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czym jest ta Ore•
ateja?
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lrtnymł.
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Przykrym

akordem
toapo•
cz,ynam, ale wart()
coł zaryzykować, byle rozbić
lukrowany obrazek tej białej
i jUcznej Grecji (w chlamldach Non•Iron •..), teco ullzaneco ,,antyku", kt6reco nigdy
napra~dę nie było.
Weźmy
ł:lką sprawą trojańską. ,,.1\fut.o mę.ta W1JApłewaJ, co iwietv gr6d Troł..." A jeszcze
plęlana Helena 1 cała operetlka,
pra~da? A' oto, jak w Oresteł
opowiada te necz1
herold
zwycięskiej armil:
.
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TO

rozwiążecie

elętanlu

barbarzyńltwa

Pł'lłlll•

micie n

ojet... Orestes jest
nowemu prawu, ale
moc Apollina nie zdoła go
uchronić pned zem!i~ Erynij,
boginek atarego
portfldku,
mAciclelek matkL

Atenę (jakte by bez boga?),
Gdy głosy Sf;:dziów w sprawie
Orestesa rozło~yły się po równu, (bo jak rozsądził: tak strastUw" sprn1ę? !) Orestes zo·
staje uwolniony: "głos Ateny"
Tneba powtedslee, Ie oalfy, ta padać miał odtlld w wypadku
ttollca aoweao apollhbkleao ,.wy- równości głoeów Z!l osk&rto·
••••la", lloltrza Juł •Ił• IIII we r.ym. A więc B!ld ludowy, inzaakl ałeAeeykom. Wyrileania w stytucja demokratyczna,
~
Deltaell Włrlltlla •t• do wu:yat- kończy
panowanie atareso
klell. apraw prywatllyeb l pubUcz· pra~a krwi, Eryn,ie pnekona•
ayalt. OflcJtllue - atollea kultu. ne prte:t Atenę (znów demo·
NleoflcJalllll - JIIC:bli"C!I Od .. 0• kracjal) staną sh; dobroczynta 'll'lelka eeatrala azpteaowaka.
nvmi ooiekunkamł miasta. RaQprawla~"ca wlua" polityk~, ale
ras Jaakrawo aprseca.o" • lqten· dość wyzwolenia, święto naj•
Gdy Klltalmneatra. 1 ko- •allil AłeD, 'W WO~IIIICb p~raklcll lepszych nacWeł... Wielka ll·
chanktem awym Al,istostln, Oelf)' aprzymlernly alę po elchu teraturat
a ł'er•aml (tak Jak WatykUl wellozamordowała
wracająceao z
To Jut tneela htseeatzacja Ort•
blt w •oJinl a Turkanał l acbtamawojny Aaamemnona,
męta ł)'ll&IRIJ, ·W esaata weJa)' pelopo- net, ilu6r" o&l-4am w teatne l
IWIIO nie była to pierw- llllkle~, .U1111 poaowale aoata- mauz' powleble6, te ant w 'Wll·
, na z łańcucha zbrodni, r:ią&· 11 14rataont pnea Delty. Ałeay ule (1SI7, prof. ltebrny), aul w
dyr, llayrmaa)
nącego się w tym rodzie przez rat w)'l&llwaJ" wluol• podstawy warnawie (1Sł7,
pokolenia. Prawo pierwotne. tweJ llemokraejl. To aajłWietuleJ sem sztuki ale docboelzll tak Jaaao. tak czytelale do wlclowat.
1trzeeące
ustroju rodoweao, IZI lała te10 kraJ~~o

*•

W~anlal:r materii! tulidcl mlelt
d Gree)', ale teł nie rzer.ęctzlla
1 Ich hwtodel P7tanla: c:o robić, jak

na ZIEMI!

ł:yćf - ru po uz ftftl'lala jedftOo nakazywało młel~
I oto 3akł obrót blene sprazbrodnie
rtkorn l całym ll)ołe<:llholriom. Z przeciwko
IJ)Oisto~ei
rodu. wa Oreatesa pod piórem wiel·
Ich, starołytnyeb, motolu l ·e t•· Stąd te mity, pnypomlnające kieCO patrioty ateńskiegO'! pleil tworzyła hlltorla to rtlakoW sporze Erynie - Apollo,
mlta
laboratorium
wszelakich korsykailską vendettę. Ale rorozpadły 11111 na rodziny, a 14d2:ią będzie patronka Aten,
plęknołc:l l m11dtokl, z kt.óryeh dy
karzyat&m)' po Clzlł dzień ... o czym prawem własności 1 wzrostem nowa bogini- Atena. Ale nawl~ jdt ta Oreltajaf o m~· znaczenia ojca rodziny. I oto wet ona nie rozstrzygnie sa1lwle ozlowleka, o JtiO wolnołc:t rola Orestesa. Apollo delflj!lki ma. Sfldd~ będde lud: 11\d U·
l odpowl~ztalnołol, o pnoawy• kate mu zabić matkę w po- 11tanowiony oczywiście przez

