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PREMESSA 
Il teatro: la scuola di Atene 

 
 

Il teatro di Euripide, verso il quale la sorte è stata meno 
avversa dei suoi pur illustri contemporanei, a distanza di tempo 
e dopo molti e accurati studi sui più svariati aspetti e argomenti, 
che la drammaturgia di un autore così fecondo presenta, invia 
ancora all’attento lettore e allo scrupoloso ermeneuta messaggi 
mai colti prima e mai, forse, intesi nella loro effettiva portata. Ad 
ogni nuova lettura la genialità di Euripide desta curiosità, suscita 
emozioni, rivela significati reconditi, che la scrittura poetica 
mescola ad immagini potenti, destinate a rimanere a lungo nella 
mente. È, questa, la grande ricchezza del teatro tragico: per la 
“ricchezza di pensiero che gli autori hanno saputo infondervi: la 
tragedia greca presenta una riflessione sull’uomo nel linguaggio 
immediato dell’emozione”1. 

Da sempre si è sostenuto, e a ragione, che la mente di Euripi-
de, come quella dei suoi due grandi contemporanei, Eschilo  
e Sofocle, ha una ben precisa e delineata “struttura poetica”, e la 
sua complessa conoscenza della realtà culturale, storica e sociale 
del tempo “è modellata da processi poetici o figurati”2, che non 
lasciano ormai adito a dubbio alcuno.  

Nella produzione drammatica di Euripide, come leggiamo 
nella presente monografia di Jadwiga Czerwińska, emergono 
particolari metaforici non ancora colti e messi in luce dalla critica 
e dagli innumerevoli studi. Questi, con il loro processo articolato 
                  

1 J. De Romilly, La tragedia greca, Il Mulino, Bologna 1996, p. 7. 
2 R.W. Gibbs, The poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Un-

derstanding, Cambridge University, Cambridge, UK 1994.  
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costituiscono il punto di partenza per una nuova, più ricca  
e feconda ricerca, che ha aperto agli studi su Euripide e sulla sua 
produzione tragica un orizzonte non ancora del tutto esplorato  
e i cui confini si ampliano a mano a mano che il testo del tra-
gediografo viene letto e filtrato con gli strumenti sempre più fitti  
e sofisticati, che la ricerca e la scienza recente mette a disposi-
zione dello studioso e dell’interprete.  

Corre l’obbligo di accennare qui, anche se per gli specialisti 
del settore è superfluo, che Jadwiga Czerwińska ha raggiunto 
nello studio della tragedia greca e, in modo particolare, di Euri-
pide, un altissimo grado di specializzazione: non a torto la stu-
diosa si può, oggi, considerare la più grande esperta del sommo 
tragediografo ateniese3. Su questo particolare autore della 
letteratura greca sta lavorando da anni: da sempre ha concentra-
to particolare attenzione su aspetti peculiari della drammaturgia 
euripidea, sulla quale ha scritto lavori di particolare interesse  
e punto di partenza per ulteriori approfondimenti. Le sue nume-
rose e accurate pubblicazioni, accolte in studi specializzati e in 
prestigiose riviste di filologia, riscuotono unanime ammirazione 
e successo.  

Con la presente monografia la studiosa ha aperto una nuova 
e più feconda via per ulteriori indagini; ma non si illude di essere 
giunta alla fine: con questo volume la studiosa dimostra ancora 
una volta che la ricca e poliedrica poesia euripidea, lungi 
dall’essere esaurita e di aver ormai trasmesso tutto alle genera-
zioni future, continua a offrire continui e stupefacenti risvolti, cui 
porranno attenzione e rivolgeranno la loro acribia le future 
generazioni di studiosi. La Czerwińska dimostra che i processi 
poetici e figurati, nella produzione euripidea, in particolare quelli 
metaforici, non sono esigui né tutti ancora perfettamente esplo-

                  
3 Per avere un’idea dello spessore scientifico della studiosa, è sufficiente 

citare la pregevole monografia J. Czerwińska, Anthropeia physis come dramatis 
persona in Euripide, Casa Editrice dell’Università di Łódź, Łódź 2007.  
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rati. Il poeta modella un considerevole numero di metafore, le 
quali, attraverso studi di ampio respiro, diventano comuni e 
condivise, sì che organizzano e orientano la percezione dello 
studioso e del lettore4. Tra le innumerevoli figure e strutture 
concettuali, presenti in maniera preponderante nella tragedia di 
Euripide5, per la sua pervasività, un ruolo di particolare impor-
tanza acquista il tema e lo schema del viaggio, probabilmente in 
virtù dell’attinenza alla metafora particolare, attraverso la quale, 
l’eroe o il protagonista del dramma concepisce la sua esistenza. 
È, infatti, pienamente consapevole che la vita è un viaggio e gli 
eroi sulla scena compiono un viaggio, con un inizio e una fine.  

In tutta la produzione tragica giunta fino a noi Euripide ri-
corre, spesso anche con ironia, a questo particolare metaforico 
per narrare la sua esperienza di uomo e di cittadino di Atene; si 
inserisce nel delicato momento storico, che caratterizzava la 
pÒlij del suo tempo. In questo periodo, particolarmente fecondo 
per l’attività drammaturgica del poeta, e dei suoi illustri contem-
poranei, va inserita la vita dei diversi protagonisti che animano la 
tragedia, la quale si pone come unica interlocutrice e interprete 
del malessere, che circolava in quel drammatico periodo tra la 
gente. Per conseguire il suo fine, Euripide piega il mito, che, con 
le sue particolari strutture e sfumature6, si prestava a raccogliere 
la voce sia del potere sia del popolo. Intorno al mito il poeta 
coagula non una voce, ma un coro che esegue all’unisono il canto 
della condanna, dell’approvazione, della speranza, della vita. In 
questo coro c’è anche lui, anche se “sentiva di appartenere a una 
categoria speciale; la descrizione che ce ne fa Aristofane ci fa sentire 
che egli è forse quel che chiameremmo un intellettuale, e pro-

                  
4 G. Lakoff e M. Johnson, Metafora e vita quotidiana, Bompiani, Milano 

1998.  
5 C.R. Beye, Letteratura e pubblico nella Grecia antica, Laterza, Roma–Bari 

1979, pp. 347–390. 
6 Id., pp. 303–345.  
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babilmente si considerava tale”7. E dagli studi della Czerwińska  
si ricava con estrema facilità che Euripide era un intellettuale, un 
grande intelettuale, nel senso moderno del termine. 

Attraverso la sua multiforme esperienza artistica, il poeta 
sulla scena presenta personaggi che percorrono il viaggio,  
sia esso fittizio che reale, della loro condizione umana in sé 
considerata8. Il drammaturgo entra nelle “vicissitudini delle 
intenzioni umane”9 e nelle realtà che da queste prendono corpo e 
vi coglie messaggi validi per tutti gli uomini, e in tutti i tempi, 
perché con l’acume che lo contraddistingue percepisce quegli 
“aspetti significativi della dinamica dell’esperienza umana”10,  
che fissa in tante forme quante sono le opere giunte fino a noi 
tutti i personaggi, che si presentano sulla scena. Il poeta per il 
tramite della scrittura, di quella precisa e particolare scrittura, 
non costituita solamente di segni alfabetici, ha creato e trasmes-
so all’uomo di ogni tempo e di ogni luogo opere immortali, che 
parlano dell’uomo, del mondo, dell’universo, della religione.  
A questi particolari temi di fondo, che costituiscono il substrato 
dell’opera tragica, il poeta innesta tanto il possibile quanto 
l’impossibile, l’immaginario accanto al fantastico, l’assurdo unito 
alle vicissitudini, che accompagnano e caratterizzano le scelte 
immediate e remote dell’eroe. Queste caratteristiche, prese nel 
loro insieme, concorrono a modellare il modo, con il quale il 
lettore di oggi, non diversamente dallo spettatore di allora, 
percepisce la realtà e la sua identità per assumere un comporta-
mento in linea con il messaggio ricevuto: “l’orizzonte che 
circoscrive l’esistenza dei personaggi della tragedia greca, anche 
di quella euripidea, è costituito da elementi molto più complessi 
e stabili degli avvenimenti politici, anche sconvolgenti per tutta 

                  
 7 Id., p. 283 s. 
 8 E. Montale, Sulla poesia, Mondadori, Milano 1976, p. 574.  
 9 J. Bruner, La mente a più dimensioni, Laterza, Bari 1988, p. 21.  
10 R. Arnheim, Il potere del centro, Einaudi, Torino 1994, p. 269.  
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una generazione, la cui incidenza su particolari scelte del poeta  
è giustamente messa in rilievo da commentatori e critici”11.  

Attraverso la lettura di questa monografia l’animo percorre 
un nuovo viaggio, si avventura in una stimolante ed esaltante 
esplorazione dei variegati territori della tragedia: il lettore si 
muove entro i confini della psicologia del mondo poetico attrav-
erso i dialoghi dei personaggi, i riferimenti e le riflessioni del 
coro e i motivi situazionali; attraverso gli obiettivi, che imman-
cabilmente cerca, trova l’intelligenza necessaria, la quale, me-
diante le emozioni fisiche e intellettive, si sforza di cogliere gli 
enigmi e di svelarne i reconditi messaggi; viene nella convinzione 
che la letteratura rappresenta un valore, uno dei valori più alti 
dell’esistenza umana; si rende a poco a poco, e pienamente, conto 
che la comprensione delle sue “possibilità espressive e cognitive 
e immaginative”12 concorrono a mantenerla, a perpetuarla, ad 
avvalorarla. 

L’indagine sulla psicologia della letteratura, e della tragedia 
in modo particolare, cui la presente monografia apporta un 
contributo decisivo, si salda con l’intento di scoprire quali per-
corsi e quali messaggi il poeta veicoli con “quella specie di stru-
mento ottico” e offra a lettore di oggi, come allo spettatore di 
allora, la possibilità per consentirgli di discernere quanto, forse, 
senza quella tragedia, non avrebbe potuto intravedere in se 
stesso, perché immancabilmente offre una “estensione immensa 
e molto disparata di giacimenti preziosi”13. A questo inesauribile 
deposito Euripide come poeta attinge per la creazione del suo 
mondo tragico. 

Attraverso questa monografia Jadwiga Czerwińska offre al 
lettore e allo studioso uno strumento che susciti e rinvigorisca in  

                  
11 V. Citti, Tragedia e lotta di classe in Grecia, Liguori Editore, Napoli 1979, 

p. 124. 
12 I. Calvino, Lezioni americane, Garzanti, Milano 1988, p. 1.  
13 M. Proust, Il tempo ritrovato, Newton Compton, Roma 1990, pp. 282, 

180. 
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lui non solo l’interesse per il fenomeno tragico e letterario, ma 
anche la chiave di lettura per comprendere i meccanismi, dai 
quali questo mondo complesso e variegato è regolato. Gli propo-
ne, infatti, elementi di conoscenza di quel particolare tipo di 
ricerca che si coltiva “all’Università, in cui”, sotto molteplici 
aspetti, autori e opere “sono analizzati secondo i tutti i Codici 
Consci e Inconsci, e in cui vengono rimossi tutti i Tabù, imposti 
dal Sesso, dalla Classe, dalla Cultura Dominanti”14. Euripide 
coglie tutti questi stimoli, li filtra con la sua esperienza e li pro-
pone allo spettatore, che, proiettato nell’azione drammatica, 
anche se non sempre, e immediatamente, coglie quanto il pensa-
tore intenda comunicargli. Perché il messaggio gli giunga, venga 
recepito e rimanga a lungo nell’animo, il tragediografo non esita 
a ricorrere a tutti i mezzi necessari, che la tecnica drammaturgica 
e l’apparato scenico mettevano a disposizione. Per cui la dotta 
studiosa in questa monografia, ponendosi anche, e soprattutto, 
prima come spettatrice e poi come lettrice ed ermeneuta, non 
esita a esaminare il testo tradito secondo i canoni della scienza, 
tentando di identificare e provare come valide le sue elaborazio-
ni cognitive e i risultati, cui è pervenuta. 

Accanto all’indagine storica della produzione euripidea, cui 
fino ad ora si è data, e giustamente, eccessiva importanza, negli 
studi sull’arte del drammaturgo la Czerwińska orienta le sue 
propensioni soprattutto sull’indagine psicologica dei diversi 
personaggi, che Euripide, con studiata accortezza e soppesato 
equilibrio, pone di volta in volta sulla scena. Lo studio sull’arte di 
Euripide fino agli studi della studiosa è stata contraddistinto, e 
continua ancora ad esserlo, da due distinti orientamenti: l’uno, 
detto scientifico, ha rivolto le sue ricerche soprattutto sugli 
aspetti percettivi e cognitivi, l’altro, definito umanistico, ha 
mirato con particolare acribia all’investigazione e alla ricerca 

                  
14 I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Einaudi, Torino 1979, 

p. 44. 
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delle componenti emotive e motivazionali15. A questi campi  
di indagine, negli ultimi tempi, si è accostato e sostituito 
l’orientamento scientifico o sperimentale16, in base al quale si 
sono “stabilite” le “leggi”, che sono alla base della recezione 
estetica, ricavate “dal basso” secondo la ricerca in laboratorio. 

Un discorso a parte merita l’orientamento umanistico o spe-
culativo17, il quale si è occupato di trovare interpretazioni della 
“creazione artistica” e della “personalità ben strana”, costituita 
dal poeta, che Freud così desume dall’apparato teorico della 
psicanalisi: “Su noi profani ha sempre esercitato una straordinar-
ia attrazione il problema di sapere donde quella personalità ben 
strana che è il poeta tragga la propria materia […] e come egli 
riesca con essa ad avvincerci, suscitando in noi commozioni di 
cui forse non ci saremmo mai creduti capaci”18.  

                  
15 M.H. Bornstein (a cura), Psychology and its allied disciplines, Erlbaum, 

Hillsdale 1984.  
16 La paternità di questo orientamento è attribuita a Gustav T. Fechner, se-

condo il quale la ricerca, iniziata dal basso, è finalizzata all’individuazione di 
quelle componenti, che determinano la sensazione del piacere e del dispiacere 
nei confronti dell’arte, in particolare delle arti visive, tra le quali a buon diritto 
si ascrive la tragedia. A questo tipo particolare di indagine, però, sarebbe 
dovuto subentrare l’indagine dall’alto, di tipo deduttivo, propria della filosofia 
dell’arte. Questo orientamento costituisce la linea portante dell’indagine 
scientifica della Czerwińska. G.T. Fechner, Vorschule der Äesthetik, Breitkopf  
& Härtel, Leipzig 1876.  

17 S. Freud, Il poeta e la fantasia, Boringhieri, Torino 1978–1979. In questo 
saggio il ricercatore individua nella “creazione artistica” e nella “scelta del 
materiale poetico” l’oggetto più importante e immediato per la psicanalisi, 
anche se non trascura gli “effetti emotivi”, che il poeta “suscita con le sue 
creazioni”. Ciò, ovviamente, richiede una serie di principi interpretativi della 
produzione artistica, perché il poeta ricorre all’attività fantastica, la quale si 
muove fra i tre tempi dell’ideazione, nella quale passato, presente e futuro 
insieme con le “forze promotrici della fantasia” congegnano l’opera nella sua 
realtà effettiva. Lo studioso non trascura i “desideri erotici” e i “desideri 
ambiziosi”.  

18 Ib., p. 291.  
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Prendendo le mosse da questi presupposti, Freud addita co-
me metodologia di studio l’analisi delle opere artistiche, per 
risalire ai complessi processi psichici, a quei complicati mecca-
nismi dell’inconscio, che muovono i personaggi e dai quali il 
poeta trae la sua materia. Non si sbaglia Freud, quando vediamo 
sulla scena e sentiamo Medea, che, in preda al dubbio e alla 
disperazione, dice: 

            ce‹ra d’oÙ diafqerî.  

« «.  

m¾ dÁta��qumš��m¾ sÚ g’™rg£sV t£de·  

œason aÙtoÚj��ð t£lan��fe‹sai tšknwn·  

™ke‹ meq’¹mîn zîntej eÙfranoàs… se19. 

Euripide sulla scena rappresenta Medea, infuriata, terribil-
mente sconvolta, indecisa sulla decisione da adottare: lasciar 
vivere i figli oppure ucciderli. Pervasa dal dolore, la donna in un 
primo momento dice che non fermerà la mano per portare  
a compimento il suo terribile progetto. Ma nell’intimo, e l’eroina 
ne è pienamente convinta, aveva già deciso di dar la morte ai 
figli, per infliggere al marito fedifrago la più crudele delle puni-
zioni. Con la realizzazione del meditato disegno criminale, Medea 
si vendica del marito, reo di tradimento. Ma quando vede dinanzi 
agli occhi i cadaveri dei figli, in preda all’orrore, naturale per la 
madre, ritorna sui suoi passi e, quasi compiaciuta per non aver 
ancora commesso il delitto, li vede intorno a sé vivi, ossequienti  
e devoti. Si sente quasi liberata da un incubo, mentre pronuncia 
gli ultimi due versi riportati: il suo animo si rasserena, sollevato 
da un peso enorme il pensiero spazia lontano. Sembra che non 
voglia più mettere in atto il suo progetto criminale: esita la 

                  
19 Med., 1055–1058: “con questa mano no, non sbaglierò. Ah, povera me! 

Ma tu, animo mio, non commettere questo misfatto. Lascia che vivano; sven-
turata, risparmia i tuoi figli. anche lì, vivendo con me, mi daranno conforto” (Le 
traduzioni, ove non altrimenti detto, sono dello scrivente).  
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sventurata tra la sete di vendetta e l’amore di madre. Ma, si sa, 
anche in questa tragica situazione, varium et mutabile semper / 
femina20. 

“L’atteggiamento di Euripide nei confronti della condizione 
della donna ha dato luogo ad interpretazioni abbastanza parziali 
sul suo preteso ‘femminismo’. Indubbiamente nel testo delle 
tragedie a noi giunte vi sono più luoghi in cui la donna, o un Coro 
di donne, denuncia i soprusi che un uomo si arroga in nome dei 
propri privilegi di maschio, o lamenta la propria misera condi-
zione. […] Medea, annunciando alle donne di Corinto che Giasone 
l’ha abbandonata per passare a nuove nozze, lamenta la dura 
condizione sua e della donna in generale”21. 

In questo accorato e turbolento monologo di Medea Euripide 
pone davanti agli spettatori il dramma interiore dell’eroina, 
alternando sapientemente violente emozioni a pacata lucidità; 
riesce a trasmettere quelle sensazioni, che solo un animo  
sensibile riesce a percepire, proiettare, introiettare e conservare. 
Quando alla sete di vendetta per l’oltraggio subito subentra 
l’amore materno, la voce della mente e la razionalità le  
suggeriscono di astenersi dallo stendere la mano omicida sui  
corpi innocenti dei figli. Si apre uno spiraglio di luce, aleggia  
un barlume di speranza, che solleva per un attimo dalla più  
cupa disperazione il cuore affranto della madre e sposa infelice, 
allontana, almeno per il momento, l’angosciosa attesa negli 
spettatori.  

Per designare lo stato emotivo e l’agitazione, che scuotono 
l’animo della donna, Euripide ricorre al termine qumÒj, già pre-
sente in situazioni analoghe nell’epica e nella lirica. Medea, 
quando si rivolge direttamente al suo qumÒj come a persona 
esterna, con la quale può intessere un dialogo, rinuncia al propo-
sito di infanticidio. Il termine, nella forma usata da Euripide, 
qumš, come tradizionale apostrofe al proprio cuore, si trova 

                  
20 Verg., Aen., IV, 569–570. 
21 V. Citti, op. cit., pp. 124–125. Cfr. Med., 230–251.  
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attestata già in Omero, quando nell’Iliade gli eroi si rivolgono al 
loro megal»twr qumÒj. In almeno tre luoghi del poema Omero, 
per evidenziare il momentaneo travaglio e lo smarrimento degli 
eroi, usa il sintagma e‹pe prÕj Ön megal»tora qumÒn22. 

Omero adopera il complesso e signifiativo sintagma riferito 
ad Odisseo, il quale, dopo aver dato disposizioni per portare al 
campo Diomede ferito, rimane solo sul campo di battaglia e, 
prima di prendere una decisione, si consulta con il suo qumÒj. 
Altra volta, quando è ormai ad Itaca, prima di affrontare le ultime 
prove, per poi potersi finalmente congiungere con sua moglie, 
così si rivolge al suo animo profondamente agitato e angosciato 
davanti ad un futuro ancora incerto:  

“tštlaqi d»��krad…h· kaˆ kÚnteron ¥llo pot’œtlhj���
½mati tù��Óte moi mšnoj ¥scetoj ½sqie KÚklwy  

„fq…mouj ˜t£rouj· sÝ d’™tÒlmaj��Ôfra se mÁtij 

™x£gag’™x ¥ntroio ÑiÒmenon qanšesqai”23. 

L’animo dell’eroe, prima di prendere l’ultima decisione, quel-
la decisiva, si consulta con se stesso e passa in rassegna rapida-
mente, ma non senza orgoglio, i momenti più brutti, che è riusci-
to a superare sempre con successo. 

Lasciando le altre due citazioni24, che condurrebbero troppo 
lontano, si riporta il frammento di Archiloco, che certamente 
Euripide, ancor più di Omero, teneva davanti agli occhi: 

qumš� qÚm’� ¢mhc£noisi k»desin kukèmene���
¢nadeu dusmenîn d’¢lšxeo prosbalën ™nant…on  

                  
22 Il., XI, 403; XXI, 552; XXII, 98 “Disse allora al suo cuore magnanimo”. 
23 Od., XX, 18–21 “Sopporta, cuore mio: hai già sopportato altro e più atroce 

dolore, il giorno in cui il Ciclope con indomabile violenza mi divorava i valorosi 
compagni; e tu sopportasti, finché l’astuzia non ti condusse fuori dell’antro, 
quando credevi di morire”.  

24 Per una più ampia panoramica su questo argomento, cfr. J. Czerwińska, 
op. cit., p. 193.  
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stšrnon ™ndokoisin ™cqrîn plhs…on katastaqeˆj  

¢sfalšwj […]25. 

Come Archiloco anche Euripide affronta il difficile problema 
tra azione e spirito nella scansione e successione temporale, per 
cui anche a questo punto della tragedia si può “parlare di una 
durata caratterizzata da livelli più o meno alti di tensione”26, nei 
quali prende forma e consistenza l’espansione lirica e drammati-
ca. Nello stesso tempo, nell’essenziale partecipazione ai moti del 
qumÒj, impressionato dagli eventi e mosso da questi ad estrinse-
care le sue emozioni, subentra la pacata riflessione, anche se 
l’animo è scosso da violenti sussulti. Questa operazione, naturale 
per lo spirito umano, consente una necessaria riflessione sulla 
legittima ed effettiva collocazione di simultaneità e di durata dei 
processi cognitivi, compositivi e comunicativi nel pieno svolgi-
mento della tragedia. Euripide con il preciso riferimento al poeta 
di Paro richiama alla mente dello spettatore i motivi più originali 
e significativi dell’espressione poetica e dell’unità drammatica. 
L’adesione alla realtà e al presente, che caratterizza la tragedia, 
non si risolve nello sconforto, per quanto di inspiegabile e di 
instabile la vita presenta. Riconosce un ritmo che determina le 
azioni umane e le regola, senza che di fatto possa intervenire:  
a tale constatazione Euripide si appella per guardare fiduciosa-
mente la vita nei momenti di sconforto, quando nell’uomo pro-
strato dalle sventure prende il sopravvento la ragione. 

Il tragediografo non trascura, ovviamente, fruttuosi e signifi-
cativi riferimenti alla poesia gnomica, certamente nota al pubbli-
co, che assisteva alle rappresentazioni tragiche, e tiene, proba-

                  
25 Arch., 67a D 1–4 “Cuore, cuore mio, sconvolto da sciagure senza rime-

dio, sollevati, difenditi, opponendo il tuo coraggio agli avversari, fronteggia con 
fermezza le insidie dei nemici”. 

26 Ib.; P. Taroni, Einstein e il suo tempo. La filosofia della durata bergso-
niana nel dibattito sulla teoria della relatività, Quattroventi, Urbino 1998; 
M. Meletti Bertolini, Bergson e la psicologia, Angeli, Milano 1984.  
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bilmente, presente quanto, ai suoi tempi, circolava sotto il nome 
di Teognide. La gnome, per il suo carattere sentenzioso, nella 
brevità di un distico, racchiude una sapienza ampiamente con-
divisa. Anche Teognide, come gli eroi omerici, ai quali spesso 
ricorre, amareggiato, si sfoga con il suo animo, a lui affida i 
segreti dei suoi pensieri e le amarezze, che gli angustiano 
l’esistenza:  

OÙ dÚnama… soi, qumš, parasce‹n ¥rmena p£nta·  

     tštlaqi· tîn d ł kalîn oÜ ti sÝ moànoj ™r©ij27.  
“Hba moi, f…le qumš· t£c’aâ tinej ¥lloi œsontai  

     ¥ndrej, ™gë d ł qanën ga‹a mšlain’ œsomai28. 
TÒlma, qumš, kako‹sin Ómwj ¥tlhta peponqèj·  

     deilîn toi krad…h g…netai Ñxutšrh29.  

Nel commento ai versi di Euripide E. Schlesinger30, cui sono 
sfuggiti i riferimenti ad Archiloco e a Teognide, non esita a colle-
gare questo brano con i discorsi, che gli eroi omerici rivolgono al 
loro megal»twr qumÒj. Questi riferimenti, tratti tanto dall’Iliade 
quanto dall’Odissea, dimostrano che un individuo di grande 
spessore morale, prima di prendere un’iniziativa importante o 
affrontare una disgrazia, invece di consultarsi o consolarsi con 
un altro, si consulta, prima di tutto, con se stesso, si consola da 
solo. Questo atteggiamento è ancora vivo in non poche popola-
zioni della Magna Grecia.  

A somiglianza degli eroi omerici, anche Medea prima parla 
con il suo qumÒj, successivamente entra in lotta con se stessa e, 
“alla fine, dopo aver valutato le due possibili soluzioni, sceglie la 

                  
27 Theog., 695 s “Non posso offrirti, cuore mio, tutto quello che desideri.  

Sii forte: non sei il solo a desiderare quanto di bello c’è”. 
28 Id., 877 “Rimani giovane, cuore mio: presto qui saranno altri uomini e io, 

morto, sarò sotto la nera terra”. 
29 Id., 1029 “Resisti ai mali, cuore mio, anche se soffri dolori insopportabili: 

più vulnerabile di fronte ai dolori diventa il cuore dei vili”.  
30 E. Schlesinger, Zu Euripides’ Medea, “Hermes” 94 (1966), p. 20.  
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positiva, quella che gli procura nome e gloria fra i presenti  
e presso i posteri, ai quali soprattutto è rivolta la sua attenzione”31. 

Medea, però, non si ferma qui, ma nel suo drammatico mo-
nologo si spinge oltre: la lucida follia, che caratterizza questo 
lungo e sofferto soliloquio, trova il suo punto culminante nella 
seguente riflessione, che conclude con un potente richiamo alla 
filosofia:  

kaˆ manq£nw m łn oŒa dr©n mšllw kak£,  
qumÕj d ł kre…sswn tîn ™mîn bouleum£twn,  
Ósper meg…stwn a‡tioj kakîn broto‹j32.  

Questi versi hanno messo a dura prova l’acribia degli erme-
neuti, i quali hanno cercato in tutti i modi di entrare nel comples-
so mondo affettivo e razionale della protagonista e percepirne  
le più lievi e travagliate sfumature. Qui Euripide oltre che filosofo 
si rivela acuto interprete dell’animo femminile, che tratta con 
delicatezza, disinvoltura e, con versi dall’apparenza sibillina, 
anche con spietata crudezza. Con questa conclusione Medea 
campeggia sovrana sulla scena, lascia lo spettatore sospeso tra la 
realtà del presente e i dubbi, non privi di trepidazione, per il 
futuro che attende i figli, vittime innocenti sacrificate sull’altare 
dell’egoismo. Non bisogna dimenticare che quando veniva 
rappresentata la Medea, nel 431, gli ingegni più eccelsi comincia-
vano ad avvertire le prime avvisaglie dell’imminente conflitto 
con Sparta. E il messaggio di un’alleanza sempre più stretta tra 
Corinto e Atene è più che evidente: non a caso Teseo offre 
all’infelice moglie di Giasone ospitalità ad Atene33. Per il tramite 

                  
31 J. Czerwińska, op. cit., p. 194.  
32 Med., 1078–1080 “Anzi so quali mali mi accingo a compiere, il mio qumÒj 

è più forte dei miei bouleÚmata, che per gli uomini è causa delle più gravi 
sofferenze”. Per una visione più ampia sugli aspetti del rapporto tra qumÒj  
e bouleÚmata, cfr. J. Czerwińska, op. cit., p. 190 ss. 

33 D. Musti, Storia greca, Laterza, Bari 1990, p. 397: “Nel I libro (cap. 103) 
Tucidide ha dato una forte caratterizzazione del rapporto tra Sparta e Atene,  
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di Medea Euripide si presenta come portavoce di quella corrente 
politica, e di Pericle in modo particolare, che mirava all’espan-
sione politica ed economica della città. Siamo nel 433/32  
e “l’intervento di Atene nel conflitto scoppiato tra Corinto e la  
sua colonia nel mar Ionio, Corcira, per il comportamento da 
tenere nel conflitto civile tra i democratici e gli oligarchici ad 
Epidamno (a Corcira si rivolgono gli esuli oligarchici, a Corinto  
i democratici che si sono impadroniti del potere); la ribellione  
di Potidea, colonia corinzia sull’istmo della penisola Pallene, la 
più occidentale della Calcidica, contro la pretesa ateniese di 
indebolirne i rapporti con Corinto”34 costituisce la causa scate-
nante della latente guerra tra Atene e Sparta. Nei protagonisti 
Giasone e Medea si possono vedere accennate le due anime dei 
cittdini ateniesi e riconociuti i protagonisti della guerra ormai 
imminente.  

Come tutti i filologi, in questo brano, anche la Czerwińska ac-
coglie e segue la lezione dr©n mšllw, accolta quasi universal-
mente, del codice L e della tradizione indiretta, sebbene il resto 
della tradizione manoscritta abbia tolm»sw. Sulla scia di 
H. Diller35, sostenuta e completata da Di Benedetto, il quale  
dice che “l’accento batte non sull’iniziativa di Medea, ma sulla 
sciagurata situazione in cui ella verrà a trovarsi”.36 Per 
l’interpretazione della breve pericope, anche la studiosa segue la 
linea esegetica ed ermeneutica tracciata da H. Diller, secondo il 
quale i propositi, bouleÚmata, non sono in contrapposizione al 
qumÒj, ma sono ad esso soggetti e subordinati: per cui kre…sswn 
va inteso come ‘superiore’, ‘più forte’, nel senso che i bouleÚmata 
sono, per così dire, dominati dal qumÒj, che si serve di essi per  
                  
e Corinto e Atene: è la storia di un’ostilità (échthos) degli Ateniesi verso Sparta 
e di odio veemente (sphodròn mìsos) dei Corinzi per Atene, che divisero le due 
città peloponnesiache da Atene a cominciare di primi anni Cinquanta”. 

34 Ib.  
35 H. Diller, QumÕj dł kre…sswn tîn ™mîn bouleum£twn, in “Hermes” 94 

(1966), p. 267. 
36 V. Di Benedetto, Euyripide: teatro e società, Einaudi, Torino 1975, p. 45. 
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la realizzazione di se stesso. In termini più espliciti si può dire 
che il qumÒj domina e rende sue, senza che per questo si debba 
necessariamente richiedere un contrasto tra i due termini, tutte 
le capacità di volere e di agire di Medea: bouleÚmata del v. 1079 
è adoperato in un senso più generale, ma nella stessa linea 
semantica, rispetto al v. 1044 e al v. 1048. Al v. 1079, con qumÒj, 
certamente Medea si riferisce al suo profondo odio contro Giaso-
ne e al suo ardente desiderio di vendetta. Del resto anche nel  
v. 879, con qumÒj, l’infelice protagonista allude alla sua esaspera-
zione verso Giasone.  

L’uso del termine qumÒj presuppone in Euripide la cono-
scenza dell’uso omerico in quel brano particolare, dove Nestore 
rimprovera Agamennone per aver ceduto, nei confronti di Achil-
le, al suo qumÒj: 

                       […] sÝ d ł sù megal»tori qumù  

e‡xaj ¥ndra fšriston, Ön ¢q£nato… per œtisan,  
ºt…mhsaj […]37. 

In questo caso particolare si trova d’accordo anche B. Snell38, 
il quale si pone in linea col frammento di Eraclito qumù m£cesqai 
calepÒn39. L’uso di qumÒj, invece, richiama Archiloco,40 in quanto 
tende a coincidere con tutta la persona di Medea; ma non si nota 
uno stacco netto, deciso, tra l’uso del termine al v. 1056 e al  
v. 1079, in quanto anche nel primo caso il qumÒj tende a sfuggire 
ad ogni possibilità di controllo. In ogni caso, il qumÒj che domina  
i bouleÚmata di Medea è un qualcosa paragonabile al travaglio 
della protagonista. Non sembra il caso di scostarsi dall’opinione 

                  
37 Il., IX, 109–111 “[…] ma tu, cedendo alla superbia del tuo cuore, hai 

offeso l’eroe più valoroso, al quale han dato gloria anche gli immortali […]”.  
38 B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Einaudi, Tori-

no 1963, p. 28.  
39 VS 22 B 85 “difficile opporsi al qumÒj”. Cfr. J. Czerwińska, op. cit., p. 175. 
40 Si veda per il fr. G. Perrotta – B. Gentili, Plimnia. Poesia greca arcaica, Le 

Monnier, Firenze 1971, p. 86.  
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del Wilamowitz41 della ‘demonicità’ del qumÒj, per cogliere la 
sostanza del problema, quando si osserva che il qumÒj si con-
trappone all’io di Medea con un secondo io, che dall’esterno 
arriva all’interno. In questo brano di particolare intensità dram-
matica e lirica, l’estraneità è da intendere con molte cautele e 
riserve. Il fenomeno per cui l’uomo appare dominato dal qumÒj 
costituisce per se stesso un’esperienza elementare espressa  
più volte nella letteratura greca. Ma la novità e la peculiarità 
euripidea consiste nel fatto che il personaggio riflette sul qumÒj 
nel corso stesso del processo, nel quale è dominato e il qumÒj 
stesso assume, di conseguenza, in questo contesto una diversa 
dimensione.  

Di fronte al qumÒj Medea certo soccombe, e verifica il detto 
di Eraclito, secondo il quale è difficile combattere contro il qumÒj. 

Ma gli studi della Czerwińska obbligano a rivolgere un rapi-
do sguardo, restando sempre nell’ambito della guerra che oppo-
ne Atene a Sparta, su un altro personaggio, che non ha riscosso 
meno successo di Medea, anche se non è noto come Medea: 
Ermione, l’unica figlia di Menelao e di Elena. Le leggende più 
antiche, come vengono recepite nell’Odissea42, narrano che 
Menelao, in sua assenza l’aveva fidanzata con Neottolemo, figlio 
di Achille. Si trascurano qui le altre varianti, perché ad Euripide 
davanti agli spettatori ateniesi interessa seguire un percorso 
tutto suo, con l’intento di mettere in cattiva luce Sparta e i suoi 
abitanti. È noto che le tragedie di Euripide, e non solo, dovevano 
soddisfare le richieste del pubblico, alimentare i dibattiti secon-
do i dettami della cultura ufficiale, nonché offrire una pur  
elementare speculazione filosofica e morale, soprattutto nei 
riguardi del comportamento assunto dalle donne in quel preciso 

                  
41 U. Von Wilamowitz, Einleitung in die griechische Tragödie, Weidman, 

Berlin 1907. 
42 Od., IV, 4 ss. e scol. ad loc. Si ricorda, per inciso, che anche Sofocle aveva 

scritto una tragedia intitolata, appunto, Ermione. 
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torno di tempo, quando, consapevoli del loro ruolo, si erano 
ritagliate nella società un angolino non del tutto marginale43.  

Con i suoi drammi Euripide anche agli occhi di un pubblico 
non eccessivamente acculturato e particolarmente versato nei 
problemi sociali si rivela un profondo e severo indagatore 
dell’¢nqrèpeia fÚsij. Gli eroi che porta sulla scena costituiscono 
il punto di partenza per opportune riflessioni, con la conseguente 
presa di posizione per orientare le deliberazioni su alcuni aspetti 
politici e sociali. Si avverte nei personaggi, inquadrati nell’ambito 
della guerra che dilaniava tanto Atene quanto Sparta, soprattutto 
la disposizione a sacrificare la propria vita per la patria, che 
aveva sempre più bisogno di uomini coraggiosi. Per queste 
mirabili figure, cui hanno guardato i patrioti di ogni tempo e di 
ogni luogo, la morte “può essere volontariamente scelta per il 
bene dei congiunti, come dimostra il sacrificio di Macaria, oppure 
imposta dall’oracolo ed accettata senza obiezione per la salvezza 
della pÒlij, come nel caso di Meneceo”44. 

Ermione riempie di sé la tragedia Andromaca, e con il suo 
comportamento permette un’analisi attenta e puntuale sulla 
fÚsij, per cercar di trovare le scaturigini del bene e del male 
nell’animo dell’uomo. Euripide, mentre si accingeva a delineare il 
ritratto dell’eroina, teneva certamente davanti agli occhi queste 
idee fondamentali, destinate a scavare nello spettatore una 
traccia indelebile45. Il personaggio si presta, quindi, ad essere 
esaminato sotto diverse angolature, le quali, nonostante siano 
spesso divergenti, si integrano a vicenda e offrono della donna 
un quadro piuttosto complesso ed esauriente. Nell’ambito di 
questa analisi, il filologo e l’ermeneuta si chiedono quali sono  
i motivi che spingono quella creatura ad assumere certi atteg-

                  
43 O.A. Bologna, Un processo per omicidio ad Atene, “Scholia” 1 (2012), 

p. 12.  
44 Cfr. J. Czerwińska, op. cit., p. 137.  
45 P.N. Boulter, Sophia and Sophrosyne in Euripides Andromache, in “Phoe-

nix” 20 (1966), p. 51.  
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giamenti, da quali piani reconditi è condizionato il suo compor-
tamento.  

Se gli eroi dell’Iliade sono simili tra loro, le eroine di Euripide 
sono diverse, addirittura opposte per carattere. Se Giasone per 
Medea è despÒthj, Ermione nei riguardi del debole e inetto 
Neottolemo si comporta con la spietatezza della dšspoina, cui 
tutto è permesso perché ricca. 

A questo punto bisogna osservare che “il conflitto tragico, 
che anima Andromaca, interessa due donne: l’eroina del titolo, 
vedova di Ettore, ed Ermione, moglie di Neottolemo, il cui padre, 
Achille, aveva ucciso Ettore sotto le mura di Troia. Ambedue le 
donne si ritrovano nel letto di un solo uomo, perché Neottolemo 
ha preso Andromaca come concubina”46. 

L’insana idea di Neottolemo scatena subito un odio insanabi-
le tra le donne; ma, come mostra Euripide, altre cause concorro-
no ad acuire la loro innata rivalità: Andromaca per Ermione, la 
padrona, è una schiava e, per questo, non merita altro che odio e 
disprezzo. La giovane Ermione ostenta senza pudore, e con tutta 
la sua superbia, un odio violento ed oltraggioso nei riguardi di 
Andromaca, verso la quale si mostra, fin dalle prime battute, una 
donna stizzosa e scostante, anche perché si accorge che, nono-
stante le sventure abbattutesi sul capo della rivale, questa gode 
della benevolenza del padrone, al quale ha dato un figlio, che ne 
perpetua la discendenza. Per umiliarla di più Ermione non esita a 
sbattere in faccia all’odiata rivale tutte le sue ricchezze, delle 
quali è scioccamente superba. 

Ermione è sterile. Questo stato di disagio nel suo animo an-
gosciato ed esacerbato accresce disprezzo e odio verso la prolifi-
ca, ma disgraziata, rivale. Incede sulla scena orgogliosa, adornata 
di diadema d’oro e innumerevoli monili. Avvolta in vesti lussuo-
se, per marcare ancor più la differenza fra il suo stato e quello 
della rivale, con sprezzo e arroganza esordisce: 

                  
46 J. Czerwińska, op. cit., p. 139.  
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kÒsmon m łn ¢mfˆ kratˆ crusšaj clidÁj  

   stolmÒn te crwtÕj tÒnde poik…lwn pšplwn  

   oÙ tîn 'Acillšwj oÙd ł Phlšwj ¥po  

   dÒmwn ¢parc¦j deàr’œcous’¢fikÒmhn,  
   ¢ll’™k Laka…nhj Sparti£tidoj cqonÕj  

   Menšlaoj ¹m‹n taàta dwre‹tai pat¾r  

   pollo‹j sÝn ›dnoij, ést’™leuqerostome‹n.  

   Øm©j m łn oân to‹sd’¢ntame…bomai lÒgoij47. 

In questa infelice protagonista Euripide presenta sulla scena 
il prototipo della moglie ricca, dell’uxor dotata, che per il marito, 
soprattutto se è di estrazione sociale inferiore o nella società non 
gode di particolari favori, diventa una vera rovina. Con questo 
emblematico personaggio Euripide persegue due obiettivi di 
primaria importanza: l’uno di stigmatizzare la superbia e l’arro-
ganza spartana, di riflettere sulla presa di posizione di alcune 
donne ricche ad Atene, tanto che questo tema sarà successiva-
mente ripreso da Menandro e, a Roma, da Plauto.  

All’interno delle famiglie ateniesi non dovevano essere pochi 
né infrequenti i dissidi, creati dall’uxor dotata, la quale, proprio 
perché ricca e cosciente del suo stato sociale elevato, arrecava al 
marito non pochi fastidi, creava scompiglio e disorientamento 
nella società, dominata da maschi. Le famiglie benestanti impar-
tivano anche alle femmine un’istruzione dignitosa, al di sopra 
della media comune; e questo, insieme con la disponibilità eco-
nomica, le rendeva, sotto certi aspetti, superiori ai mariti, i quali, 
succubi delle mogli, andavano incontro a disagi di non poco 
conto. Potrebbe essere questo, tra i tanti, il motivo e il movente 
vero che spinge Eufileto a uccidere Eratostene: la moglie, una 

                  
47 Andr., 147–153: “Questo raffinato diadema d’oro, la veste e il peplo vari-

opinto, che avvolgono il mio corpo, non li ho presi, per venire qui, né dalla casa 
di Peleo né da quella di Achille, ma provengono dalla terra di Sparta, dalla 
Laconia. Mi ha dato tutto in dono mio padre, con ricca dote, sì che posso parlare 
con estrema libertà. E questa è la risposta che io do a voi”.  
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probabile uxor dotata, in assenza del marito, si permetteva di 
prendersi libertà, poco tempo addietro negate alle donne. Eufile-
to era ricco, possedeva una casa, che pochissimi, in quel tempo, 
potevano permettersi. Questo suo stato non gli consentiva di 
prendere una popolana qualunque, ma una donna d’alto lignag-
gio, certamente dotata e, probabilmente, più colta e istruita di lui. 
Anche questo particolare, in modo molto labile, traspare dalla 
difesa, che lo sventurato e infelice protagonista tiene davanti al 
tribunale. Per inciso, si osserva che all’epoca i benestati più che 
all’unione matrimoniale badavano all’unione patrimoniale.  

Euripide, per molti motivi e per la dinamicità, che animano  
le sue tragedie, nonostante si proietti continuamente al futuro,  
è pur sempre un uomo del passato, con un retaggio, che non può 
scrollarsi di dosso all’improvviso. Quando viene rappresentata la 
tragedia, nel 419 a. C., aveva circa 66 anni; e, anche se non era 
molto vecchio, apparteneva ad una generazione di gran lunga 
diversa dalla contemporanea, della quale non esitava a biasimare 
alcuni comportamenti da lui ritenuti deleteri per la società.  

L’altro effetto, cui d’accordo con la politica del tempo mirava 
Euripide, viene conseguito con la presenza sulla scena di due 
donne, una spartana e superba, l’altra troiana e umile. All’inso-
lenza e alla stoltezza di Ermione Euripide come contrappunto 
pone le sagge riflessioni di Andromaca, la quale mette in risalto  
i veri connotati dell’odiosa rivale48. Questa, sfrontata e temeraria, 
non si lascia sfuggire occasione per disprezzare e umiliare il 
marito e la sua famiglia, pur di dare importanza a se stessa e alle 
sue ricchezze. Per questa donna tanto boriosa quanto sciocca 
non hanno importanza alcuna neppure le imprese di Achille, 
considerate di poco conto in confronto a quelle di suo padre 
Menelao, perché la donna, tracotante e insolente, non ha riguar-
do per nessuno all’infuori di sé.  

                  
48 AA. VV., L’amore in Grecia, (a cura di C. Calame), Laterza, Roma–Bari 

1984, p. 8–10; E. Cantarella, L’ambiguo malanno. La donna nell’antichità greca  
e romana, Einaudi, Torino 1999, p. 37. 
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Per questo suo comportamento si è guadagnata l’avversione 
di Neottolemo. Andromaca, certamente più avanti negli anni  
e donna d’altri tempi, incarna il pensiero di Euripide, suggerisce 
all’odiosa Ermione di assumere un atteggiamento più remissivo: 
l’altera spartana deve convincersi di dimostrare amore e senso di 
dovere anche verso il marito che non ama. E, perché questo suo 
atteggiamento sia apprezzato, deve rivolgersi al marito senza 
litigare, adoperando modi urbani, degni di un animo nobile e sin-
cero. Istruttivi, a riguardo, sono i suggerimenti che Andromaca, 
pur nella sua infelice condizione, somministra senza interesse  
a Ermione, pur di ristabilire la pace domestica: 

  sÝ d’½n ti knisqÍj, ¹ L£kaina m łn pÒlij  
   mšg’™st…, t¾n d ł Skàron oÙdamoà t…qhj·  
   ploute‹j d’™n oÙ ploutoàsi· Menšlewj dš soi  

   me…zwn 'Acillšwj. taàt£ to… s’œcqei pÒsij.  
   cr¾ g¦r guna‹ka, k¨n kakù pÒsei doqÍ,  
   stšrgein, ¤mill£n t’oÙk œcein fron»matoj.  
   e„ d’¢mfˆ QrÇkhn ciÒni t¾n kat£rruton  
   tÚrannon œscej ¥ndr’, †n’™n mšrei lšcoj  
   d…dwsi polla‹j eŒj ¢n¾r koinoÚmenoj, 
   œkteinaj ¨n t£sd’; e Łt’ ¢plhst…an lšcouj  
   p£saij gunaixˆ prostiqe‹s’¨n hØršqhj 
   a„scrÒn ge· ka…toi ce…ron’¢rsšnwn nÒson  
   taÚthn nosoàmen, ¢ll¦ proÚsthmen kalîj.49 

                  
49 Andr., 209–221: “Tu, se ti sfiora qualche avversità, allora non prendi in 

considerazione alcuna né la grande città di Sparta né Sciro: tu sei ricca, gli altri 
no. Per te Menelao è migliore di Achille. Questo è il motivo per cui tuo marito ti 
odia. Le moglie deve amare suo marito, anche se è un uomo di poco conto;  
e non deve osteggiarlo. Se avessi come sposo un signore della Tracia coperta  
di neve, dove molte donne dividono il suo talamo, tu le uccideresti tutte?  
Anzi proprio tu forniresti la prova che le donne in amore sono insaziabili. 
È vergognoso! Se noi donne più dei maschi siamo affette da tale male, soffri-
amone senza angoswciarci”. 
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Questo è il saggio consiglio d’una donna assennata ad una bo-
riosa, furibonda per aver perduto l’amore del suo uomo e coscien-
temente amareggiata per non essere riuscita a dare a suo marito 
un figlio. E ciò è avvenuto non per stregoneria né per arti magi-
che, ma perché lei, Ermione, si comporta male nei riguardi del 
marito, il quale non ha la tempra né del padre né del genero. Da 
quanto le dice Andromaca si viene a conoscere la vera causa del 
dissidio insanabile tra marito e moglie. Sono queste, e non altre, 
le cause che rendono il loro matrimonio un vero inferno: 
l’eccessiva alterigia per la nobiltà di stirpe e, in modo particolare, 
la ricca dote, che Menelao ha donato alla figlia. Le dice chiara-
mente che Neottolemo la odia, perché tra loro non c’è armonia: 

oÙk ™x ™mîn se farm£kwn stuge‹ pÒsij,  
¢ll’e„ xune‹nai m¾ ‘pithde…a kure‹j.  

f…ltron d ł kaˆ tÒd’· oÙ tÕ k£lloj, ð gÚnai,  
¢ll’¡retaˆ tšrpousi toÝj xuneunštaj50  

Il discorso, in questo caso specifico, è rivolto ad una spartana 
da una donna straniera. Ma l’uditorio era ateniese e il messaggio 
era rivolto alle uxores dotatae, che rendevano impossibile la vita 
ai mariti ateniesi. Un esempio potrebbe trovarsi nei difficili 
rapporti di Eufileto con la moglie, la quale ebbe addirittura 
l’ardire di avere un amante, e di riceverlo in casa in assenza del 
marito. E la moglie di Eufileto non doveva essere l’unica. La 
tragedia non è stata scritta e rappresentata, in quel particolare 
frangente storico, ad Atene per mero divertimento.  

Quando venne rappresentata l’Andromaca, il clima politico 
ad Atene era molto delicato: con la presa del potere da parte del 

                  
50 Andr., 205–208: “Non sono i miei veleni, se tuo marito non ti ama: sei tu 

che non riesci a vivere con lui. Anche questo è un filtro. La bellezza, o donna, 
non rende felice il compagno di talamo, ma le virtù”.  
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giovane Alcibiade51, che diede vita a spericolate e pericolose 
operazioni, le tensioni e gli attriti con Sparta si acuirono, perché 
il nuovo indirizzo della politica spartana compromise il fragile 
equilibrio, che si era creato all’interno del Peloponneso. Corinto, 
l’Elide e Mantinea strinsero una lega con Argo, sicché Sparta si 
trovò del tutto isolata. Ma neppure la difficile situazione, in cui 
versavano, riuscì ad ammorbidire l’intransigenza degli Spartani. 
A questa precaria condizione si aggiunse l’elezione di Alcibiade 
alla carica di stratego. Appena eletto per il 419/18, sua prima 
cura fu di stringere un’alleanza difensiva con Argo, Mantinea  
e l’Elide, per controbilanciare la potenza spartana. Non era 
ancora la guerra, ma la premessa c’era. Il tragediografo, da parte 
sua, dalla scena doveva alimentare l’odio contro la temibile 
avversaria. E con il carattere superbo e arrogante di Ermione 
raggiunge pienamente i suoi intenti.  

Durante la guerra non si risparmia niente al nemico, che vie-
ne colpito sotto ogni aspetto. Euripide, interpretando le aspet-
tative della politica intrapresa da Alcibiade, non esita a portare 
sulla scena una donna spartana, della quale mette in mostra, con 
evidente esagerazione, tutti i peggiori difetti, perché rimangano  
a lungo impressi nella mente degli spettatori e suscitino senti-
menti di avversione. L’attacco non è frontale, ma indiretto e, 
proprio per questo, più insidioso, perché lo spettatore sprovve-
duto accoglie quanto gli viene ammannito dalla scena e rielabora 
quei sentimenti, che l’Autore vuole di proposito trasmettere.  

Nonostante questi orientamenti, “Euripide era un tragedio-
grafo molto serio e geniale, eppure proprio nelle sue più grandi 
tragedie esistono quelli che appaiono particolari difetti. Non ce 
n’è una che non abbia attirato critiche, o che non abbia dovuto 
essere puntellata dalle «più disperate apologie». Pure, il para-
dossale della questione è qui: Euripide era capace, se voleva, di 
scrivere drammi esemplari: basti pensare a tragedie con lo Ione  

                  
51 G. Giannelli, Trattato di storia greca, Pàtron Editore, Bologna 1983,  

pp. 306–309; D. Musti, Storia greca, Laterza, Roma–Bari 1990, p. 422. 
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o l’Ifigenia in Tauride per rendersi conto della sua grande abilità 
costruttiva. […] La tesi di Kitto, in breve, è che i presunti difetti di 
alcune di queste tragedie maggiori sono in grandissima parte 
illusori”52.  

È questa strada seguita dalla Czerwińska, che ha trovato ed 
offerto al mondo scientifico e non un Euripide inedito, la cui 
lettura offre altri e inattesi spiragli, che gli studiosi, seguendo le 
sue orme, devono ancora mettere in piena luce. E la luce sarà 
grande, quando si scoprirà quello che ancora Euripide nasconde.  

 
Orazio Antonio Bologna 

Ordinario di letteratura greca 
Università Pontificia Salesiana – Roma  

                  
52 C.R. Beye (a cura), La tragedia greca, Editori Laterza, Bari 1988, p. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Wprowadzenie 
 
 

Czasy, nazwane przez Wilhelma Nestlego ateńskim oświece-
niem1, to okres aktywności wielkich intelektualistów, którzy na 
trwałe zapisali się w dziejach kultury europejskiej, wyznaczając 
kierunki jej dalszego rozwoju. Zdaniem Wernera Jaegera pocze-
sne miejsce przypada tu Sokratesowi, Tukidydesowi i Eurypide-
sowi2. Zastanawiając się, co nadaje tym wielkim Ateńczykom „tak 
wyjątkową doniosłość w historii ich narodu”3, uczony stwierdza, 
że „za ich pośrednictwem racjonalizm, którego zalążków pełna 
była atmosfera epoki, opanowuje te dziedziny, które dotychczas 
decydująco wpływały na rozwój kultury: teorię państwa, religię, 
etykę i poezję. […] Nadszedł czas podjęcia na nowo tragicznej 
rozprawy pomiędzy człowiekiem a bóstwem […]. Odtąd nowe 
pokolenie trzeźwym okiem badacza zaczęło patrzeć na zagadkę 
bytu, którą przed wzrokiem ojców zakrywała zasłona religijnej 
czci; zadanie poety, który ze swej strony także nową, krytyczną 
miarą mierzył stare zagadnienia, wyglądało tak, że musiał on 
wszystko, co dotąd napisano, napisać […] na nowo jeszcze raz”4. 

Właściwe czasom Eurypidesa wyobrażenia o bogach i lu-
dziach – różnorodne, a częstokroć i sprzeczne – nurtowały nie-
spokojny umysł poety, poszukującego nowych prawd. W swojej 
twórczości podejmuje zatem próby udzielania odpowiedzi na 

                  
1 W. Nestle już w tytule swojego dzieła (Euripides, der Dichter der griech-

ischen Aufklärung, Stuttgart 1901) określa czasy Eurypidesa oświeceniem 
greckim, a jego samego nazywa poetą tej epoki. 

2 W. Jaeger, Paideia, przekł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001, s. 430. 
3 Ibidem, s. 430. 
4 Ibidem, s. 430–431. 



INNOWACJE MITOLOGICZNE I DRAMATURGICZNE EURYPIDESA 

 

30 

pytania stawiane przez jego epokę, prowadząc polemiki z wiel-
kimi intelektualistami i filozofami swoich czasów, a zwłaszcza  
z sofistami. Inspirująco wpłynęli na niego Anaksagoras, Sokrates, 
Protagoras, Prodikos czy Antyfont. Czerpał też ze skarbnicy 
filozoficznych refleksji Heraklita, Ksenofanesa, Empedoklesa  
i Epicharma oraz z koncepcji formułowanych w kręgach orfickich  
i pitagorejskich5. Pomimo tych wszystkich inspiracji obecnych  
w jego twórczości, Eurypides, obdarzony refleksyjną, filozoficzną 
naturą, zachował swoją niezależność. Otwarty na problemy przez 
nich poruszane, twórczo przetwarzał i krytycznie analizował 
koncepcje innych myślicieli, które zestawiał z własnymi obser-
wacjami i przemyśleniami6.  

Poeta staje się uważnym badaczem, który dzieli ze swoim 
pokoleniem niepokoje i wątpliwości na temat priorytetów mo-
ralnych, religijnych oraz politycznych, podejmuje pytania doty-
czące dawnej tradycji, wyobrażeń o świecie i bogach czy o na-
turze człowieka. Zawsze jednak podąża drogą własnych myśli  
i koncepcji, których nigdy nie przyjmuje a priori ani w sposób 
ostateczny. Przeciwnie, wielokrotnie do nich powracając, kon-
frontuje je z realiami ludzkiego życia i wzbogaca o wciąż posze-
rzaną wiedzę na ten temat. Każda z tragedii staje się dla Eurypi-
desa okazją do weryfikowania i uzupełniania już raz poczynio-
nych przez niego spostrzeżeń, do nowego naświetlania podjętych 

                  
5 Najpełniej przedstawioną analizę wpływów poszczególnych nurtów  

i poglądów filozoficznych, jakie można rozpoznać w dziele Eurypidesa, prze-
prowadza W. Nestle (op. cit.). Niektóre aspekty zagadnienia opracowali:  
H.W. Chy Höhne, Euripides und die Sophistik der Leireschaft, Plauen 1867;  
R.J. Yankow, Socratic ™����»�� in Two Plays of Euripides, the Medea and the 
Hippolytus, Novi Eboraci [New York] 1978; J. Moline, Euripides, Socrates and 
Virtue, „Hermes” 103 (1973), s. 45–67; T.H. Irwin, Euripides and Socrates, 
„Classical Philology” 78 (1985), s. 183–197. 

6 M. Pohlenz, La tragedia greca, traduzione italiana di M. Bellincioni, t. I–II, 
Brescia 1978; D. Kovacs, Euripidea, Supplements to Mnemosyne, t. 132, Leiden 
1994; idem, Euripidea Altera, Supplements to Mnemosyne, t. 161, Leiden 1996; 
K. Matthiessen, Die Tragödien des Euripides, Zetemata, t. 114, München  2002. 
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wcześniej problemów. Bogactwo i nowatorski charakter jego 
myśli skłaniają go równocześnie do wprowadzania eksperymen-
tów formalnych, niezbędnych do ukazania na scenie własnych 
refleksji.  

Kierunek i charakter wprowadzanych przez Eurypidesa in-
nowacji – tak formalnych jak i treściowych – wyznaczają jego 
zainteresowania psychologiczne. Stają się one jednocześnie 
punktem wyjścia do wskazania istotnych cech jego twórczości 
tragicznej. Tym, co ją wyróżnia w szczególny sposób, jest poszu-
kiwanie obrazu anthropeia physis7, a zwłaszcza relacji, jakie 
zachodzą pomiędzy jej elementem racjonalnym a emocjonalnym. 
Konsekwencją tego stało się badanie siły i charakteru ludzkich 
namiętności oraz podejmowanie prób ustalenia ich źródeł. Jedną 
z okazji do naświetlenia tego problemu było wprowadzenie na 
scenę motywu miłości. Poeta ukazał ją w metaforycznym obra-
zie Erosa, rozumianego jako pathos, który odsłania dychotomicz-
ną naturę reprezentowanych przez niego uczuć. W celu ich 
ujawnienia Eurypides posłużył się postaciami dwu wielkich 
heroin, Medei i Fedry, tworząc tym samym nowy typ bohaterki 
tragicznej, femme fatale, bulwersującej jego współczesnych.  

„Na Zeusa, ja dziwek Fedr nie tworzyłem czy innych tam 
Stheneboi, i nikt mi nie może zarzucić, żem kiedyś zakochaną 
stworzył kobietę” – skomentuje oburzony Ajschylos sztukę 
dramaturgiczną Eurypidesa w Żabach Arystofanesa (w. 1042–
1043)8, odżegnując się zarazem od podobnej tematyki. 

Eurypides, enfant terrible swojej epoki, jako pierwszy odwa-
żył się więc na pokazanie miłości w teatrze ateńskim9, a tworząc 

                  
7 Kwestii tej poświęcam wiele uwagi w książce Człowiek Eurypidesa wobec 

zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.  
8 Arystofanes, Żaby [w:] idem, Komedie, przekł. J. Ławińska-Tyszkowska, 

t. II, Warszawa 2003. 
9 A. Powell, Euripides, Women and Sexuality, London 1990; J. de Romilly, 

Tragedia grecka, przekł. I. Sławińska, Warszawa 1994, s. 117. 
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nowy, niepokojący wizerunek Erosa jako nÒsoj10, wskazywał na 
psychologiczne umotywowanie ludzkiego działania. Tragik 
podejmował zatem dyskusję z zastaną tradycją i przeciwstawiał 
jej wyniki własnych obserwacji. 

Teatr grecki jest pełen paradoksów, a jeden z nich wiąże się 
z Eurypidesem. Ten ostatni z trójki wielkich tragików został 
okrzyknięty mizoginem, czyli wrogiem kobiet. Tymczasem to 
właśnie on zapełnił kobietami scenę Teatru Dionizosa w Ate-
nach, czyniąc je bohaterkami swoich sztuk. Oddał im głos i po-
zwolił przemawiać przeciw greckiemu mizoginizmowi11, jak to 

                  
10 S. Hammer stwierdza, że Grecy odczuwali uczucie miłości jako cierpie-

nie i dlatego określali je mianem nÒsoj i p£qoj (S. Hammer, O wpływie tragedii 
Eurypidesa „Hippolytos” na poezję hellenistyczną, Poznań 1921, s. 2). Rzeczow-
niki nÒsoj i nÒshma na oznaczenie miłości po raz pierwszy w literaturze 
greckiej pojawiły się u Eurypidesa w Hippolycie (w. 477, 730, 764 n.), a następ-
nie we fragmentach Fedry Sofoklesa. Zob. też uwagi P. Flury, Liebe und Liebes-
sprache bei Menander, Plautus und Terenz, Heidelberg 1968.  

11 Akcenty mizoginizmu przewijają się w literaturze greckiej od czasów 
Homera, u którego elementy tego rodzaju dają się zauważyć w sposobie 
przedstawiania Heleny czy Kirke (J. Czerwińska, Meandry obcości i bliskości  
w kulturze greckiej [w:] Obcy. Funeralia Lednickie ‒ spotkanie 14, red. W. Dzie-
duszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2012, s. 29–46). Idea ta pojawia się również  
u Hezjoda, który przedstawia postać pierwszej kobiety, Pandory: konsekwencją 
wykradzenia ognia, czego dopuścił się Prometeusz, było ukaranie przez Dzeusa 
rodu ludzkiego (do tej pory stanowili go tylko mężczyźni), to jest zesłanie na 
ziemię pierwszej kobiety. „Piękne to zło”, jak określa ją Hezjod (Theogonia,  
w. 585), nazwane zostało przez boga (Opera et dies, 81–82, 591–592): 

Wszystkodarą-Pandorą, bo wszyscy mieszkańcy Olimpu 
dar ten dali – udrękę dla ludzi, 
[…] 
z niej wywodzi się zgubny ród i kobiece plemiona – 
klęska wielka. 
(Fragment cytuję za edycją: Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia). Prace  

i dni. Tarcza, przekł. J. Łanowski, Warszawa 1999). 
Jak pisze Jerzy Danielewicz: „Akcenty antyfeministyczne charakteryzują 

twórczość Archilocha, lecz są one tam bardziej zrozumiałe w kontekście 
inwektyw osobistych” (Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warsza-
wa 1996, s. 97). O ile u Archilocha przedmiotem krytyki staje się konkretna 
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uczynił chociażby w partii Chóru Koryntyjek w Medei (w. 410–
445). Cóż za paradoks, który przy bliższym spojrzeniu jedynie się 
wyostrza i potęguje?! Poeta z wielką uwagą i pieczołowitością 
kreśli wizerunki swoich bohaterek, wielkich nawet w czynieniu 
zła, porywających i przykuwających uwagę widzów, pięknych  
i okrutnych, czasami bezwzględnych, ale zawsze nieprzeciętnych, 
jak Hekabe, Medea, Fedra, Elektra, Ifigenia czy Kasandra. Kobiety 
Eurypidesa są pełne pasji, z przekonaniem bronią własnych racji,  
z determinacją walczą o wyznaczone cele. W konfrontacji z męż-
czyznami to one okazują się silne, pomimo wpisanej w ich płeć 
słabości. Oto jeszcze jeden z paradoksów teatru Eurypidesa, 
odsłaniający tragiczne oxymoron: siłę kobiecej słabości, ukazaną 
m.in. w Hekabe czy Błagalnicach. 

Należy zatem zapytać o przyczynę, która spowodowała za-
pełnienie sceny kobietami i o powód skupienia właśnie na nich 
uwagi dramaturga. Zadecydowały bez wątpienia Eurypidesowe 
zainteresowania psychologicznym aspektem natury ludzkiej,  
a zwłaszcza jej elementem emocjonalnym, który autor mógł 
ukazać właśnie poprzez swoje bohaterki z dwóch zapewne 
powodów: po pierwsze, w naturę kobiet wpisywano większą 
emocjonalność12, a po wtóre, kobieta jako exemplum usprawie-
dliwiała zarazem podjęcie tego tematu. W istocie plany twórcze 
Eurypidesa zmierzały do ukazania anthropeia physis i to ona, 
                  
kobieta, Neobule (np. fr. 196), o tyle u Semonidesa obiektem złośliwości jest 
cały ród kobiecy, który stanowi temat jego słynnej Satyry na kobiety (fr. 7).  
W ten klimat uwag wpisuje się również fragment Frynicha, w którym autor 
porównuje męską skłonność do picia z pijaństwem kobiet (fr. CXXIX):  

Mšqusoj ¢n¾r oÙk ™re‹j, ¢ll¦ mequstikÒj. guna‹ka dł ™re‹j mšquson 

kaˆ meqÚshn. 

[Nie można powiedzieć: mężczyzna-pijak, ale że ma skłonności do picia, 
natomiast można powiedzieć, że kobieta nie tylko jest pijana, ale że jest pijacz-
ką (przekł. J. Cz.)]. 

Wiele informacji na temat kobiet antycznych w kontekście religii przynosi 
publikacja Matthew Dillona, Girls and women in classical greek religion, Rou-
tledge, London 2003. 

12 J. Czerwińska, Meandry obcości…, s. 29–46. 
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natura ludzka, stała się właściwym przedmiotem zainteresowań 
i poetyckiego opisu dramaturga. Na niej koncentrował uwagę, 
dotykając złożonych kwestii ludzkiej duszy. Wydobycie ich na 
światło dzienne stwarzało okazję do naświetlania wewnętrznych 
procesów podejmowania decyzji, motywacji, jakimi w swoim 
postępowaniu kieruje się człowiek. Dusza ludzka i dokonujące 
się w niej złożone procesy decyzyjne stanowiły w opisie poety tę 
siłę, która warunkowała postępowanie człowieka i wpływała na 
jego los. Kobiety i ich stany emocjonalne, ujawniające się często-
kroć bardziej wyraziście, stały się jedynie pretekstem do snucia 
refleksji nad naturą ludzką w ogóle. Oczywiste więc było, że na 
nich koncentrował uwagę. A że tragedia grecka, zgodnie z ob-
serwacjami Arystotelesa, opiera się na prawdopodobieństwie 
(Poetyka, 1451a 13, 28, 38), musiał więc Eurypides, kreując 
wizerunki swoich bohaterek, sięgnąć do świata ich wartości, ich 
motywacji; musiał oczyma kobiet ukazywać problemy, z którymi 
przychodziło im się zmagać, zgodnie z ich optyką naświetlać 
zdarzenia, w które były uwikłane.  

Tytuły aż dwunastu spośród zachowanych tragedii Eurypi-
desa to imiona kobiece lub określenia kobiet dotyczące: Alkestis, 
Andromacha, Bachantki, Błagalnice, Elektra, Fenicjanki, Hekabe, 
Helena, Ifigenia w Aulidzie, Ifigenia w kraju Taurów, Medea, 
Trojanki. Wymienione tytułowe bohaterki są protagonistkami 
bądź członkiniami chórów, a przecież Eurypides nie tylko do nich 
ograniczał kobiece dramatis personae. Stworzył wiele wizerun-
ków kobiet: wyrazistych, pełnych, wielkich nawet w epizodycz-
nych rolach, przy których postacie męskie – często pobieżnie 
tylko zarysowane – schodzą na drugi plan. W rezultacie pośród 
plejady ról w sztukach Eurypidesa właśnie role kobiece wzbu-
dzają więcej zainteresowania i – co jest chyba kolejnym paradok-
sem – więcej sympatii widza, nawet jeśli popełniają zbrodnie.  

Istotną zmianą, jaką zauważamy w stworzonym przez Eury-
pidesa typie bohaterów scenicznych, jest zatem nowy, wyraźnie 

zróżnicowany sposób oświetlenia ról męskich i kobiecych. 
Zastosowana przez Eurypidesa metoda konstruowania fabular-
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nej warstwy dramatu rzutuje na jego sposób kreowania postaci 
scenicznych. Tłumaczy zarazem rysujące się w sztukach Eurypi-
desa odheroizowanie wizerunków męskich bohaterów, nawet 
tych, którzy tradycyjnie ukazywani byli w blasku ich niekwestio-
nowanej chwały, czego spektakularnym przykładem jest choćby 
postać Jazona w Medei Eurypidesa. Postacie męskie, szkicowane 
zwykle jednowymiarowo, stanowią zazwyczaj jedynie tło dla 
wnikliwej analizy Eurypidejskich bohaterek. Nawet heroiczne 
czyny znanych z mitologii bohaterów ujęte zostają często w cu-
dzysłów ironii, poza kilkoma wyjątkami. Należy do nich Herakles 
w Oszalałym Heraklesie, którego sylwetkę poeta naświetla z dba-
łością o każdy szczegół jego postaci.  

Dotykając tematu wykreowanych przez Eurypidesa bohate-
rek i ich nowego wizerunku, jaki pojawia się wraz z wystąpie-
niem tego dramaturga na scenie Teatru Dionizosa, należy zwró-
cić baczną uwagę na kwestię nowych interpretacji opowieści 
mitologicznych, w których się ukazują, oraz rolę powierzoną im 
przez poetę w tych zmodernizowanych mitach. „On nie patrzy na 
nie oczyma mitu, dla którego wszystko nikło w blasku bohater-
skiej aureoli ich mężów, ocenianych jedynie wedle ich czynów 
rycerskich i sławy”13. Nadając nowe znaczenie starym mitom,  
w których głos oddaje teraz kobietom, Eurypides kreuje ich 
nowe wizerunki. Pozwala widzom spoglądać na te same, dobrze 
znane z mitologicznej tradycji konflikty i wojny, tyle że już nie 
oczyma mężczyzn, ale właśnie kobiet, dla których opisywane 
wydarzenia mają zupełnie inny wymiar, bo patrzą na nie z zu-
pełnie innej perspektywy. Bo czy możliwe, żeby na zniszczenia 
powodowane przez wojnę, na zagładę rodów i śmierć najbliż-
szych patrzyły one tak samo, jak patrzą mężczyźni-wojownicy? 
Kobiety zwykle kierują się racjami serca, a nie racjami politycz-
nymi. Im to w końcu przypada w udziale los, który nie dotyka już 
ich poległych mężów, synów, ojców czy braci – los niewolnic, 
branek wojennych. W świecie wykreowanym przez ambicje 

                  
13 W. Jaeger, op. cit., s. 434. 
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polityczne mężczyzn, to kobiety ponoszą konsekwencje ich 
decyzji i działań. Światem Eurypidesowych kobiet rządzą inne 
priorytety, inne wartości, determinujące ich poglądy i postawy. 
Błagalnice, Fenicjanki, Ifigenia w Aulidzie, Hekabe czy Trojanki są 
wymownym tego przykładem. 

Ta charakterystyczna dla Eurypidesa zmiana optyki uwi-
dacznia się oczywiście nie tylko w wymienionych tragediach, 
choć tam przybiera szczególnie spektakularną formę. By ją 
zobrazować, posłużymy się w dalszej części naszych rozważań 
jedną z nich, Hekabe, jako że sztuka ta jest reprezentatywna dla 
zastosowanej przez poetę metody opisu dramaturgicznego: 
ukazania realiów wojny i jej skutków z perspektywy kobiet 
uwikłanych w wydarzenia wykreowane przez świat męskich 
dążeń i ambicji. Uczynienie chórem tej tragedii grupy kobiet 
trojańskich przyczyni się do wydobycia elementu lirycznego, zaś 
przedstawienie Hekabe jako protagonistki stanie się okazją do 
prześledzenia sposobu, w jaki Eurypides kreuje postacie swoich 
wielkich heroin tragicznych.  

Psychologiczne zainteresowania Eurypidesa nie ograniczają 
się oczywiście do podejmowania wymienionych już kwestii. 
„Jako głęboki myśliciel, filozof sceny, badający wszelkie przejawy 
ludzkiej emocjonalności, musiał przecież dostrzec niebezpieczną 
potęgę ludzkiego szaleństwa, a jako dramaturg nie mógł nie 
zobaczyć w nim wielkiego tematu tragicznego”14. Podejmuje 
zatem ten temat wielokrotnie, czego przykładem mogą być: 
Oszalały Herakles, Orestes, Ifigenia w kraju Taurów czy Bachantki. 
„Te zróżnicowane tak w charakterze, jak i formie utwory, podej-
mują próbę ukazania różnorodnych przejawów szaleństwa, 
będąc równocześnie próbą dotarcia do ich źródeł, by możliwie 
wielostronnie naświetlić ten niepokojący i tajemniczy stan 
ludzkiej duszy”15.  

                  
14 J. Czerwińska, Hercules furens – Eurypidejska przypowieść o ludzkim sza-

leństwie, „Collectanea Philologica” 9 (2006), s. 88. 
15 Ibidem, s. 88. 



Wprowadzenie 

 

37 

W twórczości Eurypidesa zauważamy także nowatorskie 
operowanie postaciami dziecięcymi16. Poza stosowanymi już 
wcześniej technikami dramaturgicznymi, służącymi do wzbu-
dzania elementów eleos i fobos, poeta dołączył jeszcze nowy 
środek artystycznego wyrazu, jakim są wizerunki dzieci17,  
a zwłaszcza rola, jaką odgrywają one w jego utworach. Często  
są one ukazywane jako ofiary świata ludzi dorosłych, jak zostało 
to przedstawione w Alkestis bądź w znacznie bardziej drastycz-
nej formie w Medei, gdzie giną od miecza własnej matki. Stają się 
też niewinnymi ofiarami wojny, co pokazuje Eurypides w Heka-
be, Błagalnicach czy w Trojankach, w których Astyanaks zostaje 
bestialsko zamordowany przez zwycięskich Greków. Są one 
również składane na ołtarzach ofiarnych, jak widzimy w Ifigenii 
w Aulidzie. Oczywiście już Ajschylos odwoływał się w Agamem-
nonie do złożenia tej bohaterki w ofierze, wykorzystując tym 
samym dziecko jako element konstruowanej przez siebie drama-
turgii sztuki, ale dopiero u Eurypidesa postacie dziecięce poja-
wiają się w tak szerokim zakresie. Trudno się temu dziwić, skoro 
już Arystoteles nazwał Eurypidesa najtragiczniejszym z tragików 
(Poetyka, 1453a 27–30). Był on przecież wielkim znawcą ludzkiej 
duszy, który potrafił umiejętnie operować emocjami widzów. 
Dostrzegł zatem w losach i postaciach dzieci szczególnie silny 
ładunek emocjonalny, którym mógł poruszyć swoją publiczność, 
wywołując w niej rodzaj uczuciowego wstrząsu – ekpleksis –  
o niezwykłych wręcz rozmiarach.  

Charakterystycznym i nowatorskim rysem twórczości dra-
maturgicznej Eurypidesa jest sztuka portretowania przez niego 
dramatis personae. Pogłębione pod względem psychologicznym 
wizerunki bohaterów ukazywane są bez teatralnego retuszu,  
a oni sami reprezentują wymiar czysto ludzki. Zwrócił na to 

                  
16 Eadem, Śmierć dziecka w tragedii greckiej [w:] Dusza maluczka, a strata 

ogromna. Funeralia Lednickie — spotkanie 6, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiń-
ski, Poznań 2004, s. 29–33. 

17 W.N. Bates, Euripides. A Student of human Nature, Philadelphia 1930.  
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uwagę już Arystoteles, pisząc w swojej Poetyce, że Sofokles 
przedstawia ludzi, jakimi być powinni, zaś Eurypides takimi, jacy 
są (1460b 33). Sposób kreowania wizerunków Eurypidejskich 
bohaterów spotykał się jednak z krytyką Stagiryty. W jego opinii 
naganny jest zwyczaj wprowadzania pospolitych charakterów 
postaci, co – w jego przekonaniu – miał czynić także Eurypides 
(1461b 19–20). „W świecie realnych bohaterów, ukazujących 
psychologiczną prawdę o człowieku, nie mogło być jednak 
miejsca ani na wyidealizowane dramatis personae, ani na czarno-
białą moralność czy też oddzielenie tragicznego wymiaru ludz-
kiej egzystencji od jej aspektów komicznych. Stąd poszukiwanie 
przez Eurypidesa nowatorskich rozwiązań dramaturgicznych, co 
w efekcie przyczyniło się do stworzenia tragikomicznej formy 
niektórych jego dramatów. Zwyczaj zestawiania elementów 
komicznych z tragicznymi nie ogranicza się jednak tylko do 
tragikomedii. W wielu jego dramatach dostrzegamy bowiem 
połączenie patetyczności i komizmu, które zawsze pełni istotną 
funkcję w sztuce. Poprzez wydobycie groteskowości sceny bądź 
postaci zostaje wzmocniona siła ich dramaturgicznego oddzia-
ływania. Maska patosu przestaje zatem być już nieodłącznym 
atrybutem dramatis personae: łącząc w sobie elementy tragizmu 
i komizmu, uzmysławia ona widzom, że w teatrze Eurypidejskim 
są one kategorią nie tylko sztuki, ale i życia”18.  

Chcąc sprostać postawionym sobie zadaniom twórczym, Eu-
rypides wciąż poszukuje nowych rozwiązań i propozycji, których 
prezentacja często wymaga od niego treściowych i formalnych 
modyfikacji dotychczasowej tragedii. Spośród zmian, jakie 
wprowadza do swojej sztuki tragicznej, na szczególne podkre-
ślenie zasługują stosowane przez niego innowacje mitologiczne 

i dramaturgiczne. Obydwie te płaszczyzny są ze sobą ściśle 
powiązane, oddziałując na siebie.  

                  
18 J. Czerwińska, Eurypides i jego twórczość dramatyczna oraz mniejsi tra-

gediopisarze [w:] Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I: Epika – 
Liryka – Dramat, Lublin 2005, s. 777.  
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Jedną z najbardziej spektakularnych zmian mitologicznych, 
których tak wiele znajdujemy w dramatach Eurypidesa, jest 
modyfikacja dokonana w micie o Heraklesie, przedstawionym  
w Oszalałym Heraklesie. Dotyczy ona przesunięcia w czasie ataku 
szaleństwa herosa. W tradycyjnej wersji mitu syn Dzeusa i Alk-
meny owładnięty szałem zabija żonę i dzieci, a następnie przez 
resztę życia dokonuje swoich chwalebnych czynów, walcząc  
z potworami, które gnębią ziemię. Tymczasem u Eurypidesa 
następuje czasowe przesunięcie szaleństwa i zbrodni bohatera, 
który dopiero po wszystkich heroicznych czynach zabija swoich 
najbliższych. „Tworząc tragedię o Heraklesie, Eurypides wpro-
wadził istotne innowacje tak tematyczne, jak i formalne. Spro-
wadzają się one do włączenia nowych, bądź wyrazistego wyeks-
ponowania istniejących już elementów strukturalnych mitu, 
które w oświetleniu Eurypidesa nabierają istotnego znaczenia 
dla kształtowania idei tragicznej tej sztuki”19. W przyjętej przez 
tradycję wersji mitu ojcem Heraklesa jest wyłącznie Dzeus, zaś 
Amfitriona uważa się za ojca Ifiklesa. Istotną zmianą, jaką poeta 
zastosował w micie, była – poza chronologicznym przesunięciem 
wydarzeń – kwestia podwójnego ojcostwa Dzeusa i Amfitriona. 
Naturalną konsekwencją tej innowacji mitologicznej Eurypidesa 
staje się damnatio memoriae Ifiklesa, występującego we wcze-
śniejszej tradycji jako bliźniaczy brat Heraklesa. Uznanie Dzeusa 
i Amfitriona za ojców herosa w zupełnie nowym świetle stawia 
nie tylko rolę Amfitriona w sztuce, ale i naturę samego Herakle-
sa. Poprzez logiczne i spójne połączenie starych wątków mitu  
z autorskimi modyfikacjami tragik nadaje mu zupełnie nowe 
znaczenie. W odmienny sposób nakreślona jest również postać 
protagonisty. Nowatorskie naświetlenie herosa ukazuje go jako 
osobę cierpiącą, bezbronną w swej samotności, w którą się 
oddalił po strasznej zbrodni dokonanej w akcie szaleństwa. Na 
jego przykładzie Eurypides przedstawia zatem już nie pathos 
herosa, ale pathos człowieka, który próbuje stawić czoła dalsze-

                  
19 Eadem, Hercules furens…, s. 89. 
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mu życiu. W istocie tragik proponuje nam nową przypowieść  
o Heraklesie na rozstajnych drogach, której zmieniony sens 
obrazuje nowy świat wartości, gdzie najwyższą z nich staje się 
ludzkie życie, a nie waleczne dokonania dawnych bohaterów. 
Jest to istotna zmiana perspektywy w stosunku do wizerunków 
bohaterów okresu heroicznego.  

Przy analizie twórczości Eurypidesa, podobnie jak i innych 
tragików, nie należy tracić z pola widzenia faktu, że kluczową 
rolę w strukturze dramatu odgrywa idea tragiczna. Jej podpo-
rządkowuje twórca sposób poprowadzenia warstwy fabularnej, 
a więc autorskie opracowanie mitu, oraz wszystkie pozostałe 
środki dramaturgiczne zastosowane w sztuce. Pojawienie się 
któregokolwiek z nich jest celowe, zdeterminowane przyjętą 
przez dramaturga koncepcją, wyznaczaną przez ideę tragiczną. 
W przypadku tragedii Eurypidesa do najbardziej charaktery-
stycznych rozwiązań formalnych należą rozbudowane części 
prologowe sztuki. Wprowadza je z uwagi na stosowane przez 
siebie znaczące innowacje mitologiczne. Wymagały one bowiem 
niezbędnych dla widza objaśnień, które wprowadzały go in 
medias res fabularnej warstwy dramatu.  

Do szczególnie interesujących rozwiązań dramaturgicznych 
należy zastosowanie formy tryptyku jako środka opisu drama-
turgicznego. Eurypides posłużył się nim w dwóch tragediach: 
Oszalałym Heraklesie oraz w Ifigenii w Aulidzie. W obu wypad-
kach stworzenie tryptyku portretowego protagonisty sztuki 
okazało się niezwykle interesującym zabiegiem, uwypuklającym 
paraboliczny i alegoryczny sens tych dramatów. 

Przy omawianiu środków dramaturgicznych, stosowanych 
przez Eurypidesa, wypada wspomnieć o trylogicznej formie dra-
matu. Nie jest ona, rzecz jasna, nowatorskim pomysłem poety, bo 
trylogie tworzył przed Eurypidesem chociażby jego wielki po-
przednik Ajschylos, którego Oresteja szczęśliwie się zachowała. 
Od konstruowania trylogii odszedł jednak Sofokles. Tymczasem 
w roku 415 p.n.e. Eurypides powrócił do tej formy dramatur-
gicznej, pisząc trylogię trojańską, w skład której wchodziły 
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tragedie: Aleksander, Palamedes i ostatnia, zachowana część, 
Trojanki. Towarzyszącym im dramatem satyrowym, który do-
pełniał skład tetralogii, był Syzyf. Nie przypadkiem sięgnął poeta 
po tę formę tragedii – jego wielkie, monumentalne dzieło było 
głosem przeciw toczącej się wojnie peloponeskiej.  

Sztukę dramaturgiczną Eurypidesa charakteryzowały także 
śmiałe zwieńczenia jego tragedii, które kończył zaskakujący 
publiczność happy end, często w powiązaniu z ingerencją boga 
jako deus ex machina. Sztuki poety słynęły nie tylko ze stosowa-
nej w nich retoryki, w której tragik wykazywał niezwykłą bie-
głość, ale też z często występujących agonów racji. Dawały one 
okazję do prezentowania popisów retorycznych, ukazujących 
zarówno istotę konfliktu tragicznego, jak i umożliwiających 
dokonanie wnikliwej analizy dramatis personae. Obrazu zmody-
fikowanej przez Eurypidesa formy tragedii dopełniają pojawiają-
ce się monologi, śmiałe rozwiązania muzyczne, monodie, język 
ulicy, wprowadzony do dramatu, językowe i muzyczne ekspery-
menty czy też ulubione przez poetę paradoksy słowne oraz 
gnomiczne formy wypowiedzi.  

Z dokonanego, pobieżnego przeglądu sztuki dramaturgicznej 
Eurypidesa wynika, że jego innowacyjny sposób podejścia do 
dramatu jest kwestią bezsporną. Tragedie poety prowokowały 
do dyskusji już od czasów starożytnych. Stawały się one równo-
cześnie wdzięcznym tematem do anegdot, ale nade wszystko 
obiektem gelos komedii, która tak chętnie wzorowała się i inspi-
rowała pomysłami zaczerpniętymi z nowatorskiej tragedii 
Eurypidesa. Zakres tych inspiracji w komedii starej, średniej  
i nowej jest tak wielki, że trudno go przecenić20. Z ich powodu 
Arystofanes zyskał sobie miano euripidaristophanídzon21, stając 
się równocześnie źródłem informacji i odniesieniem dla później-

                  
20 Więcej na ten temat piszę w publikacji Eurypides i jego twórczość dra-

matyczna…, s. 775–778.  
21 Kratinos, fr. 307, 2. 
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szych prześmiewców Eurypidesa, ponieważ krytyka literacka 
oraz dyskusja ideologiczna i estetyczna, którą podejmował  
w swoich utworach, została przejęta i bezkrytycznie przekazy-
wana przez późniejszą tradycję. Stąd liczne nieporozumienia 
narosłe wokół osoby i twórczości Eurypidesa, jak choćby posą-
dzenie o mizoginizm, którego źródłem mógł być m.in. komedio-
wy przekaz, zachowany w Thesmoforiach  (w. 383 n.), oraz 
zarzuty Ajschylosa w Arystofanesowych Żabach (w. 1043 n.), 
dotyczące ukazywania na ateńskiej scenie kontrowersyjnych – 
zdaniem współczesnych Eurypidesowi – portretów kobiet. W ten 
sposób Eurypides, który dziś zyskałby sobie bez wątpienia 
miano wielkiego feministy, stał się dla starożytnych sztandaro-
wym mizoginem.  

Widzimy zatem, że twórczość sceniczna poety spotykała się 
z żywym zainteresowaniem, ale i nie mniejszą krytyką ze strony 
zarówno współczesnych mu, jak i późniejszych odbiorców jego 
sztuki tragicznej. Powodem był oczywiście innowacyjny sposób 
podejścia do tragedii tak pod względem treściowym, jak i for-
malnym. Spośród zmian, jakie wprowadził na scenę Teatru 
Dionizosa w Atenach, jedną z największych, a może nawet naj-
większą, było stworzenie tragikomicznej formy dramatu, 
która w dalszej części stanie się przedmiotem szczegółowych 
analiz.  

Naczelnym zadaniem, jakie postawiłam sobie w tej monogra-
fii, jest ukazanie innowacji mitologicznych i dramaturgicznych, 
zastosowanych przez poetę przy tworzeniu dwóch odrębnych 
form dramatu: tragedii i tragikomedii. Celowo zestawiam je ze 
sobą, by ukazać, w jaki sposób dramaturg wykorzystuje innowa-
cje mitologiczne i jakich środków dramaturgicznych używa 
podczas konstruowania tragedii, a jakie wprowadza modyfikacje 
do mitu, by stworzyć nową, wypracowaną przez siebie tragiko-
miczną formę dramatu, która rządzi się odrębnymi prawami  
i wymaga użycia innych środków dramaturgicznych. Za przykład 
tragedii posłuży Hekabe, zaś przykładem tragikomedii stanie się 
Ifigenia w kraju Taurów.  
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Analizując obydwa te dramaty, przyjmuję odmienną metodę 
opisu. W przypadku Hekabe – z uwagi na śledzenie wprowadza-
nych przez poetę zmian mitologicznych i wpływu, jaki one 
wywarły na kształtowanie struktury tragedii – został przyjęty 
chronologiczny układ omawiania akcji. Inaczej postępuję w przy-
padku Ifigenii w kraju Taurów. Tu – ze względu na wyłanianie  
i rozpatrywanie poszczególnych, charakterystycznych dla tragi-
komedii środków dramaturgicznych – zastosowany został układ 
zagadnień, a nie chronologii sztuki, ponieważ tylko taki sposób 
prezentacji pozwala na dokładniejsze i bardziej klarowne omó-
wienie i scharakteryzowanie podjętej kwestii.  

 
 





 

Część I 

„Hekabe” – innowacje mitologiczne  

i ich wpływ na kreowanie idei tragicznej 

 
 
 
 

1. Klasyfikacja sztuki 
 
 
Hekabe jest typowym dla twórczości Eurypidesa przykładem 

właściwej tragikowi perspektywy naświetlania konfliktu tra-
gicznego z punktu widzenia kobiet i ich losów. Przyjęta przez 
niego optyka odgrywa decydującą rolę w procesie kreowania 
idei tragicznej. Rzutuje równocześnie na sposób odczytania 
samej sztuki oraz jej interpretację, stając się zarazem podstawo-
wym i najbardziej miarodajnym kryterium jej klasyfikacji.  

Dramaty Eurypidesa z uwagi na swą złożoność i wieloaspek-
towy wymiar wymykają się niejednokrotnie jednoznacznym 
ocenom i klasyfikacjom. W rezultacie w odniesieniu do wielu z 
nich pojawiały się i nadal się pojawiają skrajne opinie. Przyczyną 
tych rozbieżności są przyjmowane przez poszczególnych uczo-
nych kryteria, którymi kierują się przy dokonywaniu oceny oraz 
przy próbach odczytywania i interpretacji idei sztuki. Oczywiście 
najbardziej spektakularnym tego przykładem są Bachantki, ale 
również w przypadku innych tragedii poety spotykamy znaczne 
rozbieżności ich ocen i interpretacji. Należy do nich także He-
kabe, której protagonistkę Louis Méridier określa „vraiment  
un caractère”1, podczas gdy Humphrey D.F. Kitto stanowczo 

                  
1 L. Méridier, Notice. Hécube [w:] Euripide, Hipolyte – Andromaque – Hé-

cube, texte établi et traduit par L. Méridier, t. II, Paris 1960, s. 178. 
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sprzeciwia się temu, że „intencją sztuki było przedstawienie 
studium charakteru Hekabe”2. Nie mniej polemiczne opinie 
pojawiają się przy zaliczaniu tej tragedii do jednej z grup drama-
tów Eurypidesa. Świadczy o tym stanowisko, jakie w tej sprawie 
zajęli Wilhelm Schmid i Otto Stählin, stwierdzając, że cechy tej 
tragedii pozwalają uznać ją za jedną ze sztuk „intryg i spisków”,  
a równocześnie za dramat sentymentalny (Rührstück)3. Albin 
Lesky włącza Hekabe do sztuk przedstawiających pathos namięt-
ności4, podobnie jak czyni to Walter Zürcher5. Jerzy Łanowski 
nazywa ją patetyczną tragedią zemsty i wyrafinowanej intrygi6, 
zaś H.D.F. Kitto zalicza Hekabe do pierwszej serii sztuk Eurypide-
sa, które – według niego – są tragediami w odróżnieniu od póź-
niejszych tragikomedii i melodramatów poety7. Heinrich Kuch 
lokuje ją raczej pośród dramatów, w których za dominujący 
uznaje motyw niewoli jako skutku wojny8, podobnie jak to miało 
miejsce w Andromasze i Trojankach, natomiast Joachim Latacz 
zalicza Hekabe do „Kriegesstücke”9.  

Już na podstawie tego krótkiego przeglądu można zatem 
stwierdzić, że przy klasyfikowaniu Hekabe rysują się dwie za-
sadnicze tendencje: pierwsza to zaliczanie jej do sztuk o tematy-
ce wojennej ze względu na wykorzystany w tragedii mit o woj-

                  
2 H.D.F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, przekł. J. Margański, 

Bydgoszcz 1997, s. 203. W toku swoich dalszych rozważań dochodzi do prze-
konania, że „błędem jest twierdzić […], że Hekabe to studium charakterologicz-
ne czy psychologiczne. […] że Eurypides skonstruował tę dość osobliwą fabułę 
po to, by przedstawić portret tragicznej Hekabe” (ibidem, s. 206). 

3 W. Schmid, O. Stählin, Geschichte der griechischen Literatur, München 
1940, s. 464.  

4 A. Lesky, Geschichte der griechischen Literatur, Bern 1957‒1958, s. 409. 
5 W. Zürcher, Die Darstellung des Menschen im Drama des Euripides, Basel 

1947, s. 73–84.  
6 J. Łanowski, Wstęp [w:] Eurypides, Tragedie, przekł. i oprac. J. Łanowski, 

t. II, Warszawa 1972, s. 65. 
7 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 180, 287 i n. 
8 H. Kuch, Kriegsgefangenschaft und Sklaverei bei Euripides, Berlin 1978, s. 19. 
9 J. Latacz, Einführung in die griechische Tragödie, Göttingen 1993, s. 317 i n. 
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nie; druga to uznawanie jej za dramat psychologiczny z uwagi na 
podjęty w sztuce problem przeżyć wewnętrznych człowieka, 
dotkniętego cierpieniem. W istocie splatają się tu obydwa wy-
mienione motywy: wojny, której konsekwencją staje się cierpie-
nie, oraz jego oddziaływanie na psychikę ludzką. Pominięcie 
któregokolwiek z nich powoduje zawężenie do jednego tylko 
aspektu bogactwa zawartych w tym dramacie treści, zubażając 
tym samym jego wymowę ogólną, widoczną zwłaszcza w kontek-
ście pozostałej twórczości Eurypidesa. 

 
 
 

2. Innowacje mitologiczne Eurypidesa na tle istniejącej 
tradycji 

 
 
Przy konstruowaniu fabularnej warstwy dramatu Eurypides 

wprowadza istotne innowacje mitologiczne. Ten często stosowa-
ny przez poetę zabieg dramaturgiczny (o czym mogą świadczyć 
takie jego tragedie jak Hercules furens czy Helena), zawsze ma do 
spełnienia doniosłą rolę w strukturze dramatu Eurypidejskiego. 
Tak jest i tym razem. Jednak przekształcenia mitologiczne, choć 
wpływają na konstrukcję sztuki, sposób poprowadzenia tematu 
oraz akcji, nie są w tej tragedii najważniejsze – nie one przesą-
dzają o oryginalności myśli i zamierzeń twórczych Eurypidesa. 
Istota jego innowacji tkwi tu w sposobie naświetlenia idei tra-
gicznej, której wykreowanie, zgodnie z intencjami poety, nie 
byłoby możliwe bez wprowadzenia znaczących modyfikacji do 
istniejącej już tradycji mitologicznej.  

Postacią, wokół której koncentruje się akcja dramaturgiczna, 
jest Hekabe, uczyniona przez Eurypidesa protagonistką tragedii. 
To postać dobrze znana z tradycji greckiej, sięgającej czasów 
Homera10, który w Iliadzie przedstawia ją jako królową Troi, 

                  
10 Homerus, Ilias VI 293, 451; XVI 718; XXII 234, 430; XXIV 193, 283, 747. 
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najważniejszą spośród żon Priama. Tworząc sztukę zatytułowa-
ną jej imieniem, Eurypides sięga po mit tej bohaterki, a równo-
cześnie włącza do tragedii jeszcze dwa inne, nigdy wcześniej ze 
sobą niepowiązane. Jeden z nich dotyczy Polykseny, drugi zaś  
– Polydora. Kreuje w ten sposób własną, wzbogaconą o nowe 
wątki opowieść mitologiczną, w której postacią centralną, a za-
razem spajającą obydwa mity, jest tytułowa bohaterka.  

Zastosowaną w tej sztuce modyfikacją mitologiczną jest bez 
wątpienia połączenie obydwu wspomnianych mitów oraz sposób 
ich powiązania. W stosunku do istniejącej tradycji istotne zmiany 
wprowadził Eurypides również do mitu związanego z postacią 
Polydora. Te innowacje w warstwie mitologicznej były jednak 
tylko niezbędnym zabiegiem formalnym, służącym wykreowaniu 
postaci Hekabe zgodnie z intencją autora. 

 
 

2.1. Tradycja postaci Polykseny 

 
Mitów o Polyksenie i Polydorze we wcześniejszej tradycji nic 

w zasadzie z sobą nie łączy oprócz samej przynależności do cyklu 
trojańskiego11. O ile postać Polydora pojawia się już w Iliadzie,  
o tyle na temat Polykseny nie znajdujemy tam nawet wzmianki. 
Bohaterka ta, jako córka Priama i Hekabe, występuje dopiero  
w eposie cyklicznym, by następnie inspirować twórców liryki 
chóralnej oraz dramaturgów.  

