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Bartosz Dąb rows ki 

Strauss, tragedia i psychoanaliza 

BLEIBT 
Gdy w swoim ostatni111 szkicu Betrachtungen und Erinnerungen z 1949 roku, Strauss, zwykle powściągliwy 

w komentowaniu wlasnyct1 dokonań , przywoływal odległe o cztery dekady okoliczności powstawania Elektry, 
tragiczny i mroczny koloryt tego dziela przywiódł mu na myśl sko1arzenie z wznies i o ną z monumentalnych 

1 surowych cisów siedzibą Atrydów W jego ówczesne1 ocenie ta podziwiana z perspektywy czterdziestu lat 

masywna, dżwiękowa budowla nie tylko nie straci la walorów odkrywcze) świeżości, ile wraz z upływem czasu 

zyskala rangę najdoskonalszego osiągnięcia , przewyższając silą swojego wyrazu jaskrawy świat zmysłowej 

Salome i zachowując jednocześnie przejrzystość charakterystyczną dla szlachetnej prostoty późniejszych oper. 

J ednocześnie niezwykla muzyczna odwaga, z 1 aką autor otworzy! tu wrota muzycznemu ekspresjonizmowi, me 

pozwala się dzisia1 porównać z zadnym Innym jego dziełem an i z utworami jego rówieśników. Elektra pozostaje 

na ich tle odosobnionym osiągnięciem , przedstawia1ąc się raczej 1ako zapowiedź mających nastąpić nieba

wem muzycznych przemian, ktore zresztą sarna sprowokowała . Jej echo daje się usłyszeć w atonalnej aurze 

późniejszego o dwa lata monodramu Erwartung Schónberga, w nielicmych ekspresjonistycznych fragmentach 

późnych symfonii Mahlera, czy odległych o ponad dwie dekady operowych sek encjach dziel Berga i Szo

stakowicza. Nawet jednak w sąsiedztwie tych arcydzieł zdaje się ona nad nim i górować swoją n i epowtarzalną 

witalną gwallownością, dramaturgiczną zwięzlośc ią 1 psychologicznym rozmachem. 

Pomysl muzycznego zilustrowania pelne j okrucieństwa historii rodu Atrydów pojawi! się w świadornosc 1 Straussa 

na krótko przed ukończeniem Salome. z początkiem roku 1906, kiedy kompozytor mial okaz1ę zapoznać s ię na 
berli ńskiej premierze z Elektrą Hofmannsthala w reżyseńi Maxa Reinhardta . J edną z okoliczności sprzyjających 

zainteresowaniu s ię tą modernistyczną przeróbką tragedi i Sofoklesa był fakt, że w tytułowe1 roh obsadzono 

ponownie Gertrudę Eysoldt, aktorkę, która lrzy lata 1cześniej swoją bra urową grą w Salome Oscara Wllde·a, 

sklonila ostatecznie Straussa do podjęcia prób komponowania swego słynnego dzie ł a Utwór Hofmannsthala 

cechowała nadto żbllżona do Salome gradacja napięcia i prawie filmowa lapidarność obrazu pozbawionego 

lradycyjnego podziału na odrębne numery I akty. Dla kompozytora, usllu jącego wyzwolić s i ę ze świata oper 

Wagnera 1 pragnącego oprzeć własny wariant lego gatunku na uprawianej od wielu łat form ie poematu symfo

nicznego. miało to ogromne znaczenie, gdyz dawalo możliwość swobodnego przepływu akcji 1 kształtowania 

nieskrępowanych zmian scenicznych nastrojów. 

Niebagatelną ro lę w wyborze dz1ela odegrała także datująca s ię od sześciu lat znajomość kompozytora 

z samym Hofmannstal1lem oraz - last but nol least - mroczny temat tmvarzyszący wyobrażni artysty od wielu 

ła t. Jeszcze w latach studenckich lwórca Anadny. na zewnątrz jowialny I pozornie nonszalancki, mierzący się 

Jednak przez całą mlodość z chorobą u mysi ową matki , naszk1cowal muzykę do jednego z fragmentów Eleklf'/ 

Sofoklesa (i ie przypadkiem urywek ten odnosi! się do wizji obłąkane] ze strachu Klitemnestry) 

Zainteresowanie tragicznym milem powróciło ze zdwojoną silą podczas podróży do Grecji 1 do Egiptu zima 

1892 roku Widok odkryte) przez Heinricha Schliemanna warowni w Mykenach i podjęta w tym okresie lektura 

dziel Nietzschego, podwazyty w artyście klasyczne wyobrazenie o starożytnej Grecji 1 wzbudzi ł y w nim pra

gnienie przeciwstawienia tego odkrytego na nowo demonicznego I ekstatycznego świata doryckich mrocz

nych wieków późnie1szym - jak pisał - „rzymskim kopiom Winckelmanna i wynikającym z nich idealistycznym 

wyobrażen iom o naturze ludzkiej , którym holdował caly dziewiętnastowieczny humanizm. 
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LEKTRA? 
Wy lania jąca się z dramatu Hofmannsthala wizja ponurych homeryck1cl1 wieków I 1ednostki poddanej władzy 

namięlności oraz ogarnięte j gwaltowną żądzą destrukq i. daleka od lluz1i ładu i harmo1111 helleńskiego ducha, 

odpowiadała tym samym duchowi greckiej żądzy unicestwiania. którą Strauss odnalazJ na kartach Narodzin 
tragedii Nietzschego. W slynnych . zawartych lam opisach natury Greków ł j . „w surowej" - 1ak pisal tllozof 

- „skłonności dawniejszych Hellenów do pesymizmu. do ł r agicznego mitu . do wyobrażan ia sobie wszelkich 

okropności , zla , ta1emnic. niszczycielskich i złow rogich sil istnie1ących u podstaw bytu' kompozytor odnalazł 

potęgę tragiczne1 opow1esci przolozo ą na język wspolczesne1 psychologii . 
Dzieło Hofmannstl1ala wypel niło tę nietzschear'iską myśl . Utwór austriackiego poety. wymierzony w humani
styczne przesianie /fJgemi w Taurydzie, stanow1I rodzaj mordu załozyc1elskiego na uświęconej w wilhelmilisk1ch 

Niemczech tradycj i Goethego. Dramat Hofmannsthala, zaopatrzony w dwuznaczne zdobycze psychoanalizy, 

wynikające z lektury freudowskich Sludien Liber Hyslerie , stał się niebawem odniesieniem dla neopsychologi

zu 1ących interpretacji mitu dokonanych przez O'Neilla, Giraudoux I Sartre'a Hofmannstahlow1 nie udało się 

w nim, podobnie zresztą jak mającym przyjść po nim następcom, rozwiązać nurtującego go dylematu odpowie

dz1al11osc1 jednostki za własne czyny w świecie pozbawionym moralnego punktu oparcia i odniesionym jedy111e 

do otchłani własne j nieludzkie] natury. 
Dla Straussa 1ednak. sympatyzującego wówczas z podobną wizją bytu. morderczy gest Hofmannstahla doko

nany na tradyqi niem1eck1ego humanizmu byl o tyle poc i ąga1ący, ze sarn autor Salome przygotowywal się 

w tym czasie do podobnego aktu spektakularnego. artystycznego 01cobó1stwa Chropowata materia Elektry 
miała mu posluzyć iako taran wymierzony w operowe królestwo Wagnera. Uporczywa nieustępliwość w obna

zanlu demonicznych stron natury ludzkiej i ostentacyjna nieobecność ł ranscendenc1i w tej „ludzkiej. zaled

wie arcyludzk1ej" tragedii miała w zamyśle skompromitować quasi -baśniową formę wykorzystania mitu przez 

Wagnera 1 pozbawić sceniczne zachowania postaci ich nadprzyrodzone1 motywacji 
spólna praca nad operą przeb1egala wyiątkowo harmoni1nie. Strauss, początkowo zapewniający Hofmann

sthala, że zacho a calość tekstu, dokonywa!, podobnie zresztą 1ak w przypadku pracy nad Salome Wilde'a, 

daleko Idących skreśleń i poddawal stopniowe1 eliminaqi poszczególne fragmenty tekstu . Ofiarą takich cięć 

padla większość epizodów, mogąca spowolnić przebieg akql, istotna przy tym z punktu widzenia Hofmann

sthala. który podk eślał w nich momenty moralnych dylematów swoich bohaterów Straussowi zależato tym

czasem na 1ak najszybszym, niemal błyskawicznym rozwoju scenicznej akcji gdyz cały cięzar nośnika emocp 

miała tu wziąc na s1eb1e muzyka Z tego powodu Elektra wydaje się być dzisiaj utrzymana w prawie filmowym 

tempie z charakterystycznym plynnym przenikaniem scen raptown . zmianą nastroiów I wymiennością scenicz

nych planów 
Ostatecznie opera przyięta formę s1edm1u ściśle polączonych ze sobą epizodów 1 tylko w Jednym 1ejscu , 

przypadającym dokładn ie na polowę dz ie ła , tuz po epizodzie wyjścia Klitemnestry, przedzielona została pauzą 

oraz podwójną kreską taktową Strauss z matematyczną precyzją zmocni l dzięki temu zwartą strukturę dra

matu Hofmannsthala. nadając mu zwięzlość archaicznej płaskorzeżby i kładąc nacisk na sceny dialogowych 

konfrontacji kobiecych bohaterek Główny ciężar psychologicznej akcji przypadt lu na ni8Z'N)'kly pod wzglę 
dem muzycznym epizod spotkania Elektry z raw1oną wizjami Khtemnestrą . zestawiony z następu1ącym1 przed 

7 



nim i po nim rozmowami bohaterki ze swoją siostrą Chryzotem1s. Tym monumentalnym i zmiennym w swojej 

ekspresji dialogom postuzyla za ekspozycję począlkowa scena ze służkami. spełniająca rolę wprowadzenia 

i następujący po niej majestatyczny monolog tytulowej bohaterki zapo 1adający w swoiei strukturze muzycznej 

caly przebieg dzieła Węzeł fabularnej perypetii rozwiązać miały z kolei epizody przypadające na drugą część 

dzieła , tj porusza1ąca liryczna scena rozpoznania Elektry i Orestesa. domknięta dla kontrastu szokującym 

epizodem zamordowania Khtemnestry 1 groteskową , choć budzącą dreszcze przerazenia, smiercią Egistosa 

Całość zamykała finalowa scena tryumfu bohaterki , sama w sobie będąca agadkowym I ambiwalentnym arcy

dziełem , pełnym zlowrogich znaczeń. 

Strauss uzupelnit te kapitalne sceny kilkoma dodatkowymi, intermezzowym1 lącznikami o wie lkiej slle rażenia . 

Orki stratne interludia nakladające się na dialogowe sceny, i lustrowały lu emocjonalne zmiany zachodzące 

w bohaterach I mponujące brzmienie zapewniala gigantyczna Jak n operowe przedsięwzięcie orkiestra zlo

żona z ponad setki Instrumentów o niemal mate n atycznie wywazonym rozkładzie . Trzem chórom myczków 

kompozytor przeciwstawił czterdz 1 eśc 1 instrumentów dętych (m 1n. z ośmioma róznymi klarnetami hekelfonem, 

kontrafagotem i tubami wagnerowskimi) i całą baterię instrumentów perkusyjnych. 

Jak zauwazyl Norman Del Mar Strauss w Elektrze ostatecznie wyzwalając się z muzycznego imperium Wagnera 

przedstawi! catkow1cie nową formulę operową , opartą na wzorcu poematu symfonicznego i literackiej 1edno

aktówk1 W je j przypadku istotniejszy od scenicznej fabuły mia ł być pewien rodzaj psychologicznego napięci a 

dla którego wytrwale poszuki ać należalo od owiednich muzyczn eh ekwiwalentów Cała logika clżwiękowej 

narracji miała tu przypominać o psychicznym podłożu sce111cznych sytuacji 1 konfliktów oraz muzycznie odda

wać ich skomplikowany 1 zlozony przebieg . 

Niezwykly upór Straussa w wyna1dywaniu rnepowtarzalnych brzm1e111owych odpowiedników uchwyc ić można 

zestawiając Elektrę z wcześniejszą od nie1 o trzy lata Salome . Dla kazdego z tych utworów kompozytor w.1my

śhl bowiem całkowicie odrębny język muzyczny. O ile we wcześniejszym dziele odurzeni zostajemy zmysłową 

egzotyką ale styńsk1ej nocy i już po kilku 1ego początko eh taktach lub li111ach melodycznych odstania się 

przed nami erotycznie rozżarzony 1 _ bujał charakter treści , o tyle Elektra , pogrążona półmroku , skąpana w 

blasku pochodn i i grze zniekształconych cieni, operuje masywną , ciemną brytą akordów, przypom 1na1ących 

archaiczne filary. Deklamacyjna gestyka 1ej początkowych fragmentów, odlegla od uwodzicielskiej I melodyjnej 

giętkości, przywodzi raczej skojarzenia z zadawaniem ciosów i psychicznych obrazeń . Podczas gdy tematem 

przewodnim Salome jest rozkosz, zawa a JUZ w inicjalnym pochodzie klarnetu (w cis-moll) , Elektrę przenika 

od samego początku bolesne i doprowadzone do granic udręki pragnienie zemsty. zaznaczone w pierwszym, 

przygniata 1ącym calą materię dzieła żałobnym akordzie Agamemnona Ciemny ton tego motywu i towarzyszące 

mu niemal na stale niewiarygodne brzmieniowe obciążen i e orkiestry prawie dosłownie przytłacza słuch acza . 

W Elektrze geniusz Straussa przekracza jednak wszelkie granice llustrac jnej dosłowności. Sama forma 

muzycznych motywów odstania tu często złożoną postać psychicznego konfliktu czy 111ewypowiedz1anego 

pragnienia Strauss podchwytuje bowiem niemal kazdą aluzję czy nawet erotyc ny podtekst libretta, ksztal

lując poszczególne motywy na podobieństwo wypo iedzianego słowa , 1m1enia czy nas tępstwa samogłosek . 

W przeciw1enstwi do sztywnego traktowania motywu przez Wagnera. kompozytor kontaminuje albo zestawia 

sąs iadujące myśl! muzyczne. tworząc poru szające 1 rnestychanie zlożone odpowiedniki pełnych ambiwalen

CJI stanów psycl1icznych. Dla ego w zależności od rozwoju akcji „ojcowski" mot_ Agamemnona opahzu1e 

oratorskim rozmachem, brzmie' a 111czym zabarwiony przymusem wyrzut albo wręcz przenika przestrzeń 

muz czną inwokacy1nym żałobnym estchnieniem . 

Na1bardzie1 zdumiewaiące w dziele Straussa jest jednak to, jak bardzo jego muzyka zapuszcza się w obszary 

skrajnych psychicznych emoc1i. ocierających się niekiedy o aberrację 1 jawne szaleństwo oraz Jak dalece pene

truje zakazane rewiry kaz irodczych fantazji , agresywnych impulsów i psychotycznych uro1eń Nie bez powodu 

sztuka Hofmannsthala pełną garścią wykorzystywaJa teone zawane w pierwszym psychoanalitycznym studium 

Freuda 1 Breuera Studien uber Hysterie . Wiedeńscy autorzy poddali w nim opisowi przypadek Anny O (Ber

lhy Pappenhe1m) , która po śmierci ukochanego ojca zaczęła nagle ob1awiać symptomy choroby psych1cmej 

i rozdwojenia osobowości. 
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Zachowania bohaterki Hofmannsthala zdradzają liczne podobieństwa z ob1awam1 opisanymi przez Freuda 

Zb1ezności obe1mują tu charakter psychotycznych wizji , zakłóconą motorykę (w dziele Straussa kilkakrotnie 

oddaną przez poszarpany kontur deklamacyjny), cz.y wreszcie skłonność do omnambulicznej konfabulaCJi, 

nadającą niekiedy całemu utworowi postać życzen ie ej fantazji. Elektr podobnie jak Anna O pozostaje zafik

sowana na postaci ojca i nieodmienrne zwraca s oją agresję w kierunku matki W scenie z Orestesem niemal 

ja nie przyznaje się do kazirodczych fan tazji i odstania przyczynę własnej zakłócone1 seksualności. jaką jest 

wedle jej rozeznania stale tkwiący przed oczami obraz małzeńsk1ej relacji Klitemnestry i Eg1stosa. W podobny 

sposób skalę emocjonalnego urazu wywołanego śmiercią ojca odda1e druga rozmowa bohaterki z Chryzotem1s 

o wyraźnie erotycznym charakterze, tak jakby stlumione pragnienie Elektry nieustannie szukalo substytutu dla 

swojego utraconego obiektu. a nie znajdując , emanowało złowrogą energią , wymierzoną w otaczający świat. 

Zastugą Straussa jest przede wszystkim odnatezierne dla tych złożonych i skrajnych stanów emocjonalnych 

odpowiedniego Języka muzycznego. W najbardziej oszałamiającej pod zg ięciem nowatorskich zdoby

czy dźwiękowych scenie koszmarów Klitmenestry, kompozytor porzuca niemal calkow1cie porządek tonalny 

i doproV' adza st chaczy do granicy muzycznej wyt rzymałośc i. Podobną ztozoność emocji 1 muzycznych efek

tów przynoszą brawurowe sceny zabójstwa Khtemnestry lączącego narastafące napięcie , grozę i dwuznaczny 

tryumf (tragicznemu okrzykowi „Es s1nd keine Gotter 1m Himmeil" 1 skowytowi oli ry towarzyszy tu okrutne 

wezwanie bohaterki „Triff noch e1nmal!") , oraz groteskowej i brutalnej śmierci 1ej kochanka Obecny wt m frag
mencie nieco karykaturalny temat Eg1 stosa w całości wywiedziony z wezwania He! 1Jchter1 Uchter! od samego 

początku przenika rytm zapowiadający mające paść za chwilę mordercze ciosy Ta nie iarygodnie rozpięta 

wyrazowo scena pobrzmie rva jednocześnie 1askrawą groteską i fatszywą zmysłowośc ią (bohaterka uwodząc 

ojczyma dostownie oś ietla mu drogę wiodącą na śm ierć , i niemal eksplodu1e w najbardzieJ naturalistycz

nym obrazie zabójstwa, jaki kiedykolwiek nawiedzi! historię opery. W tle mordu i jadowitego szyderstwa Elektry 

(„Agamemnon hórt dich l ") słyszymy zresztą ponowne zjawienie ię fortissimo tryumfalnego motywu ojca w 1ego 

najbardzie1 majestatyczne1 postaci 

Trzy karkołomne e izody, w których Strauss zbłizyl się do granic muzycznego naturalizmu ściągnęły na kom

pozytora zarzut odmalowywania z sympatią tego, co nieludzkie i stosowania z premedytacią artystycznego 

okruc ieństwa . W Elektrze Jednak odnaleźć można także sceny poruszające w swoim liryzmie i zaska kujące 
śpiewnością , w których gestyczna s iła wyrazu udostępnia zupe!nie inne emocje. Zyw1ot śpiewności przenika 

z aszcza, będącą bodaj szczytowym os iągnięc iem cale] twórczości Straussa, scenę rozpozna111a Elektry 

i Orestesa z jej poruszającym liryzmem, wstrząsającym tematem żałobnej skargi 1 motywem hipnotycznej koły 

sanki jako symbolu szczęśliwego dzieciństwa (A-Dur). który wcześnie j w dziele przypisany został muzycznej 

figurze OJca Trzeba jednak dodać , że Strauss nie byłby jednak sobą , gdyby nie zamkną! tego epizodu krot

kotrwałej psychicznej reintegracji niepokojącym intermezzo w formie fascyn uiącego dźwiękowego rozdarcia 

Podobnie sprawa ma się ze słynnym , pierwszym monologiem Elektry, będącym właściw i e filarem całej formy 

operowej, który przywodzi na myś l nieodparte skojarzema z jednoosobową sceną muzyczną o niemal gluckow

skim wymiarze Ciepla żałobna melodia godn jest tu bez wątpienia kazdej włoskiej ani Strauss Jednak ozwala 

nam , prz zachowaniu charakterystycznych dla niej melodyjnych konturów, prześledzić in spe przebieg całego 

dzieła - od ża łobnego westchnienia 1 lamentu (opartego na motywie Agamemnona) , przez dramatyczny obraz 

ojcowskiej śmierci i reminiscencji wspomrnanej juz kolysanki , az po scenę krwawego tryumfu nad K litemnest rą, 

po której kompozytor doprowadza nas do finałowej sekwencji psychotycznego tańca na fantazmatycznym 

pobojowisku . Ta majestatyczna aria stanowi jedną z dwóch kolumn, podtrzymujących muzyczny strop dzieła 

i jednocześnie zlowrogo odsyla do ostatn iej - sceny, w której bohaterka po pyrrusowym zwycięstwie , chwiejąc 

s ię niczym podcięta kari tycia, bezsiln ie pada na ziemię . • 

dr Bar tosz Dąbrowski literaturoznawe<i, pracownik Uniwersytetu 

Gda ńskiego Au tor dwóch monografii poświęconych twórczośc i 

Karo ta Szymanowskiego 
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Karol Szymanowski 

O twórczości 
Historyczne znaczenie wielkiego muzyka, Ryszarda 

Straussa. zajaśnieje w caleJ pelni gdy uś iadom1my 

sobie rolę , 1aką w jego 1worczości odegra Io najświet

niejsze niewątpliwie . a - rzecz charakterystyczna! - na1-

mnie1 zrozumiane i ocenione 1ego dz1elo, mianowicie 

Elektra Sięgnijcie po tragedię antyc7ną, a raczej (jeśli 

wziąć pod uwagę Holmannsthalowską 1eJ Inter retacię) 

po zmodernizowany formalnie mit starogrecki, który 

takim ujęciu wzniósl się do wyzyn ponaddz1e1owego 
symbolu, niezmierna odwaga odarcia poetyckiego 

poematu z wszelkiego płytko estetyzującego helleni

zmu wreszcie postawienie go na krawędzi otchłani 

najglębiej ujętego realizmu musialo się stać katastro

fa lnym wprost punktem zwrotnym w dziejach rozwoju 

R. Straussa. Był to na1wyższy i jedyny szczyt , który mógl 

on zdobyć, dąząc obraną przez siebie raz na zawsze 

drogą Zda aloby się, iż w niesamo 1itym tym dziele 

zatrzasną! on na zawsze pod 01e ubieglej epoki . dązą

cej po 1orach muzycznego „psychologizmu" , zrodzo

nego w r rnantycznym u1ęciu życia az do najdalszych 

swych granic, i - w st orzonych przez siebie, odru

chowo niejako, w myśl dramatyczności uzyki formal

nych wartościach orworzyl nieob1ęte horyzonty muzyce 

przyszlości. Istotnie. „nowatorstwo" Elektry w na1pozy

ty nie1szym sensie „subsiancji" muzycznej formalne Jei 
bogactwo jest wprost zdurniewa1ące , 1ednak zdawałoby 

ię , 1z z owych cennych zdobyczy nie wyprowadził on 

żadnych pozyty nych wniosków, toteż po tym najwyż

szym tworczym wysilku ulonąl on , zdaje się , na zawsze 

w estetyzującym kwie yzmie Kawalera z rózą, Alpejskiej 

symfonii . Ariadny na Naxos i calego szeregu slabszych 

dzieł, których niemlla smaku, spoczywająca na lau

rach zado volona z siebie burzuaz 1nośc drapuje się 

w uroczysty plaszcz glębokie1 . wyrafinowane1 kultury 
Ostat111 odblask romantycznej koncepcji „niemieckośc i " 

zaplonąl raz jeszcze w dziele jednego z na1genialniej

szych epigonów minionej epoki, ośw1e t la1ąc niesamo

witym blaskiem głęboką otchlań, nad którą stanęla 

muzyka wspólczesnych Niem1e , otchlań przez którą 

należało za wszelką cenę przerzucić nadpowietrzne 

mosty, by móc iść dalej przyszłość . • 

10 

Straussa [frag ment] 

11 





Michał Sikora 

Richa rd Strauss: 
Od roku 1945 do dziś . poza niel1cznym1 wyjątkami większość oper Richarda Straussa, nie by ł a w Polsce vvyko

nywana Pozostają one atem nieznane polskiej publiczności. Jedynymi tytularni prezento anymi na n szych 

scenacl1 opero• 'YCh są: Kawaler rebrnej róży (Warszawa 1962. Bytom 1970, Łódź 1989. /l/arszawa 1997 

Gdansk 2005, Szczecin 2008) oraz Salome (Warszawa 196 1, Bytom 1978, Warszawa 1993. Poznań 1998, War

szaw 2004). Jeśli chodzi o tytuly rzadko powracające na polskie sceny, wspomnieć trzeba przede wszystkim 

o vvystawieniu polskiej wersji Językowej Arabel/i w Operze Sląskiej w Bytomiu w 1969 roku, vvykonanej tam 26 

razy W spektaklu 'AfYrezyserowanym przez Boleslawa Jankowskiego partię tytulową przygotowały az cztery 

artystki, między innymi Krystyna Kujawińska . Dyrygowal Napoleon Siess. 

Jedną z najbardziej popularnych per światowego repertuaru, jaką bez wątpienia 1est Ariadna na Naxos. przy

goto ano w 1985 roku w Te trze 1elkim w Poznaniu (U e Drechsel - reżyseria, spektaklami dyrygo va11 · Knut 

Mahlke 1 Adam Palka) oraz niedawno, 30 pażdziernika 2009 r, w Operze Baltyck1ej w Gdańsku . Ambitnego 

zadania - zwieńczonego zresztą sukcesem - podjęty s i ę także zespoly Opery Wrocławskiej I 1osną ub1eglego 

roku przedstawily pod k1erownict em Evvy Michnik co prawda w okrojone1 v ersjl. Kobietę bez cienia . Warto 

zau azyć , ze dzielo to, którym mówi s ię , że 'AfYStawia s ię 1e „dla honoru domu''. we Wroclawlu pojawia się na 

afiszu w miarę regularnie Naszej publiczności pozos1a1ą jednak wciąż nieznane takie tytuly. jak Helena egipska 
Milcząca kobieta , Daphne, Mi/ość Danae czy wreszcie Capriccio . 
Elektra doczekała się polskiej prapremiery dopiero w 1971 roku , a więc pona · 60 łat po prapremierze ś v1atowej , 

zapevme glównie z po odu t r udności konawczych . Jej partytura 1 mag bowiem pierwszorzędnej orkiestry, 

znakomitych śpiewaków, a także doświadczonego dyrygenta. Nawet sam Strauss. będący przecież wyt raw

nym i doświadczonym kapelmistrzem, któremu nieraz zdarzyło si dyrygować przedstawieniami, na przykład 

Carmen, Rienzim czy Fide/iem bez żadne) próby (listopad 1898, Berlin). podczas przygotowań do d rezdeńskiej 

prapremiery Elektry w 1909 roku podjął się poprowadzenia 1edynie części jedneJ z prób. Szybko oddal batutę 

Ernstowi Schuhowi mówiąc . „potraf1lem to skomponować , ale jeszcze nie umiem tym zadyrygować " , 

To krótkie zestawienie wyczer u1e skromną l istę polskich inscenizacji oper Richarda Straussa Dużo iększe 

zaslug1 mają natomiast polscy wokal iści występujący na scenach świalO'AfYCh w straussowsk1m repertuarze 

Najczęściej w rolach tych ciśnie ały polskie sopranistki Popisową Zerb inettę w Ariadnie na Naxos śpiewały 
takie olsk1e gwiazd operowe jak Izabela Nawe-Spychalska z zespołem berlińskiej Staat per i Ewa Godlew

ska - ta ostatnia pod dyrekcją samego Kenta Nagano. Co ciekawe, właśnie God lewska jest jedyną Polką 'AfYStę

pu1ącą w roll Zerbinetty w obydwu wersjach Arradny - z 191 2 1 1916 roku . Do tego grona nalezy także Urszula 

Koszul . śpiewająca Zer binettę podczas vvystępów w Stanach Zjednoczonych oraz Bogna Sokorska (występy 

w Duisburgu i Dusseldorfie w 1970 roku oraz podczas gościnnego 'AfYS l ępu Staatsoper z Berlina w Warszawie 

w 1973 roku). 

Partie przeznaczone na typowo liryczny glos sopranovvy jak n przykład Sophie w Kawalerze srebrne1 rózy, 
śpiewaly Elzbieta Szmytka (obecnie związana z Królewską Operą w Brukseli) oraz ciesząca się międzyna ro

dowym uznaniem Izabela awe-Spychalska. Wspomniana wcześniej U szula Koszul 'AfYStępowała na scenach 

Fra kfurtu i Hamburga jako Fiakerm1lh w Arabelli oraz Aminta w Milczącej kobiecie w Koloni i u boku Marthy Modi 

i Matii Salm1nena (1977). Spektakle prowadzi! Marek Janowski . 

W rolach liryczno-dramatycznych bry lowała przede wszystkim Teresa Kubiak artystka, której slawę przyniosly 

vvyslępy na lak prestiZO'AfYCh scena h jak Metropol itan Opera Nowym Jorku, Co ent Garden w Londynie, wie

deńs ka Staatsoper, GZY barcelońsk i Gran Teatre del Liceu . Wokalistka 'AfYStępowala jako Chryzotemis w Elektrze 
vvystawionej w weneckim teatrze La Fenice w 1971 roku u boku lnge Borkh 1 Reginy Resnik Swój sukces w tej 

partii powtórzyla w 197 roku w Paryżu gdzie na scenie towarzyszyła jej sama B1rgit Nilsson oraz w Metropoli

tan Ope a w 1975 roku Na nowojorskiei scenie występowala również w sezonie 1984/85 jako tytulowa Ariadna 

a o jej niekwestionowanym sukcesie najlepiej świadczy fakt ze 'AfYkonywała tę rolę a zmianę ze światową divą 

Jessye Norman. Nowojorska publiczność oklask1wala takze lubianą nie tylko przez polskich melomanów Teresę 
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Żylis-Garę . która występowała na deskach etropolitan w 1976roku Jako Marszałkowa z Kawalera srebrne/ rózy 
Słynna polska śp1e aczka ma na s 01m koncie także dwie role Anadnie na Naxos. Kompozytora w przed

stawieniu w Dortmundzie (oraz nagraniu pod dyrekcją Rudolfa Kempego) i partię tytułową w wykonywaną 
Aix-en-Pro ence . Nicei Bayreuth (Markgrafł1sches Opernhaus) oraz w Hamburgu . Obok partii Kompozytora. 

Teresa Zyl i-Gara wykonywala równiez inną rolę spodenkową - yla Oktawianem w Kawa/erze srebrne1 róży 
w 1965 roku w Dortmundzie. W roh Ariadny na euro e1sk1ch scenach poja Ila się tak.ze Joanna Kozlo ska 

(w Grazu 1 Zurychu). a partię Chry otem1s w Dusseldorf1e zasp1ewała Hanna Li sowska 

Warto lu wspomnieć jeszcze o monach1Jsk1m występie legendarnej Stefanii Woytowicz w telewizyjnym nagraniu, 

a następnie koncertowym wykonaniu Daphne (rola ! tulowa) u boku Fritza Wunderlicha. Jamesa Kinga, Got

tloba Fricka , Orkiestry Radia Bawarskiego pod dyrekcją Josepha Keilberlha (jesień 1964). 

W gronie śpiewaczek, które wykon •aly na1trudniejsze role sopranowe. wym ienić nalezy przede wszystkim 

Hannę Rumo ską-Machniko ską 1ako Elektrę (m tn Amsterdam 1977. dyrygent Michael Gielen· oraz. . alo

meę Kruszelnicką wysoko cenioną przez samego kompozytora odtwórczynię ról Salome i Elektry, międz 
innymi mediolańskiej La Scali w 1909 r. 
Artystki obdarzone nizszymi głosami , wykonujące straussowski repertuar, to między innymi Stefania Kałuża 

Jako Kompozytor z Anadny na Naxos oraz doskonale znana naszym widzom Krystyna Szostek-Radkowa jako 

Herodiada Salome w Genewie pod dyrekcją Horsta Steina . Z kolei Khtemnestrę ma1ą w swoim repertuarze 

Ewa Pod leś (śpiewaja tę parttę Toronto, obecnie powraca nią na deski warszawskiej Opery Narodowej) oraz 

Jadwiga Rappe, która 1elokrotnie występowała jako Gaea w Daphne na estradach Genewy, Paryza, Berlin . 

Londynu i 1ednia. Tę altową partię śpiewała równiez Elz ieta Ardam w Karlsruhe i Salzburgu. 

W historię wykonawstwa dzieł scenicznych Richarda Straussa poza naszymi ranicami pisuią s ię również 

panowie. Jako Narraboth w Salome wielokrotnie występował 1ak zawsze mistrzowski Wie iaw Ochman. który 

między innymi przy tej okaz11 m1al sposobność wspólpraco ać z takimi mist rzami batuty jak Karl Bóhm, Zubin 

Meh1a czy wreszcie Herben von Karajan . Z on Kara1anern Ochm n śpiewał partię Narrabotha w Salzburgu 

oraz dokonał study1nego nagrania tej opery dla EMI Z kolei tenor Piotr BecLała wykonywa! w Zurichu part ię 

Mattea w Arabe//i, paja il się tam takze jako włoski śpiewak w Ka va/erze srebrne/ ró y Do wykonania tej pop1-

sowe1 part11 zaproszono go ró vnież do wiede1iskieJ Staatsoper i Covent Garden w Londynie. W straussowskim 
repertuarze występował także kolejny z wielkich polskich artystów operowych - Andrze j Dol)ber Był nauczycie

lem muzyki w Ariadnie a Naxos na deskach berlińskiej Komische Oper raz Ohv1erem w spek1aklu Capnccio 
prezentowanym w Tuluzie . 

Występy w rolach straussowskich uchodzą za prestiż , który - jak widać - s tał stę Juz także częścią dorobku 

polskich artystów operowych. Jednak nie za sze tak było . Okolo sto lat temu polsk primadonna Janina Koro
lew1cz-Waydowa został a zapytana przez kompozytora: 

- Może mi pani tłumaczy dlaczego mając taki fenomen lny głos nie chciała pani śpiewać mojej Salome? 

