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Andrzej Leder 

ORESTEJA. 
I 

SWIĘTO ZABIJANIA 
Idzie święto. Żona narzuca na zaskoczonego męża szeroki płaszcz, 
a potem, gdy ten zaplątany w fałdy szaty rzuca się i miota, uderza, 
trzy razy. Ciężką siekierą z brązu. Trzeci cios to dar dziękczynny dla 
władcy chtonicznego, „onego Zeusa podziemnego". Mąż, według jej 
słów, „ducha wyrzygnął z krwi strumieniem". Kobieta poczuła roz
kosz. 

Święto zabijania. Syn wraca do domu, po latach, z oddalenia. Mie
czem - a grecki miecz podobny jest do wielkiego, rzeźnickiego noża -
zarzyna kochanka matki, a potem tłumaczy jej, że też musi zginąć. 
Gdy ta odwołuje się do niemowlęcej czułości, do słodyczy matczyne
go mleka, syn waha się. Chwilę tylko, przepowiada sobie: wszak ko
chanek milszy był matce niż jego ojciec. Nienawiść podsyca siostra, 
która widząc jego wahanie, krzyczy: „tnij znów, jeśli możesz!". I syn 
tnie, po raz drugi, skutecznie. 

Ponure kroniki. Czemu właściwie je czytamy? Czemu chcemy 
oglądać je na scenach teatrów? 
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Te sceny coś nam przypominają. Nie tylko to, że nadal większość 

zabójstw w takim kraju jak Polska to zbrodnie, które zdarzają się 

w najintymniejszym łonie rodziny; ciosy zadane przez rozwścieczo

nych mężów - żonom, albo zdesperowane żony- mężom. „Najwięcej 

morderstw popełnia się w Polsce w kręgu rodzinnym. Często pod 

wpływem alkoholu, na przykład podczas świąt, noże wyciągają mąż 

i żona lub konkubent i konkubina. Tak wygląda zdecydowana więk

szość polskich zabójstw" - mówi sierżant sztabowy policji. Jeśli sceny 

z greckich tragedii pozbawione zostaną nimbu, który roztaczają 

przeniknięte magią imiona - Agamemnon, Klitemnestra, Elektra, 

Edyp - przywodzą na myśl doniesienia z kryminalnych kronik, 

opisujących życie społecznych nizin. „Żona podała mężowi wódkę, 

a potem uderzyła go w ciemię obuchem siekiery ... ". Czyż nie brzmi 

to dokładnie tak, jak mordercza intryga Klitemnestry? Że Klitemne

stra miała wyższe powody, że mściła się za ofiarowanie Ifigenii na 

ołtarzu wojny? Że jej mąż „wdzięczną głowę" ich nastoletniej córki 

oddał zabójcom, dbając o to tylko, by zdusić krzyki jej „nadobnych 

ust"? A czyż za większością rodzimych tragedii nie stoją właśnie lata 

upokorzeń, nadużyć, często niespłaconych, okropnych win? 

Jednak dramaty antyczne są dla nas czymś zupełnie odmiennym 

niż pokazywane w sensacyjnych programach telewizyjnych historie 
z „domów złych". 

Kim więc jest dla nas Agamemnon? Kim jest Ifigenia, Elektra, An

tygona, Kreon? Dlaczego wobec ich czynów nie przeżywamy owego, 

chroniącego nas w gruncie rzeczy uczucia oddalenia, które tak łatwo 

pojawia się, gdy czytamy o tym, że w Mławie albo na dalekiej Woli, 

gdzieś tam, ktoś, komuś, coś ... Jak to możliwe, że wciąż dotykają 

w nas czegoś najbardziej wewnętrznego, czego przecież, na co dzień, 
w sobie nie podejrzewamy? 

Magia imion? Owych imion, które przenoszą wydarzenia w sfe

rę pozaczasową, świętą, sferę wiecznego nigdzie, które jest zawsze 

i wszędzie? A więc też w każdym z nas, w najgłębszej intymności 

naszych przeżyć? Wiemy przecież, że Edyp zamieszkuje w każdym, 

więc może Elektra - w każdej? A z nią Orestes? Ale dlaczego nie Kli

temnestra, z dreszczem rozkoszy po upuszczeniu krwi mężowi. .. ? 
Ale przecież właśnie my, widzowie teatrów, nikomu krwi nie 

upuszczamy. Latami żyjemy, przełykając drobne upokorzenia, gro

madząc nigdy niespłacone, własne i cudze winy, hamując mordercze 
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ciosy. Albo zadając je symbolicznie słowem, gestem, spojrzeniem; 

tym, co „nie zabija, ale przecież boleśnie rani" - jak pisał Tukidydes. 

Nie zabijamy. Tak działa zakaz. Wewnętrzne prawo, które łamie

my w gruncie rzeczy niezwykle rzadko. Pęta, nałożone na ruch ręki, 

powodujące, że dla ogromnej większości ludzi świat Edypa, Orestesa, 

Antygony to nie światy doświadczenia, lecz raczej światy wewnętrz

ne, głęboko ukryte, nieprzemierzone. Światy, których właściwie na

wet w sobie nie podejrzewamy, które poznajemy bardzo rzadko, gdy 

nagle zrobimy coś okropnego albo wielkiego, nie wiadomo czemu, 

nie wiadomo skąd ... 
Ten wewnętrzny zakaz ma potężną właściwość: zamienia ciosy, za

dawane toporem, mieczem czy nożem, w lekkie i prawie nieuchwyt

ne, a jednak niezwykle skuteczne, słowa. Przenosi ludzkie konflikty -

nienawiść, zemstę, chęć upokarzania - w sferę języka, słów wypo

wiedzianych i tych, które nie padają, choć powinny. Rany w tej sferze 

są głębokie i bolesne, rozkosz triumfu - wielka, a jednocześnie prze

cież krew krąży dalej w żyłach; każdego dnia każdy znowu budzi się 

i wstaje, by toczyć swe zmagania. 
Orestes się wahał. Pytał Piladesa o to, co ma robić; ten, strażnik 

praw zemsty, przypominał mu o obowiązku. Przymuszony, Ore

stes „ciął" matkę i wahał się dalej: „zabiła? Prawda li-to?„." - pytał 

sam siebie, choć w gruncie rzeczy wątpliwości być nie mogło: zabiła, 

a ślady tego nadal plamiły płaszcz ojca. Ale wahanie Orestesa po

kazuje głębokie pragnienie, ujawniane przez tragicznych bohaterów: 

móc tak zabić, by zabity nadal trwał. Zamordować, doświadczyć ze

msty aż do granic i nadal cieszyć się tą, najbliższą przecież, osobą, 

którą przed chwilą się uśmierciło. Mieć boską moc: w każdej sekun

dzie unicestwiać i wskrzeszać. 
Im nie było to dane. Każdy ich gest obciążony był nieodwracalnym 

skutkiem, ich istnienie miało więc ciężar prawie nie do udźwignięcia. 

Ciężar - jak zauważa Jan Kott, najprzenikliwszy chyba polski autor, 

który greckie tragedie próbował przemyśleć - najbardziej ludzki, bo

gom w istocie nieznany. Człowiek zna śmierć, ani zwierzęta, ani bo

gowie jej nie znają. Taką lekcję dają nam Ajschylos i Sofokles. I dlate

go ciągle chcemy do nich wracać. Odnajdujemy tam obraz ludzkiego 

istnienia z jego największym ciężarem, przytłoczony nieuchronno

ścią związku intencji, uczuć, myśli i ich morderczych konsekwencji. 

Obraz, przed którym chronimy się poprzez uwewnętrznione prawo, 
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zakazujące czynów nieodwracalnych. Obraz, który jednak przyciąga 
nas swoją potężną grawitacją, przyciąga swoją prawdą. 

Prawo moralne, zakaz przenoszący zadawane ciosy w sferę słów, 
w sferę symboliczną, w sferę języka, daje nam w pewien sposób bo
ską „lekkość bycia". „I będziecie jak bogowie ... " - w tym właśnie 
sensie, że jak nieśmiertelni, możemy codziennie zadawać rany, po 
których nadal trwamy, żyjemy obok siebie, uśmiechamy się, pytamy 
o samopoczucie, załatwiamy sprawy, kochamy się ... By po jakimś 
czasie znowu walczyć, mścić się, dręczyć. Dzięki temu ludzki świat 
jest bardziej znośny, a śmierć w nim mniej obecna. Dzięki temu tych, 
którzy upojeni w czasie rodzinnych świąt wyciągają kuchenne noże, 
możemy traktować z góry, jako nam obcych. 

Za tę lekkość, nieznośną lekkość, płacimy jednak pewną cenę. 
Nasze walki, ciosy, zemsty, choć w gruncie rzeczy głębokie i bole
sne, wydają się nie do końca rzeczywiste. Więc mówimy: nie użalaj 
się nad sobą, nie płacz, nie histeryzuj ... Wchodzimy w codzienność, 
Orestesa i Elektrę zamykając gdzieś bardzo głęboko w sobie. Para
doksalnie, tęsknimy jednak do nich. Do świata nam niedostępnego, 
gdzie bliskość między bratem a siostrą staje się bliska do niemożliwo
ści, a zemsta na krzywdzących naprawdę przynosi śmierć. 