W zachowanej tradycji istnieją wyraźnie rysujące się różnice 
w sposobie ukazania śmierci Polykseny. W Kypria diegemata12 
zostaje ona raniona przez Diomedesa i Odyseusza. Wskutek tego 

                  
11 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 203. 
12 Scholia in Euripidem, scholia vetera, SCOLIA EIS EKABHN,  t. 1, Hecuba 41: 

Ð d� t¦ Kupriak¦ poi»saj fhsˆn ØpÕ 'Odussšwj kaˆ Diom»douj ™n tÍ tÁj 

pÒlewj ¡lèsei traumatisqe‹san ¢polšsqai, tafÁnai d� ØpÕ Neoptolšmou, 

æj Glaàkoj gr£fei. ¥lloi dš fasi sunqšmenon Pri£mJ tÕn 'Acillša perˆ 

toà Poluxšnhj g£mou ¢naireqÁnai ™n tù toà Qumbra…ou 'ApÒllwnoj ¥lsei. 
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ginie w czasie zagłady Ilionu, a pochowana zostaje przez Neopto-
lemosa, syna Achillesa. Znamienne jest powiązanie bohaterki  
z imieniem Achillesa, co stanie się tematem rozwiniętym później 
przez Eurypidesa. Wcześniej motyw ten pojawia się u Arktinosa 
z Miletu w Iliou persis. To właśnie Achillesowi Achajowie składa-
ją Polyksenę w ofierze. Dowiadujemy się o tym dzięki przekazo-
wi zachowanemu w Chrestomathia Proklosa13, u którego (w za-
kończeniu tej opowieści) pojawia się zdanie: „później, podłożyw-
szy ogień pod miasto, Grecy podcięli gardło Polyksenie na grobie 
Achilla”. Z tego można wnioskować, że sceną ofiarowania dziew-
czyny Arktinos zamyka swoją epopeję14. 

Postać Polykseny została też utrwalona w kolejnym eposie 
cyklicznym, w którym wraz z Hekabe i Kasandrą15 staje się jedną  
z bohaterek. Jest to Ilias mikra, przypisywana Leschesowi z Les-
bos. Utwór ten znamy – podobnie jak Iliou persis Arktinosa – ze 
streszczenia zamieszczonego w Chrestomatia Proklosa. Zgodnie  
z pozostawionym przez Proklosa przekazem końcowymi obra-
zami Ilias mikra miało być wprowadzenie drewnianego konia do 
miasta, zagłada Troi oraz śmierć Priama i Astyanaksa z rąk 
Neoptolemosa. Utwór ten zawierał wiele motywów; opisywał 
spór między Odyseuszem i Ajasem, schwytanie przez Odysa 
wieszczka Helenosa, przynosił też wzmiankę o łuku Filokteta 
oraz opiewał bohaterskie czyny Eurypylosa. Z eposu czerpiemy 
wiadomości o Polyksenie i Hekabe, ale też staje się on źródłem 
informacji na temat losu Kasandry. Z przekazu Arystotelesa  

                  
13 Homeri carmina et cycli epici reliquiae, éd. W. Dindorf, Parisii 1843, s. 581. 
14 L. Méridier, op. cit., s. 165. 
15 W piśmiennictwie polskim używane są dwie wersje imienia tej bohater-

ki: Kassandra oraz Kasandra. Pisownię Kassandra (Kass£ndra) proponuje 
polskie wydanie Słownika mitologii greckiej i rzymskiej P. Grimala (red. J. Ła-
nowski, Wrocław 1987). Z uwagi jednak na częściej występującą w literaturze 
polskiej wersję imienia Kasandra, którą stosuje także J. Łanowski w tłumacze-
niach tragedii Eurypidesa, przyjmuję tę właśnie pisownię imienia greckiej 
bohaterki mitologicznej.  
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w Poetyce dowiadujemy się o bogactwie treści, zawartych w Ilias 

mikra, dzięki czemu możliwe jest stworzenie z niej więcej nawet 

niż ośmiu sztuk16. Jednym z wymienionych przez niego tytułów 

było Odpłynięcie floty. Sztuka ta mogłaby17 zatem opowiadać  

o złożeniu Polykseny przez Achajów na grobie Pelidy w intencji 

ich pomyślnego powrotu do domu. Sugestywne oddziaływanie 

obrazu przedstawiającego poświęcenie Polykseny poświadcza 

Pauzaniasz, opisując znane malowidło Polignota zamieszczone  

w ateńskiej Pinakotece18. Została na nim utrwalona postać Po-

lykseny, stojącej w pobliżu grobu Achillesa, na którym miała 

zostać złożona w ofierze19.  

Znany z przekazu Arktinosa z Miletu motyw złożenia w ofie-

rze Polykseny stał się następnie źródłem inspiracji dla liryki 

                  
16 Aristoteles, Poetica 1459 b: oƒ d' ¥lloi perˆ ›na poioàsi kaˆ perˆ ›na 

crÒnon kaˆ m…an pr©xin polumerÁ, oŒon Ð t¦ KÚpria poi»saj kaˆ t¾n mikr¦n 

'Ili£da. toigaroàn ™k m�n 'Ili£doj kaˆ 'Odusse…aj m…a tragJd…a poie‹tai 

˜katšraj À dÚo mÒnai, ™k d� Kupr…wn pollaˆ kaˆ tÁj mikr©j 'Ili£doj [[plšon] 

Ñktè, oŒon Óplwn kr…sij, Filokt»thj, NeoptÒlemoj, EÙrÚpuloj, ptwce…a, 

£kainai, 'Il…ou pšrsij kaˆ ¢pÒplouj [kaˆ S…nwn kaˆ TrJ£des]].  
17 H. Podbielski zauważa: „Co do tytułów tragedii wymienionych przez 

Arystotelesa wyrasta problem, czy są to tytuły istniejących sztuk, czy też tylko 

tytuły możliwych na tej podstawie przedstawień dramatycznych. Nie poświad-

czone jest np. istnienie […] dramatu Odpłynięcie floty, chyba że taki tytuł nadał 

Arystoteles sztuce na temat Polikseny, której złożenie w ofierze było warun-

kiem szczęśliwego odpłynięcia spod Troi” (H. Podbielski, Komentarz [w:] 

Arystoteles, Retoryka, Poetyka, przekł. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 460, p. 8). 
18 L. Méridier, op. cit., s. 165–166. 
19 Pausanias, Peri»ghsij tÁj `Ell£doj I, 6: œsti d� ™n ¢rister´ tîn 

propula…wn o‡khma œcon graf£j· ÐpÒsaij d� m¾ kaqšsthken Ð crÒnoj a‡tioj 

¢fanšsin e Łnai, Diom»dhj Ãn, Ð m�n ™n L»mnJ tÕ Filokt»tou tÒxon, Ð d� t¾n 

'Aqhn©n ¢fairoÚmenoj ™x 'Il…ou. ™ntaàqa ™n ta‹j grafa‹j 'Oršsthj ™stˆn 

A‡gisqon foneÚwn kaˆ Pul£dhj toÝj pa‹daj toÝj Naupl…ou bohqoÝj 

™lqÒntaj A„g…sqJ· toà d� 'Acillšwj t£fou plhs…on mšllous£ ™sti 

sf£zesqai Poluxšnh. `Om»rJ d� eâ m�n pare…qh tÒde <tÕ> çmÕn oÛtwj œrgon· 

eâ dš moi fa…netai poiÁsai Skàron ØpÕ 'Acillšwj ¡loàsan, oÙd�n Ðmo…wj 

kaˆ Ósoi lšgousin Ðmoà ta‹j parqšnoij 'Acillša œcein ™n SkÚrJ d…aitan, § 

d¾ kaˆ PolÚgnwtos œgrayen.  
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chóralnej. Świadczy o tym wzmiankowany przez Pauzaniasza  
(X 26, 1) utwór Stesichorosa Iliou persis. Przy opisie malowideł 
wspomina on, nie szczędząc informacji o szczegółach, o złożeniu 
bohaterki na grobie Achillesa. Ten sam obraz śmierci Polykseny 
utrwaliła też tabula iliaca, gdzie widnieją trzy sceny: na środko-
wej z nich widoczny jest w pobliżu grobu Hektora grób Achillesa, 
przy którym Neoptolemos wznosi nóż nad Polykseną, przygiętą 
do ziemi, z obnażonym torsem20. Pomiędzy grobami znajduje  
się napis: 'Il…ou pšrsij kat£ Sths…coroj21. Zachowane scholia 
do wiersza 41 Hekabe przynoszą informację, z której wynika,  
że zabicie Polykseny przez Neoptolemosa opisał także Ibikos: 
ØpÕ Neoptolšmou fasˆn aÙt¾n [sc. Poluxšnhn] sfagiasqÁnai 
EÙrip…dhj kaˆ ”Ibukoj. Na ten temat nie dysponujemy jednak 
pełniejszymi danymi.  

Z późniejszych opracowań mitu znamy dramaturgiczną wer-
sję utrwalonego przez tradycję motywu Polykseny. Znajdujemy 
ją u Sofoklesa w A„cmalwt…dej i w Poluxšnh. W zachowanej 
jedynie we fragmentach tragedii Poluxšnh dramaturg ukazał 
kres życia protagonistki. Zdaniem Louisa Méridiera sztuka – 
przynajmniej w najważniejszych punktach – miała przebiegać  
w analogiczny sposób do pierwszej części Hekabe22, a więc tej, 
która jest poświęcona postaci Polykseny. Potwierdza to scholia-
sta23, pisząc, że to, co dotyczy Polykseny, odnajdujemy także  
u Sofoklesa: t¦ perˆ t¾n Poluxšnhn œsti kaˆ par¦ Sofokle‹ 
eØre‹n. Z nielicznych, zachowanych fragmentów24, fragment 522 
przedstawia Menelaosa, który w chwili wsiadania na statek, by 
udać się w drogę powrotną do domu, doradza Agamemnonowi 

                  
20 L. Méridier, op. cit., s. 166–167. 
21 M. Paulcke, De tabula Iliaca, quaestiones Stesichorae, Diss., Koenigsberg 

1897, s. 45. 
22 L. Méridier, op. cit., s. 167.  
23 Czytamy o tym w Scholia in Euripidem…, t. 1. 
24 The fragments of Sophocles, ed. J.R. Claverhouse, W.G. Headlam, A.C. Pear-

son with R.C. Jebb’s note, t. II, Cambridge 1917, t. II, s. 161 i n. 
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złożenie na ziemi trojańskiej ofiary25. Scena ta miała być zapoży-
czona, jak stwierdza Louis Méridier26, z Nostoi. W Sofoklesowej 
Poluxšnh pojawia się też duch Achillesa (fr. 52227). Zwraca się 
on, jak można sądzić, do Agamemnona, przepowiadając zabój-
stwo, którego ma dokonać Klitajmestra (fr. 526). Następnie duch 
żąda też zapewne, jak sugeruje L. Meridier, Polykseny, co  
w kontekście tytułu pozwala sądzić, że scena ofiarowania prota-
gonistki mogła stanowić zasadniczą część tragedii Sofoklesa28.  

Motyw ducha Achillesa, domagającego się ofiarowania Poly-
kseny, występuje także u Eurypidesa w Hekabe z tą jednak 
różnicą, że o ile w tragedii Sofoklesa pojawia się on na scenie,  
a więc został włączony do planu akcji, o tyle w wersji przyjętej 
przez Eurypidesa znajdujemy jedynie o tym informację, przeka-
zywaną przez dramatis personae oraz Chór29 tej tragedii. Pierw-

                  
25 Ibidem, POLUXENH, fr. 522:  

MENELAOS:  
sÝ d' aâqi m…mnwn pou kat' 'Ida…an cqÒna  

po…mnaj 'OlÚmpou sunagagën quhpÒlei […]. 
26 L. Méridier, op. cit., s. 167. 
27 The fragments of Sophocles…, POLUXENH, fr. 522: 

YUCH ACILLEWS·  

¢kt¦j ¢pa…wn£j te kaˆ melambaqe‹j  

lipoàsa l…mnhj Ãlqon, ¥rsenaj co¦j  

'Acšrontoj ÑxuplÁgaj ºcoÚsaj gÒouj  

oÙ g£r tij ¨n dÚnaito prJr£thj stratoà  

to‹j p©sin e xai kaˆ prosarkšsai c£rin.  

™peˆ oÙd' Ð kre…sswn ZeÝj ™moà turann…di  

oÜt' ™xepombrîn oÜt' ™paucm»saj f…loj·  

broto‹j d' ¨n ™lqën ™j lÒgon d…khn Ôfloi.  

pîj dÁt' œgwg' ¨n qnhtÕj ™k qnhtÁj te fÝj  

DiÕj geno…mhn eâ frone‹n sofèteroj  

¢p' a„qšroj d� k¢pÕ luga…ou nšfouj  

citèn s' ¥peiroj, ™ndut»rion kakîn...  

par£ruma podÒj […]. 
28 L. Méridier, op. cit., s. 168.  
29 W całej książce stosowana jest podwójna pisownia rzeczownika ‘chór’. 

O ile odnosi się on do chóru jako zbiorowej dramatis persona konkretnej 
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szą postacią mówiącą o tym jest Zjawa Polydora, która w prolo- 

gu dramatu (w. 37–44)30 zapowiada dalszy przebieg sztuki. 

Następnie Chór w parodos potwierdza przepowiednię z prologu, 

opisując dokładnie sam moment pojawienia się ducha Achillesa 

(w. 107–115)31. Dalszymi nawiązaniami są wypowiedzi Odysa, 

komunikującego Hekabe żądanie herosa (w. 220–224; 304–330), 

oraz słowa samej Hekabe (w. 262–264). W tragedii Eurypidesa 

duch Pelidy przywoływany jest zatem tylko w planie komenta-

rza. Z różnicy zachodzącej w sposobie prezentacji ducha Achille-

sa można, zdaniem L. Méridiera, wysnuć wniosek, że tragedia 

Sofoklesa poprzedzała Hekabe Eurypidesa, skoro ten ostatni 

                  
tragedii, pisany jest wieką literą (Chór), podobnie jak imiona wszystkich postaci 

dramatu, ale gdy użyty jest w odniesieniu do chóru jako jednego z elementów 

tekstu dramatycznego, pisany jest jak rzeczownik pospolity małą literą (chór). 
30 Euripides, Hecuba, w. 37–44: 

Ð Phlšwj g¦r pa‹j Øp�r tÚmbou faneˆj  

katšsc' 'AcilleÝj p©n str£teum' `EllhnikÒn,  

prÕj oŁkon eÙqÚnontaj ™nal…an pl£thn·  

a„te‹ d' ¢delf¾n t¾n ™m¾n Poluxšnhn  

tÚmbJ f…lon prÒsfagma kaˆ gšraj labe‹n.  

kaˆ teÚxetai toàd', oÙd' ¢dèrhtoj f…lwn  

œstai prÕj ¢ndrîn· ¹ peprwmšnh d' ¥gei  

qane‹n ¢delf¾n tùd' ™m¾n ™n ½mati. 
31 Ibidem, w. 107–115: 

™n g¦r 'Acaiîn pl»rei xunÒdJ  

lšgetai dÒxai s¾n pa‹d' 'Acile‹  

sf£gion qšsqai· tÚmbou d' ™pib¦j  

oŁs�' Óte crusšoij ™f£nh sÝn Óploij,  

t¦j pontopÒrouj d' œsce sced…aj  

la…fh protÒnoij ™pereidomšnaj,  

t£de qwässwn·  

    Po‹ d», Danao…, tÕn ™mÕn tÚmbon  

    stšllesq' ¢gšraston ¢fšntej;  
Wszystkie greckie cytacje z Eurypidesa podaję za edycją: Euripidis Fabu-

lae, ed. G. Murray, t. I: Cyclops, Alcestis, Medea, Heraclidae, Hippolytus, Androma-

cha, Hecuba, Oxonii 11902, 21947; t. II: Supplices, Hercules, Ion, Troiades, Electra, 

Iphigenia Taurica, 11904, 21937; t. III: Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, 

Iphigenia Aulidensis, Rhesus, 11909, 31978. 
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nawiązuje tylko w wypowiedziach postaci do pojawienia się 
ducha, jakby motyw ten był widzom już dobrze znany32. 

Powód, dla którego właśnie Polyksena miała zostać wybrana 
na ofiarę grobu Achillesa, wyjaśniają niektóre z zachowanych 
źródeł mitologicznych. W scholiach do 41 wiersza Hekabe znaj-
dujemy wzmiankę o tym, że Achilles porozumiał się z Priamem  
w sprawie poślubienia dziewczyny33. Aluzję do tego wydarzenia 
robi Hyginus, pisząc, że stało się to pośrednio przyczyną śmierci 
bohatera:  

Danai uictores cum ab Ilio classem conscenderent et uellent in patriam 
suam quisque reuerti et praedam quisque sibi duceret, ex sepulcro uox 
Achillis dicitur praedae partem expostulasse. itaque Danai Polyxenam 
Priami filiam, quae uirgo fuit formosissima, propter quam Achilles  
cum eam peteret et ad colloquium uenisset ab Alexandro et Deiphobo est 
occisus, ad sepulcrum eius eam immolauerunt34.  

Ten sam temat miał się też znaleźć u Diktysa Kreteńczyka,  
u którego pojawiają się liczne wzmianki o tej bohaterce35, po-
dobnie jak u Filostratosa w dialogu Heroikos36.  

 
 

2.2. Tradycja postaci Polydora 

 
Drugim mitem, wykorzystanym przez Eurypidesa przy kon-

struowaniu Hekabe, jest mit Polydora, który zachował się u Ho-
mera i w tradycji późniejszej37. W Iliadzie (XX 407 i n., 419; XXI 

                  
32 L. Méridier, op. cit., s. 168.  
33 Scholia in Euripidem…, Hecuba 41: 

¥lloi dš fasi sunqšmenon Pri£mJ tÕn 'Acillša perˆ toà Poluxšnhj g£mou 

¢naireqÁnai ™n tù toà Qumbra…ou 'ApÒllwnoj ¥lsei […]. 
34 Hyginus, Fabulae 110: POLYXENA.  
35 Dictys Cretensis, Ephemeridos Belli Troiani libri, ed. W. Eisenhut, Lipsiae 

1973, fr. 4, 2; 6, 27; 6, 30; 6, 38; 6, 42; 6, 43; 7a, 16; 7a, 28. 
36 Philostratus, Heroicus, 737, 19, 21, 23, 34. 
37 Na temat tej postaci znajdujemy wzmianki w tradycji pohomerowej: Qu-

intus Smyrnaeus, Posthomerica IV 154, IV 586; Eustathius, In Homeri Iliadem, 3, 
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88 i n.; XXII 46 i n.; XXIII 636) występuje on jako syn Priama, 

który ze związku z Laotoe, córką Altesa, władającego Lelegami 

(XXI 85 i n.), miał dwu potomków: Lykaona i Polydora. U Homera 

Polydor był najmłodszym i najbardziej ukochanym synem Pria-

ma, któremu ojciec zabronił stawać do walki (XX 408 i n.)38. 

Jednak – wbrew zakazowi ojca – młodzieniec, ufny w swoje siły 

i szybkość nóg, którymi „wszystkich zwyciężał” (XX 410), samo-

wolnie włączył się do walki. Podczas bitwy „dziecinnie rozpło-

mieniony szalał wśród pierwszych szeregów”(XX 411–412)39, 

póki nie dosięgła go ręka Achillesa. Pelida na wskroś przebił go 

ostrym grotem swojej włóczni40. Z ręki Achillesa zginęli obydwaj 

synowie Priama i Laotoe: Polydoros41 i Lykaon42.  

                  
182, 6; 3, 532, 15; 3, 829, 25; 4, 428, 16; 4, 429, 5; 4, 429, 9; 4, 429, 17; 4, 430, 

16; 4, 463, 27. Ten pisarz bizantyński z XII w. n.e. przywołuje między innymi 

podwójną tradycję, dotyczącą pochodzenia Polydora i stwierdza, że był on 

uważany zarówno za syna Priama i Hekabe, jak i za syna Priama i Laotoe: 

'Istšon d� Óti Ð m�n “Omhroj PolÚdwron oŁde toàton Priam…dhn neètaton ™n 

polšmJ pesÒnta, oƒ d� meq' “Omhron, ™n oŒj kaˆ EÙrip…dhj, ¥lla perˆ Po-

ludèrou qrulloàsi, kaˆ Óti Ð m�n par¦ to‹j ¥lloij PolÚdwroj Pri£mou Ãn 

kaˆ `Ek£bhj, oátoj d� Ð par¦ tù poihtÍ Pri£mou kaˆ LaoqÒhj, æj aÙtÕj ™re‹ 

proièn (ibidem, 4, 429, 17). 
38 Homerus, op. cit., XX 408–410: 

tÕn d' oÜ ti pat¾r e‡aske m£cesqai,  

oÛnek£ oƒ met¦ paisˆ neètatoj œske gÒnoio,  

ka… oƒ f…ltatoj œske […]. 
39 Homer, Iliada, przekł. K. Jeżewska, wstęp i przypisy J. Łanowski, War-

szawa 1999. Dalsze polskie cytowania Iliady Homera podaję – o ile nie zostanie 

zaznaczone inaczej – według tego wydania.  
40 Homerus, op. cit., XX 413–418: 

tÕn b£le mšsson ¥konti pod£rkhj d‹oj 'AcilleÝj  

nîta para ssontoj, Óqi zwstÁroj ÑcÁej  

 crÚseioi sÚnecon kaˆ diplÒoj ½nteto qèrhx·  

¢ntikrÝ d� dišsce par' ÑmfalÕn œgceoj a„cm»,  

gnÝx d' œrip' o„mèxaj, nefšlh dš min ¢mfek£luye  

kuanšh, protˆ oŒ d' œlab' œntera cersˆ liasqe…j.  
41 Ibidem, XX 419–421: 

“Ektwr d' æj ™nÒhse kas…gnhton PolÚdwron  

œntera cersˆn œconta liazÒmenon potˆ ga…h  
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Z Iliady wynika zatem, że Polydor, syn Priama i Laotoe (nie 
Hekabe), ginie w walce z Achillesem jeszcze przed upadkiem 
Troi oraz przed śmiercią Hektora, który był świadkiem jego 
niefortunnego wmieszania się do walki (XX 497 n.; XXI 90–91). 
W tej sytuacji Louis Méridier zastanawia się, skąd Eurypides 
zaczerpnął mit o śmierci Polydora z ręki Traka, który poeta 
rozwija w swojej tragedii43. Uczony powątpiewa w to, by nie 
istniała na ten temat żadna tradycja: „Mais n’est-il pas bien 
étrange que d'Homère à Euripide, et longtemps après Euripide, 
les textes gerdent un silence complet sur l'aventure de Polydore, 
tué par le roi threce? Le recit de Vergile (Énéide, III 41 et suiv.) 
autorise une autre hypothese”44. Przywołując tekst Wergiliusza, 
zauważa, że wersja zamieszczonego przez niego w Eneidzie mitu 

                  
k£r ·£ oƒ Ñfqalmîn kšcut' ¢clÚj […]. 
cf. ibidem, XXI 90–91: 
½toi tÕn prètoisi met¦ prulšessi d£massaj  

¢nt…qeon PolÚdwron, ™peˆ b£lej Ñxši dour… […]. 
42 Ibidem, XXI 92–93:  

nàn d� d¾ ™nq£d' ™moˆ kakÕn œssetai· oÙ g¦r ÑČw  

s¦j ce‹raj feÚxesqai, ™pe… ·' ™pšlassš ge da…mwn.  

W dalszej części tej pieśni, po nieudanej próbie hikezji Lykaona, skierowa-
nej do Achillesa, znajdujemy opis śmierci drugiego syna Laotoe i Priama 
(ibidem, XXI 116–127): 

'AcileÝj d� ™russ£menoj x…foj ÑxÝ  

tÚye kat¦ klh‹da par' aÙcšna, p©n dš oƒ e‡sw  

dà x…foj ¥mfhkej· Ö d' ¥ra prhn¾j ™pˆ ga…V  

ke‹to taqe…j, ™k d' aŒma mšlan ·še, deàe d� ga‹an.  

tÕn d' 'AcileÝj potamÕn d� labën podÕj Âke fšresqai,  

ka… oƒ ™peucÒmenoj œpea pterÒent' ¢gÒreuen·  

™ntauqo‹ nàn ke‹so met' „cqÚsin, o† s' çteil¾n  

aŒm' ¢policm»sontai ¢khdšej· oÙdš se m»thr  

™nqemšnh lecšessi go»setai, ¢ll¦ Sk£mandroj  

    o‡sei din»eij e‡sw ¡lÕj eÙrša kÒlpon·  

    qróskwn tij kat¦ kàma mšlainan fr‹c' ØpaČxei  

    „cqÚj, Ój ke f£gVsi Luk£onoj ¢rgšta dhmÒn.  
43 L. Méridier, op. cit., s. 172. 
44 Ibidem, s. 172–173. 



Część I. „Hekabe” – innowacje mitologiczne 

 

57 

zgadza się w zasadzie z wersją Eurypidesa. Różnica jest niewiel-
ka i dotyczy miejsca spoczynku ciała Polydora: u Eurypidesa 
zostało ono wrzucone do morza, zaś w Eneidzie pogrzebano je  
w ziemi w miejscu zbrodni. Na grób Polydora, jak wynika  
z opowieści Wergiliusza, przypadkiem natrafił Eneasz podczas 
składania ofiar45. Louis Méridier wysnuwa zatem wniosek, że 
                  

45 Publius Vergilius Maro, Aeneis, III 39–68: 
       gemitus lacrimabilis imo  
auditur tumulo et uox reddita fertur ad auris:  
„quid miserum, Aenea, laceras? iam parce sepulto,  
parce pias scelerare manus. non me tibi Troia  
externum tulit aut cruor hic de stipite manat.  
heu fuge crudelis terras, fuge litus auarum:  
nam Polydorus ego. hic confixum ferrea texit  
telorum seges et iaculis increuit acutis”. 
tum uero ancipiti mentem formidine pressus  
obstipui steteruntque comae et uox faucibus haesit.  
     Hunc Polydorum auri quondam cum pondere magno  
infelix Priamus furtim mandarat alendum  
Threicio regi, cum iam diffideret armis  
Dardaniae cingique urbem obsidione uideret.  
ille, ut opes fractae Teucrum et Fortuna recessit,  
res Agamemnonias uictriciaque arma secutus  
fas omne abrumpit: Polydorum obtruncat, et auro  
ui potitur. quid non mortalia pectora cogis,  
auri sacra fames! postquam pauor ossa reliquit,  
delectos populi ad proceres primumque parentem  
monstra deum refero, et quae sit sententia posco.  
omnibus idem animus, scelerata excedere terra,  
linqui pollutum hospitium et dare classibus Austros.  
ergo instauramus Polydoro funus, et ingens  
aggeritur tumulo tellus; stant Manibus arae  
caeruleis maestae uittis atraque cupresso,  
et circum Iliades crinem de more solutae;  
inferimus tepido spumantia cymbia lacte  
sanguinis et sacri pateras, animamque sepulcro  
condimus et magna supremum uoce ciemus.  

Cf. Maurus Servius Honoratus, In Vergilii Aeneidos Libros, III, 15, 1; III 45, 1;  
III 48, 1.  
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łaciński poeta przytacza z pewnością jakąś lokalną, tracką trady-
cję46, która, przeniesiona do Aten, została najpierw wykorzysta-
na przez Eurypidesa: „Il est naturel de supposer que cette fable 
thrace fut connue au Ve siècle des colons athéniens établis en 
Chersonèse, et rapportée par eux à Athènes où Euripide la recue-
illit”47, a następnie zmodyfikowana przez Wergiliusza.  

 

 

2.3. Połączenie mitów 

 
Podobnie jak inni poeci tragiczni, Eurypides rzadko nawią-

zywał do mitów Homerowych. Inspiracji szukał raczej w później-
szych greckich poematach epickich48, natomiast pomostem, 
łączącym epikę z liryką chóralną, były utwory Stesichorosa49. 
Jego Powroty (Nostoi) i Zburzenie Ilionu (Iliou persis) stanowią 

                  
46 Plinius, Naturalis Historia, III 43, 1–4.  

mons Serrium, Zone, tum locus  
Doriscum, X hominum capax–ita Xer‹x›es ibi dinumeravit  
exercitum–, os Hebri, portus ‹S›tentoris, oppidum Aenos  
liberum cum Polydori tumulo, Ciconum quondam regio.  

47 L. Méridier, op. cit., s. 173. Nie tylko Wergiliusz, ale również Owidiusz  
w Metamorfozach wzmiankuje postać Polydora. Poeta pisze, że Eneasz miał 
pozostawić za sobą ziemię tracką, zbrodniczą, bo splamioną krwią Polydora 
(Ovidius, Metamorphoses, XIII 626–631): 

de tantis opibus praedam pius eligit illam  
Ascaniumque suum profugaque per aequora classe  
fertur ab Antandro scelerataque limina Thracum  
et Polydoreo manantem sanguine terram  
linquit et utilibus ventis aestuque secundo  
intrat Apollineam sociis comitantibus urbem. 

48 Myśl tę uzupełnia uwaga Jerzego Łanowskiego: „Materiał cyklu prze-
szedł później przez transformację wielkiej liryki chóralnej, narzucającej tym 
tematom swoje kanony literackie i swoje potrzeby, aż wreszcie przeniknął do 
wielkiej twórczości tragików V wieku” (J. Łanowski, op. cit., s. 62–63). 

49 Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1996, s. 77. 
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udramatyzowane, a zarazem bezpośrednie nawiązanie do cyklu 
opowieści trojańskich. „Jeżeli tragicy ateńscy dramatyzują mity  
z Cyklu, to nie bezpośrednio – stwierdza Tadeusz Sinko50 – lecz 
za pośrednictwem Stezychora, który z owych mitów wybierał 
najbardziej dramatyczne szczegóły”. 

Przykładem odejścia od Homerowej tradycji mitologicznej 
jest przyjęta przez Eurypidesa wersja mitu o Polydorze, który 
połączył z mitem Polykseny i Hekabe. O takim wyborze przesą-
dziła bez wątpienia patetyczna wartość kreowanej w ten sposób 
opowieści oraz kryjące się w niej możliwości dramaturgicznego 
rozwinięcia sztuki i postaci protagonistki Hekabe51.  

Przekazane przez tradycję mity o Polyksenie i Polydorze Eu-
rypides potraktował dość swobodnie, opracowując je na nowo  
w ten sposób, by mogła z nich powstać jedna tragedia. Cel ten 
osiągnął poprzez podporządkowanie całości sztuki nadrzędnej 
idei, która krystalizuje się stopniowo w kolejnych częściach 
utworu, ponadto przez wprowadzenie w warstwie fabularnej 
obu mitów zmian, umożliwiających ich powiązanie, a w końcu 
przez zabiegi formalne w kompozycji tragedii (pomosty, klamry 
spajające sztukę52). Nadanie mitom zmienionego kształtu fabu-
larnego zmierzało do ich wzajemnego powiązania. Stało się to 
możliwe przede wszystkim za sprawą postaci Hekabe, która  
w zmodyfikowanej wersji opowieści mitologicznej, jako matka 
Polykseny i Polydora, sytuuje się w centrum zarówno planu akcji, 
jak i planu komentarza. 

 

                  
50 T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, Warszawa 1959, s. 242. 
51 Można zatem w pełni zgodzić się z opinią L. Méridiera, który stwierdza: 

„Sans nul doute, il a été frappé de sa valeur pathétique et des ressources qu’elle 
lui offrait pour le développement du rôle d’Hecube” (L. Méridier, op. cit., 
s. 174).  

52 A. Lesky, op. cit., s. 409–410; zob. też H. Kuch, op. cit., s. 21–22 oraz 
J. Łanowski, op. cit., s. 64–65. 
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3. Ekspozycja okoliczności dramaturgicznych – wojna 
jako tło tragedii  

 
 
Dogodnym tłem dla konstruowania dramaturgii tragedii sta-

je się wojna, będąca częstokroć bogatym źródłem Eurypieso-
wych inspiracji53. Zwłaszcza w tej sztuce odgrywa ona niebaga-
telną rolę, pozwalając na pełne wyeksponowanie innowacji 
mitologicznych poety. Z tego też względu tak ważne staje się już 
od początku sztuki naświetlenie okoliczności dramaturgicznych, 
które stanowią dla poety doskonały punkt wyjścia do poprowa-
dzenia tragedii w kierunku zgodnym z jego intencjami.  

Okoliczności wojenne stanowią dla Eurypidesa jedną z sytu-
acji ekstremalnych, w jakich ukazuje on reakcje i działanie 
człowieka w nie uwikłanego. W tym przypadku nie można jed-
nak mówić jedynie o samej protagonistce. Na niej wprawdzie  
w sposób naturalny skupia się uwaga dramaturga i widzów, ale 
nie można zapominać o całej plejadzie dramatis personae, wystę-
pujących w tej tragedii. One również – co nie zawsze bywa  
w pełni wyeksponowane – podlegają różnorodnym, wynikają-
cym z wojny presjom, które implikują ich działania.  

 
 
 

4. Konstrukcja fabularna dramatu 
 
 
Hekabe, podobnie jak Medea w tragedii zatytułowanej jej 

imieniem, jest oczywiście najważniejszą postacią dramatu, 
ponieważ za jej pośrednictwem Eurypides zmierza do odsłonię-
cia idei sztuki. Położenie, w którym się ona znajduje, już na 
początku tragedii okazuje się szczególnie dramatyczne, a w toku 

                  
53 J. de Romilly, Tragedia grecka, przekł. I. Sławińska, Warszawa 1994, 

s. 112; zob. też E. Delebecque, Euripide et la guerre du Péloponnèse, Paris 1951, 
s. 147–164. 
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akcji ulega ustawicznemu pogorszeniu. W ślad za tym wzrasta 
też napięcie dramaturgiczne aż do osiągnięcia kulminacyjnego 
punktu. Zastosowanie przez Eurypidesa takiej konstrukcji dra-
matu miało na celu uprawdopodobnić i uzasadnić zarazem 
wybuch emocji Hekabe oraz ukazać źródła ich pochodzenia. 
Zamierzone skontrastowanie obrazu bohaterki z początkowej 
części tragedii z jej wizerunkiem w części dalszej służy więc 
ukazaniu stopniowej eskalacji nieszczęść, które na nią spadają,  
i wzrastających w ich wyniku emocji protagonistki. W celu 
takiego wykreowania postaci poeta w początkowej partii drama-
tu odwołuje się jedynie do jej bezsilności, pasywnego w istocie 
buntu wobec zaistniałych okoliczności, by następnie, podążając 
śladem losów protagonistki, ukazać ów moment, w którym budzi 
się ona z letargu bólu i wyzwala w sobie siły do aktywnego 
sprzeciwu względem presji okoliczności oraz ludzi, odpowie-
dzialnych za jej nieszczęścia. Elementami stymulującymi jej 
działania są przede wszystkim bezbożna nielojalność dawnego 
gościa, Polymestora, i dokonana przez niego haniebna zbrodnia, 
następnie niewdzięczność i arogancja Odysa oraz kunktatorska 
postawa Agamemnona. 

Dokonanie poetyckiego opisu zmian, następujących w po-
stawie Hekabe oraz skumulowanie w tak wielkim stopniu ele-
mentów litości i trwogi, niezbędnych do ukazania tragicznej idei 
sztuki, byłoby jednak niemożliwe bez wprowadzenia innowacji 
w mitologicznej warstwie dramatu. Przesądziły one również  
o sposobie poprowadzenia akcji oraz fabularnej konstrukcji 
sztuki, które cechuje wieloaspektowy dualizm. Sprowadza się on, 
po pierwsze, do współistnienia w tragedii dwóch mitów, tworzą-
cych dwa wątki dramatu, przy czym w przebiegu tragedii nastę-
puje ekspozycja obydwu wątków, wzajemnie się przeplatających; 
po wtóre, w sztuce można łatwo wyodrębnić dwie części, z któ-
rych każda zdominowana jest przez jeden z wątków; po trzecie, 
akcja toczy się na dwóch scenach54: jedną jest tracki Chersonez, 
                  

54 H. Kuch, op. cit., s. 21; zob też. W. Schmid, O. Stählin, op. cit., s. 467 oraz  
A. Lesky, op. cit., s. 409. 



INNOWACJE MITOLOGICZNE I DRAMATURGICZNE EURYPIDESA 

 

62 

miejsce, gdzie rozłożyli się obozem zwycięscy Grecy, i tu rozpo-
czyna się sztuka, drugą zaś nieokreślone bliżej przez poetę 
miejsce, gdzie znajduje się kurhan Achillesa55, na którym zostaje 
złożona w ofierze Polyksena; po czwarte, współistnieją dwa 
plany: jeden, na którym toczy się akcja dramatu, drugi natomiast 
wypełnia Chór ze swymi pieśniami, luźno zaledwie związanymi  
z wydarzeniami sztuki. Jednak pomimo wyraźnie zaznaczonego 
dualizmu tej tragedii Eurypides dąży do spojenia jej w jedną 
całość dramaturgiczną, podporządkowaną swemu zamysłowi 
twórczemu. Nie ma bowiem w tej sztuce sceny, w której Eurypi-
des nie odcisnąłby śladu swojej inwencji56, począwszy od tak 
typowej dla jego dramaturgii budowy prologu, poprzez sposób 
naświetlania postaci protagonistki, aż po ulubioną przez niego 
formę agonu czy refleksje filozoficzne. 

 
 
 

5. Prolog Polydora 
 
 
Sztukę otwiera prolog (w. 1–58), wygłoszony przez Zjawę 

Polydora (Poludèrou e‡dwlon). Pojawienie się na scenie ducha 
osoby nieżyjącej nie było – jak zauważa Kjeld Matthiessen57 – 
zjawiskiem w tragedii odosobnionym: w Ajschylosowych Persach 
wystąpił duch Dariusza, w Eumenidach – Klitajmestry, w Sofokle-
sowej Polyksenie – duch Achillesa. Ten sam zabieg dramaturgicz-
ny został zastosowany przez Pakuwiusza w Ilionie, gdzie prota-
gonistce sztuki ukazał się we śnie zabity Dejfylos jako widmo,  

                  
55 Do kwestii miejsca akcji Hekabe oraz problemów, wiążących się z poda-

ną przez Eurypidesa lokalizacją, która miała się okazać dla poety kłopotliwa, 
powrócimy jeszcze w dalszej części. Problem ten pojawi się przy omawianiu 
ekspozycyjnej części sztuki, którą znajdujemy w prologu tej tragedii.  

56 L. Méridier, op. cit., s. 170.  
57 K. Matthiessen, Die Tragödien des Euripides, Zetemata 114, München 

2002, s. 104. 
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o czym informację podaje Cyceron58. W późniejszej tradycji do 
najbardziej znanych należy oczywiście duch zabitego króla  
w Hamlecie Szekspira. Tego rodzaju zabiegi stosowane były 
przez tragików ze względu na ogromny ładunek dramaturgiczny 
i wstrząsające wrażenie, jakie wywierały na zgromadzonej  
w teatrze publiczności. Z tego zapewne powodu wspomnianym 

                  
58 Sytuację tę opisuje Cyceron w Tusculanae disputationes (I, 106), gdzie 

czytamy: 
„ecce alius exoritur e terra, qui matrem dormire non sinat:  
»Mater, te appello, tu, quae curam somno suspensam levas,  
Neque te mei miseret, surge et sepeli natum« 

haec cum pressis et flebilibus modis, qui totis theatris maestitiam inferant, 
concinuntur, difficile est non eos qui inhumati sint miseros iudicare. 'prius 
quam ferae volucresque' metuit, ne laceratis membris minus bene utatur; ne 
combustis, non extimescit. 

»Neu reliquias semesas sireis denudatis ossibus  
Per terram sanie delibutas foede divexarier« 

non intellego, quid metuat, cum tam bonos septenarios fundat ad tibiam. 
Tenendum est igitur nihil curandum esse post mortem, cum multi inimicos 
etiam mortuos poeniuntur”.  

Do relacji Cycerona nawiązują też autorki Literatury rzymskiej, pisząc: 
„Szczególnie wstrząsającym efektem było według Cycerona (Tusc. 1, 106) 
ukazanie się śpiącej Ilionie w sztuce o tym samym tytule widma jej syna 
Dejfylosa, zabitego przez ojca zamiast Polydora (Iliona zmieniając niegdyś 
potajemnie tych młodzieńców stała się wbrew woli przyczyną śmierci Dejfylo-
sa). Widmo w patetycznych słowach zwraca się do matki z prośbą o pochówek:  

Mater, te appello, tu quae curam somno suspensam levas,  
 neque te mei miseret, surge et sepeli natum (tuum) prius quam ferae  
volucresque  
»Neu reliquias quaeso mias sireis denubilitis ossibus 
Per terram sanie delibutas foede divexarier« 
   (fr. IV II R3). 
Wprowadzenie widma na scenę jest, zdaje się, śmiałym nowatorstwem 

Pakuwiusza” (M. Cytowska, H. Szelest, L. Rychlewska, Literatura rzymska. Okres 
archaiczny, Warszawa 1996, s. 171).  

Zarówno relacja Cycerona, jak i cytowana wyżej wypowiedź pokazują, że 
mit, który stał się podstawą tragedii Eurypidesa, ulegał dalszej transformacji. 
Świadczy o tym wymownie Iliona Pakuwiusza, ukazująca losy Polydora.  



INNOWACJE MITOLOGICZNE I DRAMATURGICZNE EURYPIDESA 

 

64 

zabiegiem posłużył się również Eurypides. Poeta umiejętnie 
wykorzystał ów środek dramaturgiczny, dzięki czemu możliwe 
stało się wzbudzenie już w prologowej części sztuki tak silnych 
wzruszeń i emocji u widzów: litości (eleos), trwogi (fobos)  
i współczucia (sympatheia). Choć dotyczyły one także Polydora  
i Polykseny, to jednak koncentrowały się przede wszystkim na 
postaci protagonistki, bowiem jej w największym stopniu doty-
czyły podane w prologu informacje.  

Prolog Hekabe nosi cechy typowe dla twórczości Eurypidesa. 
Zważywszy na to, że tradycyjne wersje mitów ulegają często  
w jego utworach znacznej modyfikacji, jak jest także w tym 
przypadku, konieczne się staje podanie na ten temat informacji 
już we wstępnej części dramatu. Dowiadujemy się z niej o zmie-
nionych genealogiach postaci, przesunięciach czasowych opi-
sywanych wydarzeń i wszelkich innych innowacjach poety59.  
Z uwagi na wielość wprowadzanych zmian prologi Eurypidesa 
przybierały częstokroć formę tak rozbudowaną, by mogły się  

                  
59 Przy stosowanych przez Eurypidesa zmianach tradycyjnych wersji mi-

tów, incipity w jego sztukach odgrywają szczególną rolę. Ma to miejsce na 
przykład w Fenicjankach. Już w prologu widzimy Jokastę, zaś w dalszym 
przebiegu sztuki na scenie pojawia się także i Edyp. Tymczasem w tradycyjnej 
wersji mitu, pochodzącego z Siedmiu przeciw Tebom Ajschylosa i Króla Edypa 
Sofoklesa, Jokasta odebrała sobie życie jeszcze przed wyprawą wodzów 
przeciw Tebom pod dowództwem Adrastosa, a Edyp był już na wygnaniu, 
przebywając z dala od Teb. Informacja o takiej modyfikacji mitu staje się zatem 
kluczowym elementem dramaturgicznym, a zarazem punktem wyjścia do 
dalszego poprowadzenia akcji. Podobnie znaczące modyfikacje, mające kapital-
ne znaczenie dla rozwijania idei sztuki, poeta wprowadza do Oszalałego 
Heraklesa. Następuje tu przesunięcie momentu szaleństwa bohatera na czas po 
wykonaniu prac. Informację o tym podaje autor już w ekspozycyjnej części 
dramatu, z której dowiadujemy się, że dzieci Heraklesa i jego żona Megara 
nadal żyją i oczekują powrotu herosa z podziemi. Również prolog Heleny 
wpisuje się w ten rodzaj innowacji mitologicznych. Przynosi on wiadomość  
o protagonistce sztuki, która – jak sama stwierdza – nie przebywała w Troi,  
a przyczyną wojny był jej wizerunek, stworzony przez zawistną z powodu 
Parysowego sądu piękności Herę. 
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w nich pomieścić wszystkie zastosowane w sztuce modyfikacje 
ugruntowanej wcześniej tradycji mitologicznej.  

Ta charakterystyczna dla Eurypidesa forma prologu stawała 
się przedmiotem komediowej parodii. W Acharnejczykach Ary-
stofanes przytacza żartobliwą genealogię jednej z postaci tej 
sztuki, Amfitheosa. Bohater dokonuje autoprezentacji, podając 
kilka pokoleń swoich przodków, których skrupulatnie wylicza, aż 
po narodziny siebie samego60. Z tak zaprezentowanej genealogii 
uczynił komediopisarz nawiązanie do właściwej twórczości 
tragika metody wstępnej prezentacji dramatis personae. 

O ile w przypadku wspomnianego bohatera komedii Arysto-
fanesa odwołanie do informacji genealogicznych służy wzmoc-
nieniu komediowego gšlwj61 poprzez wprowadzenie czytelnego 
dla widzów elementu parodii sztuki tragicznej, o tyle u tragika 

                  
60 Aristophanes, Acharnenses, w. 46–54: 

KH.           T…j ên;  

AM.               'Amf…qeoj.  

KH.                    OÙk ¥nqrwpoj;  

AM.                           OÜ,  

        ¢ll' ¢q£natoj. `O g¦r 'Amf…qeoj D»mhtroj Ãn  

        kaˆ Triptolšmou· toÚtou d� KeleÕj g…gnetai·  

        game‹ d� KeleÕj Fainaršthn t»qhn ™m»n,  

        ™x Âj Luk‹noj ™gšnet'· ™k toÚtou d' ™gè.  

        'Aq£natÒj e„m'· ™moˆ d' ™pštreyan oƒ qeoˆ  

        spond¦j poe‹sqai prÕj Lakedaimon…ouj mÒnJ.  

        'All' ¢q£natoj ên, ¥ndrej, ™fÒdi' oÙk œcw·  

        oÙ g¦r didÒasin oƒ prut£neij.  
61 Na temat komediowego gšlwj znajdujemy informacje w anonimowym 

piśmie, traktowanym jako Excepta ex Aristotelis libro apud Anonymum  
Perˆ kwmJd…aj in cod. Coisliniano 120 ([w:] Aristoteles, De arte poetica, ed. 
G. Christ, Lipsiae 1913, s. 42), gdzie czytamy: kwmJd…a ™stˆ m…mesij pr£xewj 

gelo…aj kaˆ ¢mo…rou megšqouj tele…ou cwr…j ˜k£stJ tîn mor…wn ™n to‹j 

e‡desi drîntoj kaˆ <oÙ> di' ¢paggel…saj di' ¹doÁj kaˆ gšlwtoj pera…nousa 

t¾n tîn toioÚton paqhm£twn k£qarsin. Œcei d� mhtšra tÕn gšlota. Zob. też 
Appendice B, Testimonianze della tradizione arsitotelica sul comico, nr 3 [w:] 
Aristotele, Poetica, introduzione, traduzione e note di D. Lanza, Milano 2001, 
s. 232–235. 
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informacje podawane w prologach są niezbędne do naświetlenia 
zastosowanych w dramacie innowacji mitologicznych w stosun-
ku do powszechnie znanej ówczesnym Grekom tradycji, w tym 
także zmian genealogicznych, przesunięć czasowych czy nowych 
elementów mitu. Pojawiające się w incipicie wskazówki odno-
śnie do postaci czy wydarzeń z nimi związanych, które poprze-
dzają akcję dramatu, okazują się niezbędne do zrozumienia 
inicjowanej sztuki i jej dalszego przebiegu, ponieważ ich rolą jest 
wprowadzenie widza in medias res wydarzeń planu akcji. 

Już z pierwszych słów prologu Hekabe dowiadujemy się  
o zmianach, jakie dramaturg wprowadził do fabularnej warstwy 
mitu. Zjawa Polydora, wygłaszając prolog, podaje najpierw swoją 
genealogię, przekształconą przez tragika. Mówiąc o rodzicach, 
wymienia Priama, króla Troi, i Hekabe, córkę Kisseusa. Zaznacza 
równocześnie, że przybywa z królestwa podziemi (w. 1–4): 

 
“Hkw nekrîn keuqmîna kaˆ skÒtou pÚlaj  
lipèn, †n' “Aidhj cwrˆj õkistai qeîn,  

PolÚdwroj, `Ek£bhj pa‹j gegëj tÁj Kissšwj  
Pri£mou te patrÒj62. 
 
Kolejne informacje są nie mniej istotne dla dalszego toku ak-

cji. Od Zjawy Polydora dowiadujemy się bowiem o wydarzeniach 
poprzedzających tragedię. Polydor jako najmłodszy z Priamidów 
jeszcze przed upadkiem Ilionu został potajemnie wysłany przez 
Priama do Polymestora, króla Tracji. Powodem decyzji Priama 
była chęć uchronienia syna przed śmiercią z rąk Greków i ocale-
nie skarbu trojańskiego, jaki mu powierzył (w. 4–7). Polydor, 
                  

62 Eurypides, Hekabe, w. 1–4:  
Idę z otchłani zmarłych, od bram mroku, 
Gdzie mieszka Hades, daleko od bogów, 
Polydor, z córki Kisseusa Hekabe 
I Priama. 

Tłumaczenia tragedii Eurypidesa, o ile nie zostanie inaczej zaznaczone, 
podaję w przekładzie Jerzego Łanowskiego (Eurypides, Tragedie, przekł. i oprac. 
J. Łanowski, t. I, Warszawa 1967; t. II, Warszawa 1972; t. III, Warszawa 1980). 
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zbyt młody jeszcze, by walczyć, miał bezpiecznie doczekać  
u Traka końca wojny wraz ze złotem, jako gwarantem przyszło-
ści jego oraz tych Trojan, którzy by zdołali z tej wojny ocaleć  
(w. 10–15). Bezpiecznie przebywał więc na dworze Polymestora, 
gościa Priamowego domu, póki trwała Troja, a słynny z odwagi 
Hektor mężnie walczył w obronie ojczyzny (w. 16–20). Kiedy 
jednak miasto upadło, Hektor zginął w walce, zaś Priam został 
zabity przy ołtarzu przez syna Achillesa (w. 21–24), wówczas 
Polymestor z żądzy trojańskiego złota zamordował Polydora,  
a jego ciało nieuczczone nawet pogrzebem wrzucił do morza  
(w. 25–30).  

Już z analizy informacji planu komentarza, zawartych we 
wstępnej ekspozycji dramatu, dowiadujemy się o szeregu wpro-
wadzonych przez tragika zmian. Dotyczą one znaczącej modyfi-
kacji genealogii Polydora oraz okoliczności jego śmierci. Pozna-
jemy również haniebne pobudki, jakie skłoniły Polymestora do 
dokonania zabójstwa Priamidy.  

 
 

5.1. Wstępna ekspozycja czasowa 

 
W dalszej części incipitu zostaje również precyzyjnie okre-

ślony czas, w którym rozpoczyna się akcja tragedii. Jest on  
w tragediach Eurypidesa istotnym zazwyczaj elementem drama-
turgii, i dlatego jego ekspozycja ma miejsce już w początkowych 
partiach tekstu, zwłaszcza zaś w prologach. Tak dzieje się i tym 
razem. Dzięki informacjom, przekazanym przez Zjawę Polydora, 
potrafimy określić na osi czasowej wydarzenia poprzedzające 
(t¦t¦t¦t¦ prÒteronprÒteronprÒteronprÒteron), chwilę obecną (tttt¦¦¦¦    nànnànnànnàn), a także wydarzenia 
przyszłe (tttt¦ Ûsteron¦ Ûsteron¦ Ûsteron¦ Ûsteron)63, które w tym przypadku mają szczegól-
nie istotne znaczenie dla struktury całej tragedii (w. 30–34):  

                  
63 Określenia takie stosuje Arystoteles, opisując w IV księdze Fizyki funk-

cjonowanie czasu (Arystoteles, Fizyka [w:] idem, Dzieła wszystkie, przekł., 
wstęp i komentarz K. Leśniak, t. 2, Warszawa 1990). Pozostałe cytaty w polskim 
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nàn nàn nàn nàn d' Øp łr mhtrÕj f…lhj  
`Ek£bhj ¢…ssw, sîm' ™rhmèsaj ™mÒn,  
trita‹ontrita‹ontrita‹ontrita‹on ½dh fšggoj½dh fšggoj½dh fšggoj½dh fšggoj a„wroÚmenoj,  
Ósonper ™n gÍ tÍde Cersonhs…v  
m»thr ™m¾ dÚsthnoj ™k Tro…aj p£ra64.  
 
Punkt zerowy, wokół którego jest organizowana akcja dra-

matu65, zostaje tu określony tak samo jak przez Arystotlelesa 
terminem nànnànnànnàn. Ponieważ jednak „dany sygnifikant czasowy 
nabiera znaczenia tylko w stosunku do innego”66, w dalszej partii 
tekstu znajdujemy jego doprecyzowanie: trita‹on ½dh fšggoj 
a„wroÚmenoj, Ósonper ™n gÍ tÍde Cersonhs…v m»thr ™m¾ 
dÚsthnoj ™k Tro…aj p£ra („trzeci dzień już błądząc, od chwili 
                  
tłumaczeniu podaję według tego wydania. Rozważając relacje czasowe, stwier-
dza między innymi: „»teraz« jest spójnią czasu (sunšceia crÒnou) […], łączy 
bowiem czas przeszły z przyszłym, a jest też granicą czasu (pšraj crÒnou): 
wszak łączy początek przyszłości z końcem przeszłości. […] czas musi być 
ograniczony w stosunku do »teraz«. Będzie więc określony czas między 
obecnym »teraz« a przyszłym, inny czas będzie określony między obecnym 
»teraz« a przeszłym” (ibidem, 222a). Następnie dodaje: „posługujemy się 
wyrazami »przed« i »po«, odnosząc je do odstępu czasowego od »teraz«,  
a »teraz« jest granicą między przeszłością a przyszłością. A zatem, skoro 
wszelkie »teraz« (tttt¦¦¦¦    nànnànnànnàn) są w czasie, wobec tego »przed« i »po« będą również 
w czasie; tam bowiem, gdzie jest »teraz«, tam będzie również odległość od 
»teraz«” (ibidem, 223a).  

64 Eurypides, Hekabe, w. 30–34: 
 […] a teraz 
Opuszczam ciało, wzlatuję ku matce 
Drogiej, Hekabe, trzeci dzień już błądząc, 
Od chwili, kiedy tu, na Chersonezie, 
Jest biedna matka, przywieziona z Troi. 

65 Anne Ubersfeld, pisząc na temat wstępnej ekspozycji czasowej, stwier-
dza: „Jeżeli analizie strukturalnej zawdzięczamy coś istotnego, jest to na pewno 
znaczenie, jakie przywiązuje ona do początku, i n c i p i t u, do pierwszych 
znaków, wokół których organizuje się pozostałe. Początek każdego tekstu 
teatralnego obfituje we wskazówki dotyczące czasu (wstępne didaskalia i po-
czątek dialogu); ekspozycja zakłada określenie czasu, o ile wchodzi w rachubę”  
(A. Ubersfeld, Czytanie teatru I, przekł. J. Żurowska, Warszawa 2002, s. 157). 

66 Ibidem, s. 156. 
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kiedy tu, na Chersonezie, jest biedna matka, przywieziona z Troi” 
w. 32–34).  

Partia prologu, którą wygłasza Zjawa Polydora67, wykazuje 
regularną budowę. Wyraźnie zarysowuje się w niej symetria 
czasowa – jej pierwsza część traktuje o wydarzeniach wcześniej-
szych, które miały miejsce jeszcze przed rozpoczęciem akcji 
sztuki (w. 1–30), część środkowa dotyczy teraźniejszości, a za-
tem stanowi punkt zerowy (w. 30–34), ostatnia zaś wytycza bieg 
zdarzeń, mających dopiero nastąpić (w. 35–54): ofiarowanie 
Polykseny, o którą upomniał się duch Achilla (w. 35–44), odna-
lezienie przez Hekabe ciała zamordowanego syna oraz jego 
godne pochowanie, o które on sam uprosił władców podziemia 
(w. 45–51).  

Zastosowanie tej antycypacji już na początku sztuki sprawia, 
że Eurypides pozbawia widza wzruszeń, jakie zwykle niesie ze 
sobą niespodziewany rozwój akcji, stanowiący element zasko-
czenia. Tym samym narzuca oglądającym dystans niezbędny do 
właściwego odczytania sensu całości dramatu68. Prolog Polydora 
jest równocześnie pierwszą klamrą, spajającą w całość dwie 
części sztuki. Dbałość poety o ich połączenie widoczna jest zatem 
już od pierwszej sceny.  

 
 

5.2. Ekspozycja wstępna – określenie miejsca akcji tragedii 

 
Logiczną konsekwencją przyjętej przez Eurypidesa wersji 

mitu o Polydorze, zabitym przez Polymestora, było bez wątpie-
nia usytuowanie akcji Hekabe na trackim wybrzeżu Chersonezu. 

                  
67 Cały prolog (w. 1–97) zawiera dwie wypowiedzi. Pierwsza z nich należy 

do Zjawy Polydora (w. 1–58), druga do Hekabe (w. 59–97). Dopiero po zakoń-
czeniu partii Hekabe następuje parodos tragedii. Wynika z tego, że również  
w obrębie całości prologowej części sztuki zastosował poeta wyraźny podział 
kompozycyjny.  

68 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 262, 203. 
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Informację tę przynoszą cytowane wyżej słowa Zjawy Polydora 
(w. 30–34). Lokalizacja ta okazała się jednak dla poety dość 
kłopotliwa z uwagi na mit o Polyksenie, która miała być złożona 
w ofierze na grobie Achillesa. Zgodnie z tradycją kurhan Achillesa 
znajdował się w pobliżu Sigeum na azjatyckim wybrzeżu Helle-
spontu. Dowiadujemy się o tym z XXIV pieśń Odysei w. 76–84: 

 
™n tù toi ke‹tai leÚk' Ñstša, fa…dim' 'Acilleà,  

m…gda d ł PatrÒkloio Menoiti£dao qanÒntoj,  

cwrˆj d' 'AntilÒcoio, tÕn œxoca t‹ej ¡p£ntwn  
tîn ¥llwn ˜t£rwn met¦ P£troklÒn ge qanÒnta.  

¢mf' aÙto‹si d' œpeita mšgan kaˆ ¢mÚmona tÚmbon  
ceÚamen 'Arge…wn ƒerÕj stratÕj a„cmht£wn  
¢ktÍ œpi proÙcoÚsV, ™pˆ plate‹ `EllhspÒntJ,  
éj ken thlefan¾j ™k pontÒfin ¢ndr£sin e‡h  
to‹s', o‰ nàn geg£asi kaˆ o‰ metÒpisqen œsontai69.  
 
Tymczasem Eurypides, opisując ofiarowanie Polykseny, za-

znacza wyraźnie, że bierze w nim udział całe greckie wojsko, co 
wynika z relacji naocznego świadka, Talthybiosa (w. 521–522). 
Louis Méridier70 słusznie powątpiewa, żeby było to możliwe  
w miejscu tradycyjnie lokującym grób Achillesa. Grecy musieliby 
ponownie przepłynąć przez Hellespont, by tam dokonać poświę-
cenia Polykseny Achillesowi. Wątpliwości pogłębiają także inne 
miejsca tragedii. Wysłany przez Agamemnona Talthybios zanosi 
Hekabe polecenie, by poszła pochować ciało córki (w. 508). 

                  
69 Homer, Odyseja, przekł. L. Siemieński, Warszawa 2000, w. 79–87: 

W nim twoje, bohaterze, złożono popioły 
Z popiołami Patrokla zmieszane pospoły; 
Antilocha zaś szczątki schowano osobno. 
Po Patroklu najwięcej kochał go podobno. 
Więceśmy te popioły nakryli mogiłą, 
Wojsko argejskie ziemię na nie nanosiło 
Na sam brzeg, co w Hellespont sterczy wysunięty, 
By z dala ją widziały mknące tam okręty 
I żeglarze dzisiejszych, jak i przyszłych czasów.  

70 L. Méridier, op. cit., s. 174. 
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Mówi o tym również dwieście wersów dalej sam wódz Agamem-

non, z wyrzutem zwracając się do dawnej królowej Troi, że  

nie dopełniła jeszcze świętego obrzędu pochówku swej córki  

(w. 726–727), której – zgodnie z życzeniem Hekabe (w. 605–606, 

727–728), ale też samej Polykseny71 – miał nie dotknąć żaden  

z Achajów, nawet Agamemnon (w. 729–730). To wszystko, 

zdaniem L. Méridiera, pozwala przypuszczać, że ofiarowanie 

oraz inhumacja mogły mieć miejsce na wybrzeżu trackim72. Tę 

niekonsekwencję poety wychwycił scholiasta, który w adnotacji 

do wiersza 521 określa nieścisłość poety jako a‡thma a‡thma a‡thma a‡thma skhnikÒnskhnikÒnskhnikÒnskhnikÒn  

i komentuje: pîj g¦r toà 'Acillšwj ™n tÍ Tro…v qanÒntoj toÝj 
“Ellhn£j fhsi prÕ toà tÚmbou aÙtoà qÚein ™n Cerron»sJ 
Ôntaj.  

 

 

5.3. Motyw snu protagonistki 

 

Jednym z elementów dramaturgicznych, służących roz-
szerzeniu ekspozycji czasu i przestrzeni, jest zastosowanie 

motywu snu73. Otwiera on nową przestrzeń, która wykracza 

poza ramy nakreślone akcją dramatyczną, stanowiąc równocze-
śnie istotne jej dopowiedzenie. Tym środkiem dramaturgicz- 

nym posłużył się Eurypides, wprowadzając w prologowej części 

                  
71 Informację na ten temat przynosi opis obrzędu ofiarnego, podczas któ-

rego Polyksena – jak relacjonował Talthybios (w. 518–582) – dała dowód 

swojego męstwa i dumy. Przemawiając do Achajów (w. 547–552), podkreślała 

dobrowolność swej ofiary i zażądała, by nikt z najeźdźców nie tknął jej ciała 

(crèj): 

    ’W t¾n ™m¾n pšrsantej 'Arge‹oi pÒlin,  

    ˜koàsa qnÇskw· m» tij ¤yhtai croÕj  

    toÙmoà· paršxw g¦r dšrhn eÙkard…wj.  

    ™leuqšran dš m', æj ™leuqšra q£nw,  

    prÕj qeîn, meqšntej kte…nat'· ™n nekro‹si g¦r  

    doÚlh keklÁsqai basilˆj oâs' a„scÚnomai.  
72 L. Méridier, op. cit., s. 175. 
73 I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988, s. 27. 
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sztuki sen protagonistki. Zapowiedź snu i pierwszą wzmiankę  

o nim przynoszą słowa Zjawy Polydora. Po opuszczeniu swojego 
ciała ma on wzlecieć ku matce (w. 30–31) i poprzez wizję senną 

ukazać zakryte jeszcze przed nią losy jej dzieci. Tuż przed opusz-

czeniem sceny Polydoros stwierdza, że sen, w którym ukazał 
matce nieznaną jej przyszłość, wzbudził w starej królowej prze-

rażenie (w. 54). Nie poznajemy wprawdzie sennej wizji Hekabe  

– to nastąpi nieco później w wypowiedzi samej protagonistki – 
ale dowiadujemy się o jej znaczeniu i treści, jaka ukrywa się  

w metaforycznych obrazach snu Hekabe: o śmierci Polydora  

i Polykseny.  
Informacja ta staje się środkiem dramaturgicznym, intensy-

fikującym – w odczuciu odbiorcy – nastrój grozy, pogłębiany  

z każdą następną sceną. Ostatnie słowa Polydora (w. 52–58) są 
już tylko zapowiedzią nadejścia Hekabe oraz dookreśleniem 

budowanego przez dramaturga jej obrazu: zawierają antytetycz-

ne zestawienie losów protagonistki. Najpełniej wyraża je zasto-
sowana przez tragika metafora o dawnym szczęściu bohaterki, 

które teraz jakiś bóg odmierza jej nieszczęściem (w. 55–58): 
 
ð mÁter ¼tij ™k turannikîn dÒmwn  
doÚleion Ãmar eŁdej, æj pr£sseij kakîj  
Ósonper eâ pot'· ¢ntishkèsaj dš se  
fqe…rei qeîn tij tÁj p£roiq' eÙprax…aj74. 
 
Wszystkimi dostępnymi środkami dramaturgicznymi planu 

komentarza Eurypides przygotowuje zatem widza na przybycie 

Hekabe. Jej spektakularne wejście na scenę pozwala na skonfron-

towanie obrazu protagonistki, jaki wyłania się z planu komenta-

rza, z obrazem należącym już do planu akcji, który musiał wy-

wrzeć na odbiorcach wstrząsające wrażenie. 

                  
74 Eurypides, Hekabe, w. 57–58: 

Matko, co będąc z królewskiego domu, 

Tak bardzo cierpisz widząc dzień niedoli, 

Jak niegdyś byłaś szczęśliwa. Ktoś z bogów 

Dziś dawne szczęście nieszczęściem odważa. 
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6. Monodia królowej Troi – budowanie elementu œleoj œleoj œleoj œleoj 
tragedii 

 
 
Od momentu pierwszego pojawienia się na scenie starej kró-

lowej będzie ona postacią dominującą w całej tragedii75. Jej stała 
obecność, obok obecności Chóru, jest jednym z elementów 
nadających sztuce jedność formalną76.  

Wraz z nadejściem Hekabe rozpoczyna się scena liryczna, li-
cząca łącznie z partiami chóralnymi parodosu ponad 150 wer-
sów, która – jak zauważa H.D.F. Kitto – „najwyraźniej została 
obmyślona ze względu na litość, jaką ma wzbudzić, jako że 
działanie, charakterystyka i di£noia zostają zredukowane do 
minimum”77.  

Element œleoj budują już pierwsze słowa monodii Hekabe, 
poprzedzające pieśń parodosu Chóru (w. 59–67): 

 
¥get', ð pa‹dej, t¾n graàn prÕ dÒmwn,  

¥get' Ñrqoàsai t¾n ÐmÒdoulon,  

TrJ£dej, Øm‹n, prÒsqe d' ¥nassan·  
l£bete fšrete pšmpet' ¢e…retš mou  
gerai©j ceirÕj proslazÚmenai·  
k¢gë skoliù sk…pwni cerÕj  
diereidomšna speÚsw bradÚpoun  
½lusin ¥rqrwn protiqe‹sa78. 

                  
75 L. Méridier, op. cit., s. 178. 
76 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 203. 
77 Ibidem, s. 204.  
78 Eurypides, Hekabe, w. 59–67: 

Wiedźcie, dziewczęta, starą przed namiot 
Wiedźcie, niewolną jak wy, podtrzymujcie, 
Trojanki, waszą niegdyś królową, 
Bierzcie i nieście, wspierajcie, podnoście 
Mocno chwyciwszy za starcze ręce, 
A ja na krzywym oparta kosturze 
Będę się spieszyć, ociężałą stopą 
Krocząc powoli naprzód.  
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Budując wypowiedź protagonistki, tragik celowo wydobywa 
dwa bardzo istotne elementy, służące określeniu jej obecnego 
położenia: obraz starego wieku i niewolę, w którą popadła po 
upadku Troi. Skonfrontowanie starości z niewolniczym losem 
dawnej królowej potężnego państwa staje się szczególnie obra-
zowe, a równocześnie mieści w sobie niezwykły potencjał dra-
maturgiczny, który poeta wykorzystuje do wstępnej prezentacji 
tytułowej bohaterki. Protagonistka wspomina swoją świetną, 
królewską przeszłość w kontekście obecnego losu niewolnicy  
– w swojej bezsilnej starości może szukać wsparcia jedynie  
u zniewolonych, podobnie jak ona, trojańskich branek. Drama-
turg podkreśla zatem zmianę, jaka dokonała się w życiu Hekabe. 
Słowa bohaterki stanowią bezpośrednie nawiązanie do antyte-
tycznego zestawiania jej losów, którym zakończył swoją wypo-
wiedź Polydoros (w. 55–58). 

Słowu towarzyszy obraz: branki trojańskie wprowadzają na 
scenę wspartą na kiju, pochyloną ku ziemi staruszkę (w. 59–64). 
Budzącą litość scenę wejścia królowej poeta potęguje sugestyw-
ną metaforą, w której Dzeusowe światło jako synonim życia  
i dawnej potęgi zostaje zestawione z „Nocą ciemną” (w. 68) – 
czytelną metaforą śmierci. 

To powszechnie występujące w tragedii greckiej zestawienie 
staje się doskonałym preludium do przedstawienia przerażają-
cych bohaterkę wizji sennych – profetycznego snu o synu „strze-
żonym wśród Traków” i o córce, „miłej Polyksenie” (w. 74–75). 
Zobaczyła w nim – jak mówi – „łanię pstrą w pazurach krwawych 
wilka duszoną, niemiłosiernie od kolan mych odciągniętą”  
(w. 90–91), a także ducha Achillesa, który zażądał „jako daru 
którejś z cierpiących Trojanek” (w. 94–95). W pierwszym odru-
chu zawołała więc: „Odpycham sen tej nocy (…), bo w nim 
straszne rzeczy widziałam, poznałam” (w. 72–76). Sen protago-
nistki wprowadza nastrój grozy, który narasta w dalszej części 
sztuki i stanowi zapowiedź przyszłych wydarzeń – losu obojga 
dzieci Hekabe – będąc równocześnie elementem wiążącym obie 
części dramatu.  
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Początek sztuki przynosi zatem obraz starej królowej, przy-
gniecionej nieszczęściem, która potrzebuje wsparcia nie tylko 
fizycznego, ale i duchowego, żeby stawić czoła udrękom co-
dzienności. Choć zdaje sobie sprawę, że jest pokonana przez los, 
to jednak jako matka, dla której życiem są jej dzieci, nie traci 
jeszcze resztek związanych z nimi nadziei79. Dlatego z taką 
determinacją „odpycha sen tej nocy” i w patetycznym zwrocie do 
bogów błaga o opiekę nad nimi: „Bogowie podziemi, ocalcie mi 
syna, co domu jedyną pozostał kotwicą” (w. 79–80). Na wspo-
mnienie zaś żądań ducha Achillesa wznosi okrzyk: „Od mojej, od 
mojej więc córki odsuńcie to, bóstwa, błagam!” (w. 96–97).  

 
 
 

7. Parodos 
 
 
Parodos tej tragedii, podobnie jak w Ifigenii w kraju Taurów 

Eurypidesa i w Elektrze Sofoklesa, zalicza się do kommatika,  
a więc takich części sztuki, których wykonanie jest powierzone 
jednemu lub więcej aktorom oraz chórowi, przy czym ich partie 
są naprzemienne80. Antonio Garzya wlicza do parodos kommati-
ka (w. 59–215) również monodię Hekabe (w. 59–97)81. Zgodnie  
z tym podziałem za rozpoczęcie parodos uznana jest już partia 
protagonistki (w. 59–97), następująca bezpośrednio po prolo-
gowej wypowiedzi Zjawy Polydora. Po monodii Hekabe swoją 
pieśń intonuje Chór (w. 98–153), a po jej zakończeniu rozpoczy-
na się amoibaion Hekabe i Polykseny (w. 154–215). Całość zaś 
tworzy długą scenę anapestyczną.  

                  
79 A. Garzya, Testo, introduzione e commento [w:] Euripide, Ecuba, a cura di 

A. Garzya, Milano 51998, s. 23–24. 
80 Ibidem, s. 131; zob. też W. Schmid, O. Stählin, op. cit., s. 468.  
81 A. Garzya (op. cit., s. 131) zaznacza równocześnie, że amoibaion to duet 

lub tercet aktorów, śpiewany bez wstawek chóru.  
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7.1. Partia Chóru 

 
Na scenie zjawia się Chór branek trojańskich, spełniających – 

w opinii H.D.F. Kitto82 i K. Matthiessena83 – rolę posłańca. Hekabe 
jest bowiem, poza Trojankami, jedyną z zachowanych tragedii 
Eurypidesa, w której nie ma właściwej postaci zwiastuna84, 
zastępowanego tu przez Chór. Przynosi on królowej wiadomość, 
potwierdzającą jej profetyczny sen: wyrok Achajów, dotyczący 
Polykseny (w. 98–153).  

Wypowiedź Chóru staje się dla poety okazją do zręcznego 
przywołania sztuki retorycznej. Trojanki, relacjonując królowej 
debatę Achajów, dwukrotnie czynią aluzję do retorycznych wy-
stąpień Greków. Po raz pierwszy, gdy mówią o zabraniu głosu 
przez synów Tezeusza, którzy „głosili różne dwa przemówienia” 
(të Qhse…da d', Ôzw 'Aqhnîn, dissîn mÚqwn ·»torej Ãsan  
w. 123–124); po raz drugi, czyniąc odwołanie do gorliwości 
Achajów w wynajdowaniu przeciwstawnej argumentacji (spou-
daˆ d ł lÒgwn katateinomšnwn Ãsan ‡sai pwj w. 130–131). 
Użyte przez Eurypidesa określenie dissîn mÚqwn ·»torej jest 
wyraźnym nawiązaniem do popularnej w kręgach sofistycznych 
metody budowania podwójnych mów (dissoˆ lÒgoi), których 
istotą było operowanie przeciwstawnymi argumentami, do czego 
aluzję znajdujemy w zwrocie spoudaˆ dspoudaˆ dspoudaˆ dspoudaˆ dłłłł    lÒgwn katatelÒgwn katatelÒgwn katatelÒgwn katatei-i-i-i-
nomšnwnnomšnwnnomšnwnnomšnwn. Nic więc dziwnego, że Antonio Garzya85 i Claudio 
Bevegni86 dostrzegają tu odniesienie do sofistycznych debat, 
jakie w drugiej połowie V w. p.n.e. miały miejsce w Atenach87.  

                  
82 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 204. 
83 K. Matthiessen, op. cit., s. 105. 
84 W. Schmid, O. Stählin, op. cit., s. 467. 
85 A. Garzya, op. cit., s. 47–48. 
86 C. Bevegni, Note [w:] Euripide, Ecuba. Elettra, introduzione di U. Albini, 

traduzione e presentazione dei drammi di U. Albini e V. Faggi, note di C. Be-
vegni, Milano 22003, s. 13.  

87 C. Bevegni stwierdza, że we wskazanych miejscach znajdujemy wyraźną 
aluzję do wykładów sofistycznych: „si può cogliere un’allusione alle conferenze 
sofistiche in gran voga nell’Atene del V secolo, in particolare, alle cosiddette 
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Wzmianka dotycząca Odysa, którą znajdujemy w dalszej czę-
ści pieśni Chóru, stwarza poecie okazję do rozwinięcia refleksji 
na temat sztuki retorycznej. Słowa, jakie padają wówczas pod 
adresem Laertiady, mają już wyraźnie wartościujący, negatywny 
charakter w kontekście sztuki wymowy Odyseusza (w. 130–140): 

 
spoudaˆ d ł lÒgwn katateinomšnwn  
Ãsan ‡sai pwj, prˆn Ð poikilÒfrwn  
kÒpij ¹dulÒgoj dhmocarist¾j  
Laerti£dhj pe…qei strati¦n  
m¾ tÕn ¥riston Danaîn p£ntwn  
doÚlwn sfag…wn e†nek' ¢pwqe‹n,  
mhdš tin' e„pe‹n par¦ FersefÒnV  
st£nta fqimšnwn  
æj ¢c£ristoi Danaoˆ Danao‹j  
to‹j o„comšnoij Øp łr `Ell»nwn  
Tro…aj ped…wn ¢pšbhsan88.    
 
Zostaje on określony „podstępnym krętaczem o słodkim ję-

zyku, pochlebiającym ludowi” (Ð poikilÒfrwn kÒpij ¹dulÒgoj 
dhmocarist»j w. 131–133). Zwraca tu uwagę nagromadzenie 
terminów o jednoznacznie pejoratywnym zabarwieniu: kÒpij  
– ‘kłamca’, ‘łgarz’, poikilÒfrwn – ‘przebiegły’, ‘podstępny’, 
¹dulÒgoj – ‘schlebiający’, ‘płaszczący się’, dhmocarist»j – 

                  
antilogie, veri saggi di virtuosismo retorico nei quali l’oratore, facendo ricorso 
ad artifici logici e dialetici di ogni sorta, si proponeva di rendere persuasivi 
nella stessa misura una tesi e il suo contrario (ibidem, s. 13).  

88 Eurypides, Hekabe, w. 130–140: 
I obu stron natężony spór 
Trwał bez wyniku, aż kiedy podstępny  
Krętacz o słodkim języku, pochlebiający ludowi 
Laertiada przekonał wojsko, 
By najlepszego z wszystkich Achajów 
Dla ofiary niewolnej nie odtrącać. 
Żeby ktoś nie rzekł u Persefony 
Ze zmarłych, którzy tam staną: 
„Nie znając wdzięczności Grecy dla Greków, 
Co za Danajów polegli sprawę, 
Rzucili równinę trojańską”. 
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‘dworak ludu’, ‘zabiegający o względy ludu’. Wyznaczają one 
szerokie, negatywnie nacechowane spektrum semantyczne, two-
rzone przez wszystkie przywołane terminy. W szerszym zakresie 
stają się one odwołaniem do typu postaci pokrętnego mówcy, 
jakiego tu reprezentuje Odys, w węższym – są odniesieniem do 
niego samego. Istotna dla dalszego toku akcji jest informacja, 
która pojawia się przy tej okazji, że podczas debaty Achajów 
przeważył głos Odysa, za którego namową postanowili oni 
poświęcić Polyksenę dla uczczenia grobu Achillesa. Przywołana 
przez Chór postawa Odyseusza w tej sprawie staje się równocze-
śnie zapowiedzią mającego się wkrótce rozegrać przed oczyma 
widzów agonu między Odyseuszem i Hekabe. W sposobie doko-
nanej przez Chór prezentacji Laertiady możemy dopatrzeć się 
także dbałości Eurypidesa o zachowanie wewnętrznej spójności 
sztuki: wzmianka Chóru jest wyraźnie zarysowanym pomostem, 
nawiązującym do sceny pierwszego epeisodion, w czasie którego 
zostaną ujawnione wspomniane jedynie wcześniej w planie 
komentarza cechy greckiego wodza. Oznacza to, że informacje 
wzmiankowane uprzednio w planie komentarza, zostają przez 
dramaturga wzmocnione poprzez ich ponowne przywołanie  
w planie akcji. Poeta podkreśla tym samym ich znaczenie dla 
przebiegu sztuki.  

Podczas końcowej partii Chóru w parodos Trojanki zachęcają 
Hekabe, by, zgodnie z boskimi prawami, udała się do Agamem-
nona z błaganiem o pomoc w uratowaniu córki, spełniając eo ipso 
rytuał hiketeia (w. 144–153). Pieśnią parodosu Chór nawiązuje 
zatem bezpośrednio do akcji tragedii.  

 
 

7.2. Amoibaion Hekabe i Polykseny 
 

Partia Hekabe 
 
Nie wybrzmiały jeszcze słowa Chóru, gdy następują dwie 

monodie: pierwsza Hekabe, druga Polykseny, rozdzielone wspól-
nym kommosem (kommÒj). Zwraca tu uwagę po raz kolejny 
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zastosowana przez poetę w tej sztuce symetryczna budowa 
wypowiedzi bohaterów. W tym przypadku polega ona na wyraź-
nie zarysowanej trójdzielności: monodia – kommos – monodia.  

Duet matki i córki zachwyca siłą liryczną, tworząc przejmu-
jącą aurę tej partii sztuki. Jako pierwsza zanosi swój jęk Hekabe, 
nie do bogów jednak się zwraca, ale do samej siebie (w. 154–
164): 

 
oŠ ™gë melša, t… pot' ¢pÚsw;                                 
      po…an ¢cè, po‹on ÑdurmÒn,  

      deila…a deila…ou g»rwj,  
        doule…aj [t©s] oÙ tlat©j,  

         [t©s] oÙ fert©j; o‡moi.  
      t…j ¢mÚnei moi; po…a gšnna,  

      po…a d ł pÒlij; froàdoj pršsbuj,  
      froàdoi pa‹dej.  
      po…an À taÚtan À ke…nan  
        ste…cw; po‹ d' ¼sw; poà tij qeîn  
         À daimÒnwn ™parwgÒj […]89. 
 
Bezradność Hekabe wobec spadających na nią nieszczęść 

wzmacnia tragik przez użycie w jej wypowiedzi szeregu pytań, 
które – co oczywiste – pozostają bez odpowiedzi. Zastosowanie 
tego zabiegu dramaturgicznego pozwala tym wyraźniej wydobyć 
niemoc człowieka w konfrontacji z jego przeznaczeniem. Okrzyki 

                  
89 Ibidem, w. 154–164: 

O ja nieszczęsna, jaki krzyk mam wydać, 
Jaki jęk, jaki lament? 
Nędzna ofiara nędznej starości, 
Niewoli nie do zniesienia, 
Oimoi, nie do wytrzymania. 
I któż mnie obroni? Jaki ród 
I jakie państwo? Nie ma starca-męża, 
nie ma już dzieci. 
Którą drogą, czy tą czy tamtą 
Iść – dokąd pójdę? Gdzie któryś z bogów 
Lub jakiś dajmon-obrońca? 
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i westchnienia protagonistki oddają bezradną rozpacz wobec 
losu, który ją doświadcza coraz bardziej. W bezmiarze wciąż 
nowych nieszczęść nie widzi ich końca, choć zdawać się mogło, 
że po upadku Troi zło już się dokonało. Tymczasem ono wciąż 
zbiera swoje ponure żniwo. Do zagłady ojczyzny, domu, rodziny, 
do śmierci męża i dzieci, które padły podczas wojny, do nędznej 
starości w niewoli dodać musi jeszcze śmierć córki, wyznaczonej 
wyrokiem Achajów na ofiarę dla grobu najeźdźcy Achilla. Stara 
królowa, przytłoczona tymi wszystkimi udrękami, płacze nad 
własnym losem – losem matki pozbawionej dzieci, najnieszczę-
śliwszej z kobiet.  

Komentując omawianą scenę, Umberto Albini zwraca uwagę 
na tragiczne położenie i stan psychiczny protagonistki: „Ecuba 
piange su se stessa, madre sventurata che ignora come finirà la 
propria vita, schiava priva di figli, la più infelice delle donne: è il 
basso continuo”90. Znów powraca odwołanie do światła jako 
synonimu życia w metaforycznym zawołaniu Hekabe: oÙkšti moi 
b…oj ¢gastÕj ™n f£ei (w. 167–168) – „już nie dla mnie podziwu 
godne życie w blasku światła”91. Cierpienie i bezsilny gniew wobec 
nieszczęść stapiają się w jeden zawodzący ton Hekabe. Wprawdzie 
Umberto Albini i Vico Faggi dostrzegają tu przede wszystkim 
pogrążoną w bólu władczynię92, jednak w jej słowach mieści się 
nie mniej matczynej rozpaczy, gdy w końcowej partii swej mono-
dii wzywa swoją córkę, by odkryć przed nią czekający ją los. 

 
Duet Hekabe i Polykseny 

 
Po przejmującej partii protagonistki rozpoczyna się wspólna 

część, należąca do Hekabe i Polykseny, „uno stupendo duetto tra 
madre e figlia”93. Bezpośrednio po monodii Hekabe, nieco sta-

                  
90 U. Albini, Introduzione [w:] Euripide, Ecuba. Elettra…, s. XXV.  
91 Przekład własny. 
92 U. Albini, op. cit., s. XXV.  
93 Ibidem, s. XXIV. 



Część I. „Hekabe” – innowacje mitologiczne 

 

81 

tycznej w swej formie, następuje dynamiczna w sile lirycznego 
wyrazu partia, śpiewana naprzemiennie przez obie kobiety. 
Szybkie, przerywane okrzykami wypowiedzi bohaterek nadają 
tej części sztuki tempo i dynamikę. Z każdym słowem pogłębie-
niu ulegają uczucia przez nie wyrażane, aż do momentu gdy 
napięcie osiąga punkt kulminacyjny: obwieszczenie Polyksenie 
czekającej ją śmierci (w. 188–196): 

 
Ek. sf£xai s' 'Arge…wn koin¦  
       sunte…nei prÕj tÚmbon gnèma  
          Phle…v gšnnv.  

Pl.  o‡moi m©ter, pîj fqšggV  
       ¢mšgarta kakîn; m£nusÒn moi,  
           m£nuson, m©ter.  

Ek. aÙdî, pa‹, dusf»mouj f»maj·  

       ¢ggšllous' 'Arge…wn dÒxai  
           y»fJ t©j s©j per… moi yuc©j94.  

 
Partia Polykseny 

 
Po ostatnich słowach Hekabe dynamika tej partii sztuki ule-

ga zawieszeniu. Następuje wówczas monodia Polykseny – poto-
czysta, zwalniająca poprzednie tempo. Bohaterka rozpoczyna 
                  

94 Eurypides, Hekabe, w. 188–196: 
Hekabe 
 […] wyrok wspólny Achajów 
 Zabić cię każe na grobie 
 Peleusowego potomka.  
Polyksena 
 Oimoi, o matko, jak możesz 
 Mówić o tych strasznych klęskach? 
 Wyjaw mi, wyjaw je, matko! 
Hekabe 
 Mówię, córko, złe wieści: 
 Wieszczą, że wyrok Argiwów 
 O życiu twym postanowił. 
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wypowiedź nie od użalań nad własnym losem – czego można by 
się było spodziewać – ale od lirycznego zawołania, skierowanego 
do matki: ð dein¦ paqoàs', ð pantl£mwn, ð dust£nou m©ter 
biot©j („Coś ty wycierpiała, matko, we wszystkich boleściach 
smutnego żywota” w. 197–198).  

Nieoczekiwane słowa Polykseny zdają się celowym zabie-
giem dramaturgicznym Eurypidesa, służącym ciągłemu ekspo-
nowaniu postaci protagonistki: o ile bowiem Hekabe rozpoczyna 
swoją monodię od zwrotu do samej siebie (oŠ ™gë melša, t… pot' 
¢pÚsw; po…an ¢cè, po‹on ÑdurmÒn w. 164–165), o tyle Polykse-
na – jakby ignorując własne nieszczęście – w centrum uwagi od 
pierwszych słów stawia matkę i z jej perspektywy postrzega 
własną śmierć. Takie rozłożenie akcentów znajduje swoje wyja-
śnienie w sposobie dalszego konstruowania postaci Polykseny. 
Dla niej śmierć jest wybawieniem od hańby niewoli. Drugą 
przyczyną, nie mniej istotną i spójną z koncepcją całości sztuki, 
staje się podkreślenie centralnego miejsca protagonistki: na 
osobie Hekabe koncentruje się akcja sztuki oraz uwaga Eurypi-
desa i widzów. Jej pathos przenika całą tragedię, ponieważ to 
ona, jako postać postawiona w centrum tragicznych wydarzeń, 
przyjmuje na siebie wszystkie nieszczęścia, opisane w dramacie.  

Dowiedziawszy się o podjętej przez Achajów decyzji (w. 188–
190, 194–196), Polyksena rozpoczyna lament nad losem matki 
(w. 197–204, 211–212), która zobaczy ją „z gardłem podciętym  
w Hades, w ciemności podziemne posłaną” (w. 208–209). W jej 
monodii rysuje się – zdaniem L. Méridiera – wzruszająca delikat-
ność młodej ofiary95. Świadczy o niej okazywana matce czułość96. 
Wobec własnej śmierci zachowuje natomiast chłodny dystans  
i spokój, zaskakujący u tak młodej osoby, zwłaszcza gdy oświad-
cza: „śmierć moja najlepszym, co los mi dać może” (w. 213–215): 

                  
95 L. Méridier, op. cit., s. 169. 
96 W podobnym tonie wypowiada się na ten temat K. Matthiessen, pisząc  

o reakcji Polykseny: „weniger ihr eigenes Schicksal beklagt als das Muter, die 
ihre Tochter verlieren wird” (op. cit., s. 105–106). 
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tÕn ™mÕn d ł b…on lèban lÚman t'  

     oÙ metakla…omai, ¢ll¦ qane‹n moi ¢ll¦ qane‹n moi ¢ll¦ qane‹n moi ¢ll¦ qane‹n moi     
     xuntuc…a kxuntuc…a kxuntuc…a kxuntuc…a kre…sswn ™kÚrhsenre…sswn ™kÚrhsenre…sswn ™kÚrhsenre…sswn ™kÚrhsen 97.  
 
Postawa Polykseny zostanie w pełni zademonstrowana w na-

stępnej scenie, która ujawni motywy jej zachowania, stając się 
równocześnie przyczynkiem do rozważań nad pojmowaniem przez 
nią kwestii wolności i zniewolenia człowieka98. Ten istotny dla 
sztuki problem zostanie naświetlony przez Eurypidesa także za 
pośrednictwem postaci protagonistki w dalszych partiach dramatu. 

 
 
 

8. Postawa Odysa: agon Hekabe i Odysa 
 
 
W procesie konstruowania dramaturgii sztuki i postaci pro-

tagonistki ważną rolę odgrywa Odyseusz, jedna z dramatis 
personae, mająca bezpośredni wpływ na sposób naświetlenia  
i kreowania wizerunku głównej bohaterki.  

 
 

8.1. Rhesis Odysa 
 
Pierwsze epeisodion otwiera Chór, zapowiadając przybycie 

Odysa (w. 216–217), po czym następuje agon obojga bohaterów. 
Agon rozpoczyna Odys od rzeczowego, pozbawionego współczu-
cia, a nawet zrozumienia dla uczuć Hekabe poinformowania jej  
o celu swojego przyjścia: zawiadamia o wyniku głosowania 
Achajów, a następnie o misji, jakiej się podjął. Ma odebrać Polyk-
                  

97 Eurypides, Hekabe, w. 213–215: 
Mojego życia, hańby, krzywdy 
Nie opłakuję, bo śmierć moja 

Najlepszym, co los mi dać może. 
98 Szersza analiza tej kwestii w: J. Czerwińska, Człowiek Eurypidesa wobec 

zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999, s. 35–42. 
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senę z rąk Hekabe i przyprowadzić w miejsce złożenia jej na 

ofiarę dla grobu Achillesa. Mowa Odysa jest zimna i wyrachowa-

na99. Uprzedzając ewentualne prośby, stanowczo oświadcza, że 

nie zostaną one wysłuchane (w. 225–228): 
 
oŁs�' oân Ö dr©son; m»t' ¢pospasqÍj b…v  
m»t' ™j cerîn ¤millan ™xšlqVj ™mo…·  
g…gnwske d' ¢lk¾n kaˆ parous…an kakîn  
tîn sîn. sofÒn toi k¢n kako‹j § de‹ frone‹n100.  
 
Odys stwierdza, że Hekabe powinna wiedzieć, co ma w tych 

okolicznościachi uczynić (o Łs�' oân Ö dr©son w. 225): bez-

względnie podporządkować się decyzji zwycięzców i dobrowol-

nie oddać córkę. Wszelkie protesty i ewentualne próby stawiania 

oporu uważa za bezcelowe, zwłaszcza w sytuacji, w jakiej znala-

zła się królowa. Odys podkreśla zatem status Hekabe: jej bez-

względną zależność od zwycięzców, z których wolą musi się 

liczyć jako branka, niewolnica. Na koniec zaś dodaje, że „nawet  

w nieszczęściu mądrze być rozsądnym” (w. 228). Przywołanie tej 

gnomicznej myśli (sofÒn toi k¢n kako‹j § de‹ frone‹n w. 228) 

w innym kontekście miałoby zupełnie odmienny wydźwięk, 

tymczasem tutaj staje się kolejnym przykładem mistrzowskiego 

operowania przez dramaturga ironią tragiczną. Choć zdawać by 

się mogło, że mamy tu do czynienia jedynie z ironią, wymierzoną 

w protagonistkę sztuki, to jednak dalszy przebieg akcji odsłoni 

znacznie bardziej złożony i głębszy sens, wpisany przez poetę  

w przytoczoną tu sentencję. Na poziomie wypowiedzi Odysa 

ironia polega na utożsamieniu zalecanego Hekabe rozsądku  

z posłuszeństwem wobec zwycięzców i uległością w obliczu ich 

                  
 99 A. Garzya, op. cit., s. 24.  
100 Eurypides, Hekabe, w. 225–228: 

Wiesz, co masz czynić? Nie chwytaj rąk córki, 

Nie próbuj walczyć, stawiać mi oporu, 

Zmierz swoje siły, głębię swoich nieszczęść –  

Nawet w nieszczęściu mądrze być rozsądnym. 
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aktów przemocy. W kontekście zaś dalszego rozwoju wypadków, 
a zwłaszcza determinacji, z jaką protagonistka wymierzy karę za 
śmierć swoich dzieci, ostrze ironii skierowane zostaje w Odysa, 
który lekceważy siły Hekabe i żywi przekonanie, że zniewolenie 
królowej czyni ją bezbronną. Tymczasem, jak pokazuje Eurypi-
des, gdy w grę wchodzi instynkt macierzyński, nawet bezsilność 
zmienia się w potężną siłę, która pokonuje wszystkie przeszkody 
w drodze do zemsty.  

W pierwszej chwili słowa Odysa wzbudzają w Hekabe falę la-
mentów. Za ich pośrednictwem dramaturg może wyeksponować  
i zarazem wzmocnić element œleoj tragedii. Później, przy użyciu 
retoryki, wydobędzie inne, ważne aspekty jej postaci. W tej części 
agonu, a zwłaszcza w wypowiedzi protagonistki: „Dzeus mnie nie 
zniszczył i trzyma przy życiu, żebym widziała wciąż gorsze nie-
szczęścia” (w. 232–233), Eurypides akcentuje przede wszystkim 
eskalację jej cierpień, które dawna królowa Troi w pełni uświa-
damia sobie z każdym spadającym na nią ciosem.  

Wprowadzenie Odysa jako partnera Hekabe w agonie ich ra-
cji staje się dla dramaturga doskonałą okazją do ukazania tra-
gicznego położenia protagonistki. Służy temu skonfrontowanie 
jej statusu niewolnicy z arogancją siły, którą brutalnie demon-
strują wobec niej zwycięzcy, a zwłaszcza Odys. Nie kryje on 
swojego lekceważącego stosunku do Hekabe, wiedząc, że ma 
przed sobą już nie królową potężnego państwa, ale brankę 
wojenną, rzuconą na kolana przed zwycięzcą, słabą kobietę 
najciężej doświadczoną przez los, sprowadzoną do roli błagalni-
cy. Dlatego na jej argumenty pozostaje głuchy i bez skrupułów 
pozwala sobie na protekcjonalne, wyniosłe jej potraktowanie.  

 
 

8.2. Rhesis Hekabe 
 
Hekabe zbiera jednak wszystkie swoje siły, by w zręcznie 

zbudowanej mowie stawić czoła przeciwnikowi dla ratowania 
życia córki. Argumenty protagonistki są przemyślane i rzeczowe, 
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choć ton wypowiedzi zdradza kryjącą się pod nimi niepewność  

i towarzyszące jej, ledwie skrywane emocje. Zdaje sobie bowiem 

sprawę z tego, że życie Polykseny – jak komentuje A. Garzya  

– zawisło na cienkiej nici, którą może zerwać byle podmuch 

losu101.  
Protagonistka ma świadomość, że wszytko zależy od agonu  

z Odysem, dlatego z taką starannością buduje swoją argumenta-
cję, która, jak zauważa Ruth E. Harder, jest przekonująca i konse-
kwentna102. Rozpoczyna więc od przypomnienia Odysowi sytua-
cji, w jakiej się on niegdyś znalazł jako zdemaskowany w Troi 
szpieg Achajów. Daje jej to okazję do przywołania w tym miejscu 
własnej wspaniałomyślności wobec niego i obecnego oczekiwa-
nia na wdzięczność Odysa. Jednak dawne zobowiązania nic już 
dla niego nie znaczą, choć wszystko doskonale pamięta, o czym 
świadczy dwukrotne podkreślenie tego faktu: oŁd'· oÙ g¦r ¥kraj 
kard…aj œyausš mou (w. 242) oraz memn»meq' ™j k…ndunon 
™lqÒntej mšgan (w. 244). Pomimo pamięci tamtych wydarzeń  
z nonszalancją, wypływającą teraz z poczucia własnej siły, krótko 
kwituje słowa Hekabe: pollîn lÒgwn eØr»maq', éste m¾ qane‹n 
(„Mnóstwo-m wymyślał, byleby nie umrzeć” w. 250). Z cyniczną 
szczerością, pozbawioną jakiegokolwiek zahamowania czy wsty-
du, przyznaje się do składania niegdyś kłamliwych deklaracji, 
które teraz do niczego go nie zobowiązują, bo zmieniła się sytua-
cja i błagalnikiem nie jest już on, ale Hekabe.  

                  
101 A. Garzya, analizując sytuację, w jakiej znalazła się protagonistka, 

stwierdza: „Ecuba racccoglie tutte le sue forze e in un abile discorso rivolto ad 

Odiseo cerca di salvare la figlia. Il discorso si avvale di argomentazioni studiate, 

ma il tono generale di respiro sospeso e di palpito non ne è smorzato, chè ad 

ogni nuova battutta si sente che il destino di essa è sospeso ad un filo sottile  

e che un lieve soffio può tutto infranger nel nulla” (op. cit., s. 24).  
102 Analizując agon Hekabe i Odysa, R.E. Harder spostrzega: „Hekabes Ar-

gumentation ist an sich schlegkräftig und konsequent. Raffiniert sich auch 

verschiedene Ebenen eingesetzt: Eine öffentlich-rationale am Anfang, eine 

persönlich-gefühlsbetonte in der Mitte, die abschliessende verbindet sich 

wieder mit der ersten” (R.E. Harder, Die Fraulenrollen bei Euridides, Stuttgart 

1993, s. 199). 
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Jego słowa są doskonałą ilustracją retorycznego kairos: bu-
dowania argumentacji, jaką dyktuje sytuacja. Jest to motyw 
często przewijający się w dramatach Eurypidesa, zwłaszcza  
w agonach jego bohaterów. W tym jednak przypadku dramaturg 
odwołuje się do niego dla scharakteryzowania bezduszności  
i cynizmu bohatera, który bez skrupułów posługuje się pokrętną 
argumentacją i wykorzystuje dla własnych celów sztukę reto-
ryczną. To równocześnie zaprzeczenie głoszonych przez Gorgia-
sza nauk na temat retoryki. Jak zauważa Janina Gajda, „dla Gor-
giasza sam mówca musi być człowiekiem sprawiedliwym, co 
sprowadza się do wiedzy o tym, co dobre, a co złe”103. Postać 
Odysa staje się zatem zaprzeczeniem tez postulowanych przez 
sofistę, który zalecał sprawiedliwe korzystanie ze sztuki wymo-
wy: „A jeżeliby kto, powiedzmy, został mówcą, a potem by tej 
mowy i sztuki na złe używał, wówczas nie nauczyciela potrzeba 
nienawidzić i na wygnanie skazywać. Bo on mu dał na sprawie-
dliwy użytek, a ten na wspak używa. Więc tego, co niesłusznie 
używa, nienawidzić się godzi i wygnaniem karać i śmiercią…”104. 
Komentując poglądy Gorgiasza, J. Gajda stwierdza, że „sztuką 
wymowy zatem może posługiwać się w sposób właściwy tylko 
człowiek, który wie, co jest słuszne i niesłuszne, który ma okre-
ślony stosunek do świata i wartości”105.  

