i pos
luszeńsrwo wlac.Jcorn, wyrzeczenie i kompromis. Od Elek
lIY żą daj ~!, żeby zapomniała : ona jest tą, która pamięta. 

Pami ęć Elektry jest q \Vlaśnie obecnością przeszłośc i 

i zapowiedzią zemsty. 

Orestes i f:.lektra 

Elektra nie rylko podżega Orcstes:1 c.lo zemsty, sytuacja 
Elektry jest motywacj:J psycho logiczn:J czynu O restesa. 
0 1·cstc:s rn:i z:1 bic' Akcja dramatyc;:n:1 wszystkich rr:1gl'dii 
o Orestesie wymaga odwkczeni:1 chwili zahCij .~tw:i: wpro
\VJclzenie post<1Ci Elc:kr1y srwar7.a ten konkczny su~pense. 
(. .. ) Materi:1 p.wcho logiczn:) obu Flr!klr: Sofokk-s:1 i Eury
pidesa. jest konflikt mi<.;cl :t.y 111:1 rk :1 :1 córk :1. odmow•1 uzna
nia za matkc ll'j, która jest wspólniczk:) zbrodni i 7.dr:1Jzila 
o jca. ( ... ) OhiL' Elcktt")'. za mkni ęt: 1 s7.czclnic w swojej nie
naw iści Elektrn Sofoklesa i n t' urotyC?.na , nit'w yżyr:i 
w swoim lToty1.mit' nuLt 1.hroclniarka, EIL·krra J-:urypidvs:1, 
uw<1 ż:lj :1 sil· za cc)rki ty lko ojca. L .. ) UrL·stes i F.lektr:i mo
g:1 po l :1uxć sic; ty lko we w.~pó ln c1 .śmierc i alho pt7.l'7. 
k rew wspólnie prze l:tn :). lni crprl'l:KjC' frL'Udowskil' :t!hn 
hli"kil' freudow skim hucl1.:1 nicufnośl' . Tu t:ij jl'd nak dwu
z n:1cznośl' relacji wyd:tJL' si<; z:1 micr1on:1. l I Ahchylo.~a w dl'
cyduj:1t-ym 1110111L'l1Cie odzyw:t '- i\· J>ylatk·s. I : 1 żv 7; thil' w imi<; 
poslu .~ZC' 1i srw:1 woli hog<)w I< kdy O n ·-.;tL'S '' sofok IL·sowcj 
hieklrze przl'żyw:t t1,· _„:1 11 1:1 chwilv \\;1h:111i :1 i .s lycl1:1t' jd..:i 
mo rclow:mcj Klircmnl'stry. Fkk1 r:1 u szczyru f"rcn e:t. ji 
J,;rzyo.y · „ !U nij po r:1z drugi . jv .~ li m:1;,z sil<;" l'ol:1uy l:1 j:r 
z Ore.~tese rn . zamiast krwi w fasnl:' j. krew matki . 

):in },n t /.111"'""" lx1,WJ11 .\ : h1e <'" 11n.~1 ·t!11 i; w c k1< 'j. \\ 1d.1 " ·11ict1n > 

l.1lci:K k ic , 1'r:1k,"iw 198(>. 



Artur Sandauer o Elektrze, 
córce modliszki 

Trylogia dramatyczna Oreslefa to opowieść o rodowej 
vendetcie domu Atrydów Król Argos, Atreus, uraczy! 
niegdyś swego brata Tyestcsa, który uwiódł mu żon ę, 

uczt<) z cial wlasnych synów: z życ iem uszedl ty lko naj
mlodszy , AJgistos. Z kolei syn Atreusa, Agamemnon, zlo
żyl nirk~' swoj<.J Ifigenię w o fierze Artemidzie, by zwolnić 
za blokow<in<.J w porci t: au lidzkim fl otę, któ ra ruszyć miala 

poci Troję. 