Tego świata szukamy w teatrze. 
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Krzysztof Pawlak 

O SMĘTNYM LOSIE 
TEGO DOMU 
I wazy wypełnia prochem ulotnym, 
A nie człowiekiem 

Podobno klasyka ma swój odpowiednik w kanonie. Należy do kano
nu, jest jego rezydentem nawet. Lecz co jest kanonicznego w klasyce? 
Zapytajmy inaczej: co czyni klasykę klasyczną? Stare, co tam stare, 
odwieczne, trwające w tekście, co na nowo, w niekończącym ciągu 
powtórzeń się artykułuje. 

Mówią, że to człowiek jest tym odwiecznym, lecz to za proste, zbyt 
idylliczne. Wolę ująć to inaczej - stawanie się człowiekiem, oto co 
najstarsze, co nie miało przed sobą innego losu jak stanie się klasyką. 

Niebawem zostanie przedstawiona wam, widzom, klasyka w po
staci Orestei - opowieść o rodzinie, o środowisku, w którym ledwie 
człowiek staje się, bo ma się stać, właściwym człowiekiem. Ta zapo
wiedź, na pozór banalna, albowiem może pobrzmiewać echem kina 
familijnego, z trudnością daje się złączyć z klasyką. A jednak to nie 
Kevin sam w domu, nie rodzina tworząca przyjazne środowisko dla 
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istnienia urwisa, nie rodzina, w której dzieci ratują małżeństwo ro

dziców przed rozpadem, ani też nawet chaplinowski Brzdqc, w któ

rym nasycona czułością przyjaźń tworzy zastępcze środowisko dla 

istnienia dwóch sierot. To nie o tym historia. Nie znajdziecie w niej 

tkliwości czy radosnej beztroski, dorosłych dzieci w opozycji do in

fantylnych rodziców. Ajschylos, ale nie tylko on, daje świadectwo 
w swej Orestei czemuś innemu. To coś nie jest fantazmatem. To coś 
jest esencją. 

Na początku jest okropny czyn. To punkt startu. Reszta to tylko 

jego owoce. Oto Agamemnon skazuje na śmierć, uświęconą przecie, 

aczkolwiek przerażającą, swą córkę Ifigenię. Co o tym decyduje? Nie 

ojciec swym suwerennym wyborem, tylko wyrokiem wróżb. Wyją

tek? Skądże znowu. Los pośmiertny brata Antygony nie wyborem 

siostry się dokonuje, lecz decyzją Kreona. A Abraham ze swym sy

nem Izaakiem? Czyż i w tym wypadku wybór nie jest pozostawiony 

w gestii kogoś innego niż sam Abraham? W stęp ny akt Agamemno

na stawia przed najbliższymi pytania o charakterze zasadniczym, 

a wraz z nimi przed nami, ludźmi wszystkich czasów. Jak jest możliwe, 

by ojciec skazał na śmierć swe dziecko? Na czym polega bycie ojcem? 

I zaraz potem kwestię uniwersalną - co jest bazą dla człowieczeństwa? 

O smętnym losie tego domu, w którym 

Nie tak się dzieje jak się dawniej działo 

Rodzina, której rzecz dotyczy nie różni się niczym zasadniczym od 

naszej, dzisiejszej (może poza tym, że to rodzina królewska, lecz 

nie ma to zasadniczego znaczenia). Spełnia marzenia demografów -

opisać ją możemy współczesnym zwyczajem 2+3 - zapewnia po

zytywny współczynnik rozrodczości. Para rodziców, Agamemnon 

i Klitemnestra, a także troje dzieci, syn Orestes i dwie córki, Ifige

nia, ofiara przebłagalna dla bogów, i Elektra. To w jej obrębie pytania 

sprzed chwili nabierają konsystencji, stają się palącą kwestią. 

Powiemy: jest to rodzina normalna. Nawet współczesność nie zna 

innej formuły opisującej normalność niż goły zarytmetyzowany za

pis 2+3, co po rozwinięciu daje szereg: ojciec, matka, syn, pierwsza 

córka, druga córka. Większość z nas może się teraz pocieszyć, prze

cież tworzymy, tworzyliśmy lub stworzymy normalne rodziny - tata, 

mama i dzieci. Wszelako nie dajmy się zwieść, od początków pisa-
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nej historii ludzkości dane jest nam wiedzieć, że „cyfrowa" rodzina 

istnieje, ponieważ istnieją urzędy statystyczne. Natomiast prawda 

o rodzinie leży gdzie indziej. 
Agamemnon jest ojcem. To prawda, ale w wersji pół. To pół

prawda. Agamemnon jest też królem, władcą Argos. Na jego rozkaz 

mężczyźni skrzykują się na wojnę i sposobią do zabijania. Żaden nie 

odmówi rozkazowi. Agamemnon jest też mężem - zostawia Argos 

pod zastępczą władzą żony, a gdy z wojny wraca, ta wychodzi mu 

naprzeciw. Nawet nie musi oznajmiać, że czeka na niego kąpiel prze

pełniona wonnościami. To nazbyt oczywiste. Nie zapominajmy też, 

że Agamemnon jest również mężczyzną - przywozi przecież z wojny 

brankę, której los jest równie znany, jak znane są wojny. Już Homer 

nie oszczędza nam tej wiedzy, wystarczy zajrzeć do Iliady. N a wet 

Kassandrze, córce króla i prorokini, nie oszczędzony zostaje los ko

biety-łupu. 

Zapamiętajmy - Agamemnon nie jest tylko ojcem. 

Klitemnestra, matka tej rodziny, też nie jest tylko matką. Czyż nie 

jest królową? Czyż nie oddają jej czci poddani króla, czyż Chór nie 

oddaje jej uszanowania w swych pieśniach czy uwagach na margi

nesie, tych kolofonach, które przetrwały aż po schyłek Średniowie

cza? Widzimy też Klitemnestrę jako żonę. Co prawda musi liczyć się 

z wojenną, jakże męską przeszłością swego męża i znosić niewolną 

Kassandrę, przywiezioną do pałacu w wiadomym celu. Lecz to ona 

witana jest z należną czcią przez męża, to ona ma jawny, w pełnym 

blasku dostęp do męża, Kasandrze i innym bezimiennym brankom 

pozostawiając dostęp pokątny. To nie wszystko. Klitemnestra jest, 

i to nade wszystko, kobietą. Dziesięć lat rozłąki z mężem nie czyni 

z niej Penelopy wiernie czekającej na Odysa. Wie ona, że kobieta nie 

potrzebuje być matką, za to potrzebuje mieć mężczyznę. Widzimy 

ją przeto z Agistosem, jej kochankiem, o którym wie i plotkuje całe 

Argos. Kassandra wcale nie musi mieć wieszczego talentu, by to wie

dzieć - wystarczy, że słucha ludzi wokół. 

Teraz dzieci, o których zwykliśmy mówić, że „to tylko dzieci". 

Chcemy wierzyć, że dziecko to tylko dziecko. Romantycy angielscy 

stwierdzając, że „dziecko jest ojcem człowieka", starali się nam wybić 

to z głowy. Niezbyt skutecznie. Orestes jest synem, jakby przy oka

zji, a Elektra córką. To wbrew pozorom wiele zmienia. Syn jest spad

kobiercą swego ojca. To przyszły król. Co to znaczy? Ano to, że nie 
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może obojętnie patrzeć na los swego ojca, nie może nie chcieć króle
stwa przez niego mu pozostawionego. Co najwyżej, w ramach alibi, 
może zamaskować swe „nie chcę, ale muszę" odwiecznym credo po
lityków: „przede wszystkim ojczyzna" czy też „państwo w potrzebie". 
Elektrze, córze królewskiej, pisany jest los żony, zapewne królewskiej. 
Żyjący ojciec-król stanowi tego rękojmię - przecież córki nie odda 
osobie niższego stanu. Co innego, gdy ojca brakuje, a matka włada; 
los córek w takich okolicznościach, jak uczą tysiące lat historii, był 
wielce niepewny. Dlatego tak mocno określa ona siebie jako siostrę. 
To w bratu nadzieja, że stając się królem, zapewni jej godnego męża. 
Orestes jako brat nie może zawieść pokładanych w nim siostrzanych 
nadziei. Elektra, przedstawicielka „uciemiężonych" przez matki có
rek, odwiecznego pola konfliktu w rodzinach, nie chce stać się mat
ki ofiarą. Powołując się na przykład swej siostry, ofiary tyranii ojca, 
czyni ze swego brata wybawiciela. 

