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Sofokles urodził się w Kolonos pod Atenami, jako syn płatnerza Sofi
losa. W r. 480 podczas uroczystości dziękczynnych z okazji zwyclęstwn 
Aten nad Persami pod Salaminą miał jako chłopiec szesnastoletni prze
wodzić: chórowi młodzieży. Działalność Sofoklesa przypada na okres roz
kwitu Aten, na czasy Kimona i Peryklesa. Poeta brał czynny udział 

w życiu państwowym. był dwukrotnie s trategiem , członkiem komisji , 
której zadaniem było przeprowadzenie zmian w konstytucji ateńskiej, był 
wreszcie kapłanem jednego z herosów-lekarzy. Wcześnie zdobył popu
larność: i uznanie jako poeta tragiczny; pierwsze zwycięstwo odniósł w r. 

468, mając jako jednego ze współzawodników Ajschylosa. Ogółem odniósł 
18 zwycięstw, napisał ok. 120 tragedii i dramatów satyrowych. Znamy 
ok. 70 tytułów traged ii i 18 dramatów satyrowych . Z liczby tej zacho
wało się jednak tylko 7 tragedii. Antygona (wystawiona w r. 443), Król 
Edyp(r. 429), Elektra , Ajas, Trachinki, Filoktet (r. 409), Edyp w Kolonie. 

Sofokles dawał staranną ekspozycję tragedii w prologu , który u nieg'.l 
jest już uzasadniony psychologicznie; dialog urozmaicony przez zręczne 
łączenie długich mów z wymianą krótkich zdań; Sofokles pierwszy miał 
zerwać: z przestrzeganą przez Ajschylosa zasadą obejmowania w tetra
logii (trzy tragedie i dramat saty rowy) jednego tematu - zaczął tworzy L· 
tetralogie , w których każda tragedia stanowiła zamkniętą w sobie ca
łość:. Tragedia Sofoklesa oddalała się od monumentalności tragedii 
Ajschylosa, nie osiągnęła jedna k jeszcze realizmu, jaki reprezentuje do
piero tragedia Eurypidesa. Sofokles m a także wielkie zas ługi w zakresie 
techniki wystawiania dramatu : przede wszystkim wprowadził trzeciegn 
aktora, dzięki czemu ograniczona została rola chóru, a rozszerzył s ic; 
dialog i rozbudowana została akcja tragedii; podniósł li czbQ chórąstó\\. 

z dwunastu do piętnastu; miał tak?. - weciłu~ świa de ::tw a rys to t le!;a 
- wprowadz i ć: dekorac je sceniczne. Zmarł w r. 406 p. n. e. 

EncyJ..:i.npcd1u t'Vla cncfr e n 



L aertydo Odysie, w fortele •obfity! 
Jam z ręki Posejdona nie zginął zabity, 
On nie nasłał orkanów ni wiatrów, gdym płynął, 
Anim od wrażych ludzi na lądzie nie zginą!: 
Jeno Egist, ten wsplnik mej występne j żony, 

śmierć mi zadał. W gościnę przezeń zaproszony, 
Bylem zabit na godach jako wól u żłobll, 
Moic h zaś towarzyszów, również bez sposob u 
Obrony zarzynano jakby wieprzów trzody, 
Które w gościnnym domu zwykle rżną na gody 
Czy weseln~, czy inne, czy na wielkie święto. 
Musiałeś nieraz widzieć. jak to ludzi rznięto 
W pojedynkach, lub w bitew zaciętych natłoku 
Ale wszystko to niczym przy onym widoku, 
Kiedy - to wkolo stołów zastawnych i kruży 
Wiliśmy się po ziemi w krwi czarnej kałuży. 
Wtenczas srodze mię przeszył jęk córki Pry jama, 
Kasandry: Klitemestra dlawila ją sama 
Przy mnie, już konającym. Jam wzniósł ręce obie 
I za miecz schwycił; ona wydarła, i sobie 
Precz poszła. Nawet powiek moich nie przywarła, 

Gdym skonal, ani szczęk mych, otwartych do gardła ? 

Nie wiem, czy obrzydl iwsze na świ.ecie jes t zwierzę 
Nad kobietą, gdy w taką zbrodnię się ubierze, 
Jak w oną, na małżonku własnym dokonaną. 
Jam marzył, że gdy wrócę, radość niespodzianą 
Sprawię dzieciom, czeladce, wszystko mnie powita. 
Alić ta przeniewiercza zbrodniarka kobita 
Nie tylko sama siebie, lecz rodzaj niewieści 
Zbezcześciła, te nawet, co warte są cześci!. 