Zemst\' przeciw powracającemu spod Troi Agamemno
nowi knuje żon <.1 Klitemncstra w raz z krewniakiem AJg is
rem . Mo rderstwa dokona niewiasta, po czym oboje obej
mą \Nla<l1e w Argos. Agamemnona pomści po latach syn 
Orestes. Apoll o z Delf nakaże mu rozprawie' się z morder
ca mi o jca, gwa rantując hczkarnośc' popelnionego matko 
bójstwa Kiedy jednak po dokonanym czynie Orestes 
szuk :1ć h<;clzie schronienia w Delfac h. clopadn<.J, go ram 
wylvgle 7. krw i matczynej E1y nie. Do piero w Arenach . 
dok:id z ko lei uciekn ie, uniewinni go tamtejs7.y trybuna! , 
Arl'opag. ( „ l 

N ien:I\\ he' Klirenml ·stry clo Ag:1rnemno na vvciel:i wzorzec 
og(ilniej .~z y· \vrugoś( rni c;dzy pil'1w i:1stkiern kohiecym 

<I m'"~ldm , mic' dzy instynktcill a intelektem. (.„) Że Klitem
nestr:i za hiLi m.; ż:i w Ja źni , wied7<J ws7.yscy; nikt ni e 
clostrzegl , że clokonala o n,1 tego w trakc ie kopu lacji. 

\Xlynika to niedwuznacznie zar(Jwno z prorocrwa Kasan
dry , która w o la rozpaczliwie: . ~Vslrzyma/cie h)!kCI. nim 

slwczy na krou 1vr, pk i z cyn icznego \vyznania sa mej 

Kl itemnestry 

I kru 1iq lal< rz)1p, 11qf ohji'cie. że deszczem 

Całą mnie skropił. aż rozhoszv dreszczem 

Prze/via d1;qnf.ła111, jak spra,qniuna ni!N1. 
Gdy z laski Zeusa rosa jq ohmy11'a. 

Przyg l<.jdaj;Jc :-. i(;' zwlokom Ag<11m:mnona i Kasand ry o bie
cuje sobie Kli tenrnestrn moc wzru.~zer\ eroryunych. jakich 

rerniniscenqe tego wido ku clo:-.tarcz<J: 

(. ) U'lięc niecha/ m i hędzie 

ren 1.!' idok. l?.lóry ze soi?q 1111oszr. 
Kiec~)' .1pac' lep, 11v prz)prawq rozkoszi1. 

I3)f\Naj'J kobiety, które nien :i wi.~c' do 11l\'7.c7.yzny potrafoJ 
k ojarzyć z zazclro . .;cLi o niego: n , 1l eży <.Io nich Kl itemne.<;tra, 
któ ra zahij:1 Aga memnon:1 nie tylko 7a Jligen iy, lecz rnkże 
7.a rnalżcńslq niewierno . .;c' „ T111a/ ll'ięc - mówi z sa tys

Fakcj<) -

. .J leżv 011, óu• prze11iet.l'ierco. 

Mr;,,11/eh płochy. co podhifo serct1 
Ch1yze/d pod hoje/ a 111 - .1ego hra11/w. 
Wróżhil /:w l!'ierna i 1.l'ier11a kuc hm ilc.o. 

Z nim uylar.20 110 na slalh11 pok/mizi<· .. 

Przytoc7my \:vre.<;?C il' os t17.l'gawc1v o krzyk . r;ucony prze; 
K:t.'<tnclrc; <.I o Aganwmnona, kt<)re111u Klitc·mnL·:-. tr:1 1.:117.uci 
nil'hJwl'm n,1 glowę .<;W(Jj pł:t ~1.cz: 

Hu.' Slrzeż się'.fak u · f-/ades11 11w111i~' 
\X/ciąga 11: 11.1'c isl~i- .l'n1ierte/11e. ns1r1l11ie 