Karty w ten sposób zostają rozdane i nie sugerujmy się opinią 
Chóru zacytowaną jako śródtytuł. Nic innego niż to co wyżej napi
sane, nigdy się nie działo. W żadnej rodzinie bowiem ojciec nie jest 
tylko ojcem (pomimo namiętnych oczekiwań, że z pracy będzie wra
cał do domu i pensję w domu zostawiał), matka nie jest tylko matką 
(pomimo równie namiętnych domagań, by obiad był zrobiony na 
czas i kąpiel przygotowana, nie wyłączając piwa w lodówce dla męża), 
a dzieci tylko dziećmi (pomimo wyjątkowo namiętnych żądań, by 
piątki ze szkoły przynosiły i po dobranocce chodziły spać lub przy
najmniej były w domu). Zaprzeszła rodzina, fantazmat przypomina
ny nam przez Chór, to tylko konieczne tło dla opisu zła w rodzinie 
zamieszkującego, od zawsze istniejącego utyskiwania na zepsucie tej 
instytucji, jak i całej ludzkiej rzeczywistości. 

Tragedie Starożytnych pozostawione nam w literackim spadku są 
klasyczne, bo opisują świat ludzki, w którym akt założycielski okazu
je się aktem zła dokonanego. 

Pragnie Natura, 
By śmiertelni nigdy 
Nie byli szczęściem nasyceni 

Oresteja to sceniczna saga pewnej rodziny, ale i rodziny rozumia
nej uniwersalnie. Zaczyna się zbrodnią, która w chwili swego dziania 
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się nie była brana za zbrodnię, więcej, zbrodnią nie była. Los uśmier
canej Ifigenii nie jest pochodną namiętności ludzkich. Nikt z ludzi 
nie chce jej śmierci i nikt nie chce oglądać jej krwi. Mamy począt

kowe „nie chcę", czy nawet lepiej: „nie jest chciane". To dlaczego do 
uśmiercenia dochodzi? 

Ponieważ pojawia się jakieś „ale'', które skutkuje w „muszę". „Nie 
chcę, ale muszę" - oto powód tej niewinnej śmierci. To powód szcze
gólny, albowiem skolektywizował się i upowszechnił, pomimo całej 
ewolucji instytucji rodziny w przebiegu jej historii, jako uniwersal
ne uzasadnienie jej działań. Czyż nie odnajdujemy tego w rodziciel
skich zażegnywaniach się (nie chcę ciebie karać, ale muszę [bo się nie 
uczysz]), tudzież małżeńskich (nie chcę ograniczać twych wydatków, 
ale muszę [bo wydajesz za dużo]). 

Przykłady z codziennego życia tylko w małym stopniu oddają 
sedno radykalnego czynu Agamemnona. Jego „muszę" przekracza 
granicę. Nie jest tą granicą samo uśmiercenie - odkąd istnieje ludz
kość bywało, że uśmiercanie ludzi przez innych postrzegano jako 
obowiązek, a hasło „śmierć wrogom ojczyzny" traktowano jako naj
oczywistszą oczywistość. W śmierci Ifigenii bulwersowało coś inne
go - to, że ojcostwo pozbawione zostaje znaczenia. Każdy obywatel 
Argos nie miał wątpliwości, a Chór to wielokrotnie potwierdza: Aga
memnon jest ojcem Ifigenii. Cóż z tego, skoro ojciec ulega wyroczni 
i zgadza się z jej wyrokiem? Jego zgoda na śmierć córki, nawet jeśli 
jawi się jako votum na rzecz przebłagania bogów, jest przekrocze
niem granic wytyczonych namiętnościami. Wszystkie dalsze śmierci 
w tej rodzinie, równie przerażające co uśmiercenie Ifigenii, są do po
jęcia . Człowiek może zrozumieć zamordowanie matki przez syna, bo 
jest to kwestia odpłaty. Może zrozumieć zamordowanie męża przez 
żonę, bo jest to kwestia nienawiści i ochrony właśnie co poznanej 
namiętnej miłości do kochanka przed koniecznością wyrzeczenia się 
jej. Jak jednak zrozumieć mord dokonany na skutek takiego, a nie 
innego położenia kamyków wyrzuconych dłonią wróża? Dziś powie
dzielibyśmy, że mord był owocem wróżenia z fusów. 

Tragedia starogrecka jako całość przesiąknięta jest tym napięciem. 
Kim jest człowiek w relacji do wyroczni? Czy oby nie jest barbarzyń
cą? Sama Kassandra, prorocza wizjonerka, przerażona jest człowie
kiem pozostającym w rękach wyroczni. Agamemnon powraca spod 
Troi jako zwycięzca i król, a nie jako skruszony i dźwigający brzemię 
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winy ojciec. Parafuje tym zachowaniem wyrok na siebie. Swym naj
bliższym nie daje wyboru, nie pozostawia miejsca dla ich współczu
cia i litości - nawet zrozumienia. 

Rzeczone napięcie zmierza ku jednemu. Jakkolwiek leżące kamie
nie są tylko kamieniami. Fusy są fusami. Człowiek nie może stać od 
nich niżej. Musi się przepoczwarzyć, przestać działać w imieniu ka
mieni, a zacząć działać w swoim imieniu. Poleganie na Naturze czy 
bogach staje się źródłem jego nieszczęść. Tu rodzi się inne napięcie -
czyżby człowiek miał być ojcem samego siebie? 

„Obym narodził się z rodu bez winy!" 

Człowiek jest winny z racji swych nierozłącznych związków z Naturą 
i bogami. W tym sensie Agamemnon nie jest winny. On tylko jest wy
konawcą wyroku zapadającego gdzie indziej. Raczej katom podobny, 
postaciom w majestacie prawa niewinnym, niźli człowiekowi, który 
za swe namiętności zawsze musi zapłacić. Nie bądźmy szczególnie 
naiwni - to oczywiste, że nie zawsze staje się przed sądem. Zawsze 
natomiast staje się w obliczu winy. 

To doprawdy zdumiewające, jak ci nasi praojcowie ze starożyt
nych Aten dawali świadectwo tej prawdzie, a zarazem tej koniecz
ności, że wina jest składową istnienia człowieka. Człowiek niewinny 
zdaje się im oksymoronem. I nie bez racji. Przekaz biblijny dotyczy 
tego samego - człowieka ustanawia wina. 

To Kassandra daje temu wyraz. Jako namiętna prorokini nie 
może mówić niczego innego niż prawdę. Nie zaskakuje więc, że 
w odpowiedzi na swe namiętne prorokowanie słyszy niedowierzanie 
lub milczenie. Mówi o zbrodni ojca i zbrodniach żony i dzieci, lecz 
w odpowiedzi słyszy, że krew można spłacić tylko krwią, że zemsta 
jest obowiązkiem. 

Dramatyczne napięcie w tekście Orestei zmierza nieuchronnie ku 
pytaniu o podstawę istnienia rodziny. Czy za to, co dzieje się w ro
dzinie, płaci się zawsze krwią? Czy więzi rodzinne są czy raczej mają 
być więzami krwi? 

Agamemnon zabija córkę, bo chce tego wyrocznia. Klitemnestra 
zabija męża, bo potworność przelanej krwi może odczynić tylko 
inna przelana krew. Orestes zabija matkę z tego samego powodu. Kto 
teraz zabije Orestesa? Orestesa nie ma kto zabić. I co wtedy? Ajschy-

19 



los tego nie wie. Eurypides w swym Orestesie czyni go na końcu czło

wiekiem szalonym - dziś powiedzielibyśmy, że chorym psychicznie. 

Ale to Eurypides. My zajmujemy się Ajschylosem. 
Czyn Agamemnona anuluje fundament instytucji rodziny, kwe

stionując charakter więzi leżących u jej źródeł. Ojcostwo sprowadza 

do zmiennej czysto biologicznej. DNA Agamemnona płynie we krwi 

Ifigenii i to wszystko. Ma charakter bezwiedny lub celowy, lecz nie 

ma ono dla niego znaczenia. Wyrocznia podkopuje więź miedzy oj

cem i córką, a czyn ojca to tylko podstemplowuje. Agamemnon jako 

ojciec nic nie wie o ojcostwie. By podkreślić grozę takiej sytuacji, wy

obraźmy sobie, że wyrocznia nakazuje ojcu zapłodnienie córki. Ma 

jej posłuchać czy ją zanegować? 
Wielcy tragicy greccy byli opętani rolą Fatum w życiu człowieka. 

To nie w istnieniu Fatum leżała istota tragedii. Przeznaczeniem czło

wieka było sprzeciwianie się Fatum i sprzeciwianie się bogom. Losem 

było emancypowanie się, odchodzenie od jednego prawa na rzecz 

drugiego. Koniecznością był ruch od kaprysów wyroczni i zachcia

nek bogów ku prawu pragnienia. Istotą takiej zmiany jest przejście 

od „jestem ojcem" do „pragnę być ojcem". Tylko wtedy Agamemnon 

mógłby przeciwstawić klanowo-plemienny wymiar więzi rodzin

nych, więzi opartych na krwi, który sprawia, że musi zgodzić się na 

bycie mścicielem znieważonego swego brata i w obronie jego honoru 

wyruszyć pod Troję, innemu rodzajowi więzi, więzi opartej na pra

gnieniu - „czego ja, ojciec, pragnę dla mej córki Ifigenii?". Byłoby 

to przesunięcie się od biologii posiadania dziecka („mam córkę") do 

symboliczności samego ojcostwa („pragnę mieć córkę"). 