(śpiewaczka w ostatn iej chwili odmówiła udzialu w polskiej premierze Salome w 1907 r. - przyp autora) Na to 

Korolewicz- aydowa odpowiedziała : 

- Drogi mistrzu! Rola nie w moim typie. wokalnie zbyt centralna. a mie1sca na1większe1 ekspresii przypadają 

w najniższych tonach, którymi się trzeba przecież przebić przez tak potężną orkiestrę . 

- Ale tego nie trzeba śp iewać , to trzeba charczeć 

- Drogi mistrzut Ja głos swój bardzo kocham i staram się utrzymać go na najwyższym oziom1e doskonałości , 

aby sluzyl do wykonY'Nania najbardziej sublelnych i wirtuozowskich wokalnie partii. Z tego względu Salome mi 

nie odpowiada; może ią zaśpiewać każda tnna śpiewaczka nie mojego typu (Anegdotę prz taczam z pamięt

nikiem Janiny Korolewicz-Waydowej Sztuka 1 zycie.) 
Od lej pory wiele się zmieniło - choć nie stopień wymagań , jakie muzyka Richarda Straussa sta iala 1 stawia 

vvykonawcom wszystkich pokoleń . Polscy a rtyśc i mają jednak wiele osiągnięć na tym polu . Licząc na coraz 

częstsze pojawianie się dziel Richarda Slraussa na naszych scenach operowych pozostaje n m oczekiwać 

kole1nych, porównywalnych ze wspomnianymi , niezapomnianych kreacji w rolach straussowskich. • 

Autor tekslu przeprasza wszystkich artystów klócych 
nazwiska mogly zostać pom1n1ęle . a tak.ze 1ych. których 
byc moze nie wszyslk1e dokonania w d7iedzini(; wyko
nawstwa muzyki operowet Richarda St1aussa i przyczyn 
obiektywnych w mn1e1szyrn lekśc1e udał się zawrzec 
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Micha! Sikora - muzykolog. w1elb1cie l Richarda Straussa, zastępca 

kierownika biura impresariatu Teatru Wielkiego - Opery Narodowe1 

03/1/1903 
Richard Strauss dyryguje próbą generalną i kon certem w Filharmon ii Warszawskiej: 

Beethoven: IV Symfonia, R. Strauss: Dyl Sowizdrzał, Śmierć i wyzwolenie 

24:00 wyjazd do Lwowa przez Kraków 

17/XI1/1903 
15:00 przyjazd do Hotelu Bristol, próba, 

n a stępnie koncert pod dyre kcją Emila M!ynarsk1ego : 

R. Strauss: Śmierć i wyzwolenie, Czajkowski: VI Symfonia 

18/Xll/1903 
11 :OO próba 
20 30 Richard Strauss dyryguje koncertem w Fil harm onii Wars zawskiej: 

Beethoven: VII Symfonia, R. Strauss: Scena miłosna z Feuersnot, 
Pieśni( solo: G. Bellincionil, Życie bohatera 

23 30 podróż powrotna do Berlina 

03/Xl/1904 
przyjazd do Hotelu Bristol 

04/Xl/1904 
Richard Strauss wysy!a pocztówkę do żony Pauliny przebywając ej w wi lli Stan1slawówka 

w Ciechocinku. wieczorem prowadzi koncert Filharmonii Warszaw skiej 

m.in. R. Strauss: Śmierć i wyz wolenie 

19/11 /1 908 
14 :00 przyja zd do Hotelu Bristol; próba generalna SalomewTeat rze Wielkim 

20/11/1908 
Richard Strauss dyryg uje Salome 

21 /11/1908 
próba do koncertu w Filharmonii Warszawskiej : 

Don Juan, Scena miłosna z Feuersnot, Śmierć i wyzwolenie 
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Elektra. na.ino\ sza opera trau' s . 1\ ystaw iona ni~: 

dawno te mu w Dre7n ie . a n<L~ tęp ni 1~ Bcrlinic. 1.nalaL!a 

na obu premiera h to samo entuzya t cznc prąj;,:c i c, 

co Salome. Jednak ci. co byl i obecnymi na obu przed

~ t awic ni ac h . 1.godnie tw i erd z.ą. że pre mierowe to powo. 

d1.cnic nie daje istotnej miary upodoban ia publi c1.nn:ci. 

Elektru stanowi s1.alone s po1ęgowun ic sty lu So/011w . 
spotęguwanie. przekraet:aj ące ;,iły śp i ew, ków i wrni

li wość ·Juchaczy. 

Muzyka Straus'a jest jakby >y,tematycznem pr1.c

wró :en iem do góry nogami dotyd1oa~o 11 ych metou 

komponowania. Pod za gd_ za1.11·yc1.aj . a na\VL' t je>z

cze u Wagn.:ra - najwięksla potęga orkiestry służy d 

stopniO\\ <lilia i wydobycia efektów. Strauss posługuj ' 

~i.,: ni ą prawie bez przerwy. jakb) ś rodkiem normal
nym. ln ~t rumenty 1. najJują się stnle na ostatni t!j oranie 

wydajności. a u s tęp ciche wy1 ołują 1 r<rienie niespu

dzianki. D, stlllans. stu.i: '!<.:) ;,azw) c1.aj . jako pr1 _prawa 

harmonii. u Straussa 1.amienia ~ i i;: na p0<htawę ji,: z, k<t 

mu1yc1negn. kon ,onancya nś staje s ię pikant riri. 

rn1dko tylko stosowaną. ( . .. ) 

WiaJomo. że Strauss dał E/ektr:e tel.st wiedeń

skiego poety Hofmannsthala. który. sposobi:m przyję

tym odnieda1 na. „zmodernizował'' trage<litr Sofoklesa . 

. . . najwy l. ze słowa uznania naló.ą się pr1.cd 

w~zystkim or J.. ic trLe i Janowi Kren zowi. Slra ussowsku 

party tura jest nie11 ·ykle „gęsto" ;,instrumentalizowana. 

Na cstraLltie owa gęstość daje możliwośc i efektO\\ nee 

popisu. w kanale orkiestr wym spra\ ia jednak t) lk l 

kłopot): utrudni a wywaL.enie proporcji br;,mi eni <.1 
1e: połu w stosunku do mozliwośt.: i ś picwakl)w. Jan 

Kn: nz jest jednym z najwyhi tni ejsq eh dyrygentów. 

którzy na stałe dyrygują 11- kraju. Jego więc o;obistym 

sukce~em b7 ła umiejętność takic1!o wyciszen ia orkie

stry, by nic trae<ic nic z barwności strau:,so1 skiej 

mu1yJ..i. nie zagłuszała solistów. Sukcesem natomiast 

muzyków była umicjętn <- zas tosowania się do wyma

ga ń dyrygenta. ajwięk . zym ich osiągnięciem było 

jednak nie tyle sprostanie zadaniom technicznym, ile 

1 ydobycie właściwego klimatu wykon, wanej muzyki. 

jej charakteru bard1.0 . ,przyst~j <!Ccgo" do ponurego sta

rogreckiego mitu. 
\ łaśnic 7 k ształtu dżwiękowego partytury, a ni e 

z której ś z tekstowych wersji tragedii rodu Atrydó w, 

Aleksander Bardini wysnu1 swoją wizję przcd>tawie

ni a. Całość potraktował jak s t raszną bajkę. w której 
jedynym umotywowaniem d 7i ała ń bohaterów je ·t 

W akcyi tr1.yma s i ę on dość wie rnie oryginału : IL'cz 

usuwa chór. skraca 1 szystko. co nkcyę wstrz mu je lub 
łag dzi. tnk - że pozo t je tylko stras1 liwa. okrutna 

1,c 111sta J1.ie..:i 7a ojcobój~two . Zaz.naczono tc7 już / oka

z. i \I ysta1 icnia dramatu Hofmannsthala , że uczyn ił on 

z Elektr) hi teryczkę no1 cze ną . 

Tc właśnie momenty: skonJcnsowanie okrucieństw 

1 owianie ich histcryq wzbudził y snać upodobanie 

Straussa. bo muzyka jego p1-1.yc1,yniła s ię je. 1czc do 

spotęgowania roli. D.lięki tem u partytura Elek/n' j c~t 

nie1.apr.tc ·1alnie bar l.7 icj jednolitą. niż . a /0 111 11 : jest to 

strn zli ll'a , c1ę>to nieLnośna dla ucha . ale potężna sym

fonia 1.ernsty. ( . .. ) 
Dziś już orn e można. i .c Elektro. którą nall'et 

najgoręt s i 1,wolcnnicy 5>t raussa mienią „odosobnioną 

Y ~P•l 11· hi >toryi mu L) ki " . nie będzie miała pl1wodzc

nia ra k.i ego jak Salonu:. Trud ności tec hnicmc ><! zbyt 

wielkie . a ~p icwa ·y. jak si ę skromnie wyn.1iaj<j . chcie

liby śpi ewać inne jcs1. ·1.c opery .. . 

Stwosz. Ilustrowany Magazyn Tygodmowy „ św1ar. 

nr 10!1909 

dzięki takiemu potraktowaniu tematu . dzi ęki jego odre

<tln icniu. oderwa niu od konkretnego miejsca i czasu 

akcji. tal. bardzo do niego pasuje nie tylko pełna ekspre

sji i ek t a tyctnośc i mutyka. nic ty lko piękna wpraw

Ll1ic w wyrazie. al przcciei 1.upctnie nic grecka sceno

grafia Andrz.:ja Majewsk iego . nie tyl k) fa ntazyjne 

kostiumy. ale równ ież brutalna czerwień krwi. a taki.e 

za~kakująca we w~pół czesnym teatrze. prly pominająca 

cz.usem s·l. nne warsztatowe zalecenia Bogusławskic: 1m . 

ostro~ć nrys wania ge ·tu poszczególnych postaci. 

B aśniowe potraktowanie tematu oraz wynikaj<jca 

z lego pewna dowolność w interpretacji poszczegól

nych elementów . cenic7nego kształtu sp ktaklu nie 

b~ ły tu d1.ietem pr1ypadku. Dzięki tcmu rea l i tatorą 

osiąg nęli efekt nad wyraz istotny w teat rze w. półue

snym. Klasyce (tej teatralnej spr1.ed wielu seteJ.. lat. i tej 

mu1.y ·1.11ej . bli ż51.cj nam. L początku dw udziestego 

wieku) nadali 11 ymiary 11 · pólczesnośc i. Elektra 

w Teatrze \ ic lk im nie j e~ t prezentacją mitu . nie jest 

dramatem Klitemnestry, Elektry i Oreste a; jcst przypo

wi eścią , muzyczno-teatralno-filo1.0ficznym traktatem 

o „powinności". „wi nie" i odwiecznej tęs k nocie ludzi 

do „wolności". problemach, które nurtują ludzkość od 

muzyka. Może inaczej : w której nieważne są logiczne. czasów najdawniejszych po dtień dzisiejszy. 

form ułowane przy pomocy ~łów. uzasadnieni a po~ t a1 

posz zr gólnych poMaci. ale stan ich psyc hi ki „wyło-

żony" 1 n a pięc iach zawartyc h w mu t yce. I właśnie 
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Richa rd Strauss 
• • wspomn 1en1a 

Gdy po raz pierwszy zobaczyłem genialne dzieło Hofmannsthala (Elektrę - przyp ed ) z Gertrudą Eysoldt na 

scenie Deut ches Theater w Berlin ie, odkrytem w nim doskonaly materiał na tekst operowy (którym stal się 

rzeczywiście po tym . jak przerobilem scenę z Orestesem) oraz - podobnie jak swego czasu w Salome - silne 

muzyczne stopniowanie narastające az do samego finału, którym jest w Elektrze kojący taniec, po całko icie 

wyczerpurącej muzycznie scenie 07.poznarna. a w Salome - przerazająca koricowa apoteoza następująca po 

tańcu (Jako kluczowym punkcie akCJ1). Obie opery oferują wspaniale muz cznie punkty starcia: 
w Salome są to przeciwieństwa · Dwór Heroda, Jochanaan. Zydzi , Nazare1czycy 

w Elektrze demoniczna bogm1 zemsty jako przeciwieństwo świetłlstef postaci Je1 ziemskiej siostry. 

w Salome trzy u odzicielskie pieśni Salome trzy przemowy Heroda, Ostinato Salome Pragnę glowy Jocha· 
naana . 
Elektra: pierwszy monolog: niekończące się stopniowania w scenach: Elektry 1 Chryzotem1s oraz Elektry 

i Khtemnestry 

Początkowo przerażata mnie myśl , ze zawarte w obu operacl1 psychologiczne treśc i maią ze sobą wiele 

wspólnego, wątpilem nawet, ab udalo m1 się po raz drugi wykrzesać tyle sily, aby przedstawić en materiał 
wyczerpująco. 

Jednak pragnienie przec1wstaw1en1a demonicznej, ekstatycznej kulturze greckle1 z VI wieku rzymskicl1 kopii 

inckelmann oraz humanizmu Goethego zwyc1ęzylo wątpliwości; dzięki temu Elektra stala się kolejnym wyz

szyrn stadium (w porównaniu z Salome przyp. red.) moich prac dz1ęk1 osiągniętej w niej spójności kornpozyCJi 

1 budowaniu napięcia dramatycznego. Muszę tu jednak zaznaczyć , ze ma się ona tak do Salome Jak kompletny 

stylistycznie 1ednorodny Lohengrin do genialnego pierwszego wykonania Tannhausera . Obie opery stano ią 

osobne mie1sce w moim dorobku : doszedłem w nich do najdalszych (os atecznych) granic harmonii, psychicz
neJ pol1fon11 (sen Khtemnestry) 1 możliwości odbioru dzisiejszego sluchacza. 

Poniewaz krązy o mnie wiele powiedzonek, które nigdy nie wyszły ode mnie. przytaczam tulaJ ki lk niewinnych 
anegdot zw iązanych z Elektrą· 

W czasie jednej z pierwszych prób z orkiestrą bardzo wrażliwy na przeciąg i Schuch (Ernst Edler von Schucł1 , 

austriacki dyrygent. znany ze świetnych prawykonari oper Richarda Straussa - przyp . red.) zauwazyl na trze

cim balkonie pozostawione przez sprzątaczkę niedomknięte drzwi . Rozzłoszczony zawolal Czego pani tam 
szuka?" A ja odpowiedzialem mu na to z parteru· „Trójdźwięku " 

W Orkiestrze Wiedeńskie) b I wspaniały starszy klarnecista (Czech). który 1eszcze długo o próbie czyścił przy 

pulpicie s ój instrument Pakując instrument mruczał zrezygnowany do siebie „To tak 1akby Czech to napisał " 

Po jednym z przedstawień w Bazylei zapytano prostodusznego Szwajcara . jak podobala mu ię opera. 

„0 1 Wspaniałe !' - „ A muzyka?" - „Alez muzyki nie slyszalem zadnej!" Taki widz jest mi mi lszy niż krytykujący 

dyletant. który tak aprawdę nie zrozumie muzyki. 

Elektra została ponownie bardzo starannie przygotowana przez sumiennego Schucha. Opanował on partyturę 

także i tym razem tak. jakby to bylo Jej d udzieste wykonanie. Schuch byl znany z niezwykle eleganckiego 
prezentowania włoskich i francuskich oper oraz jako ich „dyskretny opiekun" Podniósl tę chwa lebną cnotę do 

takiego poziomu, że nawet partytury Wagnera brzmiały trochę blado. W te1 doskonale brzmiącej DrezdeńskieJ 

Orkiestrze nie było słychać prawdziwego fortissimo instrumentów dętych . 
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Wtedy, przed trzydziestoma pięcioma laty, także i ja 

marzyłem jeszcze o germańskim fortissimo W czasie 

prób Schucha głupio zrzędziłem na niegroźne instru

menty dęte, co ardzo go zlościto Chciałem bowiem. sly

sząc po raz pierwszy mo1ą partyturę usłyszeć dokładnie 

wszystkie tematy orkiestry operowe) , zapomina1ąc przy 

tym , że tak skomplikowana polifonia. dopiero po latach 

gdy orkiestra nauczy się jeJ prawie na pamięć, sta1e się 

plastyczna 1 przeirzysta. Schuch jako przyjaciel biednych 

„deklamujących" śpiewaków już od pierwszej próby 

tak bardzo wyttumil orkiestrę ze brzmiala jak dla moich 

potrzeb zbyt blado, przy czym nadal przynajmniej dawalo 

się uslyszeć śpiewaków. 

To ciągle wyróznianie środkowych głosów tak bardzo 

denerwowało grzecznego Schucha, ze w koncu w cza

sie próby generalnej tak popu cil orkiestrze. · e musiałem 

przepraszająco przyznać : 

„Dzisiaj orkiestra zagrala jednak trochę za mocno" - No, 

co tez Pan nie powie" triumfował Schuch 1 podczas wie· 

czoru premierowego wszyslko byto nienagannie! 

Tylko Klitemnestra , którą zaśpiewała gościnnie pani Schu· 

mann-He1nk (stawna śp iewaczka Wagnerowska) brzm1ala 

nieodpowiednio. Z do1rzalym1 gwiazdami nie 1estem w sta

nie nic zrobic, a wtedy sam już zauważylem, jak bardzo mój 

styl operowy różni się od Wagnerowskiego. Mój styl śpie· 

wania ma tempo recytowanego dramatu i często pozostaje 

w konflikcie z figuraqą i polifonią or iestry 1 tylko zna

komici dyrygenci , którzy sami rozumieją cokolwiek ze 

śpiewu, mogą uzyskać dynamiczną 1 motoryczną równo

wagę pomiędzy aktorem a batutą 

Walka pomiędzy słowem a taktem jest od samego 

początku moim problemem zakończonym „Capriccio" Jak 

znakiem zapytania. 

Premiera odniosła przyzwoity sukces o niewielkim zna

czeniu , ale budzący szacunek- o czym 1ak zwykle dowie

działem się po fakcie . Nawet Angelo Neumann telegrafo· 

wal do Pragi pisząc: „Fiasko" I 
Obecnie dla wielu stuchaczy Elektra stala się punktem 

ku lminacyjnym mojej twó rczośc 1 1 lnrn uważają , że Jest 

n ią Kobieta bez cienia! Dla ogromnej rzeszy publicznośc i 

jes l nim Kawaler sre mej różyi Cieszy, że iemieck1emu 

kompozytorowi udało się za1ść tak wysoko. Szczególne 

podziękowania należą się takim odtwórczyniom Elektry 

1ak Annie Kru ll (Drezno), Th1la Plaichinger (Berlin) . Edith 

Walkner (Hamburg), Allne Sanden (Leipzig) , Zdenka 

Fassbaender (Monachium) . Marie Guthe1l-Schoder (Wie

deń) , Gertrude Runger (W iedeń). Także wyj tkowo śpie

wacza wyrobiona Krusze lnicka z Med iolańskiej La Scali 

w rol i zarówno Salomei jak i Elektry • 

Richard Strauss Betrachtungen und Erinnerungen 
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Stani s ław Stabryła 

Elektra i Orestes 
Tragedia Alschylosa o Orestesie, Oresteja, wystawiona na scenie ateńskie1 wraz z dramatem satyrowym pt. 

Proteus, w roku 458 p.n.e . przyrnosla dramatopisarzowi pierwszą nagrodę w konkursie tragediowym: 1e1 kole1ne 

cz łony - Agamemnon, Otiarmce (Choetoro1) 1 Eumenidy, zawdzięczają swoją jedność strukturalną m1tow1, na 

którym zostajy oparte Trzy części Orestei odpow1ada1ą trzem podstawowym problemom. 1ak1m pośw ięcona 

1est calość tego cyklu zbrodnia - kara - przebacze111e . Tworzywem tematycznym trylogii Aischylosa Jest mit 

rodu Atrydów (czy raczej Pelopidów) w którym zbrodnia stanowi przeklęte dziedzictwo, przechodzące z poko

lenia na pokolenie . Atreus. syn Pelopsa, pozbawiony przez swego brata Tyestesa władzy, żony 1 syna, zemścił 

się na nim poda1ąc mu na uczcie pieczeń z cia ł 1ego dz1ec1. Z kolei mścicielem Tyestesa byl iego syn Alg istos . 

kiedy syn Atreusa, Agamemnon. przebywał na wyprawie t ro1ańskiej , Aigistos uwiódł jego zonę Kl1ta1mestrę 

Pierwszy człon trylogii Aischylosa Agamemnon, 1est dramatem zbrodni jest nim przede wszystkim dlatego, 

ze cala struktura tego wstrząsającego utworu sluzy spełrnernu się zbrodniczych zamiarów glówneJ postaci te1 

tragedii - Klitaimestry Ale 1est nim także dlatego, ze stano i jeszcze jedno ogniwo w ł ańcuchu zbrodni Pelo

pidów: Aig1stos, który przez caly czas tchórzliwie ukryvvał s i ę za p lecami morderczyni , poJa ia się w scenie 

końcowej . by napawać się dziełem zemsty - dokonanej rękam i kochanki Ale kolisko zbrodni-zemsty jeszcze 

s ię nie zamknęło . Mężobójstwo popełn i one przez Klitaimestrę ma tav-ze pozory zemsty · tłumacząc obłudnie 

chórowi motywy swo1ego czynu królowa przypomina o śmie rci swei ukochanej córki Ifigenii, któ rą niegdyś 

w Aulidzie Agamemnon z l ozył w ofierze Artemidzie, by zagniewana bogini zesl ała pomyślny wiatr flocie greckiej 

plynącei pod Tro 1ę . Dalej Kłita1mestra żali się . ze Agamemnon zbezcześc1I swiętość związku malzeńsk1ego 

przez zdradę, 1ak1e1 dopuscil s ię w obozie pod Troją i przez przywiezienie do Argos trojańsk ie) branki , na wpół 

obląkane1 wieszczki Kasandry. Mordując męża i 1ego kochankę, Klilaimestra pomściła więc swoje krzyvvdy, 

a także utorowała drogę dla swego zbrodniczego związku z Algistosem. Tak więc zbrodn ia zrodziła brodn ię 

po to , by wypełniły się wyroki bogów, t)y przek leństwo clązące nad domem Atrydów mogto jeszcze raz zebrać 

swoie żniwo 

Ale w lancuchu zbrodni 1est także miejsce dla kary Koncepcja drug iego czlonu trylogi i Aischylosa, Ofiarn1ce, 
opiera się wlaśnie na owym motywie kary rozum1ane1 jako konsekwencja czynu Kl1 taimest1y i Aig ista w Aga

memnonie. Otóz po wielu latach przybywa do Argos z rozkazu Apo ll ina syn Agamemnona, Orestes, wraz 

z wiernym przyjac1ełem Pyladesem, by wywrzeć zemstę na mordercach swego 01ca i odzyskać zagarnięte 

przez nich królestwo Rozkaz objawiony przez delfickiego Apollona Orestesowi nie pozostawia miejsca na 

żadne wątpliwości , na zaden ewnętrzny konflikt : ma zamordować matkę-zbrodniarkę i jej kochanka, w prze

ciwnym razie grożą mu straszliwe kary ( ) 

I Nreszc1e przebaczenie: w ostatniej części trylogii Eumenidach, Orestes za wstawiennictwem Apol lona i Ateny 

zostaje przez ateński Areopag uwolniony od winy i kary. Eryrne-mścic ielki matki zmienia1ą się w duchy przeba

czenia . odtąd 1ako patronki i opiekunki Attyki, zwane Boginiami laskawym1 - Eumenidami , będą blogoslaw1ć 

Atenom, które sta ną się glównym miejscem ich kultu . Bogowie przerwali straszliwe kolisko zbrodni. zd1ęli klątwę 

ciążącą nad rodem Atrydów Obowiązkiem czlowieka 1esl wdzięczność wobec bogó N za tę l askę, która stała 

się jego ocaleniem . ( .) 

Około roku 415 p .n.e Sofokles wystawi! Elektrę - której akcja odpow iada ła w ogólnych zarysach drug1e1 części 

Oreslei - Otiarnicom. Odwolując się w swoim dramacie do tego samego ogniwa milu co i Aischylos. dokonał 

Sofokles w 1ego obrębie dość znacznych zmian Bez wątpienia najważnie1szą z nich jest wysunięcie na pierw· 

szy plan Elektry co zresztą znalazlo wyraz w samym tytule - która s aje się tutaj wł aściwą bohaterką traged11, 

podczas gdy w Ofiamicach rola protagonisty przypadla demoniczne1 morderczyni- Kl1taimestrze Dalsza, choć 

nie mnie1 wazna rózrnca rysu1e się w końcowych partiach obydwu dramatów u Aischylosa matkobójcę ściga1ą 

Erynie, przyprawiając go o obłęd , z którego może go wyleczyć Jedynie bóg w tragedii Sofoklesa motyw ten 

został całkowicie porn inręty, gdyż nie mieścll się w zasadniczej koncepCj i religijnej i moralnej utworu lnnowac1ą 

Sofoklesa 1est takze Nprowadzen1e postaci Chrysotemis, siostry Elektry, jako jej calkow1tego przeciwieństwa 

charakterologicznego I etycznego. 
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Traged ia Sofoklesa 1esl bez wątpienia dramatem zemsty- zemsty podobnie rozumianej jak w dramacie Aischy

losa - nie jako akt zwyczajnego odwetu. ale jako obowiązek moralny 1 relig11ny Obowiązek zemsty za zabójstwo 

Agamemnona spada przede wszystkim na iego syna, Orestesa. Ale Orestes przebywa od wielu lat w odleglej 

Fokidzie I nic nie wróży Jego rychłego powrotu. dzieło zemsty zosta1e więc niejako zawieszone, zbrodnia czeka 

na swoiego mśc i ciela . Jednak w palacu królewskim w Mykenach (w Oresre1 A1schylosa m1e1scem tragedii bylo 

Argos) zyje ktoś , kto nie zapomrnal o morderstwie ani o obowiązku zemsty : Elektra. Ta có rka Agamemnona 

1est w tragedii Sofoklesa Jakby ludzkim cieleniem Erynii - grożnego bóstwa zemsty, które nieublaganie stoi 

na st raży związkó krwi za zbrodnię popełnioną na OJCU nieustannie ściga i dręczy morderczyn ię . Nie chce i 

nie umie ukryć swej nienawiści do Klilaimestry i jej kochanka cale lata wyczeku je powrotu Orestesa, woli żyć 

w nędzy I pon iżeniu niz pogodzić się z mordercami , niż Iść na 1ak1kolw1ek kompromis z tymi, którzy podstępnie 

zgładzi li je1 01ca 1 zagarnęli wladzę w 1ego królestwie . Elektra rnogla dokonać Innego wyboru, mogla tak jak 

je siostra ChrysOiemis ugiąć się przed mordercami. wyrzec się myśli o zemśc ie - za cenę pozorne i wolności . 

dobrobytu i spokoju . Ale Elektra wybiera walkę przeciwko władzy mordercow, nie ulęknie się prześladowa 1~ 

i grózb - wciąz nie traci nadziei na powrót brata-mśc ic i ela . Zemsta sta1a się 1edynym celem Jej życi a, jedyną 

1ego racją 

Elektra ży1e zemstą 1 dla zemsty. Kiedy uwierzy ze Orestes zginął, bez chwili wahania weżm 1e na siebie cięzar 

zemsty, ciężar czynu, który przerasta jej s iły . Elektra nienawidzi matki I 1ej kochanka, ale jej pragnienie zemsty 

jest jednak nie tylko potrzebą jej duszy, lecz w równym niemal stopniu wynikiem jej przekonania o konieczności 

dopełnienia religijnego obowiązku wobec ojca - jako 1ego najbllzsze1 krewnej 

Wszystkie te motywaCJe działań i slów Elektry nie czynią z nieJ w gruncie rzeczy postaci trag1czne1 . jeśli za tra

gizm uwazać sprzecznosć m iędzy ludzkim pragrneniem a koniecznością Elektra nienaw1dz1 matki 1 kocha oica. 

nie ma tu więc żadnego tragicznego wyboru. 1est tyt ko do1rzewanie bol1aterki do strasznego czynu, potęgowa 

nie się owe1 nienaw1śc1 , której ostatnim akordem jest stynny okrzyk-wezwanie do Ores tesa, by powtórzył cios 

wymierzony w p ierś matki „Bij, Jeśli możesz . drugi razi' (w 1414) Dramat Elektry rozgrywa się nie na scenie, 

ale w jej duszy : z samego dna rozpaczy i poniżenia wznos i się ku najwyższej radośc i w spełnieniu zemsty ręką 

ukochanego brata. 

Zauwazyliśmy wyzej , ze mil atJydzki stosunkowo wcześnie został poszerzony o wątek delficki Orestes po 

śm1erc1 Agamemnona wychowu1e się w Fokidzie, a więc w pobliżu Delf, 1ego przy1aciel Pylades jest Foki1czy

k1em, synem króla tej krainy Strof1osa. Zmnie1szanie się autorytetu wyroczni delf1ckie1 w Atenach , podobnie Jak 

w ca1e1 Grec11, rozpoczęto się JUŻ w okresie inwazji perskiej na początku wieku V Delfy wypowiedzialy s i ę wów

czas ustami wyroczni przeci ko stawianiu oporu wschodniemu na1eżdzc . . czasach po wo1nach perskich. 

kiedy na czoło państw greckich wysunęły się demokratyctne Ateny, które położyły największe zaslugi w odpar

ciu najazdu perskiego, nastroje aDtydelfickie ulegają dalszemu zaostrzeniu wskutek reakcyjnego stanowiska 

Delf w kwestiach potityczn eh 1 spolecznych, ich związkom z arystokratycmą i konser.vatywną Spartą popu

l a rność 1 wpływy wyroczni delfickie) zmniejszają s i ę coraz bardz1e1 Nastroje antydel fick1e w demokratycznych 

Atenach ulega1ą dalszej eskalaCJi w epoce wo1ny peloponeskiej. kiedy Delfy stanęły w 1ednoznaczny sposób 

po stronie kierowanego przez Spartę Związku Peloponeskieg o. I właśnie wtedy Sofokles wystawia w roku 4 t 5 

r.p .n.e. s oją Elektrę . w której wyrażnie broni autorytetu moralnego Dell 1 demonstru1e przyvv iązanie do kultu 

Apollona . 

Jest w dramacie Sofokles Jeszcze jedna postać godna uwagi glówna antagonistka Elektry, Klitaimestra, 

męzobójczyrn 1 cudzoloznica, przesiąknięta ziem i falszem, zdolna do kazde1 zbrodni Nie ma w niej - poza 

podobieństwem losu - niczego z demonicznej Khtaimestry A1schylosa , niczego ponad miarę przeciętnoś ci. 

Usprawiedliwia mężobó1stwo pragnieniem zemsty za śmierć Ifigenii, ale Elektra bez trudu demasku je to klam

stwo: p rawdziwą przyczyną je1 zbrodni byla słabość, uległa występne1 namowie A1g1sta, ktory chciał zemścić 

się na Agamemnonie za krzywdy swego 01ca Tyestesa. Khtaimestra boi się spoza wszystkich 1ej wynloslych 

i obłudnych słów przegląda strach - przed powrotem Orestesa-mściciela i przed Elekt rą- Erynią, przed nocnymi 

majakami, N których nawiedza ją duch męza . W b lużniercze1 mocflitwie blaga Apollona o odwrócen ie nieszczę

ścia . o klęskę wrogów, o wlasne bezp ieczeństwo , o zachowanie bogactw. którymi wlada razem z Aigistosem, 

o śmierć Orestesa . Ale delficki bóg nie zna litości dla rnężobóJczyrn : to, czego Klitaimestra bala się na1bardziej, 

nadeszło . 
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A1schylos przeniósl rozwiązanie problemu matkobó1stwa w sferę niedostępną zwyklemu doświadczeniu ludz

kiemu, rv sferę w której czlow1ek musi poddać się wah bogów Dla Sofoklesa problem matkobójstwa w zasadzie 

nie istnieje bohaterowie jego tragedii nie maią \ ątphwośc i . ze rozkaz Apollona jest słuszny 1 że obowiązkiem 

czlowieka jest po prostu go spelnić Eurypides wystąpi! ze swoją Elektrą w roku 413 p .n .e.. więc 45. lat po 

Orestei Aischylosa 1 około 2 lata po Eleklrze Sorokłesa . ( . ) Jego Elektra. które j akcja rozgrywa s ię w środo

wisku wiejskim. gdyż tytulowa bohaterka dla tym większego ponizenia zestala zmuszona do „bialego malże1i

stwa z ubogim chłopem mykeńskim . jest wielką polemiką. chociaż chwilami prowadzoną w sposób nieiasny, 

z Ofiarnicami Aischylosa i Elektrą Sofoklesa I nie idzie lu tylko o mniej czy bardziej ukryte akcenty polemiczne 

podkreślające róznice stanowiska wo ee Aischylosa czy Sofoklesa. ale o catkow1c1e odmienną koncepcję roz-

iązania samego problemu matkobójstwa Eurypides po raz pierwszy dowiódl na przykładzie tego mitu ze 

jedynym rozwiązaniem jest tu taj brak rozwiązania . Elektra i Orestes wprawdzie zostają uwolnieni w dramacie 

Eurypidesa przez Dioskurów od winy za swój czyn a sam Orestes znajdzie wyz NOfenie od Erynii-mścicielek 

matki w Atenach przed sądem Areopagu. ale jest to ro iązan1e pozorne. rodzaj zewnętrzn go usprawiedli

wienia. które nie ratuje ich o zalamania wewnętrznego. O ile A1schylos obarczył Apollona odpo\ edzialnośc1ą 

za straszny czyn Orestesa. a Sofokles nie dostrzega problemu lam. gdZJe w grę wchodzi posluszeństwo Bogu. 

o tyle Eurypides po raz pierwszy uznal, że prawdziwa lraged1a rodzeristwa-matkobóiców polega na tym ze 

ani ludzie, ani bogowie nie mogą uwolnić ich od poczucia winy, od wyrzutów sumienia . z którymi będą musieli 

odtąd zyć już na zawsze. Slabym I nieistotnym pocieszeniem dla obojga 1est osw1adczenie Dioskurów. iz Apollo 

popełnił błąd, kaząc Orestesowi zabić matkę W tym oskarzeniu Apollona o pomyłkę . podobnie jak rv próbie 

złozenra na niego przez Orestesa odpowiedzialności za zbrodnię matkobó1stwa, rnozna widzieć echo owe1 nie

chęc i społeczeństwa ateńskiego do wyroczni delfickie), nie .nęc i spotęgowanej w sposób szczególny w okres ie 

wo1ny peloponesk1ei Z drug iej strony w takim określeniu roli Apollona w zbrodni Elektry 1 O estesa zna1duje 

odzwierciedlenie takt . iz Eurypides nalezący do pokolenia mlodszego od gene ac11 Sofoklesa o mnie1 więcej 

1 O lat . byl czlowiekiem epok· .. oświecen i a " epoki. tóra o naczala prawdziwy przewrót w życiu umysłowym 

i obyczaje m Aten . Te nowe prądy pozostające pod znakiem sofi stów z Protagorasem 1 Prod1kosem a czele 

oraz pod wplywem nauk Sokratesa. odzwierc1edlily się zarówno w sceptycznym stosunku tragediopisarza do 

bogów I tradycyjnej rehg11, ja i w wyraźnej skłonnośc i do realizmu i intelektualizmu charakterystyc znego dla 

no 1Vej szkoly myśferna filozoficznego . (. ) 

Pierwsze wydanie Elektry Hugona von Hofmannsthala z roku 1904 zawiera uwagę, która zniknęła v k1Dlejnych 

edyC]ach tego dramatu. „Frei nach Sophocles ". W roku 1909 sztuka ta, po niewielkich zmianach 1 re t uszach , 

ostała przerobiona na libretto do opery Richarda Straussa pod takim samym tytułem . Głównym wzorem tego 

ut 1oru austriackiego poety była Elektra Sofoklesa jest to widoczne zarówno w budowie akcji , jak i szeregu skla

dających się na nią motywów. Pomim iz zmiany 1 odstępstwa od Solokłesa N t reści tego dramatJ ogr .an i czaią 

się w zasadzie do mato znaczących drugorzędnycr1 szczegółó 1-1, ut rvór Hofmannsthala jest calka.vic ie nowym 

i oryginalnym ujęc iem antycznego lematu przede wszystkim przez stworzenie studium psychologr n ienawiści. 