Z wszystk ich rych cyt:lt< iw wynika nil'zhicic. Żl' ko17yst: q:1L· 
z os10Jorn ienia m:1lżon k:1, kt c'i 1y rzuci! o.ie· na ni:J w prost 
w l aźn i, Klitern nestra ow inc;!a rnu glow<; pLh1.uern i z;1cL1 -
l;i cios I tu wiec A1:-.chy los ob1.ujc· sit.' prekur.'>orcm „cz:1r
nej romanryki ". \l ic j<:::.'>l to jednak pc'1wcr:-. j:1 zhb1.owancgo 
zrnyslowca w rod1:lju <.Il' S;1clc .;t. Nakrc.~ 1 0 11 :1 scc·na ma 

korzenie w kolektywm'j pod .~wi:idorno:ści - jako jc·den 
z wzorców ak tu s<.:' ksua liwgo - i:-.tniqe arc lleryp mo rduj:J
cej samc;i poci koniec aktu ko pul acyj nl'go modlis1.ki. 

An ur S:1 nd:1uc1 - ·11w111u·1111w11 .'lf.'Cbl'luso l\\' :I l 'isn1r1 ?<'hi wu.:. 

S111dia h1s1u1yc<:11C' i 1eu1d1 ·c::: 11e, 10111 2. \Xi :tr~ "'"'' ' 1 98~. 



Mity o mitach: 
Taplin krytycznie o dogmatach 
myślowych 

Tc; sarn:) opovvil'ś( może snuć zarówno dobry, jak i zly 

dramaturg - można Fl spotkać 'IV tej samej formie u Sofo

klesa i w trzeciorzędnej szmirze. Tym, co się liczy dla 

drnmarurg:i i 1ego publiczności, jest sposób, w jaki kształ

tuje on fohułę, w jaki zmieniaj') w dramat. Ograniczenia 
s:) niewielkie. przestrzer'i dla artyzmu - ogromna. Ten 

obsz:ir :1rrystycznej inicjartivy można uzmysłowić sobie 
przez proste \vyli czenie niektórych decyzji, jakimi się 

zajmujemy: który fragment '\\')1 Ci:)gn:)ć z kontinuum mitu, 

które z wyclarzer'i zaakcentować lul) pomniejszyć, które 

posracie, które aspekty, motywy i obrazy' Tożsamość 

i rola chóru, sekwencj:1 wyclarzer'i, ekspozyqa, kształt ak

tÓ\\ i 1akor'iczenia, użycie liryki, czy to poprzez pieśń 
chóru, monocli<; czy clialog li1yczny: i las/ Im! 1101 least 
wszystkie aspekty teatralnej i wizualnej techniki, które 

hyly przedmiotem rej ksL1żki - o tym wszystkim trzeba 

zdecyclow:1ć Lista ta może być rozszerzona i opracowana 

r;1k, hy z:1pelni<' tomy· ponieważ re czynniki s:1 w efekcie 

rnatl.'ri:1 pracy drarnarurg:i i przeto służ:J nam jako środki 

literackiej krytyki i interpretacji. J'vJożcmy zatem zapytać, 

pk dramaturg napisal swoj:) szruh· i dlaczego zrobił to 

w ren .szczególny sposób, ponieważ myślał '" czasie tego 
proct'su i podejmmvał decyzje. Ograniczenie narzucone 

prze-z rnit, o ile jest on usulony, ma jec.lynie marginalny 
wplyw. Standardowe por(rwnanie Ofiarnie Ajschylosa 

z hiektrq Eu1ypiclc.sa i inn;i hl!!l<irq - Sofoklesa - ubzuje 

ten proce~ anysrycznego ks z.ułrmvania w praktyce. 