Homer: Odyseja. Przektau L. Siemieńskic;,o 

Pieśr\ XI, w. 302-331 

Do piekla życia dostaje się tylko s<.lachta ludzkości; inni stoją przed 
pie klem i grze ją się. 

Fryderyk Hebbel 

Zbrodnia - muza kaznodziejów i zbrodniarzy. 
Stanisław Jerzy Lec 

Agamemnon, naczelny wódz armii achajskiej, po powrocie do swego 
zamku, Myken, na równinie Argosu na Półwyspie Peloponeskim, został 
pod stępnie zamordowany - podczas uczty - przez Klitajmestrę i Egi
sta. Klitajmestra twierdziła, że przez ten mord mści się za śmierć swej 
córki, Ifigenii: jeszcze bowiem podczas żeglugi wojska pod Troję , kied y 
rozgniewana na Agamemnona Artemida wstrzymała wiatry na morzu 
i uwięziła w ten sposób armię w Aulidzie, Agamemnon, za radą wróż
bitów, złożył bogini w ofierze własną córkę, aby przebłagać jej gniew. 
Egist zaś miał z Agamemnonem dawniejsze jeszcze porachunki; pora
chunki dotyczące wprawdzie nie samego Agamemnona - ale jego rodu. 
mianowicie ojciec Agamemnona, Atreus, w straszliwy sposób skrzywdzi: 
swego brata, ojca Egista, Tyestesa. Poprzez takie związki z przeszłością 
mord na Agamemnonie i późniejsze jego pomszczenie stają się elemen
tem wypełnienia się klątwy bogów ciążącej na owym rodzie Atrydów -
czy raczej Pelopidów, gdyż pierwszym człowiekiem, który ów gniew 
bogów na ród ściągnął, był Pelops, ojciec Atreusa i Tyestesa. 
Zemstę za śmierć Agamemnona wypełnia jego syn Orestes , którego -

Jako małe dziecko - ocaliła z pogromu jego siostra, Elektra, i wypra
wiła do Fokidy ,krainy greckiej, w której znajdują s ię Delfy, aby tam 
przebywał u jednego z druhów ojca i - osiągnąwszy dojrzałość - wrócił 

do Myken jako mściciel. Otrzymawszy nakaz od samego Apolina, który 
przemówił do niego przez swą wyrocznię w Delfach, Orestes jako dorosły 
młodzieniec wraca do Myken i - z moralnym poparciem swej siostry , 
Elektry - zabija Egista i Klitajmestrę . 

Właśnie powrót mściciela i wypełn ienie zemsty jest tematem „Ofiar
nie" Ajschylosa i „Elektry" Sofoklesa. 

W stosunku jednak do starszego tragika Sofokles znacznie zmienił 

charakter owej tragedi i. U Ajschylosa centralnym elementem był sam 
grobowiec Agamemnona, z którego emanowała siła , działająca poprzez 
dwoje mścicieli, będących postaciami niezbyt zindywidualizowanymi. 
W interpretacji Sofoklesa centralne znaczenie w sztuce uzyskuje indy
widualność Elektry, której cechy charakteru podkreśla - dodana przez 
Sofok lesa - postać kontrastuj ą cej z nią siostry, Chryzotemis; dramaturg 
posłużył się tu takim samym zabiegiem, jakiego niegdyś użył dla scha
rakteryzowania Antygony, kontrastując ją z Ismeną. 

Fragm. w.•.ępu z. Kubiaka do „Elek try " Sofoklesa 
(Sofokles : Tragedie. Przełoży! K. Morawski. W-wa 
1969). 



Q powieść o Elektrze, Orestesie i Klitajmestrze to jeden z tych mitów 
antycznej Grecji, które najsilniej zę korzeniły się w nowożytnej kulturze 
europejskiej. Problemy tragicznej winy bohaterów, ich wielkich rn1-
miętności, wyborów postaw, wolności, odpowiedzialności przed boskim 
i ludzkim prawem, zawsze (co nie znaczy, że równie często we wszyst
kich okresach historii kultury) skłaniały dramaturgów do podejmowaniu 
prób nowych interpretacji tego mitu, zapisanego po raz pierwszy w Ho
merowej „Telemachii". Liczba jego wariantów, wersji nieraz bardw 
dalekich od siebie, liczba dzieł literackich osnutych na tym temacie, 
częstotliwość nawiązań do historii rodu Atrydów w utworach genialnych 
pisarzy (przykładem „Hamlet" Szekspira, w Polsce „Wyzwolenie" 
Wyspiańskiego), wszystko to stanowi dowód niezwykłej żywotności mitu 
Orestesa. 