Ty1ulowa bohaterka dramatu Hofmannsthala , Elektra, ma wszystkie rysy Elektry Sofoklesa. ale sPO-ęgowane . 

wyolbrzymione az do psychopatii. aż do szaleństwa. Jedynym jeJ celem jest zemsta za śmierć ojca pragnienie 

zemsty determinuje cale istnienie córki Agamemnona, określa wszystkie jej myśli 1 dzialarna , sta1es1ę \M/reszcie 

przyczyną jej załaman ia wewnę rznego i śmierci w chw1l1, kiedy Kl ita1mestra i A1gistos padli rę1<1 O restesa . 

W orgiastycznym , śmierlelnym taricu Elekt ry ko riczącym sztukę Hofmannstha la najpelnieJ wyraza się ovwa deter

ministyczno-b1olog1czna koncepCJa tego dramatu Elektra, podobnie jak Klita1mestra, 1est catk 1cie opano

wana przez po ęzne . ciemne si y nienawiści , od których jedynym wyzwoleniem może być śmierć Bez wątp1e

n1a ten biologiczny, zabarwiony seksualizmem fatalizm dwóch głównych postaci te j sztuki zakc eni1ony jest 

w naturalistycznych tendencj eh epoki modernizmu, z której wyrósl ten dramat. 

Dramat Elektry. podobnie Jak dramal Kłitaimestry. rozgrywa s i ę w 1ej duszy pisarzowi idzie tuta) o ·o by u kazać 
ca lą his torię zemsty i matkobójstwa jako wewnętrzne przezyc ie bohaterki , jako pro1ekcję proo;SO zacho

dzących je1 umyśle . Tak więc celem utworu Hofmannstnala iest penetraCJa tych obsza ow lud. 1ej 1psyche, 

o których literatura. a na vet psychologia dotąd niewiele w1edz1ala 

Elektra Hofmannsthala jako libretto operowe do muzyki Straussa kontynuo ala w pewnym sersie OJpe ową 

t radycię mitu Orestesa i Elektry rozpoczętą pod koniec XVl l 1eku utworem G A Pert1ego L'Q .s;e (1 81). 
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Sto lat póżni ej J. B. Lemonge nap1sa1 operę Electre (1781) do libretta Guillarda. następn m stuleciu po ten 

sam temat s ięgnie R. Kreutzer swoim Orestesie (1817) oraz S. Tanejew w Orestei (1895) . reszcie w roku 

1929 kompozytor Ernst Krenek Amerykanin austriackiego pochodzenia , komponuje operę pt Oas Leben des 

Oresr (Zycie Orestesa) do własnego libretta obe1mującego wydarzenia od wybuchu wojny trojańskie j 1 ofiaro

wania lf1gen11 w Aulidzie. poprzez śmierć Agamemnona z ręki Khlaimestry, zemstę 1 oblęd Orestesa oraz unie

win 1ienie go przed Areopagiem ateńskim az po spotkanie rodzeństwa w Taurydzie 1 powrót do nowego zyc1a. 

Bez wątpienia centralną postacią opery Kfeneka jest Orestes. lata przed dokonaniem matkobójstwa okazaly si ę 

zaprzeczeniem jego wyobrazeri o prawdziwej wolnosci , az reszcie zdo!al pojąć , że jego prawdziwym celem 

jest powrót do 01czyzny ( . . ) 

Zagadnienie fatalizmu dochodzi do glosu we wszystkich , greckich" dramatach Jean Giraudoux. ze szcze

gólną jednak silą w jego Elektrze (1937) Elektra. podobnie jak Helena z Wo1ny tro1ańsk1ej nie będzie Giraudoux. 

jest ,.kobietą fatalną ", narzędziem w ręku przeznaczenia Ale o ile Helena do końca narzędziem tym pozostaje . 

o tyle Elektra „zastawia p lapkę na przeznaczenie" - i po raz pierwszy u Giraudoux pulapka ta zamyka się . 

Elektra lak mówi do A1gistosa: .. Po two1ej prawdomówności poznaję falsz bogów. ich zlośl1wośc Bogowie 

zamienili pa ozyta w sprawiedliwego. cudzolózcę w męza , uzurpatora w króla . Ale jest pewna metafora, która 

się nawet bogom nie uda1e. to przemiana zbrodniarza w niewinnego . I tu mam nad nimi p rzewagę ''. Elektra 

buntuje się przeci ko wyrokom bogów - przeznaczeniu . nie przyjmuje lego wyroku : „Wspanialy żal popelnio

nej zbrodni - mówi dalej - oto 1ak1 wyrok wydali bogowie w naszej sprawie' Zbrodnia Kł 1ta1mestry i A gistosa 

pornza godność ludzką , kaze wątpić w prawość człowieka podważa jego prawo do spraw1edl 1wości Pra da 

i zwycięslwo lektry są poza przeznaczeniem . są niedostępne zarówno dla niego, 1ak 1 dla bogów, chroni je 

tylko jedno - sprawiedliwość Droga Elektry do zwycięstwa nad przeznaczeniem wiod ła przez bunt 1 walkę 

z samym wyrokiem - ułaskawieniem przes tępców. Um i ała w te j walce poswięc ić wszystko ( .. ) 

lecie roku 1945, w okupowanym Paryżu , ze zgodą niemieckiej cenzury odbyla się prapremiera Much (Les 
Mouches) Jeana-Paula Sartre'a Jednak po kilku m iesiącach ladze niemieckie zakazal wysta ian ia Much: 
nieufnośc i niemieckich cenzoró• nie mogła budzić zależność Sartre'a od filozofii niemieckiej. fenomenolog ii 

Husserla 1 egzystencjaltzmu Heideggera, ale raczej fakt, i ż w Argos. gdzie tocz. la s ię akcja dramatu , nietrudno 

bylo dopatrzeć się obrazu Franqi rządzonej przez marionetki z Vichy. Muchy stawiają problem wewnętr nej wol

ności czlow1eka: Ores tes przybywa1ący do A gos udręczonego przez muchy - symbol pokuty I wy utów sumie

nia - 1est wolny. ale ta wolność niezaangazowana absolutna wolność "przędzy. którą wiatr z pajęczyn zrywa 

i chwie1e w powietrzu o kilka metrów nad ziemią " nie wystarcza: Orestes. widząc m1eszkanców Argos ujarzmio

nych przez m chy. odczuwa tylko l itość i wlasną bezradność Wolność absolutna okazała się pomyłką , z której 

jest tylko jedno wyjście czyn. Orestes dokona tego czynu nie w i m i ę z.emsly 1 n ienaw iś ci . której nap rawdę nie 

odczuwa: będzie to czyn pojęty jako jedyne wy1ście z pulapki wolności. A Elektra? N1enaw1dzi matki i Aig1stosa. 

ale ależy do ujarzmionych, nie otrafi zdobyć się na czy . ale co najwyżej na slowny protest natychmiast 

zresztą uśmierzony przez Jupitera W koricu jednak czyn Orestesa okazuje się także pułapką : po zamordowa

niu maiki 1 jej kochanka Orestes 1es1 wolny. ale znowu poza światem 1 poza Argos , do którego powrót mógłby 

okupić tylko pokutą i skruchą a to z kolei oznaczaloby utratę wolności . Krąg zamyka s i ę wolność lezy poza 

mozliwościam i czlowieka. Pozostaje tylko ustawiczne szukanie rozwiąza r1 , wybieranie drogi wyjścia - cząstka 

wolności przys lugująca cztowieko 1. 

Sartre'o ska koncepcia mitL o Orestesie poszla w kierunku zapewnienia bohaterowi naj Niększego stopn ia wol

nośc i i możliwości dokonania wyboru. „Cztow1ek jest niczym innym, tylko tym, czym sam siebie zrobi" - p1sal 

Sartre w roku 1946 (L 'ex1stenlial1sme est un humanisme, Paris 1946. s. 21). Nie można bylo trafniej wyrażniej 

okreś li ć 011 człowieka w skarn likowanym systemie egzystenCfal1styczne1 etyki Sartre'a zasady moralne ludzi 

nie podlegają Bogu i nie można ich rozpatrywać niezaleznie od czlowieka, bo ludzie sami znajdują 1 tworzą 

własne kryteria wartości moralnych . Ludzie są wolni, niezalezni, izolowani "sami w sobie "; przyszłość człowieka 

jest otwarta 1 zależy tylko od niego . • 

Stanisław Stabryla - profesor filologii klasycznej Uni ersyletu 

Jagiellońskiego. aulor ok 200 prac nauko ych, popularnonauko· 

wych 1 literackich w lym przesz ło 30 książek . Jego zainteresowania 

obe1mują literaturę g reck.ą, rzymską i chrześc i jańską . te rie literatury 

oraz recepcję antyku w literaturze europejskiej I polskiej . 
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Jan Kott 

Elektra. Hamlet i Orestesy 
Tragedie greckie o Orestesie 1 tragedie elzbietańsk1 e o Hamlecie poprzedzają przekazy o wiele wcześn1e1sze 

O dziejach Agamemnona . Klitemnestry. Egista 1 Orestesa spomina Homer Od ser duńska saga Saxona 

Grammaticusa z początków Xll wieku - 1est pierwszą znaną wers1ą historii o Hamlecie. Zestawienie tych dwu 

epickich przekazów 1est zastanaw1a1ące imiona ą rózne. ale bieg akcji I podstawowe elementy dramatu są 

w nich identyczne . 

W Odysei Agamemnon wyrusza1ąc na wojnę tro1ańską pozostawia w Mykenach Klitemnestrę . Egist . 1ego len

nik 1 bratanek, powraca z wygnania. zagarnia tron 1 poślub i a królewską malzonkę . Kiedy po zakończeniu wojny 

powraca Agamemnon, zamordowany zostaie przez Egista i jego straz przyboczną „Przez siedem lal po zabój

stwie Atrydy pan o Nat N złotych Mykenach 1 tud trzymał w 1arzmie Lecz w ósmym roku na jego zgubę wróci! 

z Aten boski Orestes 1 zab1I podstępnego AJgista. który go os1eroc1ł. Zabiwszy daJ stypę dla Argiwów po 

matce nienawistne11 tchórzliwym A1g1stosie" (Odyse1a. Ili , 305-1 0 , !lum. Jan Parandowski) Los Klitemnestry jeSł 

nie1asny, wiemy tylko, ze stypa wypra iona została Egistowi i Klilemnestrze . Wraca Menelaos z flotą iozącą 

lupy z Troi wraca bogactwo 1 lad do Myken C7ynu Orestesa nikt nie kweslionuje . Dziedziczy tron W duńsk1e1 

sadze dzielny ik1ng Hornw1d1ll zabi ja króla Norw gii , poślubia potem córkę króla Darni I ma z nią syna Amletha. 

Horn id1ll zostaje podstępnie zabity przez s go brata imieniem Fengo, który zagarnia tron 1 poś lubia wdo ę . 

Miody królewicz Amleth zosta1e wygnany, potem Fengo wydaje rozkaz jego zabicia Amleth uniknął śmierci. 

powr ca i zab11a Fe ga. Zostaje królem, lad i bogactwo powraca na krótko do Dan 11 . O losach ma1k1 Amletha, 

Grulh, duński kronikarz nie wspomina. PomiJa ie, tak jak Homer pominął spra ę Klltemnestry ( .. ) 

Powstrzymajmy się na razie od wszystkich interpretacji Musimy naprzód wydobyć elementy niezm1enn we 

wszystkich wersjach Oreste1. je) podstawo ą st rukturę Mamy nie) Jańcuch trzech śmierci Agamemnona. 

Kl1temnestry Egista, i odpo iedn10 Hamleta-01ca Gertrudy 1 Klaudiusza U Szekspira śmierć Gertrudy jest 

przypadkowa albo samobójcza. rodzai śm ierci jednak w analiz.ie strukturalne) nie zmienia j j konstytutywnego 

charakteru Podstawową sytuacją czlow1eka jest to, ze musi u rzeć Rodzaj śm1erc1 nie zmienia 1asadniczego 

charakteru ludzkiej egzystenqi. W perspektywie f1nalnei jest on bez znaczenia . Wa7ne iest, że musim umrze· 

nie - 1ak umieramy 

Znaczenie ma natomiast kolejność śmierci U Ajscl1ylosa zamordowany zostaje na rzód Egist. potem Klite

mnestra; u Sofoklesa - naprzód Kl1temnestra, potem Egist; u Eurypidesa - naprzód Egist , potem Kl itemnestra; 

u Szekspira wreszcie pierwsza ginie Gertruda , potem Klaudiusz . Zabójstwo uzur atora konczy cykl zemsty 

rodowej; zamordowanie matki u końca tragedii. 1ako drugiej kole1nej ofiary, jest szczególnie okrutne. Zabicie 

Egis ta iest zakonczeniem tragedii, w których dom1nu1e prawa zemsty za ojca; zamordowanie Klitemnestry 

kończące tragedię obciąża dodatkowo Ores1esa jako matkobójcę. W tym modelu tragedii są dwa konihkty 

i dwa tematy 

Drugim elementem struktury jest podzia ł na b y I o 1 j e s t. Akqa dramat czna środkowej części Oreste1 
A1schylosa, w obu Elektrach 1 u Szeks 1ra rozpoczyna się od powrotu Orestesa-Hamle1a. B y I o jest h istorią 

rodu i łańcuchem zbrodni przechodzących z pokolenia na pokolenie his torią władców mordujących i zamordo

wanych; u Ajschylosa sięga ona aż do bogów i ich ludzkich potomków jest teodyceą, która staje się historią 

Zaczyna s ię z rodnią Tantala , kończy po olaniem Areopagu Przeszlość jest prognozą dla całości zbioru 1 dra

matycznym przeznaczen iem Orestesa . Ale sytuacia Orestesa zawiera w sobie jeszcze drugą prognozę odpo

wiedzialności 1 kary Jest w praesen . a więc 1est sytuac 1ą wybotU zabić albo nie zabić . Zabić - jest prognozą 

zbioru Cala reszta a więc wszystkie relacje między Orestesem-Hamletem a światem . między Orestesem-Ham

letem a I n n y m 1 - są w tym odelu tragedii funkCJą zmienną 

Mykeny nie są z bialego marmuru jak Akropolis ateńsk i Palac królewski przek lę tego rodu Atrydów byl z ogrom

nych bloków szarego 1 czerwonego kamienia, stał na szczycie góry. która dziś 1est gola. iie ma na niej am 

drzew, ani krzaków, tylko kępy żóltej trawy wypalone1 przez sionce. J uż we wczesnych godzinach rannych 

kamienie parują jak rozpalone piece. Jest duszno w Mykenach. Grobowiec Agamemnona leży w d le, o kilkaset 

kroków od tej rozpalonej góry. Jest komnatą nakrytą og romną kopu lą w ksztalc1e stozka. Glos odbija się od 

ścian I po raca lelokrotnym ech m Wchodzi się w mego jak w noc. 
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We wszystkich tych tragediach 01ciec jest obecny. Na grobie Agamemnona Orestes sklada jako ofiarę pukiel 

wlosów, boi się tego grobu Khtemnestra, Egist u Eurypidesa rzuca weń z nienawiścią kamieniami U A1schy

losa grób w postaci usypanego kopca caly czas jest na scenie Jeżeli przeznaczenie 1est „tym, co przychodzi 

z zewnątrz" . pierwsze miejsce w tym zbiorze dopelniczym u Ajschylosa 1 u Szekspira zajmuje ojciec. W Ham

lecie 1est on nawet dramatis persona, która dwukrotnie osob1śc1e inte eniuje „Ziemio, otwórz się , mój 01ciec 

chce czuwać nad alką" (Oliarnice, 489) Naistarszy z Hamletów chce także ciężar odpo iedz1a l nośc 1 prze

rzucić na ojca. ( . ) 
Elektra jest córką króla. której odebrano wszystkie przywileje 1e1 rodu I stanu U Sofoklesa skazana jest na 

panieństwo , u Eurypidesa nie jest ani panną , ani zoną Zabrane iej zostało m1e1sce społeczne , które jej przyna

leży. Jest wyobcowana w sensie dosłownym , soCJalnym i seksualnym. Elektra zna1du1e się w sytuaC]i przymu

sowej, w sytuaql wyboru fundamentalnego 1 zarazem narzuconego, między całkowitą zgodą na swoi los albo 

odmową przy1ęc1a tego losu godą na sw1at. w którym matka zamordowala Jej ojca, albo odmową uznania 

tego sw1ata z Je! wszystkimi konsekwencjami . W sporze Elektr z 1e1 s i ostrą Chryzotem1s. podobnie jak sporze 

Antygony z 1ej siostrą Ismeną zawarte są wsz si kie wielkie opozycje ierność zmarlym i ierność żywym , bunt 

przeciwko wladzy 1 posluszeństwo ładcom , wyrzeczenie I kompromis . Od Elektry ządają , zeby zapomn1aJa· 

ona jest lą która pamięta . Pamięć Elektry jest tą właśnie obecnością przeszlości 1 zapo iedzią zemsty. 

Elektra nie tylko podżega Orestesa do zemsty, sytuaC)a Elektry 1est moty1• acją psychologicL0ą czynu Orestesa 

Orestes ma zabić . Akc1a dramatyczna wszystkich tragedii o Orestesie wymaga odwleczenia chwili zabójstwa, 

wprowadzenie postaci Elektry stwarza ten konieczny suspense. Mozna dok adnie ok reślić moment , w którym 

rozpoczyna się w Szekspirowskim Hamlecie wla c1wa akcja Orestesa. Jest to koniec pierwszej sceny piątego 

aktu , gdy Hamlet wskaku1e do grob Ofelii Elektra edlug pięknego określenia Lacarnere·a jest , pozornie 

zywa· Orestes jest „pozorn ie marlY' Hamlet jest także pozornie zmarly. jego skok do grobu Ofeli i 1ak i ze1ście 
do tego samego grobu Laertesa , jest nie tylko teatralną syt uaC]ą, jest teatralnym znakiem pozornej śmierci 

i zapowiedzią smierc1 rzeczywiste] Od tej sceny Szekspir jak w tragedii greckiej zachowa Jedność czas.u 

1 miejsca. Prognoza zostanie spelniona. Dokona się w obecności calego dworu, który wystąp i , jak grecki Chór, 

w roh świadków Dokona s ię uroczyście , towarzyszyć 1ei będzie ceremonia! dworski. rytuał pojedynku 1 liturgia 

rycerskiego pogrzebu , hej nał t rębaczy i bicie w kody wojenne . C1alo Hamleta zostanie wy111esione , trupy Klau

diusza i Gertrudy będą lezeć na scenie 1ak w tragedii greckiej. 
Budo a dramat czna Hamleta oparta 1est , jak u Grekó na lej samej zasadzie retardacji . Ten dramatyczny 

su pense edlug klasycznych interpretacji stwarzają wahania Hamleta. Hamlet jest za slaby, aby ud · ignąć 

ciężar czynu Ta psychologiczna, tradycyina interpretacja wydaje s i ę niewystarczająca . Wahania Hamleta wyni

kają nie z jego charakteru . ale z jego sytuaC]i Od końca pierwszej sceny piątego aktu Hamlet 1est w sytuacji 

Orestesa, prLez pierwsze cztery akty jest w sytuacji Elektry Wyzuty iest ze swoich praw, za leżny od mordercy 

swojego Ojca , grozi mu 1ak Elektrze wygnanie albo śmierć „Egist 1 Khtemneslra chcą, jeśli nie skończysz z tymi 

lamentami . wystać cię w jedno z tych miejsc, gdzie nie zobaczysz nigdy świalla dziennego. gdzie zamurowana 

za życia w podziemnym lochu. z dala od naszych granicy będziesz mogla do woli celebrowac swoje bóle" 

(379-83) - mó i Chr zotem1s Podobie11st a są nie l lko w samym zewnętrznym planie akcji. Materią ps -

cholog iczną ob Elektr· Sofoklesa i Eurypidesa jest konrnkt między matką a córką, odmowa uznania za matkę 

tej, która jest wspólniczką zbrodni I która zdradziła Ojca . W tym samym planie w stosunku do matki rozgrywa 

się dramat Hamleta Od Hamleta. jak od Elektry, matka ząda zapomnienia. Hamlet, tak jak Elektra , jest upartą 

pamięcią ( .. ) 
Hamlet, podobnie jak Elektra odmawia zgody na świat , w którym uzurpator i morderca zajmuje tron i Joze Ojca. 

Obie Elek ry, zamknięta szczelnie w swojej nienawiści Elektra Sofoklesa i neurotyczna niewyzyta w swoim ero

tyzmie mala zbrodniarka, Elektra Eurypidesa, uwazają się za córki tylko ojca . Obie Kli temnestry widzą to jasno 

u Sofoklesa „1i óJ ojciec , tak, zawsze t lko twój ojciec' (525) . U Eurypidesa „Mo1e dziecko, od urodzenia 

adorowałaś zawsze oica. Tak już jest . Niektóre córki są zawsze po stronie mężczyzn "(11 02 1 n.). Bardziej od 

orderstwa Ojca te obie Elektry dręczy 1 nieustannie upokarza obraz matki która dzieli loże z obcym mężczy

zną Elektra Sofoklesa wykrzykuje twarz matce „Powiedz mi , co c i ę skłoniło do czegoś tak ohydnego jak 

spanie z nim?" (585 i n.) Elektra Eurypidesa skarzy się przed kobietami ze wsi „Podczas kiedy ja w tej chlop

skiej lepiance zadręczam się i marnu1ę swoje drn. . mal ka mo1a przewraca s ię na skrwawionym lożu w uś cis ku 

obcych mężczyzn " (206 1 n ) Hamlet w ostatnim spotkaniu z matką w jeJ sypialni ząda od niej tylko jednego: 

„Dobranoci Ale łoże stryja nie chodż/ l udaj cnotę , Jeże l i jej nie masz" i ii! 4. Brand) . Elektra Sofoklesa tak 

calkowicie utożsamia się z ojcem , ze matka J UŻ nie jest dla niej matką: „Już nie uwazam ciebie za moią matkę , 
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ale za kochankę" (597 i n.). Hamlet powtórzy niemal dokładnie slowa Elektry Sofoklesowej· . J esteś królową 

1 malzonką brata I Twoiego męża i jeSte · - niestety! I Mą matką!" (Il i , 4 Brand) . 

Z tej sytuaci1 odmo . która jest spólną s tuacją Elektry 1 Hamleta. wynika wybór następny wybor między 

samobójstwem a zemstą Ten wybór jest takze przymusowy 1akby narzucony z zewnątrz . porządek moralny 

zostal naruszony. trzeba go przywrócić albo odejść ze świata Ten wybór przerasta Elektrę 1 Orestesa-Hamleta 

z pierwszych czterech aktów traged11. Ten wybór rest nad nimi zawieszony. ale obo1e się przed nim cofają Czują 

się za slab1, zeby go udżwignąć . ( . . ) 

Jezeh Hamlet w pierwszych czterech aktach jest w sytuacji Elektry. w roli Elektry wśród me dokonanych wybo

ró Elektry co się stale w tym modelu tragedi i z pustym miejscem po Elektrze? Orestes-Hamlet działa w planie 

w elk1ej prognozy. Elektr - po órzmy - jest mot aC)ą dramatyczną 1 psychologiczną jego cz nu , Inni" dla 

Orestesa to przede sz stkim Elektra Inni" dla Hamleta to przede wszystkim Ofelia W analizie strukturalnej 

o tożsamosci funkq1 rozstrzyga podobieństwo syluaC]1 Ofelia tak 1ak Elektra. jest córką zamordowanego 01ca 

Ofelia jesl Elektrą . która przeszła przez oblęd 1 wybrala samobo1stwo. 

OpozyC)e Oreste -Elektra. Hamlel -Ofeha ulegają mody11kacjom chociaz acho ują te same przec1 ne naki . 

Hamlet jesl pozornie zmarly Ofelia umiera naprawdę ; Hamlet jest pozornie szalony. Ofelia jest naprawdę oblą 

kana Motyw oblędu - jak to wielokrotnie analizowano - m s oiste znaczenie w viększośc1 tragedii greckich. 

ale rola jego iest szczególnie wielka w historii Orestesa U Ajschylosa i Eurypidesa Orestes wpada w oblęd 
po dokonaniu zbrodni; u Sofoklesa mamy lunal cznego Orestesa jak go nazywa Duvignaud. mordu 1ącego 

jakby w transie Hamlet Szekspirowski 1 jego oprzednicy z północnych sag uda1ą szaleństwo albo chw1lam1 są 

naprawdę szaleni . Zostawcie mnie mojemu szaleńst u - mówi Elektra u Sofoklesa w stewach podobnych do 

Hamleta mó1 przypadek należy do tych na które me ma lekarst a (1 1-36) . 

Oczywiście slowo 1 pojęcie szalenst va oznacza róLne stany. rózne sytuac1e. ydaje się jakby u Grekó v sza

leńs o bylo przede vJszystk1m znakiem liturgicznym albo rytualnym 7 1 zk z bogami jakby byly dwa rózne 

rodzaie szaleństwa iedno zesłane przez Apollina drugie przez Erynie. To samo rozrózn1erne wystąpi w sre

d 111ow1e zu i na el da się odnalei'.ć trad j1 renesansowej - boscy szaleńcy przeci sta vienl będą opętanym 

przez diabla. Ale obłęd rv tej tradycji idącej od tragedii greck1e1 ma 1eszcze inny sens. Elektra Sofoklesa nie 

tylko mana jest przez 1 n n y c h za szaloną. Ona s am a chce być „zalaną: „Wiem dobrze, czego chcecie ode 

mnie nam swoje szaleństwo , wiem, ze mnie gubi, ale nie będę się przed mm broniła , bo jest moim życiem 

(221 1 n.) Ant gona także uznana iest za szaloną, 1 Aischylowsk1 Prometeusz Hermesa i, kióry o nazwal sza

leńcem , odpowiada Tak. 1ezeh szalenstwem jest 1 1enaw1dz1c moich rogó " (978). Szaleńcami są c1 którzy 

buntują się przeciwko wlad y, przeciwko królom, którzy wierność zm rlym przec1wstaw1ają obowiązkom wobec 

zywych, którzy odmawiają zgody na świa . Szaleństwo iest jednym z trzech znakó . namaszczenia kary albo 

rewolty.( ... ) 

We wcześniejszej Elektrze Sofokles zywi są zafascynowani przez zmarlych Wszystko jest w niej li turg ią , cere

moniałem 1 rytuałem . Orestes składa ofiarę na grobie OjC otem Elektra zaka1u1e Chryzotem1s złożenia świę

tokradczej ofiary. 'yśle ją na grób Ojca puklem swoich włosów 1 ze swo1ą dziewiczą p rzepaską. DaleJ t a 

rascynaC)a śmiercią Elek ra pr1ezyje m1erć brata 1 swo1e treny zalobne wypowie t rzymając urnę z jego fa lszy

wymi prochami . Morderstwo jest tu takze liturg iczną ofiarą odprawioną z całym ceremon1 tern. Ze wsz stk1ch 

tragedii o O estes1e Sofoklesowa jest na1bardzie1 monotematyczna. Od prologu do exodos jest przygotowa

niem i unaocznieniem morderstwa. Tragiczn m archetypem morderstwa 1est matkobójstwo U Sofoklesa me ma 

nic z litości , jest sama groza Orestes i Elektra zarażają się wza1emrne nienawiścią Straszny sen spelrna się na 

1aw1e. owarzyszą m krz ki mordo vanej ofiary 1 rzyk Elektry Ze wszystkich t aged11 ta 1est na1bardz1ej okrutna. 

Bohatera 1e nie budzą się z tego morderczego snu. Erynie ie przychodzą i po ostatnim 7 morderstw Orestes 

nie mówi ani slow . Jeszcze bardziej zadz1w1a1ące 1est milczenie Elektry. Z pa łac dobiega 1e1 olanie: Biada 

mi. biada mi , nieszczęsnej ! " (77) . To są 1eJ pierwsze słowa. Je1 ostatnie chwili gdy Orestes 1lecze Eg1s a: 

„Wyrzut to ścierwo za próg To 1edyny okup za wszystkie moje klęski . (1488 I n.). Potem już nic me powie 

Zostanie sama na pustym proscenium daleko od Chóru Co mogłaby jeszcze powiedzieć? Chyba jak Hamlet 

„Reszta jest milczeniem" • 
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Jakub Majmurek 

Elektra - kobieta przed prawem 
Edyp, Hamlet, Elektra 

„Sama1 O ża lośc1 , całk iem sama. Ojca nie ma - wpędzony w grobowiec zimny (. ) Gdzie jestes OJcze?' 

- to pierwsze słowa Jakle padarą z ust Elektry w operze Richarda Straussa (libretto autorstwa Hugona on 

Hofmannsthala) Slowa te kierują nas od azu na Jeden z głownych problemów sta ian eh przez ostać Elektry 

we wszystkich ]eJ artystycznych wcieleniach · problem relacji kobiecego podmiotu z ojcem Agamemnon, ojciec 

Elektry, iest martwy, zostal zamordowany pr ez s oją małżonkę Klitajmestrę i Jej kochanka Egistosa Przetrwa! 

Jedynie we spomnienru. w żałobie i poczuciu winy swoich córek (Elekt i Chryzostemis) przetrwał jedynie 

w języku , tym co symbolicZile przet rwa! wyłącznie jako im ię . I to właśnie funkcia ojcowska, pozycia. 1aką 

może wobec nich za1ąć kobiecy podmiot. jest glównym problemem toposu Elektry. 

Freud pisząc o procesie zrywania więzi z matką 1 konstytuowaniu s ię podmiotu etyki 1 prawa odnosił się 

w oczywisty sposób do Edypa, bohatera mitów tebanskich Na1bardziej znanym ujęc iem mitu Edypa jest dra

mat Sofoklesa Król Edyp Jak wskazuje Alenka Zupanćić w dziele Eth1cs of the Real. Kant, Lacan historia Edypa 

w wersi1 Sofoklesa jest h i s torią o konsekwencjacl1 weJści podmiot w porządek symboliczny Tym, co kieruje 

losami Edypa jest pragnienie maiki, Jokasty To Jokasta, pragnąc ocalić Edypa przed losem. Jaki szyku1e n u 

La1os, uruchamia ciąg zdarzen . które prowadzą do tragedii. Co 1esł treścią tego pragnienia? Jokasta chce 

ocał'ć Ed pa przed rozpoznaniem wtasne1 kondycj i 1ako wykastrowanego symbolicznie, wybrakowanego pod

miotu podmiotu. który na zawsze utracił rozkosz, by we1ść w porządek języka i prawa. Jokasta pragnie ocalić 

pierwotną , narcystyczną , wyobrażeniową re laqę z dzieckiem. doprowadzić do wykluczenia z 1ego pola meta
fory OJCO sk1e1. stanowiącej dla nieJ śmierte lne zagrozenie. 

Historia zosta1e uruchomiona rzez pragnienie matki . sam Edyp utozsamia się z obiektem pragnienia matkt. 

poślub1aJąc ją. Aby mogło się to dokon ć , Edyp musi wyel im inować rywala do ręk i matki - własnego 01ca. 

arcystyczna, dwustronna relaCja z matką jakiej pragnie Jokast , iwie się wkrada się do niej lęk 1 melancho

lia. Teby, królestwo Edypa cierp i od zaraz i innych klęsk. wreszcie Edyp zaczyna uśw1adam1ać sobie własną 

winę . W końcu odkrywa prawdę i wymierza sobie karę wykluwa sobie oczy Co oznacza ten gest? W jednym 

ze woich najlepszych esejów zatytułowanym Niesamowlfe , Freud analizuje obecne w snach , fantazjach 

acjentów, dziełach literackich obraz wyłupiania oczu Zdaniem oica psychoanalizy są one przemieszczonymi 

brazam1 kastrac1i Podobnym tropem w interpretacji gestu Edypa idzie Alenka Zupanćić . Gest Edypa jest 

gestem kastracji, nie tyle rzeczywistej (dotycząceJ narządów płciowych) , co symbolicznej, związaneJ z ut ratą 

rozkoszy kon iecznej dla wejsc1a w porządek Językowy. 