Spójrzmy rern n:i sprawę z punktu widzeni:1 oclhiorców 
Nie mali oni ..fabuły'' z gó1y. ponieważ nic: mieli pojęcia, 

jalq \V LTSJ(,.', j:1kic wari,1cje i innow:1cje wprmv:iclzi auror 

- i bez w,1rpienia mieli ochotę się tego dowieclziec'. jeszcze 

mniej wi('dzidi o tym, j:1k rozwinie on fabul ę , jak j~) udra

mary1ujc - i to w"1śnic' przyszli zobaczyć. l3ec.k zatem 

obstawa I przy rym, że wiclzowie przychodzili na przeclst:i

wienie Ltkrycznic pod rym względem niemal wolni oc.I 

upr1t'c.lzen \Xirecly zacl:miern dramaturga hylo opanować 

ich umysły, ncipełnić je wied7.:), myślami i uczuciami, 
kt(irc chciał wyczarmvać - i \\ykluczyć \vszystkie inne. 

To dlatego każda tragedia jest mniej luh bardziej samo

\Vy.srarcza I na w tym, co przeclsr:rn:L1, i wl<JCZ:J na wet 

najhardziej podstawowe fakty do swojej ekspozycji - co 

byłoby całkiem nie na miejscu, gdyby publiczność „już 

to wszystko znała" Dramaturg naturalnie przygotowuje 

i zapowiada przebieg fabuły (sqd „tragiczna ironia"), 

chociaż nawet tu pozosraje duże role dla niespodzianki 

i suspensu. Może nawet prz)'\vołać porrzcdnie wersje 
tej fabuły, wcześniejsze '1claptacje sceniczne lub przede 

wszystkim Hornera; wzhudzi \Vtedy złożone skojarzenia 

i oczekiwania, które może potwierdzić, urozmaicić lub 

si(;' im sprzeciwić. Ale takie 'iluzje powinny przykuć tyle 

tylko uwagi, na ile pozwala snuj;1cy swój czar dramaturg, 

a to, o czym nie wspomina autor w sztuce nie istnieje. 

Daleka jeszcze od poj(;'cia wszystkiego publiczność wie, 

o czym jest mowa, czuje i myśli o tym, do odc;,uwania 

i rozumienia czego zostala pohuclzona. 



Poświ ~· c .; krotki ustc;:p hlędnemu mniemaniu, jakoby tra
gedia grccb zasadniczo ukazyw;ila clzialanie F:ltum i lu

clzi hecL1Cych marionetkami sil wyższych - idea ra stale 

f;1scyno\V:tla na p17.ykbcl Thomasa Hardy'ego. n :1 plin duc!Jje 

w p r71 p i,1c· T1· n clialug pop1"·ia ,;<;w n:1jhardz1e1 bolesnym rnornt·nue 

ji:'gu pu11 it·<ci )udo 11ie211 a11_) ;!/11de the ()/Jsc11re, kiedy Juda i Sue oclkry

" ;q:1 g\\·:ilto\\'n:1 :-:init:r( ich cl'.l il'ci : „- Nic nie n1ożna z.rohi< : - odparl. -

.J c:--t t:ik . i; tk je . ....i, i ,-Y:-.Ly.,tku zn1 H:rLt du pr1c ln~J1..-70lll'go ko1ic1. P rzcT\v~da 

- T:ik ' l\1u 10 powil'cl zi:tl> - ;.c:1py1al:i / trudem. - T:ik je .st w chc'i rze 

Ag:tl'llClllnu11:1. CiagJe pr7.yd 10J1i ll11 Io n:t ll1)"1 , odk:1cl IO Sit;' wyd:1-

uylu l. Większość kultur ma swoje formy fatalizmu; są one 

1ednym z naszych głównych źróclel pociechy w obliczu 

bezsensownej straty lub nieszczęśc ia : che sera, sera, 
„stanie się według woli Boga", „przyszła na niego kryska", 