Cytat będący śródtytułem tej części ujmuje dylemat bez wahania -

czy stając się człowiekiem suwerennym w swych decyzjach, można 

obyć się bez winy? 

Że strzec musimy się naszych najbliższych 

Okazuje się, że nie można. Rodzina w swym „wewnątrz" nosi ślady 

wadzenia się człowieka z jego przeznaczeniem. Bycie ojcem i zarazem 

królem wzajemnie się wyklucza. Gdy plany wojenne Agamemnona 

krzyżuje Natura, wyrocznia nakazuje mu wybór - albo mnie słuchaj 

albo czegoś innego. Możesz być królem tylko kosztem rodziny lub 

ojcem, lecz kosztem państwa. Chyba nie muszę przekonywać Ciebie, 
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widzu, czym kończy się królowanie ojca w rodzinie - znasz to albo 

z historii własnej rodziny, albo rodzin twych bliźnich. 
Podobnie z byciem matką i żoną - czujemy, jakże często boleśnie, 

że nie idzie to ze sobą w parze, że coś tu nie gra. Plany bycia bardzo 

dobrą matką boleśnie krzyżuje „węzeł małżeński". Wyrocznia stawia 

dylemat. Jeśli wybierasz Naturę (matka i dziecko), to tylko kosztem 

tegoż węzła. Nie będę i tu przekonywał, że matkowanie w rodzinie 

przynosi opłakane skutki, podobnie jak królowanie ojców. 

Dzieje się tak w odniesieniu do wszystkich możliwych funkcji, 

jakie mogą pełnić w rodzinie jej członkowie. Agamemnon wybie

rający śmierć córki zabija swe ojcostwo. Aliści wybierając jej życie, 

zabija braterstwo. Klitemnestra wybierając „węzeł małżeński", zabi

ja swój zew kobiecości, być może jedyną szansę na przeżycie miłości 

namiętnej. Wybierając wszelako ten zew, zabija małżeństwo, a raczej, 

z braku słów, użyję w tym miejscu neologizmu, „żoniność". Orestes 

wybierając bycie synem, skazuje siebie na nienawiść siostry, a wybie

rając miłość siostry, musi znienawidzić ojca. 
Tak oto wina zostaje nam pozostawiona w spadku. To jej obec

ność jest tym, co odnajdujemy w naszych rodzinach, jak i rodzinach 

pradawnych. To wspólnota winy jako takiej i win jednostkowych oj

ców, matek i dzieci. Jakże to codzienne. Jakże to klasyczne. 

Co i raz jesteśmy poruszani doniesieniami. Matka zabija dziecko, 

dziecko zabija matkę, ojciec gwałci córkę ... Nasze współczesne Ore
steje. Jak możliwe są takie potworności? Są możliwe. Ci, którzy to ro

bią, mają odwagę zrobić to, co my, ofiary zakazu robimy nieustannie 

w swych pragnieniach. Rodzina od zawsze była tyglem namiętności. 
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MAJA KLECZEWSKA 

Absolwentka Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie 
(2001). Reżyserowała w teatrach: im. Słowackiego 
w Krakowie (Jordan Buffini i Reynolds, 2000; Noże 
w kurach Harrowera, 2002), im. Norwida w Jeleniej 
Górze (Elektra Hofmannstahla, 2001; Czajka Cze
chowa, 2004), Dramatycznym im. Szaniawskiego 
w Wałbrzychu (Lot nad kukułczym gniazdem Ke-

seya, 2002; Czyż nie dobija się koni? McCoya, 2003); im. Kochanowskiego w Opo
lu (Makbet Shakespeare'a, 2004; Opowieści Lasku Wiedeńskiego Horvatha, 2008; 
Zmierzch bogów Badalucca, Medioliego, Viscontiego, 2010), im. Bogusławskiego 
w Kaliszu (Woyzeck Biichnera, 2005), Starym Teatrze w Krakowie (Sen nocy let
niej Shakespeare'a, 2006; Zbombardowani Kane, 2007), Polskim im. Konieczki 
w Bydgoszczy (Płatonow Czechowa, 2009; Babel Jelinek, 2010; Burza Shakespe
are'a, 2012), Teatrze Wielkim-Operze Narodowej (Sudden Rain Nowaka i Betwe
en Zubel, 2010). 
W Teatrze Narodowym wyreżyserowała Fedrę (2006) oraz Marat/Sade Weissa (2009). 
Laureatka nagród za Lot nad kukułczym gniazdem (statuetka Wojciecha oraz 
nagroda zespołowa dla realizatorów spektaklu na XLIII Kaliskich Spotkaniach 
Teatralnych, 2003; nagroda publiczności za reżyserię na VII Ogólnopolskim Fe
stiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje" w Katowicach, 2005), Woyzecka (Laur 
Konrada oraz nagroda dziennikarzy za reżyserię na VIII Ogólnopolskim Festi
walu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje", 2006), Opowieści lasku wiedeńskiego 
(„Złota Maska" dla najlepszego spektaklu roku, 2009), Babel (nagroda dla zespo
łu aktorskiego na IX Festiwal Prapremier w Bydgoszczy, 2010), Zmierzch bogów 
(„Złota Maska" dla najlepszego przedstawienia sezonu, 20u), a także Paszportu 

„Polityki" (2007). 

AGATA ZUBEL 

Kompozytorka, wokalistka. Absolwentka Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
(studia kompozytorskie w klasie Jana Wichrowskie
go oraz wokalne pod kier. Danuty Paziuk-Zipser). 
Studia kontynuowała w Conservatorium Hogescho
ol Enschede w Holandii oraz na licznych kursach. 
Od 2004 doktor sztuki muzycznej. Stypendystka 

m.in. Ministra Kultury, Rockefeller Foundation, Ernst von Siemens Musiksti
ftung, Zarządu Miasta Wrocławia oraz Fundacji Edukacji Międzynarodowej . 
Wykładowczyni wrocławskiej Akademii Muzycznej. 
W 2005 roku jej II Symfonia - napisana na zamówienie rozgłośni Deutsche Welle -
została prawykonana podczas Festiwalu Beethovenowskiego w Bonn. Wśród ko
lejnych zamówień znalazły się m.in. Kwartet smyczkowy nr 1 dla Festiwalu Ultra-
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schall w Berlinie (2007), Pieśń nad Pieśniami dla Festiwalu Wratislavia Cantans 
(2007), Cascando dla Festiwalu Muzyki Europy środkowej w Seattle (2007), III 
Symfonia w ramach stypendium Rockefeller Foundation (2008), Aforyzmy na 
Milosza dla Festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie (20u), Shades of lee dla 
London Sinfonietta (20u), opera-balet Between dla Teatru Wielkiego-Opery Na
rodowej (2010). W 2ou została zaproszona jako composer-in-residence festiwalu 
Other Minds w San Francisco. 
Jako wokalistka prawykonała i nagrała wiele dzieł współczesnych twórców, a także 
m.in. Chantejleurs et Chantefables Witolda Lutosławskiego (Muska Polonica Nova 
2006), DW9 Bernharda Langa (Warszawska Jesień 2004), Gwiazdy Zygmunta 
Krauzego (Teatr Polski we Wrocławiu, 2005). Zaśpiewała tytułową rolę w Fedrze 
Jaskot (reżyseria Maciej Prus, Teatr Wielki-Opera Narodowa, 2006) oraz Made
line Uscher w Zagładzie domu Ucherów Glassa (w reżyserii Barbary Wysockiej, 
2009). Współtwórczyni duetu ElettroVoce (wraz z Cezarym Duchnowskim). 
Autorka muzyki do spektakli Mai Kleczewskiej (Marat/Sade Weissa, 2009; Babel 
Jelinek, 2010), Macieja Prusa (Szewcy Witkiewicza, 2009). 
Zdobywczyni m.in. I nagrody oraz Nagrody Polskiego Wydawnictwa Muzycz
nego na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Andrzeja Panufnika 
(1999), I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kame
ralnej im. Krzysztofa Pendereckiego (2002), III nagrody na Międzynarodowym 
Konkursie Interpretacji Muzyki Współczesnej dla Profesjonalnych Solistów -
Nicati w Szwajcarii (2003), II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kom
pozytorskim im. Petera Ivanovicha Jurgensona w Moskwie, nagrody specjalnej 
wspólnie z Cezarym Duchnowskim (jako duet ElettroVoce) na Międzynarodo
wym Konkursie Wykonawców Muzyki Współczesnej „Gaudeamus" w Amster
damie (2005), „Fryderyka" w kategorii muzyka współczesna za płytę Cascando 
(2010), a także Paszportu „Polityki" (2005). 