Eurypides operuje w tej scenie jaskrawym zestawieniem 
dwóch skontrastowanych ze sobą typów dramatis personae: 
mężczyzny-zwycięzcy i kobiety-niewolnicy. Wyznaczają one dwa 
biegunowe światy, które – zderzone w tej sztuce – tym wyraźniej 
ukazują pathos głównej bohaterki. Sympatie widzów lokują się 
po jej stronie, zaś po stronie Odysa jest tylko siła i jego – jak 
zauważa Matthiessen – ważkie argumenty („gewichtige Argu-
mente”)106.  

                  
103 J. Gajda, Sofiści, Warszawa 1989, s. 116.  
104 Platon, Gorgiasz, przekł., wstęp, objaśnienia i ilustracje W. Witwicki, 

Warszawa 1958, 457b–c. 
105 J. Gajda, op. cit., s. 116. 
106 K. Matthiessen, op. cit., s. 106. 
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8.3. Tragiczne oxymoron  
 
W agonie zostaje ujawnione tragiczne oxymoron107, jakim 

jest w tym dramacie zderzenie kobiecej słabości z męską brutal-
nością, siłą i pokrętną często logiką argumentów. Ten celowy bez 
wątpienia zabieg Eurypidesa, jakim jest skonfrontowanie w oma-
wianej scenie postaci Hekabe i Odysa, świadczy o umiejętnym 
wykorzystaniu przez niego własnych innowacji. Opisana sytuacja 
stwarza okazję do zestawienia dwóch obrazów hikezji: Odysa  
w Troi (wszystko wskazuje na to, że jest to inwencja Eurypidesa) 
i Hekabe w omawianej scenie. Motyw ten pojawia się w wypo-
wiedziach bohaterów nieomal od początku ich agonu (od w. 239 
i n.). W drugiej części swojej rhesis protagonistka kolejny raz 
przywołuje pamięć błagań Odyseusza, mówiąc: „Chwytałeś, 
przyznasz, moją rękę, Tej starej twarzy błagalnie dotknąłeś”  
(w. 273–274). Wysłuchana wówczas przez nią hiketeia Odysa 
(œswsa dÁt£ s' ™xšpemy£ te cqonÒj w. 247) upoważnia ją teraz 
do oczekiwania, a nawet żądania od niego wdzięczności (w. 275–
281):  

 
¢nq£ptoma… sou tînde tîn aÙtîn ™gë  
c£rin t' ¢paitî t¾n tÒq' ƒketeÚw tš se,  

m» mou tÕ tšknon ™k cerîn ¢posp£sVj,  

mhd ł kt£nhte· tîn teqnhkÒtwn ¤lij.  
taÚtV gšghqa k¢pil»qomai kakîn·  

¼d' ¢ntˆ pollîn ™st… moi parayuc»,  

pÒlij, tiq»nh, b£ktron, ¹gemën Ðdoà108. 

                  
107 W. Schmid, O. Stählin, op. cit., s. 464. 
108 Eurypides, Hekabe, w. 275–281: 

Ja teraz padam przed tobą tak samo 
I żądam łaski, i ciebie zaklinam, 
Byś nie wyrywał dziecka z moich ramion. 
Nie zabijajcie jej – dość już trupów! 
To moja radość, zapomnienie nieszczęść, 
Jedyne – innych nie ma – pocieszenie, 
Miasto, piastunka, laska, przewodniczka. 
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W kontekście próśb, zanoszonych przez starą królową Troi 
podczas jej agonu-hikezji, odpowiedź Odysa jest zaskakująca: 
składa on bowiem obietnicę uratowania jej samej (w. 291–292), 
odmawiając równocześnie wstawiennictwa w sprawie Polykseny 
(w. 301–303). Zważywszy jednak na to, że nikt nie żądał śmierci 
Hekabe, ale jej córki, deklaracja ta ma charakter czysto retorycz-
ny. Możemy w niej po raz kolejny upatrywać odwołania poety do 
ironii tragicznej: akt hiketeia kończy się pozornym zapewnie-
niem pomocy, podczas gdy w istocie błagania bohaterki zostają 
odrzucone.  

Ten sposób naświetlenia przez tragika sytuacji rzuca przede 
wszystkim światło na postawę Odysa, zaś sam agon bohaterów 
staje się dla Eurypidesa znakomitą okazją do przestudiowania tej 
postaci109 oraz zręcznego naszkicowania toku argumentacji 
obojga bohaterów. W pierwszym epeisodion tragik daje popis 
wirtuozerii swoich możliwości retorycznych. W opinii Antonio 
Garzya110 widzimy tu Eurypidesa jako wrażliwego, przenikliwe-
go artystę, który do celów poetyckich potrafił wykorzystać 
element dialektyczny oraz swoje upodobanie do ¤milla lÒgwn. 
Opinię A. Garzya możemy odnieść nie tylko do pierwszego epei-
sodion, ale do całej tragedii, ponieważ znajdujemy w niej nieby-
wałe wręcz nagromadzenie elementu retorycznego w wypowie-
dziach i agonach dramatis personae, wypełniających tkankę tego 
dramatu.  

Postać Odyseusza posłużyła poecie do wydobycia pełnej cy-
nizmu postawy i sposobu argumentowania achajskiego wodza. 
Efekt ten zostaje osiągnięty przez dramaturga przede wszystkim 
poprzez zestawienie przywołanej w warstwie komentarza sceny 
hikezji Odysa przed upadkiem Troi z jego obecną arogancją 
wobec Hekabe jako błagalnicy – ƒkštij. Jego zachowanie jest, 

                  
109 Louis Méridier podnosi w tym miejscu jako innowację Eurypidesa 

zmienione w stosunku do tradycji cechy Odyseusza (op. cit., s. 171). 
110 A. Garzya, op. cit., s. 24. 
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zdaniem Luigi Battezzato, doskonałą okazją do rozważań na 
temat związków pomiędzy „charis ricevuta” i „charis fatta”111.  

W przedstawionym przez Eurypidesa sposobie argumento-
wania Hekabe wyraźnie zostaje wyeksponowany logiczny i ra-
cjonalny tok jej myśli, których nie zakłócają odczuwane przez nią 
emocje. Poeta podkreśla to, włączając do wypowiedzi protago-
nistki uwagi o charakterze ogólnym. Przykładem tego jest jej 
refleksja na temat arogancji władzy, którą zestawia z niestałością 
losów ludzkich, gdy mówi (w. 282–285): 

 
oÙ toÝj kratoàntaj cr¾ krate‹n § m¾ creèn,  

oÙd' eÙtucoàntaj eâ doke‹n pr£xein ¢e…·  
k¢gë g¦r Ã pot', ¢ll¦ nàn oÙk e‡m' œti,  
tÕn p£nta d' Ôlbon Ãmar ›n m' ¢fe…leto112.  
 
W podobnym tonie utrzymano refleksję Hekabe, będącą ata-

kiem przeciwko demagogii (w. 254–257): 
 
¢c£riston Ømîn spšrm', Ósoi dhmhgÒrouj  
zhloàte tim£j· mhd ł gignèskoisqš moi,  
o‰ toÝj f…louj bl£ptontej oÙ front…zete,  

Àn to‹si pollo‹j prÕj c£rin lšghtš ti113.  
 

                  
111 L. Battezzato, Ospitalità rituale, amicizia e charis nell’Ecuba [w:] Ricer-

che euripidee, a cura di O. Vox, „Satura. Testi e Studi di Letteatura Antica”, t. 1, 
Lecce 2000, s. 21. 

112 Eurypides, Hekabe, w. 282–285: 
Władcy nie mają nadużywać władzy, 
Gdy im się wiedzie, myśleć, że na zawsze. 
Też miałam szczęście, teraz już go nie mam, 
Całą szczęśliwość jeden dzień mi zabrał.  

113 Ibidem, w. 254–257: 
O, to niewdzięczne plemię, co zabiega 
O względy ludu – żebym was nie znała! 
Bo nie zważacie na szkodę przyjaciół, 
Kiedy się chcecie wkraść w łaski pospólstwa. 
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Obydwie uwagi protagonistki mogą równocześnie stanowić 
wyraźne nawiązanie do aktualnych wydarzeń i zjawisk: pierwsza 
do czasów rozgrywającej się wówczas wojny peloponeskiej, 
druga do wykorzystywania sztuki retorycznej w służbie dema-
gogii, zjawiska tak charakterystycznego dla czasów samego 
Eurypidesa. 

Przytoczone wypowiedzi protagonistki wskazują, że Eurypi-
des odwołuje się do racjonalnego elementu natury Hekabe. Ze 
sposobu jej kreowania, widocznego już od pierwszych sekwencji 
sztuki, wynika jednak, że z równą dbałością poeta ujawnia 

jednocześnie emocjonalność tej postaci. Każdemu z tych 

elementów wyznacza inną funkcję: o ile emocje stymulują 

działania protagonistki, o tyle element racjonalny staje się 

instrumentem ich realizacji, co uwidacznia się między in-

nymi w sposobie konstruowania przez dramaturga agonów 

z udziałem bohaterki.  
Zespolenie w postaci Hekabe elementu racjonalnego z emo-

cjonalnym będzie miało szczególne znaczenie dla dalszego po-
prowadzenia tragedii i stopniowego odsłaniania idei tragicznej.  

 
 
 

9. Rhesis Polykseny 
 
 
Współistnienie elementu racjonalnego z emocjonalnym uwi-

dacznia się już w dalszej części sceny z Odysem. Hekabe – widząc 
bezskuteczność swoich próśb – próbuje nakłonić do nich cór-
kę114, a zatem szuka innych, logicznie nasuwających się rozwią-

                  
114 Hekabe próbuje przekonać Polyksenę, żeby – poruszając swoimi proś-

bami ojcowskie uczucia Odysa – błagała go o litość. Scena ta przywodzi na myśl 
hiketeję opisaną w Iliadzie, podczas której Priam, przywołując pamięć Peleusa, 
a tym samym odwołując się do synowskich uczuć Achillesa, starał się wzruszyć 
młodego bohatera i spowodować wysłuchanie swoich próśb.  
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zań. W początkowej części wypowiedzi, którą protagonistka 
kieruje do Polykseny, dramaturg z naciskiem podkreśla darem-
ność115 błagań Hekabe. Wobec obojętności Odysa jej słowa, 
niczym rzucane na wiatr, uleciały w eter116, nie odnosząc jakie-
gokolwiek skutku (w. 334–335): 

 
ð qÚgater, oØmoˆ m łn lÒgoi prÕj a„qšra  
froàdoi m£thn `rifšntej ¢mfˆ soà fÒnou117.  
 
Z tym większą więc determinacją protagonistka nakłania 

córkę, by „głosem słowiczym, wszystkimi tonami” (w. 337–338) 
ona teraz prosiła Odyseusza o ratunek. Wzmianka o słowiczym 
głosie118 nasuwa widzom skojarzenia ze znanymi mitami. Eury-
                  

115 W dalszej partii sztuki w wypowiedzi Hekabe raz jeszcze – dość nieo-
czekiwanie – pojawi się stwierdzenie o jej daremnych, niepotrzebnych zatem 
rozważaniach na temat źródeł szlachetnego postępowania człowieka, które 
snuje w obliczu śmierci swojej córki, mówiąc: kaˆ taàta m�n d¾ noàj 

™tÒxeusen m£thn (w. 603).  
116 Wyobrażenie rzuconych w eter słów, które ulatują niczym strzały, 

przywodzi na myśl metaforyczne określenie Homera œpea pterÒenta – skrzy-
dlate słowa, występujące kilkadziesiąt razy zarówno w Iliadzie, jak i Odysei. 
Najczęściej, bo aż siedem razy, spotykamy tę metaforę w IV pieśni Iliady (w. 69, 
92, 203, 284, 312, 337, 369) i tyleż samo w XXII pieśni Odysei (w. 10, 150, 311, 
143, 366, 410, 436). W nielicznych tylko pieśniach eposów Homera wyrażenie 
to nie występuje. 

117 Eurypides, Hekabe, w. 334–335: 
Córko! Na próżno moje słowa idą 
Rzucane w eter, by cię wyrwać śmierci. 

118 Wzmianką o słowiku (spoÚdaze p£saj ést' ¢hdÒnoj stÒma fqogg¦j 

ƒe‹sa, m¾ sterhqÁnai b…ou w. 337–338) nawiązuje Eurypides do mitów, 
związanych z tym ptakiem. Pierwszy z nich, pochodzenia tebańskiego, zacho-
wany u Homera (Odyssea, w. 518 n.:  æj d' Óte Pandaršou koÚrh, clwrhˆj 

¢hdèn, / kalÕn ¢e…dVsin œaroj nšon ƒstamšnoio, / dendršwn ™n pet£loisi 

kaqezomšnh pukino‹sin, / ¼ te qam¦ trwpîsa cšei poludeukša fwn»n, / pa‹d' 

Ñlofuromšnh ”Itulon f…lon, Ón pote calkù / kte‹ne di'   ¢frad…aj, koàron 

Z»qoio ¥naktoj […]), wspomina o Aedon (etymologicznie łączony z nazwą 
słowika: ¢hdèn), córce Pandareosa, która zabiła swojego syna, Itylosa, sądząc, 
że zabija jedno z dzieci Niobe, której zazdrościła tak licznego potomstwa. 
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pides wykorzystuje ją dla podkreślenia lamentacyjnego tonu, do 
jakiego Hekabe zachęca córkę, by skruszyć nim twarde serce 
Odyseusza. Poeta wzbogaca zatem przemowę protagonistki  
o czytelne dla widzów nawiązanie, wzbudzając w nich tym 
silniejsze odczucie elementu œleoj tragedii. Dramaturg ukazuje 
równocześnie racjonalną stronę natury Hekabe, która umiejętnie 
operuje wszystkimi możliwymi do wykorzystania środkami 
perswazji, czemu dała wyraz w swoim agonie z Odysem. Teraz  
w hiketei Polykseny dostrzega ona jeszcze nadzieję na jej ocale-
nie. Sposób naświetlenia postaci protagonistki w scenie, rozgry-
wającej się pomiędzy matką a córką, dowodzi, że matczyna 
rozpacz nie odbiera Hekabe jasności myślenia. Przeciwnie, 
mobilizuje wszystkie jej zdolności intelektualne, by jak najwła-
ściwiej przygotować córkę do konfrontacji z takim przeciwni-
kiem, jakim jest Odys. Hekabe dobrze go zna i dlatego próbuje 
przewidzieć najskuteczniejszą metodę dotarcia do niego i pod-
powiedzieć ją Polyksenie (w. 339–341): 

 
prÒspipte d' o„ktrîj toàd' 'Odussšwj gÒnu  
kaˆ pe‹q'–œceij d ł prÒfasin· œsti g¦r tškna  
kaˆ tùde–t¾n s¾n ést' ™poikt‹rai tÚchn119.  

 

                  
Litując się nad jej cierpieniem, bogowie zamienili ją w słowika, który zawodzi 
swoje żałosne trele, opłakując syna. Inna opowieść, dotycząca słowika, łączy się 
z imieniem Prokne, córki Pandiona, władającego Atenami. Prokne poślubiła 
Tereusa, któremu urodziła syna Itysa. Mszcząc się na wiarołomnym mężu, 
który zgwałcił jej siostrę, Filomelę, Prokne zabiła syna, a przygotowaną z jego 
ciała potrawę dała do zjedzenia Tereusowi. Ten ruszył w pościg za ucieka-
jącymi siostrami, chcąc je zabić, jednak bogowie okazali im litość i przemienili 
w ptaki: Prokne w słowika, Filomelę w jaskółkę, a Tereusa w dudka (istnieją 
jeszcze inne warianty omawianych mitów). Słowiczy śpiew miał stać się 
synonimem przepełnionego bólem trenicznego zaśpiewu.  

119 Eurypides, Hekabe, w. 339–341: 
Przypadnij z jękiem do kolan Odysa, 
Skłoń go! – Argument – on także ma dzieci, 
Żeby nad twoim losem się zlitował.  
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Stara się nakłonić ją do wystąpienia przed nim w roli błagal-
nicy. Jako bezbronne dziecko ma upaść z jękiem do jego kolan, 
budząc tym samym ojcowskie uczucia Odysa, bo, jak argumentu-
je bohaterka, przecież i on ma dzieci. Zwłaszcza końcowa część 
toku myślenia Hekabe dowodzi przytomności jej umysłu, przeni-
kliwości w dokonywaniu analizy sytuacji, a nawet zdolności 
kalkulacji wówczas, gdy można by się było spodziewać jedynie 
jej lamentów, płynących z bezsilności i rozpaczy. W scenie tej 
Eurypides po raz kolejny dał dowód mistrzowskiego połączenia 
w postaci Hekabe burzy targających nią uczuć z przenikliwą 
logiką jej myśli i determinacją w walce o życie dziecka.  

Tymczasem spodziewana scena hikezji jednak nie następuje. 
Zamiast niej Polyksena wygłasza spokojną i pełną dystansu 
mowę, kontrastującą nie tylko z jej tragicznym położeniem, ale  
i z bezgraniczną determinacją matki. Dla wydobycia tego kontra-
stu dramaturg odwołuje się do ironii bohaterki – Polyksena nie 
dość, że nie korzy się przed Odysem, ale pozwala sobie jeszcze na 
ironiczny ton wobec niego (w. 342–345): 

 
Ðrî s', 'Odusseà, dexi¦n Øf' e†matoj  
krÚptonta ce‹ra kaˆ prÒswpon œmpalin  
stršfonta, m» sou prosq…gw genei£doj.  

q£rsei· pšfeugaj tÕn ™mÕn `Ikšsion D…a120.  
 
Polyksena z niezmąconą obojętnością komentuje dostrzeżo-

ne u Odysa gesty, świadczące o tym, że za wszelką cenę próbuje 
on nie dopuścić do hikezji. Chowa prawicę i odwraca się od 
swojej rozmówczyni, uniemożliwiając tym samym bezpośredni 
kontakt fizyczny poprzez dotyk, co jest zwyczajowym elementem 

                  
120 Ibidem, w. 342–346: 

Widzę, Odysie, jak chowasz prawicę 
Pod szatą, jak się ode mnie odwracasz, 
Bym nie dotknęła twojego policzka. 
Nie bój się. Mego Dzeusa Błagalników 
Unikniesz. 
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aktu błagalnego. W istocie scena ta przedstawia „antyhikezję”, 
demonstrowaną przez bohaterów: Odysa, który swoją postawą 
okazuje całkowity brak zainteresowania wobec ewentualnych 
próśb błagalnicy, oraz Polykseny, ostentacyjnie manifestującej, 
że – pomimo nalegań matki – nie zamierza wystąpić przed nim  
w roli hiketidy. Z wyczuwalną wyższością i ironicznym zdystan-
sowaniem Polyksena zapewnia równocześnie Odyseusza, że nie 
musi on obawiać się jej `Ikšsion D…a, a więc Dzeusa, opiekujące-
go się błagalnikami, bo nie ucieknie się do jego pomocy. Po tym 
wstępie następuje jej właściwa mowa. 

Analiza rhesis bohaterki pozwala dostrzec i docenić kunszt 
dramaturgiczny poety. Ujawnia się on w perfekcyjnej kompozycji 
mowy, zbudowanej z zachowaniem pewnej symetrii. Jej ramy 
stanowią dwa podobne stwierdzenia: jedno – otwierające, drugie 
– konkludujące. Pierwszym z nich jest lapidarnie wyrażone przez 
Polyksenę pragnieniem śmierci, by nie okazać się „podłą i tchórz-
liwą” (w. 346 i n.). Zostanie ono powtórzone w zakończeniu 
mowy, równie krótko i dobitnie, gdy młoda królewna powie: 
„podle żyć to straszna męka” (tÕ g¦r zÁn m¾ kalîj mšgaj pÒnoj 
w. 378). Część środkowa rhesis została natomiast oparta na 
antytetycznym zestawieniu dawnej świetności z obecnym, hań-
biącym ją położeniem niewolnicy, które każe jej dokonać dekla-
rowanego wyboru – dobrowolnej śmierci, w czym podobna jest 
do Achillesa w Iliadzie121. Warto też nadmienić, że akceptując 
swoją śmierć, Polyksena zajmuje w tej sprawie stanowisko, jakie 
zaprezentował Odys122 w dyspucie z Hekabe, gdy doradzał jej 
pogodzenie się z losem córki i zaprzestanie daremnej walki  
z koniecznością. Opowiadając się po stronie wyrażanych przez 
Odysa poglądów, Polyksena staje eo ipso w opozycji do własnej 
matki i reprezentowanej przez nią postawy.  
                  

121 Komentując postawę Polykseny, L. Battezzato stwierdza bowiem, że 
„Polissena, come l’Achille dell’Iliade, non accetta che la sua vita sia soggetta a un 
prezzo, e preferisce scrificarla »liberamente«” (op. cit., s. 29). 

122 J. Gregory, Euripides and the Instruction of the Athenians, Michigan 
1997, s. 95.  
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Polyksena postępuje zgodnie z męskim kodeksem hono-
rowym123, jak zauważa Luigi Battezzato, dodając następnie: 
„Polissena in effetti dà gratuitamente la propria vita, di sua 
voluntà, e proprio in questo consiste il comportamento nobile, 
non calcolatore; anche se a questo dare gratuitamente si accom-
pagna il sottointereso che Polissena avrà una qualche forma  
di riconoscimento”124. Jej poświęcenie, stwierdza E.A.M.E. 
O’Connor-Visser, jest unikalnym aktem szlachetności i bezintere-
sowności125, choć, w moim przekonaniu, kwestia ta może być 
przedmiotem dyskusji126. O’Connor-Visser zauważa następnie, że 
Polyksena jako jedyna odnosi w tej tragedii zwycięstwo, a jej 
poczucie godności wynosi ją ponad inne dramatis personae.  
W moim odczuciu bliższa prawdzie zdaje się opinia K. Matthies-
sena, który, komentując postawę Polykseny, stwierdza, że za-
mienia ona przymusową dla niej sytuację w akt demonstracji 

                  
123 L. Battezzato, op. cit., s. 27; zob. też: M. Heath, Iure principem locum ten-

et: Euripides’ Hecuba, „Bulletin of the Institute of Classical Studies” 34 (1987), 
s. 40–68. 

124 L. Battezzato, op. cit., s. 27.  
125 Ibidem, s. 27; E.A.M.E. O’Connor-Visser, Aspects of Human Sacrifice in 

the Tragedies of Euripides, Amsterdam 1987, s. 67. 
126„Polyksena nie przypomina ani Makarii, ani Menojkeusa, bo oni umiera-

li w imię dobra najbliższych, lub własnego państwa, natomiast Polyksena, 
zgadzając się na śmierć, nie pomaga swoim. Przeciwnie, ułatwia sytuację 
własnym wrogom, którzy dzięki temu mają nadzieję na rychlejszy powrót do 
domu. Zgodnie z greckim zwyczajem wymagana była »zgoda« ofiary na jej 
poświęcenie – zwierzę, które się opierało, nie było składane i dlatego właśnie 
zwierzęta »przygotowywano« do roli ofiary. Gdyby więc Polyksena opierała się, 
postawiłaby Achajów w trudnej dla nich sytuacji, albo też podzieliłaby los 
Ifigenii Ajschylosa, którą na ołtarz ofiarny powleczono zakneblowaną (por. 
Ajschylos, Agamemnon, w. 234–245). Z tego względu »poświęcenie« bohaterki 
na mogile Achillesa można by rozumieć nieco dwuznacznie, choć w tragedii 
kwestia ta nie została w zasadzie podjęta – mowa jest tylko o oddaniu czci 
największemu bohaterowi, który zażądał tej ofiary. Również Polyksena nie 
bierze pod uwagę owego »dwuznacznego« aspektu swej śmierci. Idąc na 
śmierć, myśli o sobie, o swojej dumie i godności, o czym świadczą przytaczane 
przez nią argumenty, o ile oczywiście nie odwołuje się do nich tylko po to, żeby 
uspokoić własną matkę” (J. Czerwińska, op. cit., s. 38).  
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wolności127, najsilniej zaakcentowany oczywiście w scenie jej 
śmierci.  

Postawa Polykseny zostaje zatem skontrastowana przez po-
etę z postawą Hekabe. Wobec cierpień matki młoda bohaterka 
wyraża wprawdzie głębokie współczucie, ale równocześnie karci 
ją za niegodne, poniżające zachowanie. Kierowanie do wrogów 
próśb i przyjęcie wobec nich roli błagalnicy Polyksena uważa za 
uwłaczające czci dawnej królowej Troi, a zarazem starej, zdanej 
na ich łaskę kobiety. Tej hańbiącej sytuacji nie zmienia – w jej 
odczuciu – fakt, że Hekabe walczy w ten sposób o życie własnego 
dziecka.  

Wzmianka o akcie błagalnym Hekabe nasuwa skojarzenie  
z obrazem słynnego aktu hiketeia Priama, opisanego przez Ho-
mera w Iliadzie (XXIV, w. 477–570). Zestawienie tych dwóch 
scen, Homerowej i Eurypidesowej, wydobywa podobne skontra-
stowanie pomiędzy osobami błagalników i błaganych, jakie 
zostało ukazane przez obydwu poetów. W Iliadzie błagalnikiem 
był Priam, stary król Troi, któremu przyszło się ukorzyć przed 
popędliwym, aroganckim młodzikiem, Achillesem, tu Hekabe-
staruszka, dawna trojańska królowa, zmuszona jest błagać nie 
mniej aroganckiego, ale przede wszystkim cynicznie wykorzystu-
jącego swoją pozycję zwycięzcy Odysa. Różny jest tylko przed-
miot próśb i ich efekt: tam – wydanie zwłok syna, które się 
powiodło, tutaj – prośby o ocalenie żyjącej jeszcze córki, które 
zostały odrzucone. Co więcej, decyzja ta zyskała aprobatę samej 
Polykseny. 

Z psychologicznego punktu widzenia stanowisko Polykseny 
w pełni uzasadnia perspektywa, z jakiej rozpatruje własne 
położenie. Znaczenie ma dla niej przede wszystkim upokarzająca 
ją odmiana losu po upadku Troi, zaś wartością nadrzędną, daleko 
ważniejszą niż życie, jest uniknięcie hańby niewoli i zachowanie 
własnej godności, zgodnie z przyjętymi przez nią kryteriami tego 
pojęcia. Dlatego staje w opozycji do matki, której wiek, doświad-

                  
127 K. Matthiessen, op. cit., s. 106. 
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czenie, a przede wszystkim instynkt macierzyński sprawiają, że 
za rzecz najważniejszą uważa walkę o zachowanie życia najbliż-
szych. Z tego powodu podejmuje walkę bezwarunkową i bez 
względu na cenę, choć z góry skazaną na przegraną. Różnicę 
stanowisk pomiędzy bohaterkami tłumaczy, bez wątpienia, młody 
wiek królewny: trudno jej zrozumieć postawę matki, skoro sama 
nie zaznała radości i trosk macierzyńskich. Nie może też dziwić, 
że demonstruje ona właściwą przecież swemu wiekowi bezkom-
promisowość i rozpatruje sytuacje życiowe jedynie z własnego 
punktu widzenia128. Hekabe przeciwnie, z perspektywy jej życia 
nie istnieje wartość wyższa niż ocalenie bliskich, w obliczu czego 
nie ma znaczenia jej osobiste ukorzenie się przed wrogiem. Jej 
wiek, a zwłaszcza doświadczenia wyniesione z wojny, która 
wniwecz obróciła potężne i słynące niegdyś z bogactw państwo 
Troi, nauczyły ją najwyżej cenić życie ukochanych osób. Teraz 
oni tylko są jej bezcennym skarbem i żadne upokorzenia nie 
potrafią jej powstrzymać przed determinacją, z jaką zmaga się, 
by uchronić ich przed zagładą. Są to uzasadnienia, które daje 
widzom poeta, skrupulatnie analizujący psychologiczne aspekty 
natury ludzkiej, wnikając w głąb indywidualnych uwarunkowań 
każdej z postaci.  

Pojawia się jednak pytanie do poety-dramaturga o cel takie-
go skontrastowania postaci obu bohaterek. O ile bowiem rozmi-
łowany w psychologii Eurypides-poeta czyni wiarygodnymi po-
stawy swoich bohaterów, pokazując, jakimi oni są, o tyle Eurypi-
des-dramaturg musi nam odpowiedzieć, dlaczego ich w taki spo-
sób kreuje, jaką rolę przeznacza w strukturze swojej tragedii 
każdej z dramatis personae. Można przypuszczać, że postać 

                  
128 Dlatego zbyt przesadne wydają się niektóre opinie na temat Polykseny, 

między innymi przywołany w tekście pogląd E.A.M.E. O’Connor-Visser czy 
stanowisko J. Gregory (op. cit., s. 95), z którymi spotykamy się w literaturze 
przedmiotu. Gloryfikują one postać tej bohaterki, rozpatrując jej postawę  
w oderwaniu od całego kontekstu tragicznego dramatu i nie dostrzegając przy 
tym subtelnie poprowadzonych relacji pomiędzy nią a matką. 
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Polykseny i reprezentowana przez nią postawa miały posłużyć 
uwydatnieniu pewnych aspektów sytuacji tragicznej protago-
nistki, czego bez wprowadzenia i takiego naświetlenia postaci 
młodej królewny nie można by było osiągnąć. Nie oznacza to 
oczywiście, że dramaturg zrezygnował z patosu wpisanego  
w postać Polykseny, jednak bez wątpienia jej cierpienie ma inny 
wymiar niż cierpienie starej królowej Troi, co zostało zaakcen-
towane aż nadto wyraziście w przebiegu całej tragedii. To Heka-
be okazuje się bohaterką prawdziwie tragiczną: utraciła pięć-
dziesięcioro dzieci (¹me‹j d ł pent»kont£ g' ¥mmoroi tšknwn  

w. 421) i – jak mówi – „jeszcze przed śmiercią umarła od nie-
szczęść” (tšqnhk' œgwge prˆn qane‹n kakîn Ûpo w. 431).  

Tymczasem Desmond Conacher dokonuje w swojej interpre-
tacji istotnego przesunięcia punktu ciężkości w ocenie obydwu 
bohaterek. Jego zdaniem nakreślenie postaci Polykseny w taki 
sposób, by stała się w sztuce paradygmatem tragicznej arete, 
miało posłużyć Eurypidesowi do zademonstrowania natury  
i rozmiaru upadku Hekabe129. W walce protagonistki o życie 
córki i ukaranie zbrodni na synu, które są przecież wyrazem jej 
miłości macierzyńskiej i naturalną konsekwencją realizowania 
praw związków rodzinnych, kedeia, uczony dostrzega jedynie 
hańbiące ją samoponiżenie przed wrogiem130. Pominięcie istot-
nego dla zrozumienia sztuki i jej tytułowej bohaterki motywu 
kedeia oraz miłości macierzyńskiej z równoczesnym zastąpie-
niem go tylko motywem zemsty, w zupełnie innym, niezgodnym 
z intencją autora świetle ukazują protagonistkę, deprecjonując 

                  
129 D.J. Conacher, Euripidean Drama. Myth, Theme and Structure, Toronto 

1967, s. 165. 
130 D.J. Conacher bardzo silnie akcentuje związek ukorzenia się Hekabe 

przed wrogiem z utratą jej króleskiej arete, pisząc: „In grovelling before her 
city’s enemies she has already shown a considerable decline in queenly aretê; 
then, in pandering to them with her daughter’s honour, she takes the final step 
in degradation” (ibidem, s. 162). Podobną opinię wyraża w dalszej części swoich 
rozważań (ibidem, s. 165).  
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jej postać i podejmowane przez nią działania. Dlatego trudno jest 
zgodzić się z opinią Conachera, która nie uwzględnia całej palety 
znaczeń kreślonych przez dramaturga.  

 
 
 

10. Stasimon pierwsze – dramaturgiczna retardacja  
 
 
Oczekiwana scena śmierci Polykseny zostaje poprzedzona 

zaśpiewem Chóru, wypełniającym pierwsze stasimon (w. 444–
483). Podobnie jak inne pieśni Trojanek, również i te nie nawią-
zują bezpośrednio do planu akcji, lecz wprowadzają rozległy 
plan komentarza. Branki trojańskie, śpiewając liryczną pieśń  
o czekającym je losie, rozważają, dokąd zostaną powiezione: czy 
do ziemi doryckiej131 (w. 450), czy do Tesalii, czy może na wyspę 
Delos lub do Aten. .Jak zauważa Matthiessen, kobiety z tak wy-
raźną sympatią wzmiankują Delos i Ateny, że nieomal cieszą się, 
że tam dotrą: „Dabei erwähnen sie Delos und besonders Athen 
mit deutlicher Sympathie, so dass man fast den Eindruck ge-
winnt, als wenn sie sich freuten, dorthin zu gelangen”132. Trojan-
ki łączą wymieniane miejsca z ich boskimi patronami, którym 
będą służyć.  

Należy podkreślić, że pierwsze stasimon wpisuje się w nurt 
refleksji Hekabe i Polykseny o wyraźnie antytetycznym charak-
terze. Pieśni Chóru dopełniają tym samym podkreślaną przez 
obie bohaterki zmianę ich losu. O ile jednak protagonistka i jej 
córka mówią głównie o nieszczęściach, które dotknęły przede 
wszystkim je same oraz ich najbliższych, o tyle „zwielokrotniony” 

                  
131 Wzmianka o ziemi doryckiej jest – jak zauważa J. Łanowski – anachro-

nizmem poety, ponieważ Peloponez „w czasach wojny trojańskiej nie był 
jeszcze dorycki, lecz achajski. Poeta popełnia anachronizm, przenosząc w prze-
szłość stosunki sobie współczesne” (op. cit., s. 482).  

132 K. Matthiessen, op. cit., s. 107. 
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głos branek, tworzących Chór, można odczytać jako vox populi. 
Stają się one bowiem reprezentantkami wszystkich kobiet tro-
jańskich oraz wyrazicielkami zarówno ich poglądów, jak i obaw  
o dalszy los (w. 479–483): 

 
     ê moi tekšwn ™mîn,                       
     ê moi patšrwn cqonÒj q',  

§ kapnù katere…petai,  
tufomšna, dor…kthtoj  
'ArgeČwn· ™gë d' ™n xe…- 
nv cqonˆ d¾ kšklhmai doÚ-  

     la, lipoàs' 'As…an,  

EÙrèpaj qerapn©n ¢ll£- 

     xas' “Aida qal£mouj133.  
 
W tych ostatnich wersach pieśni pierwszego stasimon znika 

już wcześniejszy ton wypowiedzi Chóru, o którym pisał Mat-
thiessen. Znajdujemy tu już jednoznacznie brzmiący, przygnębia-
jący lament nad utraconymi dziećmi, rodzicami i ojczyzną, poko-
naną przez Argiwów i dopalającą się w pożodze ognia. Wpraw-
dzie wcześniejszy ton pieśni Chóru może poświadczać opinię 
Matthiessena, jednak refleksje branek w drugiej antystrofie 
całkowicie od niego odbiegają.  

Eurypides wieńczy pieśni Chóru obrazowym, antytetycznym 
w swym charakterze zestawieniem domu, który zniewolone 
Trojanki zamienią na „Hadesowe komnaty”. Ta czytelna metafo-
ra, zestawiająca niewolniczy los kobiet z ich śmiercią, staje się 

                  
133 Eurypides, Hekabe, w. 479–493: 

Och, dzieci moje! 
Och, rodzice i kraju 
Znikający w dymie pożarów, 
Wzięty włócznią Argiwów, 
A ja, w obcej krainie 
Niewolnica, rzuciwszy Azję 
Poddana w służbę Europy 
Dom zamieniam na komnaty Hadesu.  
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zarazem poetycko ujętym wprowadzeniem i subtelną zapowie-
dzią sceny śmierci Polykseny. W ten sposób pierwsze stasimon, 
pełniąc funkcję retardacyjną, jest zarazem celowym elementem 
dramaturgii, kumulującym napięcie.  

 
 
 

11. Śmierć Polykseny  
 
 
Złożenie w ofierze Polykseny, podobnie jak i inne sceny 

śmierci, przedstawiane w tragedii, odbywa się poza oczyma 
widzów. Tego rodzju sceny z założenia nie należą więc do planu 
akcji, ale do planu komentarza. Ich przywołanie odbywa się 
zwykle za pośrednictwem relacji którejś z dramatis personae, 
często posłańca. Funkcję tę przyjmuje tu na siebie stary Talthy-
bios. Za jego pośrednictwem dramaturg przekazuje relację ze 
śmierci Polykseny. 

 
 

11.1. Relacja Talthybiosa 
 
Zawieszona na czas pierwszego stasimon (w. 444–483) akcja 

nabiera tempa w scenie drugiego epeisodion (w. 484–628), 
pomimo tego że znaczna jego część należy do planu komentarza, 
wprowadzonego przez relację Talthybiosa. Jest to postać kon-
struowana przez dramaturga w wyraźnym kontraście134 w sto-

                  
134 Postać Talthybiosa odbiega w tej tragedii od stereotypowego wizerun-

ku bezczelnego herolda i przypomina tę samą postać z Eurypidesowych 
Trojanek. Okazuje on wielkoduszność i współczucie kobietom dotkniętym 
nieszczęściem, a zwłaszcza protagonistce tragedii. Znacząca zmiana, jaką 
wprowadza tragik w stosunku do powszechnie w tragediach występujących 
postaci heroldów, służy podkreśleniu cierpienia ofiar wojny. Współczujący 
Talthybios, który stwierdza: „Takie rzeczy obwieszczać / Winien inny herold, 
bezlitosny / I o wiele bardziej ode mnie / Skory do czynów bezwstydnych”  
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sunku do innych postaci Achajów: Odyseusza i Agamemnona. 
Talthybios to bowiem natura szlachetna135, współczująca. Jego 
wypowiedź otwiera Eurypides wezwaniem do Dzeusa. Może ono 
stanowić rodzaj polemiki z myślą, wyrażoną przez niego później 
w słynnym hymnie Hekabe do Dzeusa w Trojankach (w. 884–
888)136. Tutaj Talthybios, komentując nieszczęścia Hekabe, 
zwraca się do Dzeusa słowami (w. 488–490): 

 
ð Zeà, t… lšxw; pÒter£ s' ¢nqrèpouj Ðr©n;  
À dÒxan ¥llwj t»nde kektÁsqai m£thn,  

[yeudÁ, dokoàntaj daimÒnwn e Łnai gšnoj]137. 
 
Zwątpienie w boską opatrzność, czuwającą nad losem czło-

wieka, nasuwa starcowi greckiemu widok trojańskiej królowej 
(w. 492–500). Staje się to równocześnie pretekstem do ponow-
nego zastosowania przez Eurypidesa powracającego wciąż w tej 
sztuce antytetycznego zestawienia losów ludzkich, zwłaszcza zaś 
losów Hekabe. Ta część wypowiedzi Talthybiosa stanowi zara-

                  
(w. 786–789), nie przystaje do tradycyjnej wizji bezwzględnego i bezdusznego 
herolda, jak to miało miejsce np. u Eurypidesa w Heraclidae (w. 55 n.) czy  
u Ajschylosa w Supplices (w. 836). 

135 W. Schmid, O. Stählin, op. cit., s. 466.  
136 Euripides, Troiades, w. 884–888: 
    Ð gÁj Ôchma k¢pˆ gÁj œcen ›dran,  

     Óstij pot’ e Ł sÚ, dustÒpastoj e„dšnai,  

     ZeÚj, e‡t’ ¢n£gkh fÚseoj e‡te noàj brotîn,  

     proshux£mhn se· p£nta g¦r di’ ¢yÒfou  

     ba…nwn keleÚqou kat¦ d…khn t¦ qn»t’ ¥geij.  

Szczegółowo analizuję kwestię hymnu Hekabe do Dzeusa w Trojankach  

w artykule: J. Czerwińska, Hymny do Dzeusa w Trojankach Eurypidesa (The 

Hymn to Zeus in Euripides’ Trojan Women), [w:] Hymn antyczny i jego recepcja, 
red. J. Czerwińska, Łódź 2003, s. 83–92. 

137 Eurypides, Hekabe, w. 488–490: 
Dzeusie, co myśleć? Czy patrzysz na ludzi, 
Czy tylko próżno tak o tobie mówią… 
[Kłamstwa i myślą: „Bogowie istnieją?”]. 
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zem rodzaj retardacji, po której następuje jego relacja z dokona-
nego już aktu ofiarowania Polykseny138. Dla naświetlenia posta-
wy młodej bohaterki podczas relacjonowanej sceny poeta odwo-
łuje się do osobistych komentarzy Talthybiosa, jego opisu reakcji 
achajskiego wojska, a w końcu do dwukrotnie przywoływanych 
przez niego słów jej samej. Wyniosłą obojętność Polykseny  
w obliczu śmierci i dumę, którą okazuje wobec zebranych żoł-
nierzy, oddają jej słowa, kierowane do zebranych Achajów  
(w. 548–549): 

 
˜koàsa qnÇskw· m» tij ¤yhtai croÕj  
toÙmoà· paršxw g¦r dšrhn eÙkard…wj139.  
 
Dobrowolność śmierci podkreśla wyrażanym życzeniem, by 

nikt nie dotykał jej ciała – sama nadstawi kark na cios ofiarny. 
Polyksena demonstruje w ten sposób poczucie własnej wolności, 
która – w jej przekonaniu – stoi w sprzeczności z potraktowa-
niem jej jak zwierzę ofiarne140, prowadzone na śmierć, co nie 

                  
138 Szczegółową analizę tej sceny przeprowadzam w książce Człowiek Eu-

rypidesa… (s. 33–42, 79–80), opisując postać Polykseny w Hekabe. 
139 Eurypides, Hekabe, w. 548–549: 

Umieram chętnie – niech nikt mego ciała 
Nie tknie – bez trwogi kark pod cios nadstawię.  

140 U widzów te słowa Polykseny musiały – poprzez kontrast – wywołać 
skojarzenia z inną postacią, dobrze znaną z mitologicznego cyklu wojny 
trojańskiej. Była nią, przedstawiona przez Ajschylosa w Agamemnonie, Ifigenia, 
którą z zakneblowanymi ustami, opierającą się śmierci, powleczono na ołtarz 
ofiarny (w. 224–247):  

    œtla d' oân qut¾r genšsqai  

       qugatrÒj, gunaikopo…nwn  

         polšmwn ¢rwg¦n  

     kaˆ protšleia naîn.  

   lit¦j d� kaˆ klhdÒnaj patróouj                                [¢nt. e.  

    par' oÙd�n a„î te parqšneion  

       œqento filÒmacoi brabÁj.  

   fr£sen d' ¢Òzoij pat¾r met' eÙc¦n  
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przystoi godności królewny. Bez przymusu chce wejść w dzie-
dziny Hadesa, by w podziemiu nie nazwano jej niewolnicą. 
Motyw ten powróci w jej dalszych słowach, kierowanych do 
Neoptolemosa, któremu przypadł zaszczyt celebrowania aktu 
ofiarnego na grobie ojca. Polyksena, rozrywając wówczas swoją 
szatę, pozostawiła synowi Achillesa wybór miejsca, w które 
ugodzi ją jego miecz ofiarny (w. 563–565). Dopełnieniem tego 
obrazu jest nieco wcześniejsza wypowiedź Talthybiosa. Z głębo-
kim podziwem komentuje on odwagę i godność królewny, gdy  
w geście przyzwolenia na śmierć odsłania swoje piękne, posą-
gowe ciało, przyklękając w oczekiwaniu na śmiertelny cios  
(w. 557–562). Swoją relację Talthybios kończy opisem wrażenia, 
jakie na zgromadzonym wojsku wywarła postawa młodziutkiej 
bohaterki (w. 572–580). Jej portret, a zwłaszcza podziwiane 
przez posłańca i greckich żołnierzy cechy, poeta kreuje z wielką 
konsekwencją, odwołując się między innymi do komentarzy 
Chóru, który już wcześniej podkreślał związek szlachetnego 
pochodzenia Polykseny z jej pełnym godności zachowaniem  
(w. 379–381):  

 
                  

   d…kan cima…raj Ûperqe bwmoà  

   pšploisi peripetÁ pantˆ qumù  

    pronwpÁ labe‹n ¢šrdhn,  

     stÒmatÒj te kalliprórou  

      fulak´ katasce‹n  

      fqÒggon ¢ra‹on o‡koij.  

    b…v calinîn d', ¢naÚdJ mšnei,                                [str. z.  

    krÒkou baf¦j [d'] ™j pšdon cšousa,  

      œball' ›kaston qut»- 

   rwn ¢p' Ômmatoj bšlei filo…ktJ,  

  pršpousa tëj ™n grafa‹j, prosennšpein  

     qšlous', ™peˆ poll£kij  

   patrÕj kat' ¢ndrînaj eÙtrapšzouj  

 œmelyen, ¡gn´ d' ¢taÚrwtoj aÙd´ patrÕj  

   f…lou tritÒspondon eÜpotmon  

     paiîna f…lwj ™t…ma.  
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deinÕj carakt¾r k¢p…shmoj ™n broto‹j  

™sqlîn genšsqai, k¢pˆ me‹zon œrcetai  
tÁj eÙgene…aj Ônoma to‹sin ¢x…oij141.  
 
Wykreowane przez tragika cechy królewny, tworzące jej 

spójny portret psychologiczny, który wyłania się zarówno ze 
sceny rozmowy z Odysem, jak i z opisanej przez Talthybiosa 
sceny jej śmierci, stały się, bez wątpienia, powodem powstania 
cytowanej już opinii L. Battezzato na temat postępowania Polyk-
seny, wpisującego się w normy zachowań męskiego kodeksu 
honorowego142. Komentując przytoczoną powyżej wypowiedź 
Chóru branek trojańskich, badacz stwierdza następnie, że – 
zdaniem kobiet – Polyksena okazuje się godna swojego szlachet-
nego pochodzenia, ponieważ nie umiera jako niewolnica, a więc 
pod przymusem: „Il coro immediatamente nota che Polissena si è 
dimostrata ‘degna’ della propria origine nobile (w. 380–381) 
rifiutando di morire da schiava”143. Ten aspekt postaci Polykseny 
spowodował zapewne, że Talthybios z nieukrywanym wzrusze-
niem i dumą nieomal ojcowską konkluduje swoją relację z jej 
ofiarowania słowami (w. 580–582): 

 
toi£d' ¢mfˆ sÁj lšgwn  
paidÕj qanoÚshj, eÙteknwt£thn tš se  
pasîn gunaikîn dustucest£thn q' Ðrî144.  
 

                  
141 Eurypides, Hekabe, w. 379–381: 

Jakże potężne i widome znamię 
Wśród ludzi nosi dobry ród i rośnie 
Sława szlachetna śród godnych szlachectwa.  

142 L. Battezzato, op. cit., s. 27; zob. też: M. Heath, op. cit., s. 40–68. 
143 L. Battezzato, op. cit., s. 29.  
144 Eurypides, Hekabe, w. 580–582: 

 Tak o twojej córce 
Umarłej mówią – widzę w tobie z matek 
Najnieszczęśliwszą, najszczęśliwszą razem.  
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Mowa Talthybiosa kończy się bezpośrednim odniesiem do 
sytuacji Hekabe. Zestawienie terminów, odnoszonych do prota-
gonistki tragedii: eÙteknwt£thn (‘najszczęśliwsza z powodu 
dzieci’) oraz dustucest£thn (‘najnieszczęśliwsza’), zwłaszcza  
z towarzyszącym im rzeczownikiem gunaikîn (‘spośród ko-
biet’), w kontekście sztuki, a zwłaszcza w kontekście postaci 
Polykseny, wymownie podkreśla sytuację tragiczną Hekabe. Choć 
ma podstawy, by odczuwać dumę z powodu godnej podziwu 
postawy córki, to jednak świadomość, jaka ona była, tym silniej 
rani matczyne serce, pogłębiając jedynie żal po jej utracie. Motyw 
ten rozwinie protagonistka w swojej mowie. 

 
 
11.2. Rhesis Hekabe 
 

Rhesis Hekabe – z uwagi na jej charakter – została określona 
przez Matthiessena145 epitaphios (w. 585–602). Słuszność tej 
uwagi uzasadnia lamentacyjny ton wypowiedzi protagonistki, 
bolejącej nad stratą córki i skarżącej się na ogrom nieszczęść, 
które spadają na nią jedno po drugim. Pogrążona w bólu do-
strzega tylko jedną pociechę: szlachetną postawę Polykseny, 
która spotkała się z uznaniem i podziwem. W nawiązaniu do 
zachowania córki w obliczu śmierci bohaterka snuje refleksje na 
temat natury człowieka, porównując ją z ziemią, wydającą plony 
(w. 592–602)146. Kieruje więc swoje myśli w dziedzinę dociekań 
źródeł zła i dobra w człowieku. Intelektualny ton tych rozważań 
ma odwrócić jej uwagę od istoty problemu i wyciszyć odczuwaną 
rozpacz. Dłuższy passus przemyśleń na ten temat kończy jednak 
Hekabe nieoczekiwanym stwierdzeniem o daremnym wysiłku 
rozstrzygania przez nią kwestii etycznych (w. 603): 

 

                  
145 K. Matthiessen, op. cit., s. 107. 
146 Szerzej na ten temat piszę w Człowiek Eurypidesa…, s. 98–100.  
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kaˆ taàta m łn d¾ noàj ™tÒxeusen m£thn147.  

 

W szerszym kontekście stwierdzenie to może oznaczać rów-

nież płonne nadzieje, jakie wiązała z próbą zaprzątnięcia swoje-

go umysłu kwestiami natury ogólnej, by ulżyć sobie w cierpieniu. 

W tym miejscu nasuwa się pytanie, czemu Eurypides powraca 

wielokrotnie do motywu daremnych, jak się okazuje, usiłowań 

bohaterki pokierowania losem swoim i najbliższych. Raz już 

przecież, w rozmowie z Polykseną, wyraziła tę myśl expressis 

verbis, gdy uzmysłowiła sobie, że próby przekonania Odysa  

i Polykseny spełzły na niczym, a więc jej działania i wysiłki nie 

odniosły żadnego skutku (w. 334–335):  

 
ð qÚgater, oØmoˆ m łn lÒgoi prÕj a„qšra  
froàdoi m£thn ·ifšntej ¢mfˆ soà fÒnou148.  

 

Wyraźna dbałość dramaturga o silne zaakcentowanie tej 

kwestii wiąże się, w moim odczuciu, z chęcią ukazania nie tyle 

bezradności Hekabe wobec losu i ogromu nieszczęść, ale przede 

wszystkim ma na celu wyeksponowanie tragicznego osamotnie-

nia bohaterki. Wyzuta ze swej dawnej dumy (w. 622–623: 

fron»matoj toà prˆn steršntej), zmaga się z losem bez wsparcia 

nawet ze strony najbliższych, także córki Polykseny, która  

z własnych powodów poddała się woli i decyzji znienawidzonego 

przez Hekabe Odysa. Poeta umiejętnie kumuluje zatem element 

œleoj tragedii w kontekście postaci protagonistki. Temu też 

celowi służy podkreślanie jej bezradności wobec naporu nie-

szczęść i daremności przeciwstawiania się temu w samotnej 

walce z przeznaczeniem.  

                  
147 Eurypides, Hekabe, w. 603: 

– Ale na próżno umysł mój w to godzi! 
148 Ibidem, w. 334–335: 

Córko! Na próżno moje słowa idą 

Rzucane w eter, by cię wyrwać śmierci.  
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Rhesis Hekabe kończy Eurypides gnomą149, która stanowi 
rodzaj konkluzji jej wywodów, wpisujących się w filozoficzną 
warstwę dramatu. Wobec nietrwałości bogactw i sławy, będą-
cych jedynie ulotnym pozorem szczęścia, tylko tego człowieka 
można nazwać szczęśliwym, któremu dzień nie przyniósł cier-
pienia (w. 627–628)150:  

 
 ke‹noj Ñlbiètatoj,  

ÓtJ kat' Ãmar tugc£nei mhdłn kakÒn151.  
 
Nie jest to jedyne miejsce, w którym możemy znaleźć filozo-

ficzne rozmyślania tytułowej bohaterki152 nad istotą ludzkiej 

                  
149 Twórczość dramaturgiczna Eurypidesa słynęła z bogactwa i różnorod-

ności form gnomicznych, które charakteryzowały się niezwykłą celnością i – co 
oczywiste – lapidarnym sposobem ujmowania myśli. Za szczególnie interesują-
ce z punktu widzenia retorycznej wartości gnom można uznać ich użycie jako 
środka dramaturgicznego. W strukturze tragedii mógł on pełnić funkcję 
ekspozycyjną bądź pointującą. Sentencje w pozycji finalnej mogą wypowiadać 
osoby, do których należy dłuższy wywód, jak ma to miejsce w przypadku 
omawianej gnomy, która zamyka monodię Hekabe. Heinrich Lausberg zwraca 
uwagę, że „finalna pozycja sententia w obrębie enthymema jest modelowym 
przypadkiem dla końcowej pozycji sentencji po długim toku myśli, który, na 
sposób argumentatio może mieć charakter konkluzywny, albo, na sposób 
narratio, charakter deklaratywny. Sententia w jej finalnej pozycji określa się 
mianem epifonemu (epiphonema): Quint. VIII, 5, 11 est enim epiphonema rei 

narratae vel probatae summa clamatio: ‘tante molis erat Romam condere 

gentem!’ (Verg., Aen. I, 33)” (H. Lausberg, Retoryka literacka, przekł. A. Gorz-
kowski, Bydgoszcz 2002, s. 474). 

150 Myśl ta powróci w rozważaniach Cycerona (De finibus II, 13), który, 
powołując na się na autorytet Enniusza, stwierdza: „hoc dixerit potius Ennius: 
»Nimium boni est, cui nihil est [in diem (suppl. Ribbeck)] mali«. nos beatam 
vitam non depulsione mali, sed adeptione boni iudicemus, nec eam cessando, 
sive gaudentem, ut Aristippus, sive non dolentem, ut hic, sed agendo aliquid 
considerandove quaeramus”.  

151 Eurypides, Hekabe, w. 627–628: 
 Ten jest najszczęśliwszy, 
Któremu żaden dzień nie niesie nieszczęść. 
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physis i losem człowieka. Już wkrótce w rozmowie z Agamemno-

nem rozważać będzie kwestię wolności i zniewolenia. Zanim 

jednak to nastąpi, Hekabe będzie musiała zmierzyć się z nowym 

ciosem, śmiercią syna Polydora. 

W tym miejscu kończy się pierwsza część sztuki, której war-

stwę mitologiczną wypełniała opowieść o Polyksenie. Pojawiały 

się w niej oczywiście już od prologu informacje na temat Polydo-

ra. Pełnią one funkcję pomostów, spajających w całość ten wy-

raźnie dwudzielny dramat. Dbałość o ciągłe jego łączenie zoba-

czymy również w partii następnej, poświęconej Polydorowi. Tam 

funkcję tę pełnić będą wzmianki na temat Polykseny. 

 

 

 

12. Stasimon drugie  
 

 

Konstrukcyjnie na drugie stasimon składają się strofe, anti-

strofe i epodos. Tematycznie zaś można dokonać jego podziału  

na dwie zasadnicze części. Pierwszą z nich jest odnajdywanie  

w przeszłości źródeł obecnego nieszczęścia, drugą zaś – ukazanie 

powszechnego charakteru nieszczęść, niesionych przez wojnę, 

czego egzemplifikację stanowią na równi losy kobiet trojańskich 

i greckich. W ten sposób dramaturg obrazuje w tej sztuce ideę 

powszechnego cierpienia.  

 

 

                  
152 Eric Robertson Doods uznał wypowiedź Hekabe za osobisty pogląd Eu-

rypidesa. Uczony, analizując sytuacje, gdy bohater Eurypidejski staje się porte-

parole autora, stwierdza, że o ile poglądy dramatis personae (zwykle są to 

kobiety), które stanowią wykładnik di£noia, oddzielają się od màqoj, to wtedy 

można przypuszczać, że bohater jest wyrazicielem poglądów samego poety 

(E.R. Doods, Euripides und das Irrationale, „Euripides. Wege der Forschung”, 

Darmstadt 1968, s. 63). 
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12.1. Zależność t¦ nànt¦ nànt¦ nànt¦ nàn od tttt¦¦¦¦ prÒteronprÒteronprÒteronprÒteron: teraźniejszość  
ze źródłem w przeszłości 

 
Kolejne zawieszenie akcji następuje w drugim stasimon. Poe-

ta wykorzystuje pieśni Chóru, których charakter pozwala ode-
rwać się od rozgrywających się bezpośrednio na scenie wyda-
rzeń. Sięga do poprzedzającej plan akcji przeszłości, która – jak 
śpiewają branki trojańskie – zaciążyła na ich obecnym losie.  

Chór rozpoczyna swą pieśń od wspomnień o wyprawie Alek-
sandra, która zapoczątkowała jego związek z Heleną (w. 629–
637). Ten moment kobiety określają początkiem cierpień, jakie 
zaczęły na nie spadać. W antystrofie powracają do wydarzeń 
jeszcze wcześniejszych, nawiązując do słynnego sądu Parysa na 
Górze Idejskiej, poprzedzającego wyprawę (w. 639–647): 

 
pÒnoi g¦r kaˆ pÒnwn      

¢n£gkai kre…ssonej kukloàntai  

koinÕn d' ™x „d…aj ¢no…aj  
kakÕn t´ Simount…di g´  

Ñlšqrion œmole sumfor£ t' ¢p' ¥llwn.  
™kr…qh d' œrij, §n ™n ”I- 
dv kr…nei triss¦j mak£rwn  

pa‹daj ¢n¾r boÚtaj,  

™pˆ dorˆ kaˆ fÒnJ kaˆ ™mîn mel£qrwn lèbv153.                                
 

                  
153 Eurypides, Hekabe, w. 639–647: 

 Trudy i cięższe od trudów 
Konieczności wiążą się kręgiem 
Z szału jednego dla wszystkich wspólne 
Klęski dla ziemi nad Simoejsem. 
Zguba przyszła i klęska z rąk innych, 
Rozsądzono spór, który na Idzie 
Wśród trzech cór nieśmiertelnych 
Sądzi mąż – pasterz wołów 
Na broń i mord, i ruinę domów. 
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Brzemienna w skutkach decyzja pasterza-Priamidy spowo-
dować miała klęskę Ilionu i zagładę całego narodu Trojan. Jeden 
człowiek zadecydował zatem o tragicznym losie tak wielu, stając 
się równocześnie źródłem obecnych nieszczęść. Fakt, że właśnie 
poprzez zwielokrotniony głos Chóru kobiet, bezbronnych bra-
nek, pozwala poeta lamentować nad losem, który dotknął cały 
naród trojański, powoduje wzmocnienie lirycznej siły oddziały-
wania tej partii sztuki. 

 
 

12.2. Powszechny charakter nieszczęść 
 
Ten standardowy, zdawać by się mogło, ekskurs na temat 

przyczyn wojny trojańskiej, kończy jednak poeta dość nieocze-
kiwanie (w. 650–656). Każe brankom trojańskim odejść od 
opłakiwania własnych nieszczęść i zwrócić się ku tym, które 
spotkały kobiety greckie, nie mniej doświadczone przez losy 
wojny niż one same. Dramaturg wydobywa zatem powszechny 
charakter zła, spowodowanego wojną, pochylając się nad losem 
ofiar po obu walczących ze sobą stronach. Zastanawiające jest 
jednak to, że z tylu greckich poleis, biorących udział w wojnie 
trojańskiej, przywołuje akurat Spartę, żaląc się nad nieszczę-
ściami lakońskiej dziewczyny, która wylewa swe łzy nad nurtem 
Eurotasu (w. 650–651): 

 
stšnei dł ka… tij ¢mfˆ tÕn eÜroon EÙrètan  

L£kaina polud£krutoj ™n dÒmoij kÒra154. 
 
Po lekturze tych wersów skojarzenia mogą nasuwać się sa-

me nawet współczesnym nam odbiorcom tragedii, a cóż dopiero 
ówczesnym widzom, którzy w roku wystawienia sztuki Eurypi-

                  
154 Ibidem, w. 650–652: 

A i nad pięknym nurtem Eurotasu 
Jęczy i łez mnóstwo wylewa dziewczyna lakońska 
W swym domu.  
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desa (ok. 424 r. p.n.e.) już od kilku lat zmagali się z trudami 
wojny peloponeskiej (rozpoczęła się w 431 r. p.n.e.), toczącej się 
pomiędzy Atenami i Spartą. Naświetlenie kataklizmu wojny  
z perspektywy obu walczących narodów to także, bez wątpienia, 
nawiązanie do rozpowszechnionego w epoce sofistycznej rela-
tywizmu, skłaniającego do ujmowania problemów z dwu prze-
ciwnych stron. Stosowana w retoryce metoda konfrontowania ze 
sobą przeciwstawnych stanowisk była doskonale znana i wyko-
rzystywana nagminnie przez rozmiłowanego w sztuce retorycz-
nej Eurypidesa, zwłaszcza w jego słynnych agonach. Konkluzja, 
wypływająca z dotychczasowych rozważań, narzuca się więc 
sama: ten krótki passus (w. 650–651 i dalsze wersy), należący do 
omawianego stasimon, z dużym prawdopodobieństwem można 
uznać za zamierzone nawiązanie Eurypidesa do czasów mu 
współczesnych, do których czyni odniesienie, sięgając po ko-
stium mitologiczny.  

Ukazanie wojny jako problemu o charakterze panhelleńskim 
nie było w ówczesnych czasach sprawą odosobnioną. Zdeklaro-
wany przeciwnik wojny, Arystofanes, przedstawił w komediowej 
szacie to samo zagadnienie w swojej Lizystracie (wystawiona  
w 411 r. p.n.e.). Walczącymi o przywrócenie pokoju bohaterkami 
tej komedii były, prócz tytułowej Atenki, także przedstawicielki 
innych państw, ścierających się w wojnie peloponeskiej, a wśród 
nich także Lakonka Lampito155. Trudno jest jednak orzec, czy 

                  
155 Stosując niekonwencjonalne metody walki z mężczyznami, zdołały do-

prowadzić do zakończenia konfliktu zbrojnego, wypowiadając „wojnę płci” 
swoim mężom. Ważne było jednak to, co w rezultacie przesądziło o ich sukce-
sie, a mianowicie zaangażowanie wszystkich kobiet (niezależnie od kraju ich 
pochodzenia), które włączyły się do tego osobliwego spisku (Aristophanes, 
Lysistrata, w. 37–41):  

  Perˆ tîn 'Aqhnîn d' oÙk ™piglwtt»somai  

        toioàton oÙdšn, ¢ll' ØponÒhson sÚ moi.  

        —Hn d� xunšlqws' aƒ guna‹kej ™nq£de,  

        a† t' ™k Boiwtîn a† te Peloponnhs…wn  

        ¹me‹j te, koinÍ sèsomen t¾n `Ell£da.  
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inspirację do panhelleńskiego ujęcia tej kwestii mógł Arystofanes 
odnaleźć w analizowanej pieśni Chóru, czy w innym utworze 
Eurypidesa, wielokrotnie przemawiającego ustami swoich dra-

matis personae przeciw wojnie. Komediopisarz był, bez wątpie-
nia, zafascynowany jego twórczością i doskonale w niej obezna-
ny, ale to jeszcze za mało, by stawiać jako pewnik rozważaną 
tezę, która wymaga głębszego zbadania. I choć wskazana zbież-
ność może być przypadkowa, to jednak jest pewne, że zarówno 
tragedia Eurypidesa, jak i komedia Arystofanesa wpisują się  
w ten nurt tematyczny poezji.  

Stasimon zamykają wersy, które dają sugestywny i niezwy-
kle dramatyczny obraz rozpaczy, odczuwanej przez matkę po 
stracie dzieci (w. 653–656): 

 
poli£n t' ™pˆ kr©ta m£thr  
tšknwn qanÒntwn  

t…qetai cšra drÚptetai parei£n,  

d…aimon Ônuca tiqemšna sparagmo‹j156.  
 

Słowa pieśni Chóru łączą się wprawdzie bezpośrednio z ana-
lizowanymi wcześniej wierszami (w. 650–651) i w ich kontek-
ście powinny być rozpatrywane, jednak z uwagi na to, że niosą 
one bardziej uniwersalne przesłanie, wynika ich szczególna rola 
w strukturze tragedii. Zamieszczenie ich w końcowej partii 
stasimon nie było z pewnością przypadkowe. W wyraźnym 
zaakcentowaniu w tym miejscu, że ból z powodu śmierci dzieci 
jest dla każdej matki ciosem największym ze wszystkich, należy 
doszukiwać się celowego zamysłu, który staje się jasny w kon-
tekście mających już za chwilę rozegrać się wydarzeń w trzecim 
epeisodion. Wówczas to Hekabe dowie się o śmierci swojego 

                  
156 Eurypides, Hekabe, w. 654–656: 

 Matka po śmierci swych dzieci 
Tłucze pięściami po siwej głowie, 
Rozdziera policzki kalecząc je krwawymi paznokciami. 
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kolejnego dziecka. Myśl, która zamyka stasimon, w istocie otwie-
ra zarazem kolejne epeisodion, antycypując157 niejako dalszy 
rozwój akcji. Pomimo tego, że na ogół pieśni Chóru nie włączają 
się bezpośrednio w nurt wydarzeń scenicznych, to jednak w tym 
przypadku stanowią one subtelne wprawdzie, ale czytelne do 
nich nawiązanie, a zarazem ich zapowiedź. 

 
 
 

13. Śmierć Polydora 
 
 
Jeszcze nie wybrzmiały złowróżbne słowa, zamykające dru-

gie stasimon, a na scenie pojawia się ze straszną nowiną Służeb-
na, wysłana po wodę do obmycia ciała Polykseny. Powraca ona 
jednak nie z wodą, ale z wyrzuconym na brzeg ciałem Polydora, 
spowitym w całun (to jeszcze jedna klamra spajająca obie części 
tragedii). Jest to szczególny moment w dramaturgii sztuki – 
kulminacyjny punkt cierpień protagonistki, który stanie się dla 
niej momentem przełomowym. Wyrywając ją z letargu bólu, 
wyzwoli w niej ogromną siłę i determinację do działania, które 
nie będzie się już ograniczać, jak do tej pory, tylko do perswazji 
słownej. Od słów przejdzie teraz do czynów równie strasznych 
jak te, których sama zaznała. Zobaczymy więc bohaterkę, której 
postawa kontrastować będzie z jej wcześniejszym obrazem, 
przekazanym przez poetę w pierwszej części dramatu.  

Hekabe, nieprzygotowana na nowy cios, nie rozumie naj-
pierw słów Służebnej, zawodzącej nad jej losem. Protagonistka 
sądzi, że falę lamentów wiernej służącej wzbudził widok mar-

                  
157 Wskazane wiersze można oczywiście uznać za rodzaj bezpośredniej 

antycypacji wydarzeń, mających nastąpić w trzecim stasimon, jednak należy 
przypomnieć, że z właściwą ich antycypacją spotkaliśmy się już w prologowej 
części sztuki, w której Zjawa Polydora zapowiedziała zarówno śmierć Polykse-
ny, jak i swoją własną.  
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twego ciała Polykseny, które – jak przypuszcza – przyniosła  
z sobą w całunie. Zaprzeczenie Służebnej nasuwa Hekabe prze-
rażającą myśl, że ma przed sobą martwe ciało Kasandry. Wów-
czas kobieta, zwracając się do swej pani ze słowami: zîsan 
lšlakaj, tÕn qanÒnta d' oÙ stšneij („mówisz o żywej, nie 
płaczesz nad zmarłym” w. 678), odsłania całun, ukazując Hekabe 
ciało jej syna, Polydora. Porażona tym widokiem protagonistka 
rozpoczyna swą „pieśń bólu” – „un canto di dolore”, jak pisze  
A. Garzya158. A. Lesky zaś stwierdza, że „musimy zdać sobie 
sprawę z natężenia wyrażonej w tym lamencie żałości, jeśli 
chcemy zrozumieć Hekabe na końcu sztuki”159. Jej szalona  
pieśń (bakce‹on nÒmon) z inspiracji ducha zemsty, Alastora (™x 
¢l£storoj), dopiero się jednak zaczyna (w. 685–687):  

 
a„a‹, kat£rcomai gÒwn,  
bakce‹on ™x ¢l£storoj  

¢rtimaqÁ nÒmon160.  
 
Swój finał znajdzie w akcie strasznej zemsty. Zanim jednak 

do tego dojdzie, Hekabe musi wiedzieć, komu ma ją wymierzyć. 
Następuje więc sekwencja pytań, z którymi matka zwraca się do 
martwego syna. Ich retoryczny, z uwagi na okoliczności, charak-
ter sprawia, że nabierają one szczególnie dramatycznego wymia-
ru. Stawiając je, protagonistka daje, bez wątpienia, upust swoim 
emocjom, ale nie do tego tylko ogranicza się ich rola. Pytania te  
w istocie zadaje ona sobie samej, próbując za ich pomocą upo-
rządkować myśli i wyciągnąć z nich wnioski (w. 694–697): 
                  

158 A. Garzya, op. cit., s. 88. W tej części sztuki, jak zauważa A. Lesky, „poeta 
umieścił kommos zawierający recytacje służącej i przodownicy chóru; w partii 
Hekabe dominują dochmeje, a między nimi pojawiają się pojedyncze trymetry” 
(A. Lesky, Tragedia grecka, przekł. M. Weiner, Kraków 2006, s. 383). 

159 A. Lesky, Tragedia grecka…, s. 383.  
160 Eurypides, Hekabe, w. 685–687: 

Aiai, jęk zaczynam, 
Płacze szalone, których mnie nauczył 
Przed chwilą jakiś Duch Zguby.  
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ð tšknon tšknon tala…naj matrÒj,  

t…ni mÒrJ qnÇskeij,  
t…ni pÒtmJ ke‹sai;  

prÕj t…noj ¢nqrèpwn;161 
 

Zastanawia się zatem, jaką śmiercią (t…ni mÒrJ) zmarło jej 
dziecko, jakiemu złemu losowi (t…ni pÒtmJ) uległo, a przede 
wszystkim, przez jakiego człowieka (prÕj t…noj ¢nqrèpwn;) 
zostało zabite. Informacje o miejscu znalezienia zwłok (w. 698–
701) natychmiast nasuwają Hekabe skojarzenia z profetycznym 
snem z pierwszej części dramatu, którego sens pojęła teraz  
z przerażającą jasnością. Zrozumiała, że jej syn padł z ręki Poly-
mestora, trackiego króla, u którego stary Priam ukrył go wraz ze 
skarbem trojańskim. Trak, łamiąc prawa gościnności, dopuścił 
się tej zbrodni, by zdobyć trojańskie złoto (w. 710–712). Nie 
kryjąc swojego oburzenia, protagonistka pyta: poà d…ka xšnwn; 
(„Gdzie sprawiedliwość zdeptanej gościny?” w. 715). 

Sposób poprowadzenia przez tragika tej sceny dowodzi, że z 
właściwą sobie wirtuozerią i dbałością o psychologiczną wiary-
godność postaci protagonistki po raz kolejny ukazał on złączenie 
w jej naturze elementu emocjonalnego z racjonalnym. Wybuch 
emocji, jakie wzbudził w Hekabe widok martwego syna, nie 
zaciemnił jednak jasnego toku jej myśli. Poeta, kładąc nacisk na 
racjonalny aspekt rozważań bohaterki, ze szczególną dbałością 
ukazał bowiem sposób jej dochodzenia do prawdy oraz logikę 
wyciąganych przez nią wniosków.  

Należy równocześnie podkreślić, że ten niezwykle istotny 
dla poety aspekt wizerunku Hekabe pozwala mu na skumulowa-
nie napięcia dramaturgicznego, koncentrującego się nieodmien-
nie wokół postaci protagonistki. Staje się to jednak możliwe 

                  
161 Ibidem, w. 695–697: 

O dziecko, dziecko, nieszczęśliwej matki, 
Jaką śmiercią zginąłeś? 
Jakiemu losowi uległeś? 
Z ręki jakiego człowieka? 
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jedynie przy zastosowaniu innowacji mitologicznych, które 
wprowadził do fabularnej warstwy sztuki. Czyniąc Hekabe matką 
Polydora, a jego samego ofiarą zbrodni trackiego króla, mógł 
osiągnąć to niezwykłe wręcz skumulowanie pathos bohaterki, co 
z kolei pozwoliło mu na przedstawienie i wiarygodne uzasadnie-
nie jego tragicznych konsekwencji.  

 
 
 

14. Scena z Agamemnonem: kwestia wolności  
i zniewolenia 
 
 
Od momentu odnalezienia i przyniesienia przez Służebną 

ciała Polydora została zainicjowana druga część sztuki, poświę-
cona temu bohaterowi. Jednak i tu pojawiają się w planie komen-
tarza wzmianki na temat Polykseny. Pierwszą z nich znajdujemy 
w skierowanym do Służebnej pytaniu Hekabe o powód przynie-
sienia ciała Polykseny, za które protagonistka wzięła okryte 
całunem i nierozpoznane jeszcze zwłoki Polydora. Kolejną jest 
czyniona z wyrzutem przez pojawiającego się właśnie na scenie 
Agamemnona uwaga, adresowana do protagonistki. Wódz achaj-
skiego wojska chce się dowiedzieć, dlaczego nie pochowała ona 
jeszcze swojej córki, skoro wszystko do ceremonii zostało już 
przygotowane, a Hekabe nie pozwoliła, by ktokolwiek poza nią 
dotykał jej ciała. Jednak słowa Agamemnona trafiają w próżnię – 
Hekabe ich nie słucha, pochłonięta własnymi myślami, które 
wypowiada sama do siebie. W tej scenie bowiem Eurypides 
„wykorzystuje dobrze znany z komedii zabieg mówienia ‘na 
stronie’”162, który został tu rozbudowany przez tragika. Przez 25 
wierszy protagonistka nie zwraca uwagi na obecność i słowa 
wodza Achajów, lecz toczy swój wewnętrzny agon. Kolejno 
rozważa wszelkie okoliczności, związane z sytuacją, oraz możli-

                  
162 A. Lesky, Tragedia grecka…, s. 383.  
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wości zrealizowania planów zemsty z udziałem i wiedzą Aga-
memnona lub bez nich. Rzeczowa analiza prowadzi ją do wniosku, 
że bez jego pomocy nie zdoła pomścić swoich dzieci (w. 749–
751)163. W spektakularnym, jakże teatralnym geście, pada zatem 
do stóp Agamemnona, rozpoczynając rytualną hiketeia (w. 752–
753): 

 
'Ag£memnon, ƒketeÚw se tînde goun£twn  
kaˆ soà gene…ou dexi©j t' eÙda…monoj […]164.  

 

Ucieka się do niej w nadziei, że uzyska od niego zobowiąza-
nie udzielenia pomocy, której nie jest pewna. Tym, co dręczy ją 
najbardziej, jest obawa, że może zostać odtrącona, jako branka-
niewolnica, a więc wróg, wobec którego nie obowiązują relacje 
philia165. Ze swoich doświadczeń z agonu-hikezji z Odysem wie, 
jak trudno jest uzyskać wdzięczność nawet za wyświadczoną 
przysługę. Wówczas mylnie sądziła, że do odwzajemnienia charis 
wystarczą relacje osobiste i płynące stąd zobowiązania, jakie 
łączyły ją z Odysem od czasu incydentu w Troi. Ponieważ te 
nadzieje wówczas ją zawiodły, teraz więc najpierw odwołuje się 
do prawa, w poczuciu słusznie dochodzonej sprawiedliwości. 
Uświadamia Agamemnonowi, że Trak pogwałcił prawo ksenia166, 

                  
163 Eurypides, Hekabe, w. 749–751: 

Nie będę mogła bez jego pomocy 
Pomścić mych dzieci. Więc czemuż się waham? 
Czy mi się uda, czy też nie, ja muszę. 

164 Ibidem, w. 752–753: 
Agamemnonie, na twoje kolana, 
Na twoją brodę, na szczęsną prawicę!… 

165 L. Battezzato, op. cit., s. 30. 
166 W kulturze greckiej za normatywne uznawano prawa, które istniały  

z nakazu bogów – oƒ tîn qeîn qesmo…. Były to zalecenia: szacunku do bogów, 
rodziców i wspólnych praw. Cześć dla bogów, rodziców oraz gości tworzyła  
w istocie kanon zasad, składających się na koinoi nomoi (nÒmoi koinoˆ 

`Ell£doj), wspólne prawa. Stanowiły one podstawę postępowania, kodeks 
nieprzekraczalnych norm i zaleceń. Werner Jaeger stwierdza, że „struktura 
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każdego społeczeństwa polega na obowiązujących w jego obrębie pisanych lub 
niepisanych prawach i normach, które są miarodajne dla wszystkich jego 
członków razem i każdego z osobna” (W. Jaeger, Paideia, przekł. M. Plezia  
i H. Bednarek, Warszawa 2001, s. 29–30). Uczony dodaje następnie, że „Szereg 
miejsc u Homera wskazuje na istnienie takich przykazań szanowania bogów, 
rodziców i gości” (ibidem, s. 47, przypis 1). Najbardziej bodaj spektakularnym 
przykładem, obrazującym funkcjonowanie prawa gościnności, ksenia, u Homera 
jest przypadek Diomedesa i Glaukosa, którzy „walki spragnieni wejść w środek 
starali się między wojskami” (Homer, Iliada, VI 120). Zgodnie ze zwyczajem 
przed przystąpieniem do walki nastąpiła prezentacja obu bohaterów. Kiedy na 
wezwanie Diomedesa Glaukos przedstawił się, wyjaśniając, z jakiego pochodzi 
rodu, wówczas Diomedes „Włócznię wbił w ziemię żywiącą obficie wielu  
i słowy, które jak miód były słodkie, rzekł do pasterza narodów” (ibidem, VI 
213–214). Wbicie włóczni w ziemię oznaczało, że Diomedes nie chce podjąć 
walki z Glaukosem. Okazało się bowiem, że bohaterowie są związani prawem 
gościnności. Zamiast więc walczyć, Diomedes zwrócił się do swojego przeciw-
nika (ibidem, VI 215–231):  

Jesteś mi teraz mym gościem po ojcach odziedziczonym. 
Boski Ojneus albowiem Bellerofonta bez skazy 
Gościł przed laty w swym domu, przyjmując przez dni dwadzieścia. 
Wtedy z nich jeden drugiemu nawzajem dał piękny podarek: 
świetną purpurą błyszczący pas był podarkiem Ojneusa, 
darem zaś Bellerofonta złocisty puchar podwójny. 
W domu ten dar zostawiłem, gdym podejmował wyprawę. 
Ojca mojego Tydeusa nie pomnę, bo niemowlęciem 
Byłem, jak padł pod Tebami, gdy ginął naród Achajów. 
Teraz więc jesteś mi w Argos ze wszystkich gości najmilszy –  
W Lykii ty będziesz mnie gościł, jeśli tam kiedyć przybędę. 
Więc oszczędzajmy swych włóczni nawzajem w bitwy zamęcie […]. 
Teraz zamieńmy swe zbroje, aby i inni poznali, 
Że uważamy się wzajem za druhów dziedzicznych po ojcach.  
Słowa Diomedesa ukazują istotę funkcjonowania prawa ksenia, które za-

braniało osobom nim związanym walki nawet wówczas, gdyby spotkali się, jak 
Diomedes i Glaukos, na polu walki jako przedstawiciele wrogich, walczących ze 
sobą stron. Zawiązanie ksenii następowało w wyniku przyjęcia pod swój dach 
kogoś, kto pojawił się jako gość. Przy tej okazji następowała zwykle wymiana 
darów, które podtrzymywały prawo gościnności. Wiązało ono nie tylko osoby, 
które bezpośrednio uczestniczyły w zawiązywaniu ksenii, ale także ich potom-
ków. Dziedziczyli oni bowiem zobowiązania swoich przodków, które przecho-
dziły z pokolenia na pokolenie. Sprzeniewierzenie się temu prawu było jednym 



Część I. „Hekabe” – innowacje mitologiczne 

 

121 

które wiązało go z domem Priamidów, zabijając gościa przy 
swoim ognisku domowym, oraz sprzeniewierzył się boskiemu 
prawu szacunku dla zmarłych, wyrzucając niepochowane ciało 
do morza (w. 791–797): 

 
Öj oÜte toÝj gÁj nšrqen oÜte toÝj ¥nw  

de…saj dšdraken œrgon ¢nosiètaton,  

koinÁj trapšzhj poll£kij tucën ™mo…,  
xen…aj t' ¢riqmù prît' œcwn ™mîn f…lwn,  

tucën d' Óswn de‹. kaˆ labën promhq…an  
œkteine· tÚmbou d', e„ ktane‹n ™boÚleto,  

oÙk ºx…wsen, ¢ll' ¢fÁke pÒntion167. 
 

Słowa te poprzedziła Hekabe wyznaniem, że chce pomścić 
bezbożne zbrodnie Traka, wyjawiając równocześnie cel swojego 
aktu hiketeia: prośbę o pomoc ze strony Agamemnona w doko-
naniu zemsty. Obwarowuje ją jednak warunkiem: jeśli słuszność 

                  
z najhaniebniejszych uczynków człowieka. W tym kontekście należy więc 
rozpatrywać niegodne zachowanie Polymestora, które – jak każdy podobny 
występek – podlegało powszechnemu potępieniu. Zbrodnia Traka była tym 
bardziej karygodna, że nie tylko złamał on prawo gościnności, zabijając syna 
Priama, z którym złączony był ksenią, ale jeszcze dla zysku zagarnął on majątek 
swojego ksenosa. Jego czyn łamał więc wszystkie zasady prawa gościnności. 
Nie dość na tym: zignorował on równocześnie inne obowiązujące powszechnie 
prawo, nakazujące pogrzebanie zmarłych. Tymczasem Polymestor zabitego 
przez siebie gościa nie uczcił nawet pogrzebem, wrzucając jego ciało do morza. 
Przekroczył tym samym najważniejsze, powszechnie obowiązujące z nakazu 
bogów prawa, czym dał dowód lekceważenia samych bogów, którzy stali na ich 
straży.  

167 Eurypides, Hekabe, w. 791–797: 
Który się nie bał podziemnych i niebian, 
Popełnił czyn ten najbardziej bezbożny. 
– Najpierw przy jednym jadał ze mną stole,  
Najczęściej z mojej korzystał gościny, 
Miał to, co trzeba, cieszył się względami, 
I zabił, grobem zmarłego nie uczcił, 
Lecz trupa puścił na morskie odmęty.  
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i sprawiedliwość jest po jej stronie, oczekuje od niego pomocy, 
jeśli nie – deklaruje pogodzenie się z jego odmową. Rzecz tę 
pozostawia do rozstrzygnięcia swemu rozmówcy (w. 787–790):  

 
¢ll' ïnper oÛnek' ¢mfˆ sÕn p…ptw gÒnu  
¥kouson. e„ młn Ósi£ soi paqe‹n dokî,  

stšrgoim' ¥n· e„ dł toÜmpalin, sÚ moi genoà  
timwrÕj ¢ndrÒj, ¢nosiwt£tou xšnou [...]168. 
 
Jest to oczywiście czysto retoryczne stwierdzenie, bo – wo-

bec oczywistości bezbożnego i haniebnego czynu Polymestora – 
wszelkie wahania wodza Achajów przemawiać będą w istocie 
przeciw niemu samemu. Jest to majstersztyk argumentacyjny 
protagonistki, która stawia Agamemnona w trudnym dla niego 
położeniu. Zarówno sama zbrodnia Polymestora, jak i jej hanieb-
na motywacja nie pozostawiają cienia wątpliwości. Protagonist-
ka przywołuje bowiem podstawowe prawa, które tracki król 
pogwałcił dla zysku – złota trojańskiego, co jego zbrodnię czyni 
jeszcze bardziej godną potępienia (w. 772, 775–776).  

Przypieczętowaniem argumentacji Hekabe jest dalsza część 
jej rhesis, w której ze sceny donośnie padają niezwykle ważkie 
słowa. Odwołanie bohaterki do wiecznych praw boskich, w któ-
rych zawierają się fundamentalne zasady, normujące ludzkie 
życie, sprawia, że nie mogą one być podważane. Słowa protago-
nistki nie pozostawiają w istocie wyboru, w jaki sposób powinny 
być one odczytywane i traktowane przez człowieka sprawiedli-
wego (w. 798–801): 

 
¹me‹j młn oân doàlo… te k¢sqene‹j ‡swj·  

¢ll' oƒ qeoˆ sqšnousi cæ ke…nwn kratîn  

                  
168 Ibidem, w. 787–790: 

Lecz słuchaj, po co do twych nóg upadam, 
Jeśli myślisz, że ja sprawiedliwie 
Cierpię, pogodzę się z tym. Nie, to pomóż 
Wziąć na bezbożym gospodarzu pomstę.  
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NÒmoj· nÒmJ g¦r toÝj qeoÝj ¹goÚmeqa  
kaˆ zîmen ¥dika kaˆ d…kai' ærismšnoi169. 
 
Już w pierwszym zacytowanym wierszu (w. 798) Eurypides 

przywołuje bezsilność (k¢sqene‹j) Hekabe jako niewolnicy 
(doàloi) i kobiety, a następnie umiejętnie zestawia jej słabość  
z potęgą bóstwa oraz jego praw, które, co z całą wyrazistością 
zostaje podkreślone w tekście dramatu, stają po jej stronie.  
W ten sposób poeta wprowadza oxymoron, którego sens zaprze-
cza w istocie słabości Hekabe. Jest to zatem jeszcze jeden przy-
kład wykorzystania przez tragika gry ulubionych przez niego 
sprzeczności170. W tym przypadku jest to skonfrontowanie pojęć, 
zawartych w przymiotniku ¢sqen»j oraz czasowniku sqšnw.  
W kontekście tragedii ich przeciwstawienie ma na celu wykaza-
nie, że słabość okazuje się paradoksalnie siłą. Wybieg ten pozwa-
la zatem poecie na wzmocnienie argumentacji protagonistki,  
a nie jej osłabienie.  

Niepodważalność praw boskich, na które w dalszej części 
swej rhesis powołuje się Hekabe (w. 799–801), wynika z jedno-

                  
169 Ibidem, w. 798–805: 

Ja niewolnica teraz i bezsilna, 
Ale bogowie silni, i władnące 
Bogami Prawo – bo z prawa wierzymy 
W bogów, i wiemy, co złe, a co dobre. 

170 W wielu miejscach tragedii Eurypidesa znajdujemy podobne zestawie-
nia. Przykładem tego może być choćby Alkestis, gdzie poeta konfrontuje śmierci 
z życiem w odniesieniu do protagonistki tej sztuki, najpierw w dialogu pomię-
dzy Służebną a Przodownikiem Chóru (w. 141–142: Q.: kaˆ zîsan e„pe‹n kaˆ 
qanoàsan œsti soi. Co.: kaˆ pîj ¨n aØtÕj katq£noi te kaˆ blšpoi;), z którego 
wynika, że o bohaterce można powiedzieć, iż żyje i nie żyje zarazem. Ten sam 
motyw pojawia się później w scenie rozmowy Admeta i Heraklesa (w. 520–522: 
Hr.: pÒtera qanoÚshj e Łpaj À zèshj œti; Ad.: œstin te koÙkšt' œstin, ¢lgÚnei 
d' ™mš. Hr. oÙdšn ti m©llon o Łd '· ¥shma g¦r lšgeij oraz w. 528–529: Hr.: cwrˆj 
tÒ t' e Łnai kaˆ tÕ m¾ nom…zetai. Ad.: sÝ tÍde kr…neij, `Hr£kleij, ke…nV d' ™gè.). 
Innym przykładem może być antytetyczna responsja gnomiczna, w której 
dramaturg także posługuje się grą ulubionych przez siebie sprzeczności: t…j d' 

o Łden e„ zÁn toàq' Ö kšklhtai qane‹n, tÕ zÁn d� qnÇskein ™st…; („Któż wie, czy 
życia nie nazwać śmiercią, / A śmierci życiem?” Frixos, fr. 830 [833]). 
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znacznie określonych przez te prawa pojęć dobra i zła (w. 801: 
¥dika kaˆ d…kai'). W świetle wypowiedzi protagonistki ulega 
zatem zawieszeniu wszechobecny relatywizm, bowiem nie 
znajduje on zastosowania w odniesieniu do praw boskich. Nie-
możliwe staje się tym samym relatywizowanie fundamentalnych 
zasad etycznych, które ujmowano zwykle w triadzie dzielności. 
Zawierały się w niej podstawowe w kulturze greckiej nakazy 
szacunku dla bogów, rodziców i wspólnych praw Greków, o czym 
Eurypides napisał w Antiope (Nauck, fr. 219): 

 
tre‹j e„sˆn ¢retaˆ t¦j creèn s' ¢ske‹n, tšknon,  
qeoÚj te tim©n toÚj te fÚsantaj gonÁj  

nÒmouj te koinoÝj `Ell£doj· kaˆ taàta drîn  
k£lliston ›xeij stšfanon eÙkle…aj ¢e…171.  

 
Do wymienionych zaleceń dodawano także nakaz przestrze-

gania praw gościnności. „Szereg miejsc u Homera wskazuje na 
istnienie takich przykazań szanowania bogów, rodziców i gości. 
Chociaż nie występują one tam nigdzie jako jednolita, potrójna 
zasada, to jednak Homer często wzmiankuje o nich lub objaśnia 
przykładem to lub inne z tych przykazań. Hezjod (Opera 183 i n.) 
wylicza m.in. także łamanie praw należnych gościom i lekcewa-
żenie więzów rodzinnych obok braku czci należnej bogom jako 
symptomy nadejścia ‘żelaznego wieku’. Ajschylos (Suppl. 698–
709) dodaje […] także prośbę o zachowanie w mocy potrójnego 
szacunku: dla bogów, rodziców i gości”172. Wymienione zasady 
tworzyły kanon postępowania, kodeks nieprzekraczalnych norm 

                  
171 W przytaczanym już wydaniu tragedii Eurypidesa w tłumaczeniu Ła-

nowskiego (t. III, Warszawa 1980) cytowany fragment znalazł się wśród frag-
mentów sztuk o nieznanych tytułach pod numerem 853:  

W trzech cnotach, synu, winieneś się ćwiczyć:  
Czcić bogów oraz twoich rodzicieli  
I prawa wspólne Grecji. Gdy posłuchasz,  
Zawsze mieć będziesz cudny wieniec sławy. 

172 W. Jaeger, op. cit., s. 47–48, przypis 1. 
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i zaleceń. Wystąpienia przeciw nim odczuwano jako ¢sšbeia e„j 

toÝj qeoÚj – bezbożność wobec bogów, która podlegała nie tylko 
naganie społecznej, ale przede wszystkim karze ze strony bogów, 
stojących na ich straży. Pouczają o tym wskazywane w literatu-
rze greckiej przykłady już od czasów Homera173. Pomimo zmian, 
dokonujących się stopniowo w mentalności Greków, właściwe jej 
pozostało przekonanie o randze podstawowych praw i koniecz-
ności ich przestrzegania, ponieważ stał za nimi autorytet bogów. 
Dowodzi tego świadectwo Ksenofonta, rozważającego w Memo-

rabiliach istotę praw boskich, uznawanych za prawa niepisane 
(¢gr£fouj nÒmouj). W rozmowie z Sokratesem Hippiasz określa 
je jako te, „które na całym świecie jednakowo są uznawane za 
prawa”174. Ich uniwersalność wiąże się z boskim pochodzeniem 
(qeoÝj o Łmai toÝj nÒmouj toÚtouj to‹j ¢nqrèpoij qe‹nai, 
Memorabilia IV, 4, 19), ponieważ sami bogowie „ustanowili je dla 
ludzi. I tym się tłumaczy, że u wszystkich narodów najwyższym  
z uznawanych powszechnie praw jest nakaz oddawania religijnej 
czci bogom” (Memorabilia IV, 4, 19). Za okazywanie szacunku, 
należnego bogom, rozumiano także przestrzeganie praw, na 
straży których oni stali. Należały do nich zalecenia, dotyczące 
okazywania szacunku rodzicom (gonšaj tim©n pantacoà 
nom…zetai, Memorabilia IV, 4, 20), gościom i błagalnikom. Do-
strzegano też bezpośredni związek, zachodzący pomiędzy doko-
nanym przez człowieka przekroczeniem praw boskich, a karą, 
spadającą na tych, którzy się tego dopuścili: „Kto jednak narusza 
prawa ustanowione przez bogów, ponosi karę, której nikt  
w żaden sposób nie może uniknąć, tak jak niejeden unika odpo-

                  
173 Już w epopei Homerowej został dostrzeżony bezpośredni związek po-

między lekceważeniem nakazów czci należnej bogom a karą, spadającą w kon-
sekwencji tych przekroczeń na ich sprawcę. Za przykład może tu posłużyć 
między innymi pierwsza pieśni Odysei (w. 32–43). 

174 Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie [w:] idem, Pisma sokratyczne, 
przekł. i wstęp L. Joachimowicz, Warszawa 1967. Dalsze cytaty z Ksenofonta 
podaję w tym przekładzie.  
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wiedzialności karnej za przekroczenie praw ustanowionych 
przez ludzi bądź w ten sposób, że się przed karą ukrywa, bądź, że 
przeciwstawia się siłą” (Memorabilia IV, 4, 21).  

Te tradycyjne nakazy traktowano jako obowiązujące rów-
nież w epoce klasycznej, czego dowodem – poza świadectwem 
Ksenofonta – była tragedia grecka. Pomimo tego, że jej warstwa 
fabularna konstruowana była w oparciu o stare przekazy mitolo-
giczne, to jednak wprowadzane do dawnych mitów innowacje 
sprawiały, że stawała się ona reprezentatywna dla mentalności 
ludzi żyjących w V w. p.n.e. Kostium mitologiczny, pozwalający 
uniwersalizować przekazywane treści, był bowiem tradycyjnie 
wykorzystywanym środkiem dramaturgicznym, służącym wyra-
żaniu kreowanej przez poetów idei tragicznej. Odzwierciedlał 
sposób postrzegania prawd, uznawanych za normatywne, które 
– mimo upływu czasu – nadal za takie uchodziły w ówczesnym 
społeczeństwie. Wymownym tego świadectwem jest zacytowana 
już wypowiedź Hekabe, w której zostało wyrażone przekonanie 
o potędze bogów i praw przez nich stanowionych (w. 799–801): 

 
¢ll' oƒ qeoˆ sqšnousi cæ ke…nwn kratîn  
NÒmoj· nÒmJ g¦r toÝj qeoÝj ¹goÚmeqa  
kaˆ zîmen ¥dika kaˆ d…kai' ærismšnoi175.  
 
Protagonistka nie traci zatem ufności w boską sprawied-

liwość, zaś powodzenie jej planu zemsty, jak zauważają  
W. Schmid i O. Stählin, przedstawione w dalszej części sztuki, 
będzie rozumiane przez Chór jako dowód na to (w. 1085 n.)176,  
a równocześnie jako potwierdzenie powszechnego przekonania, 
że przekraczanie boskich praw uważano za zło. Przed jego 
popełnieniem protagonistka tragedii przestrzega Agamemnona 

                  
175 Eurypides, Hekabe, w. 799–801: 

Ale bogowie silni, i władnące 
Bogami Prawo – bo z prawa wierzymy 
W bogów, i wiemy, co złe, a co dobre. 

176 W. Schmid, O. Stählin, op. cit., s. 472.  
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w scenie trzeciego epeisodion, od którego rozpoczęliśmy rozwa-
żania na temat doboru przez Hekabe argumentów, przedstawio-
nych w rozmowie z wodzem Achajów (w. 802–805): 

 
Öj ™j s' ¢nelqën e„ diafqar»setai,  
kaˆ m¾ d…khn dèsousin o†tinej xšnouj  

kte…nousin À qeîn ƒer¦ tolmîsin fšrein,  

oÙk œstin oÙd łn tîn ™n ¢nqrèpoij ‡son177. 
 
Zdaniem bohaterki obowiązkiem Agamemnona jest respek-

towanie praw (d…khn), które strzegą bezpieczeństwa gościa i na-
kazują otaczanie czcią miejsc poświęconych bogom. Dlatego, 
odwołując się do słuszności tych normatywnych przepisów, 
stwierdza, że ich zlekceważenie przez wodza achajskiego wojska 
stanie się wypaczeniem ich istoty, a co za tym idzie, zaprzeczy on 
równocześnie ich słuszności. Nie przypadkiem zostaje tu wymie-
niony przez Hekabe nakaz szacunku dla gości. W kontekście 
tragedii staje się oczywiste, że czyni ona w ten sposób bezpo-
średnie nawiązanie do zbrodni dokonanej przez Polymestora na 
jej synu, Polydorze.  

Od rozważań na temat prawa o charakterze bardziej ogól-
nym, bohaterka przechodzi do skonkretyzowania swoich sugestii 
– adresowanych już do samego Agamemnona. Uświadamia mu, 
że, pobłażając tak ewidentnym zbrodniom, jak pogwałcenie 
nietykalności gościa przez mord na nim (o†tinej xšnouj 
kte…nousin) czy bezbożne plądrowanie świątyń (qeîn ƒer¦ 
tolmîsin fšrein), on sam okryje się hańbą (w. 806): 

 
taàt' oân ™n a„scrù qšmenoj a„dšsqht… me178.  