Pos tać Elektry stawia przed nami pytanie o to, w 1aki sposób kobiecy podmiot przechodzi przez proces edypa

hzacji, w jaki sposób kobieta wchodzi porządek prawa I języka, w jaki sposób ( j eśli w ogóle) w nich 1stnie1e, 

jeśli struktura doświadczenia edypalnego, fundującego do1rzaly ludzki podmiot, jest stru kturą odnoszącą s i ę 

przede szystkim do męskiego podmiotu. 

Feminine Jouissance i Imię Ojca 

a pytanie o mieJsce kobiety w porządku wyznaczanym przez edyp Iną st rukturę próbowało odpowiedzieć 

wiele feministycznych badaczek in spirujących s ię psychoanalizą Zdaniem Juli i Kristevej, kobieta wrzucona 

w u niwe rsa l ną . edypalną s tr u k1 urę ma do wyboru dwie drogi 1dentyf1kację z matką (pragnieniem matki) albo 

z OJcem (Imieniem 0 1ca) . Pierwsza droga iest idenlyf i kacją z tym, co nieokreś lone , niezdefiniowane , nie języ

kowe, co pozostaje przed prawem. z nat urą , a nie z kultu ą Druga 1dentyhkacia. choć pozwala na ukszlalto

wanie s ię spóJnego „Ja", na wejście w porządek prawa, języka . symbolu, jest zarazem aktem brutalnej sym

bolicznei kastraci1, nakazuJącym porzucić specyficznie kobiecą rozkosz dla której , rv porządku ufundowanym 

na fallicznej metaforze oica, nie ma „jeszcze bardziej" miejsca niz dla rvykluczone1 u bram języka męsk1e1 

rozkoszy. Ta druga zostaje zapośredniczona w fallicznej metaforze ojca . z której kobieta pozostaJe rykluczona 

Rozkosz kobieca (feminine jouis ance) jest rozkoszą wykraczają poza łagodzącą falhcmą metaforę . ie t roz
koszą niezapośredn iczoną w języku , niszczącą , r ozrywającą podmiot 
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Kobieta 1dentyf1kująca się z ojcem staje s ię dl Kriste ei „ kobietą homologiczną · obec męskiego podmiotu 

1nterpretac11 bułgarskie] badaczki przykładem takiego podmiotu jest Elektra. która odmawia identyfikacji 

z rnalką (pragnieniem 1 rozkoszą maiki) bierając pełnię 1dentyfikaq1 z Imieniem Ojca W porządku Imienia 

Ojca z którym identyfikuje się Elektra prawdziwą zbrodnią JeJ matki, Klita1mestry, jest nie tyle samo rnęzo

bóJStwo co wyeksponowanie wlasnej kob1eceJ rozkoszy, na którą nie ma miejsca w rządzonym przez fal

l iczną. ojcowską metaforę, porządku symbolicznym Kl1taJmestra nie tylko zab11a męza , ale takze bierze sobie 

kochanka . z którym zyje w otwartym związku eksponując w ten posób swoią wlasną rozkosz. dla której porzą

dek prawa. symbolu 1 zobowiązali nie przewidz1al mie1sca 1 który musi Ją usunąć W porządku , z którym identyft

kuie się Elektra, me moze ona działać, moze co najwyżej delegować swoje dz1alan1a na inne podmioty W całeJ 

sztuce Elektra jedynie miota się w swym pragnieniu zemsty, ale ostatecznie zemsta może się dokonać dopiero 

wtedy, gdy na scenę wkracza męski podmiot - Orestes To w nim dopiero Elektra może dokonać s ei zemsty 

Śpiew przed pra wem 

Jeśl i 1est m1e1sce, w którym k bieta (Jako pierwotny 01c1ec) moze przemowie, to 1est nim wlasn1e opera. W swo

ich póżnych seminariach Lacan sformułował koncepcję lalangue, to iest tego aspektu Języka , w którym odsiani 

on swoią materialność , którym na po ierzchnrę wychodzi przenikaJąca go. ukryta rozkosz którym rozpad 

si ę Jego znaczenie, na rzecz czysleJ gry same) materii dżwięku . Lalangue naj częściej ko1arzony bywa z 1ęzykiem 

poetyckim bo to poezja wyzwala słowa od Ich znaczeń , sprowadza1ąc je do pierwotnych. jeszcze-nic-nie-zna

czących onomatopei. Ale iego przykładem może być też śpiew operowy, zwłaszcza kobiecych głosów, gdy 

słowo iako znaczenie zapada się w swoją materialną dżw1ękową podstawę . Zresztą słowo diva. ok eśla1ące 

w1elk1e operowe ·p1ewaczk1, wywodzi się od slowa bog1n1. 

Bogini , czyli ta . która nie p dlega ludzkim prawom. ktora nie podlega Prawu, która zna1du1e się przed , ponad, 

poza jego porządkiem . Elektra u Straussa/von Hoffmannsthala lakze pewnym momencie mó 1 do Klitajme

stry „Cóż bogowie! Samaś przeciez bogini"' . Tą intu1c1ą kierowa ł się zresztą Pier Paolo Pasol ini obsadza1ąc 

Marię Cal las w tytulo e) roli swojej adaptaq. mi lu Medei, illm1e z 1969 roku. Medea (podobnie 1ak krązące 

wokół podobnych tematów dwa inne obrazy reżysera Król Edyp oraz filmowy eser Notatki do Orester afry
kańskie/) jest filmem o przekształceniu się mitu w logos, o śmierci sto 1ących ponad prawem (kierujących się 

złośliwymi , nieobliczalnymi kaprysami) bogów, dla których dialektyka oświecen i a jest bezwzg lędna Zbrodniczy 

z punktu widzenia jakieJkolwiek etyki ges! Medei jest u Pasoliniego gestem obrony kobiety (tożsamej z pierwot

nym OJCem , z kapryśnym bóstwem, z porządk iem sprzed logosu . 1ęzyka 1 prawa) przed wch łon ięciem przez 

porządek Prawa , w którym nie ma dla niej mie1sca 

w Elektrze Straussa KlitaJmestra, kobieta u tożsam iająca się z porządkiem wyobrażeniowym , odkrywaJąca 

i wystawiaJąca na widok pu liczny swo1ą rozkosz, ginie z ręk i syna reprezent u jącego Prawo. Sama Elektra pada 

bez zycia w ekstatycznym ańcu radośc i po śm1erc1 matki Elektra nie będzie ]uz bra ł a udzia łu w dalszeJ części 

lej histor11 , w h1sloni ucieczki Orestesa przed Eryniami. Orestes zab11 a)ąc matkę wyzwala bezmyślny, pierwotny 

gniew Erynii (furii) , które śc iga1ą kazdego. klo przelal krew SWOJego dziecka lub rodziciela W ucieczce Orestes 

dociera do Aten gdzie przy pomocy bogini od które1 miasto wzięło swoją nazwę (bog1ni-dziew1cy która iest 

bogin i ą porządku Symbolicznego , mądrośc i , prawa, cywilizowanej wo1ny etc.). Orestesowi udaje się un i knąć 

gnie u furii Pierwotne, chtoniczne nie dające się zracjona lizować pra o. kazące placić krw ią z krew, zostaje 

zastąpione prawem racjonalnym ; mit przechodzi w logos proces. który Freud opisy al w figurze hordy pier

votnej domyka się dochodzi do końca kobieta jaka pierwotn ojciec reprezentujący niszczącą rozkosz poza 

prawem (Kl1ta1 estra) ginie, w jej miejsce zaczyna panować Prawo Ale w 1ego porządku nie słyszymy JUZ g łosu 

Elektry. Nadejście tego samego porządku , z którym się identyfikowała, czyni ją n iemą Choć rózne wersje milu 

przedstaw1 a 1 ą ózne wersje ycia Elektry po śmierc i Klitajmestry, to intuicja Straussa 1 von Hoffmanstahla wydaie 

się sluszna Elektra pada bez zyc1a a dalszy ciąg historii nalezy 1uż wylacznie do jej brata. który ostatecznie 

domyk ramy Prawa. zostawiaJąc u jego bram swoją zabi tą matkę 1 leżącą bez zycia . ornemialą E l ekt rę Dz i ęki 

operze mogliśmy uslyszeć ich śpi ew przed Prawem , zanim 1ego pano vanie skaże fe obie na milczenie . • 

Jakub Majmurek - hlmoznawca po Uniwersytecie Jagie lloriskim gdzie uko ńczy ! równ i eż 

studia w Instytucie Nauk Poli tycznych . Obecnie doktorant w Szkole Nauk Spo łecznych przy 

IFiS PAN Członek zespo łu Krytyki Politycznej, redakto1 portalu lewica.pl, wspólpracown1k 

kwarta lnika .Bez Dogmatu" . 
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Willy Decker 

N a p ro g u 
Elektra ży1e w kraju niczyim - przestrzeni nie zam1eszkale1 przez nikogo Wlaśnie z tego powodu z taką zaciętością 

i uporem broni jej granic - ponieważ tylko tu zyć moze tym. co na1pelnie1 wyraża istotę 1e1 bytowania sprzeci •J 

Jest nikim, a 1ednocześn1e k1ms więcej niz pozostali. zyje a wlasc1wie 1uL'. jakby umarla. ZyJe w miejscu swego 

dz1ec1ńst a nigdy 1ednak me przekracza progu 01cowego domu We szystk1 h tych przec1wieńst ach sta1e 

się ucieleśnieniem dwo1ako rozumianego sprzeciwu . sprzeciwu samego w sobie 1 sprzeciwu skierowanego na 

ze nątrz, wobec wszystkiego i wszystkich. Miejscem tego przeciwu jest próg, na którym koczu1e kraina niczyja 

Prog 1est przeiściem . l inią graniczną pomiędzy ze nętrzem a wnętrzem, między przedtem i potem . Ci, kt · rzy 

zy)ą naprawdę przekraczają progi Kto 1ednak decydu1e s ię osiąść na progu. dz1ala wbrew, nie chce iś ć dalej. 

wzbrania się 

Hugo on Hofmannsthal pisze w jednym ze swoich listów ,.Kto zyć chce, musi sam siebie pokonać . · Elektra 

nie potrafi pokonać same1 rebie , sama 1est progiem . ktorego nie potrafi przekrocz ć . Stano i przeszkodę wobec 

siebie samej 1 wszystkich innych. Próg 1est teatralnym miejscem e nętrznego kra1u niczyiego Elektry idealną 

sceną dla je1 powszechnego i wszechobecnego sprzeciwu . Kazdy, kto chce poruszać si po domu J€J 01ca 

musi przejść obok nią I kazdemu ona staje na drodze. Przeciwstawia się. wstrzymu1e przeszkadza. odmawia 

Jest 1ak woda. która nie chce plynąć . mętna , ciemna, Lgnila Od lat , od dziesią tków lat , Elektra plynie pod prąci 

Tak 1ak mie1sce któ m z,ije, jest ant 1-m1eiscem, ta też 1 czas, w którym zyje, 1est anty-czasem. Dusza Elektry 

z zaciekłą si lą przytrzymu1e wskazówki odmierzaiącego go zegara . Obeimuje nadludzkim wysiłk i em jeden jedyny 

moment przeszłości eh 1lę . w której je1 01ciec zamordowa y został pr?ez Egista tym straszli m momencie 

Elektra zamarla , skamieniała 1i n kamień swo1ego wewnętrznego znieruchom1en1a wytoczyla potem przeciw prą

dowi zyc1a ZJmna 1 nieruc oma , a zarazem pelna ukrywanych emoCJi tawia opór - życiu które chce zapomni eć, 

chce przebaczyć „Kto żyć chce musi pokonać sam siebie, usi się przeobrazić musi zapomnieć . . ". Elektra nie 

chce zyć . Skoro 1ej 01ciec nie ż ie . sama wola zycia wydaje jej się 111e do pomyślenia, wręcz grzeszna Bez reszty 

odda1e się fascynacji śmiercią. odsłaniając mroczne 1ądro swego tragicznego bezruchu. Jakim jest niezdolność 

do jej zaakcepto ania 

Po latach ciąż jeszcze wyd je się obezwladniona ciosem. 1ak1m było je1 pierwsze, a tak głębokie spotkanie ze 

śmiercią Śmiercią w na1bardziej ek tremalne1 postaci : nieoczekiwaną śmiercią ojca. Był to zarazem zgon 1ej 

m1lości. Ta pierwsza wielka rn1lość jej zycia powinna byla trwać, zostać przeżyta i przez vyc1ężona Topór Egista, 

prowadzony ręką Klitajmestry, roztrzaska! 1ą w zarodku, nie po~ alając jej dojrzeć 1 się p eobrazić . Z ukochanym 

oicem wykrwaw1la się miłość Elektry otv.,r1e rając prze trzeń dla ogarnia1ące1 odtąd wszystko 1 wszystkich nienawi

ści Nienawiść jest najs1lrne1sza, gdy rodzi ię na gruzach zniszczonej milośc1. 

Klitajmestra calkowic1e wymazała ze s oiej świadomośc i chwilę , w które1 byla morderczynią męża. \f\ dramacie 

Hoftmannsthata wypowiada slowa, pominięte niestety w libretcie: . Na1p1erw bylo przedtem, potem bylo JUz po 

wszystkim - międzyczasie nic nie uczyniłam " Ta jedna chwila, 1vyparta przez matkę . dla córki jest jedyną. w któ

re1 zyje, i którą św1adom1e chce dla wszystkich zachować jako żywą Luka ś iadomości Klit 1mestry wypełniana 

jest calkow1c1e przez Elektrę - jak nie da1ąca się zasklepić rana. w której zagn1eżdzilo się robactwo Ich cierpie 1e 

jest powiązane Nie ma od tego odwrotu - nie będą nigdy w stanie się wyminąć - chyba, ze s ię nawza1em zabiją 

Wypowiada 10 zresztą sama Elektra „Nie iem, jak miałabym umrzeć, 1eśh nie przez śmierć twoją" Wszyscy 

zyjący członkowie tej rodziny uwięzieni są v piekielnym kręgu obezwładnionej, stłamszonej m1tosc1, torującei 

sobie drogę poprzeL n ienawiść i destrukcję . k ręgu , który przerwany móglby zostać tytko prL pomocy 1edne1 

s i ły, opisanej Io "em, które nie pada w ?adnym m1eiscu tego dramatu przebaczenie . 

Niepra dopodobna energia. spalana tu przez nienawiść 1 zniszczenie , moglaby przelamać ten pozornie niekoń

czący się ciąg kole1nych morderstw. jeśli zostałaby zuzyta do przywołan i a slly przebaczenia Jednak h1sto1ia Elek

lry pozostaje zmitologizowanym obrazem historii ludzkości , g łoszącym . że piekielny krąg 01en nigdy nie zostanie 

przerwany, na tron wstępuje koleiny morderca. Nie ma N)'ZWOlenia Zmienia się tylko liczba ofiar. • 
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Agata Araszkiewicz 

Elektra i matkobójstwo 
CL'f Elektra „zab1la" wlasną matkę? W psychoanallzie kompleks Eclypa-matkobóJcy. rzekomo opisując męski 

rozwóJ seksualny nasza kultura często uzupełn ia kompleksem Elektry W wieku 3-6 lat bezradni chlopcy mieliby 

stawać się morderczo zazdrośni o swoich OJCÓW 1 ich związek z matką, zaś dziewczynki m1alyby nienawidzić 

matek za to , że są one bllze; ojca Jednak 1ak kazda paralela uprzyw1le1owu1ąca męskosć . tak charakterystyczna 

dla naszej patriarchalne1 kultury. tak 1 ta szybko zamienia się w pełen niezgodności tozsamosciowy rebus . 

W klasycznej teor11 chlopcy, aby mogli się prawidłowo rozw11ać , odczuwa1ą do ojca wrogosć 1 ięk, gdy tylko spo

strzegają, że również on pretendu1e do m1lośc 1 ukochane1 matki Uczucia te zos tają 1ednak przezwyciężone . 

Po st lum1eniu tendencji narcystycznych ojciec zostaje zaakcepto Nany 1ako osoba oraz symbol, tym samym 

następuje wdrozenie dziecka do kultury. 1e1 zasobów i praw. Ulega1ąc OJCU. chłopiec ma zarazem ulec autory

tetowi rellg11 i wiedzy ma umieć budować silne zapory moralne Wedle tych zasad natomiast dziewczynka spo

strzega1ąc że 01ciec jest godniejsLym obiektem milości niż matka, stara się wzbudzić w mm m1lość. uznaiąc 

matkę za konkurent kę. Jednak w praktyce psychoanaliLy dziewczynki zazwycza1 nie rozwiązują kompleksu Elektry 

jak chlopcy . Pozosta1ą zagubione a patriarchalny stereotyp glosi ze kobrety po ostają istotami rned0Jrzalym1. 

zm1ennym1, na wpól obłąkanymi 1 moralnie pode1rzanymi z powodu niedorozwiniętego super ego Jedno 1est 

pewne - dziewczynkom rzadko uda1e się z powodzeniem porzucić psychicznie wrasne matki (z tego powodu 
Freud często zastanawia! się, czy nie wystawia to na szwank całe j jego team. .. ) 

Tymczasem Elektra cierpi. Jej nieziemskie cierpienie spowodowane jest potwornymi wyrzutami sumienia 

z powodu tego. że wz1ęla udział w zabó1stw1e matki. Tak - Elektra uczestniczy w zbrodni dokonane1 na matce, 

choć nie sama Ją realizuje Jednak czy to. czego zakazu1e i co przemilcza psychoanaliza nie 1est jednak obiektyw· 

n m iaktem, dotyczącym tego ze pierwszym obiektem niepodważalnej milośc 1 . takze w przypadku dziewczynek 
1est wlasna matka? 

Gdybyśmy inaczej przeczytali mit o Elektrze, moghbyśmy dostrzec w nim zupelnie inną l1istorię. Agamemnon 

od wielu lal zna1du1e się w dalekiej podrózy z innymi męzczyznami Wyiechat , aby odbić piękną Helenę uczest

nicząc w męsk1e1 rywalizacji By doprowadzić do celu swą wojenną wyprawę, poświęci! w ofierze bogom Jedną 

ze swych córek, Jakie miał z Klitajmestrą -- Ifigenię . Gdy po latach wraca do domu. towarzyszy mu 1ego nie-

olnica, a zarazem kochanka. Klitajmestra nie tyle zdradzila i zamordowala własnego męza, ile sarna zostala 

najpierw zdradzona. Umęczona czekaniem I pozb w1ona 1akiejkolw1ek wieści o malzonku. sądząc, ze został 

zabity, takze wzięła sobie kochanka. Jako kobieta 1ednoczy ona 1eszcze w sobie cecl1 zarówno macierz ńskie , 

1ak 1 seksualne (pózniei przez wieki symbol icmy obraz matki ugnmtowa1 s i ę jako bardziej „bezptciowy" ... ). Kl i

tajmestra nie musi poświęcać 1ednych dla drugich -1est namiętną matką 1 kochanką Zab11a Agamemnona, bo 

czuie się oszukana 1ego dlugą nieobecnością . z poczucia nadmiernego Lalu, a także dlatego, że bezmyślnie 

poświęci! ich córkę. Zabija go zarówno z zazdrości, 1ak t ze strachu, zabija go dlatego, że zawiódl ją jako pan ner 

i ojciec Jednak męsk i porządek wymaga, aby teraz ona z kole i zostala 7amordowana przez swego syna. Ore

stes dokonuje zbrodni, będąc poslusznym przepowiedni Apollona, ukochanego syna Zeusa Po zabiciu swei 

matki Orestes staje się szalony podobnie jak 1ego siostra Elektra Piękny Apollo (kochanek bardziej męzczyzn 

niż kobiet) ratuje jednak od obfędu syna-matkobóicę Elektra - córka - musi pozostać szalona. 

Oszukana Elektra, szalona z zalu za matką . jest mityczną figurą, uosabia1ącą patriarchalną grożbę, według któ

re1 kobiety kocha1ące swe matKJ są wariatkami. W ten sposób genealogia ojca i syna wypiera genealogię matki 

1 córki wymazywaną podwójnie W1ęz 01ca i syna Utrwala s ię symbolicznie przez matkobójstwo (1 poświęcanie 

córek) . Dlatego zresztą sza leństwo Orestesa uosobione Jest w trzech figurach kobiet. Są to kobiety-boginie 

zemsty Erynie Buntowniczki , rodzaj zrewoltowanych histeryczek, które poprzez psyc l1ozę darą wyraz braku 

akceplaCJi dla tego co się wokół nich dzieje Ponadto Elektra być może pozostaje w szaleństwie, gd tego 

pragnie . Objęd, psychoza, odrzucenie normy jest dla nie1 jedyną metoda utrzymania lączności z iantazmatem 
matki, z zakazanym obiektem m1lośc1 
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Freud często powtarza! ze powrót do matki nie jest możliwy. Grozi on regres1ą. postradaniem zmyslów. pozo

staniem w mrokach oblędu . Nasza kultura, 1eszcze przed prze1śc1em do fazy edypalnej, ufundowana 1est na 

matkobójstwie. Od symbolic nego matkobójstwa zaczyna się większość wielk ich narracji 1 baśni Szaleństwo 

Elektry 1est wyrwą w c1ąglości patnarchalne1 opowieści. przerwą w systemie , momentem matego buntu na wielką 

skalę. W tym wszystkim coś s i ę nie zgadza. w tym ukladz1e sił dochodzi do potwornego naduzycia władzy. Cry 
kompleks Elektry nie bylby racze1 postawą córki falszywie uwiedzione1 milośc1ą 01ca, bezradnie rozpacza1ącej po 

matce, której nie nauczono jej kocha( . 

Wiele z tych rzecz dzie1e się nadal. na naszych oczach Nasza wyobraźnia I wrazliwość runkcjonu1ą ciąg le na 

zasadach znanych z tragedi i I mitologii greckiej. Przywykliśmy rytua l izować I odnajdywać w symbolach ojcobój 

siwo (funkcjonuiące jako konieczny warunek we1ścia w kultu rę I normę), a kompletnie tlumić 1 wypierać matkobój

stwo Jednak to , co wypchnięte w mroki podświadomości, stale i uparcie powraca. Staje się obcym Zna1omym , 

nie przyswo1onym Swoim. wokól którego, 1ak w przypadku bolące1 rany. uparcie k rąży wyobraznia 1 pragnienia. 

Marny na to dowod w licznych marnlestaC)ach w kulturze wspójczesne1. 

W tak rozumian m kompleksie Elektry - jako córki , d la której oblęd 1es1 na1lepszym sposobem na pozostanie 

z matką 1 w wyobrażeniowej sferze matki - w1dzialabym fenomenalny sukces kultowego 1 wzruszającego doku· 

mentu z lat 70-tych „Grey Gardens · (USA 1975. reż Albert i David Maysles) Jego bol1aterki to jedna z na1bardzieJ 

legendarnych par matki I córki wieku . Edith „Duża Edie" Bouvier Beale I Edith „Mała Ed1e" Bouv1er Beale, 

amerykańskie arystokratki spokrewnione z Jaqueltne Kennedy Onassis, mieszkają od 50 lal w ogromnej 28-poko

jowej rezydencji w poblizu East Hampton w stanie Nowy Jork. Nlegdys elegancka 1 wysublimowana posiadłość 

calk0Wlc1e popadia w ruinę. Jei piękna nazwa - .,Grey Gardens" - pochodzi od koloru wydm 1 nadmorskie1 mgly. 

Katastrofalny stan domu 1 alarmuiące warunki sanitarne powodu1ą 1nterwen c1ę miejscowych wladz, po czym h1sto

na dwóch pań Bouvier Beale dostaje s i ę na okladki narodowe1 prasy Jacqultne Kennedy Onnasis i 1ej siostra 

Lee Radz1will pomagają wy remon tować dom. Historia zwróc1la uwagę mlodych reLyserów, którzy przy lej okaZj1 

decydują się sfilmować (na zasadzie nowatorsk1e1 „bezpośredniej kamery· ) fascynującą parę . 
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Ze snutych „od środka' dialogów wylania się smutna historia. Od kiedy pól wieku wcześnie1 01c1ec opuśc1I 
matkę , da ne arystokratki poruszaią się tylko po niewielkiej przestrzeni domu. Film por1retu1e ich codzienność 
pogrążoną specyficznym rodza1u szaleństwa 1 ekstrawaganqi. .Mała Edie byla legendarną p1ęknośc1ą na 
balu debiutantek oraz aspirującą aktorką 1 tancerką. Opuściła jednak Nowy Jork. aby opiekować się matką. 
Ta z kolei, za miodu marzyła o karierze wokalne1 Jednak marzenia te z powodu represyjnych norm obyczajowych 
nie mogły zostać spełnione Jej poświęcenie nie zostalo docenione - mąż Ją opuści! Obie kobiety zyJą losem „dzi
\ aczek". całkowicie na s1eb1e skazanych 1 od siebie uzależnionych Nie spelnione w swych ar1ystycznych powo
łaniach , pozosfają dziwnie spelnione we wzajemnym powiązaniu „Grey Gardens" to rodzaj wydmowatej wyspy 
na której spotykają się matka i córka, w kompletnym ubóstwie tańcząc i śpiewając od czasu do czasu, a nad 
nimi unos· się oblok szale ·siwa. Ich ekscentryczne zachowanie wprawia w oszolomrenie Odrzucone przez św1a1 
zewnętrzny ( „Duż Ed1e" miała tez dwóch synów, którzy porzucili 1ą podobnie 1ak mąz). wegetują na społecznym 
marginesie, rekornpensu1ąc to kultywowaniem w swei wzaiemnej obecności swoistej św1ątyn1 sztuki. 
We1ście w świat tego filmu to niezapomniane przezycie. ktore wprawia widza w stan emocjonalnego rozchw1an1a 
· łaśnie dlatego, ze przywraca coś dawno pogrzebanego. ale mimo to nadal obecnego „Grey Gardens" jest 
zresztą pierwszym dokumentem, który za1nspirov al powstanie musicalu granego n Broadwayu w latach 2006-
2007 W zeszłym roku dokument przeniesiono na ekrany kin a główne role z wielkim sukcesem zag rały Jessica 
Lange · Drew Barrymore „Mala Edie" stała się tez ikoną stylu - mimo, ze ze względu na rzadką somatyczną 
chorobę straciła włosy (obok opieki nad starze1ącą się matką był to 1eden z powodó1 wycofania się córki L zyc1a: 
matka zresztą ze swej strony także słarala się chronić Ją przed światem) , 1e1 fantazyjne upinanie welonów na gło

wie I zmysł łączenia kolorów w ubraniach za1nsp1rowały stylistykę jednego z wydań włoskiego Vogue'a 2007 

roku Harpers Bazaar pośw1ęc1I kultowej parze cały numer z Mary-Kate Olsen 1 Lauren Hutton, wcielających s ię 

w tch postacie. Matka i corka z „Grey Gardens" staly się stal m od Nalaniem w amerykańsk1e1 kulturze popularne1 
- bez końca cytowane są we wspólczesnych serialach i piosenkach. 
Można po 1edz1eć , ze obie kobiety urodz1ly się za wcześn ie , a Ich szaleństwo polegalo na tym, ze byty za nowo
czesne na swe czasy. Jednak nie przez przypadek sukces tej pary i podbicie przez mą masowej wyobrażni przy
pada na początek XXI wieku . Nie przez przypadek ich oblęd . który sta1e się swoistą ms1derską normą uwodzi nas 
teraz . Wobec zmieniającej się roh 1 pozycji kobiet relacja matka-córka oraz jef wyobrazenia przezywa1ą rewoluCJę .. 
także w kulturze Nizualnej, naszych myślach i oczekiwaniach . Do love story z „Grey Gradens" polska anysta 
Anna Baumgart dopisuje swo1ą wers1ę 1e1 m1łośc1 . W rzeźb ie zatytutowanei Dostalam to od mamy" (2002) portre
tuje siebie wraz ze swoią córką w charakterystycznej pozie panien mlodych - ni to księżniczek. pań siebie ni to 
manekinów sklepowych wystaw1on eh na sprzedaż U rane w ś lubne suknie kobiety maią stygmaty na rękach, 
stopach 1 czole Sto1ą w pozie przypominającej powiększoną do rozmiaru XL parę z tonu ślubnego, choć ich s1y
llzaCja przypomina raczej święte figury kościelne . Ta epopeja matki i córki dopomina się opowieści - jak operowa 
ana krywa szaleństwo I nam1ętnośc1. .. Jest pas1ą . która domaga się bycia przezytą uznaną. uświęconą (?) 

Jedno nie ulga wątpliwości matka 1 córka chcą być razem I to właśnie wyraza szaleństwo Elektry 
Dzisiejsza kultura masowa oblituie w symboliczne postacie matek 1 córek. które pokazują się razem Jest 
w tym ew1en smak nowości (ta tendencja kobiet, będących razem, nie rywalizujących o męzczyznę jest zresztą 
sexyl) . Madonna która swego czasu całowała się publicznie z domniem ną sceniczną rywalką Britney Spears, 
uw1elb1a pokazywać się ze swą dorastającą córką o „świętym " imieniu Lourdes. I choć prasa bulwarowa ma cią
gle trudności ze znalezieniem odpowiedniego języka dla opisania ich wspólnych zd1ęć i zadowala się kąśliwym i 

uwagami o tym która którei ukradła podkoszulek lub narzeczonego. Madonna umiejętnie zonglu1e kulturowymi 
stereotypami Niedawno wzbudZJta sensaqę pokazaniem córki w jednym z ostatnich teledysków Lourdes.w kre
acji z pierwszego slynnego clipu Madonny Like a Vrigin (1984) stanowiła najlepszy dowód na to że wokalistce 
obcy jest rywalizacyjny lęk o córkę. która „zajmie 1e1 miejsce" (a raczej zdawala s ię powiedzie', że Lourdes 1uż 
to z powodzeniem robi i na zdrowie!). Innym przykładem ze świata mody są Sonia i Nathalie Rykiel Francuskie 
projektantki matka 1 córka. otwarcie deklaru 1ą wzajemną miłość . a Nathalie jest ulubienicą matki, dla które1 praca 
Sani i kontynuacja 1e1 zaięcia wyda1ą się naturalne. Sonia z kolei na kazdym kroku podkreśla jak 1wórczym prze
zyciem był dla mej okres ciąży 1 oczekiwania na narodziny córki , kiedy to zaprojektowala swą pierwszą legendarną 
w1elokieszernową sukienkę ( .chcialam 1ą zapelnić wszystkimi niemowlakami swiata taka by1am szczęśliwa ... ") 
„ Dostałam to od mamy" - me tylko zranienie 1 oblęd z owodu braku mozhwośc1 prawdz1we1 m1lości takze ową 
111ewyobrażalną miłość 1 wszystko to, co kocham . 
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Dla mojej matki i dla mnie „Grey Gradens·· stały się pomostem do czegoś niezwykle drogocennego i pięknego 
zwanego życiem " - powiedziała „Mata" Edie. Być moze Elektra nie jest naprawdę szalona? Być może gdyby mlala 
szansę lnne1. alternatywnej, SWEJ WŁASNEJ opowieści . okazalaby się wyznacza1ącą styl I nada1ącą ton ekstra
wagantką , muzą (nie 1ylko) kobiet, prawdziwą twórczynią? Mordercze niedopowiedziane więzi prawdopodobnie 
skazują nas na niewolę .. W każdym razie powinniśmy kultywować nasze macierzyństwo 1 córectwo (znamienne. 

