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Kraków teatralny klasycyzuje o. 
1tatnto i cmtt~kfzu;e, moderni
zując antycznolć. Zjawbko 

chwalebne. Po niedawn11m przedsta-
1bÓ81tiU Medei - Orestda. •) Po Eu
'ifpłe1esie - starsty kolega Ajschtl
los. Ocz11w1ście próbuje 1lę odmU>
'dzenia problematvki i ożywlenia 
fakturv teatralnej tragedii 1prztd 
25 wieków. 

W przed1tawłeniu Orutei nacłsk. 
~lożono na przełom mfędZJI 1taT11m 
CI nowvm. Bo litotnie Ajsch11! - no
~tor ~odważa .tare wvobratt.nia, 
",-6bt~ie zrewidowa~ romantyczne 
tnit11 homervckie: mit wojennil i mit 
f'Odowy. Czyni to H' swej tragedii na
wet dialekt·ycznir. Oto Troja zostala 
zdob11ta i zwvci~skL wódz Agamem
non powraca u' triumfte do ojcZ!Jznv. 
1Ale Aischyl pvta, o co to walczyU 
Grecy za morzP.m tak dlugo i krtva
wo, za co kladli swe .tvcie? l odpo
wiada: walcz11li o odbicie zalotne; 
Heleny, o satvsfakcję dla zdradzo
nego Menelaja. Jego brnt Agamem
non jest wlec wodzem niepotrżebtle] 
wojny. Na dobitek jest bohaterem 
fałszywym. Bo i d-rugi mit - k!ą
~u>y, ciążącej fatalnie nad rodem 
iłttrvdów ponur11m Cllklem krwaW!j 
temstv przvz pokolenia, róu'ftfd zo
ltaje podważony przez Ajschvla. 
Klątwa klątwą, ale A?amemnon po
•więc;l własnq córke molochowi 
wojny a pod mttrdmi Troi zabawlal 
·alę miłostkami. I te bardzo ł•J.dtkfe 
Qrzechv i gTZI!IZki u_.prawiedliwfajq 
osobistą zemstę KUto.jmestry. 
Wspólnika it.i zbrodni Eg!1tt1 upra
wnia znóu' znnłekła krzywda. Z lo()
lel mJc'cieł Orest :z11btja zbrocfniczą 
matke. brontqc czcł ojca, JIOdobnle 
irtk Króleuncz Hamlet. Ale jd!i 
!Agamemnon bvl bohaterem faliZII· 
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wum? Włęc Orest musi bv~ unłe-, duetach. Dztara u:łalcltDłe tdcfor ~o-
tDłnntony, aby cykl rodowej wendet- ie.dynczy, rt'cytator dług!ch monu.o_-
t11 mógł się wreszcie rozsądnie skoń- gow-arvJ. Inne po~tact. llkcJł to Je· 
czyć. Bezprawie ustąpi prawu a szcze niemowy, figuranet l działa 
barbarzvństwo humanizmowi. Ten chór, chór, mimujqcy ł ro%gacfany, 
epilog rozgrywa Ajschvt w apoteo- roziplewanv l roztcuiczonu. Trage• 
zie peryklejskłch Aten, jako zW1/- . dla Ajschylosa to Jiszcn ,.eligijnll 
ctę5two mądrej rZ4dno.łci ł ducha opera czy na!>o!ne oratorium, choć 
praw nad mtatvką mitów. Stąd jego o nt•zwyklej sU~ dramat11cme1 ł .tv
trvlogła ;est tragedią optvmistyczną VJości teatratnd. 
przez końcOWI/ pogodny akt laski, W przedstawtentu .t:rny(7nowano 
kiedy .uglaslcane boginie .ł)epeJ ze m- z teJ operotvoścł, w~c z liryki ł mu
Stil przeobrata;ą się w umiarkowa- zvcznoścł, z taneczn•J p!]lnno§cł. 
ne ł OIWOjone Eumenidv. Obraz scenłcZ~ll akcj' ovł oszczęd· 

t f 1 t t ł ha n11 ł S1lTOW1/. roze!1rany interesują-
N emn e1 ° ro%W ątan e ma ~la· co w dwu różnuch planczvznach: 

rakter nieco deklaratywny ł de - sztucznie h!eratvcznej 10 obrębie 
matorskł, gdvt barbarzyństwo .- młtu, t ostro realistycznej to wątku 
n!utetll - Jest teatraln~e bardneJ fttakująct~m ~awnośt. Zar«zen\ opty-
dramatJ~Czne ni!li humamzm. ka przedstawł"'ła nar.!ucnła oollłd 