,,tak to było pisane".„ Starożytni Grecy, podobnie jak 

inni ludzie, skłonni byli oclwolywać się clo takich pojęć 
- chociaż, co dość oczY'viste, raczej po niż przed zdarze

niem, zwłaszcza gdy było to nieszczęście, a nie zdarzenie 

szczęśliwe. I podobnie jak wi<;kszość kultur, planu lub 

celu stojącego za katastrofą szukali u ponadludzkich sił 

osobowych i nieosobowych. Ale ta tendencja w całym 

spektrum znaczeniowym dramatu nie wyklucza wolnej 

woli postaci czy ich odpowiedzialności ani nie czyni 

calego ich życia teatrem marionetek. Przez większość 

czasu przedstawiani są jako wolni sprawcy, którzy 

zapracowują na swoje przeznaczenie - z reguły katastro
falne, ponieważ w końcu jest to tragedia. Czasem jednak 

postrzega się ich w fatalistycznych kategoriach; niekiedy 

zaś dwie mo tywacje - ludzka i ponadludzka - widziane 

są jako współdziałające, choc' każda z nich, wzięta osobno, 

logicznie wystarcza do osiągnięcia v,ryniku. Nigdy jednak, 

może oprócz scen szaleństwa, postacie greckiej tragedii 

nie są spo1tretowane jako automaty czy marionetki. Nawet 

jeśli widzi się w nich ofiary bogów, pozostają ludzkie 

i niezależne. 

Oliver Ta pl in - Tragedio grecka w dzialaniu. Prze!. Andrzej 

Woj1:1sik. Wyd<1w111crwo Homini, Kraków 2004. 

Nieśmiertelny Nietzsche 
o antycznej wieczności 

C!n's/o : o/Ji/((/(JCJ' K/1/r111111'.,//'(' - p J. 1,ko11.uli: 1 / c·poki 

Grc·ckt tugccly;1 1.gin,,:l;t \\' inny .spu.s(ih. nii \\' . ..,;y . ..,tkic 

star.sze, .'>iu.strzanc rud7.:ijc .s7.tuki: u111;1rla wslwtd' .s:rn10-

hc)jstv,·;1, wskurL'k niLT07\\·ikl;1ncgo konfliktu, wit,·c tragic;

nic. poclc?:ts gdy one·\\ s7.ysrkic \\ l'c)Jnc·j sraro.ści skonaly 
n:tjpic;kniejs7.:) i n:1j.spokojnicjs7.:) s111icrci:t _]l'.śli howil'rn 

:,zcześli\\'cmu st:1n0\\'i n<1tur:tlncmu odpowiacb ro;stać 

.sic; 7. 7.yciem hez kurc7.u, [Xl7.lbl:twi:1j:1c pil,'low potom

stwo, to koniec owych st;11·s7ych rodz:11uw s7.tuki uk:1?ujc 

n;1m t:1ki S7.C7.(,'.śliwy stan n<1tur:ilny 1:1p:1(l:1j:1 si(,' powoli 

:1 p11cd ich z;1miLT:tj:)cymi ou;1mi . ..,toi jui icl1 l'ivknic·js;a 

dzi:ttw;1 i ruchem od\' :1iny111 poclno...,i niecierpliwie: glowc; 

N:itomi;tst 7. ś111ic'rci:1 r1·:1gcclyi gnTkiC'j pow.sr:tjc nic·1111icr

n:1. \\'S7.vc17.ic gkhuko oclc7UV\ :rn:1 pu.stk:1. j;1k niL·gcly.ś 

żcgl:117.c grece.') 1:1 c'/as(i\\' Tylwrius1:1 .slyvdi n;1 s:1mol

nym uslrowic' kr;yk \\Slrl:t"l):tcy „\\ il'lki l';tn um:1rl"' 
tak tera; ro1h1·1mic\\ <tł n:td .Ś\\ i:1rcm hel lnisk im holesny 

glos .sk:1rgi: .Tr:tgnly:1 urn;1rfo1 /.gin(,'Ll / nia .s:1111a poc?ya1 

l'rc·u, prcu I w:1mi. ;niedul,·ini:ili. \\ yd1udli cpigonil 
l'rcc; du I l:tck»su . hy<cic· .Si(,· lam n:tjc·<t' r:17 mogli nieclo
j;1dk :1111i d:1\vnych mis11·1u\\ ,„ 