                  
177 Eurypides, Hekabe, w. 802–805: 

Jeśli przez ciebie Prawo się wypaczy, 
I nie poniosą kary ci, co gościa 
Mordują, bogów świątynie plądrują, 
To już wśród ludzi nie ma nic słusznego. 

178 Ibidem, w. 806: 
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Siła argumentów Hekabe, przedstawiona w omawianej rhe-

sis, poraża swoją oczywistością, odsłaniając przy tym ich nie-
zwykle przemyślaną konstrukcję, w której zostały wykorzystane 
wszystkie dostępne jej środki perswazji, by skłonić Agamemnona 
do pomocy w ukaraniu Polymestora. Jednak – mimo bezdysku-
syjnych faktów – reakcja Agamemnona świadczy o tym, że stara 
się on uchylić od zajęcia stanowiska w tej sprawie. Można jednak 
powątpiewać w to, że przyczyną jego zachowania była niewy-
starczająca czy nieprzekonująca argumentacja Hekabe. Z pewno-
ścią był przeświadczony o słuszności wywodów bohaterki i pły-
nących z nich konkluzji. To jednak pogłębiło jego niepokój  
i powiększyło obawę przed koniecznością podjęcia trudnej dla 
niego decyzji. Gdyby był przekonany o niesłuszności argumen-
tów Hekabe, bez trudu by jej odmówił i nie czułby zakłopotania. 
A zatem przeświadczony o jej racjach, starał się tym bardziej nie 
dopuszczać ich do głosu, by nie zwiększać swoich rozterek 
wewnętrznych179. Stąd właśnie wynikała okazywana niechęć  
i zniecierpliwienie wobec sytuacji, która wprawiała go w zakło-
potanie i stawiała – w każdym przypadku: zarówno złożenia 
obietnicy wsparcia Hekabe, jak i odmówienia jej pomocy –  
w dwuznacznym położeniu. Kreśląc postać Agamemnona, Eury-
pides tworzy odheroizowany jego wizerunek. Można zatem 
zgodzić się z opinią W. Schmida i O. Stählina, że Agamemnon jest 
tu – jak zwykle w tragedii – postacią chwiejną i mało sympatycz-
ną przez swój chłód wewnętrzny, egoizm i dbałość o zachowanie 
jedynie pozorów szlachetności180, które pozwalają mu unikąć 
niewygodnego angażowania się w konflikt.  

                  
Taką się hańbą okryć wstydź przede mną. 

179 Ten rys postaci Agamemnona zostanie z całą ostrością wydobyty przez 
poetę w Ifigeniii w Aulidzie, zwłaszcza w początkowej scenie pisania przez 
niego listu do Klitajmestry z poleceniem przywiezienia córki do Aulidy, co było 
jednoznaczne z decyzją o jej ofiarowaniu.  

180 W. Schmid, O. Stählin, op. cit., s. 466.  
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Hekabe, dostrzegając wahanie Atrydy, apeluje, by zdystan-
sował się do sytuacji (a więc eo ipso do osobistych uwikłań)  
i starał się spojrzeć na nią bezstronnie (w. 807–808): 

 
o‡ktiron ¹m©j, æj grafeÚs t' ¢postaqeˆj  
„doà me k¢n£qrhson oŒ' œcw kak£181.  
 
Prosi go, żeby podobnie jak malarz, który oddala się od swo-

jego płótna, by ujrzeć cały obraz, a nie tylko poszczególne jego 
detale, dostrzegł naświetlany przez protagonistkę problem  
w całym jego kontekście. To obrazowe porównanie sprawia, że 
myśl, którą wyraża bohaterka, staje się tym bardziej czytelna dla 
odbiorcy. Poeta wzmacnia jej refleksję kolejnym odwołaniem do 
antytetycznego zestawienia, operując szeregiem przeciwstaw-
nych pojęć. Ilustrują one zmianę losu Hekabe: tÚrannoj-doÚlh, 
eÜpaij-graàj ¥paij czy zestawione z domyślnym określeniem 
tÚrannoj-¥polij œrhmoj. Dla ich wyeksponowania stosuje, 
pojawiające się zwykle przy antytetycznych zestawieniach, 
stereotypowe określenia czasu: potš-nàn, z którymi wymienione 
pojęcia zostały połączone. Ich dwukrotne użycie potęguje obra-
zowość wyrażanego kontrastu. Całość wieńczy Eurypides dobit-
nym sformułowaniem ¢qliwt£th brotîn, ukazującym obecną 
kondycję dawnej królowej Troi (w. 809–811): 

tÚrannoj Ã pot', ¢ll¦ nàn doÚlh sšqen,  

eÜpaij pot' oâsa, nàn dł graàj ¥paij q' ¤ma,  

¥polij œrhmoj, ¢qliwt£th brotîn […]182. 
 

                  
181 Eurypides, Hekabe, w. 807–808: 

Zmiłuj się, niby malarz stań z daleka, 
Spójrz i ogarnij, ile nieszczęść cierpię.  

182 Ibidem, w. 809–811: 
Niegdyś królowa, dzisiaj twoja sługa, 
Szczęśliwa matka, dziś bezdzietna stara, 
I bez ojczyzny, sama, najnędzniejsza! 
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Zdawać by się mogło, że Hekabe wykorzystała już wszystkie 
swoje argumenty, jakimi mogła przekonać Agamemnona: odwo-
łała się do niepodważalnych racji prawa, autorytetu bogów, 
który je wspiera, i wpisanych w formułę aktu hiketeia błagań  
o litość, uzasadnianych jej tragicznym położeniem. Tymczasem 
reakcja Atrydy budzi podejrzenia, że wszystkie jej starania nie 
odniosły żadnego skutku. Agamemnon bez słowa komentarza 
czy jakiejkolwiek choćby uwagi usiłuje odejść (w. 812–813). 
Hekabe próbuje jednak temu zapobiec. 

Ten moment, w którym Agamemnon daje wyraźne sygnały, 
że nie chce występować w roli adresata błagań Hekabe-hiketidy, 
nasuwa skojarzenia ze sceną, jaka się rozegrała pomiędzy Polyk-
seną a Odysem. On także starał się uniknąć niechcianej przez 
siebie hikezji. Komentując wówczas zachowanie Odysa, Polykse-
na opisuje jego gesty: chowanie prawicy, odwracanie się od niej, 
co wymownie świadczy o próbie niedopuszczenia przez niego do 
aktu hiketeia (w. 342–344). Teraz dramaturg w wypowiedzi 
Hekabe wyraźnie akcentuje podobne zachowanie Agamemnona, 
który nie powtarza wprawdzie gestów Odysa, ale swoją postawą 
sygnalizuje, że zamierza odejść. Prócz podobieństw dostrzegalne 
są także różnice omawianych sytuacji. Odys nie chciał dopuścić 
do aktu błagalnego, Agamemnon zaś stara się go przerwać; 
Polyksena, dobrowolnie godząc się na zajmowane przez Odysa 
stanowisko, nie miała zamiaru przystępować do hikezji, Hekabe 
natomiast, mimo wyczuwalnego oporu ze strony Agamemnona, 
nie chce jej zakończyć. Przeciwnie, usilnie wyszukuje wciąż nowe 
argumenty. Jedno w opisywanych sytuacjach nadal pozostaje 
niezmienione: obaj adresaci hikezji chcą najmniejszym kosztem, 
to jest niedopuszczeniem do błagań lub przerwaniem już rozpo-
czętych, uniknąć kłopotliwej sytuacji, a więc jawnej odmowy. 
Uchylają się zatem od odpowiedzialności zajęcia stanowiska, 
chcąc uniknąć konfrontacji z `Ikšsion D…a (w. 344), Dzeusem 
Błagalników, pod którego opieką znajdują się hiketides. 

Hekabe trafnie odczytuje intencje swojego rozmówcy, zdając 
sobie równocześnie sprawę ze wszystkich niuansów okoliczno-
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ści. Nie ma jednak zamiaru ułatwiać Agamemnonowi sytuacji  
i pozwolić mu na odejście. Przeciwnie, nie składa broni, konty-
nuując swoją rhesis. Zanim jednak poeta pozwoli sięgnąć jej po 
ostatni, kontrowersyjny argument, pojawi się w jej wypowiedzi 
ulubiony przez Eurypidesa krótki ekskurs na temat sztuki wy-
mowy. Choć ma on charakter ogólnej refleksji, nie ulega wątpli-
wości, że bohaterka odnosi swoje słowa bezpośrednio do roz-
mówcy (w. 814–819): 

 
t… dÁta qnhtoˆ t¥lla młn maq»mata  

mocqoàmen æj cr¾ p£nta kaˆ mateÚomen,  
Peiqë dł t¾n tÚrannon ¢nqrèpoij mÒnhn  
oÙdšn ti m©llon ™j tšloj spoud£zomen  

misqoÝj didÒntej manq£nein, †n' Ãn pote  
pe…qein ¤ tij boÚloito tugc£nein q' ¤ma;183  

 
Hekabe ubolewa, że, pomimo chęci poznania wielu rzeczy, 

śmiertelni nie potrafią zdobyć umiejętności skutecznego przeko-
nywania, którą, personifikując, nazywa Peitho (Peiqè), jedyną 
władczynią ludzi (t¾n tÚrannon ¢nqrèpoij mÒnhn).  

W kontekście perfekcyjnie poprowadzonej przez protago-
nistkę argumentacji, która jednak nie odniosła spodziewanego 
skutku, jej słowa na temat Peitho nabierają szczególnego znacze-
nia. Skłaniają poetę do rozważenia tej kwestii. Jeśli bowiem nie 
argumenty decydują o tym, czy ludzie dają się przekonać sztuce 
wymowy, czy też nie, to co jest ostatecznie czynnikiem decydu-
jącym? Materiału do analizy dostarcza Eurypidesowi postać 

                  
183 Ibidem, w. 814–819: 

Po cóż, śmiertelni, chcemy wszystko wiedzieć, 
Trudy znosimy i w końcu błądzimy, 
Ale Namowy, jedynej władczyni 
Ludzi, nie chcemy ostatecznie zyskać, 
Poznać, zapłacić, gdyby można było, 
Przekonać o tym, co się chce osiągnąć.  
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Agamemnona. W jego przypadku tym, co zaważyło na zajęciu 

stanowiska wobec Hekabe, była wpisana w jego naturę nie-

umiejętność czy niechęć przeciwstawienia się presji otoczenia.  

A zatem postępowanie Atrydy było dyktowane predyspozycjami 

osobistymi, jego naturalnymi skłonnościami, mającymi źródło  

w anthropeia physis. Obraz ten koresponduje z metaforycznie 

ujętą przez Eurypidesa myślą w zachowanym fragmencie Anty-

gony (fr. 170), gdzie czytamy, że o ile świątynią Namowy jest 

słowo, o tyle jej ołtarz lokuje się w ludzkiej naturze (™n 
¢nqrèpou fÚsei).  

 
oÙk œsti Peiqoàj ƒerÕn ¥llo pl¾n lÒgoj,  

kaˆ bwmÕj aÙtÁj œst' ™n ¢nqrèpou fÚsei184     (Antygona, fr. 170). 

 

Jest to zarazem głos w dyskusji na temat perswazyjnej siły 

słowa, rozważanej przez Gorgiasza w Pochwale Heleny, gdzie 

pada jego słynne stwierdzenie, że słowo jest wielkim mocarzem 

(FVS 76 B 11, 8)185:  

 
e„ d ł lÒgoj Ð pe…saj kaˆ t¾n yuc¾n ¢pat»saj, oÙd  prÕj toàto 
calepÕn ¢polog»sasqai kaˆ t¾n a„t…an ¢polÚsasqai ïde. 
lÒgoj dun£sthj mšgaj ™st…nlÒgoj dun£sthj mšgaj ™st…nlÒgoj dun£sthj mšgaj ™st…nlÒgoj dun£sthj mšgaj ™st…n, Öj smikrot£twi sèmati kaˆ 
¢fanest£twi qeiÒtata œrga ¢potele‹· dÚnatai g¦r kaˆ fÒbon 
paàsai kaˆ lÚphn ¢fele‹n kaˆ car¦n ™nerg£sasqai kaˆ œleon 
™pauxÁsai186.  

                  
184 Eurypides, Antygona, fr. 170: 

Jedna świątynia Namowy jest – słowo, 

Ołtarzem zaś jej jest ludzka natura. 
185 H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, t. II, Berlin 1922, s. 251.  
186 „Jeśli zaś słowo przekonało i zwiodło, nietrudno i z tego punktu widze-

nia obronić ją i uwolnić od winy przez następujący wywód: słowo to potężny 

władca, który najmniejszym i niewidocznym ciałem dokonuje dzieł najbardziej 

boskich; jest bowiem władne i strach powściągnąć, i troskę oddalić, i radością 

napełnić, i litość wzbudzić” (Gorgiasz, Pochwała Heleny, przekł. J. Gajda [w:] 

J. Gajda, op. cit., s. 236–237). 
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Choć Eurypides nie zaprzecza istnieniu potężnej siły, tkwią-
cej w słowie, często podkreślając ten fakt w swoich tragediach, to 
jednak w tym przypadku jego głos ma charakter polemiczny  
w stosunku do zacytowanego twierdzenia Gorgiasza. O ile bo-
wiem sofista głosi bezwarunkową potęgę słowa, o tyle Eurypides 
skłania się do obwarowania tego sądu szczegółowymi okoliczno-
ściami, odsłaniając dodatkowy aspekt tej kwestii. Nie odmawia-
jąc słowu jego mocy perswazyjnej, zauważa – przywołując 
przykład Hekabe i Agamemnona – że w grę wchodzą jeszcze inne 
uwarunkowania: musi zaistnieć w człowieku określona dyspozy-
cja do tego, by pozwolił się porwać sile słowa. Samo przekonanie 
o słuszności argumentów jest więc niewystarczające, zwłaszcza 
wówczas, gdy kogoś powstrzymują jego własne, wewnętrzne 
motywacje, każące mu odrzucić nawet najsłuszniejsze argumen-
ty. Dzieje się tak wówczas, gdy do głosu dochodzą jego uwikłania 
osobiste, sprzeczne z racjami, które są mu przedkładane. Wtedy 
– jak to miało miejsce w przypadku Agamemnona – czynnikiem 
decydującym może się okazać chęć uniknięcia trudnej sytuacji, 
jaką byłoby podjęcie pod wpływem rzeczowych i przekonują-
cych argumentów rozmówcy niepopularnej decyzji, obciążonej 
przykrymi dla niego konsekwencjami. Do kwestii tej powróci 
Eurypides w dalszej partii sztuki.  

Komentarzem do pierwszej części rhesis protagonistki jest 
omawiany passus (w. 814–820), w którym Hekabe rozważa 
kwestię sztuki wymowy, przywołując Peitho jako jej personifika-
cję. Pomimo wyrażonego w tej refleksji zwątpienia w skutecz-
ność argumentacji, bohaterka płynnie przechodzi do następnego 
etapu swojej mowy, podejmując kolejną próbę pozyskania 
pomocy i przychylności wodza Achajów. Tym razem sięga po 
ostateczny argument. Jest nim związek Agamemnona z jej córką.  

Ta część sceny hikezji budzi szereg polemik187. Szczególnie 
ożywiona dyskusja toczy się wokół kwestii etycznego wymiaru 

                  
187 L. Battezzato, op. cit., s. 30–31; R. Scodel, Sexual Acquiescence in Euripi-

des „Hecuba” and „Trojan Women”, „Harvard Studies in Classical Philology” 98 
(1998), s. 137–154; G.R. Stanton, Aristocratic Obligation in Euripides’ „Hekabe”, 
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argumentów Hekabe. Dotyczy to zwłaszcza jej pełnego determi-
nacji odwołania do związków Agamemnona z Kasandrą i wynika-
jących stąd, zdaniem protagonistki, jego zobowiązań wobec 
domu i rodziny Hekabe (w. 826–830): 

 
prÕj so‹si pleuro‹j pa‹j ™m¾ koim…zetai  

¹ foib£j, ¿n kaloàsi Kas£ndran FrÚgej.  

poà t¦j f…laj dÁt' eÙfrÒnaj de…xeij, ¥nax,  
À tîn ™n eÙnÍ filt£twn ¢spasm£twn  

c£rin t…n' ›xei pa‹j ™m», ke…nhj d' ™gè188.  
 
W opinii D.J. Conachera zacytowane wersy stanowią ponurą, 

ironiczną paralelę do motywu charis, który pojawił się w skiero-
wanej wcześniejszej do Odysa mowie Hekabe (w. 271–278). 
Różnica, zdaniem uczonego, tkwi w tym, że o ile w poprzednim 
przypadku można było mówić o sprawiedliwej zapłacie za hojną 
przysługę, o tyle teraz, w mowie do Agamemnona, odwołanie 
protagonistki do charis sprowadza się do kupczenia własną 
córką189. W rozumieniu Conachera taka postawa Hekabe sugeru-
je, że bohaterka zapożycza od Odysa metodę politycznego wyko-
rzystania charis oraz retoryki. To odróżnia pierwszą część jej 
mowy do Agamemnona od drugiej. W pierwszej bowiem,  
w opinii uczonego, jej honor nie doznaje uszczerbku od rozmów-
cy, zaś w drugiej, gdy domaga się wdzięczności za „słodkie uści-
ski” w łożu jej córki, Hekabe traci królewską arete, zmierzając ku 
ostatecznemu upadkowi190. W kontekście retorycznego charak-
                  
„Mnemosyne” 48 (1995), z. IV, s. 11–33; A.W.H. Adkins, Basic Greek Values in 

Euripides’ „Hecuba” and „Hercules Furens”, „The Classical Quarterly” 16 (1966), 
s. 193–219; G. Herman, Ritualised Friendship and the Greek City, Cambridge 1987. 

188 Eurypides, Hekabe, w. 826–830: 
U boku twego spoczywa ma córka, 
Wieszczka – Kasandrą zwą ją Frygowie. 
Pokaż, że miłe ci z nią noce, panie! 
Niech za najsłodsze w łożu twym uściski 
Dozna ma córka łaski, a ja od niej. 

189 D.J. Conacher, op. cit., s. 162. 
190 Ibidem, s. 162. 
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teru wypowiedzi protagonistki w sztuce uczony podkreśla, że 
Hekabe już od początku tragedii ujawniała siłę swej retoryki,  
a od momentu jej odwołania się do Peitho, bogini Namowy, stała 
się ona duchem przewodnim królowej. Teraz jednak, wraz  
z utratą swej królewskiej arete, jak twierdzi Conacher, otwarcie 
czci perswazję w jej najgorszej postaci, wykorzystując ją w nie-
uczciwy sposób. Jej obecne argumenty, kierowane do Agamem-
nona, pozostają, zdaniem uczonego, w smutnym kontraście do 
szczerego, choć nieskutecznego błagania Odysa. W ostatecznej 
konkluzji Conacher stwierdza, że siła retoryki staje się tym bar-
dziej skuteczna, z im większej liczby skrupułów jest ona wyzuta191.  

Choć w kontekście całej sztuki trudno nie zgodzić się z ostat-
nim stwierdzeniem uczonego, to jednak należałoby je potrakto-
wać jako uwagę o charakterze ogólnym i odnieść ją przede 
wszystkim do wypowiedzi Odysa i Agamemnona. Powodowani 
bądź to cynizmem, bądź konformizmem, demonstrują oni bo-
wiem arogancję zwycięzców wobec pokonanej królowej i jej 
rodziny, bez wahania odwołując się do ryzykownych pod wzglę-
dem etycznym argumentów. W przypadku Hekabe różnica tkwi 
przede wszystkim w motywach, które nią kierują. W swojej 
interpretacji Conacher pomija ten ważny aspekt omawianej 
kwestii: powód, dla którego bohaterka z tak wielką determinacją 
wykorzystuje sztukę retoryczną, oraz rola, jaką odgrywa to  
w dramaturgii sztuki, jak również w sposobie kreowania postaci 
protagonistki, do czego jeszcze powrócimy. 

Najpierw jednak należy zastanowić się, czy związek Aga-
memnona i Kasandry spełnia warunki gwarantujące domaga- 
nie się przez protagonistkę charin ze strony wodza Achajów.  
L. Battezzato192 zwraca uwagę, że Hekabe przedstawia więzy, 

                  
191 Ibidem, s. 162–163.  
192 Uczony dostrzega tu podobieństwo postawy Hekabe i Polykseny. Poly-

ksena stara się bowiem zachować swoją pozycję kobiety wolnej, przekonując 
zarówno Odysa, jak i wojsko greckie, że jej śmierć jest dobrowolnym wyborem, 
choć próbowano jej narzucić ją siłą. To samo robi też Hekabe, przedstawiając 
związek Kasandy i Agamemnona jako dobrowolny (L. Battezzato, op. cit., s. 30).  
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łączące jej córkę z Agamemnonem, nie jako narzucony przez 
zwycięzcę związek seksualny, ale taki, w którym Kasandra 
dobrowolnie obdarza go swoimi względami (charis). Uczony 
podkreśla przy tym istniejącą w języku greckim wieloznaczność 
terminu charis, obejmującą również sferę erotyczną193. Kwestię 
tę podejmuje Ruth Scodel194, która na podstawie analizy różnych 
tragedii stwierdza, że kobiety często prezentują swój status 
konkubiny jako ich „dobrowolny” wybór, pomijając fakt, że  
u źródeł ich związków leżało po prostu porwanie, mające na celu 
jedynie gwałt fizyczny. Przykładem tego była Tekmessa z Sofo-
klesowego Ajasa. Jako branka została oddana temu, kto zniszczył 
jej rodzinę, jednak apelowała ona do charis Ajasa (Ajas, w. 520–
523), podkreślając przy tym, że uprawnia ją do tego zaaprobo-
wanie swojego konkubinatu. Z podobną sytuacją – zdaniem  
R. Scodel195 – spotykamy się w przypadku Kasandry. A zatem 
dobrowolność związku może stać się podstawą domagania się 
wdzięczności. Musi jednak być spełniony podstawowy warunek: 
obie strony powinny uznać go za dobrowolny. Pojawia się tu 
jednak pytanie, czy w tym przypadku tak rzeczywiście było. Greg  
R. Stanton twierdzi, że Agamemnona i Hekabe łączy prawdziwa 
relacja philia, uznając za przekonujące powołanie się protago-
nistki na związki pokrewieństwa, realizowane poprzez związek 
Kasandry i Agamemnona196. Odmiennego zdania jest L. Battezza-
to, twierdząc, że o konieczności ostrożniejszego traktowania tych 
zobowiązań świadczą usiłowania Atrydy, który próbuje znaleźć 
inne okoliczności, usprawiedliwiające jego przychylność dla obu 
kobiet i ich rodziny. Na poparcie swojej tezy uczony przytacza tu 
względy etyczne (Hecuba, w. 852–853, 902–904, 1129–1131, 
1246–1251) i oportunistyczne (Hecuba, w. 898–901)197, do któ-
rych odwoływał się Agamemnon.  

                  
193 Ibidem, s. 30. 
194 R. Scodel, op. cit., s. 140.  
195 Ibidem, s. 144–145. 
196 G.R. Stanton, op. cit., s. 32–33.  
197 L. Battezzato, op. cit., s. 31. 



Część I. „Hekabe” – innowacje mitologiczne 

 

137 

Pomimo obaw Hekabe, że jako niewolnica-branka, a więc 
przedstawicielka wrogiej Agamemnonowi i pokonanej strony 
konfliktu trojańskiego, może nie być dla wodza zwycięskiego 
wojska odpowiednią osobą do relacji philia, nie rezygnuje jednak 
z odwoływania się do tego ryzykownego argumentu. Pozbawio-
na opieki swojego khdest»j, traktuje Agamemnona, dotychcza-
sowego wroga, jako opiekuna. Oczywiście sytuację jeszcze bar-
dziej komplikuje fakt, że ona sama nie jest Greczynką, a tylko 
barbarzyńską branką wojenną, zaś Kasandra, o czym była już 
mowa, posiada jedynie status nałożnicy trojańskiej, łupu wojen-
nego. Ma to szereg dalszych konsekwencji i – co należy szczegól-
nie podkreślić – zobowiązania Agamemnona, na które powołuje 
się protagonistka, stawia w wątpliwym świetle, zaś samą Hekabe 
– w dwuznacznej sytuacji. Można jednak przypuszczać, że Eury-
pides, świadomy wywoływanych opisaną sytuacją skojarzeń, 
brał je pod uwagę i potraktował jako istotny element dramatur-
gii sztuki oraz budowania postaci protagonistki. Nasuwające się 
wątpliwości natury etycznej, związane z odwołaniem się Hekabe 
do nocy, spędzanych przez Agamemnona z jej córką, wzmacniają 
wymowę kreowanego przez poetę wizerunku bohaterki. W tę 
właśnie stronę, jak można sądzić, skierowana była przede wszyst-
kim uwaga dramaturga, to znaczy na ukazanie stopnia desperacji 
i determinacji protagonistki, zaś wzbudzenie wątpliwości etycz-
nych służyło jedynie podkreśleniu jej tragicznej sytuacji i czynio-
nych przez nią rozpaczliwych prób wyjścia z niej.  

Pomimo deklarowanego zrozumienia, Agamemnon nie obie-
cuje jednak udzielenia Hekabe pomocy z obawy przed reakcją 
achajskiego wojska, które mogłoby mu zarzucić, że na jego 
decyzje miał wpływ właśnie związek z Kasandrą. Jest to pierwsza 
przeszkoda, jaką wymienia Agamemnon. Motywy jego postępo-
wania zakorzenione są, zdaniem L. Battezzato198, w ideologii 
demokratycznej, zgodnie z którą przywódcy nie powinni kiero-
wać się w życiu publicznym swoimi prywatnymi sprawami, przy 

                  
198 Ibidem, s. 32. 



INNOWACJE MITOLOGICZNE I DRAMATURGICZNE EURYPIDESA 

 

138 

czym uczony stwierdza, że ten rodzaj wymówki, który pada teraz 
z ust Agamemnona, został już wcześniej użyty przez Odysa: 
„Anche Agamemnone, come già aveva fatto Odisseo, rifiuta di 
ricambiare il favore, e nache i suoi motivi per il rifiuto sono legati 
a una ideologia democratica: i leaders devono dimostrare che le 
loro faccende private non interferiscono con la loro condotta 
degli affari pubblici. Si noti che Euripide usa volutamente un 
linguaggio anacronistico per descrivere la fedeltà di Agamem-
none e Odisseo al popolo”199. Drugim powodem, dla którego 
Agamemnon wzbrania się przed jawnym poparciem Hekabe przy 
wymierzaniu przez nią sprawiedliwości Polymestorowi, jest to, 
że wojsko traktuje Traka jako f…lion, zaś zamordowanego przez 
niego Polydora – jako ™cqrÒn (w. 858–860): 

 
TÕn ¥ndra toàton f…lion ¹ge‹tai stratÒj,  

tÕn katqanÒnta d' ™cqrÒn· e„ dł soˆ f…loj  
Ód' ™st…, cwrˆj toàto koÙ koinÕn stratù200. 
 
Wprawdzie zaznacza, że on sam nie podziela opinii wojska, 

ale to niczego nie zmienia: musi się z tą opinią liczyć. Ucieka się 
zatem do zgrabnego pretekstu, twierdząc, że jego prywatne 
sympatie nie mają znaczenia wobec oficjalnego stanowiska, jakie 
zobligowany jest zająć, by uniknąć pomówień ze strony wojska 
(w. 861–863):  

 
prÕj taàta frÒntiz'· æj qšlonta mšn m' œceij  
soˆ xumponÁsai kaˆ tacÝn prosarkšsai,  
bradÝn d', 'Acaio‹j e„ diablhq»somai201.  

                  
199 Ibidem, s. 31–32. 
200 Eurypides, Hekabe, w. 858–860: 

Ten mąż dla wojska mego przyjacielem, 
A zmarły wrogiem – a choć dla mnie drogi, 
To inna sprawa – wojska nie obchodzi.  

201 Ibidem, w. 861–863: 
Więc nad tym pomyśl. Chętny jestem, gotów 
Podjąć trud z tobą i w dziele dopomóc –  
Lecz nie chcę, by mnie Grecy oczerniali.  
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Wówczas dopiero Eurypides sięga po tak ulubiony przez 

siebie motyw rozważań filozoficzno-etycznych, na których kon-

centruje teraz całą swoją uwagę. Hekabe wygłasza słynną mowę, 

której przedmiotem stają się refleksje na temat wolności i znie-

wolenia człowieka (w. 864–868): 

 
oÙk œsti qnhtîn Óstij œst' ™leÚqeroj·  

À crhm£twn g¦r doàlÒj ™stin À tÚchj,  
À plÁqoj aÙtÕn pÒleoj À nÒmwn grafaˆ  

e‡rgousi crÁsqai m¾ kat¦ gnèmhn trÒpoij.  

™peˆ dł tarbe‹j tù t' ÔclJ plšon nšmeij […]202.  

 

Stwierdza, że nikt spośród ludzi nie jest wolny203, bo każdy 

staje się niewolnikiem czy to pieniędzy, czy losu, czy też opinii 

ogółu, decydujących o jego postępowaniu. Przyczyną tego jest, 

jak stwierdza protagonistka, strach, któremu ulegają ludzie. 

Zamieszczenie w tym miejscu tragedii rozważań, które bez 

osłonek demaskują wstydliwe, ale prawdziwe motywy ludzkiego 

działania, ma dla Eurypidesa istotne znaczenie dla dalszego 

poprowadzenia dramaturgii sztuki i kreowania postaci protago-

nistki. Choć w kontekście postawy Agamemnona Hekabe ubole-

wa nad ludzkim konformizmem i brakiem odwagi cywilnej, to 

jednak postawa jej samej zaprzecza wyrażonemu przez nią 

expressis verbis przekonaniu o zniewoleniu ludzi i ich niezdolno-

ści do działania. Przeciwnie, w przekazie Eurypidesa protago-

nistka staje się przykładem człowieka, który pod wpływem 

                  
202 Ibidem, w. 864–868: 

Nie ma człowieka, który byłby wolny. 

Jest niewolnikiem pieniędzy lub losu, 

Obywateli tłum albo ustawy 

Bronią mu działać niezgodnie z ich myślą. 

Jeśli się boisz, ulegasz tłumowi.  
203 S.G. Daitz, Concepts of Freedom and Slavery in Euripides’ „Hecuba”, 

„Hermes” 99 (1971), s. 217–226; J. Czerwińska, Człowiek Eurypidesa…, s. 52–53.  
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okoliczności potrafi podźwignąć się z rozpaczy i, pokonując 
bezsilność, może ważyć się na niewyobrażalne wręcz czyny.  

Statyczny przebieg agonu-hikezji, wypełniający nieomal całe 
trzecie epeisodion, nieoczekiwanie zostaje ożywiony w końcowej 
jego części. Akcja sztuki i postacie dramatu zostają teraz wyraź-
nie zdynamizowane przez Eurypidesa204. Hekabe już nie przeko-
nuje Agamemnona, lecz informuje go o swoich planach. Rzeczo-
wo i zdecydowanie zapowiada zemstę na Polymestorze, a za-
mieszczony w tym miejscu mitologiczny ekskurs na temat 
zbrodni Danaid (w. 886–887) ma uwiarygodnić jej zamierzenia 
przedstawione nastawionemu sceptycznie Atrydzie. Agamemnon 
powątpiewa bowiem w skuteczność zapowiadanego przez 
Hekabe odwetu. Wyraża to w serii pytań, skierowanych do niej. 
Zastanawia się, jakiej broni chce ona użyć, podkreślając równo-
cześnie, że uważa za mało prawdopodobne, by jej stara ręka 
mogła sprostać mieczowi, którym, być może, chciałaby się posłu-
żyć do zabicia Polymestora. Następnie pyta, któż mógłby ją 
wesprzeć, oraz skąd ma zamiar pozyskać przyjaciół. Retoryczny 
charakter tych pytań i kryjąca się w nich ironia doskonale oddają 
powątpiewanie wodza Achajów w skuteczność działań bohaterki 
(w. 876–879): 

 
pîj oân; t… dr£seij; pÒtera f£sganon cerˆ  

laboàsa gra…v fîta b£rbaron ktene‹j,  

À farm£koisin À 'pikour…v tin…;  
t…j soi xunšstai ce…r; pÒqen kt»sV f…louj205.  
 
Dowiedziawszy się, że wspólniczkami zemsty Hekabe mają 

być inne branki trojańskie, z nieukrywanym zdumieniem rzuca 
kolejne pytanie (w. 883): 

                  
204 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 205. 
205 Eurypides, Hekabe, w. 876–879: 

Jak to? Co zrobisz? Ujmiesz starą ręką 
Miecz i zabijesz tego barbarzyńcę, 
Czy też trucizną, czy z czyją pomocą? 
Któż cię wspomoże? Skąd weźmiesz przyjaciół? 
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kaˆ pîj gunaixˆn ¢rsšnwn œstai kr£toj206.  
 

Nieco protekcjonalny ton wypowiedzi Atrydy pozwala wnio-
skować, że nie wierzy on w możliwość zrealizowania przez boha-
terkę planów, a przede wszystkim wątpi, by kobiety mogły 
podjąć zwycięską walkę z mężczyzną. Dla podkreślenia swojego 
stanowiska dodaje następnie, że on sam z rezerwą traktuje ród 
kobiet, co w podanym kontekście można odczytać jako jego oso-
biste powątpiewanie, by plany Hekabe mogły się powieść (w. 885): 

 
tÕ mšntoi qÁlu mšmfomai gšnoj207. 
 
Skonfrontowanie wątpliwości Agamemnona z pełnym deter-

minacji zdecydowaniem protagonistki stanowi rodzaj wpro-
wadzonego przez tragika pomostu. Łączy nim obraz Hekabe  
z pierwszej części sztuki z tym, jaki został przez niego wykreowa-
ny w części drugiej. Bezsilną bohaterkę zastępuje teraz kobietą 
zdecydowaną, planującą desperacki, zdawać by się mogło, czyn, 
którego powodzenie jest kwestionowane przez mężczyznę-wo-
jownika. Ten dysonans można odczytać jako celowy zabieg poety, 
służący uwydatnieniu zmian, jakie nastąpiły w protagonistce,  
a równocześnie jako zapowiedź jej przyszłych aktów zemsty. 

Kreśląc wizerunek swojej głównej bohaterki, Eurypides szcze-
gólnie koncentruje się na ukazaniu zmian, dokonujących się stop-
niowo w jej postawie i postępowaniu. Stara królowa staje się teraz 
spiritus movens dalszej akcji tragedii. Przeobraża się w postać 
prawdziwego ducha zemsty, Alastora. O ile bowiem w pierwszej 
części sztuki Eurypides wielokrotnie podkreślał jej daremne usiło-
wania odwrócenia biegu wypadków, a z jej ust padały słowa, że na 
marne się trudzi, o tyle teraz sytuacja ulega diametralnej odmianie: 

                  
206 Ibidem, w. 883: 

A jak kobiety sprostają mężczyźnie? 
207 Ibidem, w. 885:  

Kobiety jednak lekceważę. 
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bierze sprawy w swoje ręce, nie licząc już na pomoc ze strony 
mężczyzn, którzy zawiedli pokładane w nich nadzieje.  

Sposób poprowadzenia agonu-hiketei, a przede wszystkim 
metoda portretowania biorących w nim udział bohaterów świad-
czą wymownie o niezwykłej wręcz przenikliwości psychologicznej 
poety. Z wielką zręcznością kreuje on postaci Hekabe i Agamem-
nona w ich wzajemnej, skomplikowanej relacji. Ukazuje wszelkie 
niuanse, kryjące się w ich wypowiedziach, ze szczególną uwagą 
śledząc podteksty i niedopowiedzenia czy próby ukrycia praw-
dziwych motywów ich działania. Umiejętnie balansując, odsłania 
przyjęte przez nich strategie argumentacji. Wszytko to sprawia, że 
otrzymujemy pełną paletę barw i półcieni tworzonego przez 
tragika obrazu. Ten sam cel będzie mu przyświecał w przedsta-
wieniu postaci Hekabe i Polymestora w exodos tragedii. Zanim 
jednak do tego dojdzie, poeta odda głos Chórowi tragedii.  

 
 
 

15. Stasimon trzecie 
 
 
Pod względem formalnym na trzecie stasimon składają się 

dwie strofy i antystrofy oraz w końcowej części epodos. Tema-
tycznie podział ten przebiega jednak w inny sposób: pierwsza 
strofa jest standardową pieśnią, rozpoczynającą się od zawołania 
do Troi, której zniszczenie opłakuje Chór branek (w. 905–913). 
Towarzysząca tej pieśni antystrofa i część drugiej strofy zawiera-
ją opis, kontrastujący z przywołaną chwilę wcześniej wizją 
wojennej zagłady Ilionu (w. 920–927): 

 
to, xustÕn d' ™pˆ pass£lJ,  
naÚtan oÙkšq' Ðrîn Ómi- 
lon Tro…an  

'Ili£d' ™mbebîta.  

™gë dł plÒkamon ¢nadštoij                               [str. b  
m…traisin ™rruqmizÒman  
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crusšwn ™nÒptrwn leÚs- 

sous' ¢tšrmonaj e„j aÙg£j,  

™pidšmnioj æj pšsoim' ™j eÙn£n 208. 
 
W planie komentarza pojawia się obraz małżeńskiej komna-

ty i uśpionego mężczyzny, którego odłożony oszczep staje się 
wymownym symbolem przerwanej walki. Opisywaną scenę 
dopełnia opis kobiety, przygotowującej się do snu: zdejmuje 
przepaskę z głowy, przegląda się w złotych zwierciadłach. Ta 
krótka sekwencja przenosi nas w świat niezmąconej wrzawą 
wojenną codzienności, w dziedzinę właściwą kobiecie, gdzie czas 
odmierzany jest bezpiecznym snem i domowymi zajęciami. Opis 
ten nasuwa skojarzenia z „rozbudowanymi – jak pisze Henryk 
Podbielski209 – obrazami porównawczymi” Homera, który z upo-
dobaniem ukazywał występujące po sobie „przedstawienia 
odmiennej rzeczywistości w obrębie tej samej jednostki kompo-
zycyjnej”210.  

Przywołany przez Chór obraz znika jednak równie szybko, 
jak się pojawił (w. 928–941):  

 
   ¢n¦ dł kšladoj œmole pÒlin·  
      kšleusma d' Ãn kat' ¥stu Tro…- 
         aj tÒd'· ’W  

                  
208 Ibidem, w. 920–927: 

Mąż leżał w mej komnacie, oszczep zawiesił na kołku 
Nie widział, jak zastęp żeglarzy 
Wstępuje na ziemię trojańską 
Do Ilionu! 
Ja zdjąwszy z głowy przepaskę 
Układam sploty włosów 
Patrząca w krągły blask 
Złotych zwierciadeł, 
Nim spocznę na łożu, w pościeli. 

209 H. Podbielski, Homer [w:] Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbiel-
ski, t. 1, Epika – Liryka – Dramat, Lublin 2005, s. 131. 

210 Ibidem, s. 131.  
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   pa‹dej `Ell£nwn, pÒte d¾ pÒte t¦n  
        'Ili£da skopi¦n  

      pšrsantej ¼xet' o‡kouj;  

   lšch dł f…lia monÒpeploj                               [¢nt. b  
      lipoàsa, Dwrˆj æj kÒra,  

        semn¦n pros…zous' oÙk  
      ½nus' ”Artemin ¡ tl£mwn·  

     ¥gomai dł qanÒnt' „doàs' ¢ko…tan  
      tÕn ™mÕn ¤lion ™pˆ pšlagoj,  

      pÒlin t' ¢poskopoàs', ™peˆ  
         nÒstimon  

   naàj ™k…nhsen pÒda ka… m' ¢pÕ g©j  
        érisen 'Ili£doj·  

      t£lain', ¢pe‹pon ¥lgei […]211. 
 
Ustępuje miejsca opisowi zniszczenia Ilionu przez wojska 

greckie, które nocą wtargnęły do Troi. Scenę, ukazującą kobietę, 
która zrywa się z łoża i w samym peplosie pędzi przez pustoszo-
ne miasto pośród krzyków mordowanych, cechuje niezwykła 
dynamika. Stanowi ona tym silniejszy kontrast z wcześniejszym, 
statycznym opisem nocnego spoczynku. W tym kontrapunkcie 

                  
211 Eurypides, Hekabe, w. 928–941: 

I nagle wrzawa poszła po mieście, 
I taki rozkaz biegł przez Troję: 
„Synowie Greków, kiedy to, kiedy 
Zniszczycie twierdzę Ilionu, 
Żeby powrócić do domów?” 

Z miłego łoża, w samym peplosie 
Porwała się jak Lakonka, 
Błagałam, nieszczęsna na próżno, 
Czcigodną Artemidę. 
Pędzą mnie – śmierć męża widziałam –  
Na słony morski przestwór –  
I z dala patrzyłam na miasto, 
Kiedy w powrotną drogę ruszał okręt 
I odrywał mnie od ziemi trojańskiej, 
Ginęłam z bólu, nieszczęścia. 



Część I. „Hekabe” – innowacje mitologiczne 

 

145 

zawiera się zderzenie dwu światów: wojny i pokoju, świata 
męskiego i kobiecego.  

Ostatnia część trzeciego stasimon to epodos, będący czytel-
nym odwołaniem do postaci trojańskiego mitu: Heleny i Parysa. 
Od wzmianki o nich Chór płynnie przechodzi do swojego obec-
nego losu. Przeklinając ich ślub nie-ślub (g£moj, oÙ g£moj), 
kobiety wznoszą modły, by Helena, sprawczyni ich nieszczęść, 
nigdy nie powróciła do ojczyzny (w. 943–952): 

 
t¦n to‹n DioskoÚroin `Elšnan k£sin                   [™pJd.  
      'Ida‹Òn te boÚtan  
        a„nÒparin kat£rv  

      didoàs', ™pe… me g©j ™k  
      patróaj ¢pèlesen  

   ™xókisšn t' o‡kwn g£moj, oÙ g£moj ¢ll' ¢- 

      l£storÒj tij o„zÚj·  

   §n m»te pšlagoj ¤lion ¢pag£goi p£lin,  

         m»te pa- 

        trùon †koit' ™j oŁkon212. 
 

Komentując trzecie stasimon, Albin Lesky zauważa, że „choć 
samej pieśni nie brakuje związku z akcją, to jednak żyje ona 
swoim własnym, niezależnym od rozgrywających się wydarzeń, 
życiem”213. Uwaga ta jest bez wątpienia słuszna, choć warto 
może odnotować, że – podobnie, jak to miało miejsce w po-

                  
212 Ibidem, w. 943–952: 

Dioskurów siostrę, Helenę, 
I idejskiego wolarza 
Klęskę-Parysa klęła, bo mnie 
Z ojczystej ziemi wywiódł na zgubę 
I z domu wypędził ten ślub nie-ślub, 
Lecz klęska z rąk Ducha-Mściciela. 
Niechby jej słone morze z powrotem w dom nie powiodło, 
Niechby w dom ojcowski 
Nigdy nie powróciła! 

213 A. Lesky, Tragedia grecka…, s. 384.  
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przednich stasimach, tak i tu – w słowach Chóru kryje się istotny 
dla widza komunikat. Jest nim rzucona mimochodem wzmianka 
na temat nieszczęść, które wydarzyły się za sprawą Ducha Za-
głady, Alastora (¢ll' ¢l£storÒj tij o„zÚj w. 948–949). Stanowi 
ona czytelne nawiązanie do wypowiedzi protagonistki w epeiso-

dion, poprzedzającym trzecie stasimon (w. 681–687): 
 
o‡moi, blšpw d¾ pa‹d' ™mÕn teqnhkÒta,  

   PolÚdwron, Ón moi QrÊx œsJz' o‡koij ¢n»r.  

   ¢pwlÒmhn dÚsthnoj, oÙkšt' e„mˆ d».  

      ð tšknon tšknon,  

      a„a‹, kat£rcomai gÒwn,  

      bakce‹on ™x ¢l£storoj  

      ¢rtimaqÁ nÒmon214. 

 

Hekabe, widząc wówczas ciało swego syna, który pozostawał 
pod opieką trackiego króla, rozpoczęła zawodzenia, jakich miał 
ją nauczyć Alastor.  

Zarówno wspomnienie Ducha Zemsty przez Hekabe w trze-
cim epeisodion, jak i odwołanie do niego Chóru w omawianym 
stasimon stają się zapowiedzią dalszej akcji sztuki, podczas której 
Hekabe przeistacza się w Alastora. Jest to zatem wyraźna anty-
cypacja przyszłych wydarzeń: aktu zemsty, którego bohaterka 
dokona na Polymestorze.  

                  
214 Eurypides, Hekabe, w. 681–687: 

Oimoi, oglądam nieżywego syna. 
W domu swym dla mnie strzegł Trak Polydora. 
Ginę, nieszczęsna, i już nie istnieję. 
O, dziecko, dziecko! 
Aiai, jęk zaczynam, 
Płacze szalone, których mnie nauczył 
Przed chwilą jakiś Duch Zagłady.  
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16. Ironia tragiczna 
 
 
Ostatnim akordem tragedii jest exodos. Ta część sztuki zna-

cząco różni się od jej pozostałych partii z dwóch głównych 
przyczyn: wartkiej akcji oraz ironii tragicznej. Wcześniejsze 
części były w porównaniu z exodos statyczne, wypełnione deba-
tami, scenami hikezji, lamentami i bezskutecznymi na ogół 
próbami protagonistki, by odwrócić bieg spraw. Całą swą zręcz-
ność kierowała wówczas na budowanie przekonującej argumen-
tacji, która jednak okazywała się bezowocna. Teraz, choć nie 
brak wprawdzie dyskusji, to jednak nie ona, ale konstruowana na 
jej tle intryga staje się elementem dominującym w przebiegu 
akcji. Towarzyszy jej umiejętnie wprowadzana i wszechobecna 
ironia tragiczna. Jest ona wyczuwalna w tej partii sztuki od 
pierwszych słów pojawiającego się na scenie Polymestora, który 
rozpoczyna exodos.  

Ukazaniu się Polymestora towarzyszy napięcie dramatur-
giczne, zainicjowane już na początku sztuki. W prologu Zjawa 
Polydora podała bowiem okoliczności swojej śmierci, wskazując 
Traka jako zabójcę. Zamordowany Priamida zdemaskował 
wówczas także nikczemne pobudki dokonanej przez swego 
oprawcę zbrodni (w. 1–30). Od momentu, kiedy dla Hekabe jasne 
się stały losy jej syna, które domagały się sprawiedliwej pomsty, 
przybycie Polymestora było – z uwagi na dramaturgię sztuki – 
nieuniknione. Wiedząc, że sama, bez wsparcia Agamemnona, 
musi wymierzyć mu karę, przystąpiła do realizacji swojego planu 
zemsty. W końcowej partii trzeciego epeisodion poleciła więc 
Służebnej „poselstwo” do niego (w. 890–894): 

 
kaˆ sÝ QrVkˆ plaqe‹sa xšnJ  

lšxon· Kale‹ s' ¥nassa d» pot' 'Il…ou  
`Ek£bh, sÕn oÙk œlasson À ke…nhj cršoj,  
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kaˆ pa‹daj· æj de‹ kaˆ tškn' e„dšnai lÒgouj  
toÝj ™x ™ke…nhj215. 
 
Słowa Służebnej miały na celu zwabienie Polymestora wraz 

z synami do namiotów branek, by tam mogła się rozegrać fina-
łowa scena zemsty.  

Kiedy zatem w exodos Hekabe po raz pierwszy staje oko  
w oko ze swoim największym wrogiem, widzowie są już przygo-
towani na ich konfrontację, oczekując w napięciu dalszego roz-
woju wypadków. Spodziewane, bo sygnalizowane wcześniej poja-
wienie się bohatera, wzmiankowanego wielokroć w toku akcji, 
następuje dopiero w końcowej części sztuki. Ten sposób wprowa-
dzenia go na scenę jest celowym zabiegiem dramaturgicznym, 
stosowanym niekiedy przez tragików dla skumulowania napięcia, 
które jest nabudowywane we wcześniejszych scenach216.  

Wypowiedź Polymestora otwiera forma deiktyczna na po-
ziomie niewizualizowanym. Jest nią emfatyczne wezwanie, skiero-
wane do nieżyjącego króla Troi, Priama217. Po nim następuje 
bezpośredni zwrot do obecnej na scenie Hekabe (w. 953–955): 

                  
215 Ibidem, w. 890–894: 

Ty idź do trackiego gościa 
I powiedz: „Wzywa cię była królowa 
Troi, Hekabe, w waszej sprawie, 
Razem z synami – bo i oni winni 
Słyszeć jej słowa”. 

216 Ten sposób wprowadzenia postaci scenicznej wykorzystał już Ajschy-
los w Persach w przypadku postaci Kserksesa. Pojawi się także później u Eury-
pidesa w jego sztuce Hercules furens, gdzie protagonista tragedii, choć nieobec-
ny w pierwszej części dramatu i pojawiający się dopiero w części drugiej, 
skupiać będzie na sobie od początku tragedii uwagę dramatis personae i wi-
dzów (J. Czerwińska, Hercules furens – a Euripidean allegory of human madness, 
„EOS” 92 (2005), z. 2, s. 161–182). 

217 O śmierci Priama wiemy już od początku sztuki. Informację na ten te-
mat przyniósł prolog, wygłoszony przez Zjawę Polydora. Priam został zamor-
dowany podczas zdobywania miasta przez Neoptolemosa, który z pogwałce-
niem miejsca świętego zabił go przy ołtarzu boga (w. 23–24). Jego nieobecność 
na scenie podczas trwania sztuki jest zatem oczywista.  
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ð f…ltat' ¢ndrîn Pr…ame, filt£th dł sÚ,  

`Ek£bh, dakrÚw s' e„sorîn pÒlin te s¾n  
t»n t' ¢rt…wj qanoàsan œkgonon sšqen218. 
 
Określanie Priama najmilszym (f…ltat' ¢ndrîn) oraz użycie 

tego samego terminu w odniesieniu do Hekabe (filt£th), a więc 
odwołanie do relacji philia, sugerującej więzy bliskości, jakie 
nadal ich łączą, jest wyraźnym nadużyciem ze strony Polymesto-
ra. Przybierając ton właściwy sympatheia, zapewnia on o bólu, 
jaki odczuwa z powodu upadku Troi i śmierci Polykseny, mó-
wiąc, że płacze (dakrÚw) nad ich losem. Należy przy tym podkre-
ślić, że na takie słowa pozwala sobie zdrajca Priamowego domu i 
morderca królewskiego syna.  

Tonem swojej wypowiedzi, który kłóci się z jego postępowa-
niem, Polymestor już od pierwszych słów narzuca zatem Hekabe 
określoną konwencję wzajemnych kontaktów. Od tego momentu 
widz obserwuje grę pozorów, która rozpoczyna się pomiędzy 
bohaterami. W przypadku Traka odsłania ona sprzeczność 
pomiędzy deklarowanym współczuciem a jego postawą wobec 
Priamidów po upadku Ilionu; w przypadku Hekabe będzie to 
pozorne przyjmowanie za dobrą monetę zapewnień Polymesto-
ra, pozwalające ukryć jej prawdziwe intencje, których widz ma 
całkowitą świadomość. Mamy zatem do czynienia z silnie nace-
chowaną ironią tragiczną grą pozorów ze śmiercią w tle: tą, która 
się już dokonała, i tą, której oczekujemy. 

 
 

16.1. Tragiczne qui pro quo 
 
Tragikomiczna wymowa tej sceny opiera się na klasycznym 

zabiegu qui pro quo. Naprzeciw siebie stanęli bohaterowie, 

                  
218 Eurypides, Hekabe, w. 953–955: 

Najmilszy z mężów, Priamie, najmilsza 
Hekabe, płaczę widząc twoje miasto 
I twoją córkę, dopiero co zmarłą.  
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którzy zachowują pozory, że relacje między nimi nie uległy 
zmianie, a oni sami są dla siebie nawzajem tymi samymi osoba-
mi, jakimi byli niegdyś. Tymczasem oboje z dawnych postaci 
zachowali jedynie powierzchowność, zaś wszystko inne się 
zmieniło, zwłaszcza sytuacja i wzajemne do siebie nastawienie, 
ukrywane jednak pod maską pozorów. W istocie mamy tu bo-
wiem do czynienia z innymi osobami, niż te, za jakie chcą one 
uchodzić. Przypomina to nieco sytuację, jakby wyjętą z komedii 
sobowtórów, gdzie powierzchowność zataja, czy może raczej 
zastępuje, prawdziwą tożsamość postaci. W przypadku omawia-
nego spotkania Hekabe i Polymestora oboje tkają sieć fikcji, 
która nakłada się na świadomie skrywaną przez nich prawdę. 
Balansowanie bohaterów pomiędzy jednym a drugim to maj-
stersztyk dramaturgiczny Eurypidesa. W pełni może to docenić 
publiczność, świadoma prawdziwych intencji obu postaci sce-
nicznych, a także prowadzonej przez nich gry. Czytelny dla widza 
zamysł tych zabiegów, czyli ukrycie dwóch zbrodni: jednej 
(Polymestora), już spełnionej, i drugiej (Hekabe), mającej się 
dopiero wypełnić, nadaje tej scenie prawdziwie tragiczny sens, 
wzmocniony przez dramaturga zastosowaną ironią tragiczną.  

Prowadzenie przez dramatis personae tej osobliwej gry jest 
możliwe ze względu na przestrzeń wiedzy każdej z postaci. Ton 
wypowiedzi Polymestora w tej scenie dowodzi, że wierzy  
w nieodkrytą tajemnicę dokonanej przez siebie zbrodni. Tym-
czasem Hekabe wie nie tylko o zabójstwie, ale też i o tym, że Trak 
ani nie ma świadomości poznania przez nią prawdy, ani jej 
zbrodniczych zamiarów. Każdy prowadzi swoją intrygę. Różnica 
tkwi jedynie w tym, że Hekabe się nie myli, zaś Polymestor jest 
tylko błędnie przeświadczony o swojej nieomylności.  

Przestrzeń wiedzy każdej z postaci decyduje zatem o jej 
działaniach: Trakowi pozwala coraz śmielej brnąć w kłamstwa, 
protagonistce – prowadzić z nim misterną grę, która przypomina 
polowanie na osaczoną już zwierzynę. Myśliwym jest Hekabe,  
a zapędzaną w sidła podstępu zwierzyną – Polymestor. Już samo 
to staje się odwróceniem stereotypów: mężczyzna-król okazuje 
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się tropioną ofiarą, zaś stara, słaba kobieta – Alastorem-myśli-
wym. W obrazie tym zawiera się współistnienie sprzeczności, 
wyrażone przez tragiczne oxymoron. W przypadku Polymestora 

sprowadza się ono do przeciwieństwa: męska siła – słabość,  
w przypadku Hekabe: kobieca bezsilność – siła, bezradność – 
walka, zniewolenie – zwycięstwo. Postacie te stają się zatem 
elementem retoryki tekstu tragedii. Zgodnie bowiem ze spo-
strzeżeniami Anne Ubersfeld dramatis persona „może występo-
wać jako szczególna figura dyskursu o zasadniczym znaczeniu 
dla teatralności, figura istotna i w najgłębszej swojej istocie 
dialogiczna [...]. Postać może być pewnego rodzaju żywym oksy-
moronem, miejscem napięcia dramatycznego par excellence, 
dlatego za pomocą metafory łączy dwie przeciwstawne sfery 
rzeczywistości”219. 

Gra pomiędzy bohaterami prowadzona jest na poziomie ich 
komunikacji. Ukazuje ona rozbieżność między komunikatem 
słownym a ukrytą pod nią intencją rozmówcy, która staje się 
czytelna dopiero w całym kontekście dramatu. Wiąże się to ze 
specyfiką tekstu teatralnego, który „bardziej niż jakikolwiek inny 
tekst ściśle zależy od warunków jego wypowiadania”220. Bez ich 
znajomości niemożliwe staje się właściwe zinterpretowanie 
tekstu sztuki. Dlatego nawet „słynne kwestie teatralne są całko-
wicie pozbawione sensu w oderwaniu od kontekstu wypo-
wiedzi”221.  

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku roz-
mowy Hekabe i Polymestora: król tracki nie może zrozumieć 
właściwego sensu słów protagonistki, ponieważ odbiera jej wy-
powiedź wyłącznie na poziomie językowej dosłowności, a więc 
bez całego, towarzyszącego jej kontekstu (kontekstem tym jest 
posiadana przez Hekabe wiedza o zbrodni Polymestora) i wyni-

                  
219 A. Ubersfeld, op. cit., s. 96.  
220 Ibidem, s. 178. 
221 Ibidem, s. 178.  
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kających stąd ukrytych przed nim intencjach Hekabe. Dlatego 
Trak nie może wiedzieć, że uczestniczy w intrydze protagonistki. 

Eurypides ponownie eksponuje racjonalny aspekt postaci 
Hekabe, ukazując misternie przemyślany i konsekwentnie prze-
prowadzany przez nią plan zemsty. Zostało to pokazane przez 
dramaturga zwłaszcza w sposobie zwabienia Polymestora i po-
prowadzenia rozmowy z nim. Cała omawiana scena jest przykła-
dem maestrii dramaturgicznej Eurypidesa, a zwłaszcza opero-
wania przez niego ironią tragiczną, która ją wypełnia. Głównym 
jej nośnikiem jest oczywiście postać protagonistki. Każde bez 
mała jej zdanie, skierowane do dawnego gościa, króla Tracji, 
stanowi tego ilustrację (w. 968–975): 

 
Ek.     a„scÚnoma… se prosblšpein ™nant…ona„scÚnoma… se prosblšpein ™nant…ona„scÚnoma… se prosblšpein ™nant…ona„scÚnoma… se prosblšpein ™nant…on,  

    PolumÁstorPolumÁstorPolumÁstorPolumÁstor, ™n toio‹sde keimšnh kako‹j.  

    ÓtJ g¦r êfqhn eÙtucoàs', a„dèj m' œcei  
    ™n tùde pÒtmJ tugc£nous' †n' e„mˆ nàn  
    koÙk ¨n duna…mhn prosblšpein Ñrqa‹j kÒraijkoÙk ¨n duna…mhn prosblšpein Ñrqa‹j kÒraijkoÙk ¨n duna…mhn prosblšpein Ñrqa‹j kÒraijkoÙk ¨n duna…mhn prosblšpein Ñrqa‹j kÒraij.  

    ¢ll¢ll¢ll¢ll' aÙtÕ m¾ dÚsnoian ¹g»sV sšqenaÙtÕ m¾ dÚsnoian ¹g»sV sšqenaÙtÕ m¾ dÚsnoian ¹g»sV sšqenaÙtÕ m¾ dÚsnoian ¹g»sV sšqen,  

    PolumÁstorPolumÁstorPolumÁstorPolumÁstor· ¥llwj d' a‡tiÒn ti kaˆ nÒmoj,  

    guna‹kaj ¢ndrîn m¾ blšpein ™nant…on222.  
 
Ironia tragiczna najpełniej zostaje wyrażona poprzez dwu-

znaczność sformułowań, którymi operuje Hekabe. Zaczyna od 
stwierdzenia: a„scÚnoma… se prosblšpein ™nant…on, PolumÁstor 
(w. 968–969). W kontekście czytelnego dla widzów stosunku 
protagonistki do mordercy syna i przygotowywanej zemsty 

                  
222 Eurypides, Hekabe, w. 968–975: 

Wstydzę się, widząc cię, Polymestorze, 
Gdym pogrążona w tak strasznych nieszczęściach. 
Przed tym, kto w szczęściu mnie widział, wstyd teraz 
W obrotach losu być, w jakich ja jestem, 
I nie potrafię patrzeć prosto w oczy. 
Więc nie bierz tego za niechęć do ciebie, 
Polymestorze, jest i ta przyczyna 
– kobiety nie patrzą w twarz mężczyzn. 
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słowa te oznaczają odczuwany przez nią niesmak i zażenowanie 
na widok znienawidzonego i okrytego hańbą człowieka, który 
bezwstydnie stanął przed nią. Jej wypowiedź, a zwłaszcza sfor-
mułowanie: se prosblšpein ™nant…on przywodzi na myśl po-
dobnie brzmiące słowa Medei, kierowane do Jazona: ™nant…on 
blšpein, któremu zarzucała ona, że, krzywdząc bliskich, ma 
czelność patrzeć im prosto w twarz223. Ten sam zarzut ukryty 
jest w zwrocie Hekabe do Polymestora. Wrażenie, jakie mogły 
wywrzeć na Polymestorze jej słowa, zaciera natychmiast usypia-
jącym jego czujność wyjaśnieniem, które stoi jednak w sprzecz-
ności do prawdziwej intencji jej słów. Dodaje, że powodem 
zawstydzenia jest jej obecna kondycja niewolnicy-branki, a Trak 
zwykł dotychczas widywać ją jako królową potężnego Ilionu.  
W dalszej części protagonistka powtarza ten sam schemat wy-
powiedzi. Najpierw dwuznacznie mówi, że nie jest w stanie 
patrzeć mu prosto w oczy: koÙk ¨n duna…mhn prosblšpein 
Ñrqa‹j kÒraij, by zaraz osadzić te słowa w mylącym ich odbiór 
kontekście. Prosi go mianowicie, by nie brał jej słów do siebie  
i nie odczytywał ich jako okazywanej mu niechęci.  

Poprzez dwuznaczności Hekabe zbliża się zatem do wyja-
wienia prawdy, nazywając rzeczy nieomal po imieniu, po czym 
natychmiast odwraca sens swoich słów dalszymi wyjaśnieniami. 
W rytmie konstruowanej przez protagonistkę intrygi toczy się 
rozmowa, która z każdą chwilą zbliża bohaterkę do celu – speł-
nienia zemsty na Traku. Jak rasowy myśliwy powoli osacza ona 
swoją ofiarę, a równocześnie prowokuje Polymestora do dalsze-
go brnięcia w kłamstwa. Chce je usłyszeć z jego ust, dając tym 
samym widomy dowód winy. Wyjawieniu prawdy służy seria 
stawianych mu przez Hekabe pytań na temat jej syna, a zwłasz-
cza pytania, czy żyje on bezpiecznie pod opieką Polymestora  
(w. 986–988): 

                  
223 Idem, Medea, w. 469–470: 

oÜtoi qr£soj tÒd' ™stˆn oÙd' eÙtolm…a,  

     f…louj kakîj dr£sant' ™nant…on blšpein.  
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prîton młn e„pł pa‹d' Ön ™x ™mÁj cerÕj  
PolÚdwron œk te patrÕj ™n dÒmoij œceij,  
e„ zÍ· t¦ d' ¥lla deÚterÒn s' ™r»somai224.  
 
Bez chwili wahania Polymestor zapewnia o bezpieczeństwie 

Polydora, dodając jeszcze, że Hekabe może się zatem czuć szczę-
śliwa (w. 989): 

 
m£lista· toÙke…nou młn eÙtuce‹j mšroj225. 
 
Stwierdzenie trackiego króla można oczywiście potraktować 

jako wyraz jego bezwstydu, zabarwionego jednak ironią. Poczu-
cie bezpieczeństwa, o którym jest on przeświadczony, ośmiela 
go, nadając jego słowom ton ironicznej nonszalancji wobec 
bezsilnej i nieświadomej, jak sądzi, prawdy starej kobiety. 

Rozmowa toczy się wartko, przybierając formę stychomytii. 
Polymestor kryje się za kolejnymi kłamstwami: bez obaw o zde-
maskowanie puszcza wodze fantazji, przekonując bohaterkę  
o rzekomej prawdzie swoich słów. Protagonistka zachęca go do 
tego, upewniając, że daje wiarę jego zapewnieniom. Raz po raz 
wtrąca tylko w udanym podziwie słowa, których dwuznaczności 
nie jest on w stanie odczytać (w. 990): 

 
ð f…ltaq', æj eâ k¢x…wj lšgeij sšqen226

 

 
lub nieco dalej (w. 1000): 

 
[…] ð filhqeˆj æj sÝ nàn ™moˆ filÍ […]227  

                  
224 Idem, Hekabe, w. 986–988: 

Najpierw mi powiedz – syn, którego tobie 
Ja z jego ojcem daliśmy, byś strzegł go, 
Polydor, żyje? Resztę powiem później.  

225 Ibidem, w. 989: 
Pewnie, że żyje. W tym jesteś szczęśliwa.  

226 Ibidem, w. 990: 
Najmilszy! Pięknie, godnie siebie mówisz! 

227 Ibidem, w. 1000: 
[…] mój ty drogi, tak jak jesteś drogi […]. 
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czy też (w. 1004): 
 
[…] eŁ g¦r eÙseb¾j ¢n»r228.  
 
Tylko raz, utrzymując nadal przyjętą konwencję swojej wy-

powiedzi, Hekabe przestrzega go mimochodem i pozornie bez 
związku, by nie pożądał cudzej własności i pilnował powierzo-
nego mu skarbu trojańskiego (w. 996–997): 

 
Ek.     sîsÒn nun aÙtÕn mhd' œra tîn plhs…on.  

Pl.     ¼kist'· Ñna…mhn toà parÒntoj, ð gÚnai229.  
 

Lecz i temu stwierdzeniu nadaje protagonistka zmieniony 
sens w kontekście dalszej rozmowy. Wzmiankę tę łączy z chęcią 
wyjawienia Trakowi tajemnicy: pragnie, jak mówi, wskazać mu 
miejsce, w którym w zburzonym Ilionie zostały ukryte skarby 
trojańskie (w. 1008–1010). Jest to pierwszy etap jej podstępu. 
Drugim staje się przekazanie mu informacji o części skarbu, 
który branki schowały wśród łupów w swoich namiotach. Służy 
to za przynętę, dzięki której Hekabe zwabia swoją ofiarę do 
wnętrza namiotu, by tam zadać jej ostateczny cios. W ten sposób 
ukryte przez Trojanki cenne przedmioty, które po śmierci Polyk-
seny Hekabe przeznaczyła na godny jej pochówek (w. 615–618), 
stały się środkiem do realizacji zemsty na Polymestorze230. 
Przystrój żałobny Polykseny okazał się zatem paradoksalnie 
darem, przynoszącym śmierć dzieciom Traka. Także ten detal 
dramaturgiczny kryje w sobie właściwą poecie ironię tragiczną. 

 

                  
228 Ibidem, w. 1004: 

[…] boś ty człek pobożny. 
229 Ibidem, w. 996–997: 

Hek.:  Pilnuj go, dobra cudzego nie pragnij! 
Pl.:      Nigdy, wystarczy mi, co mam, kobieto.  

230 L. Battezzato, op. cit., s. 34–35. 
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16.2. Hekabe – ironiczna bogini Ate 
 
Hekabe niczym bogini Ate realizuje swój misternie przemy-

ślany plan, wabiąc Polymestora w zastawione na niego sidła 
zemsty. On sam przypomina tu Kserksesa z Ajschylosowych 
Persów, który, podobnie jak teraz Polymestor, brnął niegdyś  
w swoją hybris, a, jak pisał Ajschylos, „Z rozkwitłej pychy czło-
wieczej wyrasta kłos grzechu, z niego zasię – opłakane żniwo...” 
(Persowie, w. 838–839)231. Zbierze je również Polymestor, bo 
ośmielił się na straszną zbrodnię, lekceważąc uświęcone przez 
bogów prawa. Odpowiedzią protagonistki na jego haniebne 
czyny jest zemsta. Hekabe jak bogini Ate z ironicznym półuśmie-
chem wikła go tak przemyślnie w swoje sidła, że ten, niczego nie 
podejrzewając, bezwiednie w nie wpada.  

Ukoronowaniem ironii tragicznej tej sceny jest moment, w 
którym Hekabe zachęca Polymestora, by wszedł do namiotu 
branek. Tam ma się dokonać ostateczny akt odwetu. Zwracając 
się do Polymestora, mówi więc (w. 1019–1023): 

 
¢ll¢ll¢ll¢ll' ›rp›rp›rp›rp' ™j o‡kouj™j o‡kouj™j o‡kouj™j o‡kouj· kaˆ g¦r 'Arge‹oi neîn  
làsai poqoàsin o‡kad' ™k Tro…aj pÒda·  
æj p£nta pr£xaj ïn se de‹ ste…cVj p£lin æj p£nta pr£xaj ïn se de‹ ste…cVj p£lin æj p£nta pr£xaj ïn se de‹ ste…cVj p£lin æj p£nta pr£xaj ïn se de‹ ste…cVj p£lin     
xÝn paisˆn oáper tÕn ™mÕn õkisaj gÒnonxÝn paisˆn oáper tÕn ™mÕn õkisaj gÒnonxÝn paisˆn oáper tÕn ™mÕn õkisaj gÒnonxÝn paisˆn oáper tÕn ™mÕn õkisaj gÒnon232.... 
 
Bohaterka ponagla go do wejścia pod namiot. Widać spiesz-

no jej do spełnienia zapowiedzianej zemsty. W końcowej partii 

                  
231 Cytowane wiersze podaję w tłumaczeniu Stefana Srebrnego (Persowie 

[w:] Ajschylos, Tragedie, przekł. S. Srebrny, Warszawa 1954). W tekście 
oryginalnym mają one inną numerację ‒ odpowiadają im wersy 821–822: 

Ûbrij g¦r ™xanqoàs' ™k£rpwsen st£cun  

¥thj, Óqen p£gklauton ™xam´ qšroj.  
232 Eurypides, Hekabe, w. 1019–1023: 

Lecz wejdź pod namiot. Bo chcą Argeiczycy 
Odbić i z Troi wracać do ojczyzny. 
Zrób, co masz zrobić, i znowu powrócisz 
Z dziećmi, gdzieś syna mojego umieścił. 
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cytowanej wypowiedzi padają znamienne, pełne dwuznaczności 
słowa: gdy Polymestor zrobi już wszystko, co należy, wówczas 
wraz ze swoimi dziećmi powróci tam, gdzie za jego sprawą 
przebywa Polydoros. Sens jej słów daleki jest od dosłownego ich 
rozumienia przez Traka. O ile bowiem on nieświadom jest za-
miarów protagonistki, o tyle widzom jej słowa i zamiary nie 
pozostawią żadnej wątpliwości. Różnica w sposobie ich odczy-
tywania tkwi w przestrzni wiedzy, jaką dysponuje Polymestor,  
w stosunku do tej, jaką posiada widz. Dlatego słowa bohaterki 
wywołują u tego ostatniego grozę spodziewanej zbrodni, której 
stają się czytelnym sygnałem. 

Zarówno przebieg sceny, jak i zachowanie protagonistki na-
suwają skojarzenia z Agamemnonem Ajschylosa. Dawna królowa 
Troi przypomina tu postać Klitajmestry w słynnej scenie powita-
nia męża w trzecim epeisodion, gdy namawia Agamemnona do 
wejścia do pałacu po purpurowym kobiercu. Interpretując ten 
moment sztuki Robert Chodkowski stwierdza, że „scena z purpu-
rą jest ilustracją słów chóru, który w pierwszym stasimonie 
opisuje działanie zgubnej Namowy, wciągającej człowieka  
w zasadzkę i prowadzącej go do zguby (w. 385 i n.)”233. Rozwija-
jąc tę myśl, uczony zauważa, że „wcieleniem Namowy staje się 
Klitajmestra. Ona namawia i zmusza wręcz Agamemnona, by 
dopuścił się grzechu wobec bogów i sprowadził na siebie zgubę. 
Jest ona jednocześnie wcieleniem podstępnej Zguby – prÒbouloj 

”Ath”234. Występują tu wyraźne analogie w stosunku do postaci 
Eurypidesowej Hekabe i sposobu prowadzenia przez tragika 
rozmowy bohaterki z Polymestorem. Podobnie jak Klitajmestra, 
tak i ona uosabia boginię Namowy, o której wzmiankę uczyniła  
w trzecim epeisodion (Hecuba, w. 814–819), nazywając ją Peitho 
(Peiqè), jedyną władczynią ludzi (t¾n tÚrannon ¢nqrèpoij 

                  
233 R.R. Chodkowski, Agamemnon Ajschylosa. Studium na strukturą tragedii 

lirycznej, Lublin 1985, s. 198.  
234 Ibidem, s. 198. 
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mÒnhn)235. Za pomocą sztuki przekonywania Hekabe wabi Traka 
w pułapkę, rozbudzając w nim żądzę posiadania trojańskiego 
złota, tak jak Klitajmestra rozbudziła w Agamemnonie pychę – 
chęć stąpania po purpurze – prowadzącą go do śmierci. Za 
pośrednictwem swoich bohaterek i dwuznacznego sensu ich 
wypowiedzi obydwaj dramaturdzy w podobny sposób operują tu 
ironią tragiczną, nieczytelną dla przyszłych ofiar.  

Po złowróżbnych słowach Hekabe (w. 1019–1023) ostatni 
akord tej części sceny należy do Chóru. Komentując rozgrywają-
cą się sytuację, branki trojańskie wyrażają przekonanie, że choć 
Polymestor nie poniósł jeszcze kary, to jednak ją poniesie  
(w. 1024), bo zwiodą go pokładane nadzieje (w. 1026). Wówczas 
padają znamienne słowa na temat jednoczesnego działania sądu 
ludzkiego i boskiego, czego konsekwencją musi się okazać klęska 
winowajcy (w. 1027–1030). Chór zamyka swoją wypowiedź 
lapidarnym stwierdzeniem, skierowanym do Polymestora o jego 
płonnych nadziejach oraz śmierci, którą poniesie z ręki „niewo-
jennej” (¢pÒlemoj) (w. 1031–1033): 

 
yeÚsei s' Ðdoà tÁsd' ™lpˆj ¼ s' ™p»gagen  
qan£simon prÕj “Aidan, „ë t£laj·  

¢polšmJ d¢polšmJ d¢polšmJ d¢polšmJ dłłłł    ceirˆ le…yeij b…onceirˆ le…yeij b…onceirˆ le…yeij b…onceirˆ le…yeij b…on236. 
 

Zwłaszcza ostatnie słowa Chóru są tu szczególnie znaczące  
w kontekście podkreślanej w całej tragedii kobiecej słabości. 
Wyrażane w ten sposób oxymoron ma niebagatelną wymowę  
w obliczu konstytuującej się idei tragicznej oraz interpretacji siły 

                  
235 Uzupełnieniem tej myśli jest cytowany już fragment z Antygony Eury-

pidesa (fr. 170), z którego wynika, że świątynią Namowy jest słowo, a jej ołtarz 
znajduje się w ludzkiej naturze (™n ¢nqrèpou fÚsei).  

236 Eurypides, Hekabe, w. 1031–1033: 
Oszuka cię w drodze nadzieja, co cię tu przywiodła 
W śmiertelny Hades, o nieszczęśniku! 
Z ręki do wojny niezdatnej życie teraz utracisz! 
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thymos. Ujawnia się ona i demonstruje niezależnie od realnie – 
zdawać by się mogło – istniejących możliwości działania osób nią 
owładniętych. Potwierdzeniem tego jest dalszy przebieg akcji. 

 
 

16.3. Zemsta na Polymestorze 
 
W tym samym bez mała momencie, gdy Chór wypowiada 

ostatnie cytowane słowa (w. 1031–1033), z wnętrza namiotu 
rozlega się krzyk oślepianego Polymestora (w. 1035): 

 
êmoi, tufloàmai fšggoj Ñmm£twn t£laj237. 
 

Od tej chwili wydarzenia rozgrywają się równolegle na sce-
nie i poza nią: z przestrzeni pozascenicznej dobiegają kolejne 
okrzyki Polymestora, komentowane przez obecny na scenie 
Chór. Tragik buduje zatem dwa paralelne obrazy: pierwszy 
odwzorowany na scenie poprzez obecność Chóru (i jego komen-
tarze), a więc na poziomie wizualizowanym (w. 1036, 1038, 
1042–1043), drugi zaś kreowany przez wydarzenia toczące się 
poza nią, czyli na poziomie niewizualizowanym. Ten ostatni 
tworzony jest za pośrednictwem słów Polymestora, dobiegają-
cych z wnętrza skene (w. 1037, 1039–1041). Odwołując się 
zatem do zdolności imaginacyjnych widza, Eurypides konstruuje 
ten obraz w jego wyobraźni. Elementem wiążącym obydwa 
poziomy-obrazy staje się postać Hekabe. Pojawiając się na scenie 
(w. 1044), nadal jest całkowicie pochłonięta przez to, co rozegra-
ło się poza oczyma widzów. Świadczy o tym jej zachowanie  
i słowa. Jest zwrócona do wnętrza namiotu, gdzie znajduje się 
Polymestor ze swoimi pomordowanymi dziećmi. Do niego kieru-
je swoją wypowiedź, która stanowi nawiązanie, a zarazem krótką 
konkluzję wydarzeń pozascenicznych (w. 1044–1046):  

                  
237 Ibidem, w. 1035: 

Nieszczęsny, oczu światłość mi wydarto! 
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¥rasse, fe…dou mhdšn, ™kb£llwn pÚlaj·  

oÙ g£r pot' Ômma lamprÕn ™nq»seij kÒraij,  

oÙ pa‹daj ÔyV zîntaj oÞj œktein' ™gè238. 
 
W padającym z ust Hekabe stwierdzeniu: Ômma lamprÒn kry-

je się czytelne odniesienie do światła jako synonimu życia.  
W kontekście Polymestora zyskuje ono podwójne znaczenie: 
pierwsze, związane z jego oślepieniem, drugie – z zabiciem 
dzieci. Oślepienie Traka nie oznacza wprawdzie dla niego końca 
życia w sensie fizycznym, ale jego kres w wymiarze metaforycz-
nym – odebranie mu istoty życia, kojarzonego ze światłem. Sens 
ten pogłębiają dalsze słowa protagonistki, w których tragik 
również na poziomie metaforycznym łączy już jednak pozbawie-
nie światła życia ze śmiercią dzieci: ich zabicie oznacza koniec,  
a więc śmierć rodu239. Dlatego Polymestor wie, że skoro nie po-
zostawi po sobie męskich potomków, nie przetrwa jego ród.  
W tradycji greckiej przerwanie ciągłości pokoleń jest ciosem 
„najcięższym, bo ród i jego istnienie to sprawa najistotniejsza”240. 

                  
238 Ibidem, w. 1044–1046: 

Wal, nie oszczędzaj, drzwi sobie wyważaj. 
Już blasku światła w oczach nie odzyskasz, 
Nie ujrzysz żywych dzieci – ja zabiłam! 

239 W odniesieniu do innego bohatera Eurypidesa, Kreona z Fenicjanek, 
kwestię tę rozwijam w książce Człowiek Eurypidesa…, pisząc: „Postawa Kreona 
dowodzi, że w potomstwie dostrzegano przedłużenie ludzkiego życia, a za-
razem jego sens. Wypowiedź Kreona na temat życia, przepełnionego miłością 
do dzieci (filÒteknoj b…oj w. 965), przywodzi na myśl Platoński dialog, Ucztę, 
w którym znajdujemy kontynuację i rozwinięcie uwagi Eurypidesa poczynionej 
w Fenicjankach. Diotyma (Uczta 206c n.), rozważając kwestię nieśmiertelności, 
zastanawia się nad możliwością jej osiągnięcia przez śmiertelnych. Z jej słów 
wynika, że człowiek, rozpatrywany nie w sensie jednostkowym, lecz gatunko-
wym, osiąga nieśmiertelność właśnie dzięki prokreacji, powołaniu do życia 
istoty nowej, która jest krwią z krwi, ciałem z jego ciała. W dialogu Platońskim 
czytamy: »w zapłodnieniu jest jakiś pierwiastek wiekuisty, nieśmiertelny, o ile 
to być może w istotach śmiertelnych« (206e)” (s. 24–25). 

240 Pisze o tym J. Łanowski (op. cit., t. II, s. 65).  
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Utrata oczu i dzieci sprawia, że dalsze życie Polymestora sta-
je się metaforyczną śmiercią. Tego samego rodzaju metafory użył 
Eurypides przy opisie Hekabe we wcześniejszych partiach sztuki, 
plastycznie oddając tym samym ogrom jej nieszczęść241. Z tego 
też względu w nawiązaniu Hekabe do światła i wydarcia go  
z oczu Polymestora ukrył poeta ironię tragiczną. Trak, pozbawia-
jąc protagonistkę syna, pogrążył ją w ciemności nieszczęść; teraz 
ona uczyniła to jemu samemu: oślepiając go, odebrała mu świa-
tło oczu, a zabijając dzieci – wydarła mu światło duszy.  

Przysłuchujący się słowom Hekabe Chór oczekuje od niej 
zapewnienia o dokonaniu już zemsty na Traku (w. 1047–1048): 

 
Ã g¦r kaqe‹lej QrÍka, kaˆ krate‹j, xšnon,  

dšspoina, kaˆ dšdrakaj oŒ£per lšgeij242. 

 

Bohaterka potwierdza spełnienie odwetu (d…khn dš moi 

dšdwke w. 1052–1053), zapowiadając równocześnie pojawienie 
się oślepionego Polymestora na scenie, którą sama w tym czasie 
opuszcza (w. 1049–1055): 

 

                  
241 Po raz pierwszy w wypowiedzi Hekabe pojawia się obrazowe zesta-

wienie światła dnia z mrokiem nocy w wierszu 68, gdy protagonistka, rozważa-
jąc swoje nieszczęścia, stwierdza: ð sterop¦ DiÒj, ð skot…a nÚx („Dzienne 
światło Dzeusowe i ty, Nocy, ciemna”). Uzupełnieniem tej wypowiedzi są wersy 
167–168: oÙkšti moi b…oj ¢gastÕj ™n f£ei („nie dla mnie pragnienie życia pod 
słońcem”). Obydwa te stwierdzenia znajdują swoje zwieńczenie w słowach 
Hekabe: tšqnhk' œgwge prˆn qane‹n kakîn Ûpo („jeszcze przed śmiercią 
umarłam, od nieszczęść” w. 431). W tym kontekście światło jako metaforyczne 
zobrazowanie życia zostaje przeciwstawione ciemności, mrokom śmierci,  
w które zstąpiła bohaterka, zanim jeszcze umarła. W ten sam sposób opisuje 
Eurypides słowami Hekabe stan, w jakim znalazł się Polymestor, utraciwszy 
oczy i dzieci za jej i Trojanek sprawą.  

242 Eurypides, Hekabe, w. 1047–1048: 
Więc powaliłaś Traka-gospodarza, 
Pani? Zrobiłaś, co zapowiedziałaś? 
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ÔyV nin aÙt…k' Ônta dwm£twn p£roj  
tuflÕn tuflù ste…conta parafÒrJ pod…,  
pa…dwn te dissîn sèmaq', oÞj œktein' ™gë  
sÝn ta‹j ¢r…staij TrJ£sin· d…khn dš moi  
dšdwke. cwre‹ d', æj Ðr´j, Ód' ™k dÒmwn.  

¢ll' ™kpodën ¥peimi k¢post»somai  
qumù `ršonti QrVkˆ dusmacwt£tJ243. 
 
Oczom widzów ukazuje się Polymestor, który „częściowo 

pełznąc, na czworakach, wyłania się z namiotu; możemy sobie 
wyobrazić, że jego monodii, utrzymanej w dochmeicznym ryt-
mie, towarzyszyło charakterystyczne dla bezradności oślepione-
go człowieka macanie rękami w poszukiwaniu dzieci”244. Tracki 
król już to użala się nad swoim losem, już to miota przekleństwa 
na branki, „Hadesowe – jak mówi – menady” (w. 1077). Cezurą  
w jego monodii jest krótkie wtrącenie Chóru245, który, ponownie 
używając ironii tragicznej, zwraca się do niego ze słowami  
(w. 1085–1087): 

 
ð tlÁmon, éj soi dÚsfor' e‡rgastai kak£·  

dr£santi d' a„scr¦ dein¦ t¢pit…mia.  

 [da…mwn œdwken Óstij ™st… soi barÚj]246.  
 

                  
243 Ibidem, w. 1049–1055: 

Zaraz zobaczysz go tu, przed namiotem, 
Jak ślepiec ślepą ślepo stawia stopę, 
I ciała synów, których ja zabiłam 
I najdzielniejsze z Trojanek. Już karę 
Z moich rąk poniósł. Patrz, idzie z namiotu, 
A ja uchodzę zaraz, odstępuję 
Przed szałem Traka, straszliwego w walce.  

244 A. Lesky, Tragedia grecka…, s. 385. 
245 Ibidem, s. 385. 
246 Eurypides, Hekabe, w. 1085–1087: 

Biedaku, jakież ty cierpisz nieszczęścia! 
Za straszne czyny straszna i odpłata. 
[Bóg ci ją zesłał, na ciebie zgniewany.] 
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Ostatnie stwierdzenie jest wyraźnym nawiązaniem do wy-

powiedzi Polymestora, który, rozmawiając z Hekabe w począt-

kowej części exodos, winą za jej los obarczał bogów, mówiąc  

(w. 958–960): 
 
fÚrousi d' aÙtoˆ qeoˆ p£lin te kaˆ prÒsw  
taragmÕn ™ntiqšntej, æj ¢gnws…v  
sšbwmen aÙtoÚj247.  
 
Słowa Traka mają swoją szczególną wymowę w świetle 

udziału jego samego w nieszczęściach, które dotknęły Hekabe. 

Dlatego też Chór, powiernik jej zbrodni, pozwala sobie na ironię 

(w. 1085–1087), przemawiając do niego w podobnym tonie  

i wskazując – jak wcześniej zrobił to Polymestor – na bogów jako 

sprawców jego nieszczęść248.  

                  
247 Ibidem, w. 958–960: 

Bogowie wszystko mieszają i kłócą 

Znowu i znowu, byśmy z niepewności 

Czcili ich.  
248 Problem odpowiedzialności człowieka za własne nieszczęścia w kon-

tekście obarczania za nie winą bogów jest motywem przewijającym się  

w tradycji greckiej. Znajdujemy go już u Homera, który podejmuje go w pierw-

szej pieśni Odysei (w. 31–43):  

"í pÒpoi, oŒon d» nu qeoÝj brotoˆ a„tiÒwntai.  

™x ¹mšwn g£r™x ¹mšwn g£r™x ¹mšwn g£r™x ¹mšwn g£r fasi k£kfasi k£kfasi k£kfasi k£k' œmmenaiœmmenaiœmmenaiœmmenai· oƒ d� kaˆ aÙtoˆ  

sfÍsinsfÍsinsfÍsinsfÍsin    ¢tasqal…Vsin¢tasqal…Vsin¢tasqal…Vsin¢tasqal…Vsin ØpØpØpØp����r mÒronr mÒronr mÒronr mÒron ¥lge¥lge¥lge¥lge' œcousinœcousinœcousinœcousin,  

æj kaˆ nàn A‡gisqoj Øp�r mÒron 'Atre Łdao  

gÁm' ¥locon mnhst»n, tÕn d' œktane nost»santa,  

e„dëj a„pÝn Ôleqron, ™peˆ prÒ oƒ e‡pomen ¹me‹j,  

`Erme…an pšmyantej, ™äskopon 'ArgeifÒnthn,  

m»t' aÙtÕn kte…nein m»te mn£asqai ¥koitin·  

™k g¦r 'Oršstao t…sij œssetai 'Atre Łdao,  

ÐppÒt' ¨n ¹b»sV te kaˆ Âj ƒme…retai a‡hj.  

ìj œfaq' `Erme…aj, ¢ll' oÙ fršnaj A„g…sqoio  

pe‹q' ¢gaq¦ fronšwn· nàn d' ¡qrÒa p£nt' ¢pšteise".  

Pojawia się tu termin t¦ k£ka, który oznacza spotykające człowieka zło 

(w. 32). Wypowiada się na jego temat Dzeus, mówiąc „Ach, jak bardzo więc 

śmiertelni bogów obwiniają” (w. 31, przekład własny). Rozwijając tę kwestię, 
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17. Agon Hekabe i Polymestora 
 

 

Najważniejsze już się w sztuce dokonało. Eurypidesowi po-

zostaje tylko efektowne zamknięcie tragedii. Użyje do tego 

ulubionej przez siebie retoryki: wielkiego agonu Polymestora  

i Hekabe w obecności Agamemnona, pełniącego rolę sędziego. 

Agon bohaterów, oprócz typowego dla tej formy zderzenia 

argumentów, stanie się również okazją do zdemaskowania 

prawdziwej relacji pomiędzy Hekabe i Polymestorem. Z twarzy 

ich obojga spadną „maski”, jakie nałożyli podczas wcześniejszej 

rozmowy: nie podejmą już gry pozorów. Zamiast tego będą 

                  
zauważa, że śmiertelni własnymi winami mają zwyczaj obarczać bogów: 

„mówią bowiem, że od nas pochodzi zło; tymczasem oni sami przez własne 

zuchwalstwo wbrew woli przeznaczenia doznają cierpienia” (w. 33–34, 

przekład własny). Tymczasem odpowiedzialność za t¦ kak£ ciąży na samych 

ludziach, o czym świadczy użyty tu zwrot sfÍsin ¢tasqal…VsinsfÍsin ¢tasqal…VsinsfÍsin ¢tasqal…VsinsfÍsin ¢tasqal…Vsin, a więc ich 

własne zuchwalstwo, które doprowadza ludzkie życie do zguby, przynosząc 

¥lge¥lge¥lge¥lgeaaaa (w. 34) – cierpienia, ból, nieszczęścia. Eksplikacją tego sądu stają się 

kolejne wersy, w których jest mowa o Ajgistosie. Działając ØpØpØpØp����r mÒron r mÒron r mÒron r mÒron (w. 35 – 

„wbrew woli przeznaczenia”), zabił Agamemnona i wziął za żonę jego prawowi-

tą małżonkę, za co musiał zapłacić własnym życiem. W podobny sposób opisuje 

Homer zuchwalstwo towarzyszy Odysa, którzy doprowadzili do swojej zguby 

(Ôlonto), zjadając woły Hyperionowego Heliosa (boàj `Uper…onoj 'Hel…oio w. 8), 

jak czytamy w pierwszych wierszach Odysei (I, 6–9): 

¢ll' oÙd' ïj ˜t£rouj ™rrÚsato, ƒšmenÒj per·  

aÙtîn g¦r sfetšrVsin ¢tasqal…VsinsfetšrVsin ¢tasqal…VsinsfetšrVsin ¢tasqal…VsinsfetšrVsin ¢tasqal…Vsin Ôlonto,  

n»pioi, o‰ kat¦ boàj `Uper…onoj 'Hel…oio  

½sqion· aÙt¦r Ð to‹sin ¢fe…leto nÒstimon Ãmar.  

Podane przykłady stanowią egzemplifikację związku, jaki zachodzi po-

między t¦ kak£ – złem, nieszczęściem, dosięgającym człowieka a jego czyna-

mi, dyktowanymi sfetšrVsin ¢tasqal…VsinsfetšrVsin ¢tasqal…VsinsfetšrVsin ¢tasqal…VsinsfetšrVsin ¢tasqal…Vsin – nierozsądkiem, zuchwałością. 

Tego rodzaju postępowanie skutkuje, jak poucza Homer, spektakularnymi 

konsekwencjami, czego dowodem jest los lekkomyślnych towarzyszy Odyseu-

sza oraz śmierć Ajgistosa, którą poniósł z ręki Orestesa.  

Zastosowany przez Homera zabieg, polegający na wskazaniu odpowie-

dzialności człowieka za jego los, którym on sam obarcza bogów, wykorzystuje 

w omawianej scenie Eurypides. Nadaje mu jednak ironiczną wymowę. 
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twardo i bez niedomówień wyrażać swoje opinie, wcześniej tak 
skrzętnie ukrywane. Jawnie demonstrując wzajemne zantagoni-
zowanie, nie będą się też uciekać do kłamstw i wybiegów wobec 
siebie – o ile oczywiście uznamy, że podawane przez Polymesto-
ra motywy jego zbrodni, adresowane przecież do Agamemnona, 
a nie do Hekabe, mogą tu zostać pominięte.  

Pod względem formalnym agon Hekabe i Polymestora różni 
się od dwu poprzednich, toczonych przez protagonistkę z Ody-
sem i Agamemnonem. O ile bowiem dwa wcześniejsze były po-
łączeniem agonu z aktem hikezji, o tyle ten, pozbawiony elemen-
tu błagalnego, przybiera czystą formę agonu racji bohaterów.  

 
 

17.1. Rhesis Polymestora 
 
Jako pierwszy głos zabiera Polymestor, który – co istotne – 

kierując swoją mowę do Agamemnona, buduje argumentację 
stosownie do relacji, jakie go z nim łączą. Choć osobami, ścierają-
cymi się w walce słownej, są Hekabe i Trak, to jednak jego argu-
menty mają przekonać nie starą królową, ale sędziego w ich 
agonie. To także nietypowy zabieg dramaturga.  

Z rhesis Polymestora wyłaniają się dwie istotne kwestie: jed-
na, łącząca się ze złotem trojańskim, druga z zabójstwem Pria-
mowego syna. Pierwsza z nich, ledwie wzmiankowana przez 
Polymestora, dotyczy skarbu trojańskiego, którym Hekabe 
posłużyła się jako przynętą, by zwabić go do namiotu branek. 
Przy tej informacji nie zatrzymuje się on jednak dłużej – zapew-
ne dlatego, że w dwuznacznym świetle ukazywała ona motywy, 
jakie nim kierowały: fakt, że przybył na wezwanie Hekabe po-
wodowany chciwością.  

Druga natomiast kwestia zostaje przez mówiącego szeroko 
skomentowana. Jest nią przyznanie się do dokonania zabójstwa 
Polydora – demonstracyjne, a nawet chełpliwe. Ten sposób 
przedstawienia przez Polymestora zbrodni znajduje uzasad-
nienie w przywołanych przez niego motywach morderstwa  
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(w. 1136–1144). Próbuje on przekonać Agamemnona o słuszno-
ści swojego postępowania, dowodząc, że z rozmysłem zabił 
wroga Achajów, który, jako mściciel Trojan, mógł stać się  
w przyszłości zarzewiem nowego konfliktu. Dlatego L. Battezza-
to249 trafnie podkreśla w tym miejscu eksponowane przez Traka 
„chytre przewidywanie” – astuta previdenza, zapobiegliwość, 
mającą na względzie nie tylko przyszłe dobro Traków, ale przede 
wszystkim Achajów i ich wodza, Agamemnona. Polymestor  
z wielką gorliwością zapewnia, że dokonaną zbrodnią wyświad-
czył Grekom przysługę. Motyw ten pojawi się także w dalszej 
części jego rhesis, gdy swój czyn expressis verbis nazwie c£rij 
wobec wodza Achajów (w. 1175–1177): 

 
toi£de speÚdwn c£rin  

pšponqa t¾n s¾n polšmiÒn te sÕn ktanèn,  

'Ag£memnon250. 
 
Wzmianka o c£rij sugeruje zatem przyjazne relacje między 

Achajami a królem trackim, co potwierdza wcześniejsza rozmo-
wa Agamemnona z Hekabe, kiedy Atryda, wzbraniając się przed 
udzieleniem jawnej pomocy protagonistce, określił Polymestora 
przyjacielem swojego wojska (w. 858–860): 

 
TÕn ¥ndra toàton f…lion ¹ge‹tai stratÒj,  

tÕn katqanÒnta d' ™cqrÒn· e„ dł soˆ f…loj  
Ód' ™st…, cwrˆj toàto koÙ koinÕn stratù251.   

 

                  
249 L. Battezzato, op. cit., s. 35.  
250 Eurypides, Hekabe, w. 1175–1177: 

Spiesząc tu z przysługą 
Oto co cierpię, wroga ci zabiwszy, 
Agamemnonie. 

251 Ibidem, w. 858–860: 
Ten mąż dla wojska mego przyjacielem, 
A zmarły wrogiem – a choć dla mnie drogi, 
To inna sprawa – wojska nie obchodzi.  
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Zarówno Agamemnon, jak i Polymestor podkreślają zatem 
przyjazne stosunki, wiążące Achajów z Trakami. Pojawienie się 
tego motywu w fabularnej warstwie dramatu jest istotną mody-
fikacją mitologiczną, wprowadzoną przez dramaturga do utrwa-
lonej tradycji, znanej z Iliady Homera, gdzie Trakowie traktowani 
są jednoznacznie jako sprzymierzeńcy Trojan, z którymi walczą 
Achajowie252. Dokonanie tej zmiany zostało spowodowane 
koncepcją całej tragedii. Dla poprowadzenia i rozbudowania 
elementu eleos dramatu i ukazania pathos protagonistki koniecz-
ne było wprowadzenie tej innowacji mitologicznej, która wydo-
bywała dwuznaczną postawę Polymestora wobec Hekabe. Połą-
czenie motywu dawnych zobowiązań, opartych na prawie go-
ścinności wobec domu Priamidów z motywem zmiany postawy 
Traka po upadku Ilionu i z jego sprzymierzeniem się z wrogami 
Trojan, pogłębia tragizm, wpisany w postać Hekabe. Zmiana ta 
rzuca też nowe światło na kreowany przez Eurypidesa wizeru-
nek Polymestora. Jego nielojalność podyktowana została – 
wbrew temu, co mówi – nie tyle chęcią pomocy Achajom, w co 
wątpi nawet sam Agamemnon, ale wygodnym opowiedzeniem 
się po stronie zwycięzców i – pod pozorem działania dla ich 
dobra – chęcią osiągnięcia własnych korzyści. Oszukiwał zatem 
nie tylko Hekabe, ale także Greków, mając na względzie jedynie 
własne interesy. W tej taktyce postępowania Traka można 
upatrywać także przyczyny, dla której jedynie mimochodem 

                  
252 Informację na ten temat znajdujemy w X pieśni Iliady w wypowiedzi 

Dolona (w. 433–434): 
e„ g¦r d¾ mšmaton Trèwn katadànai Ómilon  

Qr»ikej oŒd' ¢p£neuqe ne»ludej œscatoi ¥llwn.  
Nieco dalej zaś, w tej samej pieśni, przy opisie krwawych potyczek Diome-

desa i Odysa na polu walki, Homer wzmiankuje o Trakach, którzy padali z ręki 
obu tych bohaterów (w. 487–491):  

ìj m�n Qr»ikaj ¥ndraj ™póceto Tudšoj uƒÕj  

Ôfra duèdek' œpefnen· ¢t¦r polÚmhtij 'OdusseÝj  

Ón tina TudeŁdhj ¥ori pl»xeie parast¦j  

tÕn d' 'OduseÝj metÒpisqe labën podÕj ™xerÚsaske. 
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wspomniał wcześniej o złocie trojańskim, przemilczając równo-
cześnie rolę, jaką ono odegrało w decyzji jego przybycia na 
wezwanie Hekabe.  