Przedstawlenie UW11Pukla te tola- po.łndni greczvzny 1 d11staun 
lnie ludzkie ł społeczne motywy, ws•J6lczemolcł. Rówttłe.ł zmhmnv 
poeikrdla kompromitację pierwot- b!lf tok mówienia - od coddennego 
nJ~Ch mitów - tpOjnv, fałszywego do rytmicznej rec11tacji ł dramatu .. 
bohaterstwa ł fatalistycznej zbrodni. cznej gu•ałtownoścł. Nieliczntt chór, 
R.ównid ogranicza tło pojęć ł na- oszczędny w ruchach ł U'VT4Złe a 
strojów religi;nvch. Bogowie ł booi· tołączonll w akcję przez pojedyncze 
nie przechadzają ałę po scenie z glos'll ch<>rentów, wustuH)wal fe.t 
ł.łcle o!łmpi;skim spokojem, lago- .rłllorou:o jako komentator, To leaz
dzqc pogodnie ł rozumnie - choć cze Jedno ciekawe rozwiązanie tego 
n~łraz bardzo kazułstycznłe - okru- trudnego problemu, jakłm lrst dla 
cte1łstwo ludzi ł mantę pr.:e§ladow- u•spó!czemego teatru dawny ch6r 
czą płekłelntc. W teJ to -racjonalłza- grecki. 
r;t Ie.tv zblł!enie naszym czasom 
rn-rcJelej tragedll przv zachowania 
jeJ pięknych pozorów, 

Jakim.h g!!nłuszem muslał bv~ 
Ajschvlos. jdlł współczesną mu kul
tową pidr\ chóralną, czylł nabo.teń
stwo, przeobrazil mocą wlasnq w 
teatralną tragedł<:! Widać to nfej o
czyw!ste reltkt11 datoneY chorei. Je
ncze przodownik chóru gra znacz
ną rotę w akcjt, którą prowadzi d11m 
zaledwie r6wnoczdnie dztalajqcych 
liiktorów ł to w rzadkich dłalotiach-

Nou·oczesny wqtelc mutJICtnV nłe 
wnoaH ipłewnoici ł f"tłtttłlł, ale ata
kowal widza naglił ł uoleujqco fkS• 
~rt>syjr.umł d1J5SOnansamł, SJignOlł• 
Zltjqc ('ZlJ alarm1:jqc o trapictnuch 
zajściach za scconą. Te mnzt~crnf fn
trod~tkcje tl"łqzalll się :: glosamł 
r11;róou•an?:ch ofia.r a oslqgaly tra
głc:my finał w zaskakującvm odslo· 
nt~~l'' rascenta z o!)rn:-:t>m kcrtartro
fy. Można podzlwłac" tcłetką inwen
cję rł'i1fserską t At~laio ł~ eksper11· 
ment" A mrcucm "m.iu w &dramA• 



l 
tV%Qwanłu J>?nurego obrazu ~brodni. 
l'rz11 t11m zoperowano tek&t włlllkteJ 
machłn11 t.rylogU w kon&ekwentnq t 
tłarannie przeirtlJ&tll w11pracowanq 
calolć. Z pojedvnczt~cll ogniw trt~lo
;14 ,.Agamemnon" mial najwięcej 
dmma.tvczne; noAno~t. ,.ChoefoTlJ" 
- .,&łeco -mnl•i· Naict~kawue rd11• 
aer&ko ł acenograficmht b'11l11 ,.Eu
menidtl", w któr11ch uzv•lcano jakql 
pogodę iwiętc) pojednania, które za
g.)rowaro nad m"&tervinlJm sqdem 
bo.tvm. Finał budail na widowni 
fłębokłf! wzruuente a ł na carości 
przedstawienłct widownia 1ledzła~a 
zaatuchana ł urzeczona. 