KATARZYNA BORKOWSKA 

Scenografka, kostiumolożka. Absolwentka Wydzia
łu Grafiki (2002) oraz Wydziału Malarstwa ze spe
cjalizacją scenografia ASP w Krakowie (2003). Autor
ka scenografii do spektakli Mai Kleczewskiej (m.in. 
Czyż nie dobija się koni? McCoya, 2003; Czajka Cze
chowa, 2004; Makbet Shakespeare'a, 2004; Woyzeck 
Biichnera, 2005; Sen nocy letniej Shakespeare'a, 2006; 

Zbombardowani Kane, 2007; Opowieści Lasku Wiedeńskiego Horvatha, 2008; 
Płatonow Czechowa, 2009; Zmierzch bogów Badalucca, Medioliego, Viscontiego, 
2010; Sudden Rain Nowaka, 2010; Between Zubel, 2010; Babel Jelinek, 2010; Bu
rza Shakespeare' a, 2012), Michała Kotańskiego (Polaroidy Ravenhilla, Stary Teatr 
w Krakowie, 2003 - dyplom), Michała Borczucha (Lulu Wedekinda, 2007; Werter 
Goethego, 2010 - Stary Teatr w Krakowie). 
W Teatrze Narodowym współpracowała z Łukaszem Kosem (Koronacja Mo
dzelewskiego, 2004) i Mają Kleczewską (Fedra, 2006; Marat/Sade Weissa, 2009). 
Zdobywczyni nagrody Teresy Roszkowskiej dla młodego scenografa przyznawanej 
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przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego i Fundację 
im. Leona Schillera (2006) oraz nagrody Leona Schillera za twórcze osiągnięcia 
w dziedzinie scenografii (2007). 
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LUKASZ CHOTKOWSKI 

Dramaturg, reżyser, teatrolog. Od 2007 roku drama
turg w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie praco
wał przy realizacji Sprawy Dantona Przybyszewskiej 
w reż. Pawła Łysaka (2008), Cherry Blossom Grosve
nor w reż. Lorne'a Campbella (koprodukcja z Tra
verse Theatre, 2008), Płatonowa Czechowa (2009), 
Babel Jelinek (2010), Burzy Shakespeare'a (2012) -

w reż. Mai Kleczewskiej. Wyreżyserował: O zwierzętach Jelinek (2008), Łaknqć 
Kane (2009), Nocnego portiera Cavani (2011), Hekabe wg Eurypidesa (2011), Pro
wadź nas przez kości umarłych Tokarczuk (2009). Kurator festiwali Postdrama 
Project (2005) i Express EC 47. Odcienie polityki (2006). Zrealizował 24-godzinny 
performance 4okg, ZRÓB TO SOBIE. I. (Galeria Kantorek w Bydgoszczy, ,2007), 
instalację wideo Tkacze: Remiks w ramach projektu PERFORM Komuny/War
szawa (2010), akcję SZTURM wg Miillera i Eurypidesa w Centrum Sztuki Współ
czesnej w Toruniu (2010) oraz zdarzenie muzyczne Fuga na telegrafy wg Celana 
w Centrum Kopernika w Warszawie (2010). 
Autor sztuk Performatyka motyli (2005), Niestqd (2006) oraz niepublikowanych 
tekstów Pali mi usta i Dziewczynka bez rqk. Autor tekstów o Marinie Abramović, 
Sarze Kane, Elfriede Jelinek. 
W Teatrze Narodowym współpracował z Mają Kleczewską przy spektaklach Fe
dra (2006) oraz Marat/Sade Weissa (2009). 
Otrzymał nagrodę Werdykt Młodych za debiut reżyserski na Festiwalu Prapremier 
w Bydgoszczy (2008) i nagrodę za adaptację Sprawy Dantona (wspólnie z Pawłem 
Łysakiem) na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska" (2009). 
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WOJCIECH RODEK 

Dyrygent, doktor sztuk pięknych. Absolwent dyry
gentury w klasie prof. Marka Pijarowskiego w Aka
demii Muzycznej we Wrocławiu (2003) oraz Filo
logii Słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim 
i Instytutu Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Mos
kwie. W latach 2005-2007 asystent Antoniego Wita 
w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Obecnie 

dyrektor artystyczny Filharmonii im. Wieniawskiego w Lublinie, kierownik mu
zyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz stały dyrygent gościnny Filharmo
nii Pomorskiej w Bydgoszczy. Prowadzi klasę dyrygentury w Akademii Muzycz
nej we Wrocławiu. 
Przygotował premiery m.in dla Theatre Montansier w Wersalu (Apollo i Hiacynt 
Mozarta), Xanten Sommerfestspiele (Czarodziejski flet Mozarta), Teatru Muzycz
nego „Capitol" we Wrocławiu (My Fair Lady Loewego), festiwalu „Wratislavia 
Cantans" (Mały Kominiarczyk Brittena), Gliwickiego Teatru Muzycznego (We
soła wdówka Lehara). Od 2002 roku gości regularnie z zespołem „Opera Polska" 
w najważniejszych salach koncertowych Europy (m.in. w St. Gallen - Tonhalle, 
Dreźnie - Kulturpalast, Hamburgu - Musikhalle, Monachium - Philharmonie 
am Gasteig, Salzburgu - Grosses Festspielhaus, Stuttgarcie - Beethovensaal, 
Wiedniu - Konzerthaus, Zurichu - Tonhalle). Zainaugurował Międzynarodowy 
Festiwal „Wirtuozi" we Lwowie, dyrygując IX symfonią Ludwiga van Beetho
vena z Chórem i Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej (2009). Wystąpił z European 
Johann Strauss Orchestra podczas tournee w Chinach (2009/2010). 
Nagrał m.in. VII symfonię Angela Illaramendi z udziałem Chóru i Orkiestry Fil
harmonii Narodowej w Warszawie, Koncert na głos i orkiestrę Witolda Frieman
na z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, I Koncert wiolonczelowy Dymitra Szo
stakowicza z Orkiestrą „Sinfonia Varsovia", Koncert skrzypcowy Albana Berga 
z NOSPR, a także dyrygował w nagraniach muzyki do filmów Zamiana, Enen, 
City Island i Get Low oraz płyty Kanapka z człowiekiem . 
Laureat II nagrody na III Przeglądzie Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego 
w Białymstoku (2002), Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury w ka
tegorii Najlepszy Dyrygent (2011). Nagranie VII symfonii Illaramendi zdobyło 
wyróżnienie hiszpańskiego pisma „Compact CD" (najlepsze nagranie muzyki 
hiszpańskiej, 2009). Wykorzystano je także jako ścieżkę dźwiękową do filmu 
La Buena Nueva Heleny Taberna (nagroda XIV Festiwalu Filmowego w Tuluzie 
za najlepszą ścieżkę dźwiękową). 
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BARTOSZ NALAZEK 

Operator filmowy, reżyser światła i wideo. Student 
Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. W 2009 
roku stypendysta prestiżowych warsztatów operator
skich Budapest Cinematography Masterclass. Asy
stent Janusza Kamińskiego przy filmach Czas wojny 
oraz Lincoln w reżyserii Stevena Spielberga. Autor 
zdjęć do wielu etiud fabularnych i dokumentalnych -

Spacer z przewodnikiem zdobył m.in. nagrodę dla najlepszego studenckiego filmu 
dokumentalnego w Bydgoszczy (2011) i The Sleepwalkers Student Film festiwal 
w Tallinie (2010). 
Reżyser światła i wideo w spektaklach Krzysztofa Garbaczewskiego (wideo: 
Biesy Dostojewskiego, 2010), Krystiana Lupy (wideo: Poczekalnia O Lupy, 2011), 
Łukasza Twarkowskiego (wideo: Farinelli Herbut i Porczyka, 2011), Bartka Frąc
kowiaka (światło: W pustyni i w puszczy z Sienkiewicza i innych Frąckowiaka, 
Szczawińskiej, 2010; Komornicka. Biografia pozorna Szczawińskiej , 2012), Mai 
Kleczewskiej (światło i wideo: Burza Shakespeare' a, 2012). 

' ..... -
CEZARY TOMASZEWSKI 

Reżyser, choreograf, performer i muzyk. Absolwent 
Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w War
szawie (2000) i choreografii w Brucknerkonservato
rium Linz (2004). Wykładowca Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu na wydziale wokalistyki. 
Twórca nagrodzonej przez „Theater heute" i „Falter" 
(najlepszy młody reżyser i najlepsza off-owa produk-

cja roku 2009 w Austrii) autorskiej wersji operetki Lehara Wesoła Wdówka oraz 
głośnej inscenizacji madrygałów Monteverdiego bar.okowa uczta z Capella Cra
coviensis, wystawionej w barze mlecznym w Krakowie (2010). Projekty autorskie: 
Last Temptation of Saint Bernardette, Dance Tetralogy, Strawberry Muffin, Get yo ur 
own Cherubina, Liebeslieder Walzer op. 52., Hamlet (wspólnie z Janem Peszkiem). 
Inscenizacje oper Amadigi di Gaula Handla i La scala di seta Rossiniego pokazywa
ne były w teatrach i na festiwalach w Austrii, Holandii, Polsce, Szwajcarii i Wielkiej 
Brytanii. Jako performer pracował z reżyserami i choreografami takimi jak: Daniel 
Aschwanden, Andrea Bold, Willy Dorner, Yosi Wanunu & Toxic Dreams, Catheri
ne Guerin, Alexandra Sachs, Violetta Spataro, Anna Tenta, Charlotte Vincent, Jo
achim Robbrecht. Jako asystent reżysera pracował w Opernhaus w Zurychu (Han
del: Giulio Cesare z Markiem Minkowskim i Cecilią Bartoli) i Staatsoper w Wied
niu (Puccini: Le Villi z Jose Curą i Krassimirą Stoyanovą) . Autor ruchu scenicznego 
w spektaklach Moniki Strzępki (Szeks show presents Yorick, czyli spowiedź błazna 
Shakespeare'a, 2005), Jana Peszka (Sło Pakuły, 2009; Wroniec wg Dukaja, 2011), 
Barbary Wysockiej (Pijacy Bohomolca, 2009). 
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ANNA SĄSIADEK 