Oprócz omówionych już kwestii, które pojawiły się w mowie 
Polymestora, zasadniczą jej część stanowi sam opis zemsty, 
dokonanej przez Trojanki. Sugestywność obrazu i dramatyczny 
przebieg tej sceny poznajemy teraz z relacji Polymestora  
(w. 1150–1175). Zostaje ona przedstawiona z najdrobniejszymi 
szczegółami i dbałością dramaturga o takie jej odtworzenie, by  
w wyobraźni widzów powstał realistyczny bez mała i tym bar-
dziej wstrząsający obraz przywoływanych wydarzeń. Całość 
wykreowana została przez tragika zgodnie z zasadą prawdopo-
dobieństwa, co pozwoliło wzmocnić elementy eleos i fobos tej 
sceny. Detale szat i uzbrojenia sąsiadują z wiarygodnymi dla 
odbiorcy opisami zachowań kobiet (w. 1157–1158): 

 
Ósai dł tok£dej Ãsan, ™kpagloÚmenai  
tškn' ™n cero‹n œpallon253. 
 
Widząc dzieci Polymestora, Trojanki – zwyczajem matek –  

z zachwytem brały je w ramiona i, podając je sobie z rąk do rąk, 
coraz dalej unosiły je od ojca. Wówczas jak Erynie rzuciły się na 
nie, zabijając na oczach zrozpaczonego Polymestora. Ten, osa-
czony przez nie ze wszystkich stron, nie mógł pospieszyć z po-
mocą mordowanym dzieciom. 

W opisie Eurypidesa obraz kobiet-matek, tulących dzieci, zo-
staje zastąpiony w scenie morderstwa obrazem kobiet-mści-
cielek (w. 1160–1162). Poprzez ich zderzenie poeta wydobywa 
kontrast pomiędzy pierwszą a drugą częścią sceny. Ukazana 
przez Eurypidesa zbrodnia wywołuje wstrząsający efekt drama-
turgiczny. Trojanki, które same doznały, czym jest ból po stracie 
dzieci, z całą bezwzględnością mordują dzieci Polymestora, 

                  
253 Eurypides, Hekabe, w. 1157–1158: 

Te, które były matkami, z zachwytem 
Brały na ręce dzieci […]. 
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równie niewinne, jak ich własne. A zatem za śmierć jednych 
dzieci płacą swoim życiem inne. To właśnie sprawia, że zbrodnia 
kobiet, popełniona wbrew wpisanemu w ich naturę instynktowi 
macierzyńskiemu, stanowi tak szokujący dla widza kontrapunkt, 
potęgujący grozę przedstawianych wypadków.  

Ich dopełnieniem jest ukazany z równą dbałością o wydoby-
cie każdego detalu opis oślepienia Polymestora. Trojanki po-
chwyciły Traka, uniemożliwiając mu jakikolwiek ruch. Najpierw 
zmusiły go do oglądania śmierci dzieci, a następnie wypiętymi  
z szat broszami wykłuły mu oczy i porzuciły z broczącymi krwią 
oczodołami samego w namiocie.  

W opisie tej sceny znów pojawia się metaforyczne odniesie-
nie do polowania. Tym razem jednak dramaturg swobodnie 
balansuje pomiędzy obrazem ofiary i myśliwego. Najpierw 
porównuje Polymestora do zwierzęcia (q»r), osaczonego przez 
sforę krwiożerczych suk (t¦j miaifÒnouj kÚnaj), później zaś 
jemu samemu każe stać się nieudolnym, ścigającym je po omacku 
myśliwym (kunhgšthj) (w. 1168–1175): 

 
tÕ lo…sqion dš, pÁma p»matoj plšon,  

™xeirg£santo de…n'· ™mîn g¦r Ñmm£twn,  

pÒrpaj laboàsai, t¦j talaipèrouj kÒraj  
kentoàsin, aƒm£ssousin· eŁt' ¢n¦ stšgaj  
fug£dej œbhsan· ™k dł phd»saj ™gë  
q¾r ìj dièkw t¦j miaifÒnouj kÚnaj,  

¤pant' ™reunîn to‹con æj kunhgšths  
b£llwn ¢r£sswn254. 

                  
254 Ibidem, w. 1169–1175: 

I wreszcie – jeszcze większy ból na bóle, 
Straszny, zadały – uchwyciły brosze 
I w oczu moich nieszczęsne źrenice 
Kłują, krew toczą, a potem z namiotów 
Pouciekały, a ja jednym skokiem 
Jak zwierz te krwawe suki ścigający, 
Ściany namiotu badam jak myśliwy, 
Ciskam, uderzam.  
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Relacją Polymestora z dokonania przez Hekabe i Trojanki 
aktu zemsty Eurypides powraca równocześnie do wydarzeń, 
które rozegrały się wewnątrz namiotu branek, a widzom zostały 
zakomunikowane wcześniej tylko poprzez komentarze Chóru  
i Hekabe oraz dobiegające spoza sceny okrzyki Polymestora  
(w. 1035–1048). Już sam fakt, że tragik czyni dwukrotne odwo-
łanie do tego motywu sztuki, sugeruje, jak istotne miał on zna-
czenie dla jego zamysłu artystycznego. Opisywane wydarzenia 
stają się tłem, na którym z rozmysłem i bez mała namaszczeniem 
buduje wizerunek Hekabe, ukazuje siłę jej thymos, ujawniającą 
się w akcie zbrodni na dzieciach Polymestora i na nim samym.  

W zakończeniu rhesis Polymestora pojawia się częsty u tra-
gika motyw mizoginistycznego ataku na kobiety (w. 1177–1182):  

 
æj dł m¾ makroÝj te…nw lÒgouj,  
e‡ tij guna‹kaj tîn prˆn e‡rhken kakîj  

À nàn lšgwn œstin tij À mšllei lšgein,  

¤panta taàta suntemën ™gë fr£sw·  
gšnoj g¦r oÜte pÒntoj oÜte gÁ tršfei  

toiÒnd'· Ð d' a„eˆ xuntucën ™p…statai255. 
 
Cytowana wypowiedź Polymestora, wyrwana z kontekstu,  

w którym jest osadzona, stanowi ciekawy przyczynek do roz-
ważań na temat powodów powstania w tradycji opinii na temat 
mizoginizmu Eurypidesa. Odnosząc tę wypowiedź do sposobu 
klasyfikowania przez Tadeusza Zielińskiego gnom w tragedii256, 
                  

255 Ibidem, w. 1177–1082: 
Nie chcę dłużej mówić. 
Gdy ktoś już dawniej złorzeczył kobietom, 
Złorzeczy teraz, złorzeczyć zamierza. 
O wszystko teraz powiem w jednym zdaniu: 
Takiego płodu morze ani ziemia 
Nie żywi; wie to, kto się z nimi zetknął.  

256 Tadeusz Zieliński stwierdza: „gnoma bywa dwojaka: dogmatyczna  
i agonistyczna. Gnoma dogmatyczna wyraża myśl samego poety; przenikając do 
duszy słuchacza, przez którego łatwo jest zapamiętywana dzięki swej zwięzłej 
formie, będzie ona tworzyła część wiedzy tej, »co ludzi uczyni lepszymi«. 
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w tym także w tragedii Eurypidesa, należy z całą stanowczością 
zaznaczyć, że słowa Polymestora nie mają tu charakteru „dogma-
tycznego”, a więc wyrażającego pogląd samego poety, ale „agoni-
styczny”, charakteryzujący postać, która myśl tę wypowiada.  

Rhesis Polymestora zarówno w aspekcie retorycznym, jak  
i kompozycyjnym ukazuje mistrzostwo warsztatowe Eurypidesa. 
Potwierdzeniem tej opinii jest komentarz L. Battezzato257, który, 
analizując walor literacki jego mowy, zauważa, że jest ona znako-
mita zwłaszcza w opisie oślepienia bohatera („un discorso lettera-
riamente brillante, specialmente nella descrizione dell’acceca-
mento”)258. Sposób poprowadzenia rhesis i użyta w niej argumen-
tacja stanowią równocześnie zapowiedź dalszej części agonu,  
w którym głos zabierze Hekabe, polemizując z wersją wydarzeń, 
przedstawioną przez Polymestora. Na ten aspekt zwraca też 
uwagę L. Battezzato, stwierdzając, że mowa trackiego króla daje 
Hekabe ogromne możliwości do odwrócenia argumentacji w niej 
zawartej i wykorzystania jej przeciw opozycjoniście259. 

Porównując wystąpienie Polymestora i Hekabe, dostrzega-
my istotną zmianę, dokonaną przez tragika. W rhesis Polymesto-
ra protagonistka zostaje całkowicie zignorowana przez mówcę. 
Jego wypowiedź była adresowana wyłącznie do Agamemnona 
zarówno pod względem formalnym – do niego bezpośrednio 

                  
Gnoma agonistyczna charakteryzuje tylko osoby działające jako takie, może być 
łotrowska, jeśli one są łotrami. Należy więc pamiętać: gnom agonistycznych  
u Sofoklesa nie ma; w tym jego podobieństwo do Ajschylosa i niepodobieństwo 
do Eurypidesa. Ten ostatni pozwala sobie również na gnomy agonistyczne” 
(T. Zieliński, Sofokles i jego twórczość tragiczna, Kraków 1928, s. 73). Jako 
przykład takiej gnomy badacz podaje wypowiedź Eteoklesa w Eurypidesowych 
Fenicjankach (ibidem, w. 524–525): „Gdy trzeba krzywdzić, to krzywdzić dla 
władzy rzecz najpiękniejsza – resztę czyńmy zbożnie” (przekł. J. Łanowski). 
Należy równocześnie podkreślić, że dokonana przez T. Zielińskiego klasyfikacja 
znajduje potwierdzenie nie tylko w kontekście wypowiedzi gnomicznych, ale 
także innych opinii, wygłaszanych przez dramatis personae.  

257 L. Battezzato, op. cit., s. 36. 
258 Ibidem, s. 36.  
259 Ibidem, s. 36. 
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zwraca swoje słowa – jak i pod względem budowy argumentacji, 
która miała na celu pozyskanie przychylności wodza Achajów. 
Tymczasem Hekabe zasadniczą część swojej mowy kieruje 
właśnie do Polymestora.  

 
 

17.2. Rhesis Hekabe 

 

Rhesis protagonistki (w. 1187–1227) posiada regularną bu-
dowę. Składa się z trzech, wyraźnie wyodrębnionych części. 
Dwie z nich: wstępna i końcowa, skierowane są do Agamemnona, 
środkowa zaś do króla Traków. Różnią się one również charakte-
rem. Po otwierającym mowę zwrocie do wodza Achajów Hekabe 
snuje refleksje na temat sztuki wymowy. Ta część ma więc cha-
rakter ogólny i nawiązuje do często pojawiających się u Eurypi-
desa rozważań, dotyczących demagogicznych wystąpień reto-
rów. Jest zarazem komentarzem do kłamliwej i pochlebczej 
mowy Polymestora (w. 1187–1194): 

 
'Ag£memnon, ¢nqrèpoisin oÙk ™crÁn pote  
tîn pragm£twn t¾n glîssan „scÚein plšon·  

¢ll', e‡te cr»st' œdrase, cr»st' œdei lšgein,  
e‡t' aâ ponhr£, toÝj lÒgouj eŁnai saqroÚj,  
kaˆ m¾ dÚnasqai t¥dik' eâ lšgein potš.  
sofoˆ młn oân e„s' oƒ t£d' ºkribwkÒtej,  
¢ll' oÙ dÚnantai di¦ tšlouj eŁnai sofo…,  
kakîj d' ¢pèlont'· oÜtij ™x»luxš pw260. 

                  
260 Eurypides, Hekabe, w. 1187–1194: 

Agamemnonie, tak być nie powinno, 
By język znaczył więcej niźli czyny. 
Lecz zacnie czyniąc, trzeba mówić zacnie, 
A jeśli podle, słów marnych używać, 
Bo krzywd nie można pokryć pięknym słowem. 
Mądrzy, co w takich sprawach wyćwiczeni, 
Ale nie mogą być do końca mądrzy, 
Źle giną; żaden tego nie uniknął.  
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Początkowe stwierdzenie, w którym Hekabe wyraża naj-
pierw protest przeciw przydawaniu większego znaczenia sło-
wom niż czynom, protagonistka uzupełnia następnie postulatem, 
by piękne słowa towarzyszyły jedynie pięknym, a nie podłym 
uczynkom. Myśli te znajdują swoje zwieńczenie w gnomicznej 
frazie: „Bo krzywd nie można pokryć pięknym słowem” (w. 1191). 
Bohaterka nawiązuje tym samym do sposobu argumentowania 
Polymestora, który dokonanej przez siebie zbrodni nadał po- 
zory roztropnego i szlachetnego działania na korzyść Achajów  
(w. 1136–1144, 1175–1176). Jednak, jak zauważa Hekabe, 
zgodnie z naturalną koleją rzeczy, za tego rodzaju postępowanie 
winowajcy zawsze ponoszą karę. Ostatnie stwierdzenie, które 
potwierdza prawidłowość tak sformułowanej przez poetę zależ-
ności, zyskuje szczególną wymowę w kontekście kary, jaką 
Polymestor poniósł już z rąk Trojanek.  

Po zaledwie ośmiu skierowanych do Agamemnona wersach, 
inicjujących rhesis, zasadniczą część swojej wypowiedzi (w. 1197–
1232, a więc prawie 30 wierszy) protagonistka kieruje bezpo-
średnio do Polymestora. Symptomatyczne jest to, że choć po-
święca mu w swojej mowie tak wiele uwagi, to jednak nie przy-
wołuje go z imienia, demonstrując w ten sposób swój stosunek 
do niego261. Ten częściowo pogardliwy, częściowo lekceważący 
sposób zwrócenia się do antagonisty staje się zapowiedzią jej 
frontalnego ataku na niego, który następuje w dalszej części 
rhesis. W kolejnych wersach z nieubłaganą logiką i konsekwencją 
Hekabe obala argumenty Polymestora, przeprowadzając rze-
czową analizę faktów w myśl sądowej zasady cui bono (t…na d ł 
kaˆ speÚdwn c£rin prÒqumoj Ãsqa; w. 1201–1202). Wykazuje 
                  

261 Ten sam sposób otwarcia mowy zastosował Eurypides w agonie Jazona 
i Medei (Medea, 446 i n.). Krótka wypowiedź Jazona, którą rozpoczyna on agon, 
także pomija bezpośredni zwrot do protagonistki. Laura Suardi w swoim 
komentarzu stwierdza, że fakt ten staje się demonstracją stanowiska Jazona 
wobec Medei, przyczyniając się tym samym do powiększenia jedynie jej gniewu 
(L. Suardi, Introduzione [w:] Euripides, Medea, a cura di L. Suardi, Milano 2006, 
s. 84).  
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niedorzeczność przytaczanych przez Traka powodów, dla któ-
rych – jak stwierdził – zabił on Polydora. Hekabe demaskuje 
równocześnie prawdziwe przyczyny jego zbrodni, łatwe do od-
czytania w kontekście korzyści, odniesionych przez niego w wy-
niku śmierci najmłodszego z Priamidów (w. 1206–1207): 

 
Ð crusÒj, e„ boÚloio t¢lhqÁ lšgein,  

œkteine tÕn ™mÕn pa‹da, kaˆ kšrdh t¦ s£262. 
 
Za takim odczytaniem intencji dokonanego przez Polymesto-

ra zabójstwa przemawia drobiazgowa analiza jego postępowa-
nia, która daje zarazem protagonistce sposobność do rzucenia 
mu, tym razem prosto w twarz, oskarżenia, że ważył się na 
przekroczenie podstawowych praw boskich, zabijając gościa 
przy swoim ognisku domowym (xšnon katšktaj s¾n molÒnt' ™f' 
˜st…an w. 1216). Sprzeniewierzył się tym samym świętym pra-
wom gościnności, nad którymi czuwa sam Dzeus.  

Skierowana do Polymestora mowa Hekabe staje się dla Eury-
pidesa także okazją do poruszenia kwestii przyjaźni, opiewanej w 
literaturze greckiej od czasów Homera, który pozostawił jej 
piękny przykład w osobach Achillesa i Patroklosa. Przyjaźń nale-
żała bowiem do tradycyjnego kanonu wartości, w którym po-
wszechnie przyjmowano zasadę: „przyjacielowi pomagać, a wro-
gowi szkodzić”. Złamanie jej podlegało surowemu osądowi spo-
łecznemu. Dlatego też zdrada przyjaźni, jakiej dopuścił się Poly-
mestor, jest jeszcze jednym, poważnie obciążającym go dowodem, 
który zostaje przedstawiony przez Hekabe (w. 1224–1225): 

 
kaˆ m¾n tršfwn młn éj se pa‹d' ™crÁn tršfein 
sèsaj te tÕn ™mÒn, eŁcej ¨n kalÕn klšoj263.  

                  
262 Eurypides, Hekabe, w. 1206–1207: 

Złoto, jeślibyś chciał powiedzieć prawdę, 
Zabiło syna mego i twa chciwość! 

263 Ibidem, w. 1224–1226: 
Gdybyś zaś chłopca chował, jak go chować 
Było potrzeba, ocalił, to sławę  
Zyskałbyś piękną […]. 
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Protagonistka dopełnia w ten sposób jego portret psycholo-
giczny, rzucając światło na motywy postępowania zdrajcy-Traka. 
Wypowiedź Hekabe na temat przyjaźni zamyka Eurypides gno-
mą (w. 1226–1227): 

 
™n to‹j kako‹j g¦r ¡gaqoˆ safšstatoi  

f…loi· t¦ crhst¦ d' aÜq' ›kast' œcei f…louj264. 
 
Użycie formy gnomicznej dla wyrażenia myśli, której sens 

oddaje popularne stwierdzenie: „prawdziwych przyjaciół po-
znaje się w biedzie”, świadczy o wadze poruszanego problemu,  
a dogmatyczny charakter sentencji sprawia, że poeta nadaje 
szczególną rangę słowom bohaterki265. 

                  
264 Ibidem, w. 1226–1227: 

 […] bo przecież w nieszczęściu 
Poznać przyjaciół – w szczęściu każdy druhem. 

265 Motyw przyjaźni i łączących się z nią wzajemnych zobowiązań często 
przewija się w twórczości Eurypidesa. Wiele miejsca poświęcił tej kwestii 
między innymi w tragediach Oszalały Herakles i Orestes. W ostatniej z wymie-
nionych przyjaźń jest ukazana w kontekście pary przyjaciół: Orestesa i Pylade-
sa. W tragedii tej znajdujemy gnomę: ™n to‹j kako‹j cr¾ to‹j f…loisin çfele‹n 

(Orestes, w. 666), której sens pokrywa się z cytowaną wyżej myślą, wyrażoną 
przez Hekabe (™n to‹j kako‹j g¦r ¡gaqoˆ safšstatoi f…loi). Pesymistycznym 
dopowiedzeniem tych słów jest stwierdzenie, padające w Hercules furens, 
mówiące o tym, że nieszczęście jest pozbawione przyjaciół: ¥filon, †n' aâq…j 

soi lšgw, tÕ dustucšj (w. 561). W Orestesie z kolei odnajdujemy refleksję,  
że na miano przyjaciół nie zasługują ci, którzy nie pozostają przyjaciółmi  
w nieszczęściu: Ônoma g£r, œrgon d' oÙk œcousin oƒ f…loi oƒ m¾ 'pˆ ta‹si 

sumfora‹j Ôntej f…loi (w. 454–455). Podobny wydźwięk mają słowa Tezeu-
sza, przyjaciela Heraklesa, z naganą mówiącego o starzeniu się wdzięczności 
przyjaciół, gdy tymczasem powinni dzielić wzajemnie zarówno dobre, jak i złe 
chwile (Hercules furens, w. 1223–1225): 

c£rin d� ghr£skousan ™cqa…rw f…lwn,  

kaˆ tîn kalîn m�n Óstij ¢polaÚein qšlei,  

sumple‹n d� to‹j f…loisi dustucoàsin oÜ.  

Słowa Tezeusza są komentarzem do przyjaźni, łączącej go z Heraklesem, 
któremu w nieszczęściu przybył z pomocą. Okazał mu w ten sposób wdzięcz-
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Zbrodnia Polymestora zostaje zatem przedstawiona przez 
Hekabe w kontekście pogwałconych przez Traka boskich praw – 
zarówno gościnności, jak i przyjaźni – które wiązały go z domem 
Priama. Jej rozmiar staje się koronnym argumentem, którym 
chce przekonać sędziego agonu do swoich racji, a tym samym do 
potępienia trackiego króla. Gdy w końcowej części swojej rhesis 
domaga się od Agamemnona wydania sprawiedliwego wyroku, 
występuje wprawdzie przed nim w roli błagalnicy, ale w pełni 
świadomej słuszności przedstawionych argumentów. Przekona-
nie to pozwala kobiecie-brance na zwrócenie się do wodza 
Achajów z prośbą, sformułowaną jednak w taki sposób, że brzmi 
ona raczej jak żądanie, które sędziemu agonu nie pozostawia 
możliwości wyboru. W istocie ucieka się ona bowiem do otwar-
tego szantażu, uświadamiając Agamemnonowi, że pomoc, udzie-
lona przez niego zbrodniczemu i wiarołomnemu Polymestorowi, 
człowiekowi bez zasad i skrupułów, stanie się widomym do-
wodem podłości jego samego i okryje hańbą jego dobre imię  
(w. 1233–1237): 

 
'Ag£memnon, e„ tùd' ¢rkšseij, kakÕj fanÍ·  

oÜt' eÙsebÁ g¦r oÜte pistÕn oŒj ™crÁn,  

oÙc Ósion, oÙ d…kaion eâ dr£seij xšnon·  
 
                  
ność za to, że Herakles wyprowadził go niegdyś z podziemi. O znaczeniu 
wiernej przyjaźni, ważniejszej niż sprzyjająca pogoda dla żeglarzy, mówi też 
Orestes w odniesieniu do Pyladesa: pistÕj ™n kako‹j ¢n¾r kre…sswn gal»nhj 

naut…loisin e„sor©n (Orestes, w. 727–728). Herakles zaś z naciskiem podkre-
śla, że głupio myśli ten, kto bardziej ceni bogactwo czy potęgę niż przyjaźń 
(Hecules furens, w. 1425–1426): 

Óstij d� ploàton À sqšnoj m©llon f…lwn  

¢gaqîn pep©sqai boÚletai, kakîj frone‹.  

Konkluzją tych refleksji mogą być słowa Orestesa, gdy stwierdza, że nic 
nie może być cenniejszego niż pewny przyjaciel, ani bogactwo, ani władza 
(Orestes, w. 1155–1156): 

oÙk œstin oÙd�n kre‹sson À f…loj saf»j,  

oÙ ploàtoj, oÙ turann…j. 
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aÙtÕn dł ca…rein to‹j kako‹j sł f»somen  

toioàton Ônta . . . despÒtaj d' oÙ loidorî266. 
 

Zwłaszcza ten ostatni aspekt wypowiedzi Hekabe, skierowa-
nej do Agamemnona, świadczy o jej determinacji, która dorów-
nuje tej, z jaką wcześniej odpierała kłamliwe argumenty Poly-
mestora. Z podobną stanowczością i przekonaniem przemawia 
teraz do Agamemnona. Scena ta staje się równocześnie przy-
czynkiem do rozważań na temat aspektu przemocy rytualnej 
hiketeia. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku przemoc 
aktu błagalnego jest w istocie presją Dike, boskiej sprawiedliwo-
ści, pogwałconej przez Polymestora. Hekabe jako błagalnica 
domaga się więc od Agamemnona jedynie usankcjonowania 
praw boskich. Słuszność stawianych żądań wspiera w toku 
swojej argumentacji niekwestionowaną logiką faktów. Siłą nie do 
odparcia stają się racjonalność i rzeczowość jej dowodzenia, 
których – w przeciwieństwie do racji „serca” i emocji – nie można 
zlekceważyć.  

W rhesis Hekabe może najbardziej na wskazanie zasługuje 
to, co Eurypides sygnalizował swoim widzom już nieomal od 
początku tragedii: racjonalny aspekt jej dowodzenia, wyciąganie 
wniosków, logiczne prowadzenie dyskusji i rzeczowe zbijanie 
argumentów przeciwnika, ale też konsekwentne konstruowanie  
i precyzyjne przeprowadzenie planów zemsty. Zestawienie tego 
z całą, ukazaną w tej tragedii emocjonalnością, wpisaną w postać 
protagonistki, staje się najistotniejszym bodaj elementem, budu-
jącym dramaturgię sztuki i postaci.  

                  
266 Eurypides, Hekabe, w. 1233–1237: 

Agamemnonie, jeśli mu pomożesz, 
To będziesz podły. Bo ani pobożny 
Ni wierny, komu trzeba, ani zbożny, 
Ni sprawiedliwy miałby twą opiekę! 
Wtedy powiedzą: „On popiera podłych, 
Bo sam jest taki” – władcom nie ubliżam! 
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18. Komentarz Chóru 
 
 
Mowę protagonistki komentuje najpierw – zgodnie z przyjętym 

sposobem konstruowania agonów – Chór tragedii (w. 1238–1239): 
 
feà feà· broto‹sin æj t¦ crhst¦ pr£gmata  
crhstîn ¢form¦j ™nd…dws' ¢eˆ lÒgwn267. 
 
W swojej wypowiedzi Chór podkreśla powiązanie, jakie po-

winno istnieć pomiędzy słusznymi sprawami (t¦ crhst¦ 
pr£gmata w. 1238) a okazją do wygłaszania dobrych mów, co 
należy rozumieć nie tylko w sensie retorycznej perfekcji wypo-
wiedzi, ale przede wszystkim w wymiarze etycznym (crhstîn 
¢form¦j ™nd…dws' ¢eˆ lÒgwn w. 1239). Komentarz Chóru wpisuje 
się w retoryczny aspekt sztuki, stając się równocześnie nawiąza-
niem do wstępnej części mowy Hekabe, kierowanej do Agamem-
nona. Protagonistka postuluje wówczas, by jedynie słusznemu 
działaniu towarzyszyły dobre wypowiedzi, złemu zaś – marne 
(¢ll', e‡te cr»st' œdrase, cr»st' œdei lšgein, e‡t' aâ ponhr£, 
toÝj lÒgouj e Łnai saqroÚj w. 1189–1190). Tę zgodność opinii 
Chóru i Hekabe potwierdza też w swoim komentarzu do wierszy 
1238–1239 Claudio Bevegni: „Il commento del coro è in sintonia 
con le considerazioni di Ecuba sull’arte della persuasione ai  
vv. 1187–1194”268, odsyłając równocześnie do swoich wcześniej-
szy spostrzeżeń, w których także podejmuje kwestię retoryki269. 

                  
267 Ibidem, w. 1238–1239:  

Feu, feu! Jak dobre sprawy dają ludziom 
Okazję, żeby dobre głosić mowy! 

268 C. Bevegni, op. cit., s. 95. 
269 C. Bevegni zauważa: „I personaggi euripidei proclamano in più occa-

sioni che l’arte della persuasione (ovvero, storicamente parlando, tutto 
l’armamentario retorico-dialettico esibito dalla neocultura sofistica), in mano 
ad individui disonesti e senza scrupoli, procura danni grevissimi tanto al 
singolo quanto alla comunità: cfr., fra i numerosi esempli possibili, Med. 580 
sgg. e Bacch. 270–271” (ibidem, s. 93). 
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19. Wypowiedź Agamemnona 
 

 

Po słowach Chóru następuje oczekiwana przez Hekabe, ale  
i przez widzów, odpowiedź Agamemnona. Jako sędzia agonu 
staje on przed koniecznością zajęcia jednoznacznego stanowiska, 
co – zważywszy na jego wcześniejszą postawę w konflikcie 
protagonistki i Polymestora – stawia go po raz kolejny w trud-
nym położeniu. Daje temu wyraz już w pierwszych słowach. 
Przyznaje wówczas, że choć nie jest dla niego rzeczą przyjemną 
osądzanie cudzych przewin, to jednak sytuacja zmusza go do 
tego. Poczucie wstydu nie pozwala mu bowiem zrzec się tego 
obowiązku (w. 1240–1242): 

 
¢cqein¦ mšn moi t¢llÒtria kr…nein kak£,  

Ómwj d' ¢n£gkh· kaˆ g¦r a„scÚnhn fšrei,  
pr©gm' ™j cšraj labÒnt' ¢pèsasqai tÒde270.  

 
Zacytowane słowa Agamemnona, podobnie jak początkowa 

partia rhesis Hekabe (w. 1187–1196), są rodzajem wstępu do 
dalszej części jego wypowiedzi. A. Garzya zauważa, że ten typ 
zagajenia mowy jest formą typowo retoryczną271.  

Po tym ogólnym w swoim charakterze wstępie Agamemnon 
zwraca się bezpośrednio do Polymestora. Komunikując mu 
swoją ocenę sytuacji, stwierdza, że dokonał on zabójstwa gościa 
nie przez wzgląd na dobro Achajów czy jego samego jako ich  
 

                  
270 Eurypides, Hekabe, w. 1240–242: 

Ciężko mi sędzią zostać cudzych błędów, 
Lecz jednak muszę – bo i wstyd przynosi 
Zrzekać się sprawy, które się podjęło. 

271 A. Garzya w komentarzu do wstępnej części wypowiedzi Agamemnona 
(do wersów 1240–1242) stwierdza: „Anche il discorso di Agamemnone ha 
iniziato con un preambolo di stampo tipicamente retorico” (op. cit., s. 126). 
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wodza, ale z myślą o własnym interesie, by zagarnąć złoto tro-
jańskie. Atryda podkreśla także, że dopiero wówczas, gdy Poly-
mestor popadł w nieszczęście (™n kako‹sin ên), przypisał sobie 
bezinteresowne pobudki działania (w. 1243–1246): 

 
™moˆ d', †n' e„dÍj, oÜt' ™m¾n doke‹j c£rin  
oÜt' oân 'Acaiîn ¥ndr' ¢pokte‹nai xšnon,  

¢ll' æj œcVj tÕn crusÕn ™n dÒmoisi so‹j.  

lšgeij dł sautù prÒsfor' ™n kako‹sin ên272. 
 
W dalszej części mowy Agamemnona powraca motyw po-

gwałcenia świętych praw gościnności, który, jak zauważa A. Garzya, 
wielokrotnie przewija się w sztuce, podobnie jak powiązanie 
tego rodzaju przemocy z ciężkimi karami, jakie ona za sobą 
pociąga273. Wzmianka na temat mordu, dokonanego na gościu, 
staje się dla Agamemnona okazją do potępienia zwyczajów 
„barbarzyńców”, którzy nie cofają się przed podobnymi aktami, 
gdy tymczasem w odczuciu Greków jest to niedopuszczalne  
(w. 1247–1248): 

 
t£c' oân par' Øm‹n ·®dion xenoktone‹n·  

¹m‹n dš g' a„scrÕn to‹sin “Ellhsin tÒde274. 
 
W opinii Claudio Bevegniniego wódz Achajów pozwala tu 

sobie na uszczypliwą wypowiedź pod adresem „barbarzyńców”, 

                  
272 Eurypides, Hekabe, w. 1243–1246: 

Wiedz, zdaje mi się, nie z przysługi dla mnie 
Ani dla Greków ty zabiłeś gościa, 
Lecz żeby złoto w twym domu zatrzymać. 
Korzystnie tak ci mówić, gdyś w nieszczęściu.  

273 A. Garzya konstatuje: „Già si è notato nel dramma l’accento sul sacro 
diritto dell’ospite, protetto da Zeus Xenios, e sulle gravi punizioni che la 
violazione di esso comporta secondo i Greci” (op. cit., s. 127).  

274 Eurypides, Hekabe, w. 1247–1248: 
To bez znaczenia dla was – zabić gościa, 
A dla nas, Greków, taki czyn to hańba. 
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wskazując na wyższość obyczajów helleńskich, wzorowanych na 
etyce, w odróżnieniu od pierwotnego charakteru związków 
społecznych narodów barbarzyńskich275. Pomimo hańbiącego 
zarówno w odczuciu Greków, jak i Agamemnona lekceważenia 
praw gościnności, daje się wyczuć jego wahanie, gdy staje przed 
koniecznością rozsądzenia agonu i podjęcia ostatecznej decyzji. 
Jest ona bowiem równoznaczna z opowiedzeniem się po stronie 
racji jednego z uczestników agonu. Ten moment zawahania, 
kiedy Agamemnon rozważa, czy powinien potępić czyn Poly-
mestora: pîj oân se kr…naj m¾ ¢dike‹n fÚgw yÒgon; (w. 1249), 
nasuwa skojarzenia z postawą, jaką zajął on wobec próśb Hekabe  
(w. 850–863) w trzecim epeisodion. Zachowanie wodza Achajów 
staje się równocześnie potwierdzeniem opinii, wyrażonej wów-
czas przez Hekabe, na temat wolności i zniewolenia człowieka 
(w. 864–868). Tym razem jednak w obawie przed zarzutami 
Agamemnon po krótkim zastanowieniu zdobywa się na udziele-
nie już nie wymijającej, lecz wiążącej odpowiedzi. Zwracając się 
bezpośrednio do Polymestora, przyznaje, że poniósł słuszną karę 
za dokonanie haniebnego czynu (w. 1250–1251): 

 
       ¢ll' ™peˆ t¦ m¾ kal¦  
pr£ssein ™tÒlmaj, tlÁqi kaˆ t¦ m¾ f…la276.  
 
Jest to zarazem kulminacyjny moment agonu i z całą pewno-

ścią zwieńczenie dotychczasowych zmagań protagonistki o uzna-
nie przedstawianych przez nią racji nie tylko w agonie z Poly-
mestorem, ale i w całej tragedii.  

                  
275 C. Bevegni stwierdza bowiem: „Ancora una battuta tagliente sulla 

superiorità dei costumi ellenici, ispirati ad una profonda eticità, rispetto alla 
primordiale concezione dei rapporti umano-sociali propria dei popoli 
»barbari«” (op. cit., s. 93). 

276 Eurypides, Hekabe, w. 1250–1251: 
 Więc jeśliś się ważył  
Na czyn haniebny, znoś okropne skutki. 
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Krótkim komentarzem do werdyktu Agamemnona są słowa 
Polymestora, który z goryczą stwierdza, że w konfronacji z nie-
wolnicą okazał się od niej słabszy (w. 1252–1253): 

 
o‡moi, gunaikÒj, æj œoic', ¹ssèmenoj  
doÚlhj Øfšxw to‹j kak…osin d…khn277.  
 
 
 

20. Aition i przepowiednie 
 
 
Przed ostatecznym zamknięciem tragedii Eurypides zamie-

ścił jeszcze aition i przepowiednie, które, wieńcząc akcję sztuki, 
dopowiadają zarazem historię dalszych losów bohaterów, uwi-
kłanych w konflikt tragiczny. Często przy takich okazjach poja-
wia się w dramatach poety deus ex machina, tutaj jednak Eurypi-
des zrezygnuje z zastosowania tego środka dramaturgicznego. 
Zamiast bogu głos oddaje Polymestorowi, który stanie się  
w pewnym sensie „zastępcą” boga Dionizosa, bo to jego przepo-
wiednie wygłosi tracki władca.  

Pierwsza część proroctw dotyczyć będzie losów skonflikto-
wanej z nim protagonistki sztuki. W wartko przebiegającym 
dialogu Polymestora z Hekabe przekazuje on słowa wyroczni 
Dionizosa (w. 1267), opisujące jej przyszły los (w. 1257–1265): 

 
Pl.    ca…reij Øbr…zous' e„j œm', ð panoàrge sÚ;  
Ek.    oÙ g£r me ca…rein cr» se timwroumšnhn;  
Pl.    ¢ll' oÙ t£c', ¹n…k' ¥n se pont…a notˆj–  

Ek.    mîn naustol»sV gÁj Órouj `Ellhn…doj;  
Pl.    krÚyV młn oân pesoàsan ™k karchs…wn.  

                  
277 Ibidem, w. 1252–1253: 

Oimoi, jak widzę, ręką niewolnicy 
Pobity, przegram sprawę z słabszym wrogiem. 
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Ek.    prÕj toà bia…wn tugc£nousan ¡lm£twn;  
Pl.    aÙt¾ prÕj ƒstÕn naÕj ¢mb»sV pod….  
Ek.    Øpoptšroij nètoisin À po…J trÒpJ;  
Pl.    kÚwn gen»sV pÚrs' œcousa dšrgmata278.  

 
„Dystych Polymestora – jak zauważa A. Lesky – wprowadza 

stychomytię, najpierw między nim a Hekabe, później między nim 
i Agamemnonem. Dionizos, bóg ojczyzny Polymestora, powie-
dział mu, że Hekabe zostanie zamieniona w psa i da imię przy-
lądkowi Kynossema”279. To typowe dla tragedii Eurypidesa aition 
jest ściśle związane z treścią sztuki i wykreowaną w niej postacią 
Hekabe.  

Metamorfoza, jakiej ma ulec bohaterka, zyskuje głębokie 
znaczenie w kontekście całego dramatu. Nie przypadkiem Heka-
be ma przeistoczyć się w sukę o płonących oczach (kÚwn gen»sV 

pÚrs' œcousa dšrgmata w. 1265). Obraz ten staje się czytelnym 
symbolem zranionego macierzyństwa, symbolem matki-mści-
cielki, która staje w obronie własnych dzieci. W odwecie za ich 
śmierć dokonuje potwornej zbrodni na innych dzieciach, równie 
niewinnych jak jej, odpłacając tym samym krwią za krew.  

Druga część przepowiedni, przekazywanej przez Polymesto-
ra, dotyczy Kasandry i Agamemnona. Szalona wieszczka, branka  
i nałożnica Agamemnona, zostanie zgładzona przez Klitajmestrę 
(w. 1275–1277). Wraz z nią od ciosów małżonki ma zginąć 

                  
278 Ibidem, w. 1257–1265: 

Pl.: Cieszysz się szydząc ze mnie, niegodziwa. 
Hec.: Co, nie mam cieszyć się z pomsty na tobie? 
Pl.: Niedługo, bo cię wkrótce morskie wody… 
Hec.: Statkiem powiozą w granice Hellady? 
Pol.: … Pokryją, kiedy w nie z masztu upadniesz. 
Hec.: Któż to mnie siłą do skoku przymusi? 
Pol.: Sama się będziesz na maszt wdrapywała. 
Hec.: Skrzydeł dostanę, czy jakim sposobem? 
Pol.: W sukę się zmienisz o płomiennych oczach. 

279 A. Lesky, Tragedia grecka…, s. 386.  



INNOWACJE MITOLOGICZNE I DRAMATURGICZNE EURYPIDESA 

 

184 

również Agamemnon (w. 1279). Atryda, wzburzony słowami 
Polymestora, rozkazuje porzucić go na bezludnej wyspie, kładąc 
tym samym kres jego niepokojącym proroctwom.  

Poprzez odwołanie do epizodu mitologicznego na temat 
śmierci Agamemnona i Kasandry Eurypides nawiązuje do mitu 
dobrze znanego z tradycji. Już w Odysei Homer opowiada  
o śmierci Atrydy po jego powrocie z wyprawy trojańskiej (Ody-

seja, I 35–37)280, a scenę zabójstwa Kasandry i Agamemnona 
plastycznie oddał Ajschylos w Agamemnonie (w. 1343 n.)281, 
pierwszej części swojej słynnej trylogii Oresteia.  

                  
280 Wzmiankę na temat śmierci Agamemnona czyni Homer, przywołując 

słowa Dzeusa, który uskarża się na lekkomyślne zachowanie ludzi. Przy tej 
okazji przypomina o losie Ajgistosa, zabójcy Agamemnona (Odyssea, I 35–37): 

æj kaˆ nàn A‡gisqoj Øp�r mÒron 'AtreŁdao  

gÁm' ¥locon mnhst»n, tÕn d' œktane nost»santa,  

e„dëj a„pÝn Ôleqron, ™peˆ prÒ oƒ e‡pomen ¹me‹j.  

Ajgistos z powodu swojej zuchwałej zbrodni, dokonanej wbrew woli bo-
gów, ma ponieść karę z ręki Orestesa. W tym miejscu Homer nie wspomina  
o współodpowiedzialności Klitajmestry za śmierć jej męża, co tak jednoznacz-
nie wyraził w Hekabe Eurypides, podobnie jak uczynili to przed nim inni 
dramaturdzy, Ajschylos i Sofokles.  

281 W swoim przekazie Ajschyos odwołuje się do mającej nastąpić śmierci 
Atrydy już w przekazie Kasandry, później zaś włączając do planu akcji odgłosy 
zabijanego poza sceną Agamemnona, komentowane przez chór. Scenę śmierci 
Atrydy poprzedza scena z udziałem Kasandry, snującej swoje profetyczne 
wizje. Jak zauważa R.R. Chodkowski: „Scena Kasandry więc, mimo że faktycznie 
antycypuje zbrodnię Klitajmestry i Ajgistosa, nie może w zamyśle poety mieć za 
swój główny cel funkcji zastępczej wobec zdarzeń planu akcji. Jest to jej funkcja 
uboczna i przypadkowa. Z całą pewnością bowiem można powiedzieć bez 
ryzyka błędu, że gdyby tej sceny nie było, Ajschylos wcale nie musiałby wpro-
wadzać gońca dla przedstawienia zdarzeń wewnątrz pałacu. Antycypacja 
śmierci Agamemnona jest natomiast konieczna dla ukazania całego splotu 
przyczyn i skutków zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, by poddać 
je ocenie i ukazać związki” (op. cit., s. 256). Przy przedstawianiu śmierci 
Agamemnona, która następuje w dalszej części sztuki (Agamemnon, w. 1343 n.), 
Ajschylos zastosował metodę opisu poetyckiego podobną do tej, jaka posłużyła 
Eurypidesowi do ukazania śmierci Polymestora w Hekabe (w. 1035 n.). Obaj 
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Prócz nawiązań do dawnych mitów w ostatniej części sztuki 
znajdujemy także wprowadzone przez poetę innowacje. Dotyczą 
one postaci Polymestora, którego zgodnie z tradycją opisywano 
konsekwentnie jako przyjaciela domu Priama i sojusznika Tro-
jan. Zmiana, jaką w tym przypadku zastosował Eurypides, kreu-
jąc go na zdrajcę i zabójcę ostatniego z Priamidów, powoduje 
dalsze modyfikacje mitu, w tym także przekazywanie przez niego 
przepowiedni. Fakt, że to właśnie on je wyjawia, uprawdopodob-
nił autor wzmianką o obecności Dionizosa w Tracji (w. 1266), 
której władcą był Polymestor. Konsekwencją takiego ujęcia 
warstwy mitologicznej dramatu staje się włączenie kolejnej 
innowacji. Jest nią rozkaz pozostawienia Traka na bezludnej 
wyspie, który został wydany przez Agamemnona, oburzonego 
arogancją Polymestora, a równocześnie wstrząśniętego złowro-
gim sensem jego słów.  

Takie poprowadzenie przez Eurypidesa fabularnej warstwy 
dramatu powoduje powiązanie w nim nowych i starych elemen-
tów mitologicznych, które tworzą logiczny ciąg wydarzeń, kreo-
wanych zgodnie z zasadą wynikowości, sequitur. Końcowa partia 
exodos jest zatem jednym z przykładów łączenia przez Eurypidesa 

                  
dramaturdzy zamieszczają w swoich tekstach dobiegające z wnętrza głosy 
mordowanych, które komentuje chór. W tragedii Eurypidesa jest on świadom 
tego, co rozgrywa się wewnątrz namiotu, o czym świadczy wypowiedź Chóru 
branek trojańskich (w. 1031–1033): 

yeÚsei s' Ðdoà tÁsd' ™lpˆj ¼ s' ™p»gagen  

qan£simon prÕj “Aidan, „ë t£laj·  

¢polšmJ d� ceirˆ le…yeij b…on.  

U Ajschylosa zaś chór nie odwołuje się w swoich komentarzach do zna-
nych mu przepowiedni Kasandry, choć, zdaniem R.R. Chodkowskiego, z po-
przedzającej śmierć Agamemnona wypowiedzi chóru (Agamemnon, w. 1331–
1342) można wnioskować, że „uwzględnia w swej refleksji prawdopodobieństwo 
śmierci swego pana. […] Gdy jednak rozlega się śmiertelny krzyk Agamemnona 
– stwierdza następnie R.R. Chodkowski – i starcy zostają sprowadzeni do planu 
akcji, wówczas w swoim zachowaniu i wypowiedziach niczym nie zdradzają,  
że przepowiednie Kasandry pozostawiły jakiś ślad w ich świadomości” (op. cit., 
s. 263).  
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wątków starej tradycji z autorskimi innowacjami poety. Umiejęt-
ne operowanie nimi pozwala na zachowanie spójności we-
wnętrznej dramatu i sprawia, że wykorzystywane elementy 
układają się w jedną, konsekwentnie poprowadzoną całość.  
W kreowanej przez Eurypidesa opowieści nowatorskie pomysły 
rozwijają i uwypuklają ważne dla dramaturgii sztuki motywy, 
stając się zarazem istotnym instrumentem, prowadzącym do 
modyfikowania całej fabularnej warstwy tragedii zgodnie z dra-
maturgicznym zamysłem poety.  

 
 

 
21. Zakończenie 

 
 
Przeprowadzona analiza tragedii pozwala prześledzić wpro-

wadzane do jej warstwy fabularnej mitologiczne innowacje poety  
i odpowiedzieć na pytanie o cel ich zastosowania. Zwłaszcza ta 
ostatnia kwestia jest sprawą szczególnie istotną. Samo bowiem 
wyliczenie poczynionych przez Eurypidesa modyfikacji pokazuje 
wprawdzie skalę ich zastosowania w omawianej tragedii, ale  
nie jest równoznaczne ze wskazaniem funkcji, jakie pełnią one  
w dramaturgicznej strukturze sztuki. 

Wprowadzane przez Eurypidesa zmiany mitologiczne można 
rozpatrywać dwuaspektowo: w powiązaniu ze strukturą drama-
tu oraz w ścisłym związku z kreowaną ideą tragiczną. Najbar-
dziej spektakularnym z nich jest połączenie mitów o Polyksenie  
i Polydorze oraz uczynienie Hekabe matką ich obojga. Trzecią 
istotną zmianą w stosunku do wcześniejszej tradycji jest sposób 
przedstawienia postaci Polymestora jako zabójcy Polydora i nie-
lojalnego gościa domu Priamidów. W strukturze tragedii natu-
ralną tego konsekwencją staje się dwudzielna kompozycja sztuki, 
w której pierwsza część poświęcona jest Polyksenie, druga zaś 
Polydorowi. Ich powiązaniu służą zastosowane przez poetę 
klamry i pomosty, a także stała obecność Hekabe na scenie. Te 
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zabiegi kompozycyjne mają zapewnić jedność strukturalną 
tragedii, przyczyniając się do osiągnięcia formalnej spójności 
sztuki. Dla budowania idei tragicznej najistotniejszą konsekwen-
cją połączenia mitów jest natomiast obranie Hekabe na centralną 
postać dramatu. Wokół niej koncentruje się nie tylko akcja 
sztuki, ale i uwaga widzów. Wszystkie innowacje mitologiczne 
mają bezpośredni z nią związek. W istocie cała warstwa fabular-
na jest poprowadzona w ten sposób, by wydobyć najważniejsze 
dla dramaturga aspekty tej postaci. Ten sam zabieg zastosował 
poeta w Medei, gdzie – podobnie jak w Hekabe – opisywane 
zdarzenia, rozwój akcji dramatycznej i pozostałe dramatis perso-

nae służyły ukazaniu postaci protagonistki. Nadrzędnym celem 
Eurypidesa staje się zatem konsekwentne budowanie wizerunku 
Hekabe, a wszystkie pozostałe elementy sztuki są temu celowi 
podporządkowane. Dotyczy to również modyfikacji mitologicz-
nych, wprowadzanych z myślą o tym.  

Pod względem konstrukcyjnym dramat został podzielony 
przez Eurypidesa na trzy części: dwie pierwsze to wzmiankowa-
ne partie Polykseny i Polydora, trzecia zaś to exodos. Formalną 
spójność sztuki zaznacza w nich poeta nie tylko przez zasto-
sowanie wspomnianych pomostów i przez obecność Hekabe  
w części Polykseny i Polydora, ale także przez zamieszczenie 
ostatniej partii dramatu, exodos, zbudowanej w taki sposób, by 
łączyła dwie wcześniejsze partie tragedii.  

Stosownie do przyjętej konstrukcji tragedii Eurypides w na-
stępujących po sobie częściach ukazuje narastanie konfliktu 
tragicznego i pathos protagonistki. W budowie dwu pierwszych 
części zastosował pewną symetrię. W partii Polykseny ukazał 
agon-hiketeję Hekabe z Odysem, podczas którego protagonistka 
w obliczu swej bezsilności zdobywa się tylko na słowa. Towarzy-
szy jej poczucie osamotnienia i lekceważenie okazywane przez 
Odysa. W części Polydora następuje agon-hiketeja z udziałem 
Agamemnona. Pomimo perfekcyjnej argumentacji protagonistka 
nie osiąga zamierzonego celu. Przeciwnie, widzi daremność 
swoich starań o wsparcie, kierowanych do naczelnego wodza 
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Achajów. Dlatego w akcie desperacji podejmuje decyzję, by od 
słów przejść do czynów. Nadal są to jednak tylko deklaracje. Ich 
realizacja nastąpi dopiero w części trzeciej. Jest ona odmienna od 
dwu poprzednich w sposobie ukazania postawy protagonistki. 
Hekabe w niczym nie przypomina już tej kobiety, jaką widzieli-
śmy w prologu sztuki: starej, bezsilnej, powalonej nadmiarem 
nieszczęść. Kolejne cierpienia, które na nią spadły – najpierw 
śmierć córki, później syna – coraz bardziej pogrążały ją w nie-
szczęściu i bezsilności wobec ciosów losu, aż dosięgnął ją ostatni 
z nich. Osamotniona w swojej bezskutecznej walce zdobywa się 
wówczas na akt heroizmu, którym jest stawienie czoła nie tyle 
swoim krzywdzicielom, co własnej słabości. Odrzuca dotychcza-
sowe prośby i bierze wymierzenie sprawiedliwości w swoje ręce. 
Wkracza na scenę silna i majestatyczna. Jest prawdziwą królową 
zemsty. Stać ją na okazanie ironicznego dystansu, gdy staje 
twarzą w twarz ze swoim największym wrogiem. Prowadzi z nim 
grę na śmierć i życie, której tragiczny finał musi być nieuchron-
ny. Całą exodos tragedii wypełniają dwa dominujące w niej 
elementy. Pierwszym z nich jest monumentalna, wręcz boska 
potęga Hekabe, która niczym bogini Dike dąży konsekwentnie do 
wymierzenia sprawiedliwości; drugim, dopełniającym obrazem 
staje się ironia tragiczna, przenikająca całą exodos. Obecna jest 
ona od pierwszych słów Polymestora, inicjującego tę część 
tragedii, poprzez jego rozmowę z protagonistką, komentarze 
Chóru, agon bohaterów, a skończywszy na przepowiedniach, 
zamykających sztukę.  

Po przeanalizowaniu zmian mitologicznych i ich związków  
z przyjętą przez Eurypidesa konstrukcją tragedii należy przejść 
do kluczowego problemu: odpowiedzi na pytanie o cel, jaki przy-
świecał tragikowi w takim poprowadzeniu sztuki. Bez wątpienia 
pozostaje on w bezpośrednim związku z postacią Hekabe, domi-
nującą dramatis persona całej tragedii. Kreując swoją bohaterkę, 
Eurypides ukazuje eskalację jej cierpienia, która motywuje dzia-
łania protagonistki. Naświetlenie tego procesu staje się zarazem 
wyjaśnieniem zbrodni, dokonanej w końcowej części sztuki. 
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Powiązanie cierpienia z narastającym w protagonistce namięt-
nym pragnieniem zemsty, które aktywizuje jej działania, spra-
wia, że staje się ona podobna do postaci Medei. W przypadku 
obydwu tych bohaterek mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 
doznany ból wzbudza namiętności, thymos, prowadzące do 
zbrodni, której ofiarą padają dzieci. U Medei proces ten ma swoje 
źródło we wzgardzonej miłości, u Hekabe powodem stają się 
zranione282 uczucia macierzyńskie. Podobieństwo między nimi 
zachodzi jednak nie na płaszczyźnie charakterów, ale siły thy-

mos. O ile bowiem w przypadku Medei dramaturg mógł uzasad-
nić wybuch jej namiętności dwoma elementami: porywczym 
charakterem bohaterki oraz okolicznościami, o tyle, opisując 
Hekabe, położył nacisk niemal wyłącznie na sytuację, w jakiej się 
ona znalazła. To zdecydowało, że poeta od początku sztuki z taką 
starannością eksponuje kolejne, dotykające ją nieszczęścia, 
którymi motywuje jej postępowanie. Rezygnuje równocześnie  
z tak istotnego w przypadku Medei elementu ºqopoi…a. Pomijając 
go bowiem prawie zupełnie w opisie Hekabe, jedynie okoliczno-
ściami zewnętrznymi uzasadnia wzbudzenie w niej tak silnych 
namiętności. Doprowadzą ją one do niewiarygodnej zbrodni, gdy 
w odwecie za śmierć swoich dzieci zada śmierć innym dzieciom. 
Oznacza to, że z tkliwych uczuć macierzyńskich zrodziła się w jej 
sercu żądza okrutnej zbrodni, która tym uczuciom zaprzecza.  

Pominięcie ºqopoi…a Hekabe niesie z sobą ważną przesłankę 
dla zrozumienia idei tragicznej sztuki. Nie charakter bohaterki 
jest dla Eurypidesa celem opisu poetyckiego, ale analiza natury 
thymos, jego powstawania i mechanizmów nim rządzących.  
W ten sposób Hekabe staje się nie tragedią charakteru, ale wielką 
metaforą, ukazującą niepokojący obraz ludzkiej duszy, w której 
namiętność nie musi wykluczać, a jak pokazuje przykład Hekabe, 
nie wyklucza elementu racjonalnego. Dowodzi tego sposób my-
ślenia bohaterki, jej umiejętność wyciągania wniosków, błysko-
tliwe zbijanie argumentów i logiczne prowadzenie dyskusji, przy 

                  
282 W. Schmid, O. Stählin, op. cit., s. 465. 
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równoczesnym konstruowaniu precyzyjnie obmyślanych przez 
nią i przeprowadzanych planach zemsty.  

Choć tak wiele łączy obydwie bohaterki, również w kwestii 
racjonalnego i emocjonalnego aspektu ich duszy, to jednak 
Hekabe nie jest kalką postaci Medei. Eurypides potrzebował ich 
obu, by opisać mechanizmy funkcjonowania ludzkiej psyche, 
którą owładnęły namiętności. Ich źródłem jest cierpienie, skut-
kiem zaś działanie, realizujące się poprzez straszną zbrodnię. 
Jednak przykład Hekabe, inaczej niż to miało miejsce w przypad-
ku Medei, uzmysławia, że postawienie człowieka w konfrontacji 
z nieludzkimi okolicznościami jego życia może doprowadzić go 
do równie nieludzkich czynów, których popełnienie nie znajduje 
żadnego uzasadnienia w jego indywidualnym charakterze. Jest to 
również przyczyną świadomej rezygnacji Eurypidesa z ºqopoi…a 
Hekabe. Przy tak rozłożonych akcentach poeta może całą swoją 
uwagę skoncentrować na poetyckim opisie fenomenu qumÒj jako 
elementu immanentnie wpisanego w ¢nqrèpeia fÚsij. Z tego 
zaś wynika, że qumÒj staje się dramatis persona tej sztuki i jej 
właściwym protagonistą.  



 

Część II 

„Ifigenia w kraju Taurów”  
– dramaturgiczne środki tragikomedii 
 
 
 
 

1. Tragikomiczna forma dramatów Eurypidesa 
 
 
Ifigenia w kraju Taurów stanowi egzemplifikację nowej for-

my dramaturgicznej, jaką stworzył Eurypides1. Jest nią tragiko-
media, którą charakteryzują znaczące innowacje w warstwie 
mitologicznej oraz wykorzystywane do ich realizacji właściwe jej 
środki dramaturgiczne. „Nie ulega wątpliwości, że zauważalna 
zmiana tematyki dramatów Eurypidesa, która następuje w póź-
niejszym okresie jego twórczości, powoduje równocześnie po-
jawienie się pewnych modyfikacji formalnych, niezbędnych do 
wyrażenia nowych treści. Są one dostrzegalne zwłaszcza w grupie 
utworów szczególnie kłopotliwych do sklasyfikowania, określa-
nych jako tragikomedie, melodramaty i sztuki intryg. O ile bo-
wiem w literaturze przedmiotu często operuje się podanymi 

                  
1 Fabularną warstwę dramatu Ifigenia w kraju Taurów stanowi mit o Ifige-

nii, która jest równocześnie protagonistką innej tragedii Eurypidesa, Ifigenia  
w Aulidzie. Rozpatrując opowieści o tej bohaterce, zaprezentowane przez 
Eurypidesa w obydwu tych sztukach, musimy przede wszystkim pamiętać, że 
mamy tu do czynienia w dwoma różnymi typami tragedii. Pierwszy z nich 
zaliczany jest do tragikomedii, ufundowanej na nieprawdopodobieństwie, drugi 
natomiast jest dramatem, który, zgodnie z teorią poetyki Arystotelesa, mieści 
się w klasycznym obrazie tragedii, podporządkowanej zasadzie prawdopodo-
bieństwa. Fakt ten ma kapitalne znaczenie zarówno dla konstrukcji każdego  
z dramatów, jak i dla ich wymowy ideowej.  
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określeniami w odniesieniu do niektórych jego utworów, to 
jednak istnieją rozbieżności przy podawaniu ich tytułów”2.  

Pojawiające się w tym względzie różnice od lat prowokują 
do dyskusji na temat klasyfikacji poszczególnych dramatów 
Eurypidesa3. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w większo-
ści sztuk, należących do tej grupy, współistnieją motywy tragi-
komiczne, melodramatyczne, jak i motywy intryg i spisków.  
Z uwagi na to wszystkie zaliczane tu dramaty, do których należą 
Alkestis4, Helena, Ion, Orestes, Ifigenia w kraju Taurów i Elektra, 
możemy połączyć w jedną kategorię tragikomedii, nie tracąc jednak 
z pola widzenia poszczególnych, występujących w nich motywów.  

Kwestią odrębną jest próba określenia cech tragikomedii, 
która w znaczący sposób odbiega od zasad, jakimi rządziła się 
tragedia. Materiałem egzemplifikacyjnym stanie się dla nas w tym 
przypadku Ifigenia w kraju Taurów, którą możemy uznać za 
modelowe wręcz odwzorowanie tragikomicznej formy dramatu 
Eurypidesa.  

U źródeł zdarzeń przedstawionych w Ifigenii w kraju Taurów 
są wprawdzie prześladowania Orestesa przez Erynie oraz ciążą-
ca nad nim groźba śmierci, lecz nie tworzą one w tej sztuce – jak 
zauważa Umberto Albini – obsesyjnego i zgubnego klimatu 
sztuki5. Mamy tu bowiem do czynienia z dramatem bogatym  
w osobliwe przypadki, niespodzianki, nieporozumienia, wątpli-
wości i napięcia. W ślad za tym nie idą jednak wybory bez wyj-

                  
2 J. Czerwińska, Eurypides i jego twórczość dramatyczna oraz mniejsi trage-

diopisarze [w:] Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. I: Epika – 
Liryka – Dramat, Lublin 2005, s. 779.  

3 Szerzej na temat propozycji zaliczania przez uczonych utworów Eurypi-
desa do poszczególnych kategorii dramatów piszę w cytowanej powyżej pub-
likacji (zob. ibidem, s. 778–780).  

4 Choć Alkestis nie należy do dramatów z późniejszego okresu twórczości 
tragika, ponieważ pod względem chronologicznym jest pierwszą z zachowa-
nych w całości sztuk Eurypidesa (została wystawiona w roku 438), to jednak 
posiada wszelkie cechy, pozwalające zaliczyć ją do tragikomedii.  

5 U. Albini, Euripide o dell’invenzione, Milano 2000, s. 94.  
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ścia, nie rodzą się konflikty nie do zażegnania ani nie są popeł-
niane zbrodnie pomiędzy postaciami dramatu. Historia dzieje się 
obok tego6, ocierając się jedynie o ostateczność. Na ołtarzu 
ofiarnym nie dokonuje się zabójstwo brata, plamiące ręce jego 
siostry. Ofiary takiej domagało się bóstwo, ale Ifigenia nie okaza-
ła mu posłuszeństwa. Pomimo tego nic się jednak nie dzieje, bo 
bóg zezwala na to, żeby prawa rodzinne górowały nad regułami 
uświęconymi przez niego7. O ile wiara Agamemnona stała się 
przyczyną jego zbrodni na córce, o tyle brak wiary ocala Ifigenię8 
i jej brata, pozwalając im na intrygę i ucieczkę. Na pytanie, dla-
czego tak się może dziać, U. Albini odpowiada: bo miejsce wiel-
kiej tragedii zajmuje przeszkoda do pokonania9, zadanie do 
spełnienia. Celem dramaturga jest „bezkrwawe” rozstrzygnięcie 
konfliktu.  

To lakoniczne stwierdzenie doskonale ujmuje specyfikę i cha-
rakter tragikomicznej formy sztuki. Wskazuje bowiem, że zary-
sowany w dramacie konflikt nie prowadzi do wielkiej katastrofy, 
ale realizuje się w działaniu, zmierzającym do szczęśliwego 
zakończenia. 

 
 
 

2. Odejście od zasady prawdopodobieństwa 
 
 
W swojej teorii poetyki Arystoteles uczynił zasadę prawdo-

podobieństwa podstawą sztuki tragicznej. Oparł na niej kon-
strukcję tragedii, dla której nadrzędnym celem miało być katar-
tyczne przeżycie (k£qarsij) widza, osiągane za pośrednictwem 

                  
6 Ibidem, s. 94–95. 
7 U. Albini, L’Ifigenia in Tauride e la fine del mito, „La Parola del Passato” 38 

(1983), s. 111. 
8 Ibidem, s. 111. 
9 Ibidem, s. 111. 
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œleoj i fÒboj, ponieważ tragedia „przez wzbudzenie litości  
i trwogi doprowadza do ‘oczyszczenia’ (k£qarsij) tych uczuć” 
(Poetyka, 1419b 27)10. Możliwość przeżycia katartycznego Sta-
giryta wiązał właśnie z zasadą prawdopodobieństwa. Pozwalała 
ona u oglądających tragedię wzbudzić emocje, powodowane 
tragicznymi losami bohatera scenicznego, jak bowiem zauważa 
Arystoteles, „litość wzbudza w nas nieszczęście człowieka nie-
winnego, trwogę natomiast nieszczęście człowieka, który jest do 
nas podobny” (1453a 2–3). Zamysł tragedii opiera się zatem na 
założeniu, że nieszczęście i cierpienie bohatera wywołują po-
dobne emocje wśród publiczności, obserwującej jego zmagania  
z losem, a „naśladowcze przedstawienie ma sprawić przyjem-
ność z przeżywania litości i trwogi” (1453b 12).  

Ufundowanie tragedii na zasadzie prawdopodobieństwa za-
kłada zatem „współuczestnictwo” widza w wydarzeniach, przed-
stawianych na scenie, i „współdzielenie” emocji bohatera sce-
nicznego poprzez sympatheia, „współodczuwanie”. Jednak tylko 
to, co prawdopodobne, może w ten sposób oddziaływać na 
odbiorców. Dlatego – jak stwierdza Arystoteles – „zadanie poety 
polega nie na przedstawieniu wydarzeń rzeczywistych, lecz 
takich, które mogłyby się zdarzyć, przy czym ta możliwość opiera 
się na prawdopodobieństwie lub konieczności” (1451a, 36–39)11. 
Jego zdaniem „właściwą normą wielkości fabuły jest taka jej 
długość, w ramach której poprzez kolejny bieg zdarzeń może na 
zasadzie prawdopodobieństwa lub konieczności nastąpić prze-
miana (losu bohatera) ze szczęścia w nieszczęście bądź z nie-
szczęścia w szczęście” (1451a 13–15). Z tym wiąże się także 
konieczna wynikowość zdarzeń tragicznych, które logicznie 
wypływają jedne z drugich, bo tylko taki sposób ich przedsta-

                  
10 Arystoteles, Poetyka [w:] idem, Retoryka, Poetyka, przekł. H. Podbielski, 

Warszawa 1988. Dalsze cytowania Poetyki podaję w tym przekładzie. 
11 Do kwestii prawdopodobieństwa Arystoteles powraca w Poetyce wielo-

krotnie, podkreślając znaczenie, jakie posiada ona w tragedii: 1451a 13, 28; 
1451b 9, 33; 1452a 20, 24; 1454a 36. 
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wienia uwiarygodnia je. Dlatego, zdaniem Stagiryty, poeci tra-

giczni „kierują się racją, że to, co jest możliwe, jest też wiarygod-

ne” (1451b 15) dla oglądających. 

Tymczasem odejście od zasady prawdopodobieństwa musi 

wiązać się z całym szeregiem konsekwencji, a przede wszystkim 

z odmiennym odbiorem przez widzów przedstawianych na 

scenie dramatów, które się do tej zasady nie stosują. Należą do 

nich sztuki zaliczane do grupy tragikomedii. Są one bowiem 

„ufundowane na n i e p r a w d o p o d o b i e ń s t w i e, i to nie 

»prawdopodobnym nieprawdopodobieństwie«” – jak słusznie 

zauważa H.D.F. Kitto12 w nawiązaniu do teorii Arystotelesa13. 

Pewnego rodzaju „prawdopodobnego nieprawdopodobieństwa” 

Stagiryta nie odrzuca, jako że nie przeczyło ono rozumowi 

(1461b 15). Odrzuca natomiast fabuły, które zbudowane są  

„z elementów sprzecznych z rozumem”, bo tego poeta robić nie 

powinien (1460a 26–29). Za przykład takich elementów posłu-

żyło H.D.F. Kitto14 przywołanie Apollona oszukującego los, żeby 

przedłużyć życie Admeta (Alkestis), czy też cudowna zamiana, 

przedstawiona w Ifigenii w kraju Taurów i w Helenie. Tego rodza-

ju zdarzenia H.D.F. Kitto nazywa fikcją15, a nabudowaną na niej 

fabułę – sztuczną16.  

Ufundowanie Ifigenii w kraju Taurów na nieprawdopodo-

bieństwie powoduje wprowadzenie szeregu innych modyfikacji, 

co pociąga za sobą daleko idące konsekwencje dramaturgiczne  

i mitologiczne. Zadecydowały one o tym, że dramat ten zalicza 

się do grupy utworów uznawanych za tragikomedie. Forma 

dramatu i środki, jakimi się on posługuje, zostają przystosowane 

do przedstawienia nowych treści, czyli zmodyfikowanej wersji 

                  
12 H.D.F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, przekł. J. Margański, 

Bydgoszcz 1997, s. 290.  
13 Arystoteles stwierdza bowiem, że „jest prawdopodobne, że coś się dzieje  

i wbrew prawdopodobieństwu” (Poetyka, 1461b 15); zob. też: ibidem, 1456a 24.  
14 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 290. 
15 Ibidem, s. 290. 
16 Ibidem, s. 289. 
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mitu. Obydwie te płaszczyzny, tak mitologiczna jak i dramatur-
giczna, splatają się ze sobą, tworząc nową jakość.  

Tragikomedię charakteryzuje bogactwo motywów oraz 
środków, służących do ich wprowadzania. W przypadku Ifigenii 
w kraju Taurów najważniejszym z nich, a równocześnie decydu-
jącym o odejściu poety od zasady prawdopodobieństwa, miała 
być sygnalizowana w warstwie komentarza tej sztuki cudowna 
zamiana protagonistki w łanię podczas składania ofiary w Auli-
dzie, a następnie równie cudowne przeniesienie bohaterki z ołta-
rza ofiarnego do Taurydy. Był to skutek interwencji bogini 
Artemidy, która ocaliła Ifigenię, czyniąc ją w Taurydzie swoją 
kapłanką. Informację na ten temat przynoszą słowa prologu, 
wypowiadane przez Ifigenię (w. 26–30): 

 
™lqoàsa d' AÙl…d' ¹ t£lain' Øp�r pur©j  
metars…a lhfqe‹s' ™kainÒmhn x…fei·  
¢ll' ™xškleyen œlafon ¢ntidoàs£ mou  
”Artemij 'Acaio‹j, di¦ d� lamprÕn a„qšra  
pšmyas£ m' ™j t»nd' õkisen TaÚrwn cqÒna17.  
 
Zostały one potwierdzone następnie krótkim stwierdzeniem 

Ifigenii „Dzieckiem jeszcze mnie porwano” (w. 541), które pada 
w dalszej części dramatu podczas rozmowy z Orestesem.  

W sztuce tej znajdujemy, co oczywiste z uwagi na materiał 
mitologiczny, bardzo wiele odniesień i nawiązań do złożenia 
ofiary z Ifigenii, które dokonało się w Aulidzie. Do motywu 
dramatu aulidzkiego obsesyjnie powraca sama Ifigenia18. Jednak 
                  

17 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 26–30: 
Przybyłam do Aulis  
I już spod miecza, na stosie ofiarnym, 
Skradła mnie, w zamian podrzucając łanię, 
Grekom Artemis. Przez świetlisty eter 
Tu mnie wysłała, do krainy Taurów. 
Polskie cytowania z tragedii Eurypidesa podaję – o ile nie zostanie zazna-

czone inaczej – z wydania: Eurypides, Tragedie, przekł. i oprac. J. Łanowski, t. I, 
Warszawa 1967; t. II, Warszawa 1972; t. III, Warszawa 1980.  

18 G. Paduano, Il teatro antico. Guida alle opere, Roma–Bari 2005, s. 128.  
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nie sam tylko akt ofiarny jest przedmiotem licznych odwołań, 
przewijających się w planie komentarza. Poeta sięga bowiem do 
jego przyczyn, a więc poprzedzających go wydarzeń mitologicz-
nych, które – jak śpiewa Chór – padły cieniem na dalsze losy 
domu Atrydów (w. 186–202): 

 
o‡moi, tîn 'Atreid©n o‡kwn·  

      œrrei fîj sk»ptrwn, o‡moi,  
      patrówn o‡kwn.  
      Ãn ™k tîn eÙÒlbwn ”Argei  
      basilšwn ¢rc£,  
      mÒcqoj d' ™k mÒcqwn °ssei·  
      dineuoÚsaij †ppoisi <·ifaˆ  
      Pšlopos> ptana‹j· ¢ll£xaj d' ™x  
      ›draj ƒerÕn <ƒerÕn> Ômm' aÙg©j  
      ¤lioj. ¥llaij d' ¥lla prosšba  
      crusšaj ¢rnÕj mel£qroij ÑdÚna,  
      fÒnoj ™pˆ fÒnJ, ¥cea ¥cesin  
      œnqen tîn prÒsqen dmaqšntwn  
      Tantalid©n ™kba…nei poin£ g'  
      e„j o‡kouj, speÚdei d' ¢spoÚdast'  
      ™pˆ soˆ da…mwn19.  

                  
19 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 186–202: 

        Ojmoj, pałacu Atrydów! 
Zgasł blask bereł, ojmoj!  
Promień domów ojcowskich 
I rząd szczęśliwych 
Królów w Argosie! 
Męka za męką przychodzi, 
Zawróciły skrzydlate klacze, 
Zmieniło miejsce, z siedziby swej znikło 
Oko święte świtu, 
Słońce. Jedno szło za drugim –  
Przez złote jagnię dla domu cierpienie, 
Krew za krew idzie i jęk za jękiem, 
Odkąd za niegdyś zabitych 
Tantalitów nadeszła kara 
Na dom. Śpieszy niezmordowane bóstwo 
Przeciw tobie. 
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W swojej pieśni Chór powraca do motywu nienawiści po-
między braćmi, Atreusem i Tyestesem. Pojawia się tu znany 
motyw złotego jagnięcia, które należało do stad Atreusa. Miał on 
ofiarować je bogini Artemidzie jako najpiękniejszy okaz ze swej 
trzody, jednak tego nie uczynił, bo – wiedziony chęcią jego 
posiadania – złote runo jagnięcia ukrył w skrzyni. Wykradła je 
żona Atreusa, by ofiarować swojemu kochankowi, Tyestesowi.  
W akcie zemsty Atreus zabił dzieci Tyestesa, a ich ciała podał 
swojemu bratu jako pieczeń. Wówczas to – jak podaje Eurypides 
– zdjęte zgrozą z powodu dokonanej zbrodni „z siedziby swej 
znikło oko święte świtu, Słońce” (w. 193–195). Od tej strasznej 
chwili miały prześladować ród Atreusa cierpienia i przelewy 
krwi, kary „za niegdyś zabitych” (w. 199).  

Pieśń Chóru tworzy czytelną klamrę, łączącą dawne dzieje 
domu Atreusa z obrazem, jaki przynosi senna wizja Ifigenii, 
zamieszczona w prologu. Protagonistka śniła straszny sen, który 
staje się zobrazowaniem wcześniejszych dziejów rodu oraz 
wyraźnym nawiązaniem do jego dalszych losów. Łączą się one  
z Orestesem z jednej strony, a z samą Ifigenią z drugiej. Po 
wspomnianej pieśni Chóru zamieszcza Eurypides wypowiedź 
Ifigenii, zaczynającą się słowami: „Od początku był nieszczęśliwy 
los mój…” (w. 203–204). Dokonane niegdyś zbrodnie piętnem 
odcisnęły się na losach protagonistki, która czuje wiszące nad jej 
rodem i sobą przekleństwo (w. 203–217):  

 
™x ¢rc©j moi dusda…mwn  
da…mwn t©j matrÕj zènaj  

kaˆ nuktÕj ke…naj· ™x ¢rc©j  
lÒciai sterr¦n paide…an  

Mo‹rai xunte…nousin qea…,  
t´ mnasteuqe…sv 'x `Ell£nwn,  
§n prwtÒgonon q£loj ™n qal£moij  
L»daj ¡ tl£mwn koÚra  
sf£gion patróv lèbv  

kaˆ qàm' oÙk eÙg£qhton  
œteken, œtrefen eÙkta…an·  

ƒppe…oij d' ™n d…froisi  
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yam£qwn AÙl…doj ™pšbasan  
nÚmfaion, o‡moi, dÚsnumfon  
tù t©j Nhršwj koÚraj, a„a‹20.  

 

Tak to przeznaczenie zbiera swoje krwawe żniwo, a dawne 

zbrodnie ojca Agamemnona, Atreusa, splatają się z wydarzeniami 

w Aulidzie. Stają się one motywem, który przewija się w całym 

dramacie. Aluzje do nich znajdujemy najczęściej w wypowie-

dziach Ifigenii. Szczególnie wyraźnie pojawia się ten motyw, 

kiedy protagonistka w pierwszym epeisodion wzmiankuje o znie-

nawidzonej przez siebie Helenie i jej mężu Menelaosie. To ich 

przede wszystkim chciałaby ona złożyć na ołtarzu swojej bogini 

Artemidzie jako krwawą ofiarę za zbrodnię, która na niej samej 

została dokonana w Aulidzie (w. 354–373): 

 
 ¢ll' oÜte pneàma DiÒqen Ãlqe pèpote,  
   oÙ porqm…j, ¼tij di¦ pštraj Sumplhg£daj  
   `Elšnhn ¢p»gag' ™nq£d', ¼ m' ¢pèlesen,  

   Menšleèn q', †n' aÙtoÝj ¢ntetimwrhs£mhn,  

   t¾n ™nq£d' Aâlin ¢ntiqe‹sa tÁj ™ke‹,  
   oá m' éste mÒscon DanaČdai ceiroÚmenoi  

                  
20 Ibidem, w. 203–217: 

Od początku był nieszczęśliwy  

Los mój, od owej nocy, 

Gdy matka pas rozwiązała. Od początku, 

Przy połogu, strasznie splątały Mojry 

Dzieciństwo moje, mój los. 

Pierwszy kwiat, co wzeszedł w komnatach, 

Nieszczęsna córka Ledy 

Na ofiarę ojcowskiego obłędu 

I dar ofiarny nie radujący 

Zrodziła, wychowała ślubowaną. 

W konnych zaprzęgach 

Ku piaskom Aulidy powieźli 

Oblubienicę, ojoj, nie oblubioną, 

Synowi córy Nereusowej, ajàj! 
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   œsfazon, ƒereÝj d' Ãn Ð genn»saj pat»r.  
   o‡moi–kakîn g¦r tîn tÒt' oÙk ¢mnhmonî–  
   Ósaj gene…ou ce‹raj ™xhkÒntisa  
   gon£twn te toà tekÒntoj, ™xartwmšnh,  
   lšgousa toi£d'· ’W p£ter, numfeÚomai  
   numfeÚmat' a„scr¦ prÕj sšqen· m»thr d' ™m�  
   sšqen katakte…nontoj 'Arge‹a… te nàn  
   Ømnoàsin Ømena…oisin, aÙle‹tai d� p©n  
   mšlaqron· ¹me‹j d' ÑllÚmesqa prÕj sšqen.  
   “Aidhj 'AcilleÝj Ãn ¥r', oÙc Ð Phlšwj,  
   Ón moi prose…saj pÒsin, ™n ¡rm£twn Ôcoij  
   ™j aƒmathrÕn g£mon ™pÒrqmeusaj dÒlJ.  
   ™gë d� leptîn Ômma di¦ kalumm£twn  
   œcous', ¢delfÒn t' oÙk ¢neilÒmhn cero‹n […]21.  

 
Opis aulidzkiej ofiary staje się w ustach Ifigenii tym bardziej 

przejmujący, ponieważ został przez poetę wzbogacony o akt 
hikezji protagonistki. Choć zwróciła się do ojca z prośbą o daro-

                  
21 Ibidem, w. 354–373: 

Ach, nigdy powiew Dzeusowy nie przywiał 
Tutaj okrętu, co przez Symplegady 
Wiózłby Helenę, która mnie zgubiła, 
I Menelaja, bym się mogła pomścić 
Na nich. Aulidę tu im dać, za tamtą, 
Gdzie mnie Achaje wiedli jak jałówkę 
I zarzynali – kapłanem był ojciec! 
Ojmoj! Tej chwili nie mogę zapomnieć, 
Gdym ręką jego podbródek chwytała, 
Gdym się tuliła do ojcowskich kolan 
Z tymi słowami: „Ojcze, ślub haniebny 
Gotujesz dla mnie, skoro mnie zabijasz. 
Matka, Argejki pieśń dla mnie śpiewają 
Weselną, dźwiękiem aulosów rozbrzmiewa 
Pałac, a ja tu z twojej ręki ginę.  
Tym Achillesem nie był syn Peleusa, 
Lecz Hades, jego dałeś mi za męża, 
Podstępnie wioząc na krwawe wesele!” 
Cienką zasłoną miałam przysłonięte  
Oczy, nie mogłam wziąć w ramiona brata […]. 
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wanie życia, jej błagania nie zostały przez niego wysłuchane. Jest 
to jeden z przykładów doskonałego operowania przez Eurypide-
sa elementami eleos i fobos22, które wprowadzał do swoich 
tragedii, wykorzystując przy tym emocje, jakie wzbudzają związ-
ki uczuciowe osób sobie bliskich, a zwłaszcza te, które łączą 
rodziców z ich dziećmi. Rozpatrując podobne sytuacje, Arystote-
les podkreśla, że: „Jeśli […] wróg wystąpi przeciw wrogowi, to ani 
sam czyn, ani też zamiar wykonania tego czynu, nie wzbudzi 
litości. […] Kiedy natomiast bolesne zdarzenia są spowodowane 
przez osoby sobie bliskie i np. brat zabija lub zamierza zabić 
brata, syn ojca, matka syna, czy też syn matkę, albo popełnia się 
jakiś inny tego rodzaju czyn, są to sytuacje, których należy po-
szukiwać w tragedii” (Poetyka, 1453b 16–22).  

Przywołany obraz poświęcenia przez Agamemnona życia 
córki jest także jeszcze jednym dowodem na to, jak umiejętnie 
potrafił poeta wyzyskać na swojej scenie postacie dzieci, czyniąc 
je spektakularnym elementem budowanej dramaturgii. Podobną 
funkcję pełni skontrastowanie rzekomego ślubu, na który Ifige-
nia przybyła do Aulidy, z przeznaczeniem jej na śmierć na ołta-
rzu ofiarnym. Niezwykle efektowne jest tu zestawienie obrazu 
panny młodej, idącej nie na ślub, ale na śmierć, i „zamiana” 
Achillesa, jako pana młodego, na Hadesa, który miał się stać jej 
prawdziwym „mężem”. Wszystkie te środki dramaturgiczne, 
jakimi posłużył się tu Eurypides, w sposób bardzo znaczący 
wzmocniłyby tragiczną wymowę utworu, gdyby zostały zasto-
sowane w tragedii. W tragikomedii natomiast, z jaką mamy tu do 
czynienia, stają się raczej środkiem do budowania jej melodra-
matycznej wymowy. Można się zatem pokusić o stwierdzenie, że 
tak częste nawiązania do ofiary aulidzkiej wpisują się w melo-
dramatyczny charakter tej sztuki.  

Pod względem formalnym, co warto w tym miejscu również 
podkreślić, nawiązania do Aulidy są oczywiście motywem spa-

                  
22 Jak zauważa Arystoteles, „poeta poprzez naśladowcze przedstawienie 

ma sprawić przyjemność z przeżywania litości i trwogi” (Poetyka, 1453b 11). 
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jającym tę część mitu, którą prezentuje dramaturg w Ifigenii  
w kraju Taurów, z chronologicznie wcześniejszymi wydarze-
niami23, które posłużyły mu jako warstwa fabularna Ifigenii  
w Aulidzie.  

 
 
 

3. Wstępna ekspozycja dramatu 
 
 
Zarówno wiadomości o Aulidzie, jak i te, które przybliżają 

postacie dramatu i miejsce, w jakim rozgrywa się sztuka, mają 
istotne znacznie dla wykreowania wstępnej ekspozycji utworu. 
Incipity24 wprowadzają bowiem nie tylko w akcję, która rozgry-

                  
23 Biorąc pod uwagę chronologię wydarzeń mitologicznych, jakie zostały 

ujęte w obu tych dramatach, Ifigenia w Aulidzie poprzedza dzieje bohaterki 
zaprezentowane w Ifigenii w kraju Taurów. Treścią pierwszej z nich jest 
złożenie Ifigenii w ofierze przed wyruszeniem Achajów pod Troję, w drugiej zaś 
poznajemy jej dalsze losy, których cezurę stanowi przeniesienie przez boginię 
Artemidę bohaterki z ołtarza ofiarnego w Aulidzie do Taurydy, gdzie pełni 
funkcję jej kapłanki. Pod względem chronologii powstawania utworów jako 
pierwsza została wystawiona Ifigenia w kraju Taurów. Na podstawie analizy 
tekstów scholiów jako możliwy wymienia się dla tej sztuki rok 414/413, 
natomiast po roku 406 pośmiertnie została wystawiona Ifigenia w Aulidzie 
wraz z Bachantkami oraz niezachowaną sztuką Alkmeon w Koryncie, które 
otrzymały pierwszą nagrodę w agonie dramaturgicznym. Brane są tu, jak 
zauważa F. Ferrari, pod uwagę scholia do Tesmoforiów (w. 841 oraz w. 850) 
oraz do Żab (w. 53) Arystofanesa, dzięki którym możemy określić powstanie 
Heleny Eurypidesa na rok 412, natomiast ‒ zwłaszcza na podstawie danych 
metrycznych ‒ przyjmuje się, że Ifigenia w kraju Taurów poprzedzała Helenę  
i mogła być wystawiona w roku 414/413 (F. Ferrari, Introduzione, traduzione  
e note [w:] Euripide, Ifigenia in Tauride, Ifigenia in Aulide, Milano 2003, s. 64). 

24 Na temat incipitów utworów literackich istnieje bogata literatura. Nale-
żą do niej między innymi omówienia tej kwestii, które znajdujemy w pracach 
literaturoznawczych. Przedmiotem ich rozważań jest głównie organizacja czasu 
i przestrzeni. Spośród ważniejszych pozycji można wymienić następujące 
prace: I. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988; A. Ubersfeld, 
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wa się na scenie, ale także mają na celu bliższe określenie 
miejsca i czasu wydarzeń dramaturgicznych oraz możliwie 
precyzyjne zaprezentowanie dramatis personae.  

Niezwykle ważną częścią sztuki, w której autor, w tym przy-
padku Eurypides, dokonuje wstępnej ekspozycji dramatu, są pro-
logi25. Zgodnie z teorią poetyki Arystotelesa prolog jest kompo-
zycyjnym bądź ilościowym składnikiem tragedii (Poetyka, 1452b 
15–16), który Stagiryta definiuje w następujący sposób: „Prolo-
giem jest ta tworząca całość część tragedii, która poprzedza 
wejście chóru, czyli parodos” (1452b 19).  

Zwłaszcza w dramaturgii Eurypidesa odgrywa on istotną ro-
lę w kreowaniu czasu i przestrzeni scenicznej oraz w ekspozycji 
dramatis personae. Znaczenie prologu u tego dramaturga wiąże 
się przede wszystkim z wprowadzanymi przez niego innowa-
cjami mitologicznymi. Zmieniając tradycyjne wersje mitów, musi 
je, co naturalne, zasygnalizować widzom.  

W pierwszej części prologu Ifigenii w kraju Taurów na scenie 
pojawia się protagonistka sztuki. Początek jej wypowiedzi jest, 
zdaniem Franco Ferrariego, jakby podręcznikowym przeglądem 
genealogicznym26. Bohaterka dokonuje w nim autoprezentacji,  

                  
Czytanie teatru I, przekł. J. Żurowska, Warszawa 2002; W. Próchnicki, Czas, 
przestrzeń, literatura: ustalenia i uściślenia [w:] Problemy dramatu i teatru, t. I: 
Dramat, wybór i opracowanie J. Degler, Wrocław 2003, s. 158–183; K. Barto-
szyński, Problem konstrukcji czasu w utworach epickich [w:] Problemy teorii 
literatury, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987, s. 158–183; H. Buczyńska- 
-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków 2003; M. Głowiński, Po-
rządek, chaos, znaczenie, Warszawa 1977; Z. Lewicki, Problem czasu w powieści 
Faulknera, „Litteraria” 6 (1974), s. 93–103; M. Kurek, Powieść totalna, Wrocław 
2003; R. Petsch, Wessen und Formen des Dramas, Halle 1945. Na temat prze-
strzeni scenicznej pisze D. Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnych, przekł. 
Ł. Zaremba, Warszawa 2012.  

25 Na temat specyfiki formy prologu oraz jego funkcji w strukturze drama-
tu pisze George Maximilian Anthony Grube, poświęcając temu zagadnieniu 
rozdział Prologues and Epilogues (G.M.A. Grube, The drama of Euripides, London 
1961, s. 63–79).  

26 F. Ferrari, op. cit., s. 7. 
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a równocześnie podaje informacje na temat rodu, z którego 
pochodzi, przytaczając przy tym losy jego najważniejszych po-
staci: Tantala, Pelopsa, Atreusa oraz Agamemnona i Menelaosa 
(w. 1–14). Mowa jest również o wyprawie trojańskiej z powodu 
Heleny i o przepowiedni Kalchasa, która miała w tak istotny spo-
sób zaważyć na dalszych losach samej protagonistki (w. 15–26). 
Informacja o miejscu akcji zostaje poprzedzona wspomnieniem 
cudownego przeniesienia bohaterki do Taurydy. Wówczas 
dopiero dowiadujemy się o władcy tego kraju, Toasie, i o roli, 
jaką Ifigenia pełni w sanktuarium bogini (w. 31–41).  

Pod względem formalnym prolog Ifigenii w kraju Taurów 
składa się z dwu części. Pierwszą z nich wypełnia wypowiedź 
Ifigenii, w drugiej zaś pojawiają się dwie nowe postacie, Orestes  
i Pylades. Rozważając budowę wstępnej części tego dramatu, 
F. Ferrari27 zauważa, że w prologach Eurypidesa zwykle wystę-
puje postać, która po przedstawieniu podstawowych danych na 
temat sytuacji dramaturgicznej dialoguje następnie z inną dra-
matis persona, przy czym ta ostatnia zjawia się w końcowej 
części mowy wprowadzającej. Tak jest w Alkestis, Medei, Dzie-
ciach Heraklesa, Andromasze, Oszalałym Heraklesie, Trojankach, 
Helenie i Orestesie. Tymczasem w omawianej sztuce spotykamy 
nieco inny model prologu. Tutaj po rhesis pierwszej postaci 
następuje dialog pomiędzy dwoma innymi. Pierwsza opuszcza 
scenę, pozostawiając ją pustą, a wówczas dopiero zjawiają się 
dwie pozostałe dramatis personae, Orestes i Pylades28. Podobny 
do pewnego stopnia schemat został zastosowany przez tragika  
w Hippolytosie i w Fenicjankach, gdzie po mowie pierwszej 
postaci mamy dialog dwóch innych. W Hippolytosie po rhesis 
Afrodyty dramaturg zamieścił rozmowę pomiędzy Hippolytem  
a sługą, jednak w tej tragedii sama Afrodyta nie uczestniczy  
w dalszych wydarzeniach. Inaczej jest w Fenicjankach, gdzie po 
wystąpieniu Jokasty znalazł się dialog Antygony i pedagoga. 

                  
27 Ibidem, s. 5. 
28 Ibidem, s. 5. 
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F. Ferrari zwraca także uwagę na to, że we wstępnej części 
Ifigenii w kraju Taurów dramaturg nie pozwala na jakikolwiek 
kontakt pomiędzy Orestesem a protagonistką sztuki29. Takie 
zaaranżowanie prologu znajduje bardzo istotne uzasadnienie  
w sposobie poprowadzenia dalszej akcji. W typie dramatu, z ja-
kim mamy tu do czynienia, bardzo ważny okaże się bowiem 
wprowadzony dalej element zaskoczenia, który znacząco nasila 
tempo akcji, powodując równocześnie gwałtowne jej zwroty. Są 
to środki dramaturgiczne właściwe tragikomedii.  

Poza określeniem czasu wydarzeń dramaturgicznych i za-
prezentowaniem dramatis personae istotnym elementem wstęp-
nej ekspozycji dramatu jest określenie miejsca, w którym się on 
rozgrywa30. Wprawdzie w Ifigenii w kraju Taurów Eurypides 
natychmiast wprowadza lokalizację wydarzeń, ale sam charakter 
miejsca odsłania powoli, stopniowo ujawniając kolejne szczegó-
ły. W pierwszej części prologu znajdujemy tylko podaną przez 
protagonistkę informację, że rzecz dzieje się w Taurydzie,  
a sanktuarium usytuowane w głębi sceny należy do Artemidy.  
W jego wnętrzu odbywają się krwawe ofiary dla bogini (w. 39–41). 
Ifigenia jednak bardzo lakonicznie mówi o charakterze miejsca, 
dedykowanego Artemidzie. Zaznacza jedynie, że „tylko imię jej  
w tym piękne” (w. 36). Dalszy, krótki komentarz przynosi zagad-
kowo brzmiące stwierdzenie: „Resztę przemilczę z obawy przed 
bóstwem” (w. 36). Uzasadnia ono pominięcie bardziej szczegó-
łowego opisu świątyni, a równocześnie pozwala dramaturgowi 
przejść do sennej wizji bohaterki. Opowieść na temat snu stano-
wi rodzaj retardacji do drobiazgowego przedstawienia fasady 
świątyni, wydobywającego całą potworność tego miejsca. Nastą-
pi to jednak dopiero w dialogu pomiędzy Orestesem a Pylade-
sem, w drugiej części prologu. Wówczas otrzymamy dokładne 
usytuowanie budowli scenicznej i opis jej makabrycznego wy-
glądu. F. Ferrari zwraca uwagę, że sposób zachowania boha-
                  

29 Ibidem, s. 6. 
30 Na temat sakralnego charakteru przestrzeni teatralnej pisze D. Wiles, 

op. cit., s. 36–90.  
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terów, Orestesa i Pyladesa, zbliżających się do sanktuarium  
i ołtarza Artemidy, świadczy o ich roztropności31. Warto przy 
tym dodać, że ich reakcje potęgują wrażenie32, jakie wywołuje 
sam opis tego miejsca: początkową ostrożność, z jaką podchodzi-
li do świątyni, zastępuje przerażenie. Wstrząśnięci oddalają się 
zatem od przybytku bogini.  

Kwestię usytuowania i zaaranżowania miejsca scenicznego 
sztuki podejmują Vincenzo Di Benedetto i Enrico Medda33, którzy 
zauważają, że w głębi orchestry, przedstawiającej odległy kraj 
Taurów, mieści się fasada świątyni Artemidy, zaś przed nią 
znajduje się ołtarz ofiarny „ozdobiony” strasznymi trofeami. 
Uczeni przypuszczają, że elementy architektoniczne, o których 
wspomina się w tekście, rzeczywiście mogły znajdować się na 
fasadzie, a głowy ofiar były prawdopodobnie zobrazowane po-
przez szereg wiszących na niej masek. W przestrzeni orchestry 
znajdują się też dwie eisodoi, jedna łączy orchestrę z morzem, 
gdzie wylądowali Orestes i Pylades, druga zaś prowadzi do 
królewskiego pałacu Toasa34.  

Charakter opisywanego miejsca akcji sztuki obrazuje barba-
rzyńskie obyczaje ofiarne, zgodnie z którymi zabijano ofiary we 
wnętrzu świątyni. Takie postępowanie było zgoła odmienne od 
zasad, jakie obowiązywały w Grecji, w której „zapoczątkowane 
przez Prometeusza składanie ofiar miało stać się jednym z pod-
stawowych elementów greckiej therapeia. Samo ofiarowanie nie 
odbywało się w świątyni, która zarezerwowana była dla bóstwa 
jako jego siedziba, lecz na zewnątrz, w miejscu, gdzie znajdował 
się ołtarz ofiarny, bomos (bwmÒj). Przy nim gromadzili się wierni, 

                  
31 F. Ferrari, op. cit., s. 8.  
32 W przedstawianym opisie świątyni Eurypides zastosował podobną 

technikę do tej, jakiej użył Homer, ukazując piękno Heleny w III pieśni Iliady. 
Zamiast epitetów, obrazujących jej urodę, opisał reakcję starców trojańskich na 
jej widok (Homerus, Ilias, III 156–160).  

33 V. Di Benedetto, E. Medda, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in 
quanto spettacolo teatrale, Torino 1997, s. 139. 

34 Ibidem, s. 139. 
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spełniający święty obrzęd”35. Tymczasem w Taurydzie Ifigenia 

jako kapłanka, spełniając przerażający ją samą obrzęd36, przed 

świątynią37 jedynie skrapia ofiary, natomiast rytualne zabójstwo, 

dokonywane przez innych, odbywa się w środku sanktuarium 

Artemidy (w. 40–41): 
 
kat£rcomai mšn, sf£gia d' ¥lloisin mšlei  
¥rrht' œswqen tînd' ¢naktÒrwn qe©j38.  
 

Opis miejsca, w którym rozgrywają się wydarzenia tego 

dramatu, służy zatem wyeksponowaniu barbarzyńskiego charak-

teru zarówno obrządku ofiarnego, jak i mieszkańców Taurydy 

(oá gÁj ¢n£ssei barb£roisi b£rbaroj Qòaj w. 31–32). Zosta-

nie to podkreślone również w dalszej części sztuki, gdzie Ifigenia 

winą za mord ofiarny obarcza tubylców (w. 386–391): 
 
™gë m�n oân  
t¦ Tant£lou qeo‹sin ˜sti£mata  

                  
35 J. Czerwińska, Rytualna ofiara w kulcie greckim i jej świadectwa literac-

kie [w:] Do, ut des – dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie – spotkanie 7, 

red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2005, s. 105.  
36 Euripides, Iphigenia Taurica, w. 34–37: 

nao‹si d' ™n to‹sd' ƒeršan t…qhs… me·  
Óqen nÒmoisi to‹sin ¼detai qe¦  
”Artemij, ˜ortÁj, toÜnom' Âj kalÕn mÒnon–  
 t¦ d' ¥lla sigî, t¾n qeÕn foboumšnh […]. 

Wszystkie greckie cytacje z Eurypidesa podaję za edycją: Euripidis Fabu-

lae, ed. G. Murray, t. I: Cyclops, Alcestis, Medea, Heraclidae, Hippolytus, Androma-

cha, Hecuba, Oxonii 11902, 21947; t. II: Supplices, Hercules, Ion, Troiades, Electra, 

Iphigenia Taurica, 11904, 21937; t. III: Helena, Phoenissae, Orestes, Bacchae, 

Iphigenia Aulidensis, Rhesus, 11909, 31978. 
37 Ibidem, w. 58:  

 qnÇskousi d' oÞj ¨n cšrnibej b£lws' ™ma….  
Cf. ibidem, w. 53–54: 

k¢gë tšcnhn t»nd' ¿n œcw xenoktÒnon  
timîs' Ødra…nein aÙtÕn æj qanoÚmenon […]. 

38 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 40–41:  

Ja obrzędy ofiarne zaczynam, rzeź zaś innym pozostaje 

Haniebna wewnątrz przybytków bogini (przekład własny). 
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¥pista kr…nw, paidÕj ¹sqÁnai bor´,  

toÝj d' ™nq£d', aÙtoÝj Ôntaj ¢nqrwpoktÒnouj,  

™j t¾n qeÕn tÕ faàlon ¢nafšrein dokî39. 
 

