eatr Ludowy w NoweJ Hucie wprowa.
dUł na awoJ~ scenę .,orelteję" AJaehylo·
aa, dając spektakl dojruły artyatycr.nte,
Reiynr (Krystyna SkUIZllllka l Jerzy
Krasowakl), aucnocraf (Józef Sza,jna), llu•
atrntor muzyczny (.16zl!f Bok), a"ktor - oalq•
1nęlt ldealn4 ·qodbość umlerzeń. Styl pr:aed·
alawieula jednollity l precyzyJny w awoun
kaztalcie teatralnym, I co Jelt wielkim aukcesem zeapołu SkUau-akJ, AJichyloa pozo•
stał autentycmym Ajachyłosem, talcim, ja•
kieco znamy :a lektur: poe~ loou ludzk ieiO
w pon:~dku metafbycr.nym, Obyło llę bea
przeróbek 1· liillł robionych uwap6łc-zdnle6,
Najlepor.e w tym pr. ed.stawlenau '" chóry.
Widkle brawa nllle:t~ 1111 zwłaszcza Fran·
elazkowl Pleezce, który w rołi 'przodownl•
ka ch6ru bije wuy&Lklch umlejętnoicl4 m6·
w;ell.ia wleraza. z kobiet I'YWahr.uJe z nim
akuteeznle jedynie Anna Lutosławska (Ka•
aaD.ndra).
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Ajschylos jest

*

niedoścignionym

poetcl

w partlach cMralnych. Jego poezja jest

LOSU
CHCIELI UNIKNĄĆ
swego losu. A musi przeży~ go do koń
ca. Spełnia swój czyn w desperacjf
Szuka oparcla /w innych. Qdwołuje sj~
do wyroku opinii publicznej: ,.prze:a-.
ł~m krew sprawiedliwie". DeklaracJa
ta brzmi jednak pusto. Prawdziwy jest
:tylko w jednym momencie, kiedy mówi:~ ;iZwy~! ęży!em ... Zwyci~o z.1nazą
kala . dłonie".

p~zją prawd nQJprostszych, cczywist;,·ch i nimaruszalnych. W jednQStkowym odkrywa to, co je:;t W'31pÓ1ne, w zbiorowym to, co lndywidua~n-::.
OJ.GWiada tylko to, co jest naprawdę
wr.t..ne~ Pomija wi-ele rzetzy z życia osobistego . bohaterów. Nie d·opowiada.
Na temat c!erpienia zapisano w!ele
PrzemUczenie pewnych spraw jest naj- ' papieru. Ale wszystko to, co powiedzia.więk,szym sukcesem jego sz~i pisarno, jest tylko rozwinięciem Ajschylosa.
skiej.
Na~t Camus niczego w ~j <
m11t4A
n~~ odkrył. Jego poszultiwal\ia wrae-a·
wyjściowegO.
Orestes przybywa do -~trodu swego ły · zawsze do t>un'ktu
ojca. Pr:i:ychodzi z k:>nkretnym pla- ,.Rzeczy tego •wiata nie są takie, jaki...
nem. Musi potnścić zabójstwo ojca. Ta- . ml l;>yć pow:~nny''. Smierć Kl:tajmes~ry
k!e jest prawo krwi i taka jest wo:a rędzle dla Orestesa przede wszystkim
bogów. Jego ofiarą jest Klitajmestra. falctern straszliwyrp - śmleJ;cią matki,
Olistes odsuwa
coraz dalej chwilę Wspomnienie tego · dnia zasnuje smutw;ykonania wyroku. Idz!e najpierw na kiem ka:.':dą chwilę jego życia. Poprzez
grób . ojca, rozmawia z siostrą, później wszystkie chwile htłaczki prześladOWiać
7.e służbą matki. Podejmuje czynnośC:, go będzie ostatnie spojrzenie matlfl:
.,Wykarmiłam cię starO#ć spędzić
które odsuwają • $am · mccm~t spełnie
nia czynu. Wstrząsający jest dialog 0- 'chcę przy tobie''. Bezdomny i samctresta z matką, rozegrany w tonacji ny ~zie szukać oczyszczenia. Sąd wyszeptu, urywany, znaczony pauzami da wyrok un!ewlnniaj~;cy. Od·~jdzie u~
milczenia (Andrzej Hrydzewlc; l Bro- .ła.skawiooy - ale czy spokojny? A
przede wszystkim, czy udtwignie trud
nisława Gerson~Dobrowolska). ~adne
budowania nowego życia? Ale czyŻ
dzieło po Ajschylo;ie nie przekazało
Jędzy wierszami taklego napięcia jak
może nie próbować .bez podjęcia tej
ta S<:ł:llla. Orestes qhcia~by u.ciec od próby nie ma żadnych szans na ocale·
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tY.rn

łwlede be: clerple~ nfe
daąo na~ ·~•.. eiężki haracz . płacimy

:nle.-"Na

imiertelni..."
śtósu~ek do cierpienia gwarantuje
wygraną lub przegraną. . Jeśli S'lę 1:>
nie rozwiąże, pozostaje jałowy bunt 1
.zwątpienie.

!

.

*

l

Jest taki fragment "Oreste,i", który
silnie działa na wyobraźnię wspó~
czesnego człowieka.
Opowiada on
o sporze Ateny 1. boginiami gniewu, eryniami. Spór dotyczy kwestii
czy Orestes ma być ułaskawiony, czy
te ż skazany na karę nie kończących c;ię
cierpień. Padęią argu~nty z j.ednej i
z drugl.i!j strony. Argumenty rzeczo-

we, -mądre, o równej sile ciężkości. Mo-

żliwości rozwiązania sporu beznadzłej.o
ne. W atmosferze zdenerwowania i U•
tarcz-ek Atena próbuje ootatllli!gQ ebwy...
tu: ku~r erynie perspektywą przem~P.•
!lit.nia ie w boginie łaskawości, rorz;da-,
ją~ dobro i doznające dobra. Po ~ek·
ceważeniu wszystkich pro~;:~c'ji, bogi~
n le zła tej jednej nie potrafią odrzuclź.

równą silą zawsze
I _kledy wyczerpu·
cnwyty i zawodzi
wszelka taktyka, nigdy nie można wy.
kluczyt elementu nadzieL Zielone świa
tło ZiłPala si' czasem w momentacil
najmniej · oczekiwanych.
1
ImONISŁAW MAMON

'!a perspektywa z

pociąga człowleka.
ją si ę wszystkie