że ten termin to neologizm) tak. 1ak kultywuje si ę wolność , ceni sionce 1 hołubi m1lość . • 

dla mo1ej trzym1es1ęczne1 córeczki Pomne 

Agata Araszkiewicz - pisze czasem o sz1uce, czasem o life alurze 1 kulturze, a czasem o sobie .. 
Kończy doktorat w Paryzu o polskich powieśc i ach Dwudziestolecia Międzywo1ennego pisanych przez 
kobiety, autorka kSiążki Wypowiadam wam moje zycie. Melancholia Zuzanny Ginczanki (2001 ), felieto
nistka Czasu Kultury" prowadzi bloga www.llaneriaa blox p . mieszka w Brukseli 
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Streszczenie I Synopsis 
Elektra byla córką króla Myken Agamemnona i jego żony 
Klitemnestry. W odzlla się z obciążonego klątwą rodu 

Atrydów Jej 01c1ec. Agamemnon. zglnąl zamordowany 
przez niewierną żonę i jej kochanka Egislosa tuż po 
powrocie z wojny trojańskiej Rządy w Mykenach spra

wowala odtąd Klitemnestra z Eg1stosem; od te1 pory 
córki , które urodz1la Agamemnonowi - Elektra . Chry
zotem1s - zyty razem z kobietami służebnymi. Syn Aga
memnona 1 Klitemnestry unikną! śmierc i dz1ęk1 pomocy 

iernego slugi. który uc1ekl z dzieckiem na dwór króla 
Strof1osa w Fokidzie. Klltemnestra zachowała zycie i wla

dzę. ale dręczą 1ą wyrzuty sumienia i poczucie zagroze
nia. Je1 młodsza córka, Chryzotem1s. marzy o spoko1nym 
i szczęśliwym zyc1u, w którym zaklada rodz inę z dala od 
mykeńskiego zamku i 1ego klątwy. Elektra jest przeci 1eń

stwem siostry - żyje nędzy myśląc tylko o zemście 

Topór, którym zamordo ano jeJ 01ca, zakopała 1 czeka 
na powrót Orestesa z wygnania 1 wypełnienie Jej marzeń 
Myś l o kolejnej zbrodni zadręcza Ją , a zarazem pozwala 
1e1 znosić kolejne upokorzenia Matką i jej kochankiem 
pogardza Sama Klitemnestra szuka u niej porady, kiedy 
przerazona naw1edzającym1 Ją we snie kosLmarami . 
z lękiem myśli o ich ukrytym naczeniu. Elektra, która 
składa1ąc ohary często rozmawia z bogami, nie ukrywa 
przed matką okrutnej prawd : jedyną ofiarą, która moze 
uc1szyc sumienie, będzie ofiara zlozona z samej Klite
mnestry przez Orestesa Przepow1edn1a iest prze aza
jąca , lecz królową szybko uspokaja jej Powiernica Wia
domość wkrótce dociera tez do Elektry: dwaj przyjezdni 

do miasta męzczyzni ogłosili właśnie śmierć Orestesa 
na wygnaniu . Zrozpaczona Elektra bezskutecznie nama
wia Chryzotemis, by razem dopelrnly zemsty Słysząc jej 
odmowę . Elektra wykopu1e z ziemi stary topór Atrydów, by 

samej pomścić ojca Nagle po1aw1a się przed mą mlod
szy z dwóch podróznych. w którym po chwili rozpoznaje 
Orestesa Brat wy1aśnia Jej , ze umyślnie rozpuścił wieść 
o swojej śmierci , by me budząc pode1rzeń przybyć do 
Myken. Po krótkiej chwili radosnego po itan a Orestes 
chwyta topór i biegnie do palacu. skąd rozlega się prze
razający krzyk Klitemnestry. Sł sząc go Eg1stos, którego 
przyciągnęla chęć zdobycia szczegółowych 1nformaq1 

o śmierci Orestesa, śpieszy 1e1 na pomoc Niebawem 
także 1ego krzyk dobiega z wnętrza pałacu lektra os1ą
gnęla swój cel ale nie odz1ela radości z siostrą i slu
zącymi Tańczy. ogarnięta ekstatycznym szalem, by w 

kulm1nacy1nym momencie upasc bez zycia na ziemię • 

(oprac. red. na podst. Przewodnika operowego Jana Kańskiego) 
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Electra was the daughter of Agamemnon , king of Myce
nae, and his wile Clytemnestra She was descended tram 
the cursed House of Atreus. Her father Agamemnon was 
murdered by his unta1thlul wile and her Io er Aegisthus 
soon alter he returned tram the Trojan War. From then on, 
Clytemnestra ruted Mycenae wilh Aegisthus: the daugh
ters she had given Agamemnon - Electra and Chryso
tl1emis - lived w1th the servant women Agamemnon and 
Clytemnestra's son avoided death thanks to his faithful 
servant who escaped with the ch1ld to the courl of King 
Stropl1ius 1n Phoc1s. Now Clytemnestra 1s altve and has 

power. but she is plagued by qualms of conscience and 
a foreboding of danger. Her younger daughter Chryso
them1s dreams of a peace ful and happy life, of start1ng a 
fam1ly far from the Mycenaean castle and 1ts curse. Elec

tra is the opposite of her sister - she 1s living 1n poverty 
but thinks only of revenge She has buried the axe wh1ch 
was used to k1ll her father and awa1ts the return of Orestes 
from exile and the ful11lmenl of her dreams The thought of 
another crime tortures her, et helps her bear successive 
hum1liations Sile despises her molher and her mother's 
lover Clytemnestra seeks her adv1ce when errif1ed of lhe 

nightmares that haunt her, she thinks fearfully about their 
l11dden meaning. Eleclra. who oflen talks to the gods as 
she offers sacriftces to them . does not conceal he crueł 
truth frorn her mother the only sacnl1ce wh1ch can silence 
her consc1ence will be the sacnfice of Cl temnestra her

self . offered by Orestes. Th1s prophecy 1s ternfying, but 
the queen 1s quickly reassured by he1 Confidante. The 

news soon reaches Electra thal two men have 1ust arnved 
cla1ming thai Orestes d1ed 1n ex1le. Devastated. Eleclra 

frultlessl. urges Chrysothemis thai they take revenge 
together. Upo her refusal , Electra d1gs up the ald axe or 
the Atreicfes to avenge her father Suddenly lhe younger 
of the travellers appears before her. and soon she rec
ognize t1er brother Orestes. He explains that he inten
tionally spread the word of his death so thai he could 
come to Mycenae w1thoul arous1ng susp1c1on Alter a 
momen of ioyful greetings, Orestes grabs the axe and 
runs to the pałace, and Clytemnestra's terrify1ng cream 
1s heard Aegrsthus , who has appeared in a des1re to hear 
the details of Orestes' death. rushes to 11er aid Soon, his 
screams can also be 11eard from tnside the pałace . Elec
tra has achieved her goal but she doesn't share the joy of 
her s1ster and servants. She dances 1n an ecstat1c łrenzy 

falling dead to the ground 1n the culm1nalton • 

(based on Jan Kański 's Przewodnik operowy I Opera Guide) 

Miejsce akcji: Mykeny 

Wewnętrzny dziedziniec, zamknięty 
tylną ścianą palacu i niskimi 
zabudowaniami, zamieszkanymi 
przez slużących. Slużące przy 
studni, z przodu po lewej. Między 
nimi nadzorczynie. 

SŁUZEB Al 
lpodnosząc swóJ dzban z wodą} 
Gdzie się podz1ev a Elektra? 

SŁUŻEB A ll 
To przecież 1ej pora 
czas, gdy opłakuje ojca swojego, 
a 1ej placz ściany echem powtarza1ą 

(Elektra wybiega z ciemnego 1uz 
korytarza Wszyscy obraca1ą się ku niej 
Elektra cofa s ię gwalto nie 
Jak zwierzę, do swo1e1 kry1ówki. 
;;astaniając ramieniem rwarz ) 

SLUZEBNA I 
W1d.zialyscie. jak spojrzała na nas? 

SLUZEBNA li 
Jadowicie jak kol dziki. 

LUŻEBNA Ili 
iedawno lezata na ziemi 1 jęczała 

SLUZEBNA I 
Zawsze, gdy sionce JUZ nisko. 
leży I Ję<:lY 

SLUZEBNA Ili 
Byłyśmy we dwie 
i zbyt blrsko podeszłyśmy -

SLUZEBNA I 
Nie znosi, gdy się na nią alr..:y 

SŁUZEBNA Il i 
Tak, podeszłyśmy zbyt blisko 
Prychnęła 1ak kol n nas 
„Precz muszyska1". 
wrzasnęla , „Precz• " 

SŁUŻEBNA IV 
.Pluje, precz• ' 

SLUZEBNAlll 
„Nie siada · na moich ranach' " 
I opędzała się od nas 
w1echc1ern slomy 

SLUZEBNA IV 
„Pluje, precz'" 

SlUZEBNA Il i 
Nie wolno wam spi1ac 
słodyczy mego c1erp1erna. 
Nie wolno wam sięgać 
po nektar moich boleści " . 

SlUZEBNA IV 
„Ode1dżc1e Lnika1c1e . 
Wrzeszczala za nami 
.. JedZCle llusto i slodko 
i chodźcie do lóżka ze sw01mi 
męzam( , wrzeszczała . a ta -

SŁUZEBNA Ili 
Nie ociągałam się 

SŁUZEBNA IV 
1a Jej odpow1ed11a1a1 

SŁUZEBNA Il i 
Tak „Jeśl iś iest głodna ' odparłam 

„jedz i ty", wtedy zerwala się 
1 wzrokiem paskudnym 
trzelala ku nam palce jak pazury 

rozczapierzyla i wrzasnęła . 

.Ja hoduję sępa w swoim ciele 

SLUZEBNAll 
Aty? 

SLUZEBNA lll 
„Dlatego też tkwisz w1ecmie , 
odk . knętam , 

.. gdzie smród cię trz ma 
i chcesz odkopyvvać stare trupy! " 

SlUZEBNAll 
A ana cóz na to? 

SŁUZEBNA Il i 
Zawyla tylko 1 rzuciła się 

W SWÓJ kąt 

SLUŻEBNA I 
Ze tez królowa pozwala 
by takie diabelskie nasienie luzem 
po domu i podwórzu się przewalało . 

SlUZEBNA li 
Jei własne dz1eckol 

SlUZEBNA I 
Gdyby byla moim dzieckiem 
- Bóg mi św1adkieml -
- trzymałabym ją pod kluczem 

SlUZEBNA IV 
Nie dość . myślisz , 

są dla niej surowi? 
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Miskę ze strawą wynoszą jeJ tam, 
gdzie psy 1edzą I nie 1dzialaś . 

JBk pan 1ą bił? 

SŁUZEBNAV 

(bardzo mloda, drżącym z przejęcia 
g/osem) 
Chcę rzucić się do je1 stóp 
i ie całov ać . 

Czyz nie jest ona 
d:.:1eckiem król sk1m -

takie poniżenie .osi! 
Chcę stopy jej namaścić 
i "1osam1 mymi osuszyć . 

ADZORCZVNI 
Do środkal 
(Popycha Ją . ) 

SLUZEBNAV 
Nie ma nic bardz1e1 królewskieg 
od n1e1 na świecie 
W szmaty przyodziana lezy na progu, 
ale nikl. nikt tym domu 
nie wytrzyma 1e1 roku I 

NADZORClYNt 
Wchodzi 
(Popycha 1ą w otwarte. n1eduze drzwi 
po lewe/. z przodu.) 

SLUZEBNA V 
(w drzwiach) 
Wszyscyście rnewarcr , 
by oddychać owietrzem, 
którym oddycha ona! 
O, jakze chciałabym 
zobaczyc was powieszonych 
w stodole mroczne), 
za to. coście Elektrze uczynili! 

NADZORCZVNI 
(Zatrzaskuje drzwi.) 
Slyszalyśc1e? My - Elektrze I 
Która talerz ze stra ą 

ze stolu naszego strącała 
gdy kazano jej z nami jadać . 

która bluzgała na nas 
i od suk nas wyzywa a 

SLUŻEBNA I 
Co? 

ówil · nawet psa 
nie rnozna tak ponizyć , 

jak nas upodlono: że wodą. 
wc1ąz świezą wodą 

wieczną krew mordu z podtóg 
sp ł ukujemy -

StUZEBNA Ili 
I wstyd, tak mów1la , 
wstyd , który dzien i noc się odnawia, 
zamiatać kąt .. 

SlUZEBNA I 
Cialo nasze. wykrzykuje 
zamiera / plugastwa, 
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któremu my posłuszne 1estesmyl 
( /użące wnoszą naczynia do domu. 
po lewej.) 

NADZORCZVNI 
(otwierając 1m drzwi) 
A gdy widzi nas z dziećmi naszymi 
wrzeszczy: me. nic tak przekięte nie jest , 
jak dzieci które niby psy na schodach, 
ślizgając się Ne krwi. N domu tym 
rodziłyśmy Mówi tak, czy nie? 

SLUZĄCE 

(odchodząc) 

Taki Tak! 

NADZORCZVNI 
li k mow1, czy me? 

SLUZĄCE 

(wszystkie, 1uz wewną trz) 

Tak. tak. 

JEDNA Z NICH 
(z we vnąt!Z) 
Bi1ą mnie! 
(Nadzorc yni znika w środku. Drzwi ię 

zatrzaskują. Z domu 1o1 hodzi Elektra.) 

ELEKTRA 
Sama' O żalości , calkiem sama 
0 1ca nie ma - wpędzony 
w grobowiec zimny 
{kuziem1) 
Agamemnonie' Agamemnonie! 
Gdzie jesteś, ojcze? 
Czy nie masz dość mocy 
b twarz mi s 10ją tu. 
na górze. ukazać? 
To przeciez ta pora nasza godzina! 
Godzina. w której cię zamordowali , 
żona two1a i ten , który z nią w 1ednym 
łożu . twoim łożu królewskim sypia. 
Zatłukl i cię w kąpieli, 
krew splywata ci po oczach, 
a tażnia parowala twoją krwią , 

wtedy on, tchórz, wz1ą l cię na ba1ki 
I •1lekl z komnaty. glową naprzód, 
wlócząc twoimi nogami oko two1e, 
nieruchome, otwarte, patrzylo w dom. 
I taki po Nracasz, 
krok z krokiem stawiając. 
1 nagle stoisz przede mną , oboje czu 
szeroko otwartych i królewski diadem 
purpury okala two1e czolo - to krew 
wybijająca zol\ arte1 rany 
na wej głowie . 

Agamemnonie! 01cze1 
Chcę cię widzieć. 

nie zos awiaj mnie dziś w samotnosc11 
Choćby tak jak wczoraj , v ieniu, 
tam, w zalamarnu muru ukaż się 
swemu dziecku' 
Oicze! Agamemnonie. 

ój dzie nade1dz1e l 
Z gwiazd wszechczas się stoczy 
a krew ze stu gardel 

popłynie na twój grób! 
Tak 1ak z dzbanów przewróconych, 
wypływać będzie 

ze spętanych mordercow 
i w potoku I m, lalą, 

życie ich zyc1a wytoczy się z nich 
- i szlachtować będziemy 
rumaki nasze, spędzamy 
je na twój grób. a one JUZ czują 
nadchodzącą śmierć 

i rżenie ich przenika 
śmiertelne powietrze, i umierają, 
1 ubijamy psy, 
ktore stopy ci ILZaly, 
które polowaly z tobą, którym ty 
rnaczne kąski rzucałeś 

dlatego tez ich krew 
spłynąć musi ku tobie, 
by tobie słuzyć . a my. my, 
krew twoja, syn twój Orestes 
i twoje córki . 
myt oje, gdy wszystko to spełnione 
i purpurowe namioty z oparów krwi , 
którą słońce ku sobie wabi, 
juz rozpięte. wtedy my. krew two1a. 
tańczym ; okól grobu 
(w patetycznym zachwycie) 
I ponad cialam1 stąpać będę, 

krok za krokiem, 1 ci. 
co widz ieć mnie będą, 
tak ańczącą , lylko cień mót. 
z oddali , którzy tanczącą widzieć będą , 

powiedzą wielkiemu królowi 
pyszne święto lu zgotowano. 
z krwi 1 ciala 1ego, i szczęśliwy. 

kto dzieci ma, które na jego 
wspaniałym grobie. 
tak po króle ku, 
tańce tryumfalne odpra ają 

Agamemnonie I 
Agamemnonie I 

CHRYlOTEMIS 
(M/odsza siostra. 
sta1e w drzwiach domu. J 
Elektro' 
(Bektra kuli się gwatrownie 1 jak ze sn 
zbudLona wpatru1e się w Chryzotem1s.) 

ELEKTRA 
Ach , ta twarz! 

CHRYlOTEMIS 
/,przyparta do drzwi) 
Twarz moja tak ci obrzydła? 

ELEKTRA 
Czego chcesz? 
Powiedz, mów, niech się ule1e 
a potem 1dz i zostaw mnie! 

CHRYlOTEMIS 
(Unosi 1ęce w geście obrony.) 

ELEKTRA 
Czegó1 dianie wznosisz? 
Tak ojciec podnosi! ręce 

gdy topór spadał na mego 
1 c1alo 1ego rozrąbywał. 
Czego chceSL córk swojej matki 
córko K\ltemnestry? 

CHRYlOTEMIS 
Oni planują co· trasznego. 

ELEKTRA 
Te dwie baby? 

CHRYlOTE IS 
Kto? 

ELEKTRA 
No, matka. 
i la dn1ga. tchórz. no 
Egist dzielny skrytobó1ca on 
do zynó" bohaterskich 
zdolny tylko w lozku 
Co tez oni planują? 

CHRYZOTEMIS 
Chcą wtrącić ci 
do w1ezy. skąd nie dostrzezesz 
ani światła slońca , ni ks1ęzyca . 

ELEKTRA 
(Śmieje się . ) 

CHRYZOTEMIS 
Zrobią to wiem. slyszalam. 

ELEKTRA 
Jakże moglaś to usl szeć? 

CHRYZOTEMIS 
Pod drzwiami Elektro. 

ELEKTRA 
Nie otwieraj drzwi w tym damul 
Cięzk1e powietrze, fel 
I rzęzenie uduszonych, 
nic poza tym w tych murach nie ma 
Nie o 1eraj drzw11 
Nie skrada/ s1 po okolicy. 
S1ed7 pod drzwiami 1ak 1a 
1 proś o sm1er · 
1 sąd nad nią I nad nim 

CHRYZOTEMIS 
Nie potrafię siedzieć 
i atrzeć w ciemność . jak ty 
M1 gore w piersi. 
coś mnie gna po domu 
w zadne1 komnacie me mam spoko1u. 
z m1e1sca na mie1sce mnie nosi achl 
W górę . w dól, tak mi 1est, 
jakby ktoś mnie wolał , 

a gdy tam dobiegnę pustka 
zagląda mi w twarz. 
Tak bardzo się boję , 

nogi drżą pode mną dzień i noc, 
gardlo jakby zasznurowane. 
naw I płakać me mogę 
jak kamiel'l wszystko! 
Siostro, zhtu1 sięl 

ELEKTRA 
ad kim? 

CHRYZOTEMIS 
Tyś to, która stalowymi obręczami 
przykuwa mnie do tej ziemi 
Gdyby n e ty, wypuściliby nas. 
Gdyby me two1a nienaw1śc . 

twoja bezsenna, 1epokoma natura, 
przed ktorą oni drżą 
ach wypuściliby nas 
z tego więzienia siostro! 
Ja chcę stąd wyjść! 
Nie chcę az do śm1erc1 
kazdej nocy musieć tu przespać ! 

Nim umrę, chcę Jeszcze pozyćl 

Chcę mieć dzieci . 
nim zycie we mnie zw1ędnre . 

niechby to 1 chlap by! , 
ktorego mi za męza dadzą 
chcę mu dz1ec1 rodzić 
i grzać te moim c1alem w zimne noce 
gdy burze m101ac będą chatą! 

Słuchasz mnie? 
Mów do mrne. sioslrol 

ELEKTRA 
Biedne stworzenie! 

CHRYZOTEMIS 
M1e1 litość nad sobą sam i nade mną' 
Komu slużyć mają takie męki? 

Ojciec nie żyje 
Brał me wróci 
Siedzimy wc1ąz 1ak ptaki na galęzi , 

w lewo 1 w prawo glowę obracaiąc. 

i nikt nie przybywa, 
ani brat, arn )QSel od brata. 
nawet poseł sla 
Nic - 1ak od noza kazdy kolejny dzień 
zostawia rysę na twojej 1 mo1e1 twarl)', 
a na zewnątrz słońce 
wschodzi 1 zachodzi 
kobiety, które pamiętam szczupłymi . 

Jeraz noszą cięzar błogoslaw1ony. 

t rudzą się do strumienia, 
ledwo wiadro unieść mogą i nagle 
przychodzi rozwiązanie 
wyzbyte c1ęzaru przychodzą znów 
do strumienia. a nich samych 
jest wtedy zródlo 
stodk1ego napo1u 
który ssie nowe zycie , 
uczepione Ich potem dz1ec1 rosną 
Nie, ja Jestem 
kobie ą i kobiety losu pragnę . 

Śmierć JUi wolę , 

rnz takie życie bez zyc1a 
(Wybucl1a gwattownym placzem.) 

ELEKTRA 
I czegóz placzesz? 
Precz. do domu i 
Tam two1e m1e1sce. 
Jakieś hałasy. A moze 
gotują JUZ dla ciebie we ele? 
Slyszę jak b1ega1ą. 

Caly dom na nogach . 
Rodzą albo mordu1ą 
Gdy brakuje c1al, 
na których śpią , muszą przeciez 
mordować kole1nych I 

CHRYZOTEMIS 
/dz stąd , skryj się! Niech cię rne WldZJ. 
Nie stań jej dziś na drodze. śmierć 
rozsyla każde jej spojrzenie. M1ala sen 
(ha/as wielu nadchodzących osób, 
coraz bliże1) 
Odejdz stąd tdą korytarzami 
Będą lędy przechodzić 

A ona miała sen 
śn110 ie1 się 
nie wiem co, slyszalarn od sluzących , 

one mówią, ze 01estes. 7e mm srnla. 
ze przez sen krzyczała tak 
1ak krzyczą duszeni 
(w korytarzu na lewo od drzwi pochodnie 
i ksztatty przechodzących postaci) 

CHRYZOTEMIS 
Nade/lodzą JUŻ 

Sluzące z pochodniami 
pędzi przed sobą Niosą zwierzęta 

i noze ofiarne. Siostro, gdy ona drży 
iest najstraszrne1sza. tylko dzis , 
tylko tei godzinie ze1dż Jej z drog11 

ELEKTRA 
Mam ochotę, Jak nigdy 1eszcze, 
mówiC z matką' 
(Wj sno oświetlonych oknach, 
pob12ęku1ąc 1 ha/asu1ąc, prze uwa 
się szybko idący pochód. szarpanina, 
rargame zwierząt. st1um1one u1adar11e. 
zduszo e okrzyki. 112ask biczy, 
podnoszenie się, dalsza wędrówka ) 

CHRYZOTEMIS 
1e chcę tego słuchać . 

(Wybiega prz.ez bramę a podwó12e. 
W szerokim akme ukazu1e się 
Klilemnestra. Jej ZJemisra. matowa 
twarz w ostrym świetle pochodm 
1 ponad szkarlatnoczerwoną szatą 
wyda1e się 1eszcze bledsza. Wspiera 
się na ramieniu Powiernicy, ubrane1 
na iemnofio!etowo i na lasce z kości 
sloniowe1. wysadzanej kamieniami 
szlachetnymi. Zólta postać o wyglądzie 
Eg1p janki, z czarnymi, zaczesanymi 
do tylu w/osami. o rwarzy gladk1ej. 
wężowatej, niesie jej tren. Królowa ginie 
wręcz pod kam1emami szlachetnymi, 
talizmanami. na rękac/1 pe/no ma 
bransolet. palce az szrywne od 
pierścieni . Powieki jej oczu wyda1ą się 
ponad miarę duze 1 widoczne jest, 
że wiele W'JSilku kosztuje ją, by 
utrzymać 1e otwarte Elektra staje 
wyprostowana, na co Kl1temnestra 
gwaltowme szeroko otwiera oczy: 
112ęsąc się ze zlosci, podchodzi 
uo okna i wskazu1e laską na t..lektrę. ) 
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KLITEMNESTRA 
Czego chcesz? 
Patrzcie tam. tarni 
Zobaczcie i 
Jak powstaje t rozdętą gardzielą 

sięga ku mrnel I czemuś takiemu 
pozwalam tuzem biegać 
po moim domu! 
Gdyb mogla 
zabilab. mnie Spojrzeniem' 
O bogo 'Vie czegóż tak mnie karzecie? 
Czemuz takie spustoszenie 
we mnie sie1ec1e? 
Czemu s1la we mnie tak przygasa, 
czemu zywe przec1ez c1ato 
1est 1ak pustynia. z której wyrasta 
chwast. pokrzywa wyrasta ze mnie. 
a mnie brak s1ly na piew1erne1 
Dlaczego m1 .i lo spotyka 
bogowie od 1eczni? 

ELEKTRA 
Bogowie! 
Samaś przecież bogini! 
Takaś ty. jak oni. 

KLITEMNESTRA 
Slyszellśc1e? 

Rozum1ec1e co ona mó 1? 

POWIERNICA 
Ze tal<ze ty 
pochodzisz z l>osk1ego szczepu 

NIOSĄCA TREN 
(zsykiemi 
To sarkazm. 

KLITEMNESTRA 
(Jej c1ęzk1e pow1ek1 opada1ą.) 
Jak zna1omo to brzmi. 
Jakbym tylko zapomniała , 

z dawna, bardzo da ma 
Dobrze ona mnie zna 
Nie wiadomo jednak nigdy. co knu1 
(Powiernica 1 Niosąca tren szepcą 
między sobą.) 

ELEKTRA 
(Zbl1za się powoli do Kh/emnesrry) 
Nie 1esteś juz tylko sobą. 
Robactwo obsiadlo cię całą 
Co szepcą c1 one do ucha, 
two1e rozpoznanie 
dZTeli wc1ąz na dwoie. 
I jak otumaniona chodzisz po świec ie , 

wciąż jakb we śnie 

KLJTEMNESTRA 
Chcę zejść 

Zostawcie przepuście 

c1·1cę z mą mó 1ć 

(Odchodzi od okna 1 ukazu1e się 
z towarzyszącymi je1 postac1am1 
w drzwiach, przed progiem.) 
Dziś me fest odrazająca 
Dzis mówi 1ak lekarz. 
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POWIERNICA 
Nie mow1 prawdziwie ma na m śh 

NIOSĄCA TREN 
Kazde słowo 1est klamhwe. 

KLITEMNESTRA 
(wśc1ekla) 

Nie chcę lego dluzeJ sluchac! 
Co się z was dobywa. 
iest tylko oddechem Egista 
A gdy nocą was obudzę, 

cz:yz kazda z was 
nie mó i czego innego? 
Gzy ty nie krzyczysz 
ze powieki moje napuchnięte . 

a wątr ba chora. a ty w drug·e ucho 
me le1es 1adu ze demony widziałaś 
z dlugirn1. ost m1 dz1obam 
którymi krew ze mnie pic będą? 
Nie pokazu1esz m1 ty 
siadów na ciele moim 
1 cz:yz nie podązam 
za !woim1 stewy i szlachtu1ę . 

ski dam ofiarę za ofiarą? 
Czyz mową swoją 11eJ zaprtecLeniami 
nie pchacie mnie ku śm1erc1? 
Nie chcę więce1 słyszeć : 

to prawda, a tamto klamstwo. 
Prawdy zaden człowiek 
me wydobędzie 
A jeśli ona mówi coś , 

co chętnie slyszę chcę sluchac. 
co tez ma do powiedzenia 
Gdy ktoś mówi cos miłego , 

choćby to 1 była moia órka, 
tamta lam zdejmę szystkie osłony 
z mo1e1 duszy i rzypuszcz do rne1 
powiew łagodnego paw1etrza , 
skąd by on nie pochodzi! , lak 
jak chorzy którLy nad jeziorem siedząc 
na cł1todne powietrze 
wysta a1ą swoie guzy 
1 rany, na chłodne po 1etrze wieczoru 
1 nie myślą o niczym innym 
1ak tylko by ulzyć swemu c1erp1ernu . 
Zostawcie mnie z mą samą 
(Ntec1erp/Jwie, gestem laski, odsyfa 
Pow1ern1cę 1 Niosącą tren do budynku. 
Te. ociągając się, wchodzą w drzwi. 
Znika1ą równiez pochodnie i tylko 
slaby blask z wnętrza domu pada na 
dziedziniec, rzucając tu r tam cienie 
obu kobiet. Khtemneslra zbli?a się ) 

KLITEMNESTRA 
Noce są dla mnie trudne. 
Czy znasz 1ak1ś dobry srodek 
chroniący przed snami? 

ELEKTRA 
fp blizając się) 

Masz sny matko? 

KLITEMNESTRA 
Kto się starzeje, zaczyna śnic 
Ale mozna temu zaradzić 

Są pewne rytuały. 
Na w5zystko przec1ez są 
właściwe rytuały 

Dlatego tak obwieszona 
jestem kam1ernam1 
W kazdym z nich bowiem, 
z całą pewnością, zaklęta 1est moc 
Trzeba tylko w1edz1ec, 
jak jej uzyć . Gdyb ś tylko chciała 
mogłabyś m1 poradzie 

ELEKTRA 
Ja. matko, ja? 

KLITEMNESTRA 
Tak tyl Bo ly 1esteś mądra 
w glewie t~ 01e1 1est potężna sila. 
Moglabyś wiele pow1 dziec. 
co by mi posluzyło . 

Chocby 1 slowo niczym Więcej nie było' 
C1ymze 1csl tchnienie? 
A 1ednak między dniem a nocą 
gdy z otwartymi tezę oczyma. 
1ak1eś coś zakrada się ku mnie 
To me slowo, nie ból iaden. 
nie dusi mnie ani nie przybi1a. 
niczym zupełnie nie 1esl , 
a Jednak tak przeraza1ące 
ze dusza mo1a 
wo ałaby, y Ją pow·eszono, 
1 kazda cząstka mn:e 
wzywa śm1erc1, a przy tym zyję przec1e1, 
1 nawet chora nie jestem. 
widzisz przec1ez 
czy wyglądam na chorą? 
Czy mozna sczeznąć za zyc1a. 
jak zgniłe ścierwo? 

Czy mozhwy jest rozpad lam. 
gdzie me ma choroby? 
Rozpad w petrn świadomości, 
1ak się stalo z suknią moją , 

zzartą przez mole? 
A potem zasypiam 1 śnię . śrnę1 

Ze szpik kościach m1 się rozpuszcza, 
przychodzi przebudzenie, 
a nawet dz1es1ąta częsc 
wodnego zegara me przeszła. 
a do komnaty przez zasłonę 

ie zagląda blady świt . nie. 
to wc1ąz pochodnia pod drzwiami. 
z drzącym paskudnie plom1eniem 
Jakby ozyw1onym, 
dybiącym na mój en 
Te sny muszą się skończyć 
Ktokolwiek 1e tsyla 
kazdy d mon da się przepędzić , 

jeśli poplyrne właściwa krew 

ELEKTRA 
Kazdy! 

KLITEMNESTRA 
A chocbym 1 kazde z Nierzę. 
które czolga się lub lata, 
musiała zgładzić 1 w oparach rw1 1ego 
zasypiać 1 budzić ię, 

jak ·1arody na1dalsze1 Thule 

w niebieskawoczerwonej mgle. 
niP chcę w1ęce1 srnć 

ELEKTRA 
Gdy wtaśc1 a kre oharna 
splynie do misy, 
me będziesz więcej śrnla 

KLITEMNESTRA 
1esz zatem. 

jakle zwierz rogal -

ELEKTRA 
Nie rogate! 

KLITEMNESTRA 
Ktore tam !ezy sµętane? 

ELEKTRA 
1e1 Biega wolno 

KLJTEMNESTRA 
Jaki brzęd? 

ELEKTRA 
Obrzęd wspanialy. 
który wypełnić: trzeba dokladnie 

KLITEMNESTRA 
Mówzel 

ELEKTRA 
1e zgadu1esz jes1cze? 

KLITEMNESTRA 
Nie. dlatego też pytam 
Powiedz nazwę zw1erzęc1a ofiarnego 

ELEKTRA 
To kobieta. 

KLITElvlNESTRA 
(oorywczo) 
Cz:y pośród m 1 h slużących? 
Dziecko? Mloda dziewczyna? 
Kobieta co poznala JUZ mężczyznę? 

ELEKTRA 
Tak ' Poznała! 
Właściwe s owol 

KLITEMNESTRA 
A 1ak zlozyc ofiarę? 
w J kieJ godzinie? G zie? 

ELEKTRA 
W kazdym m1e1scu, 
w kazdej godzinie dnia albo nocy 

KLITEMNESTRA 
A obrzęd? Mówi 
Co czynie? Ja sama muszę -

ELEKTRA 
Nie. Tym razem 
nie ty pójdziesz polować 
z siecią 1 toporem 

KLITEMNESTRA 
A kto? 
Któ1. spelrn obrzęd? 

ELEKTRA 
Męzczyzna 

KLITEMNESTRA 
Egist? 

ELEKTRA 
(ze sm1echem) 
Przeciez mówię męic1.yznal 

KLITEMNESTRA 
Kto? OcJpowied7 
Ktoś z tego domu? 
Czy musi ziawić się obcy? 

ELEKTRA 
(wpatrzona w 1.1emię Jakby nieobecna) 
Tak tak obcy 
Ale z domu tego. 

KLITEMNESTRA 
Dość t eh zagad k 
Elektro. sluchaJ Cieszę się, 

ze wreszcie choć raz opuściła cię 

twoja krnąbrnosć 

ELEKTRA 
Nie pozwolisz bratu wrócić, matko? 

KLITEMNESTRA 
Zabroniłam ci o mrn mówić 

ELEKTRA 
Tak się go boisz? 

KLITEMNESTRA 
Kto tak mówi? 

ELEKTRA 
Matko. ty dr szl 

KLITEMNESTRA 
Ktoz by się obawia! 
niedorozwiniętego 

ELEKTRA 
Jak to? 

KLITEMNESTRA 
Mowią ze mamrocze, 
z psami na podwóizu tezy 
1 me •1e . co czlowiek , a co zw1e1zę. 

ELEKTRA 
Dziecko przecież byto zdrowe 

KUTEMNESTRA 
Mow1ą ze mieszka! w nędzy 
za towarzystwo mając 
zwierzęta gospodarskie. 

ELEKTRA 
Ach I 

KLITEMNESTRA 
(spod opuszczonych powiek) 
Posylam zloto 1 jeszcze, I wcląz , 

zeby dobrze go traktowali . 
jak króle kie dziecko 

ELEKTRA 
Klamieszl 
Po laJaś zloto by go udus1l1. 

KLITEMNESTRA 
Kto tak c1 mówi? 

ELEKTRA 
Czytam Io w twoich oczach 
Samo tylko Io. że drżysz. mówi mi. 
ze on wc1ąz zy1e. Że dz1en 1 noc 
o niczym innym nie mysllsz fak o nim 
Ze serce zamiera c1 ze zgrozy 
bo wiesz on nadchodzi 

KLITEMNESTRA 
Co mnie obchodzi, 
kto iest poza domem. 
Ja zyję lu i tu 1estem parną 
Sluzących mam dość 
by strzegli bram 
A gdy zechcę . dzien 1 noc 
przed komnatą rno1ą trze l1 zbro1nych 
będzie straz trzyrnalo 
A z ciebie, tal< czy inaczej . 
wydobędę SIOWO prawdy 
Zdradziłaś się jUZ. 
i. .nasz wlaściwą oharę , a tez 
1 obrzędy które mi posluzyc mogą 
Nie powiesz z 1lasne1 oh 
powie na la11cuchu 
Nie będziesz móW!ć syta 
glód prawdę c1 wydrze. 
Sny to coś, czego można się pozbyć . 

r~to c1erp1 od nich i nie zna1du1e środka 
by się ich wyzbyć 1est zwyklym 
glupcem. Dowiem się 
cz. 1a krew musi popłynąć . 

bym ja spać mogla. 