Dokładne zlokalizowanie przez dramaturga miejsca akcji,  
a zwłaszcza podkreślenie odmienności Taurydy w sensie obrzę-
dowym i jej oddalenia w stosunku do Grecji w sensie geograficz-
nym, odgrywało w sztuce ważną rolę. Poza omówionymi już 
kwestiami można wskazać również wiążący się z tym motyw 
nostalgii za ojczyzną, na który zwracają uwagę Vincenzo Di 
Benedetto i Enrico Medda40. Staje się on – zdaniem uczonych – 
motywem dominującym, który pojawia się zarówno w wypowie-
dziach protagonistki, jak i w pieśniach Chóru.  

Najistotniejsze znaczenie ma jednak doprecyzowanie lokali-
zacji sztuki oraz charakteru miejsca w kontekście całego drama-
tu, ponieważ uzasadnia kierunek poprowadzenia akcji Ifigenii  
w kraju Taurów. Miejsce w sposób naturalny implikuje bowiem 
mające się rozegrać wydarzenia, wpływając również na tragiko-
miczny klimat sztuki Eurypidesa.  

 
 
 

4. Modyfikacje formalne tragikomedii 
 
 
Tworząc tragikomiczną formę dramatu, Eurypides wprowa-

dził szereg modyfikacji formalnych, które stają się rozpoznawal-
nymi cechami tragikomedii. O ich specyfice przesądza jednak nie 
tylko ich charakter, ale także sposób wykorzystania tych nowych 
środków w strukturze dramatu.  

                  
39 Ibidem, w. 387–391: 

Nie wierzę w ucztę Tantala dla bogów, 
Którzy się mieli raczyć mięsem chłopca –  
Raczej tubylcy, sami ludożercy, 
Swój błąd bogini pragną przypisywać. 
40 V. Di Benedetto, E. Medda, op. cit., s. 139. 
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4.1. Szybkie tempo akcji dramatycznej, ciągłe podtrzymy-
wanie dynamiki utworu 

 
Jednym z elementów, które w warstwie dramaturgicznej 

kreują nową, właściwą tragikomedii formę, jest szybkie tempo 
akcji oraz ciągłe podtrzymywanie dynamiki utworu. Ifigenia  
w kraju Taurów stanowi doskonałą tego ilustrację. Przedstawio-
ne w planie akcji wydarzenia rozgrywają się bowiem w zawrot-
nym tempie.  

Jeszcze nie wybrzmiały słowa Ifigenii, opowiadającej o zło-
wrogiej wizji sennej, która nawiedziła ją w nocy, by oznajmić jej 
śmierć brata (w. 55–58), a już Orestes i Pylades wkraczają na 
scenę (w. 67–122). Ledwie znikają ze sceny wraz z końcem 
prologu, a natychmiast po parodosie Wolarz opowiada Ifigenii  
o pojmaniu obcych. Zarówno opis tego zdarzenia, jak i nakreśle-
nie zachowania przybyszów, których ujęto, nie pozostawia 
wątpliwości, że są to Orestes i Pylades. 

Niezwykle dynamiczna relacja Wolarza podkreśla tym sa-
mym wartkie tempo akcji. Dynamizowanie wypowiedzi posłań-
ców było często wykorzystywane przez poetę w tragedii, czego 
przykładami mogą być choćby opis szaleństwa Heraklesa w Osza-
lałym Heraklesie czy pełne napięcia opowiadanie o aktach  
sparagmos, dokonywanych przez rozszalałe menady w Bachant-
kach. Wymienione sztuki były jednak tragediami sensu stricto,  
a wspomniane relacje pełniły bardzo istotną rolę w nabudowy-
waniu napięcia dramaturgicznego i kreowaniu elementów eleos  
i fobos, przyczyniając się w ten sposób do wyrazistego wyekspo-
nowania tragicznej wymowy dramatów.  

 Po rhesis Wolarza, podtrzymującej dynamikę utworu, po-
nownie pojawiają się na scenie Orestes i Pylades. Tym razem 
zostają wprowadzeni przez straże króla Toasa, które mają za-
miar zadać im rytualną śmierć. Niespodziewanie jednak Ifigenia 
wpada na pomysł, by jednego z jeńców posłać z listem do Argos. 
Zaledwie przygotowała list, a już następuje kolejna przyspie-
szająca tempo akcji zmiana: rozpoznanie (anagnorismos) i wy-
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nikający z niego zwrot kierunku akcji: plan wspólnej ucieczki  
z Taurydy.  

Komentując dynamikę tej sztuki, H.D.F. Kitto zauważa:  
„W Ifigenii mamy więc trzymającą w napięciu akcję, rozgrywają-
cą się w niepomyślnych dla bohaterów okolicznościach i wy-
tchnienie, które następuje w ostatnim momencie”41.  

 
 

4.2. Nagłe zwroty akcji 
 
Z dynamicznym przebiegiem wydarzeń wiążą się w sposób 

integralny nagłe zwroty akcji. W omawianej sztuce odnotowuje-
my wiele takich momentów zwrotnych. Wszystko zmienia się  
w niej jak w kalejdoskopie: kierunki prowadzenia akcji, zamiary  
i decyzje dramatis personae czy losy bohaterów, oscylujące 
pomiędzy bezpieczeństwem a zagrożeniem. Poeta celowo operu-
je biegunowymi sytuacjami dla stworzenia efektownego widowi-
ska. Wszystko nieomal, jak się okazuje, jest w nim możliwe: 
zabójstwa, które nie dochodzą do skutku, decyzje, które ulegają 
diametralnym zmianom, czy wrogość, która przeobraża się  
w najtkliwsze uczucie.  

Jednym z punktów zwrotnych jest pomysł wysłania listu. 
Odwraca on nakreślony od początku sztuki kierunek akcji, to jest 
złożenie obu cudzoziemców w ofierze, i zastępuje planowanym 
ocaleniem najpierw jednego z nich (początkowo miał to być 
Orestes, później Pylades), a następnie ich obu.  

Z dokonanej charakterystyki wynika, że fabułę Ifigenii w kra-
ju Taurów możemy zakwalifikować do fabuł zawikłanych. Ter-
min ten zawdzięczamy Arystotelesowi, który w swojej teorii 
poetyki dokonuje podziału, a równocześnie zdefiniowania dwu 
podstawowych kategorii fabuł tragedii. Pierwszą z nich nazywa 
‘prostą’, drugą zaś ‘zawikłaną’ (Poetyka, 1452a 11–24): 

                  
41 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 296. 
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Fabuły mogą być albo proste (¡plo‹), albo zawikłane (peplegmšnoi), 
ponieważ działanie (akcja), których one są naśladowczym przedstawie-
niem, już ze swej natury są właśnie tego rodzaju. Akcję, która zgodnie  
z naszym ustaleniem rozwija się w sposób jednolity i ciągły, nazwiemy 
‘prostą’, gdy zmiana losu występuje w niej bez perypetii lub rozpoznania. 
‘Zawikłaną’ jest natomiast akcja, w której zmiana losu łączy się z perypetią 
lub rozpoznaniem, lub z jednym i drugim motywem jednocześnie. Perype-
tia i rozpoznanie powinny zaś wyrastać na zasadzie konieczności lub 
prawdopodobieństwa z samego układu fabuły jako wynik poprzednich 
zdarzeń. Ogromna to przecież różnica, czy jedne zdarzenia są wynikiem 
innych, czy tylko po nich następują.  

Perypetia jest to odwrócenie biegu zdarzeń według podanych wyżej 
zasad, w kierunku przeciwnym intencjom działania postaci, i – jak powie-
dzieliśmy – zgodnie z prawdopodobieństwem i koniecznością.  

 
Z przytoczonego tekstu Stagiryty wynikają istotne wnioski, 

dotyczące analizowanego zjawiska tragikomedii. Po pierwsze, 
tragikomedię takiego typu, z jakim mamy do czynienia w przy-
padku Ifigenii w kraju Taurów, zalicza się do grupy dramatów  
o fabule ‘zawikłanej’. Po drugie, opisywane powyżej zwroty akcji 
możemy nazwać – zgodnie z definicją Stagiryty – perypetiami. Po 
trzecie, nabudowanie fabuły tragikomedii na nieprawdopodo-
bieństwie nie musi oznaczać odejścia od zasad prawdopodobień-
stwa w konstruowaniu poszczególnych wydarzeń sztuki. Jak 
wynika bowiem z przebiegu Ifigenii w kraju Taurów, zarówno 
perypetie, jak i scena rozpoznania (zwłaszcza Ifigenii przez 
Orestesa i Pyladesa, do czego jeszcze powrócimy), wypływają  
z wcześniejszych zdarzeń, jako wynik przyjętego przez Eurypi-
desa układu fabuły.  

Najbardziej spektakularnym zwrotem akcji tej sztuki jest 
oczywiście perypetia, następująca w wyniku sceny rozpoznania, 
anagnorismos. Przyjęty wówczas plan kradzieży posągu Artemi-
dy i ucieczki z Taurydy trójki bohaterów całkowicie odwraca 
wcześniejsze zamiary, a równocześnie dalsze losy dramatis 
personae. 

Sam zamysł zastosowania perypetii nie jest oczywiście in-
nowacją dramaturgiczną Eurypidesa. Wcześniejsi tragicy znali ją 
i potrafili znakomicie wyzyskać jej dramaturgiczny potencjał. 
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Novum tragikomedii polega raczej na sposobie jej wykorzystania 
w strukturze dramatu. Perypetia nie służy tu podnoszeniu tra-
gicznej wymowy sztuki, ale wyeksponowaniu jej tragikomiczne-
go charakteru. Kalejdoskopowe, gwałtowne i pełne napięcia 
zwroty akcji czynią dramat opowieścią wręcz awanturniczą, 
niczym późniejszy romans grecki. 

 
 

4.3. Radykalne zmiany nastroju 
 
Szybkie tempo akcji z jej nagłymi zwrotami powoduje, co 

oczywiste, radykalne zmiany nastrojów sąsiadujących ze sobą 
scen, w których płynnie przechodzi się od powagi, a nawet 
patosu, do pełnych ulgi wybuchów radości, przeradzającej się 
niekiedy w rozbrajającą wręcz buńczuczność. Amplituda nastro-
jów idzie to w górę, to w dół – w zależności od zmieniającej się 
sytuacji. Kiedy zmianie ulegają losy bohaterów, którzy ze szczę-
ścia popadają w nieszczęście czy w miejsce ich bezpieczeństwa 
pojawia się stan zagrożenia, zmienia się również ich samopoczu-
cie, stan psychiczny i nastrój sztuki.  

W przypadku Ifigenii w kraju Taurów znajdujemy wiele 
przykładów, ukazujących zmienność nastrojów, które z reguły 
przybierają biegunową postać. U podłoża jednej z takich zmian 
leży wzajemne przeświadczenie rodzeństwa o swojej śmierci. 
Rodzi ono najpierw przemożny żal i smutek po stracie ukocha-
nej, bliskiej osoby, by następnie stać się radością z jej odzyskania. 
Motyw ten zostaje przez Eurypidesa wprowadzony już na po-
czątku sztuki, a następnie, wraz z rozwojem akcji, ulega zintensy-
fikowaniu aż do chwili, gdy bohaterowie, rozpoznając swoją 
tożsamość, mogą cieszyć się własnym odnalezieniem.  

Wyrazem przeświadczenia Ifigenii o śmierci brata jest wizja 
senna, z której bohaterka zwierza się już w prologu (w. 42–56): 

 
§ kain¦ d' ¼kei nÝx fšrousa f£smata,  

lšxw prÕj a„qšr', e‡ ti d¾ tÒd' œst' ¥koj.  
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œdox' ™n ÛpnJ tÁsd' ¢pallacqe‹sa gÁj  
o„ke‹n ™n ”Argei, parqšnoisi d' ™n mšsaij  
eÛdein, cqonÕj d� nîta seisqÁnai s£lJ,  
feÚgein d� k¥xw st©sa qrigkÕn e„side‹n  
dÒmwn p…tnonta, p©n d' ™re…yimon stšgoj  
beblhmšnon prÕj oâdaj ™x ¥krwn staqmîn.  
mÒnoj lele‹fqai stàloj eŒj œdoxš moi  

dÒmwn patrówn, ™k d' ™pikr£nwn kÒmaj  
xanq¦j kaqe‹nai, fqšgma d' ¢nqrèpou labe‹n,  

k¢gë tšcnhn t»nd' ¿n œcw xenoktÒnon  
timîs' Ødra…nein aÙtÕn æj qanoÚmenon,  

kla…ousa. toÜnar d' ïde sumb£llw tÒde·  

tšqnhk' 'Oršsthj, oá kathrx£mhn ™gè42.  
 
W swoim śnie Ifigenia znalazła się w rodzinnym Argos,  

a więc z dala od Taurydy, gdzie było jej przeznaczone przebywać, 
pełniąc służbę kapłańską w sanktuarium bogini Artemidy. Już 
sam fakt oddalenia od ojczyzny powoduje tęsknotę protagonistki 
za domem rodzinnym i bliskimi, zwłaszcza że śniła swoją „dzie-
wiczą komnatę”, synonim szczęśliwego dzieciństwa. Sen nie był 
jednak radosnym powrotem do utraconej ojczyzny. Przyniósł 

                  
42 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 42–56: 

Ta noc mi dziwne przyniosła widzenia, 
Niebu je wyznam, może zło zażegnam. 
Zdawało mi się we śnie, żem stąd wzięta 
Mieszkała w Argos, w dziewiczej komnacie.  
Spałam, aż nagle zatrzęsła się ziemia; 
Uciekłam z domu, nagle widzę mury 
Domu się kruszą i dach cały spada: 
Runął ze szczytów kolumn na posadzkę. 
Jedyny tylko słup ostał się jeszcze 
Z domu mych ojców, a z jego głowicy 
Jasny włos spływał – słup miał głos człowieczy; 
Ja zaś swą straszną dla przybyszów służbę 
Spełniając, wodą go na śmierć skrapiam,  
Płacząc. I tak ten sen sobie wykładam: 
Zmarł już Orestes, a ja go poświęcam […]. 
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bowiem obraz kruszących się murów rodzinnego domu i dachu, 
który runął na posadzkę. Tym, co ocalało z katastrofy pałacu, 
była jedna kolumna. Nie przypadkiem Eurypides każe bohaterce 
zobaczyć w niej Orestesa. Wyjaśnia to dalsza część tekstu, z któ-
rego dowiadujemy się, że Ifigenia, pełniąc przy kolumnie rolę 
kapłanki Artemidy, skropiła ją wodą, jak to miała zwyczaj czynić 
przy składaniu przez siebie ofiar, przeznaczonych na śmierć. Ta 
wizja poprzez swoją profetyczną wymowę przeraziła ją najbar-
dziej – skłoniła bohaterkę do uznania Orestesa za zmarłego.  

Zamieszczenie sennej wizji jest celowym zamysłem poety, 
obliczonym na osiągnięcie określonego efektu dramaturgicznego. 
W tragedii stwarzałoby to oczywiście doskonałą okazję do 
wprowadzenia nastroju grozy, ale że mamy do czynienia z tragi-
komedią, zabieg ten posłużył najpierw do efektownego nabudo-
wania napięcia, a następnie do jego rozładowania po skontra-
stowaniu omawianej sceny z obrazem przybyłego w chwilę 
później do Taurydy Orestesa. Oczywiście tylko widzowie mogli 
odebrać zmianę nastoju, wprowadzoną przez dramaturga. Ifi-
genia nadal pozostała w przeświadczeniu o śmierci brata. To 
jednak pozwoliło poecie zamieścić zapowiedzianą przez boha-
terkę scenę, przedstawiającą dokonywane przez nią obiaty  
w intencji nieżyjącego, jak sądziła, brata.  

Opis wizji sennych jest elementem dramaturgii scenicznej 
często stosowanym przez tragików. F. Ferrari zauważa43, że 
towarzyszą im niejednokrotnie sceny, w których osoby dramatu 
odczuwają potrzebę podzielenia się z kimś swoimi niepokojami. 
Trapiące bohaterów obawy mogą być bezpośrednio wywołane 
przez sen, ale też przez jakieś inne, rozgrywające się na scenie 
wypadki. W sposobie wykorzystania tego zabiegu dramaturgicz-
nego rysują się dwa tradycyjne kierunki. Pierwszy z nich, nadu-
żywany – zdaniem F. Ferrariego44 – ukazuje cierpiące dramatis 

                  
43 F. Ferrari, op. cit., s. 7.  
44 Ibidem, s. 7. 
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personae, które wylewają własne, niezwiązane z ich snami żale 
wobec nieba45. Drugi ze wskazywanych przez F. Ferrariego 
sposobów wykorzystania zwierzeń bohaterów łączy się właśnie 
z ich wizjami sennymi. Sceny zwierzeń są wówczas poprzedzane 
opisami snów, jakie niepokoją którąś z dramatis personae,  
a równocześnie przynoszą jej sugestie na temat konieczności 
złożenia libacji. Bohater dramatu zazwyczaj szuka wtedy pocie-
chy u osób sobie bliskich, życzliwych46. Taki sposób poprowa-
dzenia motywu snu znajdujemy już u wcześniejszych tragików47. 

                  
45 Za przykład może tu posłużyć skarga Piastunki z Medei Eurypidesa.  

Bohaterka zapragnęła bowiem opowiedzieć „Ziemi i Niebiosom” (w. 57–58)  
o strasznym losie swej zdradzonej przez męża pani.   

46 F. Ferrari, op. cit., s. 7. 
47 Przykładem wykorzystania wizji sennych w strukturze dramatu mogą 

być – poza omówionymi w tekście Persami Ajschylosa – jego Ofiarnice. W dra-
macie tym tragik wprowadził motyw snu Klitajmestry. Został on najpierw 
przywołany przez Chór, składający się ze służebnic domu Agamemnona, które 
Klitajmestra posłała wraz z Elektrą, by złożyły na grobie zabitego męża ofiary. 
Dlatego Chór śpiewa: „Na grób ofiarny niosę dar, wysłana z domu […]” (Ajschy-
los, Ofiarnice, w. 36–37 [w:] idem, Tragedie, przekł. i oprac. S. Srebrny, Warsza-
wa 1954; pozostałe cytowania polskie tragedii Ajschylosa podaję w tym 
przekładzie.). W dalszej części swej pieśni Chór opowiada o powodach, które 
skłoniły Klitajmestrę do złożenia darów. Były nimi przerażające bohaterkę 
widzenia senne (ibidem, w. 46–60): 

Tam, w domu, prorok nocnych zmór, 
przerażeń duch zionący gniewem z głębi snu 
w śmiertelnym lęku straszny krzyk 
z komory wyrzucił w czarną noc […] 
Na śpiący dom spadł jak głaz, 
W niewieścich izbach zmorą legł […] 
I rzekli tak tłumacze snów –  
za wieszczeń ich prawdę ręczy bóg –  
„Gniew podziemnych wre, w pomroce się burzy, 
Klnie zabójców ciemny grób!” 
Odwrócić rada by klęskę, przebłagać – próżno! Gniew, 
– o Ziemio-matko! – tu, na grób, ofiary śle 
bezbożna żona […] Sercu strach 
słowo prawdy głośno rzec […] 
Okupu nie masz, gdy zrosiła ziemię krew! 
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Do motywu snu, który tak przeraził Klitajmestrę, powróci Ajschylos w dal-

szej części tragedii, w scenie zabójstwa Klitajmestry przez Orestesa. Wówczas 
sama bohaterka, pojmując sens swojego profetycznego snu, powie do syna: 
„Biada mi! Oto wąż, któregom karmiła!” (ibidem, w. 949). Orestes zaś odpowie 
na słowa matki (ibidem, w. 950–951): 

O, tak! Widziadło senne miało moc proroczą […] 
Zbrodnia plami cię, niecna – giń od ciosu zbrodni! 
Znajdujemy tu interesujący sposób wykorzystania przez Ajschylosa wizji 

sennej, powodującej przerażenie, a równocześnie potrzebę podzielenia się nią  
i złożenia w jej intencji libacji. Tragik nie przytacza w tekście pieśni Chóru 
treści samego snu, tylko wrażenie, jakie on zrobił na Klitajmestrze. Jednak to 
nie ona sama składa ofiary, a służebnice, stanowiące Chór, i to one zwierzają się 
Ziemi-matce, a nie sama królowa, która wyręcza się Elektrą i służebnicami. 
Dopiero w końcowej części tragedii, tuż przed swoją śmiercią uczyni Klitajme-
stra zdawkową uwagę o samym śnie i widzianym w nim wężu, którego karmiła 
piersią. Widzenie to w oczywisty sposób staje się nawiązaniem do jej syna 
Orestesa, który właśnie mierzy w nią mieczem.  

Z nieco podobną sytuacją spotykamy się w Elektrze Sofoklesa, w której Kli-
tajmestra zleca swojej córce, Chrysotemis, odprawić libację na grobie Agamem-
nona: „Matka kazała mi zrosić grób ojca” (Sofokles, Elektra, w. 406 [w:] idem, 
Tragedie, przekł. K. Morawski, oprac. i wstęp Z. Kubiak, Warszawa 1969; 
pozostałe polskie przekłady tragedii Sofoklesa podaję w tym wydaniu). Skłonił 
ją do tego sen, który Chrysotemis dokładnie relacjonuje swojej siostrze, 
Elektrze (ibidem, w. 417–427): 

Mówią, że ona naszego rodzica 
Widziała postać, zjawioną powtórnie 
Na światło ziemi; że on przy ognisku 
Zatknął berło, które sam piastował 
Niegdyś, zaś Egist dziś dzierży; że z niego 
Bujna latorośl strzeliła, od której 
Cień padł na całą krainę Mykanów. 
Gdy więc sny owe przedkładała słońcu, 
Ktoś to posłuchał i mnie rzecz powtórzył. 
Nic nad to nie wiem – prócz tego, że ona,  
By strach zażegnać, mnie wysyła z domu […]. 
W wersji Sofoklesa, podobnie jak u Ajschylosa, także nie Klitajmestra, któ-

ra miała wizję senną, składa ofiary, ale zastępuje ją z jej rozkazu córka. Od-
miennie od wersji Ajschylosa, u Sofoklesa pojawia się motyw próby odwiedze-
nia od złożenia darów na grobie w intencji odwrócenia złowróżbnej wizji ze 
snu. Z opowieści Chrysotemis wynika jednak, że Klitajmestra zwierzyła się ze 
swych lęków sennych słońcu ‒ „sny owe przedkładała słońcu” (ibidem, w. 424). 
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Ajschylos odwołał się do niego między innymi w Persach. W słyn-

nej scenie snu Królowej-matki (w. 176 n.) tragik realizuje do-

kładnie wskazany przez F. Ferrariego model. Królowa dzieli się 

bowiem z Chórem niepokojami wywołanymi przez wizję senną 

(w. 159 n.), po czym następuje plastyczny opis samego snu, który 

rozpoczyna ona słowami (w. 176–180): 
 
pollo‹j m�n a„eˆ nuktšroij Ñne…rasin  
xÚneim', ¢f' oáper pa‹j ™mÕj ste…laj stratÕn  
'IaÒnwn gÁn o‡cetai pšrsai qšlwn·  
¢ll' oÜti pw toiÒnd' ™narg�j e„dÒmhn  

æj tÁj p£roiqen eÙfrÒnhj· lšxw dš soi48.   
 
Królowa, opowiadając sen, zaznacza wyraźnie lęk, jaki wy-

wołały u niej obrazy, które się jej ukazały. Mówi bowiem: „Lęk 

mię chwycił, stoję bez głosu…” (w. 216–217). Po zdaniu relacji, 

Chór sugeruje jej zwrócenie się z prośbą do bogów, by odwrócili 

grożące niebezpieczeństwa, oraz złożenie ofiar przebłagalnych 

(w. 215–225). Przybycie Gońca z relacją odwleka samo złożenie 

obiat. Jednak po jego odejściu i następującej dalej pieśni Chóru, 

pojawia się Atossa49 w gronie służebnic, niosąc dary ofiarne.  

                  
W dalszej części sztuki zobaczymy samą Klitajmestrę, która wraz ze służkami 

idzie złożyć libacje na grobie, wznosząc równocześnie modlitwy do Feba 

(ibidem, w. 634–665). Bodaj najważniejszą funkcję pełni sen w Hekabe Eurypi-

desa, gdzie, jak podkreśla F. Ferrari (op. cit., s. 7), widzenie senne staje się 

primum movens całej akcji Hekabe. Więcej na ten temat piszę w rozdziale tej 

książki, poświęconym Eurypidesowej Hekabe.  
48 Ajschylos, Persowie, w. 186–190: 

Wiele mię widzeń sennych po nocach nawiedza, 

odkąd syn mój, na czele rycerstwa zbrojnego, 

wyruszył, aby Jonów zawować ziemię; 

atoli nigdym jeszcze nie widziała zjawy 

tak jasnej, tak wyraźnej, jak ubiegłej nocy. 

Opowiem wam.  
49 W dramacie pada tylko określenie „Królowa”, natomiast jej imię, Atossa, 

podają jedynie scholiaści oraz Herodot (vide Ajschylos, Tragedie, przekł. i oprac.  

S. Srebrny, Warszawa 1954, s. 93). 
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Raz jeszcze znajdujemy w jej wypowiedzi motyw niepokojów  
i bezpośrednie odwołanie do Chóru, do którego zwraca się 
„f…loi” (w. 598), wyrażając tym samym zaufanie, jakim go darzy. 
Dalej pojawia się dokładny opis rytualnych ofiar, składanych  
w intencji odwrócenia złego losu (w. 609–622):  

 
paidÕj patrˆ preumene‹j co¦j  

   fšrous', ¤per nekro‹si meilikt»ria,  

   boÒj t' ¢f' ¡gnÁj leukÕn eÜpoton g£la,  

   tÁj t' ¢nqemourgoà st£gma, pamfa�j mšli,  
   lib£sin Ødrhla‹j parqšnou phgÁj mšta,  
   ¢k»ratÒn te mhtrÕj ¢gr…aj ¥po  

   potÒn, palai©j ¢mpšlou g£noj tÒde·  
   tÁj t' a„�n ™n fÚlloisi qalloÚshj b…on  
   xanqÁj ™la…aj karpÕj eÙèdhj p£ra,  

   ¥nqh te plekt£, pamfÒrou ga…aj tškna.  

   ¢ll', ð f…loi, coa‹si ta‹sde nertšrwn  
   Ûmnouj ™peufhme‹te, tÒn te da…mona  
   Dare‹on ¢nakale‹sqe, gapÒtouj d' ™gë  
   tim¦j propšmyw t£sde nertšroij qeo‹j50.  

 
Wprowadzenie wizji sennej powiązanej z jednej strony ze 

złożeniem libacji, a z drugiej ze sceną, w której bohater dzieli się 

                  
50 Ajschylos, Persowie, w. 625–638: 

Ofiary ojcu mego syna 
niosę błagalne, święty dar, co zmarłych jedna 
i łagodzi: cielicy białe mleko jarzmem 
nie tkniętej, miód świetlisty pszczoły, co się trudzi 
śród kwiecia, wodę świeżą z dziewiczego zdroju, 
macicy winnej z naszych pól krzepiący, stary 
czysty napój… Przynoszę i tej, co nie zrzuca 
nigdy szaty listowia, póki jeno żyje, 
oliwki płowy, wonny plon; a oto – wieńce,  
z kwiatów barwnych wszechszczodrej dzieci ziemi, wite. 
Pieśnią tedy, o druhy, podziemnym święconą 
Towarzyszcie ofierze i na światło boski 
Wywołujcie Dareja cień – gdy ja pod ziemię 
Sączyć będę, ku bogów dolnych czci, obiaty. 
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z kimś bliskim swoimi niepokojami, spowodowanymi przez sen, 
występuje zarówno u Ajschylosa, jak i u Eurypidesa w Ifigenii  
w kraju Taurów. Obaj poeci realizują zatem drugi ze wskazanych 
przez F. Ferrariego51 sposobów wykorzystania snu jako środka 
dramaturgicznego.  

Scenariusze snów Atossy i Ifigenii są podobne – obydwa 
zmierzają do następujących w dalszej części sztuki libacji, skła-
danych w wyniku wizji sennej, a więc wyznaczają dalszy kieru-
nek akcji dramatu. Wynika z tego zatem, że przy konstruowaniu 
tragikomedii Eurypides stosuje środki dramaturgiczne właściwe 
dla tragedii. Wykorzystywanie ich w tragikomedii nie oznacza, że 
one same ulegają modyfikacji – zmienia się tylko towarzyszący 
ich użyciu zamysł twórczy dramaturga.  

Przyjrzyjmy się teraz sposobowi, w jaki wprowadził poeta 
scenę spełniania ofiarnych libacji w Ifigenii w kraju Taurów. 
Zamieścił ją po prologu sztuki, w którym został przedstawiony 
sen protagonistki. Należy przy tym pamiętać, że końcową część 
prologu wypełniał dialog Orestesa i Pyladesa, podczas którego 
Ifigenii nie było już na scenie. Jej ponowne pojawienie następuje 
w trakcie parodosu Chóru. To posunięcie pozwala Eurypidesowi 
uzasadnić składanie przez Ifigenię ofiar wspólnie z Chórem i wy-
korzystać przy budowaniu nastroju tej sceny elementu liryczne-
go pieśni parodosu, która przybiera tu formę kommosu.  

Chór, co ważne dla tonu jego wypowiedzi scenicznych, sta-
nowią młode branki greckie, które w Taurydzie są służebnicami 
Ifigenii. Wkraczając na scenę, intonują pieśń pełną tęsknoty za 
utraconą ojczyzną. Młode kobiety podkreślają tym samym swój 
status jeńców w obcej ziemi. Ich śpiew współbrzmi ze słowami 
protagonistki, która przywdziała żałobne szaty, żeby opłakiwać 
w nich brata. Ifigenia powraca do swojej wizji sennej. Tłumaczy 
towarzyszącym jej brankom, jak rozumie swój sen, który odebrał 
jej nadzieję na możliwość odzyskania utraconego niegdyś brata. 

                  
51 F. Ferrari, op. cit., s. 7.  
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Płacze po jego stracie, bo oznacza ona jednocześnie koniec rodu 
Atrydów (w. 143–155):  

 
„ë dmwa…,  

      dusqrhn»toij æj qr»noij  
      œgkeimai, t©j oÙk eÙmoÚsou  
      molp©j [bo¦n] ¢lÚroij ™lšgoij, a„a‹,  
      a„a‹, khde…oij o‡ktoisin·  
      a† moi sumba…nous' «tai,  
      sÚggonon ¡mÕn kataklaiomšna  
      zw©j, o†an <o†an> „dÒman  
      Ôyin Ñne…rwn  
      nuktÒj, t©j ™xÁlq' Ôrfna.  
      ÑlÒman ÑlÒman·  
      oÙk e‡s' oŁkoi patrùoi·  
      o‡moi <moi> froàdoj gšnna.  
      feà feà tîn ”Argei mÒcqwn52.  
 

Następnie, po wezwaniu bóstwa, które – jak sądzi protago-
nistka – zabrało jej jedynego brata do Hadesu, Ifigenia rozpoczyna 
składanie ofiar. Wymienia dary, jakie przyniosła, zwracając się 
bezpośrednio do Orestesa z prośbą o ich przyjęcie (w. 156–177).  

                  
52 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 143–155: 

           Ijo, służebnice 
W płaczach niewypłakanych 
Ległam, w skargach, co liry nie znoszą, 
Niemiłej Muzom pieśni, 
Oo, oo, oo, w pogrzebowych jękach, 
Takie na mnie przyszły przekleństwa. 
Opłakuję życie rodzonego brata, 
Takie miałam widzenie, 
Marzenie senne 
Nocą, gdy mrok już spełzał. 
Już po mnie, już po mnie! 
Nie ma ojcowskiego domostwa, 
Ojoj! I ród już zaniknął. 
Feu, feu, o męki Argos! 
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F. Ferrari zauważa, że celebrowanie rytu na cześć Orestesa,  
a więc wylewanie na ziemię wody, mleka, miodu i wina, przybie-
ra odmienną zgoła formę od krwawego rytuału z istot ludzkich 
na cześć bogini Artemidy. Redefiniuje zatem przestrzeń sakralną, 
która w prologu była przedmiotem opisu Orestesa i Pyladesa53. 
W końcowej części kommosu zostaje wyjaśniona różnica pomię-
dzy krwawym rytuałem taurydzkim a tym, który celebruje 
Ifigenia w intencji brata (w. 224–228).  

Zarówno sen protagonistki, jak i składane w jego kon-
sekwencji libacje pogrzebowe doskonale malują nastrój sztuki  
i smutek bohaterki, wypływający z jej głębokiego przekonania, że 
Orestes nie żyje. Tak staranne i rozległe zarazem konstruowanie 
przez poetę tego obrazu, któremu poświęcił większą część 
prologu i parodosu, zmierza oczywiście wyraźnie do wydobycia  
i zaprezentowania widzom stanu emocjonalnego bohaterki, a tym 
samym do zbudowania odpowiadającego sytuacji scenicznej 
nastroju sztuki. W nurt ten wpisuje się również przeświadczenie 
Orestesa o śmierci siostry. Bohater jest przecież pewien, że 
Ifigenia, złożona w Aulidzie jako ofiara dla Artemidy, została 
bezpowrotnie dla niego stracona. Im głębsze przekonanie żywi 
jedno z rodzeństwa na temat śmierci tego drugiego, tym większą 
niespodzianką okaże się ich ostateczne odnalezienie w wyniku 
rozpoznania. Radykalnie zmieni się wówczas nie tylko stan 
emocjonalny bohaterów, balansujących pomiędzy wrogością  
a miłością czy lękiem a radością, ale także nastrój samej sztuki. 
Dzięki takiemu zabiegowi może poeta doprowadzić do spektaku-
larnej zmiany emocji dramatis personae oraz do efektownego 
skontrastowania początkowego klimatu sztuki z atmosferą jej 
dalszej części.  

Widz tymczasem może delektować się śledzeniem akcji sce-
nicznej i koncentrować swoją uwagę na proponowanym przez 
twórcę sztuki sposobie doprowadzenia do spodziewanego 
przecież rozwikłania sytuacji. Oglądający dysponują bowiem 

                  
53 F. Ferrari, op. cit., s. 9.  
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innym zasobem wiedzy niż postaci dramatu. Publiczność posiada 
znacznie pełniejsze rozeznanie na temat rozgrywających się na 
scenie wydarzeń. Zdaje sobie sprawę, że dramatis personae 
zostały jedynie uwikłane w sytuację sceniczną, która każe im 
brnąć w nieporozumienia, wypływające z niewiedzy i nieznajo-
mości własnych tożsamości. Dlatego widz może dystansować się 
do tego, co się dzieje na scenie, znajdując satysfakcję raczej  
w odkrywaniu zastosowanych przez poetę rozwiązań dramatur-
gicznych niż w głębokim angażowaniu się w losy bohaterów. 
Publiczność nie może przecież podzielać emocji Ifigenii, opłaku-
jącej brata, skoro miała okazję widzieć go na scenie. Może nato-
miast smakować maestrię poety w budowaniu nastroju sztuki, 
zmieniającego się w różnych jej częściach. Warunkiem tego jest 
konieczność zaistnienia rozbieżności pomiędzy zasobem wiedzy 
widza i postaci dramatu. O ile jednak w tragedii, w której także 
występuje, czego przykładem może być choćby Król Edyp Sofo-
klesa, wzmacnia grozę oczekiwania na niespodziankę tragiczną, 
o tyle w tragikomedii nabudowuje dystans do oglądanych na 
scenie wydarzeń i radosne oczekiwanie na ich szczęśliwe roz-
wiązanie. Nie tyle zatem sama rozbieżność decyduje o tragiko-
micznym wymiarze dramatu, ale raczej wynikające z niej kon-
sekwencje, doskonale oddające charakter tragikomedii, w której 
liczą się błyskotliwe rozwiązania i efektowne widowisko.  

 
 

4.4. Kumulowanie i nagłe rozładowywanie napięcia akcji 
dramatycznej  
 
Przedstawiony proces radykalnych zmian nastroju tragiko-

medii wiąże się także z kolejną jej cechą charakterystyczną. Jest 
nią kumulowanie i nagłe rozładowywanie napięcia akcji drama-
tycznej. Zgodnie z definicją Patrice Pavisa „Napięcie dramatyczne 
jest strukturalną właściwością dramatu łączącą ze sobą oraz  
z zakończeniem sztuki poszczególne epizody fabuły. Oparte jest 
na zastosowaniu sygnałów antycypujących zdarzenia i rozwią-
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zanie akcji sztuki; w tragedii jest środkiem stwarzającym su-
spensję oraz utrzymującym ‘napięcie’ również u widza”54.  

Doskonałym przykładem kumulowania i rozładowywania 
napięcia, charakteryzującym tragikomedię Eurypidesa, są trzy 
sekwencje poprowadzenia akcji dramatu, które znajdujemy  
w Ifigenii w kraju Taurów.  

(I) Pierwsza z nich, która wypełnia początkową część sztu-
ki, ukazuje narastające stopniowo zagrożenie życia obu przyby-
łych do Taurydy cudzoziemców. Zapowiedzią są już informacje, 
zamieszczone w prologu. Dotyczą one dwu istotnych kwestii: 
pierwsza to istniejący w Taurydzie obyczaj składania ofiar  
z przybywających tam Greków, druga zaś to funkcja samej prota-
gonistki, która, jako kapłanka Artemidy, celebruje ten obrządek 
(w. 34–41): 

 
nao‹si d' ™n to‹sd' ƒeršan t…qhs… me·  
Óqen nÒmoisi to‹sin ¼detai qe¦  

”Artemij, ˜ortÁj, toÜnom' Âj kalÕn mÒnon–  

t¦ d' ¥lla sigî, t¾n qeÕn foboumšnh–  
[qÚw g¦r Ôntoj toà nÒmou kaˆ prˆn pÒlei,  
Öj ¨n katšlqV t»nde gÁn “Ellhn ¢n»r.]  

kat£rcomai mšn, sf£gia d' ¥lloisin mšlei  
¥rrht' œswqen tînd' ¢naktÒrwn qe©j55.  
 
Potwierdzeniem zagrożenia, jakie zawisło nad Orestesem  

i Pyladesem, jest pojawienie się ich samych w pobliżu świątyni, 

                  
54 P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przekł. S. Świontek, słowo 

wstępne A. Ubersfeld, Wrocław 2002, s. 318.  
55 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 34–41: 

Kapłanką mnie w tej świątyni zrobiła, 
Gdzie takim kultem cieszy się bogini 
Artemis – tylko imię jej piękne, 
Resztę przemilczę z obawy przed bóstwem –  
Że jeśli tylko Grek w ten kraj przybędzie, 
Ja go poświęcam, a innym przypada 
Tajnie go zabić tam, wewnątrz przybytku.  
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gdzie są składane ofiary, ale także opis tego miejsca56. Obaj 
bohaterowie w prowadzonej wówczas przez siebie rozmowie  
z detalami opowiadają o wrażeniu, jakie wywiera na nich budzą-
cy grozę wygląd sanktuarium bogini. Dostrzegają „ołtarz, który 
grecka krew zbroczyła” (w. 72) i „rude od krwi […] zwieńczenie” 
(w. 73) świątyni Artemidy. Z dalszego dialogu, który prowadzą, 
wynika, że są tam również „czaszki wiszące na fryzie” (w. 74)  
i „szczątki obcych, którzy tu zginęli” (w. 75).  

Fakt, że Eurypides każe właśnie Orestesowi i Pyladesowi 
dokonać drobiazgowego opisu miejsca, w którym się znaleźli, 
jest nie tylko logiczną konsekwencją prowadzonej przez drama-
turga akcji, ale też ma swoje głębokie uzasadnienie dramatur-
giczne. Ekfraza, którą posłużył się tu Eurypides, staje się środ-
kiem dramaturgicznym tym bardziej potęgującym napięcie, że 
znajdujemy ją w wypowiedziach potencjalnych ofiar, mogących 
stać się kolejnymi „ozdobami” sanktuarium Artemidy.  

Gromadzące się nad losami Orestesa i Pyladesa chmury wzmac-
nia jeszcze zaśpiew Ifigenii w parodosie Chóru (w. 224–229): 

 
   ¢ll'  
aƒmÒrranton dusfÒrmigga  

xe…nwn aƒm£ssous' ¥tan bwmoÚj,  

o„ktr£n t' a„azÒntwn aÙd¦n  
o„ktrÒn t' ™kballÒntwn d£kruon.  

kaˆ nàn ke…nwn mšn moi l£qa […]57.  
 

Ze zgrozą opisuje ona przerażającą ją samą atmosferę, jaka 
towarzyszy jej powinnościom kapłańskim: straszny krzyk mor-
dowanych ofiar i ich łzy, o których pragnie zapomnieć.  

                  
56 Kwestia została już podjęta we wcześniejszej części tego rozdziału przy 

okazji omawiania miejsca akcji i funkcji incipitów w dramatach Eurypidesa.  
57 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 225–229: 

Ale krwią rozlaną, wstrętną formindze, 
Krwią obcych maluję losy, 
Straszny krzyk jęczących, 
Straszne łzy płaczących. 
Lecz teraz o nich zapomnę. 
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Grozę sytuacji pogłębia schwytanie obu przybyszów, których 
los, jak się zdaje, zmierza do nieuchronnego końca. W ciąg nara-
stającego napięcia akcji wpisuje się relacja Wolarza z pojmania 
obcych w pierwszym epeisodion. Po dokładnym opisaniu sytua-
cji, towarzyszącej ujęciu przybyłych do Taurydy Greków, Wolarz 
informuje Ifigenię, że władca kraju, Toas, do którego słudzy 
zaprowadzili jeńców, rozkazał złożenie ich w ofierze. Kończąc 
swoją relację, Wolarz z zadowoleniem stwierdza, że śmierć uję-
tych Hellenów stanie się dla protagonistki zadośćuczynieniem za 
zbrodnię, jakiej Grecy dopuścili się na niej w Aulidzie (w. 333–339):  

 
prÕj d' ¥nakta tÁsde gÁj  
kom…zomšn nin. Ö d' ™sidën Óson t£coj  
™j cšrnib£j te kaˆ sfage‹' œpempš soi.  
hÜcou d� toi£d', ð ne©n…, soi xšnwn  
sf£gia pare‹nai· k¨n ¢nal…skVj xšnouj  
toioÚsde, tÕn sÕn `Ell¦j ¢pote…sei fÒnon  
d…kaj t…nousa tÁj ™n AÙl…di sfagÁj58.  
 

Zwłaszcza ostatnie słowa sługi Toasa przesądzają, jak się 
zdaje, losy Orestesa i Pyladesa, którzy stają się już nie tyko 
potencjalnymi, ale coraz bardziej realnymi kandydatami na 
kolejne ofiary dla bogini. W ten sposób poeta sygnalizuje, jak 
zacieśnia się krąg niebezpieczeństwa wokół bohaterów. 

Ten sam motyw pojawi się również w wypowiedzi Ifigenii.  
O ile bowiem jej wcześniejsze słowa (w. 34–41), zamieszczone  
w prologu, przynoszą tylko opis jej kapłańskich powinności oraz 

                  
58 Ibidem, w. 333–339: 

Do władcy tej ziemi 
Wiedziemy jeńców. Gdy ich ujrzał, zaraz 
Posyła tobie – święć ich na ofiarę. 
Módl się, dziewico, abyś zawsze takie 
Ofiary mogła składać. Gdy tych obcych 
Złożysz bogini, Hellada zapłaci 
Za mord – krwi twojej ofiarę w Aulidzie.  
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barbarzyńskiego obrządku składania ofiar z Greków, którzy 
trafili do Taurydy, o tyle wypowiedziane przez nią słowa po 
relacji Wolarza odnoszą się już bezpośrednio do Orestesa i Py-
ladesa. Protagonistka wskazuje bowiem pojmanych przez ludzi 
Toasa obcych jako kolejne ofiary, które złoży na ołtarzu bogini 
(w. 342–343): 

 
eŁ˜n· sÝ m�n kÒmize toÝj xšnouj molèn,  

t¦ d' ™nq£d' ¹me‹j Ósia frontioÚmeqa59.  
 
Eurypides, kumulując stopniowo napięcie dramaturgiczne, 

wykorzystuje wyraźną zmianę statusu sytuacji: z mogącej jedy-
nie zaistnieć staje się ona niepokojąco realna.  

Do budowania atmosfery zagrożenia życia Orestesa i Pylade-
sa w znaczący sposób przyczynia się również wprowadzony 
przez dramaturga motyw snu protagonistki. Nawiązuje ona teraz 
do niego, żeby wyjaśnić swój nieprzychylny stosunek do ujętych 
cudzoziemców (w. 344–350): 

 
ð kard…a t£laina, prˆn m�n ™j xšnouj  
galhnÕj Ãsqa kaˆ filoikt…rmwn ¢e…,  
™j qoØmÒfulon ¢nametroumšnh d£kru,  
“Ellhnaj ¥ndraj ¹n…k' ™j cšraj l£boij.  

nàn d' ™x Ñne…rwn oŒsin ºgrièmeqa,  

dokoàs' 'Oršsthn mhkšq' ¼lion blšpein,  

dÚsnoun me l»yesq', o†tinšj poq' ¼kete60.    

                  
59 Ibidem, w. 342–343: 

Dobrze. Przyprowadź mi tu cudzoziemców, 
A ja się zajmę ofiarnym obrzędem.  

60 Ibidem, w. 344–359: 
Nieszczęsne serce, tyś dawniej dla obcych 
Było łagodne, zawsze litościwe, 
Łzy przelewałam za krew mych rodaków, 
Gdym dostawała w ręce greckich mężów. 
Teraz sny we mnie wyzwoliły dzikość, 
Gdy myślę – słońca nie widzi Orestes! 
Wrogiem im jestem, kimkolwiek by byli.  
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Przekonanie o śmierci brata, jakie bohaterka wyniosła z in-
terpretacji wizji sennej, ma uzasadniać tym większą jej determi-
nację w poświęcaniu Greków dla bogini. O ile wcześniej była 
pełna współczucia dla ofiar, okazywała im litość i opłakiwała ich 
złożenie, o tyle „teraz sny” – jak mówi – „we mnie wyzwoliły 
dzikość, gdy myślę – słońca nie widzi Orestes!” (w. 348–349). 
Dlatego, oczekując na przybycie kolejnych ofiar, protagonistka  
z przekonaniem deklaruje nienawiść, jaką żywi do nich i do 
wszystkich innych Greków61. 

Eurypides wprowadza efektowne zakończenie wypowiedzi 
Ifigenii, które przybiera tak ulubioną i często stosowaną przez 
niego formę gnomiczną (w. 351–353): 

 
kaˆ toàt' ¥r' Ãn ¢lhqšj, ÆsqÒmhn, f…lai·  
oƒ dustuce‹j g¦r to‹si dustucestšroij  

aÙtoˆ kakîj pr£xantej oÙ fronoàsin eâ62.  
 

Zastosowanie gnomy jako zwieńczenia dłuższego passusu 
wypowiedzi to tylko jeden z przykładów dbałości poety o wła-
ściwy dobór środków językowych i dramaturgicznych przy kon-
struowaniu kolejnych obrazów dramatu. To także jeszcze jeden 
dowód na to, jak starannie pod względem formalnym budował 
Eurypides swoje tragikomedie.  

                  
61 Taki stosunek Ifigenii do jej rodaków zostaje wyjaśniany w dalszej czę-

ści jej wypowiedzi, gdzie poeta powraca do motywu nienawiści, jaką żywi do 
Heleny i Menelaosa, sprawców nieszczęścia wojny trojańskiej. Mówiąc o nich,  
z żalem stwierdza, że – jak dotąd – Dzeus nie pozwolił wiatrom przywiać do 
Taurydy okrętu tych dwojga, a tym samym nie dał jej okazji do radującego jej 
serce złożenia ich w ofierze. Po raz kolejny bohaterka wspomina też o swoim 
traumatycznym przeżyciu, jakim było jej rzekome wesele z Achillesem, które 
okazało się ofiarowaniem jej przez ojca bogini Artemidzie (ibidem, w. 354–377).  

62 Ibidem, w. 351–353: 
I to jest prawda, widzę, moje miłe, 
Że kto w nieszczęściu, dla nieszczęśliwego, 
Choć sam jest w biedzie, nie zna zmiłowania.  
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Kumulowane przez poetę napięcie dramaturgiczne wciąż 
wzrasta, co tragik sygnalizuje w dalszym przebiegu sztuki. W pieśni 
Chóru, należącej do pierwszego stasimon, słyszymy bowiem, że 
„ku czci córy Dzeusowej ścieka po ołtarzach i przybytkach  
i pięknych kolumnach krew człowiecza” (w. 404–406).  

Zastosowany przez Eurypidesa w opisie narastającego za-
grożenia życia Orestesa i Pyladesa klimaks osiąga zenit w drugim 
epeisodion. Dochodzi tam do bezpośredniej już konfrontacji 
kapłanki z jej ofiarami. Przeświadczenie o nieuchronnej śmierci 
expressis verbis wyraża wówczas Orestes (w. 484–489): 

 
oÜtoi nom…zw sofÒn, Öj ¨n mšllwn ktene‹n  
o‡ktJ tÕ de‹ma toÙlšqrou nik©n qšlV.  
oÙc Óstij “Aidhn ™ggÝj Ônt' o„kt…zetai  
swthr…aj ¥nelpij· æj dÚ' ™x ˜nÕj  
kakë sun£ptei, mwr…an t' Ñflisk£nei  
qnÇskei q' Ðmo…wj· t¾n tÚchn d' ™©n creèn.  
¹m©j d� m¾ qr»nei sÚ· t¦j g¦r ™nq£de  
qus…aj ™pist£mesqa kaˆ gignèskomen63.    
 
Z tonu jego wypowiedzi można wnioskować, że jest on po-

godzony z czekającym go losem. W jego oczach nie zasługuje 
bowiem na miano mądrego ten, kto w skargach i jękach szuka 
ratunku przed śmiercią, ani ten, kto rozpacza nad śmiercią 
grożącą komuś bliskiemu. Trzeba pogodzić się z nieuchronnością 
przeznaczenia, żeby nie uchodzić za głupca. Na koniec Orestes 
stwierdza, że zdaje sobie sprawę z charakteru ofiar składanych  
w Taurydzie, ale w obliczu konieczności godzi się na śmierć.  

                  
63 Ibidem, w. 484–491:  

Niemądrze czyni ten, kto mając umrzeć, 
Swój strach przed zgubą chce pokonać jękiem, 
Lub ten, kto płacze nad bliskim Hadesu. 
Żadnej nadziei ratunku, miast jednej 
Dwie ściąga klęski – śmieją się, że głupi, 
A i tak umrze. Niech los czyni swoje!  
Nad nami nie płacz – jakie są tutejsze 
Ofiary – wiemy i sami widzimy.  
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Wypowiedź Orestesa wpisuje się w szerokie spektrum zain-
teresowań poety tematyką śmierci, która częstokroć pojawia się 
w jego twórczości64. Wprowadzenie jej w kontekście poruszanej 
tu problematyki jest oczywiście całkowicie uzasadnione i celowe. 
Służy bowiem nie tylko do uwypuklenia skrajnego zagrożenia 
życia bohatera i jego druha, ale staje się także okazją do pokaza-
nia jednej z typowych postaw ludzkich w obliczu śmierci: gdy nie 
ma już żadnej nadziei ratunku, przychodzi rezygnacja i pogodze-
nie z nieuchronnym. Zdarza się również, że temu stanowi może 
towarzyszyć nawet ulga. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy 
życie człowieka naznaczone było nieustannym zagrożeniem  
i strachem przed śmiercią. Wówczas – paradoksalnie – śmierć 
może być odczuwana jako uwolnienie od udręki strachu. W taki 
sposób ukazał tragik w Dzieciach Heraklesa innego bohatera, 
Eurysteusa65.   

(II) Drugim przykładem stopniowego narastania napięcia 
jest obszerne wprowadzenie do sceny rozpoznania. Rozpoczyna 
się ono na początku drugiego, a trwa do połowy trzeciego epeiso-
dion. Już samo to pokazuje, jak wiele miejsca, ale nade wszystko 
uwagi poświęcił Eurypides na przygotowanie widza do sceny 
anagnorismos. Rozbudowanie tej sekwencji sztuki do takich 
rozmiarów świadczy bez wątpienia o znaczeniu, jakie nadał jej 

                  
64 Więcej na ten temat piszę w książce Człowiek Eurypidesa wobec zagro-

żenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999, s. 11–80. 
65 W Dzieciach Heraklesa poeta przedstawia postać Eurysteusa, który po 

latach nękającego go strachu przed Heraklesem, odczuwa wyraźną ulgę, kiedy 
zostaje schwytany w wojnie z Ateńczykami i oddany w ręce Alkmeny, domaga-
jącej się jego śmierci. Wypowiada wówczas znaczące słowa (Eurypides, Dzieci 
Heraklesa, w. 983–985): 

Wiedz to, kobieto, ja się nie poniżę 
Przed tobą ani, by ocalić życie, 
Nie powiem czegoś, co trąci tchórzostwem. 

Swoją wypowiedź kończy zaś stwierdzeniem (ibidem, w. 1016–1017): 
 Choć śmierci 
Nie pragnę, życie utracę bez żalu. 
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poeta w strukturze dramatu. Fakt zaś, że w trakcie sceny przygo-
towującej do rozpoznania tragik ustawicznie kumuluje napięcie, 
daje wyobrażenie o zakresie wykorzystania tego środka drama-
turgicznego.  

W Ifigenii w kraju Taurów Eurypides zastosował, jak zauwa-
ża F. Ferrari, nietypowy sposób spotkania dwóch osób przezna-
czonych do rozpoznania. Porównując bowiem tę sztukę z dwie-
ma innymi, Ionem i Elektrą, w których także zostały wykorzysta-
ne przez tragika sceny anagnorismos, widzimy, że spotkania 
Elektry z Orestesem (Elektra) i Iona z Kreuzą (Ion) następują 
zaraz po parodosie w pierwszym epeisodion, natomiast w Ifigenii 
w kraju Taurów Ifigenia i Orestes po raz pierwszy spotykają się 
dopiero w drugim epeisodion66. We wszystkich wskazanych dra-
matach te pierwsze spotkania odbywają się oczywiście jeszcze 
bez wzajemnego rozpoznania własnych tożsamości.  

Uwaga poczyniona przez F. Ferrariego skłania do zastano-
wienia, dlaczego w Ifigenii w kraju Taurów poeta opóźnił mo-
ment spotkania bohaterów. Przyglądając się prowadzeniu akcji, 
widzimy, że do tego spotkania niemal doszło już w prologu, 
którego pierwszą część wygłaszała przecież protagonistka. 
Jednak tuż przed pojawieniem się Orestesa i Pyladesa Ifigenia 
wchodzi do świątyni, żeby przygotować ofiary w intencji brata 
(nàn oân ¢delfù boÚlomai doànai co¦j w. 61), mówiąc, że 
zrobi to „obecna” (paroàs' w. 62) dla „nieobecnego” (¢pÒnti 
w. 62). W tej właśnie chwili na scenie pojawili się Orestes  
i Pylades. Ich wejście, poprzedzone cytowanymi słowami Ifigenii, 
musiało zatem zrobić nie lada wrażenie na publiczności, a zasto-
sowany efektowny zabieg dramaturga spotkał się zapewne ze 
zrozumiałym uznaniem widzów. Ale to nie tłumaczy jeszcze 
dalszego przesunięcia spotkania bohaterów. 

W tym miejscu rodzi się pytanie, jakie względy fabularne  
i dramaturgiczne skłoniły Eurypidesa do zamieszczenia sceny 

                  
66 F. Ferrari, op. cit., s. 12.  
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pierwszego spotkania rodzeństwa dopiero w drugim epeisodion? 
Rozpatrując tę kwestię w warstwie fabularnej, widzimy, że poeta 
potrzebował jeszcze czasu pierwszego epeisodion do podania 
informacji na temat schwytania obu młodzieńców przez ludzi 
Toasa. Dawało mu to równocześnie okazję do ukazania drama-
tycznych okoliczności, w jakich do tego doszło, oraz pozwalało 
na bliższe scharakteryzowanie obu bohaterów. Pod względem 
dramaturgicznym pierwsze epeisodion stwarzało możliwość 
zamieszczenia dynamicznej relacji pastucha i wpisanie jej w ciąg 
zdarzeń, służących skumulowaniu napięcia akcji dramatu. Trze-
ba tu jeszcze dodać, że odwlekane w czasie, a spodziewane 
przecież przez widzów spotkanie, pozwalało im delektować się 
oczekiwaniem na nie. 

Drugie epeisodion otwierają anapesty Chóru (w. 456–466), 
wprowadzające w aktualną sytuację sceniczną. Zastosowanie 
form deiktycznych, którym towarzyszą zwykle wykonywane 
przez choreutów gesty, pozwala bardzo dobitnie oznajmić rów-
nocześne przybycie jeńców. Ważnym komunikatem, jaki przeka-
zuje Chór, jest przeznaczenie pojmanych: mają zostać złożeni  
w ofierze. Nie mniej istotne dla dalszego przebiegu akcji jest 
także i to, że przyprowadzono ich w więzach. One najpierw stają 
się przedmiotem zainteresowania kapłanki, pojawiającej się na 
scenie tuż po początkowych anapestach. Rozkazuje więc strażom 
rozwiązać ręce przyszłych ofiar, bo – jak stwierdza – tego wyma-
ga spełniany przez nią rytuał.  

Podkreślenie konieczności uwolnienia z więzów jest natu-
ralnie nawiązaniem do greckiego obyczaju ofiarnego, który 
zakładał dobrowolność ofiary i jej zgodę na śmierć67. Eurypides 
wykorzystuje ten fakt jako ważny środek dramaturgii, którego 
mógł użyć bez konieczności odwoływania się do jakichś ze-
wnętrznych elementów, niezwiązanych bezpośrednio z przebie-
giem zdarzeń. Poza rozkazem rozwiązania obcych podobną 

                  
67 W. Lengauer, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1994; J. Czer-

wińska, Rytualna ofiara…, s. 101–115.  
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funkcję pełni również polecenie Ifigenii, skierowane do strażni-
ków: mają oni wejść do świątyni, żeby w jej wnętrzu przygoto-
wać wszystko do wypełnienia rytualnej zbrodni. Odesłanie straż-
ników staje się ostatnim elementem koniecznym do dalszego 
poprowadzenia akcji w kierunku zamierzonym przez autora. Jest 
nim możliwość odbycia swobodnej rozmowy pomiędzy bohate-
rami: Ifigenią, Orestesem i Pyladesem. Słusznie zatem podkreśla 
F. Ferrari, że zwykłe zastosowanie zasad ofiarniczych może 
przybrać znaczenie środka dramaturgicznego68. Dodać przy tym 
należy, że użycie go inicjuje zdarzenia (rozwiązanie ofiar, opusz-
czenie sceny przez strażników), które możemy rozpatrywać  
w kategorii sygnału antycypacyjnego dalszych zdarzeń dramatu.  

Zainicjowane przez Przodownicę Chóru drugie epeisodion 
nazywa Albin Lesky „wielką, centralną partią dramatu”69, przy 
czym do tej części włącza także epeisodion trzecie (w. 658–1088) 
i rozdzielający obydwie części kommos (w. 643–657), a więc  
w sumie zalicza do drugiego epeisodion wersy 456–108870. 
Odejście Lesky’ego od tradycyjnego podziału tego dramatu, który 
przy omawianiu Ifigenii w kraju Taurów zostaje przeze mnie 
zachowany71, jest jednak tylko posunięciem formalnym i nie 
zmienia trafnej oceny tych części, jakiej dokonuje uczony.  

Przebieg rozmowy Ifigenii z Orestesem i Pyladesem, która 
następuje bezpośrednio po anapestach Chóru i trwa nieprzerwa-
                  

68 F. Ferrari, op. cit., s. 14. 
69 A. Lesky, Tragedia grecka, przekł. M. Weiner, Kraków 2006, s. 469.  
70 Ibidem, s. 469. Opinię A. Lesky’ego podziela F. Ferrari (op. cit., s. 15). Za-

uważa on, że po wersie 642, kiedy Ifigenia wchodzi do świątyni, a przed wer-
sem 658, gdy rozpoczyna się rozmowa Orestesa i Pyladesa, następuje cezura, 
którą on nazywa „uno scambio epirrematico” z udziałem Chóru, Orestesa  
i Pyladesa. Z uwagi na to, że na scenie pozostają wówczas aktorzy, tej partii 
sztuki, która zaczyna się wraz z wersem 658, nie można traktować, jego 
zdaniem, jako nowego epeisodion. 

71 Przy omawianiu Ifigenii w kraju Taurów zachowuję tradycyjny podział 
tej sztuki na epeisodion drugie i trzecie z przedzielającym je kommosem z uwagi 
na polskiego czytelnika. Dostępny dla niego przekład dramatu autorstwa 
Jerzego Łanowskiego uwzględnia bowiem taki podział.  



Część II. „Ifigenia w karaju Taurów” – dramaturgiczne środki tragikomedii 

 

233 

nie (w. 456–642) do wspomnianego już kommosu (w. 643–657), 
obrazuje dalsze kumulowanie napięcia akcji dramaturgicznej aż 
do momentu anagnorisis (w tradycyjnym podziale w trzecim 
epeisodion), gdzie następuje jego gwałtowne rozładowanie.  

Samo rozpoznanie (anagnorisis) zostało przeprowadzone 
przez Eurypidesa niezwykle kunsztownie. Jak często, tak i tu do 
rozpoznania dochodzi dwufazowo: najpierw Orestes i Pylades 
poznają Ifigenię, a dopiero nieco później ona rozpoznaje w nich 
swojego brata i jego przyjaciela.  

Punktem wyjścia do zbudowania sceny rozpoznania staje się 
oczywiście pomysł napisania przez protagonistkę listu. Jednak nie 
doszłoby do tego, gdyby nie ujawniona wcześniej podczas rozmo-
wy trójki bohaterów wiadomość, że syn Agamemnona żyje  
(w. 568). Był to moment, który w sposób naturalny zainicjował 
dalsze wydarzenia w sztuce: podjęcie przez Ifigenię decyzji wysła-
nia z listem do Argos Pyladesa, który w ten sposób miał odzyskać 
wolność, a przeznaczenie na śmierć drugiego z jeńców. Doszło 
wówczas pomiędzy rodzeństwem do wymiany zdań. Orestes, 
próbując poznać szczegóły dotyczące przebiegu czynności ofiar-
nych, dowiaduje się, że tą, która złoży go w ofierze bogini, będzie 
Ifigenia. Bohater, nie znając jeszcze tożsamości kapłanki, wyznał 
jej, że jego pragnieniem jest, by w grobie złożyła go ręka jego 
siostry. Ifigenia stwierdza, że jest to niemożliwe, bo jego siostra 
znajduje się przecież w odległej Grecji, przyrzeka mu jednak 
żarliwie, że sama go pochowa i zadba o właściwy przystrój grobu.  

Po raz kolejny zatem widzimy, jak znakomicie konstruuje 
poeta scenę, która, opierając się na nierozpoznanej przez drama-
tis personae tożsamości, prowadzi do nabudowania napięcia 
dramaturgicznego. Autor każe bowiem bohaterom brnąć w nie-
porozumienia, które zmierzają do śmierci jednego z nich. Ocze-
kiwanie na śmierć podnosi, co naturalne, temperaturę akcji 
sztuki, jednak nie w takim stopniu, jak sama scena odczytywania 
przez Ifigenię listu. Wówczas napięcie sięga zenitu.  

Pierwszym zdaniem listu Ifigenii dramaturg wkracza in me-
dias res jego treści (w. 769–771):  
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¥ggell' 'OršstV, paidˆ tù 'Agamšmnonoj·  

`H 'n AÙl…di sfage‹s' ™pistšllei t£de  
zîs' 'Ifigšneia, to‹j ™ke‹ d' oÙ zîs' œti […]72.    

 
Prezentując adresata listu, wymienia Orestesa, a jako jego 

nadawcę podaje Ifigenię. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości 
przytacza bliższe inforamcje, które wykluczają pomyłkę przy 
identyfikowaniu postaci. Mówiąc o Orestesie, wskazuje jego ojca, 
Agamemnona, zaś przy Ifigenii wymienia Aulidę. Wzmianka na 
temat Aulidy pozwala poecie na zastosowanie ulubionych przez 
niego paradoksów słownych, które posłużyły mu do opisania 
Ifigenii. Mówi o niej sfage‹s' – ‘zabita’ i zîs'– ‘żywa’. Reakcja 
Orestesa jest adekwatna do komunikatu, który usłyszał (w. 772): 

 
poà d' œst' ™ke…nh; katqanoàs' ¼kei p£lin73. 
 
Padają jego dwa krótkie pytania: gdzie ona jest i czy zmarła 

powróciła na nowo do życia. Wyrażają one wielkie poruszenie, 
jakie musiały w nim wywołać usłyszane słowa. Można sobie 
wyobrazić, z jaką przyjemnością i niecierpliwością oczekiwała 
publiczność dalszego rozwoju sytuacji, śledząc opisywaną scenę. 

W odpowiedzi na pytania Orestesa Ifigenia lakonicznie 
stwierdza, że przecież patrzy on na nią. Jednak sama bohaterka 
nie dostrzega jeszcze wrażenia, jakie wywarły jej słowa na 
młodzieńcu. Dlatego chłodno prosi, by jej nie przerywał dalszego 
czytania listu (w. 773–776): 

 
¼d' ¿n Ðr´j sÚ· m¾ lÒgoij œkplhssš me.  

KÒmisa… m' ™j ”Argoj, ð sÚnaime, prˆn qane‹n,  

                  
72 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 769–771: 

Powiedz synowi władcy, Orestowi: 
„List ten wysyła zabita w Aulidzie, 
Dla was umarła, żywa Ifigenia”. 

73 Ibidem, w. 772: 
A gdzież jest ona? Czyżby zmartwychwstała? 



Część II. „Ifigenia w karaju Taurów” – dramaturgiczne środki tragikomedii 

 

235 

™k barb£rou gÁj kaˆ met£sthson qe©j  

sfag…wn, ™f' oŒsi xenofÒnouj tim¦j œcw74.  
 
Skierowana następnie bezpośrednia prośba do brata, żeby 

zabrał ją do Argos, zanim umrze, musiała wzbudzić gwałtowne 
emocje, ale i pomieszanie Orestesa. Obaj młodzieńcy, zaskoczeni 
sytuacją i nieprzygotowani do niej, nie do końca mogli zrozumieć 
sens słyszanych słów. Niedowierzanie mieszało się w nich z pod-
ekscytowaniem, oczekiwanie na potwierdzenie przypuszczeń  
z radością ich przeżywania.  

W sytuacji, kiedy napięcie akcji osiągnęło zenit, poecie pozo-
stało już tylko zgrabnie zamknąć tę sekwencję i tak też zrobił.  
Ze sceny pada oświadczenie Pyladesa (w. 788–790):  

 
ð ·vd…oij Órkoisi peribaloàs£ me,  

k£llista d' ÑmÒsas', oÙ polÝn sc»sw crÒnon,  

tÕn d' Órkon Ön katèmos' ™mpedèsomen75.  
 
Uroczyście zapewnia on Ifigenię, że zobowiązanie, jakie na 

niego nałożyła, okazało się nadzwyczaj niekłopotliwe do speł-
nienia, po czym, zwracając się do Oresta, wręcza mu list od 
dawno temu opłakanej siostry (w. 791–792): 

 
 „doÚ, fšrw soi dšlton ¢pod…dwm… te,  

'Oršsta, tÁsde sÁj kasign»thj p£ra76. 

                  
74 Ibidem, w. 773–776: 

Masz ją przed sobą. Ale nie przerywaj! 
„Zabierz mnie, bracie do Argos, nim umrę, 
Z ziemi barbarów i wyzwól od krwawych 
Ofiar z przybyszów, składanych bogini”. 

75 Ibidem, w. 788–790: 
Jakże mnie łatwą związałaś przysięgą! 
Piękniem ci przysiągł, w bardzo krótkim czasie 
Przysięgi, którą ci dałem, dotrzymam. 

76 Ibidem, w. 791–792: 
Masz, Orestesie, list dla ciebie niosę 
I już oddaję, od rodzonej siostry. 
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Obserwując rozgrywające się zdarzenia, trudno wątpić w ich 
melodramatyczny wymiar. Sposób ich przedstawienia z pewno-
ścią musiał zostać w pełni doceniony przez publiczność. Efek-
towne poprowadzenie i nie mniej efektowne spointowanie tej 
sekwencji nie mogło przecież ujść uwadze widzów, którzy śle-
dzili przebieg sztuki.  

Scena anagnorisis jeszcze się jednak nie zakończyła. O ile 
bowiem dowód w postaci listu Ifigenii, rozwiał wszelkie wątpli-
wości Orestesa i Pyladesa, o tyle sama protagonistka nadal nie 
rozumie powodów radości obu młodzieńców. Jej stanowisko 
podziela Chór, którego Przodownica gwałtownie protestuje, gdy 
Orestes próbuje wziąć w ramiona odnalezioną siostrę (w. 798–
799) i żarliwie przemawia do niej (w. 800–802): 

 
ð sugkasign»th te k¢k taÙtoà patrÕj  

'Agamšmnonoj gegîsa, m» m' ¢postršfou,  

œcous' ¢delfÒn, oÙ dokoàs' ›xein potš77. 
 
Orestes, ignorując słowa Chóru, prosi Ifigenię, by nie odtrą-

cała jego uścisku. Próbuje ją przekonać, że stoi przed nią jej 
dawno utracony brat. Ona jednak jest pełna rezerwy, podobnie 
jak Elektra w Ofiarnicach Ajschylosa. W zachowaniu obu tych 
bohaterek dostrzegamy pewne podobieństwa. Elektra, wyczeku-
jąc powrotu brata do domu, „zobaczyła” go w złożonych przez 
niego puklach włosów na grobie ojca (w. 164 n.), kiedy jednak 
stanął przed nią (w. 212 n.), nie mogła uwierzyć, że to właśnie 
on. Dlatego Orestes, który już wcześniej rozpoznał w niej swoją 
siostrę, zwrócił się do niej ze słowami (Choephoroe, w. 225–234): 

 
aÙtÕn m�n oân Ðrîsa dusmaqe‹j ™mš·  

kour¦n d' „doàsa t»nde khde…ou tricÕj  

                  
77 Ibidem, w. 800–802: 

Siostro rodzona, z krwi jednego ojca, 
Agamemnona, ty mnie nie odpychaj! 
Masz brata, myśląc, żeś go utraciła […]. 
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„cnoskopoàs£ t' ™n st…boisi to‹j ™mo‹j  
¢nepterèqhj k¢dÒkeij Ðr©n ™mš.  
skšyai, tomÍ prosqe‹sa bÒstrucon tricÒj,  

sautÁj ¢delfoà sÚmmetron tù sù k£rv.  

„doà d' Ûfasma toàto, sÁj œrgon cerÒj,  

sp£qhj te plhg£j, Ÿn d� q»reion graf»n–  
œndon genoà, car´ d� m¾ 'kplagÍj fršnaj·  

toÝj filt£touj g¦r oŁda nùn Ôntaj pikroÚj78.   
 
Na początku jego wypowiedzi padają znamienne słowa, któ-

re kieruje do siostry. Stwierdza, że Elektra, widząc go przed sobą, 
ma trudności z jego rozpoznaniem, zaś wcześniej, nim go jeszcze 
ujrzała, zaufała swojej intuicji i w darach nagrobnych zobaczyła 
brata. Próbuje zatem przekonać Elektrę, używając argumentów, 
które mogą rozwiać jej wątpliwości.  

Podobny do Ajschylosowego scenariusz realizuje Eurypides. 
Jego bohaterka także przez pierwszą część sztuki powracała 
wciąż do motywu tęsknoty za bratem, a on sam pojawiał się 
nieomal bezustannie w jej wypowiedziach. Przy każdej możliwej 
okazji czyniła nawiązania do miłości, jaką go darzy, do rozpaczy 
na myśl o jego śmierci, a w końcu i do nadziei, że przybędzie po 
nią, odczytawszy posłany przez nią list. Kiedy jednak stanął 
przed nią, mówiąc, kim jest, ona z chłodną rezerwą przyjęła jego 
słowa, domagając się dowodów, które mogłyby świadczyć o praw-
dzie jego słów. 

Orestes na potwierdzenie swej tożsamości przytoczył pięć 
faktów z życia rodu Atrydów, których nie mógł znać nikt spoza 

                  
78 Ajschylos, Ofiarnice, w. 229–236: 

Oglądasz mię oczyma – i poznać mnie nie chcesz! 
A przedtem, gdyś ujrzała to pasmo żałobne, 
duch cię poniósł, i zdało ci się, że mnie widzisz. 
Patrzże, przyłóż ten promień włosów tam, gdzie ścięty! 
Przyjrzyj się tej tkaninie, poznaj rąk swych pracę: 
czyż nie twoje to dzieło – ten tu wzór zwierzęcy? 
Spokojnie! Niechaj radość zbyt cię nie porywa: 
wiem przecież, że najbliżsi nam – to nasze wrogi. 
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rodziny. Pierwszym z nich był spór Atreusa z Tyestesem o złote 
jagnię. Scenę tę miała utkać Ifigenia (w. 811–814). Drugim było 
przedstawienie przez nią na tkaninie cofnięcia się słońca na 
skutek zbrodni rodowej (w. 816). Trzecim, nawiązanie do kąpieli 
Ifigenii przed ślubem w Aulidzie (w. 818). Jako czwarty fakt 
podał Orestes ścięcie przez siostrę włosów przed ofiarą w Auli-
dzie i przekazanie ich matce, żeby mogła złożyć je do grobu 
zamiast córki (w. 820). Ostatnim – i jak się okazało – koronnym 
dowodem była wzmianka o starej włóczni Pelopsa, przechowy-
wanej w dziewiczej komnacie Ifigenii (w. 822–826). 

Orestes, co dramaturg wyraźnie akcentuje reakcjami Ifigenii, 
przeszedł pomyślnie całą serię prób, przedstawiając przekonują-
ce protagonistkę dowody, thkm»ria, dzięki którym kontakt 
fizyczny między rodzeństwem, najpierw wzbroniony – jak zau-
waża F. Ferrari – stał się w końcu możliwy, dochodząc do skutku 
podczas duetu lirycznego (w. 827 n.)79.  

Scenę drugiego rozpoznania kończy Eurypides okrzykami 
radości wzruszonej Ifigenii, która w końcu uwierzyła, że ma 
przed sobą rodzonego brata (w. 828–830): 

 
ð f…ltat', oÙd�n ¥llo, f…ltatoj g¦r eŁ,  
œcw s', 'Oršsta, thlÚgeton [cqonÕs] ¢pÕ patr…doj  
'ArgÒqen, ð f…loj80. 
 

W tekście sztuki objęcie rodzeństwa zostaje oddane przez 
typowe „mam ciebie” (œcw s', w. 829)81. W podobnym tonie jest 
oczywiście utrzymana również wypowiedź Orestesa, który mówi 
o łzach oraz lamencie swoim i siostry (w. 831–833): 

                  
79 F. Ferrari, op. cit., s. 16. 
80 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 828–830: 

Miły, to wszystko, tyś jest mój najdroższy! 
Jesteś, Oreście, z dalekiej ojczyzny, 
Z Argos najmilszy! 

81 F. Ferrari, op. cit., s. 16.  
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k¢gè se t¾n qanoàsan, æj dox£zetai.  
kat¦ d� d£kru, kat¦ d� gÒoj ¤ma car´  
tÕ sÕn not…zei blšfaron, æsaÚtwj d' ™mÒn82. 
 
Przy opisie sceny powitania rodzeństwa Eurypides wyko-

rzystuje ekfrazę, ogromnie pomocną do ukazania emocji obojga 
bohaterów. Dzięki niej dramaturg może „pokazać” widzom to, co 
skrywa nieruchoma maska na twarzy aktora83: łzy i płacz wywo-
łane radością oraz wzruszeniem z powodu wzajemnego odnale-
zienia. Wyrażenie słowem tych elementów rzeczywistości sce-
nicznej, które mogłyby umknąć uwadze widzów, Robert R. Chod-
kowski określa terminem audiodeskrypcji, zapożyczonym ze 
sztuki filmowej. „Tragicy czasami stawiali swoich widzów jakby 
w sytuacji niewidomych, ponieważ w dużej mierze sugerowali 
im to, co było ważne w wizji teatralnej sztuki, lecz nie mogło być 
ukazane w pełni ad oculos ze względu na przeszkody obiektyw-
ne. Jest to specyficzny rodzaj obrazu pośredniego […]”84. Opisy-
wana scena może być zatem zobrazowaniem użycia ekfrazy  
w funkcji audioskrypcyjnej. 

Akordem wieńczącym scenę pełnego już rozpoznania, ana-
gnorismos, choć mamy tu właściwie dwie takie sceny jedna po 
drugiej, są słowa Orestesa o szczęściu, które staje się w końcu 
udziałem doświadczonego przez los rodzeństwa (w. 841): 

 
tÕ loipÕn eÙtuco‹men ¢ll»lwn mšta85.  

                  
82 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 831–833: 

Ja ciebie witam, coś niby to zmarła, 
I łzy mi trysły, i jęk się rozlega, 
Łzy twe powieki roszą tak jak moje. 

83 Wiele bardzo cennych spostrzeżeń na temat wykorzystania ekfrazy jako 
środka dramaturgicznego znajdziemy w artykule R.R. Chodkowskiego, Na 
granicy obrazu scenicznego i słowa, czyli audiodeskrypcja supletywna w teatrze 
Sofoklesa, „Classica Cracoviensia” 11 (2007), s. 111–128. 

84 Ibidem, s. 113.  
85 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 841: 

Bądźmy już teraz oboje szczęśliwi. 
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Ta kwestia domyka ostatecznie całą, ogromnie rozbudowaną 
przez poetę sekwencję, która ukazuje najpierw wprowadzenie 
do rozpoznania, a następnie obie sceny anagnorisis. Kończąc tę 
część, Eurypides zawiesza także narastające aż do tej chwili 
napięcie akcji dramatu.  

Zaprezentowane w tej sztuce sceny rozpoznania zostały 
skonstruowane przez dramaturga w zupełnie odmienny sposób. 
Pierwsza stała się wynikiem naturalnego następstwa wydarzeń, 
przedstawionych w sztuce, co docenił również Arystoteles86, 
druga zaś wymagała użycia elementów zewnętrznych, dodanych 
do fabularnej warstwy dramatu.  

Klasyfikując rodzaje rozpoznania (¢nagnèrisij), Arystoteles 
za najpiękniejsze uważa takie, „które wynika z samych zdarzeń, 
ponieważ wstrząsające odkrycie wyrasta tu z naturalnego rozwoju 
sytuacji” (Poetyka, 1455a 18). Jako przykład podaje sposób po-
prowadzenia sceny rozpoznania właśnie w Ifigenii w kraju Tau-
rów, stwierdzając: „Jest przecież rzeczą naturalną, że Ifigenia 
chciała wysłać przez przybysza list. Tylko tego rodzaju rozpozna-
nia nie potrzebują sztucznych znaków i naszyjników” (1455a 19). 
Chwaląc scenę anagnorisis w Ifigenii w kraju Taurów, Stagiryta ma 
oczywiście na myśli rozpoznanie Ifigenii przez Orestesa i Pyladesa. 
Za mniej udane uważa to drugie, które „wprowadza poeta według 
swej woli” (1454b 30). Dotyczyło ono rozpoznania przez protago-
nistkę brata i jego przyjaciela. Uznaje je za nieartystyczne, ponie-
waż „Orestes daje się rozpoznać jako Orestes. Ifigenia zostaje 
rozpoznana na podstawie listu, natomiast on mówi to, co chce 
poeta, a nie to, czego wymaga układ zdarzeń. Jest to więc błąd […], 
bo przecież Orestes mógł przynieść ze sobą jakieś znaki rozpo-
znawcze” (1454b 31–35).  

(III) Wykorzystanie napięcia jako środka dramaturgicznego 
w sposób nie mniej spektakularny zostało wprowadzone przez 
Eurypidesa także przy opisie ucieczki trójki bohaterów z Tau-
rydy w końcowej części sztuki. Zmieniająca się wówczas z chwili 
na chwilę sytuacja uciekinierów, których los rzuca już to w nie-

                  
86 Arystoteles, Poetyka, 1455a 18–20. 
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bezpieczeństwo, już to w nadzieję ocalenia, powoduje ciągłe, 
trwające aż do ukazania się Ateny, narastanie napięcia drama-
turgicznego. Widz odczuwa dreszcz emocji, życząc Grekom po-
wodzenia w ucieczce. 

Opis okoliczności ucieczki zajmuje znaczną część exodos.  
Z uwagi na to, że wydarzenia rozgrywają się na wybrzeżu Taury-
dy, a częściowo także na morzu, gdzie dochodzi do walki ucieki-
nierów z dużą grupą ludzi Toasa, poeta przy ich prezentowaniu 
odwołuje się do planu komentarza. Charakter i miejsce tych 
wydarzeń nie pozwalały, co oczywiste, na bezpośrednie ich 
przedstawienie na scenie teatru antycznego. Relację z przebiegu 
ucieczki zamieszcza zatem dramaturg w mowie Posłańca, skie-
rowanej do króla Taurydy, Toasa. 

Rozpoczyna on swoją relację od opisu statku, którym przy-
byli wcześniej Orestes i Pylades w tajemnicy przed mieszkańca-
mi Taurydy. Zdumieni ludzie Toasa spostrzegli teraz statek. Stał 
on na wybrzeżu morskim, a jego załoga w ferworze przygotowań 
do odpłynięcia dopełniała ostatnich prac (w. 1345–1353): 

 
k¢ntaàq' Ðrîmen `Ell£doj neëj sk£foj  
tarsù kat»rei p…tulon ™pterwmšnon,  
naÚtaj te pent»kont' ™pˆ skalmîn pl£taj  
œcontaj, ™k desmîn d� toÝj nean…aj  
™leuqšrouj prÚmnhqen ˜stîtaj neèj.  
konto‹j d� prùran eŁcon, o‰ d' ™pwt…dwn  
¥gkuran ™xanÁpton· o‰ dš, kl…makaj  
speÚdontej, Ãgon di¦ cerîn prumn»sia,  
pÒntJ d� dÒntej to‹n xšnoin kaq…esan87.   

                  
87 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1345–1353: 

Wtedyśmy okręt helleński ujrzeli; 
Stał tam na wiosłach, niby uskrzydlony, 
I pięćdziesięciu żeglarzy przy dulkach 
Już się trudziło, a przy jego rufie 
Stali młodzieńcy uwolnieni z kajdan. 
Ci dziób tykami prostują, zaś inni 
Ciągną kotwice na belki, w pośpiechu 
Ściągają cumy, spuszczają drabiny 
Na morze, aby wciągnąć obu obcych. 
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Gorączkowość przygotowań świadczyła o pośpiechu, z jakim 
Grecy próbowali odbić od brzegów Taurydy. Nietrudno sobie 
wyobrazić rejwach przez nich czyniony, skoro – jak relacjonuje 
Posłaniec – na statku znajdować się miało pięćdziesięciu żegla-
rzy. Widok ten zdumiał, a równocześnie zaniepokoił strażników 
taurydzkich, tym bardziej że wśród załogi statku dojrzeli obu 
„młodzieńców uwolnionych z kajdan” (w. 1349).  

Nie czekając na dalszy rozwój wypadków, strażnicy przystą-
pili do działań. Runęli w kierunku uciekinierów, starając się za 
wszelką cenę uniemożliwić im odpłynięcie. W trakcie obustron-
nej szamotaniny słudzy Toasa, którzy nie rozumieli przyczyny 
rozgrywających się wydarzeń, próbowali zorientować się, dla-
czego Grecy porywają z ziemi taurydzkiej kapłankę i posąg 
bogini (w. 1358–1360): 

 
lÒgoi d' ™cèroun· T…ni lÒgJ porqmeÚete  
klšptontej ™k gÁj xÒana kaˆ quhpÒlouj;  

t…noj t…j ín sÝ t»nd' ¢pempol´j cqonÒj88. 
 
Chcieli też dowiedzieć się, kim jest przewodzący im mło-

dzieniec. Kierując do obcych pytania, sprowokowali Orestesa do 
odpowiedzi. Wyjawił on wówczas swoją tożsamość i łączące go z 
kapłanką więzy krwi (w. 1361–1363): 

 
Ð d' eŁp'· 'Oršsthj, tÁsd' Ómaimoj, æj m£qVj,  
'Agamšmnonoj pa‹j, t»nd' ™m¾n kom…zomai  
labën ¢delf»n, ¿n ¢pèles' ™k dÒmwn89.  

                  
88 Ibidem, w. 1358–1360: 

Padały słowa: „Czemu odpływacie 
Kradnąc nam z kraju posąg i kapłankę? 
Czyjś ty i kogoś ty, co ją stąd porywasz?” 

89 Ibidem, w. 1361–1363: 
On zaś: „Orestes, jej brat, żebyś wiedział, 
Agamemnona syn. I własną siostrę 
Zabieram, którą utraciłem w domu”.  
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Szczególnie ta ostania informacja miała utwierdzić władcę  
w przekonaniu, że wcześniejsze słowa Posłańca, mówiące  
o ucieczce Ifigenii i dwóch obcych, były prawdą. Teraz sługa, 
cytując usłyszane od Greka słowa, dowodzi, że nie można mieć 
już wątpliwości, kim jest ów grecki młodzieniec, skoro sam jasno 
to ogłosił, podając swoje imię.  

Tymczasem przy statku odbywała się regularna walka, którą 
w szczegółach opisuje Posłaniec. Szala zwycięstwa przechylała 
się to w tę, to w tamtą stronę, budząc tym większe zainteresowa-
nie i napięcie wśród widzów. Porwanie przez ludzi Toasa Ifigenii, 
które, zdawało się, przechyli szalę zwycięstwa na stronę tubyl-
ców, wzmogło zapał do walki Orestesa i towarzyszących mu 
Greków. W tym miejscu Posłaniec, relacjonujący wypadki, dro-
biazgowo opisuje poniesione przez strażników rany. Chce tym 
samym dowieść władcy, z jaką determinacją i poświęceniem 
walczyli jego ludzie, dzielnie odpierając ostro nacierających na 
nich napastników. 

Cały opis walki przy okręcie greckim przynosi wiele szcze-
gółów, które pozwalają dokładnie wyobrazić sobie poświęcenie  
i samozaparcie, z jakim potykano się po obu stronach. Wsłuchu-
jąc się w relację Posłańca, słyszymy nieomal świst lecących 
strzał, łoskot padających kamieni, jęki rannych i okrzyki walczą-
cych, którzy miotali się w wodach przybrzeżnych Taurydy. Zasto-
sowanie tak skonstruowanego opisu pozwala poecie uplastycz-
nić obraz walki, a równocześnie zdynamizować sztukę, która 
tylko z pozoru staje się statyczna, gdy twórca odwołuje się w niej 
do warstwy komentarza. Kolejny raz przekonujemy się, jak silnie 
dynamizującym akcję elementem są u Eurypidesa niektóre 
relacje posłańców. Ta z pewnością do nich należy.  

Odzyskanie przez Orestesa siostry i powrót ich obojga na 
statek staje się momentem przełomowym opisywanych walk. 
Napastnicy taurydzcy, zepchnięci na brzeg morza, pozostają tam 
bezradni, zaś Grecy ze swoją podwójną zdobyczą: kapłanką  
i posągiem, mogą odpłynąć od niegościnnych brzegów Taurydy. 
Ze statku dał się wówczas słyszeć już tylko głos, zagrzewający 



INNOWACJE MITOLOGICZNE I DRAMATURGICZNE EURYPIDESA 

 

244 

żeglarzy do pracy przy wiosłach, oni zaś odpowiadali radosnym 
okrzykiem.  

Zanim jednak napięcie akcji dramatu zdołało opaść, a wi-
dzowie zdążyli sobie to w pełni uświadomić, Eurypides zadbał, 
żeby ponownie zostało ono skumulowane. Kiedy bowiem zdawa-
ło się, że nic już nie stanie na przeszkodzie uciekinierom, a ich 
okręt zaczął odbijać coraz dalej od brzegu, pojawiło się kolejne, 
groźne niebezpieczeństwo (w. 1391–1397): 

 
     naàj d', ›wj m�n ™ntÕj Ãn  
limšnoj, ™cèrei stÒmia, diaperîsa d�  
l£brJ klÚdwni sumpesoàs' ºpe…geto·  
deinÕj g¦r ™lqën ¥nemoj ™xa…fnhj neëj  

çqe‹ pal…mprumn' ƒst…'· o‰ d' ™kartšroun  
prÕj kàma lakt…zontej· ™j d� gÁn p£lin  
klÚdwn pal…rrouj Ãge naàn90. 
 
U wyjścia z zatoki silny wiatr spowodował zmianę dotych-

czasowego kursu statku. Zaczął on być spychany silnymi podmu-
chami na powrót ku brzegom Taurydy, pomimo rozpaczliwych 
starań załogi, próbującej wyjść na pełne morze. Niepowodzenia 
żeglarzy w zmaganiach z morską nawałnicą sprawiły, że Ifigenia 
odwołała się do opatrzności boskiej. 

Z punktu widzenia dramaturgicznego jest to efektowne po-
sunięcie. Daje poecie możliwość zamieszczenia modlitwy Ifigenii, 
którą kieruje ona do Artemidy (w. 1398–1402): 

 
     ’W Lhtoàj kÒrh  
sùsÒn me t¾n s¾n ƒeršan prÕj `Ell£da  

                  
90 Ibidem, w. 1391–1397: 

 Okręt płynął 
Póki w zatoce był – lecz u jej ujścia 
Pod silną falą załamał się, zwolnił, 
Bo nagle zerwał się wiatr mocny i pchał 
Okręt z powrotem – oni się zmagają, 
Walczą wbrew fali, ale ta od nowa 
Na ląd łódź spycha.  
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™k barb£rou gÁj kaˆ klopa‹j sÚggnwq' ™ma‹j.  

file‹j d� kaˆ sÝ sÕn kas…gnhton, qe£·  

file‹n d� k¢m� toÝj Ðma…monaj dÒkei91.  
 

Protagonistka niczym błagalnica zwraca się do bogini, u któ-
rej pełniła swoją kapłańską służbę, z prośbą o udzielenie pomo-
cy. W jej modlitwie pojawia się motyw, ukazujący fenomen 
sympatheia – współodczuwania, na którym wspierała się grecka 
hiketeia. Odwołuje się bowiem do uczuć, które Artemida żywi do 
swojego brata Apollona tak, jak Ifigenia do Orestesa. W tym 
zwłaszcza miejscu widzimy zastosowaną przez tragika symetrię 
formalną, na którą wskazuje Anne P. Burnett92. Eurypides opo-
wiada bowiem w tej sztuce historie dwóch par rodzeństwa: 
jednego boskiego, a drugiego ludzkiego. Tym pierwszym jest 
oczywiście Artemida i Apollo, tym drugim zaś Ifigenia i Orestes. 
Uczona zwraca przy tym uwagę na fakt, że symetria zachodzi tu 
nie tylko w występowaniu w sztuce dwu par rodzeństwa, ale  
w tym także, że grupa tych czterech osób pozostaje w relacji 
symetrycznej w takim sensie, że boski brat, Apollo, opiekuje się 
bratem ludzkim, Orestesem, zaś boska siostra, Artemida, rozta-
cza opiekę nad siostrą ludzką, Ifigenią93.  

Modlitwa Ifigenii stała się impulsem do wzniesienia peanu 
przez żeglarzy, którzy nie ustawali w trudzie wiosłowania. Statek 
jednak coraz niebezpieczniej zbliżał się do skał. W tym miejscu, 
gdy napięcie dochodziło nieomal do zenitu, Posłaniec przerywa 
niespodziewanie swoją relację. Komentując to posunięcie Eury-

                  
91 Ibidem, w. 1399–142: 

„Córko Latony, zbaw mnie, twą kapłankę, 
Do Grecji zanieś z tej ziemi i wybacz, 
Żem cię wykradła – ty też kochasz brata, 
Więc wiedz – ja także kocham mych najbliższych!” 

92 A.P. Burnett, Catastrophe Survived. Euripides’ Plays of Mixed Reversal, Ox-
ford 1971, s. 48.  

93 Ibidem, s. 48. 
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pidesa, A. Lesky stwierdza: „sprytny chwyt; pozwala mu on 
zaoszczędzić następnego opisu walki i dodaje napięcia”94.  

W zakończeniu długiej, bo zajmującej niemal sto wersów  
(w. 1327–1419) rhesis Posłańca, znajdziemy jeszcze zachętę, 
skierowaną do władcy, by ruszył w pogoń za uciekinierami. 
Zdaniem Posłańca wszystko bowiem wskazuje na to, że Toasowi 
sprzyja „boski Posejdon, wrogi Pelopidom” (w. 1411–1419): 

 
¢ll' ›rpe, desm¦ kaˆ brÒcouj labën cero‹n·  

e„ m¾ g¦r oŁdma n»nemon gen»setai,  
oÙk œstin ™lpˆj to‹j xšnoij swthr…aj.  
pÒntou d' ¢n£ktwr ”IliÒn t' ™piskope‹  
semnÕj Poseidîn, Pelop…daij ™nant…oj,  
kaˆ nàn paršxei tÕn 'Agamšmnonoj gÒnon  

soˆ kaˆ pol…taij, æj œoiken, ™n cero‹n  
labe‹n, ¢delf»n q', ¿ fÒnon tÕn AÙl…di  
¢mnhmÒneuton qe´ prodoàs' ¡l…sketai95.   
 
Zamieszczona tu wzmianka na temat boga Posejdona ukazu-

je po raz kolejny, z jaką dbałością o szczegóły konstruuje Eurypi-
des fabułę tej sztuki, jak konsekwentnie łączy w logiczny ciąg 
przedstawiane wydarzenia. Niepomyślne wiatry, które spychają 
statek uciekinierów na brzeg, poeta łączy z dobrze znaną  
z mitologii niechęcią Posejdona do Achajów, którzy zniszczyli 
bliski mu Ilion.  

                  
94 A. Lesky, op. cit., s. 473.  
95 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1411–1419: 

Chodź i zabieraj kajdany i sznury 
Bo jeśli morze się nie uspokoi, 
Nie ma dla obcych znikąd ocalenia, 
Gdyż władca morza darzy łaską Ilion, 
Boski Posejdon, wrogi Pelopidom! 
Teraz też poda płód Agamemnona 
W twoje i ludu ręce, jak się zdaje, 
I jego siostrę, niepamiętną mordu 
W Aulis, schwytaną na zdradzie. 
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Zaśpiew Przodownicy Chóru nad losem swej pani, która 
znów znajdzie się pod władzą barbarzyńskiego króla (w. 1420–
1421), tym bardziej podkreśla grozę sytuacji, w jakiej znaleźli się 
jej rodacy. Zamiary Toasa, jak wynika z jego słów, nie pozosta-
wiają nadziei. Los czekający zbiegów, jeśli zostaną przez niego 
pojmani, został już przesądzony. Toas bowiem, dowiedziawszy 
się, że grozi im zepchnięcie na ląd, rozkazuje swoim ludziom 
ruszyć za nimi w pogoń. Pojmanych chce „potem postrącać ze 
skały albo też żywcem powbijać na pale” (w. 1429–1430). Groź-
ba króla stanowi kulminacyjny moment napięcia dramaturgicz-
nego, po którym następuje jego gwałtowne rozładowanie za 
sprawą bogini Ateny, żądającej zaniechania pościgu. 

Opisywane przykłady operowania przez Eurypidesa napię-
ciem dramaturgicznym wypełniają w istocie całą nieomal sztukę. 
Wiążą się one bowiem z kluczowymi dla niej wydarzeniami, na 
których poeta oparł konstrukcję dramatu. 

 
 

4.5. Operowanie elementem spisków i intryg dla wzbogacenia 
akcji i ożywienia jej tempa 

 
Jednym ze środków dramaturgicznych, które Eurypides wpro-

wadził do tragikomedii, był element spisków i intryg, służący 
wzbogaceniu, a równocześnie ożywieniu tempa akcji. Częste 
wykorzystywanie tego środka w tragikomicznej formie dramatu 
przyczyniło się do określania tragikomedii Eurypidesa sztukami 
spisków i intryg. Spektakularną postać przybiera spisek w Ifigenii 
w kraju Taurów, w której poeta płynnie przechodzi od sceny 
rozpoznania (¢nagnèrisij) do intrygi (mhc£nhma). Staje się ona 
kluczowym środkiem dramaturgicznym, który wyznaczać będzie 
kierunek poprowadzenia akcji w drugiej części sztuki. O ile bo-
wiem pierwsza część została pomyślana przez poetę w ten sposób, 
by mogło dojść do spotkania i wzajemnego rozpoznania tożsamo-
ści rodzeństwa w jej finałowej scenie anagnorisis, o tyle część 
druga, poprzez zastosowanie motywu intrygi, miała zmierzać do 
finałowej sceny bezpiecznej ucieczki bohaterów z Taurydy.  
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Motyw intrygi (mhc£nhma) został wprowadzony przez dra-
maturga w sposób niezwykle kunsztowny. Przedstawiając go, 
poeta wyraźnie zaznacza trzy jego części: pierwsza, w której 
bohaterowie obmyślają plan spisku, druga, ukazująca jego 
realizację, oraz trzecia – wykrycie intrygi.  

O doskonałym warsztacie dramaturgicznym Eurypidesa 
świadczy sposób połączenia dwóch wspomnianych części sztuki: 
rozpoznania i intrygi. Niezwykłe napięcie, jakie towarzyszyło 
pierwszej z nich, zostaje więc najpierw wyciszone, zanim poeta 
przystąpił do zaprezentowania kolejnej, bardzo emocjonującej 
części, wypełnionej planowanym spiskiem. 