Tancerka. Absolwentka Szkoły Baletowej w Gdańsku 
(1995). W latach 1994-1995 I solistka baletu Opery 
Bałtyckiej (główne role w Królewnie Śnieżce i Sie
dmiu Krasnoludkach Pawłowskiego, Dziadku do orze
chów Czajkowskiego, Don Kichocie Minkusa, Ro
meo i Julii Prokofiewa). W latach 1995-2000 solistka 
w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej (główne role 

w Giselle Adama, Jeziorze łabędzim i Śpiqcej królewnie Czajkowskiego, Trzech 
muszkieterach Verdiego). Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gdyni (Open
taniec, 2003; Dracula, 2004), Teatrem Buffo (m.in. Romeo i Julia, Metro, Do gra
jqcej szafy grosik wrzuć, Tyle Miłości, Hity Buffo, Wieczór Żydowski), Teatrem 
Roma (Koty, 2004; Akademia Pana Kleksa, 2007; Upiór w Operze, 2008; Najlepsze 
z Romy, 2010), Teatrem Muzycznym Capitol (Chorus Line, 2008). Aktualnie sku
pia się na prowadzeniu własnej kompanii Kiosk Ruchu Live Motion Company. 
Zdobywczyni m.in. Grand Prix i I miejsca w IX Ogólnopolskim Konkursie Bale
towym (1995). Uczestniczka Międzynarodowego Konkursu Baletowego Prix de 
Lausanne (1991). Finalistka Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy w Sztok
holmie (pierwsza polska tancerka w historii konkursu, 1993). Finalistka Między
narodowych Konkursów Baletowych w Nagoi oraz Luksemburgu. Wykłada ta
niec jazzowy w Studio Buffo. 
Z Mają Kleczewską współpracowała przy spektaklu Between Zubel w Teatrze 
Wielkim-Operze Narodowej (2010). 

KAMILLA BAAR 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej 
(2002). Od 2005 roku w zespole Teatru Narodowego. 
Zagrała tu w przedstawieniach Tadeusza Bradeckie
go (Ona w Piaskownicy Walczaka, 2003 i 2005; Ona 
w Pierwszym razie Walczaka, 2006), Jerzego Jaroc
kiego (role w Błqdzeniu wg Gombrowicza, 2004; Lu
lusia w Kosmosie wg Gombrowicza, 2005; Ala w Tan

gu Mrożka, 2009), Mai Kleczewskiej (Panope w Fedrze, 2006), Jana Englerta (Klara 
w Ślubach panieńskich Fredry, 2007), Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach 
dla dzieci wg Singera, 2007), Artura Tyszkiewicza (Marta w Mroku Bielińskiego, 
2008), Iwana Wyrypajewa (Olga w Tańcu «Delhi», 2010). 
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ANNA CHODAKOWSKA 

Absolwentka warszawskiej PWST (1973). Aktorka 
Teatru Studio (1983-2003). W latach 1973-1983 i od 
roku 1997 w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu 
w przedstawieniach Adama Hanuszkiewicza (rola 
tytułowa w Antygonie Sofoklesa, 1973; Marysia-Zo
sia w Trzy po trzy Fredry, 1973; Ofelia w Hamlecie 
Shakespeare'a, od 1974; rola tytułowa w Balladynie 

Słowackiego, 1974; Salomea w Śnie srebrnym Salomei Słowackiego, 1977; Andre
ola w .. . i Dekameron wg Boccaccia, 1980; Ona w spektaklu Leśmian wg Leśmiana, 
1982; role w Śpiewniku domowym Moniuszki, 1982; Alicja w Tańcu śmierci Strind
berga, 1998), Marka Grzesińskiego (Kresyda w Troilusie i Kresydzie Shakespeare' a, 
1978), Tadeusza Minca (Biankę w Białym małżeństwie Różewicza, 1975); Macieja 
Wojtyszki (Wróżka Zdzicha w Sekrecie wróżki Wojtyszki, 1980), Ryszarda Peryta 
(Pani Kapuleti w Romeo i Julii Shakespeare'a, 1981; Klio z Monumentu Sołtyka 
w Akropolis Wyspiańskiego, 2001), Jerzego Grzegorzewskiego (Nike Napoleoni
dów w Nocy listopadowej, 1997 i 2000; Klaudestyna w Halce Spinozie Grzegorzew
skiego, 1998; Bella-Bellow Nowym Bloomusalem wg Joyce'a, 1999; Radczyni w We
selu Wyspiańskiego, 2000; Aktorka w Duszyczce Różewicza, 2004), Tadeusza 
Bradeckiego (Maria de Torres w Saragossie wg Potockiego, 1998), Macieja Prusa 
(Szarlotta w Wiśniowym sadzie Czechowa, 2000), Jana Englerta (Anna we Wła
dzy Deara, 2005; Awdotia Nazarowna w Iwanowie Czechowa, 2008), Jacques'a 
Lassalle'a (Pani Pernelle w Tartuffie Moliere'a, 2006), Aleksandry Koniecznej 
(Grażyna Sochańska w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006), Stanisława Róże
wicza (Stara Kobieta w Stara kobieta wysiaduje Różewicza, 2007), Andrzeja Do
malika (Breda w Elektrycznym parkiecie Walsha, 2010), Michała Zadary (Nicka 
w Aktorze Norwida, 2012). 
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WIKTORIA GORODECKAJA 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej 
(2009). Od 2009 roku w zespole Teatru Narodowego. 
Zagrała tu w przedstawieniach Jacques'a Lassalle'a 
(Kawaler w Umowie, czyli Łajdaku ukaranym Mari
vaux, 2009), Mai Kleczewskiej (Rossignol w Marat/ 
Sade Weissa, 2009), Artura Tyszkiewicza (Ballady
na w Balladynie Słowackiego, 2009), Gabora Zsam

bekiego (Karolina w Kazimierzu i Karolinie von Horvatha, 2010), Michała Zadary 
(Felcia w Aktorze Norwida, 2012). 

ROBERT JAROCIŃSKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2002). 
Od 2002 roku w zespole Teatru Narodowego. Za
grał tu w przedstawieniach Jana Englerta (Mieczy
sław Walpurg w Kurce Wodnej Witkiewicza, 2002; 
Gość w Iwanowie Czechowa, 2008; Fisberto w Księż
niczce na opak wywróconej Calderóna/Rymkiewicza, 
2010), Jerzego Grzegorzewskiego (Lajkonik I Witkac 

w Operetce Gombrowicza, od 2003; Laertes w Hamlecie Stanisława Wyspiańskie
go, 2003; Żołnierz I Zalotnik w On. Drugi Powrót Odysa Grzegorzewskich, 
2005), Agnieszki Glińskiej (Kamil Mrozowski w 2 maja Saramonowicza, 2004), 
Willa Pommerantza (Elektryk I Dźwiękowiec w Kopciuchu Głowackiego, 2004), 
Andrzeja Seweryna (Lord Willoughby w Ryszardzie II Shakespeare'a, 2004), 
Jerzego Jarockiego (Tolo w Kosmosie Gombrowicza, 2005; Drugi w Miłości 
na Krymie Mrożka, 2007), Stanisława Różewicza (Zamiatacz II w Stara kobie
ta wysiaduje Różewicza, 2007), Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach dla 
dzieci wg Singera, 2007), Antoniny Grzegorzewskiej (Patrokles w Ifigenii 
Grzegorzewskiej, 2008), Mai Kleczewskiej (Człowiek z listem w Marat/Sade 
Weissa, 2009), Artura Tyszkiewicza (Żołnierz i Chrząszcz z Jemioły w Balladynie 

Słowackiego, 2009). 
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MIROSŁAW KONAROWSKI 

Absolwent PWST w Warszawie (1977). Aktor te
atrów warszawskich: Współczesnego (1978-1981), 

Polskiego (1981-1987), Dramatycznego (1988-1990), 

Północnego (1990-1992), a także Teatru Nowego 
w Poznaniu (1992-1993). W latach 1977-1978 i po
nownie od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. 
Zagrał tu w przedstawieniach Andrzeja Łapickiego 