Historia zawsze wywierała swe piętna na kształtach tej wiecznie, iście 
„mitycznie" odradzającej się opowieści: zmieniała jej schemat fabularny, 
funkcje bohaterów i motywacje ich działań, jedne fragmenty odsuwała 
w cień, inne zaś akcentowała po to by w następnej epoce pozbawić je 
szczególnej ważności. Przez cale dzieje kultury Klitajmestra spiskuje 
przeciwko Agamemnonowi, Elektra rozpoznaje brata, Orestes popełnia 
zbrodnię matkobójstwa a później cierpi dręczony przez Erynie. Zyją 
wszyscy, żyją w niezmiennej teraźniejszości mitycznego czasu. . . 

Mit Orestesa, jakkolwiek doskonale znany z eposu Homera 1 dzieł 
wielkich tragików (Ajschylos, Sofokles, Eurypides), nie cieszył się wielki'\ 

Człowiek nie jest ani aniołem ani bydlęciem; nieszcz t; ście w tym, iż kt J 

się chce wspiąć do anioła, spada do bydlęcia. 
Błażej Pascal 

I 
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Szczególnie tragicznym rysem życia jest to, że kto karze zbrodnię, 
najczr; ściej sam przez to stcje się zbrodniarzem. 

Fryderyk Hebbel 

uwagą ludzi Średniowiecza. W ich oczach, a przynajmniej w oczach 
środov,risk tworzących i kontrolujących literaturę, czyny greckich hero
sów były przede wszystkim krwawymi zbrodniami pogan i nie nosiły 
znamion tragizmu. Zbyt wielka przepaść dzieliła sankcjonowane religia
mi kanony praw etycznych chrześcijańskiej Europy i antycznej Grecji, 
ażeby dzieje Atrydów tłumaczyły się jasno a ich czyny zyskały bardziej 
skomplikowaną kwalifikację moralną. Dopiero Renesans, choć: bardziej 
zwrócony w stronę Rzymu aniżeli Aten, wprowadził szeroką falą greckie 
mity do literatury - bohaterowie „Iliady" i „Odysei", wśród nich 
Agamemnon, Klitajmestra, Orestes i Elektra, stali się pierwszoplano
wymi postaciami wielu dramatów (L. de Baif, P. de Oliva, D. Zlatarir, 
G. Rucellai, F. Le Duch:>t, R. Brisset, P. Mathieu). Mit Orestesa - po
dobnie jak i wszystkie inne - nie został wszakże przeniesiony na karty 
ówczesnych tragedii w wersji znanej z antycznych źródeł. Przerabiano 
go w duchu własnej epoki i zgodnie z jej smakiem estetycznym, łączono 
wątki czerpane z Sofoklesa z przejętymi od Eurypidesa i Seneki (rzym
skiego poety i filozofa z I w. n. e„ autora tragedii „Agamemno"). Udział 
Klitajmestry w zbrodniczym spisku przeciwko meżowi i zemsta Orestesa 
to dwa momenty, które najczęściej zaprzątały uwagę dramaturgów nie 
tylko renesansowych ale także siedemnasto- i osi emnastowiecznych. 
Okrucieństwa mitu, w którym mężobójstwo sąsiaduje z matkobójstwem. 
piekła otw~ierające się przed jego bohaterami, przerażały ówczesnych 
autorów. Swiadomie działający zabójca matki cierpiącym herosem" 
Zbrodnicza żona postacią tragiczną" Na takie kreacje postaci tradno 
było się zgodzić dramaturgom piszącym z intencjami moralizatorskimi. 
Zmieniali więc układy fabularne, rozkład ról, pomniejszali albo zwięk
szali znaczenie postaci i mnożyli motywacje ich czynów. 

P. J. de Crebillon, autor reprezentatywnej dl a swego czasu wersji miLt 
(„Electre" - 1708), działanie Orestesa zwrócił wyłącznie przeciwko 
Egistowi. Klitajmestra, żyjąca w cieniu tego intryganta i tyrana, zostaje 
w tej tragedii zabita przypadkowo. Crebillon, który dokonał przy tym 
zabiegu swoistej sentymentalizacji mitu (Elektra kocha syna Egista), 
zaciemnił jeszcze bardziej tajemnice rodu Atrydów (Elektra i Orestes 
nie znają początkowo swego pochodzenia). 