Świetnym posunięciem dramaturgicznym staje się zamiesz-
czenie pomiędzy wspomnianymi częściami sceny lirycznej, która 
zwalnia tempo akcji. Zabieg ten okazuje się ważny zarówno ze 
względu na odbiór widzów, jak i z uwagi na konstrukcję fabular-
ną sztuki. Publiczność będzie zatem mogła przez chwilę wyciszyć 
emocje, wywołane wcześniejszymi wydarzeniami, delektując się 
radością z odnalezienia rodzeństwa, tym bardziej że widzowie 
oczekiwali przecież tej sceny od początku dramatu. Nie mniej 
ważna jest wspomniana scena liryczna ze względu na warstwę 
fabularną sztuki, a zwłaszcza jej psychologiczne umotywowanie. 
Spowolnienie tempa akcji staje się konieczne, by pozostawić 
rodzeństwu czas na czułe powitanie, podzielenie się radością  
z odnalezienia i uzmysłowienie sobie w pełni niebezpieczeństwa, 
o jakie się otarli. Wszystkie te emocje musiały tu znaleźć ujście.  
A zatem tylko zamieszczenie sceny lirycznej między Orestesem  
a Ifigenią pozwalało poecie poprowadzić tę część sztuki w spo-
sób wiarygodny pod względem psychologicznym. 

Komentując scenę przywitania bohaterów po wzajemnym 
rozpoznaniu, A. Lesky zwraca uwagę, że poeta zamieszcza wów-
czas „bogaty w tonie i w treści amoibaion między rodzeństwem 
(827–899); trymetry Orestesa przeplatają się w nim z ciężkimi 
dochmejami Ifigenii”96. Początkowe wypowiedzi bohaterki wy-

                  
96 A. Lesky, op. cit., s. 471.  
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pełnia radość pomieszana z czułością. Patrząc na Orestesa, 
dorosłego już przecież mężczyznę, aż trudno jej uwierzyć, że jest 
on tym maleństwem, które przed laty widziała w Aulidzie po raz 
ostatni. Wzbiera w niej czułość, którą tłumaczy nie tylko nad-
zwyczajna sytuacja, w jakiej się odnaleźli. W Ifigenii dochodzą do 
głosu także uczucia starszej siostry, troskliwej i opiekuńczej wobec 
młodszego brata. Dzieli się nimi z Chórem greckich branek, 
wiedząc, że kobiety w pełni potrafią ją zrozumieć (w. 842–849): 

 
¥topon ¡don¦n œlabon, ð f…lai·  
dšdoika d' ™k cerîn me m¾ prÕj a„qšra  
¢mpt£menoj fÚgV·  

„ë Kuklwpˆj ˜st…a· „ë patr…j,  

Muk»na f…la,  
c£rin œcw zÒaj, c£rin œcw trof©j,  
Óti moi sunoma…mona tÒnde dÒmoij  

™xeqršyw f£oj97. 
 
Po lirycznym zaśpiewie Ifigenii przychodzą słowa Orestesa. 

Potrąca on czułe dla obojga rodzeństwa struny, mówiąc o nie-
szczęśliwych losach swoich i siostry. Wzmianka Orestesa przy-
wołuje w Ifigenii bolesne wspomnienie Aulidy (w. 852–853): 

 
™gûd' ¡ mšleoj, oŁd', Óte f£sganon  
dšrv qÁkš moi meleÒfrwn pat»r98.  

                  
97 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 842–849:  

Nieznanej radości doznałam, o miłe! 
Strach, by z mych rąk nie uleciał w eter, 
Nie umknął. 
Ijò, ognisko Kyklopów, 
Ijò, ojczyzno, kochane Mykeny, 
Dzięki za jego życie, dzięki za wychowanie, 
Żeś brata mojego, tego tu, dla pałacu 
Światło zechciało zachować! 

98 Ibidem, w. 852–853: 
Ja wiem, nieszczęsna, poznałam, gdy ostrze 
Do szyi mi ojciec szalony przykładał. 
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W wypowiedzi bohaterki pojawia się obraz zbrodni aulidz-
kiej tym straszniejszej, że dokonanej przez ojca. Motyw ten 
będzie się jeszcze przewijał w słowach Orestesa („I ja jęczałem, 
że się ojciec ważył […]” w. 862) i ponownie w wypowiedzi prota-
gonistki sztuki (w. 863–865).  

Wprowadzone przez dramaturga wzmianki o Aulidzie  
w sposób naturalny łączą przeszłość z obecną sytuacją bohate-
rów, a przede wszystkim z miejscem akcji sztuki. Ifigenia została 
przecież przeniesiona przez boginię Artemidę do Taurydy, by 
pełnić tu funkcję jej kapłanki. Z tego też powodu omal nie złożyła 
w ofierze swojego brata, do czego Orestes nawiązuje z nieukry-
wanym przerażeniem (w. 866): 

 
e„ sÒn g' ¢delfÒn, ð t£lain', ¢pèlesaj99. 
 
Myśl o zbrodni, którą Ifigenia mogła popełnić na bracie, wy-

wołuje w niej wprawdzie najpierw falę żałosnych zawodzeń, ale 
nieomal natychmiast skłania ją też do namysłu nad przyszłością 
(w. 873–882): 

 
¡ d' ™p' aÙto‹si t…j teleut£;  
        t…j tÚca moi sugcwr»sei;  
      t…na soi pÒron eØromšna . . .  
        p£lin ¢pÕ pÒlewj, ¢pÕ fÒnou pšmyw  
        patr…d' ™j 'Arge…an,  
      prˆn ™pˆ x…foj a†mati sù pel£sai;  
        tÒde tÒde sÒn, ð melša yuc£,  
        cršoj ¢neur…skein100. 

                  
 99 Ibidem, w. 866: 

Gdybyś ty brata zabiła, biedaczko…? 
100 Ibidem, w. 873–882: 

Lecz jakiż będzie tego kres? 
Jaki mi los wypadnie? 
Jakież dla ciebie wynajdę wyjście, 
By cię odesłać z miasta, od śmierci, 
Do mej argejskiej ojczyzny, 
Zanim ten miecz w krwi twojej ubroczę? 
Dla ciebie, dla ciebie to, duszo nieszczęsna, 
Trzeba wymyślić. 
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Płynne przejście od zawodzeń do trzeźwiejszego spojrzenia 
w przyszłość staje się pierwszą zapowiedzią dalszego przebiegu 
akcji. W umyśle protagonistki rysują się już mgliste wprawdzie, 
ale coraz bardziej uznawane przez nią za konieczne plany przy-
szłej intrygi. Rozważa więc, jaki los może spotkać ją, jaki brata, 
którego ponad wszystko pragnie ocalić od śmierci w Taurydzie. 
Bezpieczeństwo może mu zapewnić tylko odesłanie do ojczyzny. 
O tym jest przekonana, choć zdaje sobie sprawę, jak wiele złego 
może go jeszcze spotkać po drodze. Swoją wypowiedź kończy 
pytaniem, które w tym miejscu można jeszcze uznać za retorycz-
ne (w. 895–899):  

 
t…j ¨n oân t£d' ¨n À qeÕj À brotÕj À  
t… tîn ¢dok»twn,  
pÒron ¥poron ™xanÚsaj, duo‹n  
to‹n mÒnoin 'Atre…dain <fa…noi>  

kakîn œklusin101. 
 
Zastanawia się, pytając bardziej samą siebie niż kogokolwiek 

innego, czy bóg jakiś, czy człowiek albo też nieoczekiwane zda-
rzenie mogłoby zachować ich przy życiu, ocalałych jeszcze 
potomków rodu Atreusa, wskazując drogę wyjścia z tak trudnego 
położenia (pÒron ¥poron ™xanÚsaj w. 897).  

Intencje Ifigenii odczytuje i natychmiast podejmuje Pylades, 
który do tej chwili milczał, pozwalając rodzeństwu nacieszyć się 
swoją obecnością i czułym przywitaniem. Nie przypadkiem to on 
jako pierwszy podchwytuje pomysł protagonistki, żeby uciec  
z Taurydy. W przeciwieństwie do Orestesa przedstawia bowiem 
Eurypides właśnie Pyladesa – i to konsekwentnie w całej sztuce – 
jako osobę bardziej zrównoważoną i kierującą się racjonalnymi 

                  
101 Ibidem, w. 895–899: 

Któż więc, nieszczęsna, czy bóg, czy też człowiek, 
Z matni bez wyjścia wyjście znajdzie 
I dwojgu ostatnim potomkom Atreusa 
Ukaże sposób ratunku? 
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pobudkami. Zapewne z tego powodu w jego usta tak często 
wkłada poeta ulubione przez siebie myśli gnomiczne, wyrażające 
prawdy ogólne, ponadczasowe. Taki charakter ma także myśl, 
którą kończy poeta wypowiedź Pyladesa (w. 907–908): 

 
sofîn g¦r ¢ndrîn taàta, m¾ 'kb£ntaj tÚchj,  

kairÕn labÒntaj, ¹don¦j ¥llaj labe‹n102. 
 
Zdawać by się mogło, że dotychczas prowadzona przez dra-

maturga akcja zmierza wprost do zapowiadanego już knucia 
planów ucieczki. Tego też zapewne spodziewała się publiczność. 
Tak się jednak nie dzieje. Eurypides z rozmysłem stosuje tu 
retardację, odwlekając – znów oczekiwany przez widzów – dalszy 
ciąg wydarzeń. Powód wprowadzenia retardacji w tym miejscu 
tekstu wydaje się czytelny: poeta pragnie zaciekawić przyszłym 
rozwojem zdarzeń, uzupełniając równocześnie informacje, które 
były potrzebne do stworzenia odbiorcom pełnego obrazu sytua-
cji. Nie bez znaczenia jest także i to, że należało również wpro-
wadzić protagonistkę sztuki w te sprawy, których nie mogła 
znać, bo rozegrały się już po jej przeniesieniu do Taurydy. Ten 
passus można zatem uznać za okazję do przekazania Ifigenii 
wiadomości, które wcześniej zostały pominięte podczas jej roz-
mowy z Orestesem poprzedzającej rozpoznanie (w. 517–569). 

W toczącym się dalej dialogu rodzeństwa przywoływane są 
najpierw sprawy rodzinne, które najbardziej interesowały 
Ifigenię. Wypytuje więc o siostrę, Elektrę, z radością przyjmując 
wiadomość, że jej mężem jest przyjaciel brata, Pylades. To jesz-
cze jedna okazja do podniesienia kwestii przyjaźni i wierności, 
łączącej obu młodzieńców. Dalej dotyka Ifigenia bolesnego 
tematu zabójstwa matki przez Orestesa, co spotyka się z jego 
wyraźną niechęcią. Nie chce wracać do spraw, które nadal cie-

                  
102 Ibidem, w. 907–908: 

Mądrzy powinni chwytać szczęsną chwilę, 
Nie dać jej uciec dla cudzej radości.  
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niem kładą się na jego życiu. Następnie bohaterka pragnie po-
znać obecną sytuację w rodzinnym Argos i dowiaduje się, że pod 
nieobecność Orestesa-zbiega rządy sprawuje tam Menelaos. Sam 
Orestes musiał bowiem uciec z kraju w obawie przed krwiożer-
czymi Eryniami matki, które do tej pory prześladują go szałem. 
Powodem zaś jego przybycia do Taurydy jest nakaz Apollona. 
Wzmianka o Apollonie prowokuje dłuższą wypowiedź Orestesa, 
w której wraca on do początków swoich nieszczęść.  

Następne prawie pięćdziesiąt wersów wypełnia dramaturg 
opowieścią Orestesa, która przybliża jego losy po dokonanym 
przez niego matkobójstwie. Kreśli zatem koleje jego nędznego 
życia, pędzonego na tułaczce i poniżeniu. Mówi o cierpieniach 
spowodowanych poczuciem winy za śmierć matki.  

Opowieść Orestesa stwarza Eurypidesowi okazję do wpro-
wadzenia aitia, przyczyn i początków ustanawianych świąt oraz 
instytucji państwowych. Jak zauważa J. Łanowski, „w Ifigenii  
w kraju Taurów jest tych spraw – dla nas najwyżej antykwarycz-
nych ciekawostek, dla Ateńczyków rzeczy poważnych i istotnych 
– najwięcej”103. W mowie Orestesa znajdujemy dwie istotne 
informacje na ten temat. Pierwszą jest wzmianka o ustanowieniu 
Areopagu, sądu w Atenach (w. 945–946): 

 
œstin g¦r Ðs…a yÁfoj, ¿n ”Arei pot�  
ZeÝj e†sat' œk tou d¾ cerîn mi£smatoj104. 
 
Wplecenie jej w opowieść Orestesa jest całkowicie zrozumia-

łe i celowe, ponieważ tłumaczy powód, dla którego Apollo rozka-
zał mu przybyć do Aten po zabójstwie matki: miał on w ten 
sposób zostać uwolniony od ciężaru popełnionej zbrodni. 

                  
103 J. Łanowski, Wstęp. Ifigenia w kraju Taurów [w:] Eurypides, Tragedie…, 

t. III, s. 237.  
104 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 945–946:  

Jest tam czcigodny sąd, jaki Dzeus kiedyś 
Dla Aresowej zmazy ustanowił.  
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Okoliczności, w jakich doszło do sądu nad nim, a równocze-
śnie zasadę funkcjonowania ateńskiego Areopagu, wyjaśnia dal-
sza część wypowiedzi Orestesa (w. 961–967): 

 
æj d' e„j ”Areion Ôcqon Âkon, ™j d…khn  
œsthn, ™gë m�n q£teron labën b£qron,  

tÕ d' ¥llo pršsbeir' ¼per Ãn 'ErinÚwn.  

e„pën <d'> ¢koÚsaj q' a†matoj mhtrÕj pšri,  
Fo‹bÒj m' œsJse marturîn, ‡saj dš moi  
y»fouj dihr…qmhse Pall¦j çlšnV·  

nikîn d' ¢pÁra fÒnia peirat»ria105.   
 
Przybywszy na Aresowe wzgórze, gdzie miał odbyć się nad 

nim sąd, Orestes stanął oko w oko z najstarszą spośród Erynii, 
bogiń, których, jak stwierdził wcześniej, imion się nie wymienia 
(ta‹j ¢nwnÚmoij qea‹j w. 944). Ocalił go wówczas Apollo, 
świadcząc w jego sprawie (Fo‹bÒj m' œsJse marturîn w. 965), 
zaś Atena obliczyła głosy sądzących. W ten sposób Orestes został 
zwolniony od odpowiedzialności za swoją zbrodnię.  

Przebieg debaty zasadniczo odpowiada temu, jaki znajduje-
my w Eumenidach Ajschylosa, gdzie także zostało przedstawione 
przez tragika ustanowienie Areopagu oraz kult Erynii, które stały 
się „Dobrymi Boginiami”, „Eumenidami”. Istotną różnicą w sto-
sunku do wersji Ajschylosa jest podanie przez Eurypidesa, że 
tylko niektóre spośród Erynii uszanowały postanowienie sądu  
i te otrzymały świątynię. Inne sprzeciwiły się wyrokowi Areopa-
gu i nie zaprzestały prześladowań Orestesa (w. 968–971): 

                  
105 Ibidem, w. 961–967: 

Kiedy przyszedłem na wzgórze Aresa, 
Staję przed sądem. Jedno z miejsc zająłem, 
Na drugim siadła najstarsza z Erynii. 
O matkobójstwo toczyła się sprawa, 
Feb swym świadectwem ocalił mnie. Równe 
Głosy swą ręką zliczyła Pallada, 
Zwycięskom wyszedł z sprawy o morderstwo.  
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Ósai m�n oân ›zonto peisqe‹sai d…kV,  

yÁfon par' aÙt¾n ƒerÕn ær…sant' œcein·  
Ósai d' 'ErinÚwn oÙk ™pe…sqhsan nÒmJ,  

drÒmoij ¢nidrÚtoisin ºl£stroun m' ¢e… […]106.   
 
Komentując wersję Eurypidesa dotyczącą Erynii, A. Lesky 

zwraca uwagę, że „Eurypides prawdopodobnie jako pierwszy 
dodał tu motyw Erynii, które nie zaaprobowały wyroku i dalej 
ścigały Orestesa, tak że ponownie musiał zwrócić się o pomoc do 
Apollona; bóg wysłał go do Taurydy z poleceniem przywiezienia 
posągu Artemidy”107.  

Powód dokonania przez Eurypidesa tej zmiany wiąże się 
oczywiście z konstrukcją tragikomicznej formy jego dramatu. To 
ona narzuciła mu w tym przypadku konieczność wprowadzenia 
innowacji mitologicznej do sztuki o Orestesie i Ifigenii, która 
przebywała wśród Taurów. Bez jej zastosowania nie miałby ma-
teriału mitologicznego, odpowiedniego do stworzenia tragiko-
medii. Do tego była mu potrzebna obecność Orestesa w Taury-
dzie i spotkanie tam nieświadomego swej tożsamości rodzeń-
stwa. Uzasadnieniem skonstruowania takiej fabuły stało się 
właśnie nieposłuszeństwo niektórych Erynii i wynikająca stąd 
potrzeba kolejnego odkupienia win przez Orestesa. Tak pomy-
ślana warstwa fabularna sztuki pozwalała poecie na wprowa-
dzenie rozwiązań dramaturgicznych, które posiadały potencjał 
niezbędny do stworzenia tragikomedii, rozumianej jako zamysł 
całości sztuki. Zastosowanie tej zmiany i jej wykorzystanie  
w tkance dramatu pokazuje równocześnie proces konstytuowa-
nia się nowej, tragikomicznej formy sztuk Eurypidesa. Awantur-
niczy klimat Ifigenii w kraju Taurów oraz wpleciona jako inte-

                  
106 Ibidem, w. 968–971: 

Jedne z Erynii posłuszne sądowi 
Przyjęły wyrok, w pobliżu świątynię 
Dostały. Inne, prawu nieposłuszne,  
Wciąż nieuchronnym gnają mnie pościgiem […]. 
107 A. Lesky, op. cit., s. 471–472.  
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gralna część fabuły opowieść o odległej i niebezpiecznej podróży 
przez morze, odnalezienie tam dawno utraconej siostry, która, 
jak przystało na tak egzotyczną opowieść, musiała pełnić w tym 
dalekim, dzikim kraju funkcję równie egzotyczną jak on sam, 
sprawił, że możemy dopatrzeć się w tej scenicznej historii oraz  
w sposobie jej przekazania podobieństwa do romansu greckiego. 
Bez wątpienia zaś widzimy pokrewieństwo z grecką Komedią 
Nową i jej rzymską kontynuacją, chociażby u Plauta.  

Konsekwencją wprowadzenia innowacji, dotyczącej Erynii, 
musiało stać się dalsze rozwinięcie warstwy fabularnej mitu. 
Została ona rozszerzona o motyw zamorskiej podróży Orestesa 
do Taurydy, której celem miało być zdobycie posążka bogini 
Artemidy i przywiezienie go do Aten. W wypowiedzi Orestesa 
znajdujemy bezpośrednie do tego nawiązanie (w. 976–980): 

 
™nteàqen aÙd¾n tr…podoj ™k crusoà lakën  

Fo‹bÒj m' œpemye deàro, diopet�j labe‹n  
¥galm' 'Aqhnîn t' ™gkaqidràsai cqon….  
¢ll' ¼nper ¹m‹n érisen swthr…an,  

sÚmpraxon108.  
 
W wersji mitu przyjętej przez Eurypidesa polecenie dotyczą-

ce posągu bogini otrzymuje Orestes od Apollona. On też wskazu-
je mu miejsce, gdzie musi się udać, żeby wypełnić to zadanie. 
Fakt, że to właśnie Apollo wydaje Orestesowi dyspozycje na 
temat jego dalszego postępowania, nie może dziwić z uwagi na 
rolę, jaką bóg ten pełni w micie. Już przecież u Ajschylosa był on 
protektorem Orestesa, nad którym roztaczał opiekę i kierował 
jego działaniem. Podobnie jest i tutaj. Eurypides zatem modyfi-

                  
108 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 976–980: 

Wtedy, wyrocznią złotego trójnogu, 
Feb mnie sam wysłał, abym stąd do Aten 
Przywiózł zrzucony tutaj z nieba posąg.  
W tym ocaleniu, które on mi wskazał 
Pomóż! 
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kuje przekazany przez tradycję mit, włączając do niego elementy, 
które ze względów dramaturgicznych mają w jego zamyśle istot-
ne znaczenie.  

W końcowej części omawianej wypowiedzi Orestesa pojawia 
się, poza raz jeszcze wyrażonym dobitnie zamiarem wykradzenia 
posągu, a więc celem jego ekspedycji, nadzieja, że uda mu się 
uprowadzić z Taurydy również siostrę. Zwraca się więc do niej  
z prośbą o pomoc w zrealizowaniu tych planów, od których 
zależy nie tylko jego uwolnienie od win, ale także los rodu Pelop-
sa (w. 980–986): 

 
sÚmpraxon· Àn g¦r qe©j kat£scwmen brštaj,  
maniîn te l»xw kaˆ s� polukèpJ sk£fei  
ste…laj Muk»naij ™gkatast»sw p£lin.  
¢ll', ð filhqe‹s', ð kas…gnhton k£ra,  

sùson patrùon oŁkon, œksJson d' ™mš·  

æj t¥m' Ôlwle p£nta kaˆ t¦ Pelopidîn,  

oÙr£nion e„ m¾ lhyÒmesqa qe©j brštaj109. 
 

Sposób, w jaki Eurypides rozkłada akcenty w tej części mo-
wy Orestesa, świadczy o tym, że ciężar odpowiedzialności za 
przygotowanie planów ucieczki i jej powodzenie zostaje złożony 
na barki Ifigenii. Jest to o tyle zrozumiałe, że od niej nadal zależy, 
czy odstąpi od zamiaru złożenia ofiar dla Artemidy, czy też ugnie 
się przed nałożonym na nią obowiązkiem kapłanki taurydzkiej. 
Wszystko jednak wskazuje na to, co wkrótce potwierdzi expressis 
verbis, że poniechała już myśli o ofiarach (w. 994–995): 

                  
109 Ibidem, w. 980–986: 

Gdy posąg bogini porwiemy, 
Szał mój ustanie i ciebie na łodzi 
Wielowiosłowej odwiozę do Myken. 
Najmilsza sercu, siostro ma rodzona, 
Zbaw dom ojcowski i mnie także wybaw, 
Albowiem zginę ja i ród Pelopsa, 
Gdy niebiańskiego posągu nie porwę.  
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sfagÁj te g¦r sÁj ce‹r' ¢pall£xaimen ¨n  
sósaim… t' o‡kouj110.  
 
W tej sytuacji pozostaje już tylko zaplanowanie i przepro-

wadzenie ucieczki. Dalszy rozwój wydarzeń dowodzi, że odpo-
wiedzialność za powodzenie całego przedsięwzięcia Ifigenia 
przyjmuje na siebie. Jest to uzasadnione względami dramatur-
gicznymi i logicznie wypływa z okoliczności, w jakich rozgrywają 
się wydarzenia. Po pierwsze, Ifigenia posiada doskonałą orienta-
cję w miejscu i sytuacji, co może wykorzystać; po drugie, ma 
bezpośredni kontakt z władcą Taurów i jego ludźmi, którym 
może sugerować, a nawet narzucać pewne rozwiązania; po 
trzecie, jej jako kapłance Artemidy przypada nadzór na kultem 
bogini, którego przebieg może modyfikować w zależności od 
zaistniałych zdarzeń. 

Widzimy zatem, że Eurypides starannie obmyślił scenę,  
w której intryga miała być rozważana przez bohaterów. Przede 
wszystkim na plan pierwszy wysunął protagonistkę sztuki, którą 
uczynił spiritus movens nie tylko snutych planów, ale też ich 
dalszej realizacji.  

Kluczowe pytanie, rozpoczynające obmyślanie intrygi, brzmi: 
„Jak by tu podejść boginię i króla?” (w. 996). Pada ono oczywiście 
z ust protagonistki sztuki, inicjując jej dalsze rozważania. Zasta-
nawia się więc nad reakcją władcy, który spostrzeże brak posągu 
bogini, a winą za to obarczy kapłankę. Nie wątpi, że zapłaciłaby 
za to własnym życiem. Żeby tak się nie stało, musiałaby wyjechać 
razem z bratem i posągiem Artemidy. Zdaje sobie sprawę, że 
jedynie ta ewentualność gwarantuje bezpieczeństwo Orestesowi  
i jej samej. Podkreśla jednak, że gotowa jest na śmierć, żeby 
ocalić brata, a swoje stanowisko uzasadnia myślą, której wagę 
podkreśla jej gnomiczna forma (w. 1005–1006): 

                  
110 Ibidem, w. 994–995: 

Rękę od szyi twej pragnę odsunąć 
I dom ocalić. 
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 oÙ g¦r ¢ll' ¢n¾r m�n ™k dÒmwn  
qanën poqeinÒj, t¦ d� gunaikÕj ¢sqenÁ111. 
 
Warto tu zwrócić uwagę na sposób, w jaki Ifigenia analizuje 

sytuację. Jest precyzyjna, racjonalnie rozważa wszystkie okolicz-
ności i hipotetyczne możliwości, nie wyłączając z tego nawet 
własnej śmierci, którą zakłada chłodno, bez emocji. Nie różni się 
zatem od wielkich heroin Eurypidejskich tragedii, które, jak 
Hekabe, dla najbliższych gotowe były poświęcić nie tylko własne 
życie, ale i godność. W tym przypadku nie mamy jednak do 
czynienia z tragedią, ale z tragikomedią. Tu wystarczą szczere 
deklaracje, bo akcja nie zakłada przecież śmierci żadnego z bo-
haterów.  

Konwencja sztuki przewiduje oczywiście gwałtowny sprze-
ciw Orestesa wobec deklarowanej przez siostrę gotowości po-
niesienia śmierci. Odrzucając kategorycznie taką ewentualność, 
zaczyna się on zastanawiać, czy fakt, że Apollo rozkazał mu 
wykraść z Taurydy wizerunek swej siostry, Artemidy, mógł stać 
w sprzeczności z wolą samej bogini. Jest przekonany, że tak być 
nie mogło, a zatem ich plan zabrania z taurydzkiego sanktuarium 
posągu, jak logicznie wynika z toku jego myśli, musi być przez 
nią akceptowany (w. 1012–1014): 

 
gnèmhj d' ¥kouson· e„ prÒsantej Ãn tÒde  
'Artšmidi, pîj ¨n Lox…aj ™qšspise  
kom…sai m' ¥galma qe©j pÒlism' ™j Pall£doj112. 

 
Widzimy tu po raz kolejny obecną w tekście symetrię for-

malną, zachodzącą pomiędzy dwoma parami rodzeństwa: bo-

                  
111 Ibidem, w. 1005–1006: 

 Śmierć mężczyzny 
To strata domu – kobieta rzecz mała! 

112 Ibidem, w. 1012–1014: 
Słuchaj, co myślę. Gdyby Artemidzie 
Nie w smak to było, jak mógł wróżyć Loksjas, 
Żebym jej posąg zabierał do Aten? 
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skiego – Apollona i Artemidy oraz ludzkiego – Orestesa i Ifigenii, 
na co zwróciła uwagę A.P. Burnett113.  

Dalej następują kolejne warianty planowanej intrygi. Consen-
sus dotyczący wspólnej ucieczki z Taurydy nadal nie rozwiązał 
problemu jej przeprowadzenia. Orestes wpada więc na pomysł, 
by zagwarantować bezpieczeństwo całej trójce bohaterów, mor-
dując króla. W tym przypadku sprzeciw Ifigenii jest nie mniej 
gwałtowny i zdecydowany, jak Orestesa, gdy nie wyraził zgody 
na deklarację poświęcenia życia przez siostrę. Oburzona propo-
zycją brata, Ifigenia krótko kwituje jego słowa (w. 1021): 

 
deinÕn tÒd' eŁpaj, xenofone‹n ™p»ludaj114.   
 
Możliwość pogwałcenia świętych praw gościnności, ksenia, 

jest dla Ifigenii nie do przyjęcia. Podjęcie tego motywu staje się 
oczywistym nawiązaniem do praw, jakie powszechnie obowią-
zywały w Grecji115. Warto w tym miejscu zauważyć, że odwołanie 

                  
113 A.P. Burnett, op. cit., s. 48. 
114 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1021: 

To straszne – goście, zabić gospodarza! 
115 Przestrzeganie praw gościnności, należących do praw boskich, wcho-

dziło w skład triady dzielności, o której czytamy w jednym z fragmentów nie-
zachowanej w całości tragedii Eurypidesa, zatytułowanej Antiope (Euripides, 
Antiope, fr. 219 [w:] Euripidis Perditarum Tragoediarum Fragmenta, ed. A. Nauck, 
Lipsiae 1908): 

tre‹j e„sˆn ¢retaˆ t¦j creèn s' ¢ske‹n, tšknon,  

qeoÚj te tim©n toÚj te fÚsantaj gonÁj  

nÒmouj te koinoÝj `Ell£doj· kaˆ taàta drîn  

k£lliston ›xeij stšfanon eÙkle…aj ¢e….  

W cytowanym wydaniu polskim przekładu Łanowskiego fragment znalazł 
się w tomie III wśród fragmentów sztuk o nieznanych tytułach pod numerem 
853. Ma on brzmienie: 

W trzech cnotach, synu, winieneś się ćwiczyć:  
Czcić bogów oraz twoich rodzicieli  
I prawa wspólne Grecji. Gdy posłuchasz,  
Zawsze mieć będziesz cudny wieniec sławy. 
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w tej sztuce do boskich praw gościnności, których nie wolno 
łamać, brzmi doprawdy paradoksalnie, zwłaszcza w ustach 
kapłanki, która z przybywających do Taurydy Greków składa 
bogini Artemidzie krwawe ofiary. Robi to wprawdzie pod przy-
musem, nie pochwalając żądań bogini czy raczej tubylców- 
-barbarzyńców (w. 389–391), ale fakt pozostaje faktem. Pikante-
rii sytuacji dodaje tu jeszcze i to, że zgładzonym gospodarzem 
miałby być król Taurydy, który przecież powagą swej władzy 
sankcjonował krwawe ofiary ludzkie, a więc sam w spektakular-
ny sposób łamał prawa gościnności. Trudno uwierzyć, żeby 
Eurypides, pisząc o tym, nie miał pełnej świadomości ironii czy 
komizmu tej sytuacji. Toas Eurypidesa przypomina w pewnym 
sensie jego innego bohatera, Polifema, protagonistę dramatu 
satyrowego Cyklop, który pożerał swoich gości. Na tej podsta- 
wie można więc wysnuć wniosek, że święte oburzenie Ifigenii  
w zderzeniu z obyczajami, praktykowanymi w Taurydzie, obli-
czone było na osiągnięcie efektu tragikomicznego i taką też 
funkcję miało pełnić w tej sztuce.  

Po definitywnym odrzuceniu przez Ifigenię propozycji zabi-
cia Toasa, Orestes wpada na kolejny, równie chybiony pomysł: 
żeby siostra ukryła go w świątyni (w. 1024). Takie rozwiązanie  
z oczywistych powodów nie wchodzi jednak w grę, bo przecież  
w sanktuarium Artemidy znajdują się strażnicy (w. 1027). Ore-
stes kapituluje, zaś Ifigenia znajduje nowe rozwiązanie. Jako 
argument w knutej intrydze wykorzysta – jak mówi – fakt mat-
kobójstwa brata (w. 1031–1039): 

                  
Więcej na temat praw boskich, thesmoi ton theon, piszę w artykule: Thes-

moi – starożytny „dekalog” w służbie greckiej paideia. Religijny czy psycholog-
iczny aspekt winy i kary (Thesmoi – the Ancient „Decalogue” in the Service of 
Greek Paideia. Religious or Psychological Aspect of Guilt and Punishment) [w:] 
Świat wartości w literaturze, Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Oldze 
Główko, red. E. Sadzińska, A. Szymańska, Łódź 2009, s. 29–42. Stwierdzam  
w nim między innymi: „Triada dzielności, ¢reta…, wymieniona we fragmencie 
zacytowanej powyżej tragedii Eurypidesa, zawiera podstawowe w kulturze 
greckiej zalecenia: szacunku do bogów, rodziców i wspólnych praw” (ibidem, s. 29).  
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ta‹j sa‹j ¢n…aij cr»somai sof…smasi.  
 […] 
fonša se f»sw mhtrÕj ™x ”Argouj mole‹n.  
 […] 
æj oÙ qšmij ge lšxomen qÚein qe´,  
 […] 
oÙ kaqarÕn Ônta· tÕ d' Ósion dèsw fÒbJ.  
 […] 
pÒntou se phga‹j ¡gn…sai boul»somai[…]116.   
 
Tok rozumowania Ifigenii jest niezwykle logiczny, a co waż-

niejsze, otwiera drogę do takiego pokierowania sytuacją, by 
wcielenie w życie podstępu miało realne szanse powodzenia. 
Fakt, że na Orestesie ciąży zmaza z powodu zbrodni, stać się 
może dogodnym pretekstem do odbycia sakralnej ablucji w mo-
rzu, czego wymaga rytuał ofiarniczy. To zaś pozwoli na oficjalne 
oddalenie się z kręgu bogini i przejście na brzeg morski, gdzie 
cumuje statek Greków. Orestes ma zadbać, by stał on gotowy do 
odpłynięcia.  

Kiedy plan ucieczki jest już gotowy do realizacji, Orestes 
zwraca uwagę na obecność kobiet z Chóru, które przysłuchiwały 
się jego rozmowie z Ifigenią. Wiedząc, że poznały one plan intry-
gi, prosi siostrę o zobowiązanie ich do milczenia w obawie przed 
ujawnieniem ich zamiarów. Uważa, że Ifigenii łatwiej będzie 
przekonać branki greckie, bo – jako kobieta – posiada umiejęt-
ność wzbudzania współczucia (œcei toi dÚnamin e„j oŁkton gun» 
w. 1054).  

                  
116 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1031–1039: 

Twoje nieszczęście podstępnie wyzyskam. 
 […] 
Powiem, żeś zabił w Argos włsną matkę… 
 […] 
Żeś na ofiarę bogini niegodny… 
 […] 
Boś pokalany. I lękam się zmazy. 
 […] 
Zechcę oczyścić ciebie w falach morza… 



Część II. „Ifigenia w karaju Taurów” – dramaturgiczne środki tragikomedii 

 

263 

Ta, niby od niechcenia, rzucona przez dramaturga myśl, po-
woduje lawinę skojarzeń. Przede wszystkim pozwala zobaczyć, jak 
dalece wykorzystuje Eurypides każdą, nadarzającą się okazję do 
psychologicznego pogłębienia opisywanych przez siebie sytuacji  
i portretów dramatis personae. Znając jego twórczość, wiemy, że 
wiele uwagi poświęcał on zwłaszcza wizerunkom swoich bohate-
rek, które opisywał ze szczególną wnikliwością. Odnotowywał 
bowiem wszelkie prawidłowości ich myślenia i działania, jak 
uczynił to i w tym miejscu. Omawiana uwaga Eurypidesa może 
także przywoływać skojarzenia z inną tragedią i inną sytuacją,  
w której jednak przedmiotem opisu poetyckiego było to samo 
zjawisko: uczucie litości i współczucia, wzbudzane przez kobiety  
u kobiet. Mam na myśli Błagalnice, w których tytułowe bohaterki, 
matki zabitych pod Tebami wodzów, instynktownie szukały 
pomocy u Ajtry, matki Tezeusza. Słusznie, jak miała pokazać 
fabuła tragedii, skoro mężczyzna, władca Aten, pozostał głuchy na 
ich lamenty i błagania. W Ifigenii w kraju Taurów mamy do czy-
nienia z sytuacją w pewnym sensie odwrotną. Tu mężczyzna, 
Orestes, obawia się odrzucenia swoich próśb przez kobiety  
z Chóru i dlatego namawia siostrę, by to ona zwróciła się do nich  
z błaganiem. Przeczuwa, że jej jako kobiecie nie odmówią one swej 
pomocy. Będzie bowiem wiedziała, jak wzbudzić ich współczucie. 

Jak można się było tego spodziewać, Ifigenia przemawia do 
kobiet, wysuwając na plan pierwszy argumenty emocjonalne. Ma 
nadzieję, że za ich pomocą dotrze do serc branek, tym bardziej że 
najpierw wspomina o utraconej – być może, bezpowrotnie – 
przez siebie i brata ojczyźnie (w. 1056–1059): 

 
ð f…ltatai guna‹kej, e„j Øm©j blšpw,  

kaˆ t¥m' ™n Øm‹n ™stin À kalîj œcein  
À mhd�n eŁnai kaˆ sterhqÁnai p£traj  
f…lou t' ¢delfoà filt£thj te suggÒnou117.  

                  
117 Ibidem, w. 1056–1059: 

Kobiety drogie, patrzę teraz na was, 
Od was zależy mój los – czy się uda, 
Czy wszystko na nic i stracę ojczyznę, 
Miłego brata i najmilszą siostrę. 
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Któż bardziej niż one potrafi to zrozumieć, skoro same żyją  

z dala od własnego kraju, a nostalgia, jak zauważa Vincenzo  

Di Benedetto, jest motywem dominującym, wyrażanym przez 

kobiety118. Równie ważne wydaje się także to, że wyjazd bohate-

rów z Taurydy oznacza dla nich odzyskanie wolności, za którą 

branki greckie, żyjące przecież w niewoli, tęsknią nie mniej niż 

oni.  

W dalszej części Ifigenia odwołuje się bezpośrednio do ko-

biecej solidarności, którą zobowiązuje Chór do milczenia i zro-

zumienia przedstawianej przez siebie sytuacji. Jej słowa są dobit-

ne i mają – bez wątpienia – siłę przekonywania (w. 1061–1064): 
 
guna‹kšj ™smen, filÒfron ¢ll»laij gšnoj  
sózein te koin¦ pr£gmat' ¢sfalšstatai. 
sig»saq' ¹m‹n kaˆ sunekpon»sate  
fug£j119. 
 
Zarówno apel o milczenie, które mają zachować kobiety, jak  

i podjęcie w mowie protagonistki kwestii wspólnego losu kobiet, 

nasuwają skojarzenie ze słynną mową Medei, skierowaną do 

Koryntyjek (Medea, w. 214–266)120. Kontekst obydwu próśb jest 

oczywiście zupełnie odmienny, jednak kwestia lojalności kobie-

cej, obligująca je do współdziałania, pozostaje ta sama. Problem 

                  
118 V. Di Benedetto, E. Medda, op. cit., s. 139. 
119 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1061–1064: 

Myśmy kobiety, wzajemnie życzliwe, 

Liczyć możemy na siebie najpewniej. 

Więc milczcie i w ten sosób dopomóżcie 

Uciec.  
120 W przypadku Medei prośba o milczenie i przyjęcie tego zobowiązania 

przez Chór jest o tyle bardziej spektakularna, że chór tej tragedii tworzą 

kobiety korynckie, a więc obce Medei pochodzącej z „barbarzyńskiej” Kolchidy. 

Powinny one zatem solidaryzować się raczej z władcą swojego kraju, Kreonem, 

przeciw któremu (poza Jazonem i córką Kreona) miała zostać wymierzona 

zemsta Medei. Jednak w Medei Koryntyjki tylko zachowują milczenie, nie 

mieszając się do samej akcji tragedii. Inaczej jest w Ifigenii w kraju Taurów, do 

czego jeszcze powrócimy.  
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ten został zaakcentowany równie mocno w obu dramatach.  
Z tego zaś wynika, że Eurypides zarówno w tragedii, jak i tragi-
komedii, stosuje podobne środki dramaturgiczne (co pokaże 
także dalsza część mowy Ifigenii), choć charakter obu rodzajów 
dramatów jest tak różny. 

Dodatkowym argumentem, do którego ucieka się Ifigenia, 
jest zapewnienie Greczynek, że po własnym uwolnieniu zadba 
także o ich wolność. Jest to naturalnie bardzo mocny argument, 
ponieważ daje kobietom nadzieję na powrót do wytęsknionej 
ojczyzny i tym bardziej łączy ich los z losem bohaterki i jej brata. 
Przypieczętowaniem argumentacji Ifigenii jest następująca w koń-
cowej części jej mowy hiketeia (w. 1067–1074): 

 
swqe‹sa d', æj ¨n kaˆ sÝ koinwnÍj tÚchj,  

sèsw s' ™j `Ell£d'. ¢ll¦ prÒj se dexi©j  
s� kaˆ s� ƒknoàmai, s� d� f…lhj parh…doj,  
gon£twn te kaˆ tîn ™n dÒmoisi filt£twn  

mhtrÕj patrÒj te kaˆ tšknwn ÓtJ kure‹.  
t… fatš; t…j Ømîn fhsin À t…j oÙ qšlein–  
fqšgxasqe–taàta; m¾ g¦r a„nousîn lÒgouj  
Ôlwla k¢gë kaˆ kas…gnhtoj t£laj121.   
 
Poeta ponownie odwołuje się w tej sztuce do aktu błagalne-

go, który jest „spełniany przez osoby szukające pomocy bądź 
ratunku. W tradycji greckiej uważany był za rodzaj rytuału, do 
którego odwoływali się częstokroć wygnańcy lub osoby znajdu-
jące się w niebezpieczeństwie, starając się w ten sposób zapew-

                  
121 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1067–1074: 

Gdy się ocalę, ty mój los podzielisz, 
Bo cię do Grecji sprowadzę; na rękę 
Prawą zaklinam cię, na twarz kochaną, 
Na twe kolana, na to, co jest w domu 
Ojcu i matce najmilsze, na dzieci. 
Co mi powiecie? Kto się godzi, kto, nie? 
Powiedzcie mi to. Jeśli odmówicie, 
Zginęłam razem z mym nieszczęsnym bratem.  
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nić sobie wsparcie tych, do których się zwracali. Akt hiketei 
łączył się zwykle z gestami błagalnymi, jakimi było dotknięcie 
kolan czy podbródka osoby błaganej, którą starano się zobowią-
zać do wysłuchania próśb. Bezpośredni kontakt z błaganym 
dawał błagalnikom nietykalność i póki trwał, mogli oni bez-
piecznie zanosić swoje prośby, bez obawy, że zostaną odpędzeni 
czy zabici. Hiketeia funkcjonowała zatem na podobnej zasadzie 
jak azyl, który gwarantował błagalnikom nietykalność. Zdarzało 
się bowiem, że szukali oni schronienia w miejscach świętych – 
przy ołtarzach bądź świątyniach bogów, i stąd kierowali swoje 
prośby o ratunek”122. W mowie Ifigenii pojawiają się wszystkie 
najważniejsze elementy aktu błagalnego, któremu w spektaklu 
musiały zapewne towarzyszyć odpowiednie gesty, sygnalizowa-
ne przez tekst sztuki. Można sobie zatem wyobrazić, jak silne 
wrażenie mogła zrobić na publiczności ta scena, zwłaszcza że 
widzowie doskonale znali podobne sceny, pochodzące z wielkich 
tragedii Ajschylosa czy Eurypidesa123. Zamieszczenie aktu bła-
galnego w tragikomedii jest jeszcze jednym dowodem na to, jak 
często przy konstruowaniu tragikomedii sięgał Eurypides po 
sprawdzone już wcześniej w tragedii elementy dramaturgii. To 
też dowodzi, że obie te formy dramatu posiadają wiele płasz-
czyzn wspólnych, niezależnie od różnic, jakie między nimi wy-
stępują.  

Akt błagalny Ifigenii odniósł zamierzony skutek. Chór za-
pewnił o swojej lojalności i zachowaniu tajemnicy, przywołując 
na świadka Dzeusa jako najwyższą instancję boską, która gwa-

                  
122 J. Czerwińska, Dramaturgiczny wymiar aktu „hiketei” w „Hiketides” Eu-

rypidesa (L’aspect dramatique du rite de „hiketeia” dans „Le Suppliantes” 
d’Euripide) [w:] Euterpe, Terpsichore, Erato. Liryka grecka i jej recepcja, red. 
M. Wróbel, „Classica Wratislaviensia” 26 (2005), s. 113. 

123 Doskonałymi przykładami, ilustrującymi ukazywanie aktów błagal-
nych, które wykorzystywał już Homer (Ilias, XXIV 477 n.), mogą być Błagalnice 
Ajschylosa, w których został ukazany rytuał błagalny Danaid, oraz Błagalnice 
Eurypidesa, gdzie akt hiketeia został przedstawiony poprzez mit, dotyczący 
pośmiertnych losów siedmiu wodzów, którzy zginęli pod murami Teb.  
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rantuje dochowanie przysiąg (w. 1075–1077). Trzecie epeisodion 
zamyka protagonistka modlitwą do swojej patronki, bogini 
Artemidy. Prosi ją o wsparcie i zgodę na przewiezienie jej posągu 
do Aten. Przyniesie to ocalenie Ifigenii i Orestesowi, zaś bratu 
bogini, Apollonowi, pozwoli nadal cieszyć się wiarygodnością 
jego przepowiedni i odzyskaniem siostry, gdy jej posąg z ziemi 
barbarów powróci do ojczyzny. Do wypowiedzi protagonistki 
wprowadza więc poeta raz jeszcze motyw podwójnego rodzeń-
stwa, boskiego i ludzkiego. Przywołanie go staje się okazją do 
ponownego zaakcentowania budowanej przez dramaturga sy-
metrii formalnej. Tym razem służy ona pokazaniu roli, jaką  
w toku akcji sztuki pełnią obie siostry: Ifigenia, która jest ukaza-
na jako spiritus movens intrygi, Artemida zaś jako postać, od 
której wsparcia ma teraz zależeć wcielenie w życie planowanej 
ucieczki.  

Tymczasem nadzieja na odzyskanie wolności i powrót do 
Grecji budzą w brankach jeszcze głębszą tęsknotę za ojczyzną. 
Kobiety podnoszą więc tęskny lament, który F. Ferrari wiąże  
z odczuwaną przez nie zazdrością wobec Ifigenii, mającej już 
wkrótce wrócić do domu rodzinnego124. A. Lesky zaś zauważa, że 
„w tym ślicznym przykładzie Eurypidejskiej liryki dominuje 
motyw wprowadzony już na końcu pierwszego stasimonu. 
Kobiety tęsknią za Delos (a); jak bolesna jest pamięć dnia, kiedy 
odebrano im wolność (a\); ty, pani, jedziesz teraz do domu przy 
dźwiękach liry Apollona i fletni Pana (b); gdybym tylko miała 
skrzydła, aby polecieć do mojej ojczyzny i zatańczyć w kręgu 
(b\)!”125 

Warto zwrócić uwagę, że Eurypides otwiera pieśń Chóru 
przywołaniem mitu o Alkyone (w. 1089–1095): 

 
Ôrnij, § par¦ petr…naj                                 
pÒntou deir£daj, ¢lkuèn,  

                  
124 F. Ferrari, op. cit., s. 129.  
125 A. Lesky, op. cit., s. 472. 
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œlegon oŁton ¢e…deij,  
eÙxÚneton xuneto‹j bo£n,  
Óti pÒsin kelade‹j ¢eˆ molpa‹j, 
™gè soi parab£llomai  
qr»nouj, ¥pteroj Ôrnij […]126.  
 
Historia tej nieszczęśliwej bohaterki127, która, opłakując 

swojego męża, zasłynęła z tęsknych pieśni, staje się inspiracją dla 
śpiewu branek. Kobiety porównują się do niej, lamentując nad 
własnym losem, bo jest on jeszcze straszniejszy od tego, który jej 
przypadł w udziale. Alkyone, jako zimorodek, w którego została 
przemieniona przez bogów, miała przynajmniej skrzydła. One 
zaś, jak bezskrzydły ptak (¥pteroj Ôrnij, w. 1095), nie mogą 
ulecieć do kochanej ojczyzny. Pozostają im zatem tylko treny 
(qr»nouj w. 1095), które zawodzą żałośnie.  

                  
126 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1089–1096: 

Ptaszko, która przy skalnych 
Rafach morza zawodzisz 
Żałosny jęk, Alkyono! 
Płacz dobrze zrozumiały dla tych, co wiedzą, 
Że pieśniami zawsze opłakujesz małżonka! 
Trenami moimi z tobą współzawodniczę 
Ja, ptaszka bezskrzydła […].  

127 Opowieść o Alkyone została przedstawiona między innymi przez 
Apollodorosa (Bibliotheca I, 52, 7), u którego czytamy: 'AlkuÒnhn dł KÁux 
œghmen `EwsfÒrou pa‹j. oátoi dł di' Øperhf£neian ¢pèlonto· Ð młn g¦r t¾n 
guna‹ka œlegen “Hran, ¹ dł tÕn ¥ndra D…a, ZeÝj dł aÙtoÝj ¢pwrnšwse, kaˆ 
t¾n młn ¢lkuÒna ™po…hse tÕn dł k»uka. Pisał o niej również Hyginus (Fabulae, 
65): ALCYONE. Ceyx Hesperi siue Luciferi et Philonidis filius cum in naufragio 
periisset, Alcyone Aeoli et ‹A›eg‹i›ales filia uxor eius propter amorem ipsa se in 
mare praecipitauit; qui deorum misericordia ambo in aues sunt mutati quae 
alcyones dicuntur. hae aues nidum oua pullos in mare septem diebus faciunt 
hiberno tempore; mare his diebus tranquillum est, quos dies nautae alcyonia 
appellant. Obszerną wersję nieco zmienionego mitu odnajdujemy w Metamor-
fozach Owidiusza (XI 410 n.) w pięknej opowieści o miłości małżonków, która 
pokonała nawet śmierć ‒ oboje zostali przemienieni w zimorodki po tragicznej 
śmierci Keyksa. 
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W tragediach greckich było zjawiskiem powszechnym za-
mieszczanie poza wiodącym mitem, który tworzył warstwę 
fabularną sztuki, także mitów dodatkowych. Dramaturdzy przy-
woływali je w celu objaśniania opisywanych sytuacji oraz wzbo-
gacania treści utworu. Fabularna warstwa dramatu zyskiwała  
w ten sposób na klarowności i bogactwie. Te dodatkowe opowie-
ści mitologiczne miały więc charakter egzemplifikacyjny i orna-
mentacyjny. Podobnie jest w przypadku omawianej pieśni Chóru, 
którą poeta przedstawia w Ifigenii w kraju Taurów.  

Liryczny zaśpiew Chóru wypełnia całe trzecie stasimon. Za-
myka on równocześnie pierwszą część wprowadzanego przez 
poetę motywu intrygi, którym jest planowanie ucieczki. Kiedy jej 
koncepcja została już ustalona, bohaterowie przystępują do jej 
realizacji. 

Czwarte epeisodion staje się prawdziwym popisem wirtuo-
zerii dramaturga przy kreowaniu roli protagonistki sztuki. I nie 
chodzi tu tylko o to, że znów znajduje się ona w centrum uwagi 
widzów oraz rozgrywających się wydarzeń, bo przecież w całej 
sztuce, w tym także w planowaniu intrygi, taką pełniła funkcję. 
Rzecz raczej w tym, w jaki sposób prowadzi rozmowę z władcą 
Taurów, wcielając w życie punkt po punkcie zaplanowane wcze-
śniej posunięcia. Jest postacią, która dominuje na scenie. Skupia 
na sobie całą uwagę i z godną podziwu precyzją rozgrywa sytua-
cję. W żadnym momencie nie daje się zaskoczyć swojemu roz-
mówcy, który podąża dokładnie tam, gdzie ona sobie tego życzy. 
Przytomność umysłu i błyskotliwe riposty sprawiają, że w tej 
części sztuki jej rola jest doprawdy popisowa.  

Należy podkreślić, że niebagatelną rolę w budowaniu oma-
wianej sceny odgrywa ironia, a także wprowadzane przez Eury-
pidesa dwuznaczności. Poeta posługuje się nimi z wielkim wy-
czuciem, wyraźnie uwypuklając vis comica rozmowy toczącej się 
pomiędzy Ifigenią a władcą Taurydy, który w przeciwieństwie do 
widza jest zupełnie niezorientowany w sytuacji, jaka rozgrywa 
się z jego udziałem. Widzowie, znając plany intrygi, z niecierpli-
wością, ale i zainteresowaniem, śledzą wypadki sceniczne, chcąc 
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poznać bliższe szczegóły wprowadzania w życie mechanema 
bohaterki.  

Scenę otwiera Toas, który wkracza w otoczeniu swej świty. 
Swoją kwestię rozpoczyna od pytania o kapłankę bogini, choć 
jest on zainteresowany przede wszystkim tym, czy dopełniła już 
obrządku ofiarnego (w. 1153–1155): 

 
poà 'sq' ¹ pulwrÕj tînde dwm£twn gun¾  
`Ellhn…j; ½dh tîn xšnwn kat»rxato;  

¢dÚtoij ™n ¡gno‹j sîma l£mpontai pur…128. 
 
Na pytania króla odpowiada obecny na scenie Chór, który 

anonsuje pojawienie się kapłanki. Użycie w jego wypowiedzi 
formy deiktycznej pozwala sądzić, że w tym samym momencie ze 
świątyni wychodzi Ifigenia, na którą wskazują kobiety z Chóru 
(w. 1356):  

 
¼d' ™st…n, ¼ soi p£nt', ¥nax, ™re‹ safîj129. 
 
Jej wejście pozwala Chórowi uniknąć odpowiedzi na dalsze 

pytania Toasa. Zamiast tego pada dwuznaczne stwierdzenie, że 
sama Ifigenia poinformuje władcę o wszystkim. Nie sposób nie 
dostrzec ironii, jaka kryje się w słowach kobiet, które – podobnie 
jak publiczność – oczekują spodziewanej sceny zwodzenia króla.  

Widok wychodzącej z sanktuarium kapłanki z posągiem Ar-
temidy wprawił w zdumienie Toasa, o czym świadczy jego 
reakcja. Pyta bowiem o powód takiego postępowania. Ifigenia 
jednak zwleka z odpowiedzią. Nakazuje tylko królowi, żeby nie 
zbliżał się do niej, enigmatycznie dodając, że w tym, co robi, 
kieruje się pobożnością (w. 1161).  

                  
128 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1153–1155: 

Gdzież jest strażniczka świątyni, Greczynka? 
Czy poświęciła obcych na ofiarę? 
Czy ciała płoną już w świętym przybytku? 

129 Ibidem, w. 1156: 
Jest, władco, sama na wszystko odpowie. 
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Zarówno sposób zjawienia się na scenie, jak i zachowanie 
protagonistki są od początku wręcz prowokacyjne. Spotyka się to 
oczywiście z przewidywaną przez nią reakcją króla, który z coraz 
większą determinacją pragnie wyjaśnić zaistniałą sytuację. Na 
dopytywania Toasa Ifigenia ma już gotową odpowiedź. Powodem 
wyniesienia boskiego wizerunku z sanktuarium jest – jak utrzy-
muje – zdumiewające zjawisko samoistnego obrócenia się posą-
gu, co tłumaczy przyprowadzeniem do świątyni dotkniętych 
zmazą ofiar (w. 1165): 

 
brštaj tÕ tÁj qeoà p£lin ›draj ¢pestr£fh130. 
 
Dalej Ifigenia puszcza jeszcze bardziej wodze fantazji, wma-

wiając zdumionemu królowi, że posąg, obracając się, jeszcze 
zamknął oczy (w. 1167): 

 
aÙtÒmaton· Ôyin d' Ñmm£twn xun»rmosen131.  
 
Jej odpowiedź jest wręcz komiczna i aż trudno uwierzyć, że 

Toas przyjmuje ją bez zastrzeżeń. A jednak przyjmuje, kontynu-
ując rozmowę, która w istocie go ośmiesza. Eurypides kreuje 
bowiem jego wizerunek nieomal jak postać bohatera komiczne-
go, który znakomicie sprawdziłby się w którejś ze sztuk Arysto-
fanesa.  

Przemyślana strategia Ifigenii w konfrontacji z łatwowierno-
ścią władcy Taurów w istocie nie pozostawia mu szans na odkry-
cie prawdy o knutym podstępie. W scenie tej widzimy bowiem 
doskonałe zilustrowanie opinii, którą nieco wcześniej wyraził 
Orestes. Komentując plan intrygi siostry, z wielkim podziwem 
odniósł się on do niezwykłej wręcz biegłości kobiet w przygoto-
wywaniu podstępów (w. 1032): 

                  
130 Ibidem, w. 1165:  

Posąg bogini znowu się odwrócił. 
131 Ibidem, w. 1167:  

Sam – na dodatek jeszcze zamknął oczy. 
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deinaˆ g¦r aƒ guna‹kej eØr…skein tšcnaj132. 
 
O zasadności tego stwierdzenia możemy się przekonać  

w trakcie toczącej się między Ifigenią i Toasem stychomytii. Nie 
dość, że bohaterka skutecznie zwodzi króla, to jeszcze swoją 
przebiegłością potrafi wzbudzić w nim niekłamany podziw dla 
własnej mądrości (w. 1180): 

 
sof»n s' œqreyen `Ell£j, æj Ésqou kalîj133. 
 
Nie jest to jedyna wypowiedź króla, w której expressis verbis 

wyraża on swój szacunek dla przenikliwości umysłu i pobożności 
protagonistki. Nieco dalej przedmiotem jego pochwały również 
staną się te właśnie przymioty Ifigenii, powód podziwu i dumy 
całego miasta: 

 
d…kaioj hØsšbeia kaˆ promhq…a (w. 1202)134. 
æj e„kÒtwj se p©sa qaum£zei pÒlij (w. 1214)135. 
 
Ocena Toasa jest oczywiście zasługą przemyślanych argu-

mentów Ifigenii, w których ewidentne kłamstwa zostały tak 
umiejętnie przemieszane z prawdą, by mogły uchodzić za nie-
podważalne. Informacja o matkobójstwie jednego z pojmanych, 
którego imię Ifigenia oczywiście zataja przed władcą, oraz wia-
domość o tym, że jej brat żyje, to prawda, ale towarzyszące temu 
wieści na temat przebywania Orestesa w Argos, gdzie żyje nadal 
również jego ojciec, Agamemnon, to elementy należące już do 
knutej intrygi.  

                  
132 Ibidem, w. 1032:  

Wielkie są z kobiet mistrzynie w podstępach. 
133 Ibidem, w. 1180: 

Tyś tego doszła, mądra córko Grecji. 
134 Ibidem, w. 1202: 

Słusznie. Pobożnaś i przewidująca. 
135 Ibidem, w. 1214: 

Słusznie podziwia ciebie całe miasto. 
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Przeprowadzanej intrydze dodają wiarygodności rzucane 
niekiedy od niechcenia uwagi, z którymi – przynajmniej z pozoru 
– nie sposób się nie zgodzić. Z taką sytuacją mamy do czynienia 
wówczas, gdy Ifigenia, dla uśpienia czujności władcy, deklaruje  
w dalszej części rozmowy swoją nienawiść do Grecji, obarczając 
ją winą za mord w Aulidzie. Jak zauważa F. Ferrari, samo oszu-
stwo jest w tym przypadku możliwe, ponieważ opiera się na 
prawdopodobnym założeniu, że Ifigenia rzeczywiście nienawidzi 
wszystkich Greków za to, że została przez nich złożona w ofierze. 
Twierdzenie Ifigenii jest zatem równocześnie i wiarygodne,  
i fałszywe136.  

W konwencji prawdopodobieństwa lokuje się również przed-
stawiony Toasowi plan oczyszczeń boskiego posągu, ponieważ 
logicznie wypływa on z nakreślonej przez kapłankę sytuacji. 
Jeńców i posąg Artemidy należy – jak twierdzi – poddać sakral-
nym ablucjom: jeńców, żeby zmyć z nich zmazę matkobójstwa, 
posąg, by oczyścić go ze skalania w wyniku kontaktu z nimi. 
Zarówno miejsce, jak i sposób dokonywania obrzędowych 
oczyszczeń pełnią istotną funkcję w planach ucieczki. Ifigenia 
musi zatem uzasadnić władcy taki przebieg rytualnych zacho-
wań, by mogły one umożliwić całej trójce bohaterów opuszcze-
nie wraz z posągiem kraju Taurów. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje tu pomysł Ifigenii, by wszyscy mieszkańcy Taurydy 
pozostali w domach: tylko tak nie dosięgnie ich zmaza, jak prze-
konuje kapłanka. Po powiadomieniu króla o takim trybie zacho-
wań, jaki towarzyszyć ma bezpiecznemu dokonaniu obrzędów, 
Ifigenia uroczystym tonem ogłasza wszystkim obywatelom, by 
trzymali się z dala od skalanych zmazą jeńców. W ten sposób 
pozbywa się de facto świadków swoich dalszych posunięć, a tym 
samym otwiera sobie drogę do swobodnego realizowania intrygi 
(w. 1226–1233): 

 
™kpodën d' aÙdî pol…taij toàd' œcein mi£smatoj,  
e‡ tij À naîn pulwrÕj ce‹raj ¡gneÚei qeo‹j  

                  
136 F. Ferrari, op. cit., s. 130.  
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À g£mon ste…cei sun£ywn À tÒkoij barÚnetai,  
feÚget', ™x…stasqe, m» tJ prospšsV mÚsoj tÒde.  
ð DiÕj Lhtoàj t' ¥nassa parqšn', Àn n…yw fÒnon  
tînde kaˆ qÚswmen oá cr», kaqarÕn o„k»seij dÒmon,  
eÙtuce‹j d' ¹me‹j ™sÒmeqa. t¥lla d' oÙ lšgous', Ómwj  
to‹j t¦ ple…on' e„dÒsin qeo‹j so… te shma…nw, qe£137.  
 

Gdyby nie okoliczności towarzyszące jej słowom, można by 
je uznać za pełne powagi i troski o dobro Taurów. Jednak kon-
tekst sprawia, że podszyta ironią wypowiedź protagonistki na-
biera komicznego wręcz wydźwięku. Jej wzniosły ton przechodzi 
w pompatyczność, co doskonale odczytuje publiczność w teatrze, 
świadoma przecież prawdziwych intencji prowadzonej przez 
Ifigenię gry. Widzowie, rozpatrując sytuację z poziomu swej 
wiedzy, z rozbawieniem obserwują, a równocześnie delektują się 
tym, jak dalece niektóre spośród dramatis personae nieświadome 
są prawdziwego sensu wydarzeń, w które są uwikłane.  

Eurypides buduje zatem w tej sztuce sytuacje, w których do-
chodzi do zarysowania wyraźnej rozbieżności pomiędzy postawą 
bohatera a postawą widza138. Zachodzący między nimi dystans 
służy poecie do wykreowania ironicznej warstwy sztuki. Z uwagi 
zaś na charakter omawianego dramatu ironia staje się ważnym 
nośnikiem jego tragikomicznej formy.  

                  
137 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1226–1233: 

Wzywam obywateli: „Z daleka od zmazy!” 
Jeżeli któryś z odźwiernych ma mieć czyste dłonie 
Dla bogów, jeśli ktoś zechce zawrzeć związek albo 
Kobieta ma urodzić – niech od nas odstąpią, 
Żeby na nich nie spadło tutaj pokalanie. 
Zeusa, Latony córko, panno i władczyni, 
Jeśli z krwi ich oczyszczę przed ofiarą, w czystym 
Mieszkać będziesz przybytku, my zaznamy szczęścia.  
Tyle. Bogowie wiedzą więcej, o bogini!  

138 H.E. Barnes, Greek Tragicomedy [w:] Twentieth century interpretations 
of Euripides’ Alcestis, ed. J.R. Wilson, New Jersey 1968, s. 25.  
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Widzimy to w misternie tkanej przez Ifigenię sieci intryg  
i kłamstw, w której ważną rolę odgrywa ironia, świetnie odczy-
tywana przez widzów, a przy tym doskonale współgrająca z ca-
łością wypowiedzi protagonistki. Przykładem tego jest solenne 
zapewnienie, że nigdy by nie ważyła się na zdjęcie z cokołu 
posągu bogini, gdyby nie ciążyły na niej obowiązki kultowe 
najwyższej wagi (w. 1201): 

 
oÙ g£r pot' ¥n nin ºr£mhn b£qrwn ¥po139. 
 
W podobny ton wpisują się słowa Toasa, który, po raz ko-

lejny wyrażając swój podziw dla kapłanki, chwali ją za troskę  
o miasto (w. 1212):  

 
eâ ge khdeÚeij pÒlin140. 
 
Protagonistka w natychmiastowej, ironicznej ripoście pod-

kreśla, że przedmiotem troski są przede wszystkim jej bliscy. 
Ironię jej słów potęguje fakt, że Toas do siebie odnosi zapewnie-
nia Ifigenii (w. 1213): 

 
If. kaˆ f…lwn g' oÞj de‹ m£lista. Qo. toàt' œlexaj e„j ™mš141.    
 
Apogeum ironii znajdujemy jednak w lakonicznym stwier-

dzeniu, w którym protagonistka z udaną powagą ostrzega Toasa, 
że nie można ufać Grekom (w. 1205): 

 
pistÕn `Ell¦j oŁden oÙdšn142. 

                  
139 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1201:  

Bobym jej nigdy z cokołu nie zdjęła… 
140 Ibidem, w. 1212: 

Pięknie dbasz o miasto. 
141 Ibidem, w. 1213: 

If.: I o tych, co mi bliscy. Toas: To o mnie tak mówisz? 
142 Ibidem, w. 1205: 

Grekom ufać nie można! 
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Istotnie, sama Ifigenia jest najlepszym przykładem tego, że 
pokładanie wiary w prawdomówność Greków to lekkomyślność. 
Zdaniem F. Ferrariego zastosowana przez dramaturga ironia 
tragiczna łapie władcę Taurów w pułapkę double bind143, kiedy 
to właśnie Ifigenia, prawdziwa mistrzyni ceremonii prowadzonej 
intrygi, informuje króla, by pochopnie nie obdarzał Greków 
zaufaniem. Ironiczny sens jej słów pozostaje jednak dla niego 
całkowicie nieczytelny, zaś o zasadności ostrzeżenia kapłanki 
Toas przekona się już wkrótce. 

Konkludując poczynione obserwacje na temat wprowadze-
nia do akcji sztuki motywu intrygi, należy z całym przekonaniem 
stwierdzić, że sposób konstruowania przez tragika argumentacji 
Ifigenii jest niezwykle precyzyjny i przemyślany. Budowanie 
argumentów, opartych równocześnie na prawdzie i fałszu, po-
zwala używać ich z wielką swobodą, ponieważ noszą one zna-
miona wiarygodności. Jeśli dodamy do tego jeszcze dwuznaczno-
ści czy ironię, które raz po raz pojawiają się w wypowiedziach, to 
otrzymamy perfekcyjnie skonstruowany przez dramaturga 
wywód zgodny z zasadami logiki i prawdopodobieństwa. Ukazu-
je on niezwykłą biegłość retoryczną Eurypidesa, z której przecież 
słynęły jego sztuki. Posługując się retoryką, tragik wielokrotnie 
ujawnia jednak, jak niebezpieczną jest ona sztuką, jeśli nie przy-
świecają jej szlachetne motywy. Stał tu zatem na stanowisku 
podobnym do tego, jakie reprezentował Gorgiasz. Sofista ten 
uważał bowiem, że retoryka może być właściwym narzędziem 
przekonywania jedynie w przypadku człowieka, „który wie, co 
słuszne i niesłuszne, który ma określony stosunek do świata 
wartości”144. Tego zaś, kto jej „niesłusznie używa, nienawidzić się 
godzi i wygnaniem karać i śmiercią”145. Eurypides wielokrotnie 
ukazuje kulisy demagogicznych aspektów sztuki wymowy, jak 
ma to miejsce chociażby w przypadku Odysa w Hekabe czy 
Eteoklesa w Fenicjankach. Są to jednak dramaty, w których 

                  
143 F. Ferrari, op. cit., s. 130.  
144 J. Gajda, Sofiści, Warszawa 1989, s. 116.  
145 Platon, Gorgiasz, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1958, 457c. 
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kwestia ta została naświetlona przez poetę zgodnie z tragicznym 
wymiarem wspomnianych utworów. W przypadku Ifigenii w kraju 
Taurów użyta w tej sztuce retoryka nie nosi znamion tragicz-
nych, bo ani charakter sztuki nie jest taki, ani jej temat. Poeta 
pozwala sobie zatem na lekkie potraktowanie tej – poważnej 
skądinąd dla niego – kwestii, na co by sobie nie pozwolił  
w tragediach pokroju Hekabe czy Fenicjanek.  

Tymczasem wraz z zakończeniem wartkiej stychomytii po-
między Ifigenią a Toasem, poeta zamyka początkową część 
realizacji planów ucieczki z Taurydy. Końcowa nastąpi wówczas, 
gdy Ifigenia i obaj Grecy udadzą się na wybrzeże i tam podejmą 
próbę odpłynięcia do Grecji, o czym widz dowie się z relacji 
Posłańca w exodos sztuki.  

Zgodnie z tym, co zostało zaznaczone na początku omawia-
nia kwestii spisku i intryg, motyw ten zostaje wprowadzony 
przez dramaturga w trzech kolejnych częściach. Są to: obmyśla-
nie planu spisku, następnie jego realizacja (na tę część składa się 
omówiona scena zwodzenia i zaprezentowane już wcześniej 
próby odpłynięcia bohaterów od brzegów Taurydy), a wreszcie 
wykrycie intrygi.  

Zdemaskowanie podstępu następuje w exodos sztuki. Zna-
cząca rola przypada tu w udziale Posłańcowi i on właśnie rozpo-
czyna tę część dramatu. Przejęty niesionymi władcy Taurydy 
wieściami, wbiega na scenę, rozpytując o Toasa. Jego gwałtowne 
wtargnięcie i pospiesznie zadawane pytania Eurypides skontra-
stował z wyczuwalną od momentu jego pojawienia spokojną, 
nieomal spowolnioną reakcją Przodownicy Chóru (w. 1288): 

 
t… d' œstin, e„ cr¾ m¾ keleusqe‹san lšgein146.  
 
Kobieta nie podziela podekscytowania Posłańca. Zamiast te-

go bez większego zainteresowania zadaje tylko konwencjonalnie 

                  
146 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1288: 

Cóż to, czy wolno samej się zapytać? 
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brzmiące pytanie o to, co się stało. Postawa Przodownicy jest 
oczywiście całkowicie zrozumiała dla widza, który, podobnie jak 
ona, jest doskonale zorientowany w sytuacji i może pozwolić 
sobie na spokojne oczekiwanie dalszego rozwoju spodziewanych 
przez siebie zdarzeń. Takie poprowadzenie akcji daje poecie 
możliwość skontrastowania dynamiki, wpisanej w rolę Posłańca, 
ze statycznym charakterem partii Przodownicy Chóru. 

Kontrast ten widoczny jest podczas całej ich rozmowy,  
o czym świadczą kolejne, nerwowo wypowiadane słowa Posłań-
ca (w. 1289–1292): 

 
beb©si froàdoi d…ptucoi nean…ai  
'Agamemnone…aj paidÕj ™k bouleum£twn  
feÚgontej ™k gÁj tÁsde kaˆ semnÕn brštaj  

labÒntej ™n kÒlpoisin `Ell£doj neèj147.     
 
Z przejęciem mówi on o zbiegłych z Taurydy młodzieńcach 

greckich, którzy na skutek podstępu córki Agamemnona porwali 
jeszcze ze świątyni posąg bogini, by zawieźć go do Hellady.  

Z udanym zdziwieniem reaguje Przodownica Chóru na słowa 
Posłańca, mówiąc, że opowiada jakąś trudną do uwierzenia hi-
storię (w. 1293–1294): 

 
¥piston eŁpaj màqon· Ön d' „de‹n qšleij  
¥nakta cèraj, froàdoj ™k naoà suqe…j148.       
 
Po pierwszych, pełnych rezerwy słowach Przodownicy, na-

stępuje jej dalsza wypowiedź, która jednak świadczy już o celo-

                  
147 Ibidem, w. 1289–1292: 

Nie ma ich, zbiegli już obaj młodzieńcy 
Przez podstęp córki Agamemnonowej, 
Uciekli z kraju i posąg czcigodny 
Uwieźli w głębi helleńskiego statku. 

148 Ibidem, w. 1293–1294: 
Rzecz nie do wiary – lecz ten, kogo chciałeś 
Widzieć, pan kraju, wyszedł ze świątyni. 



Część II. „Ifigenia w karaju Taurów” – dramaturgiczne środki tragikomedii 

 

279 

wej dezinformacji Posłańca. Kobieta zaprzecza, jakoby władca 
Taurydy miał przebywać w świątyni i dodaje, że Posłaniec powi-
nien go poszukać w innym miejscu. Gdy zaś go znajdzie, będzie 
mógł o wszystkim opowiedzieć królowi (w. 1296–1297): 

 
oÙk ‡smen· ¢ll¦ ste‹ce kaˆ d…wkš nin  
Ópou kur»saj toÚsd' ¢paggele‹j lÒgouj149.      
 
Wypowiedź ta w sposób naturalny nasuwa skojarzenia  

z wcześniejszą sceną, w której Ifigenia prosiła Chór o milczenie. 
Tu jednak widzimy, że Przodownica poszła o krok dalej niż 
wynikało to ze złożonej wcześniej obietnicy. Zachowanie milcze-
nia byłoby tylko wyrazem pasywnego podejścia Chóru do roz-
grywającej się akcji. Tymczasem kobieta aktywnie się w nią 
włącza, przyjmując współudział w intrydze, podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku Chóru w Ofiarnicach Ajschylosa. Jak 
zauważa R.R. Chodkowski, „Chór bowiem skłania piastunkę, by 
zmieniła polecenie królowej i poprosiła Ajgistosa o przybycie bez 
świty. Kobiety chcą ułatwić Orestesowi jego trudne zadanie. Chór 
w Ofiarnicach ponownie wkracza w przebieg akcji. Nie jest  
to zgodne ze zwykłym zachowaniem się chóru w tragedii grec-
kiej, chóru jako osób stojących poza akcją”150. Spostrzeżenia  
R.R. Chodkowskiego na temat nietypowego zachowania chóru  

                  
149 Ibidem, w. 1296–1297: 

Nie wiemy. Idź już, poszukaj go, wtedy 
Tam, gdzie go znajdziesz, wszystko mu opowiesz. 

150 R.R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994, s. 233. Należy 
tu dodać, że po raz pierwszy Chór włączył się do akcji tej sztuki w scenie 
poprzedzającej modlitwy Elektry przy grobie ojca, Agamemnona. Wówczas 
Przodownica Chóru radzi Elektrze: „Przy ofierze za tych się módl, co go miłują” 
(Ajschylos, Elektra, w. 120). O scenie tej pisze R.R. Chodkowski: „Jest bezradna 
[sc. Elektra – J. Cz.] i dlatego zwraca się do kobiet z chóru o wskazówki, jak ma 
postąpić przy składaniu ofiar […]. Na te prośby chór nie może pozostać obojęt-
ny. Włącza się do akcji, radząc dziewczynie szczerą modlitwę o błogosławień-
stwo zmarłego dla jego przyjaciół i o nadejście mściciela, by dokonał zemsty na 
zabójcach” (R.R. Chodkowski, Ajschylos…, s. 218). 
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w Ofiarnicach Ajschylosa stają się w pełni adekwatne w odnie-
sieniu do sytuacji opisywanej w Ifigenii w kraju Taurów.  

Natychmiastowy atak na kobiety jest reakcją Posłańca na 
słowa Chóru, który próbuje go zwodzić tak, jak robiła to wcze-
śniej Ifigenia z łatwowiernym Toasem (w. 1298–1299): 

 
Ðr©t', ¥piston æj gunaike‹on gšnoj·  

mštesti cØm‹n tîn pepragmšnwn mšroj151. 
 

Pierwsza część postawionego Chórowi zarzutu ma w istocie 
charakter ogólny, ponieważ dotyczy zdradliwej natury kobiecego 
rodu. Druga część odnosi się już tylko do niewolnic greckich, 
tworzących Chór. Posłaniec oskarża je o współudział w rozgry-
wających się zdarzeniach. Jego atak na kobiety może się wydać 
zaskakujący, ponieważ nic go nie zapowiadało: we wcześniej-
szych wypowiedziach sługi Toasa nie znajdujemy bowiem żadnej 
sugestii na temat nielojalności kobiet wobec władcy. Nie oznacza 
to oczywiście, że wprowadzenie tego motywu jest nieprzemyśla-
nym posunięciem poety. Przeciwnie, z punktu widzenia drama-
turgii odgrywa ono znaczącą rolę. Zademonstrowany przez Po-
słańca brak zaufania do kobiet, po pierwsze, przyspiesza ujaw-
nienie udziału Chóru w knutej intrydze; po drugie, może świad-
czyć o przenikliwości, z jaką mężczyzna łączy fakty: zdradę 
Ifigenii z zachowaniem Chóru, pozostającego w bliskich relacjach 
z kapłanką (kobiety są przecież jej rodaczkami). Mając zaś  
w pamięci przedstawioną chwilę wcześniej rozmowę Toasa  
z Ifigenią, nie można oprzeć się wrażeniu, że poeta celowo de-
monstruje w tej scenie bystrość umysłu Posłańca w porównaniu 
z ukazaną już łatwowiernością króla. Bez trudu można zauważyć 
różnicę, jaka zachodzi pomiędzy naiwnością władcy a przenikli-
wością jego prostego sługi. Ten kontrast uwypukla cechy Toasa, 

                  
151 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1298–1299: 

Jakże zdradliwe jest plemię niewieście! 
Wyście też miały udział w tych zdarzeniach! 
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stając się przyczynkiem do konstruowania jego wizerunku  
w sztuce. 

Ujawnienie królowi Taurydy spisku następuje w dalszej czę-
ści omawianej sceny. Pomimo zapewnień Chóru, że w świątyni 
nie ma władcy, dobijania Posłańca do sanktuarium Artemidy 
odniosły skutek: w drzwiach pojawił się Toas. Został on najpierw 
poinformowany o kłamstwach Chóru (w. 1310–1311), a następ-
nie o podstępie kapłanki (w. 1313–1316): 

 
¹ ne©nij ¿ 'nq£de  

bwmo‹j par…stat', 'Ifigšnei', œxw cqonÕj  
sÝn to‹j xšnoisin o‡cetai, semnÕn qe©j  
¥galm' œcousa· dÒlia d' Ãn kaq£rmata152. 
 
Posłaniec rzeczowo powiadomił króla, że dokonywany przez 

Ifigenię rytuał oczyszczeń był tylko częścią jej planu intrygi i miał 
na celu ucieczkę z Taurydy jej samej i obu obcych, a także kra-
dzież posągu bogini.  

O ile pierwsza wypowiedź sługi jest tylko krótkim doniesie-
niem o tym, co się stało, o tyle druga szeroko zapoznaje Toasa  
z tym, jak do tego doszło. Posłaniec opisuje bowiem wszystkie 
okoliczności, które doprowadziły do ucieczki. Dowiadujemy się 
wówczas, że ludzie władcy zgodnie z jego rozkazem towarzyszyli 
Ifigenii na wybrzeże morskie, gdzie miały się odbyć sakralne 
oczyszczenia. Kiedy już tam dotarli, zostali jednak przez nią 
odprawieni pod pozorem tajności obrzędów (w. 1327–1332): 

 
™peˆ prÕj ¢kt¦j ½lqomen qalass…aj,  
oá naàj 'Oršstou krÚfioj Ãn ærmismšnh,  

¹m©j mšn, oÞj sÝ desm¦ sumpšmpeij xšnwn  
œcontaj, ™xšneus' ¢postÁnai prÒsw  

                  
152 Ibidem, w. 1313–1316:  

 Dziewczyna, co ołtarz 
W pieczy swej miała tutaj, Ifigenia, 
Uciekła z kraju z obcymi i posąg 
Zabrała święty. Obrzęd był podstępem. 
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'Agamšmnonoj pa‹j, æj ¢pÒrrhton flÒga  
qÚousa kaˆ kaqarmÕn Ön metóceto153. 

 

Posłańcowi, jak mówi, wydało się dziwne już to, że sama Ifi-
genia prowadziła jeńców zakutych w kajdany. Jednak zarówno 
on, jak i pozostali usłuchali jej poleceń i oddalili się z miejsca,  
w którym miały być dokonywane akty rytualne. Z relacji sługi 
wynika, że ludzie Toasa skryli się jednak w pobliżu: nie widzieli 
wprawdzie tego, co się wówczas działo, ale słyszeli wszystko. 
Świadczy o tym dalsza część jego relacji, która przynosi nowe 
szczegóły (w. 1333–1338): 

 
          aÙt¾ d' Ôpisqe dšsm' œcousa to‹n xšnoin  
œsteice cers…. kaˆ t£d' Ãn Ûpopta mšn,  
½reske mšntoi so‹si prospÒloij, ¥nax.  
crÒnJ d', †n' ¹m‹n dr©n ti d¾ doko‹ plšon,  
¢nwlÒluxe kaˆ katÍde b£rbara  
mšlh mageÚous', æj fÒnon n…zousa d»154.     
 
W relacji sługi wyraźnie pojawia się zaniepokojenie, spowo-

dowane przebiegiem czynności rytualnych. Dotyczy to zwłaszcza 
sposobu zachowania Ifigenii, który miał na celu, jak podkreśla 
mężczyzna, zmylenie czujności Taurów, przebywających w pobliżu.  

                  
153 Ibidem, w. 1327–1332: 

 Gdyśmy już wyszli na morskie wybrzeże, 
Gdzie tajnie okręt Oresta zawinął, 
Nam, cośmy obcych w pętach tam przywiedli, 
Z twego rozkazu dała znak, by odejść, 
Agamemnona córka, żeby ogień 
Tajnie rozniecić, dokonać oczyszczeń. 

154 Ibidem, w. 1333–1338: 
 Sama łańcuchy obu obcych dzierżąc, 
Idzie za nimi. To już było dziwne, 
Lecz słudzy twoi, panie, usłuchali. 
Później, by zmylić nas jakimś obrządkiem, 
Wydała okrzyk, potem pieśń zawiodła 
Barbarów, niby oczyszczeń zaklęcie.  
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Pomimo obaw, że jeńcy mogą spróbować ucieczki, i pomimo 
niepokojów o bezpieczeństwo kapłanki, która przebywała prze-
cież sama z obcymi na wybrzeżu, mężczyźni przez dłuższy czas 
nie opuszczali swej kryjówki. W końcu jednak postanowili wyjść 
z ukrycia, by sprawdzić, jak się rzeczy mają (w. 1339–1344):  

 
          ™peˆ d� darÕn Ãmen ¼menoi crÒnon,  
™sÁlqen ¹m©j m¾ luqšntej oƒ xšnoi  

kt£noien aÙt¾n drapštai t' o„co…ato.  

fÒbJ d' § m¾ crÁn e„sor©n kaq»meqa  
sigÍ· tšloj d� p©sin Ãn aØtÕj lÒgoj  
ste…cein †n' Ãsan, ka…per oÙk ™wmšnoij155.         
 
Widok, jaki ukazał się ich oczom, wstrząsnął nimi do głębi. 

Gdy ujrzeli okręt grecki, który próbował odpłynąć z jeńcami, 
Ifigenią i posągiem, w jednej chwili zrozumieli całą intrygę.  

Z przedstawionego opisu wynika, że scenę ujawnienia Toa-
sowi planu ucieczki poeta konstruuje bardzo starannie, rozkłada-
jąc ją na dwie części. W pierwszej (w. 1313–1316) znajdujemy 
lakoniczną informację, która zawiera jedynie najważniejsze 
fakty, druga zaś jest bogata w szczegóły, rozlewna. Posłaniec 
snuje bowiem swoją opowieść, uwzględniając nie tylko przebieg 
zdarzeń na wybrzeżu, ale także odczucia, jakie one wzbudziły  
u sług Toasa, ukrytych w pobliżu. Opisuje ich niepokój, spowo-
dowany barbarzyńskimi okrzykami kapłanki, jej pieśniami i za-
klęciami.  

Taki sposób poprowadzenia sceny wykrycia intrygi pozwalał 
równocześnie poecie na wprowadzenie dodatkowych informacji 
na temat przebiegu wydarzeń, które przewidywał plan ucieczki. 

                  
155 Ibidem, w. 1339–1344: 

 Gdyśmy już dłuższy czas tam przesiedzieli, 
Lęk nas ogarnął: czy więźniowie czasem 
Nie zbiegli albo jej nam nie zabili? 
Bojąc się ujrzeć to, czego nie wolno, 
Siedzimy cicho. W końcu się zgadzamy 
Pójść tam, gdzie oni, choć nie pozwolono.  



INNOWACJE MITOLOGICZNE I DRAMATURGICZNE EURYPIDESA 

 

284 

Do tej pory publiczność znała bowiem tylko w zarysach zamie-
rzenia kapłanki. Nie znała jednak szczegółów ich przeprowadze-
nia. Widzowie musieli więc z zaciekawieniem przysłuchiwać się 
relacji Posłańca, dzięki której mogli odtworzyć sobie obraz tego, 
co rozegrało się poza sceną.  

 
 

4.6. Eksponowanie melodramatycznych wątków,  
wzbogacających fabułę 

 
Tragikomiczny styl dramatów Eurypidesa określany bywał 

jako melodramatyczny. Do takiego definiowania sztuk poety 
przyczyniło się, bez wątpienia, to, że brak w nich było tematu 
tragicznego156. Fakt ten tłumaczy – zdaniem H.D.F. Kitto – „za-
równo regularną formę, jak i znakomite wykończenie tych sztuk 
oraz owo połączenie patosu i melodramatyzmu z komizmem”157.  

W melodramatyczny nurt Ifigenii w kraju Taurów wpisuje się 
– poza sygnalizowanymi już wcześniej nawiązaniami do auliodz-
kiej ofiary z Ifigenii – motyw miłości rodzeństwa oraz ekspono-
wany równie wyraźnie jak on motyw przyjaźni. Oczywiście nie 
same motywy przesądzają o ich melodramatycznym tonie, ale 
tragikomiczne tło dramatów, które sprawia, że w sztuce tej – jak 
uważa Kitto – „nic nie jest tragiczne. […] W tym nowym świetle 
teatralnej konwencji sceny patetyczne zostają z lekka podszyte 
konwencjonalnością”158, a zatem tracą swój tragiczny wymiar. 
Dzieje się tak również dlatego, że tragikomiczna forma dramatu 
niczego nie doprowadza do ostateczności; nie ma tu zbrodni czy 
śmierci, a tylko zagrożenie nimi. Należy o tym pamiętać, gdy 
będziemy czytać podkreślane w sztuce deklaracje poświęceń  
w imię przyjaźni lub miłości braterskiej czy siostrzanej. Ani 

                  
156 Kwestię związku, jaki zachodzi pomiędzy brakiem w tragikomedii wiel-

kiego tematu tragicznego a regularną formą tragikomedii podejmuję w Zakończeniu. 
157 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 291.  
158 Ibidem, s. 291. 
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rodzeństwo, ani przyjaciele nie muszą tu przecież za siebie 
umierać, choć gotowość taką wyrażają. Z tego powodu ich sło-
wom ujęta została siła tragiczności, której miejsce zajmuje 
wspomniany już konwencjonalizm.  

W wielu miejscach sztuki Eurypides z wyraźną uwagą kreśli 
motyw przyjaźni, łączącej Orestesa i Pyladesa. Należy przy tym 
zaznaczyć, że poeta zadbał o to, by wydobyć kwestię obustronnej 
przyjaźni i wzajemnej lojalności bohaterów. Widzimy to w po-
szczególnych scenach, które dają dramaturgowi okazję do zade-
monstrowania uczuć przyjaźni i wierności zarówno przez Ore-
stesa, jak i przez Pyladesa.  

Pierwszą z takich sytuacji znajdujemy już na początku sztuki. 
Poznajemy ją dzięki relacji Wolarza, który opisywał Ifigenii 
pojmanie przybyłych do Taurydy dwu obcych młodzieńców.  
W jego dynamiczną opowieść wplata poeta partię o wyraźnie 
lirycznym charakterze, która na chwilę spowalnia relację pastu-
cha. Gdy po ataku szału Orestes runął na ziemię, Pylades z wielką 
troską zaopiekował się swoim przyjacielem (w. 310–314): 

 
 ¤teroj d� to‹n xšnoin  
¢frÒn t' ¢pšyh sèmatÒj t' ™thmšlei  
pšplwn te prouk£lupten eÙp»nouj Øf£j,  
karadokîn m�n t¢piÒnta traÚmata,  

f…lon d� qerape…aisin ¥ndr' eÙergetîn159.   
 
Ta wzruszająca scena ujawnia oddanie Pyladesa, okazane 

przyjacielowi w chwili zagrożenia. Nie bacząc na niebezpieczeń-
stwo, pozostał on przy Orestesie, którego ochraniał przed ata-
kami Taurów.  

                  
159 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 310–314: 

 […] ten drugi z obcych 
Twarz mu ociera, troszczy się o niego, 
Okrywa ciało pięknie tkanym płaszczem 
I zważa, by go nie dosięgły ciosy, 
Przyjacielowi świadcząc te usługi. 
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Inną okazję do podkreślenia związku przyjaźni Orestesa i Py-
ladesa daje dramaturgowi scena, w której Ifigenia próbuje do-
wiedzieć się, kim są obcy przyprowadzeni do niej jako nowe 
ofiary dla Artemidy (w. 497–498): 

 
If. pÒteron ¢delfë mhtrÒj ™ston ™k mi©j;  
Or. filÒtht… g'· ™sm�n d' oÙ kasign»tw, gÚnai160.   
 
Na pytanie kapłanki, czy młodzieńcy są braćmi, Orestes od-

powiada, że łączą ich braterskie związki przyjaźni, choć nie są to 
związki krwi.  

Znacznie częściej pojawia się motyw przyjaźni Orestesa i Py-
ladesa w dalszej części sztuki. Tym razem poeta podkreśla 
wzajemność związku, łączącego bohaterów, ponieważ, jak wyni-
ka ze słów Orestesa, obaj gotowi byli na poświęcenia w imię swej 
przyjaźni: Pylades – wyruszając z Orestesem na niebezpieczną 
wyprawę do Taurydy, Orestes zaś – nie chcąc skorzystać z okazji 
bezpiecznej z niej ucieczki. Dowiadujemy się o tym podczas 
rozmowy młodzieńców z Ifigenią, gdy Orestes odrzuca propo-
nowaną mu wolność w zamian za dostarczenie listu. Wyjaśniając 
przyczyny odmowy, zaznacza, że nie byłby w stanie znieść 
ciężaru śmierci Pyladesa, który podjął przecież trud wyprawy, by 
mu towarzyszyć (w. 598–600):  

 
tÕ g¦r sfagÁnai tÒnde moi b£roj mšga.  
Ð naustolîn g£r e„m' ™gë t¦j sumfor£j,  

oátoj d� sumple‹ tîn ™mîn mÒcqwn c£rin. 

oÜkoun d…kaion ™p' ÑlšqrJ tù toàd' ™m�  
c£rin t…qesqai kaÙtÕn ™kdànai kakîn

 161 . 

                  
160 Ibidem, w. 497–498: 

Ifigenia:   Czyście wy bracia, dzieci jednej matki? 
Orestes:   Bracia z przyjaźni, ale nie rodzeni. 

161 Ibidem, w. 598–602: 
Śmierć jego ciężko ciążyłaby na mnie. 
Jam był sternikiem okrętu nieszczęścia, 
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Byłoby, zdaniem Orestesa, niegodziwością porzucenie teraz 
przyjaciela i zatroszczenie się jedynie o własne bezpieczeństwo. 
Dlatego Orestes, chcąc ochronić życie przyjaciela, sam decyduje 
się umrzeć. Proponuje więc Ifigenii, żeby z listem do Argos mógł 
pojechać Pylades, zyskując w ten sposób ocalenie (w. 603–605): 

 
¢ll' ìj genšsqw· tùde m�n dšlton d…dou·  

pšmyei g¦r ”Argoj, éste soi kalîj œcein·  
¹m©j d' Ð crÇzwn kteinštw162. 
 
Orestes podkreśla następnie, że życie Pyladesa jest dla niego 

nie mniej cenne niż jego własne. Dla uwypuklenia wagi swoich 
słów wypowiada gnomę, która głosi, że wstydem i podłością jest 
pozostawienie przyjaciół w nieszczęściu, a ratowanie z opresji 
siebie samego (w. 605–608): 

  
 t¦ tîn f…lwn  
a‡sciston Óstij katabalën ™j xumfor¦j  
aÙtÕj sšsJstai. tugc£nei d' Ód' ín f…loj,  
Ön oÙd�n Âsson À 'm� fîj Ðr©n qšlw163.  
 

Te piękne deklaracje, wpisujące się w podstawowe kanony 
wartości greckiej kultury, musiały z pewnością budzić uznanie 
publiczności. Można jednak wątpić, by, z uwagi na tragikomiczny 
charakter sztuki, wzbudzały u widzów takie emocje, jakie mo-
głyby wzbudzać, gdyby padały w tragedii.  

                  
On ze mną wespół dzielił trud żeglugi.  
To niegodziwe, żebym ja z tej matni 
Uchodził cało, a jego pogrążał. 

162 Ibidem, w. 603–605: 
 Niech tak się stanie – oddaj ten list jemu, 
On go do Argos poniesie, jak pragniesz, 
A mnie, niech kto zechce, zabije. 

163 Ibidem, w. 605–608: 
 Najszpetniej, 
Gdy ktoś przyjaciół opuści, z pułapki 
Sam się ocala. To jest mój przyjaciel, 
Którego życia jak własnego pragnę. 
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W podobny sposób mogła być odebrana przez widownię 
myśl Pyladesa, której poeta również nadał charakter gnomiczny. 
Komentując wypowiedź Chóru, który z pewną zazdrością mówi  
o szczęśliwym powrocie Pyladesa do ojczyzny (w. 647–649), 
bohater wypowiada gorzkie słowa. Stwierdza, że nie do pozaz-
droszczenia jest los tych, którym umierają przyjaciele (w. 650): 

 
¥zhl£ toi f…loisi, qnVskÒntwn f…lwn164.  
 
Ta myśl zostanie rozwinięta przez Pyladesa w dalszej partii 

sztuki. Oprócz pięknej deklaracji wspólnej z przyjacielem śmier-
ci, Pylades mówi o hańbie i pomówieniach, które spadną na 
niego, jeśli pozwoli umrzeć Orestesowi, a sam uratuje się  
z opresji. Obawia się, że nie braknie ludzi, którzy posądzą go  
o zdradę, a może nawet o zabicie przyjaciela z powodu korzyści, 
jakie mógłby z tego odnieść. Jako mąż Elektry Pylades odziedzi-
czyłby bowiem po śmierci Orestesa władzę królewską. Lękając 
się tego rodzaju zarzutów, woli więc wybrać śmierć niż życie 
okryte wstydem (w. 674–686): 

 
a„scrÕn qanÒntoj soà blšpein ¹m©j f£oj·  
koinÍ t' œpleusa . . . de‹ me kaˆ koinÍ qane‹n.  
kaˆ deil…an g¦r kaˆ k£khn kekt»somai  
”Argei te Fwkšwn t' ™n poluptÚcJ cqon…,  
dÒxw d� to‹j pollo‹si–polloˆ g¦r kako…–  
prodoÝj sesùsqa… s' aÙtÕj e„j o‡kouj mÒnoj  
À kaˆ foneÚsaj ™pˆ nosoàsi dèmasi  
·£yai mÒron soi sÁj turann…doj c£rin,  
œgklhron æj d¾ s¾n kasign»thn gamîn.  
taàt' oân foboàmai kaˆ di' a„scÚnhj œcw,  
koÙk œsq' Ópwj oÙ cr¾ sunekpneàsa… mš soi  
kaˆ sÝn sfagÁnai kaˆ purwqÁnai dšmaj,  
f…lon gegîta kaˆ foboÚmenon yÒgon165.    

                  
164 Ibidem, w. 650:  

Śmierci przyjaciół ich druhom nie zazdrość! 
165 Ibidem, w. 674–686: 

Gdy zginiesz, dla mnie hańba świat oglądać. 
Z tobą płynąłem, niech więc umrę z tobą, 



Część II. „Ifigenia w karaju Taurów” – dramaturgiczne środki tragikomedii 

 

289 

O melodramatycznym charakterze tych słów świadczy już 
choćby to, że ich żarliwość nie znajduje odzwierciedlenia w de-
cyzjach Pyladesa, przedstawionych przez Eurypidesa w dalszej 
części sztuki. Daje się on bowiem przekonać argumentom Ore-
stesa, godząc się na wyjazd z Taurydy z listem Ifigenii. Takie 
rozwiązanie, podyktowane tragikomicznym charakterem sztuki, 
było jednak konieczne ze względów dramaturgicznych. Pozwala-
ło poecie na poprowadzenie sztuki zgodnie z jego zamysłem i na 
efektowne spointowanie w scenie rozpoznania, gdy Pylades 
wręczył list Ifigenii swojemu przyjacielowi, do którego pismo 
adresowano.  

Motyw przyjaźni miał zatem do spełnienia ważne funkcje  
w strukturze dramatu. Przede wszystkim służył wykreowaniu 
tragikomicznego charakteru tej sztuki, w której melodramatycz-
na warstwa odgrywała przecież znaczącą rolę. Poza tym dał 
Eurypidesowi okazję do zamieszczenia kilku ulubionych i często 
stosowanych przez niego gnom, które ze względu na kontekst 
całości sztuki także wpisywały się w klimat tragikomedii.  