ELEKTRA 
(jednym skokiem ? c1emnośc1 

znajdując się przy niej, ciąż coraz 
b//zej, coraz bardve1 przeratafąca) 
Czy1a krevl? 
Twoja wtasna. z karku two1ego. 
gdy cię myśliwy ogłowi! 
Słyszę juz, Jak idzie komnatami , 
slyszę, jak unosi zasłonę loza woiego: 
klo morduje of1;:uę we śnie? 
Nie. on będzie na ciebie polowa! , 
a ty z krzykiem uciekać będziesz 
Ale on, on 1est tuż, 

pędzi cię przez cały domt 
Chcesz uciec w prawo - tam jest loże! 
W lewo - kąpiel pieni się Jak krewi 
W ciemności blask pochodni 
rzuca na ciebie cze ono-czarny c1en 
śmiertelnego tańca -
(Klitemnestra oniemiała ze zgrozy) 
W dól po schodach, pod sklepieniami. 
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sklepienie za klep1eniem. 
trv1a poi anie 
a ja , 1a. 1a. 1a. która go pos\alam. 
1a Jak pies depcę ci po piętach, 
chcesz do Jaskini, 
z boku do ciebie przypadam. 
Tak przeganiamy cię. 
az mur zagradza drogę, 
I tam - w najgłębszej c1emnośc1. 
ale widzę przecież. 
widzę cień, kończyny, 

błyska biel oka, to 01ciec tam s1edz1 
1e zwraca uwagi. 

a jednak spelnić się musi 
do stop jego cię przypieramy 
Chcesz krzyczec, ate krzyk zamiera 
zdlaw1ony po v1etrzem 
rnemo uderza w z1em1ę , 

1ak bez zrn. slów nadstawiasz kark. 
czuiesz 1uż ostrze, przenos ąc cię 

na krawędż zyc1a, jednak on 
wstrz1 muie cios: 
jeszcze obrzędom nie stało 1ę zadość 

Wszystko milcz , słyszysz 
jak serce je 
tlucze się o zebra: ten czas, 
co rozdyma się wokół ciebie 
Jak ponury Iren m1nionycl1 lat 

ten czas jest ci dany 
na rozpoznanie co czuią c 
którzy oddać się muszą. 

gdy daremny rzyk wzera się 
w c1emnośC chmur i śmierci, 
ten czas 1est cl dany, byś mogta 
zazdrościć wszystkim 
przykutym do w1ę21ennych murów. 
którzy na dnie strumieni śmierci 
wzywa1ą jak wybawienia - bo ty 
ty sama jesteś tak zakuta 
\ , swoie wlasne 1a, 
1akby w rozzarzonym wnętrzu 
zelaznego ZW1erza -
i nawet krzyczeć nie mozeszl 
A Ja stoję przed tobą, 
a ty możesz nareszcie 
znieruchom1alym okiem 
odczytać to slowo przeraźliwe . 

które wypisane jest na rnoje1 twarzy. 
dusza two1a zaw1sta na pęt! . 
którą sama s ręcitaś, 

ostrze wreszcie spada, a ja stoję, 
słoję 1 Widzę jak nareszcie um1eraszl 
Potem nie będziesz juz w1ęcc1 śnila , ja 
tez więcej juz nić nie będ musiała . 

a kto żyć 1eszcze będzie . 

będzie radowa! się 
1 c1eszyt zyc1em swoimi 
(Stoją /Wa!Zą w twarz, oko 1 oko, 
Elektra jakby pijana szalenstwem. 
Klttemnestra cięzko. charkot/lwie 
oddycha1ąc z przerażema 

tym momencie rozjaśnia się 
wnętrze domu, nadbiega Powiernica. 
Szepce K/itemnesrrze coś do ucha. 
Ta z początku zda1e się nie rozumieć. 

Pomalu dochodzi do s1eb1e. Skm1emem 
nakazu1e: św1atfal Wybiega1ą sluzące 
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z pochodniami, sta1ą za K/1temnesrrą 
Ona wcią? wskazuje. w1ęce1 św1ate11 
Stopniowo zm1enia1ą się 1ej rysy 
twarzy, napięcie ustępuje m1e1sca 
z/owieszczemu tryumfowi. •chodzi 
coraz w1ęce1 sluzących, wszystkie 
usrawiają się za Khtemnestrą wresz.c1e 
dziedziniec wypelnia 1asność, 
a czerwono-zólty blask oplywa mury. 
Klitemnestra każe powtórzyć sobie 
szeptem w1adomośc i ani na chwilę 
me spuszcza Elektry z oczu 
P.;szniąc się dziką radością. vyc1ąga 

ku niej w geście grotby obie ręce. 
Potem Po iernica podnosi jej laskę, 
a ona opiera1ąc się na nich obu 
spiesznie, 1akby z chciwością, u osząc 
szalę na schodach, biegnie ku 
domowi Sluzące ze św1atlam1 biegną 
za mą Jakby Je kto goml.) 

ELEKTRA 
Cóż one 1ej mó ią? 

Ona się cieszy' 
Mo1aglowa1 
Zadna mysi nie przvchodzi . 
Z czegu cieszy się ta baba? 

CHRYZOTEM\S 
(Wbiega przez bramę dZ1edz1ńca, lka1ąc 
glo ·no jak zranione zwierzę.) 

CHRYlOTEMłS 

(krzycząc) 

Oresles' Orestes nie ie' 

ELEKTRA 
(odpędzając Ją Jakby bez zmysłów) 
Cicho bądź! 

CHRYlOTEMIS 
Orestes me zy1e1 

ELEKTRA 
(Porusza ustami) 

CHRYlOTEMIS 
Gdy wyszlam vszyscy JUZ w1edz1eli! 

szy cy stali wokoło 1 w1edz1ełi juz. 
ja tylko nie 

ELEKTRA 
Nikt tego me e. 

CHRYlOTEMIS 
Wiedzą •szyscyi 

ELEKTRA 
Nikł nie mo1e wiedzieć . 

bo to nieprawda' 

CHRYlOTEMIS 
(Rzuca się w rozpaczy na ziemię ) 

ELEKTRA 
!podnosząc Chryzotem1s) 
To nieprawdal 

Nieprawda. mówię c1 przeciezl 
To nieprawda 1 

CHRYZOTEMIS 
Obcy stah przy ścianie obcy, 
przyslani tu, by to ozna1m1c. dwóch. 
1eden stary a drugi rnlodszy 

s· stkim już to opowiedZ1eli. 
wokoło nich stali wszyscy 
1 wszyscy. wszysc, oni 1uz to w•ed 1ell 

ELEKTRA 
(z vie/ką mocą) 

To nieprawda. 

CHRYlOTEMIS 
O nas nikt nie myśli 
Nie zyje' Elektro n nie ży1e 1 

Zmarty na obczyznie' 
Nie zy1e1 

Umarl tam. w obcym kraju 
Przez własne konie 
zalluc?ony I po ziemi targany 

MLODYSWGA 
(Spieszme •1tychodz1 z domu. potyka 
się o leżącą na progu ) 
Z drog11 
Kto tak pod drzwiami polegu1e? 
A. no przec1ez hto inny1 He1 tarni 
Koniuszy! E1! 

STARY SLUGA 
(o ponure1 twar7y, ukazu1ąc się 
w drzwiach podwórza) 
Czego chcesz od ;;taiennych? 

MŁODY SŁUGA 

S1odlać jest rozkaz, natychm1ast1 
Slyszysz? 
Szkapę osia, albo 1bydlę1ak1eś, 
byle prędko! 

STARY SŁUGA 
Dla kogo? 

MtODY Sl:.UGA 
Ola tego. co c1 rozkazu1e 
Gapi się' Jazda dla mn1e1 
Natychm1astl Dla mnie' Rusz się' 
Muszę w pole po pana 
sprowadzic go by wteśC 
mu przekazać, wazną wieść -
- dość ważną, l.Jy stare bydle jakieś 
(odchodząc) 

na śmierć za1eżdzić 

STARY SLUGA 
(Także odchodzi ) 

ELEKTRA 
(do siebie, cicho 1 bardzo energicznie) 
A więc stać się to ma nami 

CHRYlOTEMIS 
(ze zdziwieniem) 
Elektro? 

ELEKTRA 
Myl My we dwie musimy to uczynić . 

CHRYlOTEMłS 

Co Bektro? 

ELEKTRA 
a1lep1e1 dziś. teJ 1eszcze nocy 

CHRYZOTEMIS 
Co takiego. siostro? 

ELEKTRA 
Co? Dz1elo . ktorego teraz nam 
dokonać wypadło. 

skoro on przybyć nie moze 

CHRYZOTEMIS 
(z lękiem) 

Cóz za dz1elo? 

ELEKTRA 
Tera? m_, ty 1 ja, musimy 
póJś tam i kobietę tę 
1 1ej męza ubić. 

CHRYlOTEMIS 
Siostro, r;zy mówisz o matce? 

EL KTRA 
Tak, o nieJ. I o nim takle 
Bez najmniejszej zwtok1 
stać się to musi. 

ELEKTRA 
Cicho. 
M 'wić nic . 1e trz ba 
Nad niczym innym takle myślec, 

iak tylko w jaki sposób? 
Jak to uczynimy? 

CHRYZOTE IS 
Ja? 

ELEKTRA 
Tak. Ty 11a 
Któż inny? 

CH YZOTEMIS 
My, my we dwie mamy tam póJść? 
My? Dwie? 
Naszymi rękam i chcesz ... ? 

ELEKTRA 
O t ty s ię nie martw 
ja się tym za1mę 

ELEKTRA 
Topór' Topór, którym 01ca naszego -

CHRYlOTEMIS 
Ty? 
Straszliwa, masz go? 

ELEKTRA 
Dla brata go zachowalam 
l eraz wymierzyć cios my musimy 

CHRYZOTEMIS 
Ty? 
Te ręce ma1ą zabić Egista? 

ELEKTRA 
pierw 1ą potem Jego, 

wpierw 1ego potem ją - zarówno 

CHRYlOTEMIS 
Lękam się 

ELEKTRA 
Nikt nie śpi w Ich s1en1 

CHRYZOTEMIS 
We śnie ich zabić' 

ELEKTRA 
Kto śp1. jest latwą ofiarą 
Gdyby nie spali razem. 
dalabyrn radę sama 
Tak 1ednak pomóc mi musisz. 

CHRYlOTEM\S 
Iz odmową wronie) 
Elektro' 

ELEKTRA 
'F ! li 1 ł 1esteś silna! 
(luz przy Chryzotem1s) 
Ja silną jesteś! 

Ciebie dziewicze noce umocnily 
W cale1 tobie tyle jest si1y1 
Scięgna masz jak żreblę 
Smukłe sa twoje stopy 
Jak szczupłe są twoje biodra. 
1ak lat 10 ie objąć mogę' 
Przeciśniesz się przez kazdą szczelinę, 
wślizgniesz się przez okno• 
Niech dotknę twoich rąk : 

1ak chłodne są i silne! 
Gdy odpychasz mnie. 
pozna1ę co to za ręce. 
Mogłabyś zmiażdzyć, 

co do siebie przyciągniesz 
Moglabyś mnie lub męzczyznę 
dlońmi swymi udusić, 
w calej tobie tyle 1es s1ly! 
Tryska jak chtodn oda ze skaly. 
Z włosami spl a 
po silnych ramionach 
Poprzez chlód two1ej skóry 
•vyczuwam ciepło krwi, policzkiem 
dotykam meszku 
na twoich mlodych ramionach. 
Jestes pelna sity, 1esteś tadna. 
jesteś 1ak owoc w pelii1 dojrzał . 

CHRVZOTEMIS 
Zostaw' 

ELEKTRA 
Nie trzymam cięl 
Smutnymi Zwtotczatymi ramionami 
oplotlam twoje ciał o. szarpiąc się 

zacieśniasz tylko więzy, a ja juz 
ca a w kól ciebie, 

wpuszczam w ciebie korzenie 
ł wolą moją szczepię twoją krew! 

CHRYZOTEMIS 
Zostaw! 
(Ucieka o kilka kroków) 
Elektra' 
N1e1 

CHRYlOTEMIS 
Elektro, stuchaJ 
jesteś tak mądrą 
pomóz nam wydostać się 
z tego domu na wolność. 
Elektro. pomóz 
wyprowadż nas na wolność .. 

ELEKTRA 
Od ei eh iii chcę prawdzi 1ie 
być twoją siostrą. 

jaką dotąd nigdy nie bylaml 
Wiernie towarzyszyć Ct chcę 

w twoie1 izbie 
i czekać na lubego. dla niego 
namaszczać cię będę 1 kąpiel wonną, 
szykować jak dla łabędzia lodego. 
glo v twoją tuhć do piersi mojeJ 
nim on c1eb1e, w welon otu loną. 

iak pochodnię v małzeńsk1e loze 
swoimi silnymi ram1onam1 uniesie. 

CHRYZOTEMIS 
/Zamyka oczy.) 
Nie siostro, nie. 
Nie mów słów takich w lym domu. 

ELEKTRA 
O taki Wiele ęce1 rnz siostrą tylko 
dla ciebie 1estem od dnia tego: 
sluzyć ci będę jak niewolnica two1a 
Gdy bólach odz1ć będziesz, 
dzień i noc me odstąpię Od loża lvv'OJeQO, 
odganiaj ąc muchy, 
przynosząc hlodną wodę 

a gdy wreszcie na twoim nagim tonie 
spocznie 'iywa stola 
przerażająca niemal, 
podnio ę ią wysoko, tak wy oko! 
By uśmiech 1eJ z tej wysokości !rafli 
do najskrytszych zakamarków 
duszy two1ej 
- tam stopniała ostatnia ohyda 
w promieniach tego słonca . byś mogla 
wypłakać ją 1asnyml Izami 

CHRYlOTEMIS 
O, weż mnie stądr 

Umieram w tym domu I 

ELEKTRA 
(z kolan Chryzotemis) 
li oje usta pięknieją, 

gdy zrywają się do gniewu! 
Z tych s1in eh ust soczysty 
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krzyk musi móc się unieść . 

sprawczy jak krzyk bogini śmierci . 

gdy tak leży się u stóp rwoich 
1ak teraz ja. 

CHRYZOTEMIS 
Co mówisz? 

ELEKTRA 
(wstając) 

Nim bowiem dom ten 
ze mną opuścisz musisz 10 uczyrnćl 

CHRYlOTEMIS 
(Chce mówić.) 

ELEKTRA 
(zas/anrając 1e1 usta) 
Nie ma dla c1eb1e 
1nne1 drogi stąd niz ta 
Nie puszczę c ię. 

nim z ust do ust nie przysięgniesz m1, 
ze to uczynisz. 

CHRYZOTEMIS 
(Wyl)IW 1ę.) 

Zostaw' 

ELEKTRA 
(ch'N'jtając Ją ponownie) 
Przys 1ęgn11 . ze dzisiejszej nocy. 
gdy wszystko ucichnie, przy1dz1esz 
do stóp t eh schodów 

CHRYZOTEMIS 
Puśc mnie! 

ELEKTRA 
(trzymając 1ą za szatę) 

Dz1ewCLyno nie szarp się 1 

Nawet kropla k . i 
nie przywrze do ciała twoiego: 
szybko z szaty pokrwawionej 
przyodzieiesz ciało czyste 
w weselną szatę 

CHRYZOTEMIS 
Puść mrne1 

ELEKTRA 
Nie bądż tchórzem! 
Co t raz z odrazą przezwyciężasz . 

wynagrodzą c1 sny p1ękn 
kaLdej kolejne1 nocy 

CHRYZOTEMIS 
Nie mogę l 

ELEKTR 
Powiedz. ze przy1dz1eszl 

CHRYlOTEMJS 
Nie mogęl 

ELEKTRA 
Patrz lezę u stóp twoich. 
które calu1ę1 
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CHRYlOTEMIS 
(uciekając w drzwi domu) 
Nie mogę! 

ELEKTRA 
Bądz przeklęta' 

(z dziką zawz1ętośc1ą) 
A więc sarna' 
(Zaczyna pilnie kopać przy śc1anre 
domu. obok progu Pracu1e cicho. 
sprawnie. jak zw1e17ę Na chwilę 
przesta.1e. rozgląda się, kopie dale1 
W pewnym momencie znów się 
rozgląda. nasluchu1e. a potem kopie 
dalej. Orestes stoi w bramie dz1edz1nca. 
zarny kontur jego sy/lvetk1 rysu1e się na 

Ile ostatnich promieni s/onecznych 
hodzi Elektra patrzy na mego. 

Orestes wolno się obraca. 'alrzymuje 
sp01rzeme na mej Elektra gwaltownie 
się podnosi ) 

ELEKTRA 
(Z drzeniem) 
Czego chcesz obcy człowieku? 
Czego snujesz się tu 
w ciemnej godzinie 
szpleguiesz. co onno robią? 
Mam tu sprawę do załatwienia . 

Nie I 1a rLecz! 
Zosia mnie spokoju' 

ORESTES 
Muszę tu c1ekać 

ELEKTRA 
Czekać? 

ORESTES 
Ale ty przeciez 1esteś z tego domu? 
Jesteś może jedną ze slużących? 

ELEKTRA 
Tak. s luzę w tym domu. 
Nic tu jednak po tobie. 

1es1 się i 1dż 

ORESTES 
Mówię c1 ze muszę poczekać, 
aL mnie zawoła1ą. 

ELEKTRA 
C1 tam. w środku? 
Klamiesz. 
Wiem dobrze. 
ze pana nie ma w domu 
a ona, cóz ona moze chcieć od c1eb1e? 

ORESTES 
Ja 1 ten. kto m1 towarzyszy 
mamy do tef kobiety sprawę 
Jesteśmy posiani 
bo mo erny poświadczyć. ze syn 1e1 
zmarł na naszych oczach 
Ubiły go 1ego wlasne konie. 
W jego wieku bylem 
jego towarzyszem dniem 1 nocą. 

ELEKTRA 
Czy muszę cię 
widzieć 1eszcze? 
Przylaz1sz tu . w mó1 mulny kąt. 
poslańcu nieszczęśc1at 

Nie możesz swej nowiny roztrąbić tam 
gdzie cieszyć się z nie1 będąl 
Oko lwoie Npatruje Się we mnie 
a iego zas1yg10. 
Usta two1e porusza1ą się 1eszcze 
a 1ego ziem ią pchane 
Ty zy1esz a on. 
który lepszy byl od c1eb1e 
i po tysiąckroć szlachetniejszy, 
po tysiąckroć wazniejszym byle 

b on żył 
Jego noe mal 

ORE TES 
Zostaw go. 
Nazbyt cieszy! się zyciern 
bogowie rne znoszą 
zbyt glośno wykrzykiwane) radości 
Dlatego tez umrzeć musial 

ELEKTRA 
Ale a Jal 
Lezeć: tak I w1eoz1eć, 1e 10 dziecko 
nigdy 1uz nie przybędZie, już nigdy 
Ze dziecko to tam, na dole 
w przepaści grozy pogrążone 
ze c1 tam w środku żyją i 1eszą się, 

ze w swym piekle zy1ą 
i jedzą. i pi1ą . i śpią, a 1a tu na ziemi, 
bardz1e1 samotna rnz LW1erzę dz1k1e . 
tak wstrętny wiodę zywot 

ORESTES 
Kim jesteś? 

ELEKTRA 
cię obchodzi, 

kim jestem 

ORESTES 
Więzy krwi wiążać cię muszą 
z . mi. co umarli 
Agamemnonem i Orestesem 

EL KTRA 
WoęZ'(? Ja 1estem re 1ch1 
Ja jestem ta podle 
przelana krew króla Agamemnona I 
Na imię m1 Elektra 

ORESTES 
N1e1 

ELEKTRA 
Nie wierzy 
Odbiera mi imię mo1e 

ORESTES 
Elektra' 

ELEKTRA 
Ze nie mam oica 

ORESTES 
Elektra! 

ELEKTRA 
no brata, 
moze kmieć mnie wyśmiewać' 

ORESTES 
Elektra t Elektra' 
A więc widzę ją? 

Czy prawdz1w1e? 
To ty? 

Tak marrnec ci pozwol11t albo -
czy b1lt cię moze? 

ELEKTRA 
P ść suk iię moją zdejrniJ z niej 
po1rzenoe uporczywe 

ORESTES 
Co uczynili z nocam twymi? 
Straszne są twoie oczy 

EL KTRA 
Puszcza1' 

ORESTES 
Zapadle twoje pol iczki ! 

ELEKTRA 
Wchodz do domu. tam siostra moia. 
która dla świąt radosnych 
s i ły oszczędza1 

ORESTES 
Elektro. posluchaj 

ELEKTRA 
Nie chcę w1edz1eć, kim jestes 
Nie chcę nikogo w1d7.ieć l 

ORESTES 
Sluchaj . bo nie mam czasu Slucha1. 
Orestes zyJe 

ELEKTRA 
(Szarpie się. ) 

ORESTES 
Jeśli się poruszysz 
zdradzisz go 

ELEKTRA 
Więc 1est wolny? 
Gdz1ez o iest? 

ORESTES 
Jest caly i zdrowy. 
jak ja. 

ELEKTRA 
Więc ratuj gol 
Nim oni go uduszą 

ORESTES 
Na 7Włok1 oica mego! 
Po to tu przybyleml 

ELEKTRA 
(ogłuszona jego slowam1 
Kim więc ty 1estes? 
(Stary sluga, a za mm trzech innych, 
bezg/osnre wpada z dz1edzJńc 
1 rzuca się do stop Orestesa, 
caluje 1e pozostali caluJą jego dianie 
i rąbek 1ego suknt.) 

ELEKTRA 
(z trudem nad sobą panu1ąc) 
Kimże iesteś? Lękam się 

ORESTES 
(miękko) 

Psy na dziedzińcu poznaly mnoe 
a s1os1ra moia mnie nie pozna1e? 

ELEKTRA 
Orestes! Orestes' Orestes! 
Nikt nawet 1e drgnie 
O pozwól w oczy two1e ml spo1 rzećl 

Jak spelrnone marzenie. darowane m1 
Spelnione marzerne, 
pięknie jsze niż sn szystk1e 
Wspaniała . niepo1ęta. 

odzyskana twa1z, o. zostan ze mną 1 

Nie rozpłyń s ię jak mgla w ni ość. 

nie zrnkrn), ie zniknij 
chyba ze bym teraz zaraz 
umrzec mus1ala. a ty ukazuiesz rn1 SJę, 
bo po mnie przyszed leś wtedy umrę 
szczęśliwsza, ni · żyłam 

Orestesie! Orestesie' Orestesie! 
Nie, nie powinieneś mnie tul ić 

Odstąp, wstyd m1 przed tobą. 
Nte wiem 1ak na mnie patrzysz. 
Ja 1estem JUi tylko trupem 
two1e1 siostry, moie biedne dziecko. 

iem. obrzydzeniem 
napawać musi c ię móJ widok 
A bylan królewską córkąl 

Myślę. ze bylam ładna 
gdy gas1lam lampę 
przed moim lustrem, czulam to 
z przedziwnym drgrnernem 
Czulam. 1ak słaby promień ks1ęzyca 

opływał b ia lą nagość mojego cia ła 

a Włosy moje były takimi. 
przed 1ak1m1 męzczyźnl drzą 
1 wtosy te sp lątane . zbrudzone, 
ponizone, rozumieSl, bracie 

1szystk1ego czym ylam 
musialam się wyrzec. 

styd własny poświęcić musialam, 
ten wstyd, co slodszy nad wszystko 
wstyd który 1ak srebrny pył. 
mleczny poblask ks i ężyca 

otacza kazdą kobietę 
i wszystko co obrzydliwe 
trzyma z dala od rnei i jej duszy. 
rozumiesz brac1e1 Te słodkie drzenia 
mus1alam OJCU z lo.lyć w oher e 
Myślisz . ze gdy cieszyłam się 

z c1ala swojego. jego westchn1erna, 
jego jęki rne wciskały s ię 

do loza mego? 

Umarh są zazdrośni 
to on zeslal rn1nienawiść 1 wstręt. 

wstrę1 o oczach wydlubanych został 
mrnm oblub1encem 
Tak oto stalam się wieszczką 
1 nic poza przekleństwam i I rozpaczą 
nie moglarn z. ciala mego dobyć . 

Czego z l ękiem rozglądasz się wokól 
siebie? Mów do rnniel 
No mówi Ale ty się caly t rzęsiesz' 

ORESTES 
Pozwól. niech drzy to c1alo 
Ono wie 1aką drogą Je poprowadzę 

ELEKTRA 
Uczynisz to? Sam? Biedne dziecko 

ORESTES 
Ct. którzy obowiązek Jen 
na mnoe nalozyh. 

ELEKTRA 
Uczynisz toi 

ORESTES 
Bogowie będą przy mnie. 
by m1 pomóc. 
Chcę to uczyrnć, 
chcę uczynić to, co prędzej 

ELEKTRA 
Szczęśliwy, kto czy111ć mozet 
Czyn jest kolyską 
w której dusza odpocząć może 
jak balsam na duszę 
która sama 1est raną palącą, 
jątrzącą, ogniem i 

ORESTES 
Uczynię 101 Uczynię toi 

ELEKTRA 
Ten szczęśliwy, 
kto przychodzi spełnić czyn swó1. 
szczęSh"""Y. kto czynu 
wygląda z utęsknieniem' 
Szczęśliwy klo go rozpoznaie, 
szczęślt"""Y, kto go dotknąć mozet 
Szczęśliwy kto topór mu 
z ziemi wykopie, 
slczęśltwy, klo pochodnię mu 
trzymać może. szczęsłiwy, 

szczęśliwy, kto drzwi mu otwiera 
(Piaslun Orestesa st01 drzwiach 
podwórza gm wny ) 

PIASTUN ORESTESA 
Czyście rozum postradali, 
ze ust zamkniętych 
trzymać nie potraficie, 
gdzie oddech dżw1ęk, drobiazg 
przekreś lić moze dzieto nasze i życie 
(do Orestesa w wielkim pośpiechu) 
Ona czeka na c ebie w środku . 

Jej s luzące szuka1ą ciebie. 
W domu nie ma mężczyzny. Orestes1e1 
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(Orestes wsta1e przezwycęa1ąc 
drzenie. Drzv.ri we1ściowe fOZJ8.śma1ą 
się . Ukazu1e się s/uząca z pocliodmą. 

za mą Pow1em1ca Elektra odskoczy/a 
do tylu teraz sto · w c1emnośc1. 

Pow1em1ca klama się dwóm obcym. 
gestem wskazuje. by weszli 
Stużebna umocowuje pochodnię 
w zelazne1 obręczy przy futrynie. 
Orestes 1 Piastun v.rcl10dzą 
Orestes na noment. 1akoy 
półprzytomny. przym ka oczy Piastun 
1esr tuz za nim. wymiema1ą krótkie 
spo1rzenie Dmw zamykają się za mm1.) 

ELEKTRA 
(Sama, ,,... meznosnym nap1ęc1u. 
Biega w tę 1 z powrotem pod d~ rami. 
z glową pochyloną. 1ak zwierzę 
" klatce Nagle zamiera w bezruchu) 
Nie moglam podać mu toporul 
Poszli a 1a nie moglam 
podać mu toporu 
Nie ma bogó w nieb1osach1 
(Znów przeraża1ące oczekiwanie 
Przytlumrony dochodzi przeratlw./lj 
krzyk Kiitem estry.) 

ELEKTRA 
(W kl7yku1e niczym demon ) 
Ude12 raz 1eszczel 
(Wewnątrz drugi vrzask 
L budynku po le ej wychodzi 
Chryzo1emis 1 cium sluzących i 

ELEKTRA 
(Stoi pod clf7wiamr. plecami 
zaparia orne.) 

CHRYlOTEMIS 
Cos s ię rnus1alo stać 

SLUZEBNA I 
Kr?yczy tak przez s n. 

SŁUZEBNA li 
Tam muszą być męzczyzni 

W dzialam 1ak szli. 

SLUŻEBNA Ili 
Wszystkie drzwi są zamknięte . 

SLUZEBNAIV 
To mordercy! 
Mordercy są v tym domu' 

LUZEBNAI 
(Podnosi krzyk ) 
Och! 

St.UZEBNA li. SLUZEBNA Ili , 
6 INNYCH St.UZEBNYCH 
Cóz tam? 

SLUZEBNA t 
C"Z'-f nie widzie e: 
tam, w drzwiach Jeden sto11 
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CHAYlOTEMIS 
To Elektra! Przec1ez to Elektra! 

SLUZEBNE I · IV 
Dektra. Elektra! 

SLUŻEBNE I, li 
Dlaczego nic 111e mó v1 

CHRYZOTEMIS 
Elektro. dlaczego milczysz? 

SWZEBNA IV 
Biegnę. s rowadzę męzc"Z)/zn 
(Wybiega w prawo.) 

CHRYlOTEMIS 
01 órzże nam drzwi, 
Elektro! Elektro' 

6 SŁUZEB YCH 
Elek ro, wpuść nas do domu I 

SŁUZEBNA IV 
(wraca1ąc) 

Zdrog1I 

SŁ.UZEBNA IV 
Eg1 _, Wraca1rn do pokoil Prędko' 
Egist idzie przez podwórze' 

dy nas napotka 
a w domu co się stalo. kaze nas 1ab1ć. 

6 SLUZEBNYCH 
Eg1sll 

SLUZEBNE I 111 

Egist ' 

CHRYlOTEMIS 
Wracajmy i 

WSlYSTKIE 
Wraca1my. raca1my! 
Zr11ka1ą · budynku po lewe1 
(Egist pojawia się z prawe1 
w bramie na dziedzmiec.) 

EGIST 
(s1a1ąc w drzwiach) 
EJ tam' ś alla' św1atla' 
Nie ma nikogo kto by poś iecl!? 
Czy 111kl się nie rus"Z'-f 
z tych ob iesiów? 

ELEKTRA 
(Bierze po hOdmę z obręczy, zbiega 
mu naprzeciw, klania się przed nim. I 

EGIST 
(Prze azony w1dok1em dz1k1e1 postaci 
w drga1ącym świetle. cofa się.) 

Cóz to za przeraza1ąca kobieta? 
Zakazałem przeciez. 
by 111ezna1ome twarze 
z1aw1a:y się kolo rn111e! 
f Pozna1e ją Z/y) 

Co ty. 
Kto c1 kazat wych0dz1ć m1 naprzeciw? 

ELEKTRA 
Czyż nie wolno m1 nawet pośw1ec1ć? 

EGIST 
Oła c1eb1e na1waLn1e sza 1est tu 
sensacja Gdzie są obcy męzc"Z)/źni . 

któ["Z'-/ wieści mają o Orestesie? 

ELEKTRA 
Wewnątrz Milą gospodynię 

tam ~astall, teraz cieszą się 
swoim towarzystwem 

EGIST 
I donoszą faktycznie 
ze on 111e żyje i •taki sposób. 
ze wątpić niep dobna? 

ELEKTRA 
O. pa111e. nie tylko słowem donoszą 
n•e tylko ale c.zynam1 wyraznyrn1 
w ktorych tel na wątpl1w ści 
m1e1sca nie ma 

EGIST 
Cóz za głosem ty mó 1sz? 
Co tez w ciebie wstąpiło, 
ze się tak las1sz? 
Czego tak kiwasz się tę 

i ew· tę z tym twoim św1at1em! 

ELEKTRA 
Nic innego 
jak tylko że zmądrzałam nareszcie. 
1 tyct1 się trzymam, 
którzy są s1lrne1s1 
Pozwolisz oświellać sobie drogę? 

EGIST 
(oc1ąga1ąc się nieco) 
Do drzwi tylko 
Czegóz tańc"Z)/s.c? 
Uwaza1 

ELEKT A 
(okrąza1ąc go w przejmu1ącym rancu. 
nagle gwattowrne się po"hylając) 
Uwazajl 
Stoprne 
Zeby~ nie upadt. 

EGIST 
\w drzwiach domu) 
Dlaczego lak tam ciemno? 
Kim są c1 tam? 

ELEKTRA 
To c1 klO'"Z'-f osob1śc1e 
chcą w1dz1eć się z tobą pa111e 
A J • która tak często 
bezczelną bliskością swo1ą 

zaklócalam twój spokój . 
chcę wreszcie nauc"Z)/ć się 
odstąpienia we właściwym momencie. 

EGIST 
( chodzi da domu Cisza Halas 
1 wewnątrz. Egist pojawia się 1 malym 
oknie. zrywa zasłonę. krzycząc.) 
Pomocy! Mordercy' Pomózc1e panu1 
Mordercyl Mordercy 
Mordują m111e1 
N•kt mnie 111e słyszy? 
Nikł mnie nie słysz,m 
(Zoslaje odciągnręcy od okna. Raz 
1eszcze ukazu1e srę w olmie /ego twarz ) 

ELEKTRA 
(prosru1ąc się) 

Agamemnon cię stys"Z)/. 

EGIST 
(odciągany od okna) 
O zgrozo! 

ELEKTRA 
Stoi, odd.vcha1ąc cięzko, zwrócona 

ku domowi. Kobiety wbiegają z lewej. 
pomiędzy nimi Chryzorem1s. Jak bez 
z ysló v pędzą aL do bram podwórza 
Tam nagle zarrzymują się i od racają l 

CHRYlOTEMIS 
Elektro! Siostro! Chodż do nasi 
O, chodź do nas! 

1 domu brat nasz 1est1 
To Orestes to uc"Z)/11111 

GLOSY ZA SCENĄ W DOMU 
Orestes! Orestes! Orestes 
(rumor w domu. plątanina glosów. 
z ktorej co jakiś czas wylow1ć mozna 
okrzyki chóru. Orestes') 
Chodź! 

StOI w przedsionku. 
szyscy wokót niego, 

calu1ą stopy 1ego, wszy cy, 
którzy Egista catyrn sercem 
rnenawioz1ti, rzucili się na pozostałych 
wszędzie na dz1ed.:1ncach pelno 
trupów. a ws"Z)/SCy. 
któr"Z'-f zyją, call są we krwi 
i sarni poranieni, 
1ednak promi enieją radością. wsz scy, 
i WS"Z'-f cy obe1mują się wzajem -
(Na zewnątrz rosnący gwar, który 
1ednak wraz z odezwaniem się Elektry 
cofa się ku zewnętrznym dziedzińcom 
na prawo i brzmi w lle Kobiety 
wybiegly, Chryzorem1s 1es1 sama, 
z zewnątrz wpada ś iatlo.) 
i okf"Z)/ki wznoszą radosne, 
tysiąc pochodni zapalonych. 
Cz z nie slyszysz? 
Nie slys"Z)/sz? 