l' ri cdri(' h '\ivl/:--.t lh' · \r1 n 1il : 1n y ln1,t~et ~ \"I . c :y/! /Ji'!!1 ·1u : n1 i ;w .-._p n i : n1 

l'11c·I I c·upuld :,u li \\ .1rv:11u J•)I J-



BARBARA SASS - należy do czołówki rolskich twórCÓ\V 

filmowych, tcJtrałnych i rekwizy1nych: jest reżyserk;) 

i .scenarzysrk;i, absolwcntk:) Wydziału Reżyserii P\VSIT,·iT 

w Lodzi. S;1rnocJzieln:) karien: rcżysersk;1 rOZJXJcz<;:la 

w 1980 roku rclnornl·trażrnvym ckbiutern Hez milos'ci. 

Kolejne wa7.nc dokonania filmowe ro Debiutantko Cl 981 ), 

I<12 )'/,' ( 1982), Dzieu1cz~J/a .z Nou ·olipek, Ra1~c;/wjahl01i ( 198') ), 

Historia 11iemom/11a ( 1990), Tylko slmch 099,2,l, Pok11-

sz c11ic ( 199')), Jak narkolyh (1999). Jest także autork;) 

filmó\v telewizyjnych: Os/alni li.1'('(1972) oraz Dziewczpw 

i gulr;hie CJ973l i rclewizyinych spektakli teatralnych: 

Sz klany klosz '"g Plath, \.Vi.1.1sa Żeleznou.>a Gorkiego, 

Katorzv11a Andrc jc ,va, :Vuc f-!eluera Villquisra. Zreali10-

wala kilbnascie rrtedsU\vień teatr:ilnych, w rym w Te

at11c im . .Julius1a Slow;1ck icgo w Krakowie: S!alo1n: 

111ag110/ic Harlinga (19931 , Czaro11 •11ice z Scilen1 1\lil!era 
(]<)C)C)), !Voc !-Jeli•em Villquista (2001 l, !diot(' wg Dos

toicwskicgu (w swuJl ·1 wbsnej adaptacji) - przeclstawienie 

u1nane przl'Z krytyk<; z:t 1eclno z najlepszych w 2002 

roku or:1/ C7·.c11r;dz ic/o;ha gc!rr wg i'vbnn;1 (w s\vojej v\·la.sncj 

:1d:1pl:lcji - 20() I) 

JAGNA JANICKA - .sn:110g1;1f. ck·kuratorlu wn<;trz. pm

j<'kl:lntk:1 ko.stiurnów . \\' :-,polpraco\\';JL\ pr;y rc·:ili1Jcji 

fil1rnm. min . . 'i/Jis c11dz u!o i.11ic (rl'i. J Stuhr. 199·1). Kro-
11ihi dumo11·c ( 1·ci. L \\o:>il'\\ kz. l 997l. Kn!/011·0 m1iolc!11· 

(rei 1\J C11cgo11c k . JlJ99l. ))'CiCjOk<n'111icrlcln({ chomha 

/!i: :c:1ws7.. 1!1/c1 drup,u pluo11'(t (rl'? K. 7'.:1nussi. 21l110l. JJoże 

sl<rm1·/<.i (1·c·i Y ll(lg<t)L'\k'/. 2001 l. S11/J/c11wnt(rl'i. !\„ Za

nus.si. 21JU2l. fJcrS()I/{/ ,\011 Gm/o (ref K. 7'.:111ussi. 20()')). 