(Chłopiec z deszczu w Dwóch teatrach Szaniawskiego, 1978), Adama Hanuszkie
wicza (Aleksiej Bielajew w Miesiqcu na wsi Turgieniewa, 1974; role w Śnie srebr
nym Salomei Słowackiego, 1977), Jerzego Grzegorzewskiego (Seweryn Goszczyński 
w obu wersjach Nocy listopadowej Wyspiańskiego, 1997 i 2000; Ksiądz w Sędziach 
Wyspiańskiego, 1999; Prezes w Operetce Gombrowicza, 2000; Arystokrata I Le
karz w Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, 2002; Profesor w Hamlecie Stanisława 
Wyspiańskiego, 2003), Tadeusza Bradeckiego (role w Saragossie wg Potockie
go, 1998), Kazimierza Dejmka (Krzaczek w Dialogus de Passione, 1998; Śpiewak 
w Requiem dla gospodyni Myśliwskiego, 2000), Janusza Wiśniewskiego (role 
w wybrałem dziś zaduszne święto wg Słowackiego, 1999), Kazimierza Kutza (Gość 
w kapeluszu w Kartotece Różewicza, 2000), Jana Englerta (Król Ryszard III w Kur
ce Wodnej Witkiewicza, 2002; Gość w Iwanowie Czechowa, 2008), Willa Pome
rantza (Dyrektor w Kopciuchu Głowackiego, 2004), Jerzego Jarockiego (Francuz 
w Miłości na Krymie Mrożka, 2007), Stanisława Różewicza {Zamiatacz I w Stara 
kobieta wysiaduje Różewicza, 2007), Macieja Prusa (Don Juan w Wiele hałasu 
o nic Shakespeare'a, 2008, od 2010), Mai Kleczewskiej (Coulmier, dyrektor zakładu 
w Marat/Sade Weissa, 2009), Jacques'a Lassalle'a {role w Lorenzacciu Musseta, 2011). 

PAWEŁ PAPROCKI 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2006). 

Od 2006 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał 
tu w przedstawieniach Aleksandry Koniecznej (Ka
mil w Imieninach wg Modzelewskiego, 2006), Jerzego 
Jarockiego {Piotr A1eksiejewicz Sjejkin w Miłości na 
Krymie Mrożka, 2007), Andrzeja Domalika (Syn II 
w Terminalu 7 Norena, 2007), Agnieszki Olsten (Ro

drigo w Otellu Shakespeare'a, 2008), Agnieszki Glińskiej {Janek Topolski w Lekko
myślnej siostrze Perzyńskiego, 2009), Mai Kleczewskiej (Marat w Marat/Sade 
Weissa, 2009), Iwana Wyrypajewa {Andriej w Tańcu „Delhi", 2010), Gabora Zsam
bekiego (Kazimierz w Kazimierzu i Karolinie von Horvatha, 2010), Jacques' a Las
salle'a (Giorno Węgierczyk w Lorenzacciu Musseta, 2011). 
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SEBASTIAN PAWLAK 

Ukończył studio aktorskie SPOT w Krakowie i zdał 
aktorski egzamin eksternistyczny w Warszawie. Ak
tor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 
(2001-2006) i Starego Teatru w Krakowie (2006-2008). 

Od 2008 roku w zespole TR Warszawa. 
Zagrał m.in. w spektaklach Agaty Dudy-Gracz (Said 
w Wybranych Geneta, 2004), Michała Siegoczyń

skiego (role w Wieje Siegoczyńskiego, 2004), Pawła Miśkiewicza (Filip-Łowca 

w Przedtem/potem Schimmelpfenniga, 2006), Krystiana Lupy (Tomek w Sto
sunkach Klary Loher, 2003; Zaratustra I i Przemytnik w Zaratustrze wg Nietz
schego, 2004), Michała Borczucha (Schwarz/Mr Hopkins w Lulu Wedekinda, 
2007; Bazyli Hallward w Portrecie Doriana Graya Wilde'a, 2009; Karmazyniello 
w Metafizyce dwugłowego cielęcia Witkiewicza, 2010), Jana Klaty (rola w Weź, 
przestań Klaty, od 2007), Grzegorza Jarzyny (Malcolm w 2007: Macbeth Shake
speare'a, od 2008 roku; Gość w T.E.O.R.E.M.A.C.I.E. Pasoliniego, 2009), Natalii 
Korczakowskiej (Sartorius w Solaris.Raport wg Lema, 2009), Remigiusza Brzyka 
(rola w Wodzireju Falka, 2011), Mai Kleczewskiej (Woyzeck w Woyzecku Biich
nera, 2005; Filostrates i Puk w Śnie nocy letniej Shakespeare'a, 2006; Żołnierz 
w Zbombardowanych Kane, 2007; role w Babel Jelinek, 2010). 

Zdobywca nagrody specjalnej jury za wykonanie i przygotowanie recitalu Wieje 
oraz nagrody dziennikarzy za Wieje i rolę Orlanda w Jak wam się podoba Sha
kespeare'a na 44. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (2004); nagrody za tytu
łową rolę w spektaklu Woyzeck Biichnera w reżyserii Mai Kleczewskiej na 46. 

Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej (2006). W Teatrze 
Narodowym gra gościnnie. 

TOMASZ PILUCHOWSKI 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho
pina w Warszawie (2007), gdzie studiował pod kie
runkiem Adama Kruszewskiego i Ryszarda Karczy
kowskiego. 
Ma w repertuarze m.in. partie Malatesty w Don 
Pasquale Donizettiego, Alberta w Wertherze Masse
neta, Moralesa w Carmen Bizeta, Stanisława w Ver

bum Nobile i Bibułkiewicza w Loteryi Moniuszki, Yamadori w Madame But
terfly Pucciniego, Doktora Falke w Die Fledermaus Straussa, Perczyka i Moda 
w Skrzypku na dachu Bocka/Steina. Występuje również w repertuarze oratoryj
no-kantatowym (m.in. Brahmsa, Faure'a, Gounoda, Mozarta), a także kameral
nym i pieśniarskim. 
Pracował m.in. z takimi dyrygentami, jak Keri-Lynn Wilson, Miguel Gomez
Martinez, Tadeusz Kozłowski, Marek Moś, Martin Glagovsek, Łukasz Borowicz, 
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a także z reżyserami: Mariuszem Trelińskim, Jerzym Gruzą, Emilem Wesołow

skim, Igorem Gorzkowskim, Hanną Chojnacką. Z Mają Kleczewską współpraco
wał przy prapremierze opery Sudden Rain Nowaka w Teatrze Wielkim-Operze 
Narodowej w Warszawie (2010). 

Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Laureat Internationales 
Gesangswettbewerb w Berlinie (Deutsche Oper) oraz XII Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (Nagroda Specjalna 
Dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu). 

WOJC IECH SOLARZ 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2002). 

W sezonie 2003/2004 aktor Teatru Ateneum w War
szawie. Współpracował z warszawskimi teatrami: 
Montownia, Ochoty. Od 2004 roku w zespole Teatru 
Narodowego. Zagrałtu wprzedstawieniach Tadeusza 
Bradeckiego {On w Piaskownicy Walczaka, 2003 

i 2005; On w Pierwszym raz ie Walczaka, 2006), An
drzeja Seweryna (role w Ryszardz ie II Shakespeare'a, 2004), Redbada Klynstry 
(Syn w 111 Mana, 2004), Jerzego Jarockiego (Luluś w Kosmosie Gombrowicza, 
2005), Agnieszki Glińskiej (Ojciec w Poduszycielu McDonagha, 2006), Michała 

Zadary (Nemeczek w Chłopcach z Placu Broni Molnara, 2007; Książę Filemon/ 
Sąsiad w Aktorze Norwida, 2012), Piotra Cieplaka (role w Opowiadaniach 

dla dzieci wg Singera, 2007), Macieja Prusa (Drugi Strażnik w Wiele hałasu 

o nic Shakespeare'a, 2008), Mai Kleczewskiej {Jack w Marat/Sade Weissa, 2009), 

Jana Englerta {Majordomus w Księżniczce na opak wywróconej Calderóna/Rym
kiewicza, 2010). 

ARTUR STEFANOWICZ 

Absolwent Wydziału Wokalnego Akademii Muzycz
nej w Warszawie (1991), gdzie studiował pod kierun
kiem Jerzego Artysza. Naukę śpiewu kontynuował 
u Paula Esswooda i Jadwigi Rappe. Pracował m.in. 
z takimi dyrygentami, jak Karol Teutsch, Leopold 
Hager, Philippe Entremont, Rudolf Bibl, Frieder 
Bernius, Christophe Coin, Paul Dombrecht, Patrick 