ELEKTRA 
(przycupnręta na progu) 
Czy rne slyszę? 
C"Z'-f nie styszę rnU"Z)/k1? 
Przec1ez ona Le mnie wypływa. 
Te tysiące. niosące pochodni!". 

ktorych kroki, których bezbrzezne 
miriady kroków sprawiają. 
ze ziemia cala tępo dudni 
wszyscy czekają na mnie 
wiem przec1ez ze ws"Z)/scy czekają. 
bo muszę poprowadzić korowód, 
a nie mogę. ocean przerazający. 

po wielkroć . ogromny ocean 
g1zeb1e kazdą konczynę moją 
Sl'IOJą potęzną siłą 

me mogę się podnieść! 

HRYZOTEM\S 
(nremal krzycząc z podniecenia) 
Czyz nie styszysz. niosą go, 
noszą go n rękach? 

ELEKTRA 
(Podrywa 1ę; mówi do siebie, me 
zważając na Chiyzotemis) 
My 1esteśmy obOk bogów. 
my, którzy C"Z'-fn spelniarny 
Zjaw1a1ą się Jak ostrze miecza, 
przez na , bogowie .. 

CHRYZOTEMIS 
Ws"Z)/scy maią odmienione oblicza, 
WS"Z)/SI 1m lśnią oczy, 
a po star zych policzkach pt ną l"Z'-fi 
Oni placzą, me słyszysz? 

ELEKTRA 
Ale ich wpaniałość 
nie obezwładnia nas! 
Siałam mrok a zbieram radość 
nad radościami. 

CHRYlOTEMIS 
Dobr"Z'-f są begowie. dobr1y1 

ELEKTRA 
Bylam czarnym trupem 
m1ęd"Z'-f ży1ącymi . 

CHRYlOTEMIS 
Zaczyna się zycie dla c1eb1e 1 dla mnie 
i dla wszystkich ludzi . 

ELEKTRA 
A w te1 godz1111e jestem ogrnern "Z)/c1a. 
a płomień mój 
•.vypala ciemności tego świata 

CHRYZOTEMIS 
N1ezmern1e dob["Z'-/ 1 łaskawi bogowie. 
któ["Z'-/ nam to ofiarowali 

ELEKTRA 
Twarz rnoia musi być bielsza 
rnz iasna, rouarzona twarz ks1ę"Z)/ca. 

CHRYZOTEMIS 
Kto nas kiedykolwiek kocha!? 

ELEKTRA 
Kto na mrne spo1'"Z'-f umrzeć musi, 
albo sczeznąć z rozkoszy. 

CHRYZOTEMI 
Kto nas k1edykolwlek kocha!? 

ELEKTRA 
C"Z'-f w1dz1cie twarz moią? 
W1dz1cie sw1allo . które od niej b11e? 

CHRYZOTEMIS 
Wreszcie brat z nami jest 
a rn1\ość spływa na nas 1ak mirt 1 oliwa. 
M1lość 1est WS"Z)/Stk1ml 
Kto zyć moze bez m1 lośc1? 

ELEKTRA 
Al Mllość zabi1a ale nikt, kto "Z)/je, 
nie może jej nie zaznać! 

CHRYZOTEMIS 
Elektro P'"Z'-1 bracie teraz być: muszę! 
(Wybiega. Elektra schodzi z progu 
Odrzuci/a glowę do tylu 1ak Menada. 
Wyrzuca 'v'tysoko kolana. rozpościera 
ramiona - ro nreokreslony taniec. 
którym posuwa się przed s1eb1e.) 

CHRYZOTEMIS 
(Po1awia się w drzwiach 
za mą pochodme gęsto, 

twarze kobiet 1 mężczyzn.\ 

Elektro! 

ELEKTRA 
(Zatrzymu1e się, tępo patrzy na mch.) 
Miiczeć 1 tal'\czyć 
Ws"Z)/scy muszą doląc"Z)/ćl Pode1dzc1e1 
Dźwigam cięzar szczęścia, 

więc będę wam przewodzić. 
Kto szczęśliwy tak 1ak my. 
1emu jedno tylko Pf"Z'-/Sto1 
Milczeć 1 tańczyć! 
(Stawia /eszcze kilka rryumfalnych 
kroków w rym cl1orob//wym 
naprężęniu ... nagle pada.) 

CHRYlOTEMIS 
(Przypada do niej. Elektra fezy bez 
ruchu Ct1ryzotemis biegnie do drzwi 
domu. wali w me ) 
Orestesie! Orestesie' 
Ctsza Kurtyna. 

Przekład · 

Agnieszka K\opocka 
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TADEUSZ KOZŁOWS KI 

Dyrygent. ludi dyrygencki ukonczyt w Państwowe) yz

szej Szl<ole Muzycznei ' arsza vie ' klasie dyrygentury 

symfoniczno-operowe1 prof Boguslawa Madeya. Jeszcze 

w czasie studiów zoslal zaangazowany do Tealru Wielkiego 

.,. Lodzi , gdzie przeszedl wszystkie stopni kariery dyry

genc1<.Je1 (asystent dyrygenta, dyrygent, kierownik wokalny. 

dyrygent-szef orkiestry), by w latach 198 t 87 pelnić funk

cję dyreklora anyslycznego 1e1 sceny W roku 1985 wraz 

z zespolem Teatru Wielkiego w Lodzi 1 takimi gwiazdami. jak: 

Mana Chiara F1orenza Cossotto Nunzio Tod1sco i lvo Vin

ce inaugurował dzialalność odrestaurowanego Teatra Vitto

JIO Emanuele w Messynie W lalach 1987-92 byl pierwszym 

dyrygenlem Macedońsk1e1 Opery Narodowe1 1 MacedońsK1ej 

F1lharmon11 Narodowe1 w Skopie. konceńowal takze w wie

lu miastach republiki oraz wielokrotnie prowadzi! gościnne 

spektakle w Chorwa kieJ Operze Narodowej w Zagrzebiu. 

Po po vroc1e do kraju w latach 1996-98 pełni ! funkcję d rek

tora ańystycznego Teatru Muzycznego w l odzi . We WTZeśniu 

\998 roku ponownie objąl stanowisko dyrektora ańystycz

nego Teatru W1elk1ego w l odz1. a od roku 2000 pelni 1 nim 

łunkcję pierwszego dyrygenta. Dla 1e1 sceny przygotował 

36 premier, w tym premiery polskie : Echnarona Glassa. 

Dialogi karmelttanek Poulenca. Ga1ane Chaczaturiana 1 mu

sical Zorba Kandera. a takze premiery: ef1stofelesa Boita, 

Walkmi Wagnera (p1erwsz powo1enna realizacja w Polsce), 

Normy Belliniego, Fidelia Beethovena, Eugeniusz Oniegina 

1 Jeziora labędZJego Cza1kowskiego, Halki Moniuszki. Boiysa 
Godunowa Musorgskiego. Traviaty . Makbeta 1 Trubadura Ver

dleqo, Napoju milosnego Dornze1t1eqo, Purytanów Belliniego 

1 innych W Jatach 2001-02 byl dyrektorem ańystycznym Ope

ry i Operetki w Krakowie. Ma w repertuarze ponad 70 pozyc11 

operowych. baletowych i operetkowych. Poprowadz1I ponad 

2500 spektakh oraz konceńó • mfonicznych i kameralnych 

Występowal gościnn:e w niemal wszystkich krajach Eu ·opy 

W Operze Narodowej dyrygu1e Madame Butterfly Puccinie

go Ba1aderą M1nkusa. Suaszym dworem Moniuszki, lllkre

cią Borgią Don1zetllego Tristanem Wagnera/de Vhegera oraz 

operą Nabucco Verdiego. Od 1 września 2009 roku sprawu1e 

lunkc1 dyrektora muzycznego Opery Nar dowei 
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WILLY DECKER 
Rezyser niemiecki jeden z najbardziej znan eh twórcóv ope

rowych na · ·ecie Najważniejsze teatry muzyczne zab1egaią 

o rvspótpracę z nim i często wystaw1a1ą adaptacJe lub kopro

dukC]e 1ego 1nscenizac11 Niektóre nich uznawane są nie

mal za kultowe. Jak chociazby Trav1ata Verdiego na Festiwalu 

w Salzburgu z Anną Netrebko 1 Rolando Vlllazonem w gl ·w

nych partiach. Początkowo stud1owal grę na skrzypcach. 

a następnie rowniez muzykologię , germanist kę 1 hlozofię na 

Uniwersytecie Kolońskim. Bral tez lekcje sp1e u słynnego 

barytona Josefa Metternicha. wieku 22 lat zostal asysten 

tern rezysera "' teatrze w Essen. Następnie rzeniósl ię 

do Opery w Kolonu gdzie pracowal równi z 1ako asystent 

u boku tak wybitnych rezyse ów. jak Hans Neugebauer, Harry 

Kupler, Jean-Pierre Ponnelle 1 Michael Hampe. v 1986 roku 

zostat glównym stałym rezyserem tej sceny. rlly Decker za

cząl realizować swoje wlasne 1nscenizac1e 1 z od 1 78 roku. 

M1ędz narodową slawę przynioslo mu prapremierowe wysta-

ienie opery Pol/1cino Hansa Wernera Henzego w Cantiere 

lnternalionale d'Arte w Montepulc1ano; Jego pozyqę ugrun

towaly potem prapremiera opery Makbet Antonia Bibalo 

w Oslo 1 prapremiera Zamku Anberta Reimanna w Deutsche 

Oper Berlin Od tamteJ pory wspótpracuje z naj vazrnejszy

m1 scenami operowymi. Operą Wiedeńską . Operą Paryską . 

Covent Garden w Londynie Chicago Lyric Opera teatrami 

muzyczn mi Brukseli . Amsterdamie Genewie adryc1e 

i rcelorne. a także w1odącym1 teatrami operowymi w Niem

czech Od wretu lat związany jest z Festiwalem w Salzburgu. 

Byl takze gościem innych festlwal1 li Maggio Musicale Fio

rentino I szwedzkiego Festiwalu Dro!lningholm. Od niedawna 

1est nowym dyrektorem artystycznym Festiwalu Ruhrtrienna

le: na otwarcie Jego dorocznej edycji • sierpniu 2009 roku 

zrealizowal otżesza 1 Arona Sc11bnberga Na scenie Opery 

Narodo~ ej deb1u1u1e inscenizacją Bektry Richarda Straussa 

WOLFGANG GUSSMANN 
Znakomity scenograf niemiecki Po ukończeniu stud16'N po

czątkowo małowat dekorac1e. Wkrotce potem rezyser 1 sce

nograf. Herbert Wern1cke zatrudni! go Jako swego a ystenta 

1 z ktorym pracował później przy ponad 20 przedstawieniach 

Pierv szy samodzielny projekt wykona! 1979 rok dla Ope-

ry Darmstadt Od tego czasu pracuje 1ako niezależny ar-

tyst Początkowo tworzy! wylącznie z Wiiiym Deckerem 

a od 1992 roku - równiez z Andreasem Homok1 Współpraca 

z tymi dwoma w1elkrm1 rezyseram1 1eatralnym1 zdominowała 

lego zawodowe zyc1e Znalazl :ednak czas d la worcow ei 

miary. co: Harry Kupler Johannes Schaat 1 Reto N1ckler. Pra 

co ał przy ponad 150 inscenizacjach dla tak 7nakom1tych 

scen operowych jak: La Scal w Mediolanie. Opera Bast11le 

Pal 1s Garn1er 1 Chateiet w Pary;w De Nede1 landse Opera 

w Amsterdamie, Opera Wiedeńska O ra Monachijska. 

Opera Hamburska, Semperoper w Drem1u Opera w Stut

tgarcie, Deutsche Oper i Kom1sche Oper w Berlinie opery 

w Lipsku 1 Kolonu oraz dla festiwali Ruhrtrien11ale i Festiwalu 

w Salzburgu Ponadto przygolowal scenografie dla teatrów 

we Florenqi . Bolonii. WeneCJr Genui Neapolu Barcelonie, 

Madrycie. Genewie. Lyonie Montpellier. Se ~ilh Oslo. Kopen

hadze, Antwerpii. Brukseli Santa Fe 1 San Francisco. Liczne 

adaptaCJe 1 \'\1Znow1eni Jego scenografii 1 kostiumów poka

zywane były w cale) Europie, Ameryce Pólnocne1 1 Japonii 

Ostatnio zaprojektowal scenograhę i kostiumy do na1now

sze1 produkCJ1 Willy ego Deckera Mo;zesz 1 Aron. na otwar

cie kolejnej edyc1i Festiwalu Ruhrtnennale Dla nowojorskie) 

Metropohtan Opera p!'l'{gotowal adaptaCJę Trav1aty , takze 

we "5pólp1acy z Deckerem Jego wcześn1e1sze prace cie

szą się tez duzym zainteresowaniem. Die tote Stad/ (Umarte 

miasto) duetu Decker/Gussmann początkowo przygotowa

ne na Feshwal w Salzburgu wys1aw1a1ą obecnie Tea ro Real 

w Madrycie Opera National de Paris Oprócz licznych 

nagród. które otrzyma! we Fran ji toszech i Hiszpanii 

w 2002 roku uhonorowany ostał tytul m Chevalier de Arts 

et des Lettres / uznaniu zasług dla życia kulturalnego Francji 
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BOGDAN GOLA 

Chórm1s1rz. dyrygen i pedagog Debiutowa! w Operze Sląskiej w Bytomiu ( 1977 

-82) Potem kierowa! hórami Filharmonii im. Józefa Elsnera ~ Opolu , Zespołu Pieśni 

i Tańca „S ląsk" , Akadem11 Muzyczne1 w Ka ow1cactc oraz Chórem Teatru W1elk1ego 

w Warszawie Jest twórcą Zespolu Muzyki Dawnej All Ant1co (1976-86) . speqaltzują

cego się 1 W'fkOnawst vie muzyk. dawne1 a takze Chóru Poltfoniczn go Sac11 Con

centus . dz1ala1ącego w latacti 1993-98 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym 

Z tym ostatnim zrea11zowal cykl nagran archiwalnych dla l'VP2 pt. Br mierne sacrum 

- polska muzyka sakr Ina Kierowany przez niego w latach 1984-95 i ponownie od 

1998 roku Char Operv Narodowe1 zdob I sobie trwale umarne kr tyki I pubhcznośc1 

w kraju 1 za granicą D1ięk bogaceniu repertuaru c;hóru o liczne dziela oratory1ne 

i symfoniczne zespoi odnosi znacząc sukcesy 111e tylko na scenie operowe1, lecz 

takze na estradacti koncertOW'fCh Poziom trtystyczny c.Mru dokumentują liczne nagrania fonograficzne 1 telew1zy1ne zreahzow ne 

przez W'jtworn1e EMI , Polskie Nagrania C::) ACCORD Sch•.11ann Koch lnterna11onal Studio Berlin Classic , CPO a także TVP. ZDF 

3SAT. ARTE i Polskie Radio . Bogdan Gola vspólpracu1e regularnie z zespołami chóralnymi 1 filharmonicznymi w kra1u W swoich 

programa h koncerto vych dyrygu1e ielk1 1 dz1elam1 oratory1nym1. Często si ga po stare i zapomniane partytury muzyki polsk1e1 

Ro vnolegle 7 pracą artystyc,mą prowadz dz1alalnośc p dagog1czną , którą rozpoczął w 1979 roku Akadern11 Muzyczne1 1m 

Karola Szymanowskiego w Katowicach OJ 1986 roku jest prac wnik1em nauko m Akademii M zyczne1 obecnie Uniwersytetu 

Muzycznego Fryde ka Chopina w Warsza 1e. W tatach 1998-2004 byt prodziekanem WydZJalu Edukaqi Mulyc e1 obecnie k1e-

1u1e Katedrą Dyrygentury Chóratne1 W 20 1 roku otrzyma! tytul na koW'f profesora sztuk muzycznych Jest laureatem srebrnego 

medalu Zasluzony Kulturze Gloria Art1 • 

WIM TROMPERT 

Holenderski reżyser Studiował 11edzę o teatrze na Uniwersytecie w Utrechcie (spe

cjallzac1a teatr muzyczny) W latach 1992-2004 pracowal 1ako asystent reżysera 

w Operze Holenderskiej. wspólpracu1ąc z 1eloma rezyseram1 o m1ędlynarodowe1 

sławie. mln 1errem Aud1m, Jurgenem Fhmmem. Harrym upferem Johannesem 

Schaafem , Guyem Joostenem 1 Willym Deckerem Jego wlasne inscenizacje . tom 1n 

Opera zebracza Gaya Zycie paryskie Offenbacha, Biała dam Boieldieu Wyrezyse-

10wal prapremierę The Second Journey Kleppego dla M1ędzyna odowego Centrum 

Operowego Amsterdamie Zaproszony został tez do W'fStaw1erni:l nowe1 wers11 Woz

zecka Albana Berga w kanady1sk1e1 Pac1f1c Opera V1ctona (2003) i podczas Fe 11walu 

Ope1owego w New Jersey Zrezygnowal z pracy dla Opery Holenderskiej by skon. 

cent i ować się na wlasnef karierze W ciągu kilku iat wysta •111 Ma1ię de Buenos Aires 

P1azzolll (Holandia. Belgia ęgry) Malą C• Janą l1s1cę Janaćka (Kanada) i Don Kichota Masseneta (Holandia) Duzym sukcesem 

byla rerillzacia opery L '/permestra Francesca Cavalli wystawiona z okaz11 2:.i ro zrncy Fest i\' atu Mu k Daw e1 w Utrechcie 

(2006) rezyserowal równie.: Dafne R Str ussa t2007J oraz Semele Haendla (2009) \' Pacific Opera ictor1a. a takze utwór Gra 

nida Hoolla {po raz pierwszy od XVll wiek 1 ctzielo to zaprezentowano jako tealf muzyc .ny 1 wieloma oryginalnie im n1wartym1 

p1eśrnam1) . Premierę tego dz1elc1 w Amst r mie zaszczyc1la s.- oją obecnością s ma' rólo va Beatnx Wim Trompen pelni lunkc1ę 

dyrektora artyslyczncgo Fundaq1 ds Tea r .u Muzycznego !permestra . Jes! takze doradcą Narodowego Funduszu Teaualnego 

1 gościnnym W'fkladowcą Opera Studio Neaerland 
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EWA PODLEŚ 
(Khtemnestra) 

Znakomity kontralt o międzynarodowej ~1aw1e Rodowita war

szawianka. Studia wokal n odbyla w Akademu Muzycznej im . 

Fryderyka Chopina w WBJSZJ.J.w1e pod kierunkiem prof Al iny 

Bolechowskiej. Laureatka el prestiżowych międzynarodo

wych konkursow wokalnych Dzięki charakterystycznej. dra

matycznej barwie głosu o ogromnej skah 1 biegłości, ważana 

jest za najbardziet autentyczny głos kontraltowy swojej gene

racji. Unikalne w skali św1atowe1 walory wokalne umozhwia1ą 

artystce W'fkonywanie 1ezwykle bogatego repertuaru opero-

ego . począwszy od ról w utworach Rossiniego oraz postaci 

w operach barokOW'fCh (partia tytulowa w Juliuszu Cezarze 

Haendla Orfeusz w Orfeuszu i Eurydyce Glucka), poprzez 

opery okresu belcanta (Bellini , Donizetti), po role mezzoso-

ranowe w dziełach Verdiego (Azucena. Eboli . Ulryka) 

Wagnera (Erda) 1 R. Straussa (Klitemnestra) 1 uznawane są za 

absolutny wzorzec interpretacyjny. Ewa Podleś moze 

poszczycić się tez opinią 1edne1 z na1popularniejszych na 

świecie wykonawczyń recitali i koncertów. z niezmiernie 

bogatym repertuarem - od barok do wspólczesności 

Utvo,1ory polskich kompozytorów laszcza niezrównana inte

repretaqa pieśni Chopina. zajmuią w jej dorobku miejsce 

szc1ególne Artystka gościła na na1znam1erntszych scenach 

operowych 1 koncertowych cafego świata, · spólpracowala 

-, najznakomitszymi śpiewakami, dyrygentami i ork1estram1 

W samym tylko sezonie 2009/1 O W'jm1enić nalezv jej występy 

w San Francisco Opera ( Księzna w Siostrze Angelice Pucci

niego) Operze w Bostonie (rola t tulow w TankredZJe Ross1-

rnego) Operze Bilbao (Mrs. Ou1ckl w Falstaffie Verdiego), 

Teatro Liceo Barcelonie (t-lrabina w Damie piko vej Czaj 
ko 11sk1ego) R I w Turynie (Dziecko 1 czary Ravela) , W1gmo1e 

Half w Londynie (recital z Garrickiem Ohtssonem) oraz na 

Pesaro Fes11val I Schleswig-Holste1n Festival Ostatni sezon 

przyrnósl rówrnez k le1ne dokonania w bogate1 kolekcji 

nagrari p lytOW'fCh, docernanyct1 1 nagradzanych na kalę 

międzynarodową Artystce p ' więcono obszerne artykuly 

omó ierna i wywiady w prasie światowe1 1 czołowy 11 pismach 

muzycznych Jako solistka nieprzerwanie wspótpracu1e 

z Tea!rem W elkim - Operą Narodową www.podles.pl 
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JEANNE-MICHELE CHARBONNET 
{Elektra) 

Sopran Począlki Jel kariery związane są z wykonaniami opery 

włoski6J. ostatnio wstawtla się również wykonawst em reper

luaru niemieckiego i muzyki współczesnej . Poszczycić srę 

moze występami na scenach Gran Teatre det Liceu Opera 

National de Pans Nederlandse Opera Deutsctie Oper Berlin 

Teatr La Fenrce Bregenz Festival oraz Tealro Comunale dr 

F1ren7e Sukces odnrosla w Operze GenewskreJ w rolr Izoldy 

w Tristanie 1 Izoldzie Wagnera (2005 r ) Zaprezentowała :ę 

tam równiez Jako Wenus w nowej 1nscenizaci1 Tannhausera 

w 2006 r W Teatra San Carlo w Neapolu yta Leonorą 

w perze Fidelio czesniej I zoldą ~ Tristanie i Izoldzie 

e Wtoszechv konywata też partię tyt ulową w operze Vanessa 

w Teatro Massimo Palermo 1 partię atarzyny lzrna1lowe1 

w Lady Makbet mcenskiego powiatu Szosta1<ow1cza z Mag-

10 Musicale F1orent1no we Florencji sezonie 2006!07 

występowala na festiwalu w Edynburgu, na którym z śpre

wala tytulową partię w Elektrze Straussa oraz w Opera Na

tional de Paris gdzie byla Kasandrą Trojanach Berlioza 

i Fatą Motganą M1lośc1 do trzech pomarańczy Prokofiewa 

Wys1ąp1la lakzc w Lohengrm1ew Dallas Opera (part a Ort rudy). 

Ma w repertuarze role : Senly v L.ata1ącym Holendrze agne

ra (Lrceu w Barcelonie), ILOldy w Tristanie i Izoldzie Wagne

ra oraz Lady Makbet mceńskiego powiatu Szostakowicza 

(Teatro Munic1pal . Santiago). Judyty w Zamku Sinobrodego 

Sanoka (Nantes). rolę tyt ulową w Eleklrze (Deutsche Oper 

w Berlinie). Brała udz1a1 ś atowej premierze J dyty Phi· 

lippe'a Fenelona 1 Opera National de Pans. Występowała 

w spektaklach Tnstan t Izolda (Teatro Real w Madrycie), Wal

kiria (jako Brunhilda) w Opera Nahonal du Rhin-Strasbourg ; 

Lady Makbel nceńsk1ego powiatu (Lady Makbet) w Magg10 

Musicale Fiorentino. Zam k Sinobrodego {Judyta) z Oper 

National de Paris w Japonii ; Msza Glagoticka Janacka (Oper 

National de Pans) podczas BBC Proms pod dyrekcją Pierre' 

Boulez Któl Lear (Goneril) i Elektra Operze FrankłtJrckrer 

Zygfryd (Brunhilda) v Opera National du Rh1r koncertowa 

ersja Zamku Sinobrodego z Orkiestr Symfoniczną z Oslo, 

recital w Opera de Nantes/Angers. Lohengnn (Ortruda) 

w Operze Frankfurck1e1 Sezon 2009/10 rozpoczęta dwoma 

koncertowymi wykonaniami Elektry z Milwaukee Symphony 

Orchestra oraz partia Izoldy w Tristanie 1 Izoldzie na Festiwalu 

Oper wym Wysp Kanaryjsk1cr 

DANIELLE HALBWACHS 
(Chry7olem1s) 

Sopran Wspólpracowala z Międzynarodowym Siudro Ope-

1owyfl" przy Hamburgische Staatsoper 1 z Theater Schwenn. 

W latach 2001-2006 była czlonk1em zespołu opery hambur

skiej Od 2006 roku ZW1ązana 1est z Ope1ą Frankfurcką gdzie 

wykonywala partię Elzbrety nowe1 inscenizacji gnerow

sk1ego Tannhausera (rezyser Vera Nemirova . dyrygent Paolo 

Carrgnani) 1 Lizy w nowej wers11 Damy Pikowe1 Czaikowskieg 

(rezyser Chrrstran Pade dyrygent Sebasl1an Weigle) . Warto 

wspomnieć jej debiut w tylulowej partii w Jenuf1e JanaCka 

w k\ ietniu 2007 Wykonywane par11e · Elzbieta (Don Carlos 

Verdiego) we wznowieniu wystawionym przez Hamburg1-

sci e Staatsoper Zyghnda (Wall<ma Wagn8fa) i Jarostawna 

(Kniaź Igor Borodina) - n e produkcje Teatru Aalto v Es

sen Elzbieta (Tannhauser agnera) ró ~iniez w Esseff Agata 

( o/ny strzelec "Jebera) w Hamburg1sche Staatsoper Hra-

1na Almavrva (Wesele Figara Mo4arta). Donna Elwira (Don 

Giovanni Mozarta), Vitellia (Laskawość Tytusa Mozarta). Ewa 

(Śpiewacy norymberscy Wagnera), Rozalinda (Zemsra nieto

perza Straussa), Tatiana (Eugeniusz Onregm Czajkowskiego). 

Alic1a Ford (FalstaffVerd1egoJ, Cesar7owa (Kobieta bez cienia 

Slraussa). Madame Udorne (D•alogi karmelitanek Poulenca) . 

Współpraco• ala ze znanymi dyrygentami Stefan Soltesz, 

Rafael Fruhbeck de Burgos, Alarn Lombard, Phllrppe Jordan. 

Denn•s Russell Davies. Repertuar koncertowy anystkr o par

tie sopranowe w 111 VIII Symfonii Mahlera, w Requrem Mozarta 

1 Verdiego. IX Symfonii Beelhov na oraz w Reqwem Dvoraka 

(festiwal w alzburgu w 2004 r. dyrygent G rej Albrecht) 
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KURT AZESBERGER 
(Egist) 

Tenor. Absol ent Konserwator ium Brucknera w Linzu 1 Uniwersytetu Muzyki i Sztuki 
w Wiedniu . gdzie st diowal pod kierunkiem H1Jde Rósset-Majdan , Kurta Equiluza 
1 Petera Schreiera W 1991 ouzymal ministerialną nagrodę tm Mozarta przyznawaną 
mlodym artystom za interpretację . Ma w wo1m repertuar?e partie Tytusa w Łaska
\•1ośc1 Tytusa (Volksoper w Wiedniu), Egistosa \\ Elektrze (Brucknerhaus' Linzu pod 
d\'rekcią Franza "lelser- bsta i Berl1r'lska Opera Państwowa pod dyrekq Daniel 
Barenbo1ma) . Arcykaplana w ldomeneo MoZllrla (feshwale w Baden-Baden i Sal
zburgu\, Fr ha w Zlocie Renu Wagnera {Catan1a). Waltera von der Vogelweide w Tan
nhauserze (Accadem1a dl Santa Cec1l1a w Rzymie) Blazna w Wozzecku Albana Berga 
pod dyrekqą Claudio Abbado (Festiwal Wielkanocny w Salzb rgu) Ponadto wystą 

pi! w Uprowadzeniu z seraju " Tea1ro Mass1mo w Palermo 1 Turynie, byl Eg1s1osem 
w Elektrze w Teatra La Fen1 e 'N Wenecji 1 1mem w Z/ocie Renu, Hio

bem podczas praprem1e opery kośc1elne1 Ja, Hiob Thomasa Daniela Schlee ego podczas Karynckiego Lara 
2007 1 potem 2008 . Wazrne1sze występy ·oncertowe w 1ego karierze ro. Czarodz1e1sli1 flet z Sir Colinem Davisem 
i London S mpl1ony w Madrycie . Manfred Schumanna 7 Fiiharmonikami Berhnskimi 1 Claudio Abbado. Psa/mus Hungaricus Zol · 
tana Kodaly' go w Gewandhaus w Lipsku Królowa wrózek (Oberon) Henry ego Purcella w Landestheater w Linzu Wmterre1se Zen
dera w adryci esjasz Haendla w lnnst)rucku Stworzenie świata Haydna w Linzu K!ól Dawid Honeggera Melk, M1ssa sotem
nis Beethovena w Most;wie pod dyrekqą 1ad1rnira F1edos1eje 1a Bevor es ?u spa/ ist Friedricha Cerhy w Lizb me. Występuje 
na na1w1ększych scenach. szczególnie zaslyną l z interpre1acji Ewangelisty Pas1ach Bacha: na fes11walu w Salzburgu. Fest11 alu 
N1elkanocn m w Wiedniu , w Concertgebouw w Amsterdamie. w Hadze. Royal Fest1va1 Hall w Londynie, w PradLe, w w1edensk1m 
Konzerthaus oraz t us1kverern . w Tel Awiwie, Berlinie Mediolanie, Lu ern1e. Paryzu , stępując z dyrygentami takimi , jak Rafael 
Fruhbeck de Burgos Fran1 Welser-Most. Riccardo Cha1lly Michael Gielen Kurt Masur i N1kolaus Harnoncourt 1ele nagra! dla 
radia 1 na CD: Księga s1edm1u pieczęci Schmidta z Mus1kvere1n w W1 dniu pod dyrekCJą Horsta Steina, Cantatae profanae Bach 
1 K!ezus Keisera pod dyrekqą Rene Jacobsa Lazarz Schuberta pod dyrekqą Helmutha R11!1nga Drabina Jakubowa Schónberga 
po ayrekc1ą Ehahu lnbala. Apokalipsa w Jana Franc;aixa, 1ss brev1s Mozarta pod dyrekcją Nikolausa Harnoncourta . Msza 
i<oronac 1na pod d rekqą Leopolda Hager 

MARK SCHNAIBLE 
(Orestes i 

Bas- aryton Występuje w USA, skąd pochodzi. i za granicą Ostatnio zadebiutowal 
w partit Joch naana w Salome Straussa w Cedar Rapids Opera Theatre w sianie Iowa 
wykonywa! ez partie . Rambaldo w Jaska/ce Pucciniego w Opera ampa. Kapuleta 
w Romeo 1 Julu Gounoda w New Orleans Opera. Z Utah Symphony wystąpi! 
w Stworzeniu swiata Haydna, byl tez Hrabią w Weselu Figara w Gl1mmerglass Opera 
oraz Friedrichem w pćlnocnoamerykańsk1ej premierze scerncznei Zakazu 1mlosc1 
Wagnera Wcześniej wykonywa! partie Escam11!0 w Carmen w New Orteans Opera . 
t. ulową rolę w Gianni Schicchi Pucc1111ego w Opera Tampa , Anodate w Kserksesie 
w Boston Baroque , Don Alfonso w Cosl fan tutte w Shreveport Opera Występował 
w /0V1s et Cloti!de Bizeta z Orchestre National de Lille (dyrygent Jean-Claude Casa
cJesus) p1ewa1 part ię Biterolfa w nowe1 inscenizac11 Tannhausera autorstwa Roberta 
Carsena (dyrygent Seiji Ozawa) na Tokyo Opera Noman Fest1val Ponadto Leporell 

w Don G1ovanmm - Boston Baroque oraz Utah Opera, partia tytutowa w Sweeney Todd w Shreveport Opera, wiele glównych ról 
w teatrze w Lubece . m.1n . Czterej Le trzy w Opow1es iach Hoffmanna, Dr Schón w Lulu parti tytulowa w Lata1ącym Holendrze. 
Orest w Elektrze . Pizarro •1 F1del1u , Rajmund w Lucji z Lammermooru. Lorenzo w Kapulet1ch 1 Montekicn Śpiewa! partię Escam11Ja 
w Carmen . w tym nadawany przez radio •Nystęp l Radiową Orkiestrą yrnfoniczną Saarbrucken od dyrekcją Michaela Sterna. 
Colhne·a Cyg nem w Operze Kllońsk1e1 rolę lytulową w Juliuszu Cezarze 'N Utah Opera Mehstolelesa w Fauście w Shreve
port Opera i EJ Pa Opera. ysriwego w Rusa/ce z Christophem Eschenbachem podczas festi 1.1alu muzycznego -. Szlezw1ku
Holszt me oraz z Franzem Welser-Moslem w operze w Zurychu . Laureat pres11zowego Międzynarodowego Konkursu Operowego 
w Ma1syh1 , często występuje we Franc1i Podczas lestiwalu Choregies d 'Orange wykona! partię Barona Doupllola w Traviacie pod 
dyrekqą Bertranda de Billy ora stąp 1 I Carmen pod dyrekcją Michela Plassona Śpiewa ! ponadto partię Figara w Weselu 
Figara w Opera d Avignon. Metz Opera 1 Grand Theatre de Tours oraz odbyt tournee p Francji z Orchestre Poitou-Charentes 
z Porami roku Haydn . Równie s vobodnie czuje się w repertuarze koncertowym Clov1s et C/011/de Bizeta z Les Flanenes Mus1cales 
de Reims 1 Jean-Claude em Casadesus Zamek Sinobrodego z Utah Sympnony i Keithem Lockhartem. Stworzenie świata Haydna 
z Jerozolimską Orkiestrą Symloniczrią i Davidem Sternem. Jego repertuar obe1mu1e ponadto Eliasza 1 Sw Pawi Mendelssohna, 
Reqwem Durulie o, Faurego, Mozarta, Brahmsa i Verdiego, Mesjasza Ha ndla, Gurrelleder Schónberga . Bacha Mszę 11-mofl. 
Pasię wedlug Św Mateusza 1 Pasję wedlug św Jana. IX Symfonię Beelhovena I Pory roku Haydna 
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REMIGIUSZ ŁUKOMSKI 

rPiastun Orestesa) 

Bas . Absolwent ,vydz1alu wokalnego Akadernn Muzyczne1 Im Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie pror Wlodz1m1erz zalewskiego Zdeb ca nagród I vyróz
nien m in 11 Konkursie Wokalnym w Dusznlkach-Zdro1u (2002) w X M1ędzynaro o
vym Konk rsic 1tuki Wokalne1 1m Ady San (2003) w Jinale Międzvnarodowego 
Konkursu Wokalnego Hanclea Darclee w Rumunu (2003) oraz nagrody specjalnej 
dla na lepszego polskiego wykonawc podczas V Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego 1m Stanisława Mon1us2k1 (2004) Ma 1 swoim repertuarze najwazn1ej-

z role basowe m 1n . 1ako Colline w La Boileme Pucinniego, Komandor w Don 
G10 anmm Mozarta , Grem1n w Eugeniuszu Omeg1111e Cza1kowskiego Mathieu 
w Andrei Chenier Giordana. Pistol w Falstaffie Verdiego. AJ!am ras w Lodoisce 
Cherubiniego Skoluba w Strasznym dworze Moniuszki Melchtal w //helm1e Tellu 
Rossiniego, Zuniga w Carmen Bizeta Sparałuc1le i onterone w Rigoletc1e Ver

d1eg Geronte w Manon Lescaut Pucciniego Operle Narodowei zaśpiewa ! w Gosi fan tutte Mozarta [19 ). Janku Zelen
skiego (2000) Eugen1USZLI Omegm1e Cza1kows1<1ego (2001 ), Andrei Chemer (2005) . Wys1ąp1I równiez w operze Berga Woz
zeck (2006) w nowej inscenizac1i La Boheme Pucciniego (2006) Czarod.ciejskim flecie Mozarta (2006) oraz w spek1aktu 

kramie czarodzie)Skiego fletu (2007). Wspólp racował m.1n. z Grzegorzem Jarzyną (Don G1ovanm Mozarta, 2007). Mac1e1em 
Prusem (Eugeniusz Oniegin Cza1kowskiego. 2 01) , Krzysz1olem aJl1kowsl;1m (Wozzeck Berga 2006) Ah1m m Freyerem (Cza
rodz1e1sk1 flet Mozarta. 2006) Michałem nan1eck1m Don Giovanni Mozarta 2009) czy Karstenem W1egandem (R1goletto Ver
diego. Don Giovan111 czarta 2009\. - Mariuszem Tre1tńsk1m praco al podc7.as realizaCji oper· Andrea Chen1e1 Giordana (2005) 
La Boheme Pucciniego (2006), Trawata Verdiego (2010) Wspótpracu1e ze wszystk1m1 w1odącym1 teatrami operowymi w Polsce a od 
sezonu 2009/201 O je t solistą Deutscl 1es Nationaltheatci w Weimarze w Niemczech Uczestnik na1wazrnejsz eh polskict1 lest1wail 
Ma na swoim koncie wiele nagran w tym operę Fals/alf erdiego, Lodoisca Cherub1n1ego czy Credo Penaereckiego W na1bl1z
szym czasie zmierzy się z rolą Fie ca " Simone Boccanegra Verdiego inaugurując sezon v Operze We1marsk1e1. 