AuLorkJ o.ccnogr;tlii dl'kor:tcji i ku.qillmc)\\ sp<'ktakli 

\\ Kr;iku\\ iL-. Lod1i. T;irnm\ ie-. Luhlinic. \Vars1a\\ ie i Opc-

11.l' Ś l:1skiq \\' B) torniu. \\'.,p(J!f!l":lCU\\'ótl:1 ri;1 ni\\'ic· Ll'<lt1·,tl-

1wj 111. in. / A 1xlr1.<.'JL'l11 Dom;il i k ic111. l\;11"1!;11·:) S:10..s .. fl'r1yrn 

c;olir\.skim. T;1clu1.,zc111 Br,1dn kim. ill:triLl.Sl.l'I11 Cr/l'gl 1r1-

ki<.:111 .. l<1c·kic111 C:)siomwskirn. Krz\ .s1tok·111 .J:1si1hki111. 

Ellgl·n i us/l'Ill Kori nl'rn. li.cm igiuvl'l11 Brzyk il'l11, M;igcLi

lcn:) Li1:1rkil'\\ iu. i\l:icicjcrn Sohociriskirn. Lture:1tk.a „LL1d

wik:1" 20():) /J .scc·nogr<tfi<,.· du Jdio/)' w ad:1ptaqi i rc/'.y

·'crii B:ąh;1ry Sa.ss w T L·:1trzc irn . .Juliuv.:·1 Słowackiego 

\\'Krakowie. 

MICHAŁ LORENC - jeden z mjhardzit:J m:mych pol.skich 

komrozytor(Jw muzyki filmowej. Od lat 70. 1wi<11.:my 

z kultur') .srudenclq - grai'"' 1.cspolc „\'<loln:1 C1·up:i Buko

win<1·. komponował dla „Salonu l\ ic1:tlci.nych" i n:1gryw:tl 

piosenki dLi <tudycji „Zg1yz" prm:vacbmq pr1,e1 Maciq;1 

Zemharego. W Litach l 979-81 wra1. / J1ckicm Kk·yfkm 

i Mich:ilem Tarkow.skim w.sp(lltwor1yl „Teatr l'aranoic/

ny" Jego rnu1.yka do filmu M:1cicja Dcjl'/LT'1 .)00 mil do 

11/eha (1989l 1ostC1b norninow:1n:1 do Feliksa - Euro

pcjsk iej N a grody fi I mowcj. Skom ponow:tl mu 1yk<,.· do 

gfo.~nych polskich filmów \Vbdyslaw<t Pasikowskkgo: 

Kroi/ (1991 l. Ps)' ( 1992), Ps)J 2. CJ.1·/C1!11iC1 krc11· ( 199L1J. 

W 199'1 r wyjcckd do Hollywood. gd1ie .slrnrnponow<1l 

rnu1yk<; do Kru!/ i 11•i110 w rl'i.y.slTii Boh:1 lbldson:t 

1. Jackil'rn Nicholsonem w roli gi(Jw1wj Suk· wsp(l!pracujc 

z !vl:ickjern Lkjucn:.·111 UJcmd)'/cl), Filipem l\ajoncrn ( /3((/ 

1za dn·orc11 11· I<ol11szkc1ch, Poz11wi "i(J. Przcd11•io.,'11icJ. 

Barh;1r<1 S:1ss ( !-Jislorio 11icnwrol110, Fok11szc11ic, jo/.2 11C1r

holyk) i CZL'.skirn rl'i.y.s<.:rem Vladirnirt:m M ickdki<.:m ( Zohic' 

Seha/C1) .Jest mllorem k.si;J/'.ki dl:1 dzieci Opo11•ic.1'c' c zer11·

co11 ·o (] 977 l. 