Na czoło W11kona1.cc6w 1Dl/SU!lęl11 
ałł role kobiece. B. Gerson-Dobro
wollke& zagrctła tragłcznq herotnę 
Klłtajmestrę; osfqgajqc jakq§ nowo
czemq, dv&kretnq koturnowo§ć po
itacl. Wvgrala prujmujqco dutq 
skalę przeżvć i cech chctrak.teru, 
wtęc hieratvcznei godno§ci i dumv 
władCZl/1lł, ob~ud11 i skrvte; m~ciwo
!ci zdradzońe; żon11 czv zawtedzto· 
n~i matki, wreszcie .talosne; skargl 
zogrobowego cimta. A. Lutostawska 
ujęła. 1"0lę Kassandr11 z dutą ekapre
łją dramatvcm.ą ł dzłewczęcvm 
todztękłem. W11grala po&ępnq żałobę 
i upokorzenie branki zagarntęej z 
pogorzeUsktl lUII>ftu, na przemiany 
a gtt'etłownvmł, ja.kb11 akurczow11nlł 
obaesjamł ja1nowtdze!\ nteuntkn!o
nego fatum, pukajqdgo ju~ do wrót. 
Niutet11 niedobf'l/ bo z1>11t operow11 
bvf Agamemnon, równłd zb11t 1.011· 
iaskrawionv E!1i&t, a Elektra za ma
lo tonlosla napięcia dramat11cznego, 
Honor m(akł ratował A. Hl'1/dzewtcz 
w dobrze zar11sowanej i Płl/1lnłe za
granej roH młodzieńczego mściciela 
Oresta - na niccle egZllrten~ialnego 
Hamleta. Wietka bvra. różnorod-
ROI~ nam" ł tcmPCJ m6włenł4. po-



dobnie - rómorodnyp>złom wyglo~ 
slenla. Glosy zesJ)Olu - ow•.tem 
piękne, brzmiały jednak batumie i 
dźwiecznie tvłko w natężeniu a w 
§ciszeniach matoiDO t wqtlo, nieraz 
nie.slyszatn.ie. Że bogowie ptęknłeł 
mówtli od śmiertelnych, to chvbt~ 
nte dziwne. Olłmpijskq dwkc;q Jaś
niał promiert.nv .-tpollo (A. Złcbi~
~kł) i urocza Atena (K. Dubtelóuma), 
bósttt'O pOSCf!;JOWO poważne, ch06 
młode ł powabne a po adwokackU' 
wymowne. Zaletv glosowe u;aw_nłal 
także t gmin, ~ak prosty strahtt" 
(R. Kotas) i lłr11czny Herold (t. Ma
tttsłk). Głębokie brzmienie g!oau 
Przocloumika chóru starców (1'. Pfe
czka) b11lo imponujące ch•~ nł~teo 
monotonne. lV ogóle epizodv i ch6ry 
brzmtal11 precy.r11Jnie. 

Scenografia wspólgralcz z calo§cl«~ 
zamyslu reżyserskwgo. Druga plas• 
tl/t'Zna kurtvna wprawlala w pon"· 
ry na11trój zbrodni ł knoi. Gdy uno
slla słę, ods!aniala cen1'al11.e wrota 
o pru~owate1 powierzćhni Uniqc~ 
zmiennvmt watorami .fwiatla, któ
rym zreutq u.ry.•lcano wiele podkre
§łeń. Tlił sceny zam11kala abstrak
Cl/fna kompozycja, ekstrakt archai
cmei, mykeńsktej epokł, zwietrzalej 
w swej su.rowo.fci t grozłe ł nad{1r11· 
zlonej zębem czasu. Wiele eksprnji 
dramatyczneJ t.l~łosly kukltl podsta
wforte w mte~sce ofiaT OTaz grób 
·Agamemnona, straszący Jak zmur
szałe truchło bohatera - przez u· 
.tycie elem!ntów Teałnych la.kbtl w 
stanie rozkładu. Podobnie wvot
brzvmłone Erynte, odczłowieczoft' 
ł bezksztttltne rtraazvdła górowo.lv 
groźnie nacl otoc~entem, zrazu znfe
Tttchomiale we §nie ł zwolna budzą
ce s'ę do akcji jak nieuatępltwe 
chocholv. 

Wyczyn teatru ~ niemalv, prttd· 
stau,lente ciekawe ł śwłde, inter
pretacja inteligentna, odb:ór bardzo 
skupłonł/. Słowem - mocna Tzec%1 
Roclac11, płelgrzymu;cłe do Xeatr&& 
Ludowego w Nowel Hum. 
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