MAGDALENA IDZIK 
{Powiernica} 

Mezzosopran Jest abso lwentką Akademii M zy zne1 1rn Fryderyk Chopina 
w Warszawie w klasie śpiewu solowego prof Malgorzaly Marczewsk1e1 Studia 
kontynuowala w Mediolanie pod kierunkiem V1ttor10 Terranovy 1 w L ndynie u Joy 
Mammen Otrzymala stypendium Promoc1a Talentu przyznawane przez FundaC]ę 
E:viy Czesze ko-Sochack1ei N 2001 roku ukonczyla ve Wloszech Akademię Ros
s1rnowską po kierunkiem znakon 11eg dyrygent Albert Zeddy Na scenie Teattu 
Wielkiego Opery Narodowej zade iulowala w spektaklu Śpiewnik domowy Sta
r11slawa Moniuszki w reżyserii Marii Follyn W swoim bogatym repertuarze artystka 
ma wiele part11 mezzosopranowych między innymi w takich operach iak Euge
niusz Oniegin Czajkowsk.ego, Jaś ' Malgosia Humperdincka. Straszny dwór Hra
bina Moniuszki , Wesele Figara, C?arodz;e1ski flet Mozarta, Krakowiacy 1 Górale 
Kurp11isk1ego. LuCJa Lammermooru Donizettiego , Magiczny doremik Ptaszyń

skiej Janek Żeleńskiego , La rondine Madame Butterfly Pucciniego, Podróz do Reims Ross1n1ego. Salome Richarda Straussa, 
Carmen Bizeta, Rigoletto Verdiego. Śp1ewala także rolę Hudet w musicalu Skr7ypek na daclit1 Rolę Maddaleny w Podrózy 
do Reims k.reowala takze w Pesaro na 1aproszerne Rossini Opera Fest1val Z zespolem Opery Narodowe1 uczestnrczyla 
w występach go · cinnych na Cypr/ e, w Japonii 1 Hiszpanii W rep0rtuar1e oralory1no-karitatowym I p1eśn1arsk1m stępowal 

w kra1u I w granicą (rn 1n. w Amsterdamie. Brukseli Kolonu Luksemburgu. Paryżu WalenCJI, NoNym Jorku, Toronto 1 To 10) 
Wspólpracowa a z takimi dyrvgen ami 1ak Łukasz Boro vicz Tomasz Bugai . Ja ek KaspsLyk Kazimierz Kord Micha! Nestora icz 
Marcin Nalęcz· N1es1olowsk1. Tadeusz No1c1echowskl, M1roslaw Jacek Blaszczyk Alberto Zedda, Marcello Rota . Will Crutchf1eld 
Antonino Fogliarn , Valery Gerg1ev, T1z1ano Severirn Waznym wydarzeniem w karierze śpiewaczki I yl udzial w wykonaniu Reau· 
iem Mozarta podczas uroczystego koncertu dla królowe1 belg1jskle1 Fabioli w piątą rocznicę śmierci króla Baudouina . Wystąp1ta 
w lyn ym koncerc: galowym Andrea Bocellego w Teatrze W1elk1m w lodzi Wzięta takze udzial w koncercie po · w1ęconym pamięci 

Giuseppe S1nopoltego Piza) oraz w urocz ste1 gal! Gwiazdy dla Europy pod batutą argentyńskiego tenora 1 dyrygenta Jose Cury. 
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JUSTYNA SAMBORSKA 
(Niosąca tren) 

So ran Justyna Samborska 1esl studentką V 1oku wydlialu wokalnego Un1 vers -
1etu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie sp1ewu solowego ad Jolanly Janu
c1k Umiejętności 111okalne doskonali la na M1ędzynarodo •JYCh Kursach Muzycznych 
'łspólpracuiąc z Anną Marią Ferrante. Chr1stą Lud v1g . Teresą Zyhs · Garą oraz Fran 1-
sco Ara1zą Jest t aurealką wielu konkursów. m in I Ogćlnopolsk1ego Konkursu 'okal
nego 1m Krystyny Jamroz (Kielce. Il i nagroda) Ili Międzyuczelnianego Konkursu 
Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artyslyczne1 im. Edmunda Kossowskiego (' arsza va . 
Nagroda Specralna Programu 2 Polskiego Radia) IX Ogótnopolsk1ego Konkursu 
Wokalnego 1m Haliny Słoniowskiej (Dusznik1-Zdro1 li różnienie) I Królewskiego 
festiwalu Wokalnego (Warszawa wyrótrnenie). VI Fes11waJu Wokalnego, Belcanto · 
2008 (Na łęczów, Zloty Sio \11k) IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Ziole Glosy 
Mazo\ sza (Warszawa, li nagroda 1 nagroda specjalna za szczególne predyspozy

cie estradowe Jej bogaty repert1mr zawiera arie operowe, operetk w . p1eśrn, utwory sakralne oraz kompozyCJe współczesne 
W czerwcu 2008 r. kreowaJa partię Zoft1 w operze Halka (wers1a wileriska) Mon1uszk1 (Radiejowice Dom Pra y Twórczer ) W maju 
2009 r wz1ęla udział 1 „5 Classic Night 2009 Nutl Blanche" ( Zurych) Artystka prowadzi bogatą d71ałałność koncerto vą kraju 
i zagranicą 

KAROL KOZŁOWSKI 
1Mtod sluga) 

T1mo1 W 2007 roku ukończy ł z wyrózn1eniem Akademię Muzyczną w Gdańsku w kla
sie Stanisława Daniela oll1nskiego. Jest również absolwentem Wydz1alu Rzeżby ASP 
w Warszawie W 2005 roku otrzyma! li nagrodę na Międzynarodowym Konkur
sie Wokalnym Hanclea Darclee w Braila Na profesjonalne1 s enie śpie11 al 1u '. 
jako studem (Don Curz10 •1 Veselu Figara Mozarta w Operze Baltyckie1. 200 r) 
W ramach Sezonu ova Polska we Francji w 2004 roku wy tąp i l w wer alsk1m 
Tlle Ir oritansier jako Oebalus w Apollu 1 Hiacyncie Mozarta Śpiewał obok 
Sylvii Geszty na festiwalu Mus1ca Mallorca na Majorce oraz jako tyt u łowy Serse 
w operze Haendla portczas Bergedorfer Musiktage w Hamburgu-Bergedorf 
W 2006 roku p nowrne wystąpił na deska h Opery Baltyck1ej jako ozart w ope
rze Rimskiego-Kor.sakowa Mozart i Salieri Z orkiestrą Opery na Zamku v Szczec1-
n•e wykonał P1esni Hafiza Sryrnanowsk1eg (2007 r). a w roku 2009 wystąpił 1ako 

Damazy w koncertowym wykonaniu opery Moniuszki SJraszny dwór wieńczącym sezon artyst czny Opery 1 Fill1armon11 Podla
skieJ Współpracowa l z orkiestrą Sinfonia varsovia , Polską Filharmonią Kameralną-Sopot. Orkiest rą Kameralną Hanseat1ca. 
Wroctawską Orkiestrą Kameralną Leopoldmurn W latach 2007-2009 byt solistą Opery roctav skie), kt rej zadebiutował jako 
Alfred w Zemscie ietoperza Johanna Straussa 1 wykonywa! partie. Tarnina w Czarodiie1sk1m /lecie Mozarta. Hrabiego Ałmavivy 

w Cyruliku ew1lsk1m Rossiniego Cass1a v Otellu erd1ego 1 Archanioła w Raju traconym Pendereckieg _ 2009 ro u zadeblu
towal w Teatrze Wielkim Operze Narodowe1. jako tlellozzo w Lukrec11 Borgu Don1zetllego. gdzie występu 1e rown1ez 1ako G1zes 
w Strasznym dworze Moniuszki 1 M1sa1 ł w Borysie Goduf"'Ow1e Musorgskieg 
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MIECZYSŁAW MILUN 
(Stary slugaJ 

Bas. Studia ukońclyl na wydziale wokalno-aktorskim Akadern11 Muzyczn J we Wrocła
wiu. Byl solistą PańStwowei Opery we Wroclaw1u gdz.1e zadeb1utowat partią Skoluby 
w Strasznym dworze Moniuszki Od 1986 r. związany jest z Teatrem Wielkim w War
szawie (z przerwą w latach 1988- 1990 gdy byl solistą Badisches Staatstheater 
w arlsruhe) . W1elok1otnie wys1ępowal za granicą. wykonuiąc m.1n partie Koń 

czaka w Księciu Igorze Borodina (Staatsoper Wien. 1993) . Osmina w Uprowadze
niu z sera1u Mozarta (Staatstheater Karlsrut1e sezon 1989/1990) , Bolkońskiego 
w Wo1me 1 poi<OJU Prokofiewa (Staalslheater Karlsruhe 1990) . Rocco w Fide
/tu Beethovena (Teatr BolszoJ, 1992) . solo w IX S mfoni1 Beethovena (Filharmo
nia w Bonn. Berlinie lunchu. Londynie, 1993), partia tytułowa w Don Pasquale 
Gaetano Donizetllego (wers1a hlmowa . kooperaqa wlosko-polska .1988) Wolanda 
w Mistrzu 1 Malgor7acie (bezpośrednia transmisja przez telewizję 3SAT 1992) oraz 

Mustafy ve loszce w Algierze Ross1n1ego (Lin , 1999) W tatach t980-90 byl wykładowe Akadem11 Muzycznej w Wrocławiu . 

Repertuar w Tealrze Wielkim - Operze Narodowej : Beethoven F1de/10 (Rocco). Bogusia ski/Stefani - Krakowiacy 1 Górale (Mle-
hodmuch). Borodin Knraż Igor (Kończak).Cza1kowsk i Eugeniusz Oniegin (Gr1em1n),Dornzet11 Don Pasquale {partta tytułowa), G1or

dan Andrea Chenrer (Schrn1d1. Dumas), Moniuszko Hraoma (Chorąży), Moniuszko Halka (Slolnik) Moniuszko Straszn; dwór 
(Skoluba) Moniuszko Ve1bum nobile (Serwacy\ Mozart Czarodliejsk1 flet (Sarastro) Mozan Uprowadzenie z sera1u (Osm1n) . 
Mozart Wesele Figara (Banolol . Penderecki Rai wracony ( oto llJ .Prokołiew Wo1na i pokóJ (Bolkonski Kutuzo1 ), Puccini Madame 
Butterfly {Bonza). Puccini Turandot (T1mur).Ross1n1 Cy1U/1k sewilski (Don BaLyl10). Rossini Wtoszka w Algierze (Mustafa). Sikom 
Wyiywacz serc (Ksiądz Pleban). Smetana Sprzedana narzeczona (Kezat) , Szymanowski Król Roger (Arch1ere1os), erdi Don Carlos 
(Filip li 1elk1 lnkwiz _ tor) Verdi Aida (Faraon Ramt1s). Verdi Bal maskowy (Ribb1ng) erdr Nabucco (Zaccana), Verdi R1golet10 
(Sparafucile), Wagner Parsifal rTlturell . Wagner Lohengrin (Kroi Henryk) . Wagner Zmierzch bogów (Hagen). Wagner Z/oto Renu 
(Fasołl),Ptaszyr'lska Magiczny Dorem1k (Maestro Bemol) Verdi Ote// (Lodow1c).Debussy Pe/eas 1 Melizanda (Arkel) . 

MONIKA BLANDYNA MYCH 
(Nadzorczyni) 

Sopran. Absolwentka Warszawsk1e1 Akadem11 Muzycznej 1m F Ct1opina w klasie 
prof Bożeny Betle Podczas studiów brala udz1al v przedstaw1en1ach oper Ja~ 
1 Malgosia Humperdincka w Kielcach oraz Don G1ovannre90 Mozarta w Teatrze 
Małym w Wnrs1awie Występowała na koncertach poświęconych t órczoścl 

Straussa. Żeleńskiego, Nowow1e1sk1ego. Brahmsa, Schuberta oraz Verdiego 
Debiutowała w Teatrze W1elk1m w Poznaniu w koncertowym wykonaniu opery 
Ernani Verdiego, w parti i Elviry {2003 r J W styczniu 2004 r pojawi la się ponow
nie na deskach tego teatr w rol i Hrabiny 11 Weselu Figara Moza1 ta. a w marcu 
tego roku w part11 Maddaleny w Andrei CMnrer Umberto Giordano W 2002 oraz 
2003 r występowała na koncertach u boku Wiesława Ochmana Występu1e 

z rec1lalam1 w Polsce I za rar11cą Śpiewa ła takze z orkiestrami Fllharmon11 Biało· 

s1ock1e1 oraz Zabrzansk1e1 W Operze arodowej debiutowała partią Maddaleny 
,... Andrei Chenrer Giordano w pażdzierniku 2005 r 2006 roku wz1ęla udział w św1atowe1 prapremier Le opery Rogera atersa 
<;a ira w Poznaniu . wystaw1ane1 następnie rowrnez w Ki1ow1e W 2009 roku zadebiu towała na deskach Gr8Jl Teatre del Liceu 

Barcelonie. parlii Roksany v.. Któtu Rogerze Szymanowskiego. Jesl aureatką licznych nagród m 1n . nagrody 1m Giu-
seppe Verdiego , agrody lnstytuC}i Promocii i Upowszechniania Muzyki .Sil 1a" z Katowic . nagrody dyrektora Opery Wr -
clawskiej nagrod peqalneJ n XXII M1ęd7ynarodowy Konkursie okalnym Hans Gabor Belvedere ,... Wiedniu (2003 r) 
Do na1wazrne1s?ych partii operowych w repertuarze zalicza Elvlrę (Ernanr Verdiego) , Desdemon (Otello Verdiego) . Linę (Stif
felio Verdiego), Maddalt:>nę (Andrea Chenier Giordano) , Hrabinę (Wesele Figara Mozarta) Pam1nę I I Damę (Czarodz1e1s1<1 Flet 
Mozarta) , Fiord1hg1 (Gosi fan tulle Mozarta) , Tatianę (Eugeruusz Oniegin Cza1kowsk1ego}, Agatę (Wolny strzelec Webera). ane 
Ani 1ne 1 Mane Mar ianne ((:a 1ra Walersa). Bettsy (Henryk VI na lowach Kurpilisk1ego), Aurorę (Aurora Hoffmanna) . Roksanę 
(Król Roger SLymanowsk1ego). ElZb1e1ę (Tannhauser Wagnera) Od września 2004 r jesl solistką Tealrv Wielkiego 11TI Stanisława 

ornuszki v Pozn niu. 
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AGNIESZKA REHLIS 
(Sluzebna I) 

Me72osopran UkO!lczyla L wyrózn1ernem studia wokalne w Akadem11 Muzycznej we 
Wro ·fa MU ( 19961 Uczeslmczyla k1łkakro nie w kursach m1strzowsk1ch min u Kry· 
styn Szostek· Radko •:ej. Adele S1ol1e. Ctms11ana Elsnera 1 Gerharda Kahry ego htó· 
rych - w1ericzeniern były koncerty w ramach Festiwalu Muzyki OralOl)'jno-Kantatowej 
„ ral1slavia Canla11s· Od roku 1996 do roku 2007 była solistką Opery Wroclawsk1ej. 
gdzie zadeb1utowala partią Jadwigi w Strasznym Dworze SI Moniuszki Zreal1zo-

la larn iele innych lllacząc h ról min w operach G Verdiego, Ch. Gounoda 
W A Mozarta G. Bizeta . Z Rudz1nsk1ego. Z Operą Wrocławską odbvla lour
nee N emczech Holandii Belgii. A glii. Irlandii Francji loszech 1 Ta1 
wanie Uczestrnczy1a równ1ez w wielkich widowiskach operowych oobywa1ą· 

cych się w Hali Ludowej ve roclawiu W Teatrze 1elk1m - Operze Narodo
we1 tadeb1u1owa1a w 2003 roku 1ako Fenena w Nabucco Verdiego Artystka 

konu1e główn ie dz1ela oratory1ne 1 kant ty W s oim repertuarze ma ponad sz śćdZJesiąl lego typu pozycji od ul :varów 
J. . Bacha do kompozycji K Pendereckiego. Koncerto tala w sal eh l1lharmon11 w Polsce 1 w uropie Brała udział w międzyna

rodowych lestiwalach mm w Wielkano n m Festiwalu Ludwiga van Beetho ena Wratisla 1 Cantans", Fesliwalu Chopina skirn 
w Dusznikach-Zdroju, Międzynarodowych Spotkaniach Wschód-Zachód w Zielonej Gór1e Feshwalu Kra1ów Bałlyck1ch w Toruniu, 
Usedorner Music Fesllval w Peenernunde, Feshval Pablo Casals\ Prade . Festiwalach Muzyki Sakralnej w Marsylii 1 Norymberdze, 
George Enescu International Festivał, Rhe1ngau Music Fesli al Schlesw1 -Holstein Music Fest1 'al Jnlernat1onril Music Festlval 
„Contrasls ' we Lwowie „Praskie Jaro· , Bei1ing usic Fes11val Wiei krotnie uczestniczyla w koncertach pro~ adzonych przez 
Krzysztofa Pendereckiego w kraju 1 za granicą 

KATARZYNA SUSKA 
(Sluzebna 111 

Mezzosopran Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jag1elloń kim oraL 
wyclz1ału wokałno-akto1 skiego Akadem11 Muzycme1 w Krakowie w klasie lzabP.lh Jasir\· 
sk1e1-Buszew1cz (Z wyrózrnemem) Deb1utowala w Antwerp11 na urocz styrn kon erc1e 
poswięconym pam1ęc1 G1lelsa ( 1985) Na scenie operowe1 po rat pierws1y stąp1la 

1ako Meg Page w Falstaffie Verdiego po czas Festiwalu FJandry1sk1ego w Mechelen 
(1986) Byl stypendystką Fonds Alex de Vries 1• Antwerpii (1985) R lia Belgijskiego 
(1986 udz1a1 w Europe1sk1m Cenlrum Sztuki Wokalnej 1 Operow~1) . Associahon Musi
cale de V1Jlecroze (Francia 1987). Ministerst a Kultury i Sztuki (1986) I r7ądu wło
sl\1ego, \' ramach tórego stud1owala śpie 1 w Med10Jan1e pod kierunkiem Aldy Filevi 
(19 8) Olrzyrnala liczne nagrody m.1n 1 1· konanie utv oru Mozart n li Konkursie 
Sz1uk1 okalneJ w Nowym Sączu (198 ). Ziołą Maskę - za k eac1ę Carmen w ope
rze Bizeta nagrodę Prezydent ia ta Częstochowy za zastug1 dziedzinie kullury 

(1994) 1esl łinalislką Konkursu Luciano Pavarottiego w F1ladelf11 (1988) Od 1995 roku zw1ąLana 1es1 z Operą Narodową W repertu· 
arze ma blisko 30 partii m.in. w lakich operach. 1ak. Carmen Bizeta {rola \ytulowa). Oniegin Cza1kowskiego (Olga, t.arina) Kawaler 
s1ebrne1 1ózy Richarda Straussa (Oct v1an) , Cyrulik sewilski (Rosina) 1 Tankred (Isaura) Rossiniego, Don Giovanni Moza ta (Zer11na). 
Madame Butterfly Pucciniego (Suzuki) , Straszny dwor (Jadwiga) 1 Halka fZolia) iornuszk1 Ubu Rex (Matka Ubu) 1 01 bly z Loudun 
(Clalre) PendP.reck1ego. ykonu1e lakze panie solistyczne w przeds1aw1ernach baletowych Gościnnie występowała na scenach 
teatrów operowych w Ankarze. Brukseli Buffalo (USA), Lizbonie . Luksemburgu 1 Lyonie. Brała udz1al w wielu presliżowycl1 fest1· 

alacll operowych 1 sakraln eh. Szczególne uznanie zdobyła 1ako wykonawczym repertua1L1 oratory1nego, występowala niemal 
w calef Europie na recitalach pieśni, w roku 2007 w Op rze Narodo"' e1 z okazji Roku Szymanowskiego Ma na swoim koncie wiele 
nagrań z rejestrowanych na 1 I płytach ( 1999 Zlot a Plyta za nagranie H Ikt Moniuszki w Operze Narodowe1) 
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ANNA LUBAŃS KA 

(Słuzebna Ili) 

Mezzosopran Ukonczyla warszawską Akademię Muzvczną w klasie Krystyny Szoste
k Radkove, Już podczas studiów wiele koncertowała w kraju 1 za granicą (Francja . 
Niemcy. Monako. Szwaicaria) Jest taurealką Międzynarodowego onkursu Wokal
nego 1m Ady Sa11 v Nowym Sączu (I nagroda 1 trzy wyróżnienia 1993), a t akże kon
kursów w Paryzu ( 1994) 1 Brukseli (Konkurs Królowej Elżbiety. 1996) W 1993 roku 
związala się na stale 7 warsza Nską sceną operową gd1ie śpiewa m in Jadwigę 

w Strasznym dworze Mornus1k1. Mercedes w Carmen Bizeta. Florę w Trav1ac1e Ver
diego. Marnę w operze Ptaszynskie/ Pan Martmba , Suzuki w Madame Butterfly Puc
ciniego Eboh w Don Carlosie Verdiego. Emilię w Otellu Verdiego. Madelon w Andrei 
Chenier G1ordan 1 Ili Damę w Czarodz1e1skim flecie Mozart W 2006 r siąpiła 

w Operze Narodowe1 11 koncertowym wykonaniu Rome et Juheue Berltoza pod 
dyrekc ją Marca Minkowskiego. Współpracowała z Warszawską Operą Kameralną, 

wykonując partię Marcelin / eselu Figara Mozarta oraz z Paristwową Operą Sląską w Bytomiu Śpiewała na es1radach filharmo
nicznych Warszawy a takze B1alegostoku, Katowic. Lublina. Opola i Szczecina Gościła na fesllwalu Wratislavia Cantans. Art. sika 
występuje takze 1 repertuarze kame1aln m 1 orator 1no-kan1a1owym W Operze Narodowej artystka występowała Jako Jadwiga 
w Strasznym dworze Moniuszki , Olga w On1eg1me Cza1kowsk1 go, Matka Ubu w Ubu Rex Penderecki go Amneris w Aidzie Ver
diego, M11rgret w Wozzecku Berga, Berta w Cyruliku sewilskim Rossiniego La Vo1x de la Tombe w Opowieściach Hoffmanna 
Offenbacha, Ciotka Pelagra w Magicznym Dorem1ku Ptaszyńskiej , Marta w Fausc1e GounOda i Rosal1e w Przysiędze Tansmana 

ANNA KARASIŃSKA 
(Sluzebna IV) 

Sopran Absolwentka Akadem11 Muzyczne1 1rn I J. Paderewskiego w Poznaniu w kla
sie prof I W1niarskre1 Ukonczyła takze z wyrózrneniem studia podyplomowe w Royal 
Academy of Music w Londynie Uczestniczyła w kursach m1s1rzowsk1ch lmernatio
nalen Mus1ksern1nar We1mer (1993) , Verb1er Fes11val and Academie Verbier (1996) , 
SchlesWJg·Holsle1n Music Fesł1va l (1997) . pracu1ąc pod k1erunk1em takich sław, 1ak 
Brig1tle Fassbaender, Barbara Schl1ck. Elly Ameling Nicolai Gedda, Roger V1gnoles, 
Benna Scholium , Paul Ess 'IOOd 1 Emma K1rkby Laureatka konkursów wokalnyc:1 
w Gdańsku ( 1993 . nagroda specjalna) Międzynarodowego Konkursu Mozartowskiego 

Soulllporl (1995. li nagroda), Mlędz. na1odowego Konkursu 1m J S Bacha w Lip
sku (1998, IV nagroda i n groda speqalna) Finalistka Międzynarodowego Konkursu 
ARO w Monachium (1998) Koncertowała w kraju I za granicą. m •n 11 Anglu Austrii 
FranCJi N emc1ech 1 Szwa1can1. Wspólpracowala z wieloma polsk1m1 t zagranicznymi 

orkiestrami , m.1n z Sinfonią V rso ią , Polską Orkiestrą Radiową i Liverpool Mozart Players Nag a -Jla Polskiego Radia 1 Telew1z11 
W Teatrze Wielkim· Operze Narodowej w 2002 r zaśpiewała partię Mellsande w Peteas1e 1 Mel1zandz;e Debussy eg . Występu1e rów
rnez jako Korynna w Podr zy do Reims Rossiniego Anna w operze Nabucco Verdiego Bianca La Rondine Pucc1n1ego , Kapłanka 
w Aidzie Verdiego, Frasqu1ta w Carmen Bizeta Hrabina d1 Ceprano w R1gotettc1e Verdiego i Hrabina w Przys1 dze Tansmana 

KATARZYNA TRYLNIK 
tSluzebna V) 

Sopran Absolwentka w kalistyk1 warszawskiej Akadem11 Muzycznej w klasie Haliny 
Slon1ck1ej (nagrodzona Medalem Magna Cum Laude") Laureatka licznych m1ędry
narodowych konkursów wokalnycll Koncertowala na scenach i estradach Augs· 
burga , Dubaju, Mosk (Teatr Bolszojl Munster, Paryza. lina 1 na Sycylii , a łakze 
w w1ę szośc1 polskich f1lharmon11 W 1eperluarze posiada wiele operowych partii sopra
nowych z Carmen Rusałki D oraka Fausta Gounoda Juliusza Cezara Haendla, Jasia 
1 Malgos1 Hurnperd111ck Flisa Moniuszki. Verbum nobile Moniuszki, Koronacii Pop
pei \o1on1everdi go, Trav1 ty Verdiego, Cygane11i i Turandot Pucciniego Dydony 
i Eneasza Purcella, a takle par11e Molartowskie z Cosi Ian rutte, Czarodziejskiego 
I/etu, Don Giovanniego i Wesela Figara śp1ewala me tylko polskich teairach 
operowych, lecz takze na scenach rnem1eckicb w Bremie, Monachium 1 Frank· 
furcie Artystka występuje takle w repertuarze kameralnym I oratoryjno·kanta· 

towym Rola Zerllny w Don Giovannim Mo7arta to debiut sp1ewaczk1 na scenie Teatru 1el 1ego -· Opery Narodowe1 (2002) 
Zaśp1ewala takze partie L1set1e w La rondine Pucciniego (2003) . Pnlepy w Damie P1kowe1 Cza1kowsk1ego(2004) Kaplanki 
w Aldzie Verdiego (2005), Papagen w Czarodz1ejsk1m flecie Mo7arta (2006) W sezonie 2006/07 wysląpild w spektaklu dla dzieci 
W Ktamie czarodz1e1sk1ego Ile u Mozarta (Parni a) oraz w La Boheme Pu c1rnego (Musetta) Wykonała takie partię Basi w labo
bome, czy/1 Kral<owiakac/1 1 góralach Kurp1riskiego (2007) 1 M1cael w Carmen B1ze1a (2009) 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Asystenci c1yrygenta GRZEGORZ BERNIAK. MARTA KLUCZYNSKA 

Asystent ezysera BEATA REDO DOBBER 

Asystent scenografa ELWIRA SL'( ZKA. TIJANA TYSKI 

Dyrygen choru MIROSŁAW JANOWSKI 

Pianiści korepetytorz sollstó · MACIEJ GRZYBO SKI. ANNA MARCH INSKA 

Pianiśc i korepetytorz chóru . E A GOC, WIOLETIA LUKASZEWSKA 

lnsp1CJencl: MARZENNA DOMAGAŁO, TERESA KRASNODĘBSKA 

Kierownictwo obslugi sceny . ROBERT KARASIŃSKI , ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Reallzacia św1atel. STANISŁAW ZJĘBA 

Sufler LECH JACKOWSKI, BARBARA SKOWRONEK 

Przygotowanie polskiego tekstu na tablicę świetlną. A DRZEJ WOJTKOWIAK 

wedlug przekladu AGNIESZKI KŁOPOCKIEJ 

Em1s1a tekstu polskiego na tablicy świetlnej. KATARZY A FORTUNA 

Dźwięk IWONA SACZUK ADAM CIESIELSKI 

Dyrektor Techn1cmy · JANUSZ CHOJECKI 
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www.ams.com.pl 

Jako lider w branzy reklamy zewn trznej staramy się łączyć 

wielkie możliwości ze szlachetnymi celamr. Regularnie 1nspiru1emy 

i realizujemy programy z zakresu Społecznej Odpowiedz1alno

śc1 Biznesu. Dziękujer w za przyznane nam wyróżni .nia i zapew

niamy, ze będziemy wspierac po lską kult u rę . 

• Mecenas Kultury 2006 
• Tytuł Business Superbrand 2007 
• Sponsor Roku Arts & Business 2007 
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W programie wykorzystano · 

Karol Szyrnano ski, O twórczości Wagnera, Straussa i Schónberga , [w.) Karol Szymanowski , Pisma . T1 Pisma 

muzyczne , Kraków 1984 , s 194 

Stanislaw Stabryl a, Elektra i Orestes . [w·] Mit-czlowrek-l!leratura , pod red. S Stabryty. Warszawa 1992 , s.211-243. 

Jan Kott . Elektra . Hamlet i Orestesy, [w.) legoz. Z1adame bogów i inne ese1e. Krakow 1999, s.248-275. 

Richard Strauss, Erinnerungen an die ers!en Auffuehrungen meiner Opem , [w:) tegoz, Betrachtungen und Erinne

rungen , Zurich 1949, s 186-189 

Stwosz O . Elektrze ' [w:) lluslrowany Magazyn Tygodniowy „Sw1at" nr 10/1909 . 

Bogdan M. Jankowski Koncert na trzy glosy żeńskie i orkiestrę [w:] „Teatr " nr 5/1971, s.21 

Zdjęcia . 

Bettmann/Corbis (s .1 0-11 . 21 ), Forum (s. 37 i 39) 

Patroni medialni premiery 

I~ 11111'1 [f.1 
Pat roni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

ams ~l> 

Sponsor 1 wykonawca plakatów 1 afiszów Teatru Wielk iego - Opery Narodowej 

Opracowanie programu · Magdalena Gałkowska 

Kierownik Dziatu Literackiego Marcin Fedisz 

Wspólpraca redakcy1na Małgorzata Mokrzysz, Iwona Sieklicka 

Projekt graficzny I real 1.zac1a- Adam Żebrowski I Mi łosz Kaliński, Jacek Wąsik 

Projekt plakatu i oktadki Adam Żebrowski 

Druk Spot Co/or 

Wydawca Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 201 O 

Cena: 15 zł 
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