l

dów. A prtede Wl!ys~im o Will•
kleJ nacS!Iel, te mlldtołć .połtoctna
wyrwie jedno!tk~ ze ~nponóow tsw.
••lla l"jble Jeaeae wł.kasa 'ble•
10111
l
zdoła ttworr.y~ waru~
łat
Id Kcz.ęAllwP.go
bytow~
dla
lełe w ~wart)'lll ,olu, łlll pod
WIZ)'Itklc:h na t.leml.
aamym murem
T.rzeba tylko rozumld aymboll·
wroateao młattaa 1 atella ełllod· · ll• mttow, oras leli roi• w uee•y·
aa pada roaa.
WlltOłcł lriCkleJ. SWłlleb IIDIOW
• Ilem!, • l"k el"lllł• wn,oe, ku 1 llerot6w ktltanowat OUk wedle
wteeaaeJ •dr•ee,
&ktuaiaeJ
pov•eby, w kulleJ at•
l robactwo w odlleły plodsl."
tuac:JI l w kaiclym enale - la..
Tak oto, zanim ubramlą UtJ. Tllk teł l popularay mlł o
Orest..le mial rozmaite wersje.
triumfalne fanfary, poeta sta- NajelekaWłl!ll
alcll. dat wtałnle
wia przed nami konkretną do- "lelki twOreas tragellll
areekle.J,
lę tolnierską - nie mniej doAł&c:b)'IOI w Orlltli.

bitnie, nli dzisiejsi pisarze.
Nie darmo nazywają .lO nauczycielem Szekspira. Nie darmo Karol Marks wymieniał
jeco łmłł" na r:zele trójcy u-.
kochanych:
Allchyloa,
Szekspir, Goethe...

~EA'tR

posłu·uny

1 ta ar6wao omawtua tli ~6-

blematyka (eo Jeat wielkim Olilll·al•eltm laactal•tłłHw), Jałl l h•
aate Utłel lu4aklt bohaterów, WY•
do~J'tt
prMI lllf(lł aJńNIId.
Swl&IMia kollltł)'l Od JOC!IIIlłku
panuje nad wl4ownlll a, Oeraoa·
Dobrowollka, Wiplalala J[)ltal!llauua, II0101łleale męatwa l eler·
plenia. Pottm Ilerit prMjiDuje K.
Dublelówaa - Ateaa, amltjllell
poka:ad Ile wdzlękll V·)'Jt aprawalt praeRJIICY ro:aam. Po pro1tu
- bocinl dla bezwyananlowe6wl.••
Poetyekll, areyelekawll w aelielt
'KaiiiiUltll - b:rta A. Lutollawaka.
Ro4nilatwo mteltltll (Ortlłtl A. Hrydalewlu, Inektra - w. V•
alem1tło) aler6watr t)'m alemaleJ
lc:b 1c:ena udręki aa4 arobem oJca
JJalet,. do ••JIIardllej w•tn~~••JII•
c:Yeh w prr.ednawlenlll, obok ac:eay •mterel IUiłalftlJitlłry. Nieba·
nalae p:~aiael atr:atlllłla l Herolda
atwonyll a. litotal l .,. llałyalk.
"aamemaoa T. ssaaleekleao ale
waayałklm al• podobał, alt l tak
byt lepu)' od popratelalo wldalaayełl. praeM mate. Wałne role
prsodowałków c:bóru wytrall aa·
Idyole Euaeala lłomaaow l .,raa·
clsan Plec:aka.

Scenograt dał rzeczy piękne
(grób Agamemnona) l trochę
podzlwaczył (Erynie). W tnscenlzacjl brakło mi mocniejszych akcentów 4wl,ta ludo·
we1o w finale.
Teatr Ludowy: AJ•chyl.o8
.,OruttJl".
Przekład · ltełlna
srebrne10.
ltdyaerla Ktyltyny
&kua•ankl 1 .Jerzeeo krallowskle·
I(O. Scenogratle
Józefa Szajny.
Muzyka .Józefa Boka.