Peire, William Christie, Roy Goodman, Noel Davies, Sir Charles Mackerras, 
Peter Eotvos, Rene Jacobs, Philip Pickett, Massimo Zanetti, Michael Hofstetter, 
Rinaldo Allessandrini, Andrey Boreyko. Występował m.in. w Operze Comique 
w Paryżu (Askanio w Askaniu w Albie Mozarta), De Nederlandse Opera w Am
sterdamie i Florida Grand Opera w Miami (Otton w Koronacji Poppei Montever-
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diego), Operze w Marsylii (Strażnik świątyni w Kobiecie bez cienia Straussa), De 
Nederlandse Opera w Amsterdamie (Baba Turek w Żywocie rozpustnika Stravin
skiego), English National Opera w Londynie (Arsamenes w Kserksesie Handla), 
New York City Opera (Orfeusz w Orfeuszu i Eurydyce Glucka), Deutsche Staat
soper w Berlinie, Theatre des Champs Elyses (Otton w Griseldzie Scarlattiego), 
Operze Kameralnej w Budapeszcie (Orlando w Orlandzie Handla), Opera Natio
nal du Rhin w Strasburgu (Domitiano w Ticie Scarlattiego), Operze w Dublinie 
(Tolomeusz w Juliuszu Cezarze Handla), Komische Oper w Berlinie (Tamerla
no w Tamerlanie Handla), Handel Festspiele Halle, Bayreuther Barock (Ottone 
w Teseo Handla). 
Nagrał arie operowe Mozarta (Polske Nagrania), Stabat Mater Pergolesiego 
i Vivaldiego (POLmusic i Elysium Records), partię Orłowskiego w Zemście nieto

perza (BMG/Arte Nova Classics), partię Syna w operze Pokój Saren Skrzeka/Ma
jewskiego (PolyGram Polska), Vespro della Beata Vergine Monteverdiego {Erato), 
Kantaty Bacha i Schiitza (Forlane), partię tytułową w Tigrane Vivaldiego (Hun
garoton). Zdobywca I nagrody imienia Venanzio Rauzziniego na Międzynarodo 

wym Mozartowskim Konkursie Wokalnym w Wiedniu (1990) oraz II nagrody na 
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w 's-Hertogenbosch (1991). 

' ' , 

DANUTA STENKA 

Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Wy
brzeże w Gdańsku (1984). Aktorka teatrów: Współ

czesnego w Szczecinie {1984-1988), Nowego w Po
znaniu (1988-1991), warszawskich: Dramatycznego 
(1991-2001) i Rozmaitości (2001-2003). Od 2003 roku 
w zespole Teatru Narodowego. 
Zagrała m.in. w przedstawieniach Krzysztofa War

likowskiego (tytułowa rola w Elektrze Sofoklesa, 1997; Kasia w Poskromieniu 

złośnicy Shakespeare'a, 1998; Cica w Krumie Levina, 2005; Ethel Rosenberg 
w Aniołach w Ameryce Kushnera, 2007; Klitemnestra w (A)pollonii , 2009), Grze
gorza Jarzyny (Helene w Uroczystości Vinterberga i Rukova, 2001; Hekate w 2007: 

Macbeth , 2005; Anna w Giovannim Mozarta, Moliere'a, 2006; Lucia w T.E.0 .

R.E.M.A.C.I.E Pasoliniego, 2009), Roberta Wilsona (Ellida Wangel w Kobiecie 

z morza Sontag, 2005), Pawła Miśkiewicza (Anna w Płatonowie Czechowa, 2002), 

Piotra Cieślaka (role w Ildefonsjadzie Gałczyńskiego, 1996; role w Adam Mic

kiewicz śmieszy tumani przestrasza, 1998; Lockitowa w Operze żebraczej Havla, 
1999; Kobieta w Morderstwie Levina, 2002), Heleny Kaut-Howson (Bradshaw 
w Zwycięstwie Barkera, 2003), Tadeusza Słobodzianka (Grzech czyli Circe 
w Magii grzechu Calderóna, 1995), Ryszarda Majora (m.in. Paulina w Białym mał
żeństwie Różewicza, 1984; Zofia Plejtus w Matce Witkiewicza, 1985; Zoe w W mro

kach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu Micińskiego, 1985; Mary Feather
stone w Jak się kochają w niższych sferach Ayckbourna, 1986; Maja Ochołowska 
w Opętanych Gombrowicza, 1987; Panna Młoda w Weselu Wyspiańskiego, 1987; 

Teresa w Tyle wiatru wokoło Narkowicza, 1988). 
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W Teatrze Narodowym zagrała w przedstawieniach Agnieszki Glińskiej (Maria 
Dunkiewicz-Gołąb w 2 maja Saramonowicza, 2004), Jacques'a Lassalle' a (Elmira 
w Tartuffie Moliere'a, 2006), Mai Kleczewskiej (rola tytułowa w Fedrze, 2006; 
Pacjentka, która miała grać pana de Sade, ale nie gra w Marat/Sade Weissa, 2009), 
Jana Englerta (Anna Pietrowna w Iwanowie Czechowa, 2008). 
Zdobywczyni wielu nagród teatralnych, m.in. Paszportu Polityki (2004), Nagro
dy Teatru Polskiego Radia „Wielki Splendor" (2003), Nagrody im. Aleksandra 
Zelwerowicza (2006), nagród na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Kla
syka Polska" (1988, 1989, 1990), Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu 
(1985, 1986, 1987), Kaliskich Spotkaniach Teatralnych (1989, 1990), Festiwalu Pra
premier w Bydgoszczy (2003), Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych 
w Łodzi (2004), Złotego Mikrofonu (2011) oraz nagród filmowych, m.in. Polskiej 
Nagrody Filmowej „Orzeł" (2003 i 2008), Złotej Kaczki (2003), Grand Off - Swia
towej Nagrody Filmowej Niezależnych (2009). 

PRZEMYSŁAW STI PPA 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej (2004). 
Od 2004 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał 
tu w przedstawieniach Andrzeja Seweryna {Sir John 
Bushy w Ryszardzie II Shakespeare'a, 2004), Jana 
Englerta (Filip we Władzy Deara, 2005; Gość w Iwa
nowie Czechowa, 2008), Jacques'a Lassalle'a (Walery 
w Tartuffie Moliere'a, 2006; role w Lorenzacciu Mus

seta, 2011), Mai Kleczewskiej {Minotaur w Fedrze, 2006; Reżyser w Marat/Sade 
Weissa, 2009), Artura Tyszkiewicza (Wiktor w Mroku Bielińskiego, 2008; Filon 
w Balladynie Słowackiego, 2009), Macieja Prusa (Kwasik w Wiele hałasu o nic 
Shakespeare'a, 2008). 
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SPIS ILUSTRACJI 

strony 1, 9, 13, 22-23, 37, 40 
ilustracje do programu 
fot. Kamilo Schinwelsko I dizojnio 

strona 17 
Danuto Stenko 
fot. Robert Wolański 

strony 24-36 
portrety twórców przedstawienia 
fot. Andrzej Georgiew (o ile nie odnotowano inaczej) 
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego w Warszawie 

strona 27 
portret Wojciecha Rodko 
fot. Korol Budrewicz 

strona 33 
portret Tomasza Piluchowskiego 
Archiwum Tomasza Piluchowskiego 

strona 34 
portret Artura Stefanowicza 
fot. Jacek Porembo 
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dyrektor naczelny Krzysztof Torończyk 
dyrektor artystyczny Jan Englert 

dyrektor techniczny Mirosław Łysik 
zastępco dyrektora technicznego Zbigniew Kośko 

główny brygadier sceny Lech Orzechowski 
główny oświetleniowiec Zbigniew Szulim 

• główny akustyk Mariusz Maszewski 
kierownik zespołu rekwizytorów Zbigniew Fortuno 
kierownik zespołu pracowni dekoracji Michał Roszkiewicz 
kierownik zespołu pracowni kostiumów Anito Trzaskowska 
główny specjalisto zespołu obsługi urządzeń scenicznych Wojciech Hulewicz 
kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej Edmund Kwiatkowski 
kierownik pracowni stolarskiej Grzegorz Jończyk 
kierownik pracowni krawieckiej damskiej Anno Urbańska 
kierownik pracowni krawieckiej męskiej Kazimierz Puchalski 
kierownik pracowni modelotorsko-molorskiej Morek Laudański 
kierownik zespołu tapicerskiego Waldemar Głowalo 
kierownik zespołu charakteryzatorów Leszek Galion 
kierownik zespołu garderobianych Agnieszko Chojnowska 

zastępco dyrektora artystycznego - kierownik literacki Tomasz Kubikowski 

kierownik muzyczny Mirosław Jastrzębski 
kierownik działu literackiego Paweł Płoski 
kierownik działu promocji Anno Pękalo 
kierownik impresariatu Adriano Lewandowska 
kierownik działu organizacji procy artystycznej Barbara Rusznico 
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redakcjo Dorota Semenowicz 
projekt graficzny Kamila Schinwelska I dizajnia 

KASY 
Plac Teatralny 3 (tel. 22 69 20 610) 
wt.- sob. 11 .00-14.30 i 15.00-19.00 lub do rozpoczęcia przedstawienia 
nd. od 16.00 lub no 2 godz. przed przedstawieniem 
ul. Wierzbowo 3 (tel. 22 69 20 807) no godzinę przed przedstawieniem 

www.eBilet.pl 
kosy Eventim I www.eventim.pl 

REZERWACJA 
pon.-pt. 9.00-19.00, sob. 11.00-19.00, nd. 16.00-19.00 
tel. 22 69 20 604, 22 69 20 664 
foks 22 69 20 742 

Teatr Narodowy 
Pl. Teatralny 3 
00- 077 Warszawo 

www.narodowy.pl 

~EM 

-

TELEWIZJA 
POLSKA 

• egzemplarz bezpłatny 

cena programu: 7 zł (w tym VAT) 