W tragedii Woltera, który ograniczył nieco udział wą tków erotycznych 
tak bardzo rozbudowanych przez swego poprzednika , spotkamy się jed
nak także z rozwiązaniami analogicznymi jak w utworze Crebillona. 
I tutaj bowiem odnajdzie się motyw niezamierzonego zabójstwa matld 
(Klitajmestra ginie próbując zasłonić mordowanego Egista) , i tutaj Ore
stes długo ukrywa przed siostrą swe królewskie pochodzenie. Finał tra
gedii dobrze wyraża społeczne poglądy autora: lud uwolni więzionego 
Orestesa. 

Dramaty F. W. Gottersa („Orest und Elektra" - 1772) i Alfieriego 
( Oreste" - 1786) powstały zapewne pod wpływem wcześniejszej trage
cfo Woltera. Dzieła te zawierają motywy przypadkowej śmierci Klitaj
mestry i uwolnienia Orestesa przez lud. Elektra jest tutaj - jak u W~l
tera - kochająca córką. Klitajmestrę natomiast autorzy obydwu dzieł 
przedstawili jako. słabą, wahającą się pomiędzy miłością macierzyńską 
i miłością do Egista, kobietę. W tragedii M. Mely-Janin („Oreste" -
1821), Elektra kieruje zemstą Orestesa. Jej nienawiść godzi jednak także 



I pomyśleć, że na tym ogniu, który ukradł Prometeusz bogom, spa
lono Giordano Bruno. 

Stanisław Jerzy Lec 

w Egista. Zgon Klitajmestry, z ręki własnego syna, następuje tu później 
niż śmierć tyrana - uzupatora. Orestes zabijając matkę spełnia w ten 
sposób jej prośbę, prośbę rozpaczającej po śmierci Egista kobi ety. 

Utwór J. J. Bodmera „Elektra czyli występek ul<arany" („Elektra oder 
die bestrafte ubeltalt" - 1760), zdaje się otwierać długi szereg nowożyt
nych tragedii , w których mord dokonany przez Orestesa jest czynem 
świadomym i wcześniej planowan ym. Bodmer, jakkolwiek zależny 
jeszcze od Woltera w rozwiązaniu sceny spotkania Elektry z Orestesem, 
przedstawia matkobójstwo jako akt wynikający z rozkazu Apollina. 
Klitajmestra nie chce ginąć zabijana przez niewolnika - wybiera śmierć 
z ręki ukochanego syna. Taka inte rpretacja postaci Klitajmestry zapo
wiada rychłe powroty młodszych dramaturgów do kreślenia antycznych, 
surowych, twardych rysów tej bohaterki. Z czasem Klitajmestra stanie 
się znów bardziej aktywna i przedsiębiorcza, z czasem usunie Egista 
w swój cień. W tragediach z początku wieku XIX - tego coraz częściej 
zaczynają się też pojawiać charakterystyki Klitajmestry jako kobiety 
nienawidzącej Egista. W młodzieńczym utworze M. Beera (,,Klytem
nestra" - 1820) tytułowa bohaterka, zgorzkniała mizantropka widząca 
świat w najczarniejszych barwach , sama pragnie zgładzić Egista. Jej 
niechęć do życia, miała w autorskim zamierzeniu umniejszyć winę 
Orestesa i przynajmniej częściowo rozgrzeszyć syna - matkobójcę. 

Duch historyzmu, patronujący twórczo śc i wielu zachodnioeuropejskich 
dramaturgów z polowy ubiegłego wieku, sprzeczny był z intencjami 
wprowadzania zasadniczych zmian do najstarszych, zapisanych w sta ro
żytności wersji mitu Orestesa. Bardziej ceniono wówczas formę zapisu 
antycznej opowieści , rzemieślniczą zręczność w łączeniu w nowym utwo
rze wątków znanych z wielu dzieł literatury starogreckiej, aniżeli próby 
zaktualizowania mitu . Dramaty Leconte de Lis le'a ("Les Erinnyes" -
1837) i A. Dumas ("L'Orestie" - 1865). są właściwie wzbogaconymi tylko 
o pewne warianty (Sofokles, Eurypides) transkrypcjami wszystkich części 
„Orestei" Aischylosa. Także G. Siegert (Klytaemnestra" - 1870) i A 
Ehlert („Klytamnestra" - 1881), w ramach jednej tragedii zamykali całą 
historię Atrydów. Rozwiązania finałowe w dwu ostatn ich utworach nie 
były jednak najszczęśliwsze (Ehlert zmusił Klitajmestrę w ostatnim mo
mencie jej życia do skruchy - Orestes Siegerta natomiast zdjął z siebie 
obowiązek wypełnienia okru tnego nakazu Apollina po;iel niają c samobój
stwo). 