MACIEJ WOJTYSZKO - rL·iy:;,cr ll':1ti:tl11y i lilmu\\). 

pi>:trz. ;iutor ~1tL1k. \XI Jl)72 r ukor\uyl \\!ycl1. i:d lkiy.scTii 

l'\XISFTViT '' Lod1i D1is jest jl·clny111 / n:1jlx1rd1iL'j popu

l;irny-ch pol.skich 1·c·i\'~L·mw. J..: t(Jry 111:1 n:t .s\\'oi111 koncie 

pon;id kilk:1cl1i c·si;jl rc:ili1.:KJi. poc1.;)\\'.,;y ocl tc·;1tr;tlnvch 

.spekt;1J..:li \\ g Th( lill:1 :-;;1 llcrnh;ird;r. Sl;1wo111ir:1 ~vlroik:i 

i \Virokl:1 Co111hrowic1:1, pop1!l'7 prl'.L'cl.sl:l\\ icni:1 dl:i 

d1icci. :1 skońU\'\\'S/)' n:1 tc·ll·wi1y1ny111 :-,itco111ic· .\/iuduu·c 

Io/et Alltur kilkun:1.stu vtuk tc:1tr:1 lnych - o.sL1tnio kilJ..:;1 

1. nich uk:11,:ifu si<; \\' to111ic· C1rzcchy storo.1'ci. Blisk;t mu 

je.,t t\Y<)ruo.~l' Bułhakcm a - dl;t l\·;1tn1 TV \\'y1·ei.yscTm\·:tl 

Os!o/11/e dni (I l)77 J. ,lJolicro c z i·li z111<Jll'(' .1'1l'ic'fo.,zh<>11· 

( 1981). Pcm·ic.1'( lcolrul11c; ( 1987) i J!l"l'.l'Lk \\:-,1.ystkirn 

:Hislrzo i 111olp,ur:olr· ( 1988). W Tc·:1tr7.t' im . .Juliu.s1:1 

Slcl\\·;1ckicgo w Kr:1J..:o\\·ic ncali7o\\-;il 811/hu/<011·0 i -

ost;1tnio - I<roi11f Nmm 211chc!ll'. Jl.ciy.su filrnóv\ kino

wych. 111. in. S1·111czo ( 198:\) i Og11istr m1iol ( 198'1). 



Teatr im. Juliusza Slowackiego w Krakowie 
instytuc ja kultury Województwa Malopolskiego 

DyrekC)a Teatru dziękuje 
Spolecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa 

za pomoc w finansowaniu prac konserwatorskich 

Spektakl powstal dzięki pomocy finansowej Województwa Malopolskiego 
oraz dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego "Promocja 

twórczośc i " , Priorytet 3 "Staże" . Komponent "Talent" 
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MIEJSKIE 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
KRZYSZTOF ORZECHOWSKI 

Zastępca Dyrektora 

EWA SZAFRAN 

Asystent Dyrektora 

Ewa Ziencikiewicz 

Sekretarz literacki 

Jacek Ziemek 

Kierownik muzyczny 

Halina Jarczyk 

Asystent scenograf a 

Zofia Przyboś-Olewicz 

Kierownik Koordynacji Pracy Artystycznej 

Lucyna Marcr1ewczyk 

Kierownik Archiwum Artystycznego 

Diana Poskuta-Wtodek 

Kierownik Dziafu Marketingu 

Krzysztof Dubiel 

Redakcja programu Jacek Ziemek 
Sklad i przygotowanie do druku Maciej Dziadyk 

Pro1ekt Sys1ernu ldentyfikaql Wlzualner IKON Sp z o o. aulor artys a g-afik Bo uslaw Ploskonka 



Naczelny Inżynier 

Jacek Lipowski 

Kierownik dziafu technicznego ds. eksploatacji 

Ryszard Starobrański 

Kierownik dziafu technicznego ds. produkcji 

Zdzisław Jarosik 

Glówny brygadier sceny 

Bogusław Wójcik 

Rekwizytor 

Jerzy Gabryel 

Kierownik pracowni elektrycznej 

Janusz Zielonka 

Kierownik pracowni akustycznej 

Andrzej Czop 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Bożena Rybak 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 

Maria Szczypczyk 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
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Rezerwacja brletów 
tel/fax 012 424 45 25, 012 422 40 22 
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