
Kult Ifigenii wśród Taurów, ludu krymskiego, znanego w aasach antyanych równie 
dobrze jak pokrewni im Scytowie, ay też „nasi" Sarmaci - wziął się z katastrofy. 

Ifigenię, charyzmatyane dziewaę, najpierw cudownie ocalone w Aulidzie, spod noża 
własnego ojca, dzieciobójcy (wśród żądnej niewinnej krwi, wyjącej, aarnosecińskiej 
tłusmy) - zgubioną dla Swoich - odnajdujemy wśród Obcych. Na antypodach ów
aesnego, tzw. cywilizowanego świata. Spadła Taurom z nieba. Horrendum. A może, 

jak w wielu podobnych toposach, odbyła długą wędrówkę? Przybłęda, która znalazła 
gościnę w dalekim kraju? Jak - nie przymierzając - Czarna Madonna, namalowana 
na fragmencie stołu wieaernego, przez Łukasza Ewangelistę, która odbyła długą wę

drówkę ze $więtej Jerozolimy, żeby znaleźć spoaynek i uwielbienie w naszych dzikich 
stronach. 

Ifigenia jest bóstwiona za życia. Przez Toasa, przywódcę Taurów a z jego woli
przez lud jego. Toas daje jej też kluae do władzy. Akt niezwyklej dobroaynności ; 

namasmenie Obcego i wywyższenie Obcego ponad Swoich. Toas ayni Ifigenię 

kapłanką Czarnej Madonny Taurydzkiej, Artemidy. $więtej Dziewicy, Najświętszej 
Panny. Jej wizerunek, odbity w posągu, też niegdyś spadł z nieba. To aarny meteor, 
podobny aaonemu w cudownej świątyni w Efezie oraz - od niepamiętnych aasów 
- w świątyni Ateny - Strażniaki Miasta, na Akropolu. Eidolon, ikona, aaona przez 
Taurów jako $więte $więtych, przyozdabiana przez wieki w wotywne złoto, srebro, 
kość słoniową, heban, w diamentowe, a może i w bursztynowe sukienki. Musiał być 
obiektem pożądań różnej maści flibustierów i rabusiów, jak Ci dwaj; Orestes i Pylades. 
Rabowanie sanktuariów bylo„cool~ tak w aasach pradawnych jak i niedawnych, żeby 
przypomnieć dwóch zagońayków herbu Działosza i Szreniawa, którzy w 1430„odar
li Czarną Madonnę ze złota i klejnotów" (Długosz) . Dzicy? Innowiercy? Nie! Rodowa 
szlachta. Oprychy inspirowane starożytnymi wzorcami bohaterszayzny. 

Orestes i Pylades mydlą nam oay eksklamacjami na temat manipulacji Apolla (ten 
ma zresztą bardzo zie notowania u Eurypidesa) ale knują jak zawodowi rzezimieszkowie 
o alcybiadesowych manierach. Ifigenia sprzeniewierza całe dobro nowego życia, które 
otrzymała w darze, przeciw swoim darayńcom . Spiskuje i zdradza szlachetnego To
asa. Zauroaona przez dwóch zblazowanych dandysów, reżyseruje występny spektakl 
wykradzenia Taurom $więtego $więtych i sromotnej ucieaki. Jej lamenty na temat 
więzów pokrewieństwa, na temat utraconej ojayzny (która potraktowała ją jak rzeź
ne zwierzę) brzmią jak uspokajanie chorego sumienia, usprawiedliwiający niegodny 
akt zdrady. Cała ta, wołająca o pomstę do nieba intryga, wpleciona jest w osnowę, 
z której wyłaniają się dwa przeciwstawne światy; „tych prymitywnych" i „tych cywi
lizowanych''. Idźmy dalej; ,,tych bogobojnych" i „tych światłych"; „tych z ulicy" i „tych 
z salonu";„tych trzeciej prędkości" i „tych pierwszej prędkości''.„ Kto rozezna, którzy są 
depozytariuszami prawdy, ten stanie się zwiastunem nowej, radosnej wieści . 
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