Pisarze wieku XIX i XX starali s ię na ogól humanitaryzować mit Ore
stesa. Osłabiali bezwzględność praw rządzących w antyku, łagodzili 
brutalne czyny bohaterów, a zachowaniom ich przydawali dodatkowe, 
nieraz sentymentalne uzasadnienia . Dzięki temu - przykładem -
„dobry" i od początku wewnętrznie rozdarty Orestes , okazywał się po
stacią bliską romantycznym kreacjom Hamleta , Elektra natomiast, 
przedstawiana niby uosobienie cierpienia, spokoju i łagodności tylko 
imieniem różniła się od własnych siós tr. 
Schyłek XIX wieku przyniósł gwałtowną zmianę w kreśle niu wizji 

antyku . Popularne wtedy hasła „powrotu do źródeł" głosy nawołuj ące do 
odrodzenia schorzałej, współczesnej cywilizacji według wzorów czerpa
nych z kultur najstarszych , zwróciły spojrzenia ludzi sztuki (głównie 
muzyków i poetów) , ku archaicznej przeszłości . Mity greckie s tały się, 

Mają niektóre zasady prawdziwe; ate ich nadużywają. Otóż nadużycie 
prawdy powinno być tyleż karane co wprowadzenie kłamstwa. Jak 
gdyby istniały dwa piekła, jedno za grzechy przeciw Miłości, drugie 
przeciw sprawiedliwości. 

Błażej Pascal 



zasobną jak bodaj nigdy dotąd kopalnią tematów artystycznych. Nowe 
obrazy starej Grecji inspirowane pracami .J. Burckchardta. R. Wagnera 
a zwłaszcza Fryderyka Nietzschego („Narodziny tragedii z ducha mu
zyki"). dorobkiem archeologów i filologów, przedstawiano teraz w ry
sach ostrych, zdecydowanych, kształtach nieociosanych. W interpret8-
cjach mitów eksponowano przede wszystkim wagę elementów dionizyj
skich i chtonicznych, akcentowano immoralizm postaw bohaterów. ich 
świadomą afirmację tragicznego świata. Mit Orestesa, wraz z opowieś
ciami o Edypie, Dionizosie, Fedrze i Medei, należał wtedy do najbardziej 
żywotnych i płodnych. Samotność Orestesa, fanatyczna nienawiść Elek -
try, „siła fatalna" kobiet, dziedziczność grzechu, niezniszczalność zła, 
konflikt praw Ziemi i Nieba, radosna destrukcja zastanej rzeczywistości. 
oto niektóre tylko z problemów szczególnie zajmujących symbolistycz
nych komentatorów tego mitu. 

„Elektra" H. Hoffmannsthala (1903), to niewątpliwie najwybitniejsze 
z dzieł podejmujących wtedy temat zemsty Orestesa. Hoffmannsthal. 
wyraźnie inspirowany nietzscheańską wizją Grecji, zalrnńczył swoj1 
tragedię wielkim kataleptycznym tańcem Elektry. Orestes jest tutaj bo
haterem zaledwie drugiego planu. Dla autora nieporównanie bardziej 
istotną okazała się biologiczna interpretacja działai1 Klitajmestry i ta
jemniczość chorego wnętrza Elektry. aniżeli akt wyboru Orestes8. 
Inaczej zresztą być nie mogło. W „Elektrze" HoffmannsthRla (wzorem 
dla autora tragedia Sofokiesa), ludzie są absolutnie zdeterminowarn 
przez swój los, naturę, pochodzenie. Nie są wolni. W takiej sytuacji -
z reguły - Orestes przestaje się liczyć„ Najważniejszą postacią jest 
Elektra. 

Ani neoklasycyzm, ani też ekspresjonizm, nie przyniosły w swych 
prądach wybitnego dramatu opartego na fakcie sprawy Orestesa. Do
piero fascynacja freudyzmem ożywila na nowo stary mit Atrydów 
W dwudziestoleciu międzywojennym oprócz tragedii R. .Jeffersa („The 
Tower Beyond Tragedy" -1925) powstała także wielka trylogia O'Neill'a 
„Żałoba przystoi Elektrze" (1931), której akcja rozgrywa się w dobie 
amerykańskiej wojny secesyjnej. Autor obdarzył więc współczesnych 
niemal ludzi losami bohaterów antycznych. a uzasadnień dla ich tragedii 
szukał w zjawiskach opisanych przez nowoczesną psychologię (komleks 
Edypa, Elektry, motyw incestu). Przeciwieństwo praw boskich i ludzkich 
zostało tu zastąpione opozycją pomiędzy normami etycznymi purytaniz
mu i nowej cywilizacji postępu. „Elektra" Girodaux (1937) - mimo 
wszystkie zewnętrzne różnice - dobrze się mieści w szeregu tych tra
gedii o Atrydach, które powstały pod wpływem twierdzeń postawionych 
przez Freunda i .Junga. Girodaux interpretuje wprawdzie mit z właści
wą sobie ironią widzenia świata ale przecież „pod szumnymi komuna
łami o Fatalności, pod filozoficznie pustą kategorią Losu odnajdziemy 
ponownie ową banalną, biopsychiczną prawdę bohaterki. ( ... ) Zamiast 
demonicznego freudyzmu O,Neill'a u Girodaux pojawia się freudyzm 
traktowany żartobliwie." Obaj wymienieni ostatnio autorzy powierzyli 
w swych trawestacjach mitu dość znikome funkcje Orestesowi. 

Dla J. P. Sartre'a, autora „Much" (1943), poważnie zredukowana fabula 
mityczna stanowi podstawę do rozważania współczesnych problemó\\' 
egzystencjalnych. „Utwór Sartre'a ustami Orestesa mówi o prm,vdach 

Nigdy człowiek nie czyni złego tak pełno i tak ochoczo, jak kiedy czyni 
je z sumienia. 

Błażej Pascal 

Jedno .~tka przec iw staww1ac się .kwiatu 
prawo na wielkie bezprawie 

mus i zam ieriić sW-Oje mate 

Fry ieryk Hebbel 

ludzk iego wnętrza . C złowiek je:>t wc:ilny , staje si ę sob ą ze cenę zw~· 
cięstwa rlad natu r t=1 , za C" nę zgrnecerna . w sobie t ego co natur;:il ne - co 
irracjonalne. nieśw iadnme , freudowskie. W utw?rze. Sa~re a El~l<t r i; 
k 0 c h a namiętn ie zam rdowanego ojca i n a m.1ę.trne n 1e'.1 a w1 d z t 

matki, n am i ę tnie p r a g nie zemst y, a po _ iei do!<?n~mu - osa 
czona p rzez »m uch y «. gry zą c e robactv.:o y odsw1adomosc1, Jak ws~ys~y 
pozos tal i mieszkańcy Argosu, tc h6rzhw1e ul~ga wyrzutom. sum:em~ . 
Orestes, g łówny boh a te r utworu, czyn~m ~fm;i.uie swą niezaleznośc , 
dokonuje m o rderstwa na zimno, w uczuc10wei prozrn, po czym - wolny , 
"poza trv.;ogą i poza pamięcią« - odchodzi." 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o „Elektrze" G. Hauptman na 
(1947), trzeci~.i części jego „Tetralogii Atrydów", b ędą cej próbą wyjaśn ie 
ni:>. niedawnych losów narodu niemieckiego. Hauptmann przedstawi t 
świat skażony przez własną przeszłość, świat napiętnowany klątwą, świa t , 
w którym zło rodzi zło. Klimat apoteozy, aura mrocznej świętości ota 
czająca zaoitego Agamemnona, popycha młodzieńczego Orestesa d n 
mordu, przekształca ludzi w krwiożercze zwierzęta. 

Opr. na podstawie: E. Frenzei, Stoffe der W eLt -
1.tteratur Stuttgart 1962; M. Dtetrtech , C o• 

moderna Dra7T'.,a. S.uttgart 1963; A. P'a! l< lewic. 
Mit Orestesa . Po.:nań 1967. 



Wyobraźmy sobie gromadę ludzi w łańcuchach, skazanych na śmierć; 
codziennie kat morduje jednych w oczach drugich, przy czym ci, którzy 
zostają, widzą własną dolę w doli swoich bliźnich, i, spoglądając po 
sobie wzajem z boleścią a bez nadziei, czekają, swej godziny. Oto obraz 
doli ludzkiej. 

Błażej Pascal 
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