Podobną funkcję w kreowaniu melodramatycznego charak-
teru Ifigenii w kraju Taurów pełni też motyw miłości rodzeństwa. 
Jako bardzo ważny element budowanej przez poetę dramaturgii 
sygnalizuje się go przez całą sztukę. Z uwagi na to, że ma istotny 
wpływ na kierunek poprowadzenia akcji, pojawiał się już przy 
omawianiu wcześniej przedstawionych kwestii, począwszy od 
snu protagonistki i składania przez nią ofiar w intencji brata, 

                  
By mnie i tchórzem nie zwano, i podłym 
W Argos, w rozlicznych kotlinach Fokidy. 
Wielu osądzi – a większość jest podła –  
Żem ciebie zdradził, by się sam ocalić, 
Lub zabił pośród klęsk twojego domu, 
Ażeby władzę królewską zagarnąć 
Z prawa dziedzictwa, bom mężem twej siostry. 
Tego się lękam i tego się wstydzę, 
I – tak być musi – z tobą oddam ducha, 
Razem nas zarżną i spalą na stosie, 
Bom twój przyjaciel i boję się hańby.  
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poprzez obszerne wprowadzenie do sceny anagnorismos i samo 
rozpoznanie, następnie przez wszystkie etapy mechanema, a skoń-
czywszy na wspólnej ucieczce rodzeństwa z Taurydy.  

W sposób najbardziej bodaj spektakularny motyw wzajem-

nej miłości Orestesa i Ifigenii został ukazany w zakończeniu 

sceny rozpoznania i dlatego odwołam się tylko do tego miejsca 

sztuki. Rodzeństwo pada sobie wówczas w ramiona, czule za-

pewniając się o miłości, oddaniu i szczęściu wzajemnego odnale-

zienia (w. 828–833): 
 
If. ð f…ltat', oÙd�n ¥llo, f…ltatoj g¦r e Ł ,  

œcw s', 'Oršsta, thlÚgeton [cqonÕs] ¢pÕ patr…doj  
'ArgÒqen, ð f…loj.  

Or. k¢gè se t¾n qanoàsan, æj dox£zetai.  
kat¦ d� d£kru, kat¦ d� gÒoj ¤ma car´  
tÕ sÕn not…zei blšfaron, æsaÚtwj d' ™mÒn166. 

 
Ich słowa wyrażają tym większe wzruszenie i radość, że każ-

de z nich przeświadczone było o śmierci tego drugiego. 

W obraz braterskiej i siostrzanej miłości wpisują się dekla-

racje wzajemnego poświęcenia życia, zamieszczone w nieco 

dalszej części omawianej sceny w wypowiedziach Ifigenii. Roz-

ważając możliwości wyjścia z opresji, za najlepszy wariant uznaje 

początkowo uratowanie brata od śmierci, co zagwarantować 

może tylko odesłanie go do ojczyzny. Równocześnie zdaje sobie 

sprawę, że przeprowadzenie takiego planu będzie oznaczało jej 

dobrowolną zgodę na śmierć w Taurydzie (w. 1003–1006): 

                  
166 Ibidem, w. 828–833: 

Ifigenia: 

 Miły, to wszystko, tyś jest mój najdroższy! 

 Jesteś, Oreście, z dalekiej ojczyzny, 

 Z Argos najmilszy! 

Orestes: 

 Ja witam ciebie, coś niby to zmarła, 

 I łzy mi trysły, i jęk się rozlega, 

 Łzy twe powieki roszą tak jak moje. 
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sÝ d' ¨n tÕ sautoà qšmenoj eâ nÒstou tÚcoij.  
oÙ m»n ti feÚgw g', oÙdš s' e„ qane‹n creën  
sósasan· oÙ g¦r ¢ll' ¢n¾r m�n ™k dÒmwn  
qanën poqeinÒj, t¦ d� gunaikÕj ¢sqenÁ167. 
 
Swoją gotowość poświęcenia życia za brata Ifigenia kończy 

gnomą, która obrazuje grecki sposób myślenia na temat wartości 
życia mężczyzny i kobiety, tak właściwy społeczeństwom patry-
linearnym, w których mężczyzna staje się gwarantem przedłuże-
nia rodu. Wraz ze śmiercią ostatniego męskiego potomka kończy 
się i sam ród.  

Na złożoną przez Ifigenię deklarację śmierci dla ratowania 
życia brata Orestes odpowiada w podobny sposób: w żadnym 
wypadku nie zgodzi się na takie poświęcenie ze strony siostry. 
Jeśli więc mieliby umrzeć, to tylko razem, bo on nie mógłby 
przyjąć takiej ofiary (w. 1007–1011):  

 
oÙk ¨n geno…mhn soà te kaˆ mhtrÕj foneÚj·  
¤lij tÕ ke…nhj aŒma· koinÒfrwn d� soˆ  
kaˆ zÁn qšloim' ¨n kaˆ qanën lace‹n ‡son.  
¥xw dš g', ½nper kaÙtÕj ™ntauqo‹ perî,  
prÕj oŁkon, À soà katqanën menî mšta168. 
 
Komentując ukazany w tej sztuce motyw miłości rodzeń-

stwa, J. Łanowski zauważa: „Warto tu podkreślić ten rys obycza-
jowości greckiej, nie zatarty po dziś dzień, ścisły związek siostry  

                  
167 Ibidem, w. 1003–1006: 

Ty mógłbyś jeszcze mieć szczęśliwy powrót. 
Ja się nie waham i ocalę ciebie. 
Nawet gdy zginąć przyjdzie. Śmierć mężczyzny 
To strata domu – kobieta rzecz mała! 

168 Ibidem, w. 1007–1011: 
Miałbym mordercą być ciebie i matki? 
Jej krwi wystarczy! Sercem przywiązany 
I żyć, i umrzeć pragnę razem z tobą. 
Wezmę cię, jeśli sam stąd zdołam uciec, 
Do domu, lub też z tobą śmierć poniosę. 
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i brata, i poczucie odpowiedzialności jednego za drugie, najsilniej 
może ukazane w Antygonie Sofoklesa, gdzie bohaterka dla spra-
wy brata poświęca własne życie”169. 

Szlachetne intencje i żarliwe deklaracje złożenia własnego 
życia w ofierze w Ifigenii w kraju Taurów nie pociągają jednak za 
sobą ostatecznych konsekwencji. Nie mamy przecież do czynie-
nia z tragedią, ale tragikomedią, w której melodramatyczny 
sposób poprowadzenia wątku przyjaźni i miłości rodzeństwa 
służy podkreśleniu przyjętej w niej konwencji. Sprowadza się 
ona do eksponowania wielkich słów i gestów bohaterów, których 
sytuacja nie zmusza do wcielania ich w życie. Jednak zarówno 
słowa, jak i gesty pozostają wielkimi, pozwalając publiczności 
delektować się nimi.  

 
 

4.7. Wyraziste, lecz schematyczne portrety bohaterów 
 
Tym, co tragikomedię łączy z komediową formą dramatu, 

jest eksponowanie wyrazistych, niekiedy wzajemnie skontra-
stowanych, ale schematycznie ujętych portretów dramatis perso-
nae. Kreślenie takich wizerunków wpisuje się w przyjętą dla 
tragikomedii konwencję, w której schematyczność charaktery-
styki zajmuje zwykle miejsce jej psychologicznego pogłębienia. 
Jednak w przypadku niektórych dramatis personae, zwłaszcza 
kobiecych, Eurypides nie zawsze rezygnuje z tego aspektu ich 
postaci, przez co czyni je jeszcze bardziej interesującymi i pla-
stycznymi. Tak było, gdy tworzył wizerunek Alkestis, i tak postą-
pił, kreując – wykraczającą niekiedy poza tragikomiczną kon-
wencję – rolę Ifigenii. W Ifigenii w kraju Taurów opisywane 
postacie są z reguły stonowane. Nie ma tu spektakularnych 
kontrastów czarno-białych charakterów. Nawet król Taurów, 
barbarzyńca, który stoi na straży sprzecznych z greckim prawem 
gościnności praw, zakładających składanie krwawych ofiar z gości, 

                  
169 J. Łanowski, op. cit., s. 234.  
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nie jest spodziewanym czarnym charakterem. Przeciwnie, w swoim 
zachowaniu – jak stwierdza H.D.F. Kitto – „jest miły i nieoczeki-
wanie rozważny”170. Pozostałe trzy postacie – Ifigenia, Orestes  
i Pylades – zostały przykrojone stosownie do ról, jakie im przy-
padły, ale bez większych niespodzianek.  

Ifigenia 

Ifigenia jako protagonistka dramatu zasadniczo mieści się  
w wyznaczonej dla niej konwencji. Niechętna wobec nałożonych 
na nią obowiązków święcenia krwawych ofiar z ludzi okazuje im 
szlachetne współczucie, litując się nad ich losem. Akme tej po-
stawy osiąga, zdaniem Guido Paduano, wówczas, gdy z powodu 
domniemanej śmierci brata postanowiła znienawidzić Greków.  
I tego żąda wręcz od siebie, kiedy dowiaduje się o pojmaniu 
dwóch jeńców greckich. Jednak od chwili ich ujrzenia całkowicie 
zmienia się jej nastawienie do nich171: nakazywana sobie niena-
wiść zmienia się w głębokie uczucie sympatheia. Uczony dodaje 
następnie, że w rytualnej zabójczyni Eurypides zobrazował  
w istocie osobę bodaj najlepszą, najbardziej wyrozumiałą i wielko-
duszną w całym swoim teatrze172. Istotnie, Ifigenia jest wrażliwa 
i delikatna pomimo pełnionej funkcji: wzdraga się przed barba-
rzyńskimi ofiarami, wyrażając swój krytyczny stosunek do 
Artemidy, dla której są one składane.  

W konwencji tego dramatu mieści się też obraz Ifigenii jako 
czułej, troskliwej i oddanej siostry. Okazując Orestesowi swoje 
uczucia, w imię których gotowa jest poświęcić życie, nie jest 
jednak wobec niego bezkrytyczna. Kategorycznie sprzeciwia się 
jego absurdalnym, w jej odczuciu, pomysłom. Z nieukrywaną 
odrazą odrzuca propozycję zabicia króla (w. 1020–1023), którą 
podsunął Orestes. O ile jest w stanie przystać, jak zauważa Guido 
Paduano, na przemoc intelektualną, którą uważa za niezbędną  
                  

170 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 303. 
171 G. Paduano, op. cit., s. 130.  
172 Ibidem, s. 130.  
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w planach ucieczki, o tyle zabójstwo władcy Taurydy zostaje 
natychmiast wykluczone przez protagonistkę z uwagi na po-
tworność pogwałcenia prawa gościnności173. „Nie będzie poma-
gała, stwierdza A. Lesky, w planie zamordowania króla. W jej oÙk 
¨n duna…mhn· („nie potrafię”, 1023) wydają się wybrzmiewać 
cechy Ifigenii Goethego”174. Jednak nie tylko szacunek dla boskich 
praw gościnności, o których pisze G. Paduano, był powodem 
odrzucenia pomysłu brata. Ifigenia kierowała się jeszcze czymś 
innym, co wypływało z jej relacji z królem. W czasie pobytu 
wśród barbarzyńców Toas był dla niej kimś w rodzaju opiekuna, 
khdemèn, a to zobowiązywało ją do przestrzegania podstawo-
wych zasad lojalności wobec niego. Wprawdzie plan zakładał 
oszukanie władcy, lecz było to podyktowane wyższą konieczno-
ścią – fundamentalnymi w kulturze greckiej związkami krwi –  
i nie wykluczało elementarnej troski o życie króla.  

W postawie Ifigenii poeta eksponuje zatem nie tylko jej emo-
cjonalny, głęboki związek z bratem, ale też krytycyzm, którym 
kieruje się zarówno w ocenie sytuacji, jak i przy podejmowaniu 
decyzji. Należy też zwrócić uwagę na cechującą ją szlachetność  
i lojalność, które nie pozwalały jej ani na zlekceważenie zobowią-
zań wobec króla, ani na pogwałcenie świętego prawa gościnności. 

Słusznie zatem zauważa Gennaro Perrota, że Ifigenia, którą 
zaprezentował Eurypides, jest charakterem głęboko ludzkim  
i uniwersalnym. Nie mniej niż Medea i Fedra oddaje, jego zda-
niem, głębię psychologicznych zainteresowań poety. Poza tym, 
gdy poeta przygotowywał Ifigenię w kraju Taurów, cechował się 
większą przenikliwością i oryginalnością niż wówczas, gdy pisał 
Medeę i Hippolyta175. Z tego zapewne powodu, tworząc postać 
Ifigenii, celowo wykreował jej pogłębiony wizerunek, który 

                  
173 Ibidem, s. 130.  
174 A. Lesky, op. cit., s. 472.  
175 G. Perrota, Studi euripidei. I. L’Elena e l’Ifigenia taurica di Euripide, 

„Studi Italiani di Filologia Calassica” 6 (1928), s. 51–52. 
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przekraczał niekiedy ramy przewidziane dla skonwencjalizowa-
nej roli tragikomicznego jedynie bohatera.  

Wyraźniejszym rysem jej charakteru jest nienawiść do 
wszystkich tych, którzy przyczynili się do złożenia jej w ofierze  
w kotlinach Aulidy. Szczególną nienawiścią pała oczywiście do 
Heleny i Menelaosa, ale też do wieszczka Kalchasa, Odysa czy 
Achillesa176. Wypytuje o nich Orestesa w rozmowie, która przy-
biera charakter wartkiej stychomytii. Przebiega ona nieomal  
w całości według schematu: jednowersowe pytanie i również 
jednowersowa odpowiedź. Sam sposób poprowadzenia przez 
Eurypidesa tej rozmowy służy ukazaniu charakteru protagonist-
ki: jej pytania i komentarze są rzeczowe, a ona sama nie pozwala 
sobie na okazywanie emocji nawet wtedy, gdy dotyka spraw 
szczególnie dla siebie bolesnych. Przeciwnie, informacje o losach 
osób uwikłanych w wojnę trojańską, której sama stała się ofiarą, 
komentuje zwięźle, ograniczając się do lapidarnych, niekiedy 
kąśliwych, ale zawsze celnych uwag. Na temat Heleny pada z jej 
ust lakoniczne stwierdzenie: „Wstrętna! Nie tylko dla mnie, dla 
Hellady!” (ð m‹soj e„j “Ellhnaj, oÙk ™moˆ mÒnV w. 525). Na 
wieść o śmierci wieszcza Kalchasa wykrzykuje tylko: „Pani, jak 
dobrze!” (ð pÒtni', æj eâ w. 533). Te jej reakcje dotyczyły osób, 
które obarczała winą za swoją śmierć, choć bezpośrednio przy-

                  
176 W całej serii pytań, które stawia Ifigenia Orestesowi, pojawia się też py-

tanie o Odysa. O wrogim do niego nastawieniu protagonistki świadczy jej komen-
tarz, odnoszący się do informacji o tym, że bohater ten nie powrócił jeszcze  
z wyprawy trojańskiej do domu. Ifigenia mówi bowiem: „Niech zginie, nigdy nie 
zazna powrotu!” (Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 535). Do osób, które były 
zamieszane w wojnę trojańską i rzekomy ślub w Aulidzie, należał też Achilles,  
o którego losach pragnie się dowiedzieć bohaterka. Na wieść o jego śmierci 
Ifigenia stwierdza krótko: „Ślub był podstępem – ofiary to wiedzą!” (ibidem,  
w. 639). Trudno orzec, czy mówiąc te słowa, bohaterka za ofiarę aulidzkiego 
ślubu uznaje też Achillesa, czy tylko samą siebie. Kontekst skłaniałby raczej do 
uznania Achillesa winnym współudziału w sfingowanym ślubie, bo Ifigenia 
przywołuje go w jednym ciągu z innymi osobami jednoznacznie przez siebie 
oskarżanymi, choć jej wypowiedź expressis verbis tego nie potwierdza.  
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czynił się do niej jej ojciec, Agamemnon. Jednak na wiadomość  
o jego śmierci, która bardzo ją poruszyła, wydała z siebie bolesny 
jęk: „O, ja nieszczęśliwa!” (t£lain' ™gè w. 549).  

Tak charakterystyczna w omawianej stychomytii powścią-
gliwość Ifigenii dotyczyła także losów jej samej. Gdy Orestes 
wspomniał, że w kotlinach Aulidy zabito jego siostrę, jedynym 
komentarzem protagonistki były słowa: „Biedna i ona, i ojciec 
zabójca” (t£lain' ™ke…nh cæ ktanën aÙt¾n pat»r w. 565). Jej 
reakcja jest tu rzeczą niezwykłą zarówno z uwagi na dotknięcie 
bolesnego dla bohaterki tematu jej ojca, jak i aulidzkiej ofiary.  
Z zadziwiającą rezerwą zareagowała na wzmiankę o Aulidzie, 
choć tak częste przywoływania przez Ifigenię tych wydarzeń w in-
nych miejscach sztuki dowodzą, że było to dla niej wręcz trauma-
tyczne przeżycie, obsesyjnie powracające w jej wypowiedziach. 
Nie mniej interesująca jest jej reakcja dotycząca ojca. Pomimo 
tego, że Agamemnon został przez córkę uznany za zabójcę, to 
jednak fakt ten nie spowodował nienawiści do niego177.  

Spostrzeżenia te świadczą o tym, że Eurypides, nie pomijając 
całej emocjonalnej warstwy charakteru bohaterki, którą ekspo-
nuje w wielu miejscach sztuki, pragnął wydobyć w omawianej 
stychomytii z Orestesem także inny aspekt jej natury: rzeczo-
wość, powściągliwość i zdyscyplinowanie wewnętrzne nawet  
w sytuacjach szczególnie dla niej trudnych. Taki sposób wykre-
owania postaci bohaterki był celowym zamierzeniem dramatur-
gicznym, znajdującym uzasadnienie w dalszej akcji sztuki. Doty-
czy to zwłaszcza scen, ukazujących planowanie i prowadzenie 
przez nią intrygi, gdzie cechy, nakreślone we wcześniejszej 
stychomytii, znajdowały szczególne zastosowanie. Protagonistka 
staje się wówczas spiritus movens każdego z etapów mechanema: 

                  
177 Potwierdzeniem mogą tu być słowa, które bohaterka wypowiada  

w dalszej części sztuki: „Za to, że mnie pragnął zabić, Nie mam do ojca urazy, chcę 
zgody” (ibidem, w. 992–993). Należy też podkreślić, że w stychomytii z Oreste-
sem poruszenie tematu ojca wyraźnie zmienia ton wypowiedzi Ifigenii. Staje się 
on nieco bardziej emocjonalny, co świadczy o uczuciach, jakie córka żywi do 
ojca pomimo całego kontekstu, w jakim jest on wspominany, to znaczy Aulidy. 
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od układania różnych wariantów planu, aż po wcielanie ich  
w życie, zwłaszcza w scenach zwodzenia Toasa oraz odbywania 
aktu sakralnej ablucji. Do tego potrzebna była Eurypidesowi 
bohaterka, odznaczająca się inteligencją znacznie przewyższają-
cą inteligencję jej partnerów scenicznych. To zaś oznacza, że  
w sposobie kreowania protagonistki dramaturg poszedł drogą 
tylekroć sprawdzoną w jego tragediach, tworząc postać bohater-
ki niemal takiego formatu jak Medea. Wyposażył ją bowiem  
w potencjał dramaturgiczny, który w równym stopniu spraw-
dziłby się w formie tragicznej dramatu. A że tłem Ifigenii w kraju 
Taurów były wydarzenia o charakterze tragikomicznym, jedynie 
wymowa całości sztuki ulega zmianie, nie zaś kreacja głównej 
bohaterki.  

Orestes 

Stworzony przez Eurypidesa wizerunek Orestesa jest z punktu 
widzenia dramaturgii sztuki niezwykle interesujący. To postać 
wyrazista, o dużym potencjale dramaturgicznym, nakreślona  
z rozmachem i wymykająca się jednoznacznym ocenom. Niejed-
norodność konstrukcji tej dramatis persona sprawia, że – zwłasz-
cza w niektórych partiach sztuki – przykuwa uwagę widzów 
znacznie bardziej niż pozostali partnerzy sceniczni. Wiele w nim 
przerysowań i kontrastów, co zaznacza się zarówno w kreślo-
nym przez poetę charakterze tej postaci, jak i funkcji dramatur-
gicznej, którą ma do spełnienia. Orestes równocześnie wzrusza  
i śmieszy, budzi współczucie i wywołuje dystans ironii. Jest więc 
postacią i komiczną, i tragiczną zarazem. Patos bohatera płynnie 
przechodzi w komizm. Może właśnie dlatego tak doskonale wpisu-
je się w tragikomiczny klimat tej sztuki.  

Orestes to postać nieco neurotyczna. Balansuje bowiem mię-
dzy deklaracjami posłuszeństwa wobec Apollona, któremu po-
wierza swój los, a kierowanymi pod jego adresem oskarżeniami. 
Jako tułacz prześladowany przez Erynie za zabójstwo matki  
z ufnością oddaje się pod opiekę boga, oczekując rady jego 
wyroczni (w. 82–84): 
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™lqën dš s' ºrèthsa pîj trochl£tou  
man…aj ¨n œlqoim' ™j tšloj pÒnwn t' ™mîn,  
oÞj ™xemÒcqoun peripolîn kaq' `Ell£da […]178.  

 
Kiedy jednak przybywa „na święty grunt Feba” (w. 972), 

ośmiela się szantażować boga, składając przysięgę, że umrze 
przed jego świątynią, jeśli bóg nie wybawi go z nieszczęścia  
(w. 974–975): 

 
™pèmos' aÙtoà b…on ¢porr»xein qanèn,  

e„ m» me sèsei Fo‹boj, Ój m' ¢pèlesen179. 

 
Posłuszny słowom wyroczni (w. 976–981) udaje się wpraw-

dzie do Taurydy, ale na widok budzącego grozę sanktuarium 
Artemidy zarzuca Apollonowi, że za jego sprawą znalazł się  
w pułapce. Uważa, że zadanie zdobycia posągu Artemidy, które 
nakazał mu bóg, naraziło go na niebezpieczeństwo (w. 77–88): 

 
ð Fo‹be, po‹ m' aâ t»nd' ™j ¥rkun ½gagej  

cr»saj, ™peid¾ patrÕj aŒm' ™teis£mhn,  

mhtšra katakt£j, diadoca‹j d' 'ErinÚwn  

ºlaunÒmesqa fug£dej œxedroi cqonÕj  

drÒmouj te polloÝj ™xšplhsa kamp…mouj,  

™lqën dš s' ºrèthsa pîj trochl£tou  

man…aj ¨n œlqoim' ™j tšloj pÒnwn t' ™mîn,  

oÞj ™xemÒcqoun peripolîn kaq' `Ell£da. . . .  

sÝ d' eŁpaj ™lqe‹n TaurikÁj m' Órouj cqonÒj,  

œnq' ”Artem…j soi sÚggonoj bwmoÝj œcoi,  

                  
178 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 82–84: 

Więc się do ciebie udałem, pytając, 
Jak tę tułaczkę skończyć, gdzie kres trudów, 
Którem wycierpiał krążąc wciąż po Grecji.  

179 Ibidem, w. 974–975: 
Ducha w tym miejscu oddam, 
Gdy nie ocali mnie Feb, co mnie zgubił! 
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labe‹n t' ¥galma qe©j, Ó fasin ™nq£de  

™j toÚsde naoÝj oÙranoà pese‹n ¥po180. 
 
Oskarża więc boga o kłamliwe przepowiednie, obarczając go 

odpowiedzialnością za swoje nieszczęścia. Orestes butnie stwier-
dza, że Apollo, wstydząc się dokonanej za jego radą zbrodni, 
celowo wysłał go na pewną śmierć do Taurydy (w. 711–715): 

 
¹m©j d' Ð Fo‹boj m£ntij ín ™yeÚsato·  
tšcnhn d� qšmenoj æj prosètaq' `Ell£doj  
¢p»las', a„do‹ tîn p£roj manteum£twn.  
ú p£nt' ™gë doÝj t¢m¦ kaˆ peisqeˆj lÒgoij,  
mhtšra katakt¦j aÙtÕj ¢ntapÒllumai181. 
 
Zachowanie miotanego sprzecznościami bohatera oraz jego 

ambiwalentny stosunek do Apollona ujawniają zatem charakte-
ryzującą go niestabilność psychiczną. Popada on z jednej skraj-
ności w drugą: od zapewnień ufności w wyrocznię boga, którego 

                  
180 Ibidem, w. 77–88: 

Febie, do jakiej wiodłeś mnie zasadzki 
Swoją wyrocznią, gdym chciał mścić krew ojca 
I zabił matkę – gnały mnie Erynie, 
A jam uciekał, zbieg zewsząd pędzony, 
I tylem krętych zwędrował gościńców… 
Więc się do ciebie udałem, pytając, 
Jak tę tułaczkę skończyć, gdzie kres trudów, 
Którem wycierpiał krążąc wciąż po Grecji. 
Tyś rzekł, bym poszedł w tauryjskie granice 
Gdzie ma ołtarze twa siostra, Artemis, 
I porwał posąg jej, który – jak mówią –  
Miał do świątyni spaść niegdyś z niebiosów.  

181 Ibidem, w. 711–715: 
Skłamał mi Fojbos, chociaż jest prorokiem, 
Bo mnie podstępem jak najdalej z Grecji 
Wygnał, ze wstydu za swe dawne wróżby. 
Dałem mu wszystko, słów jego słuchałem, 
Zabiłem matkę, zgubiłem sam siebie! 
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woli się podporządkowuje, przechodzi w jednej chwili do pod-
ważenia jego boskiego autorytetu.  

W tym sposobie portretowania znajdujemy elementy, które 
u widzów mogą budzić szereg skojarzeń. Fakt, że akt matkobój-
stwa został dokonany przez Orestesa z polecenia Apollona182, 
staje się czytelnym odwołaniem do Ofiarnic Ajschylosa, zaś wy-
raźnie wyeksponowany przez poetę motyw krytyki boga w wy-
powiedziach bohatera może wiązać się ze sposobem przedsta-
wiania postaci Apollona w innych sztukach Eurypidesa, gdzie do 
głosu dochodzi kwestia aktualnych odniesień politycznych183. 

                  
182 Warto tu zwrócić uwagę na zachowanie Apollona po zabójstwie Klitaj-

mestry przez Orestesa. Zgodnie z tym, co oświadcza sam Orestes w dalszej 
części sztuki (ibidem, w. 939 n.), Feb czuwał nad nim, wspierając go także przed 
sądem w Atenach. A. Lesky zauważa, że „Orestes mówi o procesie przed 
Areopagiem: Apollo stanął po jego stronie i on sam został uniewinniony” (op. 

cit., s. 471). 
183 Dla interpretacji ukazanej w sztuce postaci boga Apollona ważnym 

elementem jest kwestia aktualnych odniesień politycznych. Znajdująca się  
w tragediach poety krytyka boga Apollona ma związek z postawą kapłanów 
delfickich w okresie wojny peloponeskiej, a wcześniej w okresie wojen per-
skich. Ich prospartańska, a wcześniej properska postawa była wówczas nie 
tylko tematem powszechnej dyskusji, ale i przedmiotem krytyki. Autorytet 
wyroczni delfickiej zaczął poważnie słabnąć, gdy Delfy zaczęły ingerować  
w politykę i konflikty zbrojne, które szczególnie często niepokoiły tamte czasy. 
W trakcie najazdów Persów Delfy prowadziły politykę wyraźnie sympatyzującą 
z tym mocarstwem, co wielu Greków uważało wręcz za zdradę narodową. Echa 
tych faktów przekazuje Herodot (Dzieje, VII 140 n.). Następnie, podczas wojny 
peloponeskiej, Delfy zaczęły ingerować w wewnętrzne konflikty Grecji, stając 
po stronie spartańskiej, której udzielały pomyślnych przepowiedni. Bardzo 
wyraźnie opisuje tę sytuację Tukidydes, pisząc, że Lacedemończycy wysłali 
poselstwo do Delf „z zapytaniem, czy korzystniej będzie wojnę prowadzić, czy 
nie. Bóg podobno odpowiedział, że […] sam, czy to proszony, czy nie proszony, 
będzie im pomagał” (Tukidydes, Wojna peloponeska, przekł. K. Kumaniecki, 
oprac. R. Turasiewicz, Wrocław 1991, I 18). Postawa wyroczni delfickiej 
przyczyniła się bez wątpienia do pojawiającej się w sztukach Eurypidesa 
krytyki bóstwa patronującego Delfom. Zamieszcza ją zwłaszcza w Andromasze, 
której polityczne podłoże jest kwestią bezsporną. Świadczą o tym chociażby 
antyspartańskie wypowiedzi, uznawane wręcz za inwektywę polityczną wobec 
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Przy tworzeniu postaci Orestesa poeta uwzględnia zatem pewne 
elementy, które nawiązują do wcześniejszej tradycji dramatur-
gicznej, co nie oznacza, że rezygnuje z nowatorskiego ich wyko-
rzystania. W tym przypadku Eurypides połączył ze sobą znane 
już motywy, ale przez sposób ich powiązania oraz przez dystans 
ironii, wpisany w tę dramatis persona, wykreował nieomal 
komiczny wizerunek bohatera. Takiej zaś postaci widzowie nie 
mogą traktować z równą powagą, z jaką by potraktowali bohate-
ra tragicznego. 

Jednym z elementów dramaturgii, służących Eurypidesowi 
do ukazania postaci Orestesa, był opis jego szaleństwa. „Fascyna-
cja i strach, jakie budziły silne emocje i namiętności, a zwłaszcza 
stany szaleństwa, spowodowały, że podejmowano próby zrozu-
mienia i opisania tego niepokojącego fenomenu. Wielkie i wstrzą-
sające sceny szaleństwa pozostawiła nam tragedia grecka, a do 
najbardziej znanych należy między innymi Ajas Sofoklesa. Dla 
Eurypidesa, zainteresowanego psychologicznym aspektem ludz-
kiej physis, zwłaszcza zaś jej elementem irracjonalnym, był to 
problem szczególnie zajmujący. Jako głęboki myśliciel, filozof 
sceny, badający wszelkie przejawy ludzkiej emocjonalności, 
musiał przecież dostrzec niebezpieczną potęgę ludzkiego szaleń-
stwa, a jako dramaturg nie mógł nie zobaczyć w nim wielkiego 
tematu tragicznego”184. Poza Ifigenią w kraju Taurów poeta 
wykorzystał motyw szaleństwa w Oszalałym Heraklesie, Orestesie 

i Bachantkach. Wszystkie te dramaty, choć zróżnicowane zarów-
no pod względem ich charakteru, jak i formy, dawały poecie 

                  
wrogów Aten. Swoje obserwacje i refleksje tragik przedstawia, co oczywiste, za 
pośrednictwem ukazywanych przez siebie wydarzeń mitologicznych. Tym 
można uzasadnić dramaturgiczny zabieg, jakim jest bezpośrednie nawiązanie 
do karygodnej pomocy Apollona, której udzielił matkobójcy, Orestesowi. Jest to 
jednak tylko mitologiczne uzasadnienie i osadzenie w micie krytyki bóstwa, co 
nie wiąże się z politycznym aspektem omawianej tu kwestii. 

184 J. Czerwińska, Hercules furens – Eurypidejska przypowieść o ludzkim 

szaleństwie, „Collectanea Philologica” 9 (2006), s. 88. 
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okazję do przybliżenia stanu manicznego i poszukiwania jego 
źródeł.  

Postać owładniętego szaleństwem Orestesa pojawia się  
w omawianej Ifigenii w kraju Taurów oraz w późniejszym, bo 
pochodzącym z 408 r. p.n.e. Orestesie. Fakt, że obydwie sztuki 
zaliczane są do tragikomedii, nie wykluczał podjęcia w nich przez 
poetę tematu szaleństwa. Naświetlenie tego problemu nie kłóciło 
się w ujęciu Eurypidesa z charakterem tych dramatów. Przeciw-
nie, wprowadzenie tych scen pozwalało na wyeksponowanie 
tragikomicznej formy sztuk: uwypuklenie modyfikacji formal-
nych, do których należały szybkie tempo i ciągłe podtrzymywa-
nie dynamiki utworu, radykalne zmiany nastroju czy kumulowa-
nie i nagłe rozładowywanie napięcia akcji dramatycznej. Naj-
ważniejszym elementem w tym przypadku było jednak stworze-
nie wyrazistego portretu bohatera.  

Przedstawiając szaleństwo Orestesa, Eurypides ukazuje 
wszystkie typowe dla tego stanu etapy, poczynając od pierwszych 
sygnałów, zapowiadających przekroczenie granicy mania, przez 
dręczące wizje Erynii, następnie gwałtowne pobudzenie, aż do 
ostatniego stadium, którym jest opadnięcie z sił, stan apatii.  

Swój opis poeta rozpoczyna od przedstawienia niepokoją-
cych symptomów wkraczania bohatera w szaleństwo. Zmiany, 
jakie wówczas następują w jego zachowaniu, zdradzą pierwsze 
oznaki stanu manicznego. Drżenie rąk czy potrząsanie głową 
świadczą, że nie w pełni panuje już nad sobą (w. 281–283): 

 
k¢n tùde pštran ¤teroj lipën xšnoin  

œsth k£ra te diet…nax' ¥nw k£tw  
k¢pestšnaxen çlšnaj tršmwn ¥kraj185. 
 

                  
185 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 281–283: 

Wtem jeden z obcych spomiędzy skał wyszedł, 
Stanął, potrząsnął głową i zajęczał. 
Dłonie mu drżały.  
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Odejście Orestesa od zdrowych zmysłów sygnalizuje poeta 
przez sugestywny obraz wizji, jakie nawiedzają bohatera. W jego 
chorej wyobraźni pojawiają się atakujące go Erynie. Jedna z nich, 
którą nazywa „żmiją Hadesu” (“Aidou dr£kainan w. 286), chce 
go, jak twierdzi Orestes, zabić (éj me boÚletai ktane‹n w. 286). 
Druga, w sukni ociekającej krwią, nadlatuje na skrzydłach, niosąc 
zabitą przez Orestesa matkę (w. 284–291): 

 
man…aij ¢la…nwn, kaˆ bo´ kunagÕj éj·  

Pul£dh, dšdorkaj t»nde; t»nde d' oÙc Ðr´j  
“Aidou dr£kainan, éj me boÚletai ktane‹n  
deina‹j ™c…dnaij e„j œm' ™stomwmšnh;  
¿ d' ™k citènwn pàr pnšousa kaˆ fÒnon  
ptero‹j ™ršssei, mhtšr' ¢gk£laij ™m¾n  
œcousa–pštrinon Ôcqon, æj ™pemb£lV.  

o‡moi, ktene‹ me· po‹ fÚgw186.  
 
Ten dramatyczny obraz wizji, jakie nękają Orestesa, wskazu-

je równocześnie na źródła jego szaleństwa. Prześladujące go 
obrazy w sposób bardzo czytelny ukazują ciężar win, jakie 
odczuwa po zbrodni matkobójstwa. Dlatego chora wyobraźnia 
podsuwa mu postacie Erynii187, mścicielek przelanej krwi matki.  

                  
186 Ibidem, w. 283–291: 

 Gnany przez Erynie 
Krzyczy jak łowca: „Widzisz, Pyladesie, 
Czy ją spostrzegłeś? A tutaj nie widzisz 
Żmii Hadesu, która mnie chce zabić, 
Gardziel wężową przeciw mnie rozwarła? 
Tej znowu szaty krwią i ogniem zioną, 
Na skrzydłach leci, ma w ramionach moją 
Matkę, głaz skalny, by go na mnie rzucić! 
Ojoj, zabije – gdzie uciec?” 

187 Obraz Erynii, jaki znajdujemy u Eurypidesa, ukazuje tradycyjny sposób 
ich przedstawiania. Pojawiają się zwykle jako uskrzydlone, stare kobiety,  
z których głów zamiast włosów wyrastają kłębowiska węży. Za popełnione 
zbrodnie, zwłaszcza rodowe, ścigają winnych, których dręczą szałem. Stają się 
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W opisie dramaturga kolejnym stadium szaleństwa Orestesa 
jest stan głębokiego pobudzenia. To typowe dla ludzi dotknię-
tych szałem zachowanie stało się już wcześniej przedmiotem 
opisu poetyckiego dramaturga w Oszalałym Heraklesie188. Po-
dobnie jak tam Herakles, tak tu Orestes przez swoje dręczące 
wizje zostaje popchnięty w agresję, której ofiarami, wbrew woli 
bohatera, nie stają się jednak Erynie, ale pasące się na łące 
jałówki (w. 293–300): 

 
  ¢ll' ºll£sseto  

fqogg£j te mÒscwn kaˆ kunîn Øl£gmata,  
§j f©s' 'Erinàj ƒšnai mim»mata.  
¹me‹j d� sustalšntej, æj qamboÚmenoi,  
sigÍ kaq»meq'· Ö d� cerˆ sp£saj x…foj,  
mÒscouj ÑroÚsaj ™j mšsaj lšwn Ópwj,  
pa…ei sid»rJ lagÒnaj ™j pleur£j q' ƒe…j,  
dokîn 'Erinàj qe¦j ¢mÚnesqai t£de,  
æj aƒmathrÕn pšlagoj ™xanqe‹n ¡lÒj189. 

                  
więc wyobrażeniem kar, które spadają na człowieka za dokonane przez niego 
wykroczenia. W literaturze pojawiają się już u Homera (Ilias, IX 571; XIX 87 n.)  
i Hezjoda, który podaje, że pochodzą z krwi Uranosa, okaleczonego przez 
Kronosa (Theogonia, w. 156–190). Z uwagi na przypisywaną im rolę mścicielek 
krwi rodowej często pojawiają się w tragedii greckiej, a zwłaszcza w drama-
tach, których warstwą fabularną są mity Atrydów i Labdakidów. Stąd ich 
obecność między innymi w Orestei Ajschylosa czy Królu Edypie Sofoklesa, ale 
też w wielu dramatach Eurypidesa. 

188 Wszystkie etapy stanu manicznego Heraklesa omawiam w artykule 
Hercules furens…, s. 87–111. W tragedii tej po wizjach, które rodziła chora 
wyobraźnia herosa, następuje gwałtowny atak agresji Heraklesa, wymierzony 
w najbliższych: żonę i dzieci. Powodem jego ataku było zamrocznie psychiczne. 
W swoich najbliższych bohater zobaczył bowiem rodzinę znienawidzonego 
przez siebie Eurysteusa i dlatego w szalonym „tańcu śmierci” pomordował 
Megarę i synków. 

189 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 293–300: 
 Beczenie cieląt i psów ujadanie, 
Mówi, to tylko oszustwo Erynii. 
Skupiliśmy się, już śmierci czekamy, 
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Scena ta ukazuje gwałtowność ataku Orestesa, impet, z jakim 
rzucił się z mieczem na krowy. Dynamiczny opis jego natarcia  
w sposób niezwykle plastyczny oddaje charakter szaleństwa. 
Porównanie Orestesa do lwa, a zwłaszcza wzmianka o morzu, 
zabarwionym krwią jego ofiar, przypomina słynne, malownicze 
opisy walk herosów Homera. Warto tu również nadmienić, że 
przez ukazanie starcia Orestesa ze stadem krów Eurypides czyni 
nawiązanie do innego bohatera mitologicznego, Ajasa, protago-
nisty tragedii Sofoklesa.  

Po gwałtownym pobudzeniu następuje równie gwałtowne 
jego zakończenie. Tak jest i tutaj, gdy Orestes pada na ziemię, 
tocząc pianę z ust (w. 307–308): 

p…ptei d� man…aj p…tulon Ð xšnoj meqe…j,  
st£zwn ¢frù gšneion190. 

 

Opis szaleństwa Orestesa pełni bez wątpienia dwie podsta-
wowe funkcje w sztuce. Staje się okazją do naświetlenia postaci 
protagonisty, przeprowadzenia wnikliwej analizy jego charakte-
ru, ale też charakteru i natury samego szaleństwa. Daje również 
poecie możliwość zdynamizowania i udramatyzowania akcji 
sztuki, która dzięki temu nabiera tempa i rozmachu.  

Orestes w tej sztuce to także przykładnie wierny przyjaciel. 
W tym rysie swego charakteru nie wychodzi jednak poza kon-
wencję przypisaną mu przez tradycję. Orestes i Pylades są bo-
wiem wzorcową w literaturze greckiej parą przyjaciół, wymie-

                  
Siedzimy cicho. On zaś dobył miecza 
I jak lew runął w sam środek jałówek. 
Rąbie żelazem ich boki i pruje 
Myśląc, że tak się obroni Eryniom, 
Aż tafla morza kwitnie krwi kolorem. 

190 Ibidem, w. 307–308: 
Obcy, gdy szału atak minął, runął 
Z pianą na ustach. 
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nianą obok Achillesa i Patroklosa. Dlatego też dobrowolna 
śmierć, którą chciał ponieść za przyjaciela, i jego dalsze deklara-
cje na temat przyjaźni, nie są dla widza niczym niespodziewa-
nym. Przeciwnie, wpisują się w tradycyjny obraz tej pary przyja-
ciół, której motyw znacznie później wykorzystał Pakuwiusz  
w swojej sztuce (Cicero, De amicitia VII 24, 9–17)191.  

Podobnie jak skonwencjonalizowany był w charakterystyce 
Orestesa motyw przyjaźni, taki też był motyw miłości braterskiej, 
okazywanej Ifigenii. Jest dla niej czułym i troskliwym bratem, 
który nie godzi się, by siostra poświęciła za niego życie. Roztacza 
nad nią opiekę podczas ich wspólnej ucieczki z Taurydy.  

Pomimo tych szlachetnych rysów, Orestes w Ifigenii w kraju 

Taurów – jak zauważa Umberto Albini192 – nie ma w sobie nicze-
go z bohatera: zamienia niepewność w szantaż, strach w przelot-
ne gesty odwagi. Otoczony przez pastuchów krzyczy strasznym 
głosem: „My tu zginiemy, Pyladesie. Gińmy jak najszlachetniej – 
za mną, dobądź miecza!” (w. 321–322). Takie słowa w tragedii 
miałyby, bez wątpienia, zupełnie inny ciężar gatunkowy. Wypo-
wiedziane jednak w konwencji tragikomicznej, przybierają 
podobnego do niej zabarwienia. Stanie się to tym bardziej oczy-
wiste zwłaszcza wówczas, gdy butne deklaracje Orestesa zesta-
wimy z jego wcześniejszym strachem na widok sanktuarium 
Artemidy (w. 69–103). W obawie przed śmiercią chciał odstąpić 
od próby zdobycia posągu bogini, zachęcając Pyladesa do uciecz-
ki (w. 102–103): 

  
 

                  
191 Cicero, Laelius de amicitia, VII, 24, 9–17: Qui clamores tota cavea nuper 

in hospitis et amici mei M. Pacuvi nova fabula! cum ignorante rege, uter Orestes 
‹esset, Pylades› Orestem se esse diceret, ut pro illo necaretur, Orestes autem, ita 
ut erat, Orestem se esse perseveraret. Stantes plaudebant in re ficta; quid 
arbitramur in vera facturos fuisse? Facile indicabat ipsa natura vim suam, cum 
homines, quod facere ipsi non possent, id recte fieri in altero iudicarent.  

192 U. Albini, Euripide o dell’invenzione…, s. 96. 
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¢ll¦ prˆn qane‹n, neëj œpi  
feÚgwmen, Îper deàr' ™naustol»samen193.  
 
Gdy jednak wezwanie Orestesa spotka się ze zdecydowanym 

sprzeciwem przyjaciela, który nie godzi się na tak tchórzliwy 
postępek, zdobywa się na gnomiczny, pełen animuszu okrzyk: 
„Próbujmy! Dla młodych nie ma wymówki od trudów” (w. 123).  

W charakterystyce Orestesa możemy zatem dopatrzeć się 
cech, pod wpływem których mógł się wykształcić następnie typ 
bohatera Komedii Nowej, określany jako ¢lazèn¢lazèn¢lazèn¢lazèn – samochwał, 
chełpliwy żołnierz. W dalszej tradycji będzie to miles gloriosus w 
komedii Plauta. Jedną z jego charakterystycznych cech było 
tchórzostwo, któremu towarzyszyły zawsze buńczuczne dekla-
racje odwagi, nigdy jednak nieokazywanej.  

Podobny wydźwięk mają słowa Orestesa, które padają  
w trakcie układania planów ucieczki z Taurydy. Choć chwilę 
wcześniej prosił siostrę o ukrycie w świątyni, żeby nocą mógł się 
z niej wymknąć ze skradzionym posągiem, to dowiedziawszy się, 
że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, wygłasza pełne patosu 
słowa: „Noc dla złodziei jest, a dzień dla prawdy” (w. 1026). Tą 
gnomiczną myślą, włożoną w usta Orestesa, osiąga Eurypides 
efekt komiczny.  

Sposób naświetlenia Orestesa świadczy więc o tym, że typ 
postaci, jaki on reprezentuje w sztuce Eurypidesa, znakomicie 
wpisuje się w obraz bohatera komicznego. Jest to bez wątpienia 
najciekawszy pod względem dramaturgicznym rys tej postaci,  
a potencjał, jaki z sobą niesie, został znakomicie wyzyskany 
przez poetę. 

W tym miejscu nasuwa się skojarzenie, że, być może, nie tyl-
ko Arystofanes inspirował się sztuką dramaturgiczną Eurypide-
sa, ale też tragik mógł wzorować się na dziełach komika. Analizu-

                  
193 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 102–103: 

Zanim więc zginiemy, lepiej 
Uciec na statek, co nas tutaj przywiózł.  
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jąc dzieła Arystofanesa, trudno się oprzeć wrażeniu, że był on 
bodaj najuważniejszym widzem spektakli swojego kolegi tragika, 
a z pewnością jednym z najbardziej przenikliwych. Czerpał on 
motywy, a niekiedy parodiował nawet całe sceny z tragedii 
Eurypidesa194. Potrafił docenić jego kunszt dramaturgiczny, od-
czytać zamysł twórczy poety, jego ironię tragiczną, po czym prze-
tworzyć je w żart czy dowcip swej własnej sztuki komediowej, 
zgrabnie wymierzony w tragika. Bawiąc się Eurypidejską myślą  
i słowem, używał ich do tworzenia błyskotliwych komedii,  
w których – przy zastosowaniu właściwych sobie skrótów i prze-
rysowań – kreował osobisty obraz tragedii i postaci poety. Paro-
diując technikę dramaturgiczną Eurypidesa,195 Arystofanes zyskał 
sobie miano euripidaristophanídzon196, co świadczy o skali  
i zakresie inspiracji. Często stosowaną przez Arystofanesa meto-
dą osiągania vis comica było włączanie do fabuły komediowej 
cytatów z tragedii. Już samo zestawienie fabuły i postaci komicz-
nej z nastrojoną na wysoki ton wypowiedzią zaczerpniętą  

                  
194 Doskonałym tego przykładem mogą być chociażby sceny z Thesmofo-

riów Arystofanesa, w których wielokroć pojawiają się dosłowne cytaty lub 
parodie scen ze sztuk Eurypidesa. Poświadczają to cytaty: z Alkestis (w. 194),  
z Melanippy (w. 272), z Fojniksa (w. 413), z Heleny (w. 855 n.), parodie scen:  
z Telefosa (w. 690 n.) i z Andromedy (w. 1011 n.). 

195 Wiele uwagi temu zagadnieniu poświęciła Janina Czerniatowicz w ar-
tykule: Eurypides w komedii attyckiej, „Eos” 45 (1951), z. 2, s. 55–89. Autorka 
wnikliwie analizuje różnorodne wpływy sztuki poetyckiej Eurypidesa na 
twórczość Arystofanesa. U komediopisarza znajdujemy bowiem sparodiowane 
postaci bohaterów tragedii Eurypidesa, dosłowne bądź nieco zmienione cytaty 
z jego sztuk, parodie całych scen, wreszcie aluzje do poglądów filozoficznych, 
które pojawiają się w tragediach poety. Odnajdujemy też nawiązania do 
elementów kompozycyjnych: parodie prologów, monodii, nowinek stylistycz-
nych i upodobań językowych, w tym sztuki retorycznej. Na szczególne podkre-
ślenie zasługuje parodiowanie elementów charakterystyki (ethopoiía) i prozo-
pografii bohaterów Eurypidesa. Wiele cennych informacji na temat sztuki 
dramaturgicznej Arystofanesa zawiera tom Arystofanes. Materiały Sesji Nauko-
wej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, red. O. Jurewicz, Wrocław 1957. 

196 Kratinos, fr. 307, 2.  
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z tragedii budziło gromki śmiech widowni. Podobną metodę 
stosował także Eurypides w swoich tragikomediach, okazując się 
równie bystrym obserwatorem komedii Arystofanesa. Podobnie 
jak komediopisarz, Eurypides włącza do fabuł swoich tragiko-
medii tyrady i deklaracje, których „tragiczny” ton w konfrontacji 
z kontekstem sztuki brzmi w iście komiczny sposób. Postacią,  
w której usta poeta częstokroć wkłada wypowiedzi o takim 
zabarwieniu, jest w Ifigenii w kraju Taurów Orestes. 

Wykreowanie tak zarysowanej postaci Orestesa ma związek 
z przypisywanym tragikomedii stylem, w którym operuje się 
komizmem i ironią dla osiągnięcia dystansu wobec opisywanych 
postaci i wydarzeń. W tym kierunku, zdaniem U. Albiniego197, 
miała pójść interpretacja sceniczna sztuki, dokonana przez 
reżysera Massimo Castri. W swojej adaptacji tekstu Eurypidej-
skiego wydobył elementy groteski (Perugia 1994). Pokazał 
bowiem Orestesa i Pyladesa jako włóczęgów, wędrujących w po-
żałowania godnym stanie, w podartych ubraniach i objuczonych 
bagażem198. Sposób ich przedstawienia może budzić skojarzenia 
z typem bohatera późniejszej komedii. Stworzony przez reżysera 
obraz stanowi nawiązanie zarówno do statusu, jak i wyposażenia 
niesionego przez ptochaladzona, żołnierza z komedii Difilosa 
Szalony (MainÒmenoj). Małgorzata Borowska zauważa bowiem, 
że bohater Difilosa „dźwiga […] piecyk, łóżko polowe, materac, 
patelnię, bukłak skórzany, wór na wodę i inne rupiecie”199.  

W całej palecie cech, jakimi Eurypides obdarzył Orestesa, 
niewątpliwie najciekawszą jest jego rys komiczny. Taki sposób 
portretowania Orestesa powoduje, że jego postać zostaje ujęta  
w cudzysłów ironii. To zaś narzuca widzom dystans wobec tej 
dramatis persona i nie pozwala traktować bohatera z pełną po-
wagą. Wykreowany przez Eurypidesa wizerunek Orestesa znaj-

                  
197 U. Albini, Euripide o dell’invenzione…, s. 96. 
198 Ibidem, s. 96. 
199 M. Borowska, OIKEIA PRAGMATA. Z dziejów dramatis personae ro-

dzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa, Warszawa 1995, s. 114.  
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duje naturalnie uzasadnienie w tragikomicznej formie sztuki, 
jednak jego portret nie byłby przekonujący, gdyby publiczność 
nie znajdowała w nim subtelnych odwołań i nawiązań do wcze-
śniejszej tradycji, które mogły uczynić go prawdopodobnym. 
Poeta łączy zatem tradycyjny przekaz o tej postaci mitologicznej 
z własnymi innowacjami.  

Pylades 

Pod względem dramaturgicznym postać Pyladesa wydaje się 
mniej barwna i nie pozwala na takie odniesienia, jakie możliwe 
były w przypadku Orestesa. Pylades jest bowiem bohaterem, 
rzec by można, jednowymiarowym: pozytywny pod każdym 
względem, bez cienia jakiejkolwiek skazy czy dwuznaczności. 
Przez cały przebieg sztuki nie zaskakuje nas zatem, ponieważ 
jego wizerunek został wykreowany przez poetę bardzo konse-
kwentnie. W konfrontacji z postacią Orestesa tym bardziej 
zyskuje jako jednoznacznie pozytywny charakter, ale z pewno-
ścią mniej zaciekawia.  

W tej sztuce jest on przede wszystkim wiernym i oddanym 
przyjacielem, który przemierza ziemię, towarzysząc przyjacielo-
wi i dobrowolnie dzieląc jego trudny los. Jest jednak bardziej 
zrównoważony niż Orestes, dojrzalszy i z pewnością nie ma 
takich cech, które pozwalałyby odczytać go jako postać o ko-
micznym zabarwieniu. Gdy w obliczu zagrożenia życia jego 
przyjaciel zdjęty strachem chce rzucić się do ucieczki, Pylades 
zachowuje się statecznie i odważnie, stwierdzając, że nie przystoi 
im takie zachowanie (w. 104–105): 

 
feÚgein m�n oÙk ¢nektÕn oÙd' e„èqamen,  
tÕn toà qeoà d� crhsmÕn oÙ kakistšon

200
.  

                  
200 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 104–105: 

Uciec nie można i nie nasz to zwyczaj. 
Wyroczni boga urągać nie wolno. 
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Poza odwagą Pylades odznacza się również – jak wynika  
z jego słów – pobożnością, która każe mu ufać słowom boskiej 
wyroczni. Postępuje zatem zgodnie z thesmoi ton theon, czyli 
nakazami bogów. Pierwszym i najważniejszym z nich był szacu-
nek okazywany bogom i prawom przez nich wyznaczonym.  
W postępowaniu kieruje się zasadami, które charakteryzują 
szlachetnego męża. Swoją godną najwyższego uznania postawę 
manifestuje w słowach, mówiących o powinnościach ludzi dziel-
nych (w. 114–115): 

 
 toÝj pÒnouj g¦r ¡gaqoˆ  

tolmîsi, deiloˆ d' e„sˆn oÙd�n oÙdamoà201.  

 
Poza wymienionymi już przymiotami Pylades jest również 

dobrym mężem Elektry, siostry Orestesa i Ifigenii. Deklarując jej 
wierność (w. 716–717), daje równocześnie świadectwo swojej 
lojalności wobec przyjaciela, który los siostry powierzył w ręce 
oddanego druha.  

Sposób skonstruowania postaci Pyladesa świadczy o tym, że 
Eurypides nie wyszedł poza tradycyjną konwencję ukazywania 
tego bohatera, ponieważ podobne cechy nosi również w drama-
tach innych tragików. Jednak w przypadku tej sztuki należy 
postawić nie tylko pytanie, jaki jego obraz wyłania się z przekazu 
poety, ale przede wszystkim, dlaczego jest on taki.  

Zestawiając charakterystyki obu przyjaciół trudno oprzeć się 
wrażeniu, że Eurypides, tworząc w Ifigenii w kraju Taurów 
wizerunek Pyladesa, nie bez powodu poszedł jedynie za trady-
cyjnym przekazem, ale że kierował się swym zamysłem twór-
czym. Sposób ukazania tej dwójki bohaterów może świadczyć  
o celowym ich skontrastowaniu, nie po to jednak, żeby tworzyć 
ich czarno-białe wizerunki, ale żeby na tle Pyladesa poeta mógł 

                  
201 Ibidem, w. 114–115: 

 Dzielni ważą się na trudy  
A tchórze zawsze i wszędzie są niczym. 
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w pełni wyeksponować postać Orestesa, tak przecież ważną dla 
podkreślenia tragikomicznej formy sztuki. Pylades pełni zatem 
rolę do pewnego stopnia podobną do tej, jaką w Hekabe przezna-
czył tragik dla Polykseny, za pośrednictwem której mógł tym 
pełniej naświetlić ważne dla dramaturgii sztuki aspekty postaci 
głównej bohaterki. Wynika z tego, że choć obydwa te dramaty są 
tak odmienne zarówno w formie, jak i treści, to jednak zauwa-
żamy, że Eurypides stosuje w nich podobne środki dramatur-
giczne, służące mu do wydobycia charakteru tych sztuk, w Heka-

be tragizmu, w Ifigenii w kraju Taurów tragikomizmu.  

Toas  

Potencjał tragikomiczny kryje się również w postaci Toasa. 
Jego rola, choć istotna dla dramaturgii sztuki, nie jest jednak tak 
wyeksponowana i ważna, jak ta, jaką miał do odegrania Orestes.  
W strukturze dramatu staje się on postacią, która posłużyła 
poecie przede wszystkim do wydobycia dwóch istotnych aspek-
tów: ironii i komizmu oraz nakreślenia tła dramatu.  

O ile elementy ironii i komizmu związane z Toasem pojawią 
się dopiero w scenie zwodzenia króla, o tyle już na początku 
sztuki jego postać zostaje utożsamiona z barbarzyńskim charak-
terem ziemi Taurów. W prologu fakt ten podkreśla protagonist-
ka, stwierdzając (w. 31–32): 

 
oá gÁj ¢n£ssei barb£roisi b£rbaroj  
QÒaj […]202. 
 
Odwołania do króla-barbarzyńcy przewijać się będą również 

w dalszych partiach dramatu. Toas, władca Taurydy, przedsta-
wiany był zwykle jako reprezentant swojego państwa i praw  
w nim obowiązujących, tak przecież odmiennych od tych, jakie 

                  
202 Ibidem, w. 31–32: 

Tym barbarzyńskim krajem barbarzyńca 
Włada, król Toas. 
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panują w Helladzie. To z rozkazu króla jego słudzy przywiedli 
schwytanych jeńców greckich na ofiarę dla Artemidy (w. 333–335): 

 
prÕj d' ¥nakta tÁsde gÁj  

kom…zomšn nin. Ö d' ™sidën Óson t£coj  
™j cšrnib£j te kaˆ sfage‹' œpempš soi203.  
 

Na straży barbarzyńskich praw, które są jawnym pogwałce-
niem zasad gościnności, stoi król Taurów, jawiący się w przeka-
zie Eurypidesa jako ich uosobienie. Wzmianki na jego temat 
pełnią zatem w strukturze dramatu istotny element charaktery-
styki miejsca, w jakim rozgrywa się sztuka. Z perspektywy 
greckiego sposobu postrzegania świata miejsce to jest egzotycz-
ne, barbarzyńskie, odległe, obce Hellenom nie tylko w wymiarze 
geograficznym, ale przede wszystkim kulturowym. Słusznie 
zatem zauważa J. Łanowski204: „Wszystko jest tutaj zupełnie inne 
niż w Grecji i ateński widz Eurypidesowej tragedii musiał się 
wzdrygać, słysząc o nieuszanowaniu gościa, o plamieniu miejsca 
świętego zwłokami, o zabijaniu na ofiarę ludzi. Miał jednak  
z biegiem czasu doczekać się satysfakcji i zadowolenia, nawet nie 
w postaci ukarania barbarzyńców za ich obrażające bogów 
praktyki: po prostu mógł z radością patrzeć jak Greczynka, 
kobieta, wodzi za nos i wyprowadza w pole władcę barbarzyń-
ców i jego sługi, jak helleńska przemyślność góruje nad brutalną 
siłą »dzikich« i wreszcie jak boska opiekunka Aten, jego bogini, 
Pallada, pomaga Grekom”205.  

Postać Toasa, poza nakreśleniem specyfiki miejsca akcji 
sztuki, staje się w przekazie poety ważnym nośnikiem ironii  

                  
203 Ibidem, w. 333–335: 

 Do władcy tej ziemi 
Wiedziemy jeńców. Gdy ich ujrzał, zaraz 
Posyła tobie – święć ich na ofiarę. 

204 J. Łanowski, op. cit., s. 235.  
205 Ibidem, s. 235. 
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i komizmu. Najpełniej ukazuje to omówiona już scena zwodzenia 
króla, którą publiczność musiała się delektować nie tylko ze 
względu na wspomnianą przez J. Łanowskiego satysfakcję. Przy-
jemność z uważnego śledzenia tej sceny dawała widzowi także,  
a może nawet przede wszystkim, sama konstrukcja postaci oraz 
wpisany w nią komizm, ujawniający ironiczny podtekst prowa-
dzonego przez Ifigenię dialogu z władcą.  

W przekazie Eurypidesa „Toas jest barbarzyńcą, który ślepo  
i szybko biegnie do zastawionej na niego pułapki. Publiczność 
powinna smakować przemyślny podstęp, dzięki któremu Gre-
czynka tka dla króla sieć z prawdy i fikcji, tak że w końcu chwali 
on jej lojalną ostrożność (1180, 1202). Poeta każe Ifigenii toczyć 
grę z łatwowiernym królem dłużej niż to konieczne”206 – stwier-
dza A. Lesky, nie wyjaśniając ani przyczyn takiego stanu rzeczy, 
ani swojego stanowiska. Można jednak sądzić, że powód zasto-
sowania tego zabiegu dramaturgicznego mógł się wiązać ze 
sposobem portretowania przez poetę protagonistki sztuki. Oma-
wiana scena jest bowiem pretekstem do ukazania inteligencji 
kobiety w konfrontacji z władcą-mężczyzną. Z podobną sytuacją 
mieliśmy już do czynienia w Błagalnicach Eurypidesa, gdzie z ust 
Ajtry, matki Tezeusza, padły słowa: „Poprzez mężczyzn […] ko-
biety mądre winny zawsze działać” (w. 40–41). Za proponowaną 
interpretacją przemawia kontekst pozostałej twórczości Eurypi-
desa, a zwłaszcza przyjęta przez niego metoda konstruowania 
postaci bohaterek jego tragedii, które tak często kontrastuje z wy-
stępującymi w sztukach mężczyznami. Komizm i ironiczny sposób 
potraktowania postaci Toasa mógł zatem posłużyć poecie do wy-
eksponowania plastycznego i wyrazistego wizerunku protago-
nistki, którą celowo zestawia z wyposażonymi w komiczne cechy 
postaciami: władcą Taurów i jej własnym bratem, Orestesem. 

 
 

                  
206 A. Lesky, op. cit., s. 472.  
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4.8. Dystans osiągany poprzez operowanie komizmem i ironią 

 

Przykładem operowania przez Eurypidesa komizmem i iro-
nią był już sposób wykreowania postaci Orestesa i Toasa oraz 
scena zwodzenia króla, jednak zakres zastosowania środków 
dramaturgicznych, służących do wydobycia tych dwóch istot-
nych dla tragikomedii elementów, jest w Ifigenii w kraju Taurów 

znacznie szerszy. Obrazują to sceny, których tragikomiczna wy-
mowa opiera się na klasycznym zabiegu qui pro quo. Widz może 
się nimi delektować, mając świadomość tożsamości postaci, one 
zaś brną w nieporozumienia, nie mając tej wiedzy. Najbardziej 
spektakularnym tego przykładem jest oczywiście scena ukazują-
ca spotkanie Orestesa i Pyladesa z Ifigenią. Rozmowa, która 
towarzyszy temu spotkaniu, została poprowadzona przez dra-
maturga w ten sposób, by w jej trakcie nieomal doprowadzić do 
wyjawienia prawdy, kim są bohaterowie, jednak w takich mo-
mentach zostaje zastosowany za każdym razem jakiś wybieg, by 
do tego nie doszło.  

Zdaniem A. Lesky’ego dramaturg „bardzo efektownie wyko-
rzystuje sytuację, w której brat i siostra stoją twarzą w twarz, 
oboje przekonani o śmierci drugiego”207. Zastosowanie tej kla-
sycznej sytuacji qui pro quo w tragedii miałoby oczywiście wy-
miar stricte tragiczny (np. w Królu Edypie Sofoklesa), jednak  
w tragikomedii otrzymuje ona inną waloryzację: przyczynia się 
wprawdzie do narastania napięcia, ale z uwagi na charakter 
tragikomicznej formy dramatu nie prowadzi do tragicznych  
w skutkach konsekwencji. Daje natomiast możliwość śledzenia 
posunięć dramaturgicznych autora i oczekiwania na rozwikłanie 
mnożących się nieporozumień.  

Już na początku spotkania Ifigenia zadaje pytanie, które mo-
gło wyjaśnić całą sytuację. Pyta wprost: „Kim jest ta matka, co 
was urodziła, kim ojciec?” (t…j «ra m»thr ¹ tekoàs' Øm©j pote 

                  
207 Ibidem, s. 472. 
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pat»r t'; w. 472–473). Następnie wypytuje o siostrę obu mło-

dzieńców (w. 473–475): 
 
¢delf» t', e„ gegîsa tugc£nei . . .  
o†wn stere‹sa diptÚcwn neaniîn  
¢n£delfoj œstai208.  
 
Zwłaszcza zainteresowanie siostrą musiało wywrzeć zrozu-

miałe wrażenie na publiczności, świadomej przecież tożsamości 

całej trójki bohaterów.  

Na zadane pytania Ifigenia otrzymuje wymijającą odpowiedź 

Orestesa, którą bohaterka mogła potraktować jako celowy, choć 

niezrozumiały dla niej unik swojego rozmówcy (w. 482–483):  
 
t… taàt' ÑdÚrV, k¢pˆ to‹j mšllousi nùn  
kako‹si lupe‹j, ¼tij eŁ pot', ð gÚnai209. 
 
Ten otwierający dłuższą wypowiedź Orestesa dwuwiersz 

można oczywiście zinterpretować podobnie, jak robi to A. Lesky, 

jako „szorstkie odrzucenie współczucia kapłanki”210. Warto 

jednak zwrócić uwagę, że cytowane słowa Orestesa wyrażają 

żywe zainteresowanie tożsamością bohaterki, z którym tu spoty-

kamy się po raz pierszy: ¼tij eŁ pot', ð gÚnai; (w. 483). Później 

zaś będzie ono jeszcze parokrotnie powracać. Dramaturg wyraź-

nie przez to sygnalizuje, że problem tożsamości jest w omawia-

nej scenie qui pro quo sprawą kluczową. Na nim bowiem opierać 

się przecież będzie komiczny i ironiczny wydźwięk prowadzone-

go przez rodzeństwo dialogu.  

                  
208 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 473–475: 

Siostra, jeżeli ją macie, 

Jakich to straci dwu pięknych młodzieńców, 

Osierocieje?  
209 Ibidem, w. 482–483: 

Czemu tak biadasz nad złem, co nas czeka, 

Czemu litujesz się, kimkolwiek jesteś? 
210 A. Lesky, op. cit., s. 469. 
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Dalej rozmowa przebiega zgodnie z przyjętym schematem: 
konkretne pytanie – wymijająca odpowiedź. Mamy tu zatem  
w istocie scenę, w której obie rozmawiające osoby zwodzą się 
wzajemnie, unikając jednoznacznych odpowiedzi.  

Serię pytań rozpoczyna Ifigenia. Znając imię Pyladesa, zwra-
ca się do drugiego z młodzieńców z pytaniem: „A jakie tobie 
ojciec nadał imię?” (soˆ d' Ônoma po‹on œqeq' Ð genn»saj pat»r; 
w. 499). Orestes kwituje to stwierdzeniem: „Słusznie Nieszczę-
snym mógłbym się nazywać” (tÕ m�n d…kaion Dustuc¾j ka-
lo…meq' ¥n w. 500). Nieoczekiwana odpowiedź prowokuje prota-
gonistkę do dalszych pytań, zwłaszcza o jego pochodzenie. 
Orestes początkowo daje wymijające odpowiedzi, ale w końcu 
wyznaje, że jego ojczyzną jest Argos (w. 508), a on sam przybył  
z Myken (w. 510).  

Ta elektryzująca Ifigenię wiadomość musiała wzbudzić zro-
zumiałe zainteresowanie publiczności, która mogła ją przyjąć 
jako zapowiedź rozwikłania sytuacji. Widzowie z pewnością 
spodziewali się, że w ślad za tą informacją nastąpi ujawnienie 
tożsamości rodzeństwa. Tak się jednak nie stało. Tym razem to 
bohaterka, słysząc o własnej ojczyźnie, dość niespodziewanie 
zmienia kierunek rozmowy. Nie pyta o imię młodzieńca, ale  
o wojnę trojańską, pragnąc poznać losy osób w nią zamiesza-
nych. To oddala na chwilę rozmówców od tematu ich niewyja-
śnionych nadal tożsamości. Jednak nie na długo. Komentarze 
Ifigenii, świadczące o jej doskonałej orientacji w wydarzeniach 
poprzedzających wyprawę Achajów pod Troję, budzą czujność 
Orestesa. Teraz on domaga się ujawnienia przez swoją rozmów-
czynię jej imienia, mówiąc: „Ktoś ty? Wiesz, o co pytać w greckich 
sprawach” (t…j eŁpoq'; æj eâ punq£nV t¢f' `Ell£doj w. 540). 
Riposta, która pada, ma jednoznaczny sens, ale tylko dla widow-
ni: „Bom stamtąd. Dzieckiem jeszcze mnie porwano” (™ke‹qšn 
e„mi· pa‹j œt' oâs' ¢pwlÒmhn w. 541). Orestes, nie znając losów 
siostry po jej ofiarowaniu w Aulidzie, nie może doszukać się 
ukrytego w słowach kapłanki sensu. 

Eurypides kolejny raz pozwala swoim bohaterom nieomal 
otrzeć się o wyjawienie prawdy, a tym samym rozwikłanie 
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sytuacji, po czym kieruje rozmowę na inne tory. Dyskusja toczy 
się dalej, coraz bardziej zbliżając się do kręgu spraw rodzinnych. 
Padają dalsze pytania o losy najbliższych: najpierw ojca, a potem 
matki. Żywe reakcje Ifigenii na przekazywane jej wiadomości 
ponownie budzą zdumienie Orestesa, prowokując go do pytań, 
które pozostają jednak bez odpowiedzi. 

Protagonistka, choć przekonana o śmierci brata, pyta także  
o niego. Otrzymuje od Orestesa odpowiedź: „Żyje, lecz nędznie:  
i wszędzie i nigdzie” (œst', ¥qliÒj ge, koÙdamoà kaˆ pantacoà  
w. 568). Stwierdzenie to jest jednym z paradoksów, w których 
lubował się Eurypides i przypomina wypowiedź Admeta z Al-

kestis, także zaliczanej do tragikomedii. Admet, pytany przez 
Heraklesa, czy powodem żałoby w jego domu jest śmierć Al-
kestis, stwierdza: „O niej dwie mógłbym dać ci odpowiedzi” 
(diploàj ™p' aÙtÍ màqoj œsti moi lšgien w. 519). Wobec tej 
niejasnej riposty Herakles pyta wprost: „To znaczy – zmarła czy 
też jest przy życiu?” (pÒtera qanoÚshj eŁpaj À zèshj œti  
w. 520). W odpowiedzi pada jednak całkowicie niezrozumiałe 
dla herosa zdanie Admeta: „Żyje, nie żyje – i mocno mnie smuci” 
(œstin te koÙkšt' œstin, ¢lgÚnei d' ™mš w. 521). Herakles, kreo-
wany w tej sztuce na tępawego osiłka, czuje się całkiem zbity  
z tropu i z rozbrajającą szczerością przyznaje: „Nic nie rozumiem. 
Mówisz tak niejasno” (oÙdšn ti m©llon oŁd'· ¥shma g¦r lšgeij 
w. 522). Po chwili zaś, nie tracąc jednak rezonu, stwierdza rze-
czowo: „Lecz być i nie być to dwie różne rzeczy” (cwrˆj tÒ t' 
eŁnai kaˆ tÕ m¾ nom…zetai w. 528). W tym miejscu Eurypides 
ponownie relatywizuje oczywistość stwierdzenia herosa odpo-
wiedzią, jakiej udziela mu Admet: „Ty tak uważasz, a ja znów 
inaczej” (sÝ tÍde kr…neij, `Hr£kleij, ke…nV d' ™gè w. 529). 

Podobnie jak w Alkesis, tak i w Ifigenii w kraju Taurów poeta 
bawi się i słowem, i sytuacją, wpisaną w tragikomiczną konwen-
cję. W obu przypadkach poprzez dwuznaczności i paradoksy 
słowne buduje sceny zwodzenia, całkowicie czytelne dla wi-
dzów, ale niezrozumiałe dla osób zwodzonych. Różnica, jaka 
między tymi scenami zachodzi w omawianych sztukach, jest 



Część II. „Ifigenia w karaju Taurów” – dramaturgiczne środki tragikomedii 

 

319 

taka, że w przypadku Alkestis zwodzony jest jeden z rozmówców 
(w tej scenie Herakles211), zaś w Ifigenii w kraju Taurów – oby-
dwie osoby uczestniczące w rozmowie: Ifigenia zwodzi Orestesa, 
a on ją. Poza tym w Alkestis rozmówcy znają swoją tożsamość, 
zaś w Ifigenii – nie. To jednak tylko pogłębia osiągany efekt 
komiczny. 

H.D.F. Kitto pisze o „nowej ironii”, którą sztuka ta, „choć nie-
zbyt bogata w dowcip i komizm, jest […] przesiąknięta”212. Doda-
je następnie, że „efekt teatralny jest znakomity. Nie jest to ironia 
tragiczna, aczkolwiek w tej akurat sztuce efekt może być podob-
ny […]. Ironia tragiczna zakłada pewność, której w istocie nie ma, 
by tym silniej uwydatnić ślepotę bohatera; a stan rzeczy nie 
odpowiadający prawdzie zostaje najpierw uznany tylko po to, by 
tym bardziej zaostrzyć sytuację”213.  
 

 

 

4.9. Deus ex machina. Interwencje bogów w tragikomedii 

 
 
Jednym ze środków dramaturgicznych, szczególnie odpo-

wiadających konwencji tragikomicznej i wpisujących się w za-
mysł jej całości, są interwencje bogów w zakończeniach sztuki214. 

                  
211 Dramaturg odwróci sytuację w zakończeniu Alkestis, kiedy to Herakles 

weźmie odwet na Admecie za wcześniejsze zwodzenie, zwodząc z kolei Admeta 
w scenie przyprowadzenia Alkestis po jej odzyskaniu z rąk Thanatosa.  

212 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 301.  
213 Ibidem, s. 301. 
214 Istnieje bogata literatura przedmiotu, w której ten właśnie element, ty-

powy dla dramaturgii Eurypidesa, został szczegółowo opracowany. Należą tu 
między innymi następujące wydawnictwa: W. Nikolai, Euripides` Dramen mit 

rettendem Deus ex machina, Heidelberg 1990; D. Mastronarde, Actors on High: 

The Skene roof, the Crane and the Gods in Attic Drama, „Classical Antiquity” 9 
(1990), s. 247–294; B. Stumpo, Il deus ex machina nella tragedia greca, Palermo 
1928. 
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Wieńczą one wcześniej już omówione zabiegi, do których należą: 
odejście od zasady prawdopodobieństwa, gwałtowne zmiany 
nastroju, kumulowanie i nagłe rozładowywanie napięcia akcji 
dramatycznej czy zwroty akcji, wyznaczając równocześnie kie-
runek, w jakim zmierza poeta przy konstruowaniu zakończenia 
tragikomedii.  

W Ifigenii w kraju Taurów funkcję dea ex machina pełni Ate-
na. Vincenzo Di Benedetto przypuszcza, że postać bogini, która 
nie została zapowiedziana przez żadną z postaci dramatu, mogła 
ukazać się ex machina albo wysoko na fasadzie świątyni215. Już 
samo jej pojawienie, zaskakujące i niespodziewane z punktu 
widzenia przebiegu dotychczasowej akcji sztuki, wprowadza 
wstrząs dramaturgiczny. Eurypides umiejętnie podkreśla go 
poprzez sposób poprowadzenia sytuacji scenicznej. Zanim na 
scenie pojawi się bogini, losy bohaterów po nadziei na ocalenie, 
jak się zdaje, ponownie zmierzają do tragicznego końca: fale 
Posejdona spychają statek uciekinierów ku brzegom Taurydy  
(w. 1413–1419), a Toas wydaje jednoznacznie brzmiące rozkazy, 
zgodnie z którymi jego słudzy mają pojmać zbiegów i ich zabić 
(w. 1429–1430). Ukarane mają być także kobiety greckie, które, 
jako Chór w tej sztuce, uczestniczyły w intrydze i ucieczce boha-
terów z Taurydy (w. 1431–1433).  

Jednak Atena jako theá apó mechanés (qe¦ ¢pÕ mhcanÁj)  
w jednej chwili zmienia kierunek akcji dramatu i sprawia, że jego 
zakończenie staje się pomyślne. Na mowę bogini składają się 
wyraźnie wyodrębnione części, w których zwraca się kolejno do 
Toasa, Orestesa i do Ifigenii. Dają one dramaturgowi okazję do 
przedstawienia aitia, które wiążą się z losami bohaterów tej 
sztuki oraz kultem Artemidy w Grecji.  

                  
215 V. Di Benedetto stwierdza: „La dea, non annunciata, compare molto 

probabilmente ex machina, oppure in alto sulla facciata del tempio” (V. Di 
Benedetto, E. Medda, op. cit., s. 140).  
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Najpierw bogini przemawia do króla. Nakazuje mu, by za-
przestał pościgu za uciekinierami i pozwolił im na zabranie  
z Taurydy posągu Artemidy (w. 1435–1443): 

 
po‹ po‹ diwgmÕn tÒnde porqmeÚeij, ¥nax  

QÒaj; ¥kouson tÁsd' 'Aqhna…aj lÒgouj.  

paàsai dièkwn ·eàm£ t' ™xormîn stratoà·  

peprwmšnoj g¦r qesf£toisi Lox…ou  

deàr' Ãlq' 'Oršsthj, tÒn t' 'ErinÚwn cÒlon  

feÚgwn ¢delfÁj t' ”Argoj ™spšmywn dšmaj  

¥galm£ q' ƒerÕn e„j ™m¾n ¥xwn cqÒna,  

tîn nàn parÒntwn phm£twn ¢nayuc£j.  

prÕj m�n s� Ód' ¹m‹n màqoj216. 
 
Atena oświadcza równocześnie władcy Taurów, że to z na-

kazu wyroczni Apollona przybył do jego ziemi Orestes, gnany 
przez Erynie. Feb polecił mu bowiem przywiezienie do Aten 
posągu swojej boskiej siostry, Artemidy. Bogini zapowiada, że po 
wypełnieniu tego zadania Orestes zakończy swoją tułaczkę. 
Informuje też, że, zgodnie z jej wolą, Posejdon pozwolił już 
Orestesowi „wypłynąć statkiem na spokojne wody” (w. 1444).  
W ten sposób Atena wyraźnie podkreśla rolę, jaką odegrała, 
interweniując u boga mórz, żeby przestał prześladować zbiegów.  

Atena zwraca się następnie do Orestesa, który „dostaje pole-
cenie wybudowania świątyni w attyckim Halaj i wstawienia do 

                  
216 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1435–1443: 

Dokąd to pościg swój za nimi zwracasz, 
Władco Toasie? Słuchaj słów Ateny. 
Przerwij ten pościg, pęd twych wojsk zatrzymaj. 
Z nakazu boskiej wyroczni Loksjasa 
Przybył tu Orest, przed gniewem Erynii 
Uciekający, by siostrę do Argos 
Zabrać, a posąg święty do mej ziemi. 
Odetchnie wreszcie po tych swoich trudach, 
To ci powiadam.  
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niej posągu Artemidy; bogini będzie tam czczona jako Artemida 
Tauropolos. Zwyczaj nacinania skóry na szyi w czasie jej święta 
(jako symbol dawnych ofiar z ludzi) ma przypominać ofiarę, 
której uszedł Orestes. Tak więc sama Artemida zostanie uwol-
niona od ofiar z ludzi dzięki bardziej cywilizowanym obyczajom 
greckim”217. Jak zauważa Cedric H. Whitman218, transformacja 
Artemidy Taurydzkiej w Artemidę Tauropolos spaja przeciw-
stawne aspekty bogini, nie tracąc ich jednak z pola widzenia. 
Artemida zostaje wprawdzie „oczyszczona”, ale tylko za sprawą 
ludzkich starań, zaś widz nie może zapomnieć o cenie krwi i łez. 
Poeta, kontynuuje C.H. Whitman, usiłuje przyjąć punkt widzenia 
bogów, co jest niełatwym zadaniem, skoro w jego czasach nikt 
już nie wiedział, kim byli bogowie219. 

Po słowach skierowanych do Toasa i Orestesa Atena w dal-
szej części swej mowy zwraca się do Ifigenii, przepowiadając jej 
dalsze losy po opuszczeniu Taurydy (w. 1462–1467): 

 
s� d' ¢mfˆ semn£j, 'Ifigšneia, kl…makaj  

Braurwn…aj de‹ tÍde klVdouce‹n qe´·  

oá kaˆ teq£yV katqanoàsa, kaˆ pšplwn  

¥galm£ soi q»sousin eÙp»nouj Øf£j,  

§j ¨n guna‹kej ™n tÒkoij yucorrage‹j  

l…pws' ™n o‡koij220. 
 

Ifigenia nadal ma pełnić rolę kapłanki Artemidy, ale już nie  
w Taurydzie, ale w Brauron, a „po śmierci – jak komentuje  

                  
217 A. Lesky, op. cit., s. 474.  
218 C.H. Whitman, Euripides and the Full Circle of Myth, Cambridge 1974, s. 33. 
219 Ibidem, s. 33. 
220 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1462–1467: 

 Ty, Ifigenio, blisko świętych stopni 
Brauronu będziesz kapłanką bogini. 
Kiedy umrzesz, pogrzebią cię, szaty 
Wspaniałe włożą i piękne tkaniny,  
Które kobiety zmarłe przy połogach 
Pozostawiły. 
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A. Lesky – będzie dostawać w ofierze szaty zmarłych w połogu 
kobiet – kolejny dowód na jej identyfikację z Artemidą”221.  

W swoich przepowiedniach Atena zapowiada też, jaki los ma 
przypaść w udziale lojalnym i wierym Ifigenii kobietom greckim, 
które w tej sztuce pełniły rolę Chóru (w. 1467–1469): 

 
t£sde d' ™kpšmpein cqonÕj  

`Ellhn…daj guna‹kaj ™xef…emai  

gnèmhj dika…aj oÛnek' 222. 

 
Jak wynika ze słów bogini, Greczynki doczekają się uprag-

nionej przez nie wolności i bezpiecznie wrócą do swoich domów. 
Ich pełne nostalgii, gorące modły zostaną zatem wysłuchane.  

W końcowej części mowy Atena przypomina Orestesowi 
pomoc, jakiej udzieliła mu przed ateńskim Areopagiem. Na-
wiązanie do tego staje się pretekstem do wyjaśnienia prawa, 
które od tej chwili ma już zawsze obowiązywać w Atenach  
(w. 1472–1473): 

  
™ksósasa d�  

kaˆ pr…n s' 'Are…oij ™n p£goij y»fouj ‡saj  
kr…nas', 'Oršsta· kaˆ nÒmism' œstai tÒde,  
nik©n „s»reij Óstij ¨n y»fouj l£bV223. 
 

                  
221 A. Lesky, op. cit., s. 474.  
222 Eurypides, Ifigenia w kraju Taurów, w. 1467–1469: 

 Te greckie kobiety 
Każe ci, władco, odesłać do kraju 
Za ich szlachetne serce. 

223 Ibidem, w. 1472–1473: 
 Już cię dawniej 
Zbawiłam, kiedym na wzgórzu Aresa 
Równo zliczyła głosy, Orestesie. 
Niech takie będzie prawo, by przy równych 
Głosach zwyciężał, kogo oskarżono. 
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Naturalną konsekwencją wystąpienia bogini jest pobożne 
posłuszeństwo, okazane jej zarówno przez Toasa, jak i przez 
pozostałych bohaterów. Nie przypadkiem jednak to właśnie Toas 
wyraża expressis verbis swoje podporządkowanie boskiej patron-
ce Aten, demonstrując eo ipso całkowicie zmienioną postawę 
wobec uciekinierów. Jego wystąpienie jest zatem zgodne z przy-
jętą przez dramaturga logiką przebiegu akcji sztuki, w której 
tylko król Taurydy (a z nim oczywiście jego ludzie) był prze-
ciwny planom trójki bohaterów. Teraz jednak, odpowiadając  
na żądania Ateny, deklaruje wolę spełnienia każdego z nich  
(w. 1480–1485): 

 
 ‡twsan ™j s¾n sÝn qe©j ¢g£lmati  
ga‹an, kaqidrÚsaintÒ t' eÙtucîj brštaj.  
pšmyw d� kaˆ t£sd' `Ell£d' e„j eÙda…mona  
guna‹kaj, ésper sÕn kšleusm' ™f…etai.  
paÚsw d� lÒgchn ¿n ™pa…romai xšnoij  
naîn t' ™retm£, soˆ t£d' æj doke‹, qe£224. 
 
Wystąpienie Toasa daje Eurypidesowi okazję do zamiesz-

czenia ulubionej przez niego gnomicznej formy wypowiedzi. Tym 
razem gnoma będzie dotyczyła, co oczywiste, posłuszeństwa 
człowieka wobec woli bogów: „kto słów bożych słucha, a nie 
posłucha, ten jest nierozumny” (to‹si tîn qeîn lÒgoij Óstij 
klÚwn ¥pistoj, oÙk Ñrqîj frone‹ w. 1475–1476). Myśl tę 
wzmacnia Eurypides dalszym stwierdzeniem Toasa, które przy-
biera postać pytania retorycznego: „Z potęgą bóstwa czyż się 
godzi walczyć?” (t… g¦r prÕj toÝj sqšnontaj qeoÝj ¡mill©sqai 
kalÒn; w. 1478–1479).  

                  
224 Ibidem, w. 1480–1485: 

Niech jadą razem z posągiem bogini 
Do kraju, niech go szczęśliwie tam ustawią. 
Odeślę także do szczęśliwej Grecji 
Kobiety, jak mi powiada twój rozkaz. 
Odłożę włócznię, wzniesioną na obcych, 
I wiosła statków, gdy ty tego pragniesz.  
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Tak pomyślane przez dramaturga wystąpienie bogini nie 
tylko doprowadza do szczęśliwego zakończenia sztuki, ale także 
pozwala na zmieszczenie w nim aitia, początków, a zarazem 
przyczyn – w tym przypadku – religijnego kultu i obowiązujące-
go w Atenach prawa. Podkreślając celowość tego zabiegu drama-
turgicznego, A. Lesky stwierdza: „Rzadko kiedy możemy tak 
dokładnie zaobserwować, jak bardzo Eurypides starał się połą-
czyć w finale swoją luźną adaptację mitu z istniejącym kultem, 
legitymując w ten sposób nową wersję przed publicznością”225.  

 
 

4.10. Szczęśliwe zakończenie  
 
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tragikomedii 

Eurypidesa jest jej szczęśliwe zakończenie. Potwierdza to war-
stwa fabularna zachowanych tragikomedii poety – zakończenia 
sztuk, jakie znajdujemy w Alkestis, Ionie, Orestesie czy Helenie. 
Dotyczy to również omawianej Ifigenii w kraju Taurów, w której 
wszyscy po kolei bohaterowie mają doczekać szczęśliwego losu. 
Ifigenia nadal będzie służyć bogini Artemidzie, ale już w „cywili-
zowanym”, greckim kulcie, a więc eo ipso zostanie uwolniona od 
barbarzyńskiego rytuału Taurów; poza tym powróci do Myken  
z ukochanym, cudem odzyskanym bratem. Orestes zyska spokój 
po uwolnieniu się od prześladujących go Erynii i również wróci 
do kraju. Pylades, wierny przyjaciel Orestesa, po latach tułaczki  
z nim będzie mógł wreszcie znaleźć wytchnienie u boku swej 
żony, Elektry. Wolność odzyskają kobiety greckie, które służyły 
w Taurydzie jako wierne towarzyszki Ifigenii. Ale i Toasa, po-
słusznego rozkazom Ateny, nie spotka nic złego. Do Aten powró-
ci także boska Artemida, której posąg ozdobi jej nową świątynię.  

Taki sposób poprowadzenia akcji sztuki, której zwieńczenie 
jest pomyślne, staje się znakiem rozpoznawczym wprowadzonej 
przez Eurypidesa tragikomicznej formy dramatu. Stosowane  

                  
225 A. Lesky, op. cit., s. 474.  
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w niej zakończenia różnią się od zakończeń właściwych dla tra-
gedii. Zgodnie bowiem z teorią poetyki Arystotelesa w fabule 
tragicznej „zmiana losu nie powinna […] przebiegać z nieszczę-
ścia w szczęście, lecz przeciwnie, ze szczęścia w nieszczęście,  
i nie z powodu nikczemności, ale ze względu na jakieś wielkie 
zbłądzenie (¡mart…a) […] bohatera” (Poetyka, 1453a 14–16). 
Dalej Stagiryta wyjaśnia, że najpiękniejsze są pojedyncze rozwią-
zania tragedii, zbudowane zgodnie z przyjętym przez niego 
założeniem (1453a 20–30). Mniej doskonałe są te tragedie, które 
posiadają podwójne zakończenia: to znaczy pomyślne dla do-
brych, zaś niepomyślne dla złych charakterów (1453a 30–33). 
Takie rozwiązania, zdaniem Arystotelesa, nie przynoszą „przy-
jemności właściwej dla tragedii, lecz raczej dla komedii” (1453a 
35). Słowa Stagiryty dowodzą zatem, że szczęśliwe zakończenie 
bardziej odpowiadało sztuce komediowej niż tragicznej (1453a 
35–38).  

Przedstawiona zasada poetyki Arystotelesa, która odnosiła 
się do tragedii, stoi zasadniczo w sprzeczności z zabiegiem 
dramaturgicznym Eurypidesa, jakim było wprowadzenie przez 
niego pomyślnych rozwiązań do fabularnej warstwy tragikome-
dii. Trzeba to uznać za istotne novum w teatrze greckim, znaczą-
cą modyfikację dotychczasowej formy tragedii, która zyskała 
odrębny status i odmienne cechy charakterystyczne, a jedną  
z nich były szczęśliwe zakończenia. Stworzona przez poetę forma 
dramaturgiczna tragikomedii zakładała wręcz taki właśnie prze-
bieg akcji, by w jej finale mógł znaleźć się happy end, bo – jak 
zauważa H.D.F. Kitto – „szczęśliwe zakończenie w istocie rzeczy 
zajmuje miejsce katharsis”226. Przeżycie katartyczne miało więc 
towarzyszyć widzowi, oglądającemu pomyślne rozwiązanie 
sztuki w Ifigenii w kraju Taurów: uratowanie bohaterów od 
śmierci oraz szczęśliwy wyjazd z Taurydy rodzeństwa i Pyladesa 
po wykonaniu zadania, wyznaczonego przez Apollona.  

 

                  
226 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 291.  
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5. Zakończenie 
 
 

Ifigenia w kraju Taurów jako jeden z przykładów tragikome-
dii, nowej formy dramaturgicznej stworzonej przez Eurypidesa, 
zakłada wprowadzenie znaczących innowacji w warstwie mito-
logicznej oraz wykorzystywanie do ich realizacji odpowiednich 
środków dramaturgicznych. Analiza zastosowanych przez poetę 
zasad, na których oparł tragikomiczą tkankę dramatu, pozwala 
stwierdzić, że z założenia różniła się ona w istotny sposób od 
tragedii średniej, choć i z nią miała wiele wspólnego.  

Fakt, że przy analizach tragikomedii materiałem egzemplifi-
kacyjnym stała się Ifigenia w kraju Taurów, oznacza, że konkluzje 
dotyczą przede wszystkim tej właśnie sztuki. Jednak wiele z nich 
odnosi się również do innych dramatów Eurypidesa, które są 
zaliczane do tej grupy jego utworów.  

Podstawę do stworzenia fabularnej warstwy dramatu sta-
nowi w tym przypadku mit o Ifigenii, przebywającej w Taury-
dzie. Informacje na ten temat pojawiają się już we wcześniejszej 
tradycji. „Podstawowe elementy akcji Ifigenii w kraju Taurów 
znajdujemy już w Kypria, gdzie Artemida zabiera przeznaczoną 
na ofiarę córkę Agamemnona do kraju Taurów”227. Do stworze-
nia opowieści, odpowiadającej zamierzeniom twórczym Eurypi-
desa, potrzebne było jednak włączenie do fabuły również innych 
elementów, które by uzasadniały tragikomiczną formę tej sztuki. 
Punktem wyjścia okazał się w tym względzie motyw Erynii, które 
nie zaakceptowały wyroku Areopagu i nadal ścigały Orestesa 
swym gniewem. Wszystko wskazuje na to, że motyw ten jest 
innowacją Eurypidesa228, pociągającą za sobą dalsze, wprowa-
dzone przez niego rozwinięcie tematu, jakim była podróż Oreste-
sa do Taurydy i wszystkie wypływające z tego konsekwencje. 

                  
227 A. Lesky podaje również bogatą bibliografię dotyczącą tego tematu (op. 

cit., s. 466).  
228 Ibidem, s. 471. 
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Takie poprowadzenie akcji było konieczne, ponieważ bez tych 
składników fabuły poeta nie dysponowałby materiałem mitolo-
gicznym stosownym do stworzenia tragikomedii, rozumianej 
jako zamysł całości sztuki. Obserwowanie wprowadzanej do 
tradycji mitologicznej zmiany, a zwłaszcza sposobu jej wykorzy-
stania w tkance dramatu, pozwala śledzić proces konstruowania 
nowej, tragikomicznej formy sztuki Eurypidesa. Z tego zaś wyni-
ka, że poeta, modyfikując przekazany przez tradycję mit, włącza 
do niego te elementy, które ze względów dramaturgicznych 
mogą mieć dla niego istotne znaczenie.  

Poza kwestią innowacji mitologicznych Ifigenia w kraju Tau-

rów dostarcza bogatego materiału przede wszystkim do analizy 
nowej formy dramaturgicznej, mianowicie tragikomedii. Pod-
stawą do jej konstruowania stało się odejście od zasady prawdo-
podobieństwa, na której opierała się tragedia. Ufundowanie 
tragikomedii na nieprawdopodobieństwie okazało się brzemien-
ne w skutkach: spowodowało konieczność wprowadzenia szere-
gu modyfikacji, które będą od tego momentu charakteryzować 
nową formę dramaturgiczną, stworzoną przez Eurypidesa. 

Ifigenia w kraju Taurów stała się przedmiotem prowadzo-
nych w tym rozdziale rozważań, ponieważ stanowi modelowe 
wręcz odwzorowanie tragikomicznej struktury dramatów poety. 
Na jej przykładzie możemy prześledzić wszystkie znaczące zmiany 
dramaturgiczne, jakie zostały wprowadzone przez Eurypidesa  
w tragikomedii. Należą do nich szybkie tempo akcji drama-

tycznej oraz ciągłe podtrzymywanie dynamiki utworu. Poeta 
stosuje je zarówno w planie akcji, czego dowodem są rozgrywa-
jące się na scenie wydarzenia, jak i w planie komentarza, o czym 
świadczy niezwykle dynamiczna forma mów, w których relacjo-
nowane są wydarzenia pozasceniczne (np. opis pojmania Orestesa  
i Pyladesa czy relacja dotycząca ucieczki bohaterów z Taurydy).  

Z wartkim tempem tragikomedii wiążą się w sposób natu-
ralny nagłe zwroty akcji, spośród których najbardziej spektaku-
larną formę przybiera perypetia. Jej zastosowanie w dramacie 
nie jest oczywiście innowacją Eurypidesa. Nowatorski jest nato-
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miast sposób wykorzystania perypetii w strukturze dramatu, 
która nie służy już wydobyciu elementu tragicznego, lecz przy-
czynia się do pełniejszego wyeksponowania tragikomicznego 
charakteru sztuki, czyniąc z niej opowieść burzliwą czy wręcz 
awanturniczą.  

Znamienną cechą tragikomedii są również radykalne zmia-

ny nastrojów. Ich amplituda zmienia się dosłownie ze sceny na 
scenę. Poeta płynnie przechodzi od powagi, a nawet patosu, do 
komizmu czy groteski. Rozmach, z jakim Eurypides konstruuje te 
biegunowe obrazy, odsłania specyfikę tragikomicznej formy 
dramatu, ukazując równocześnie jej niepowtarzalny urok i ko-
loryt. Trudno się zatem zgodzić z H.D.F. Kitto, dla którego – jak 
pisze – „kłopotliwe jest to sąsiedztwo powagi i humoru, czy też – 
co gorsza – powagi i nonszalancji”229.  

Jedną z wprowadzonych modyfikacji, która staje się rozpo-
znawalną cechą tragikomedii, jest kumulowanie i nagłe rozła-

dowywanie napięcia akcji dramatu. O skali zastosowania tego 
elementu świadczy fakt, że wypełnia on niemal całą sztukę, 
tworząc trzy kolejne sekwencje. Łączą się one z kluczowymi 
wydarzeniami dramatu, stanowiąc podstawę jego konstrukcji.  
W strukturze dramatu sekwencje te tworzą układ symetryczny. 
Pierwsza z nich (narastające zagrożenie życia przybyłych do 
Taurydy młodzieńców) rozpoczyna się wraz z początkiem sztuki, 
ostatnia (opis ucieczki bohaterów z Taurydy) zamyka ją (o ile 
wyłączymy tu scenę z udziałem Ateny jako dea ex machina, która 
dopowiada i zamyka zarazem cały dramat). Te dwie sekwencje 
tworzą ramę dla trzeciej, którą poeta zamieszcza w ich środku. 
Jest nią rozległe wprowadzenie do sceny rozpoznania, znajdujące 
finał w poprowadzonym dwustopniowo anagnorismos. Kon-
strukcję środkowej sekwencji Eurypides oparł na doskonale 
wykorzystanej kwestii tożsamości postaci i rozbieżności, jaka  
w tym względzie zachodziła pomiędzy zasobem wiedzy publicz-

                  
229 H.D.F. Kitto, op. cit., s. 288.  
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ności a uwikłanych w akcję sztuki dramatis personae. Rozbież-
ność ta, a zwłaszcza wynikające z niej konsekwencje ukazują 
zarazem charakter tragikomedii, zakładającej kunsztownie wpro-
wadzane napięcie i błyskotliwe rozwiązania, które składają się 
na efektowne widowisko sceniczne.  

W Ifigenii w kraju Taurów na szczególne podkreślenie za-
sługuje sposób operowania elementem spisków i intryg, 

których celem jest wzbogacenie akcji oraz ożywienie jej 

tempa. Brawurowe wręcz wykorzystywanie tego elementu, tak 
charakterystycznego dla tragikomicznej formy dramatu, stało 
się przyczynkiem do określania tragikomedii Eurypidesa sztu-
kami spisków i intryg. Zwłaszcza w analizowanym utworze 
element intrygi (mhc£nhma) przybiera spektakularną formę 
jako kluczowy środek dramaturgiczny, na którym poeta oparł 
zasadniczą konstrukcję sztuki i kierunek prowadzenia jej akcji. 
Misternie opracowany motyw mhc£nhma odsłaniany jest trzy-
stopniowo. Składają się na niego: plan spisku, jego realizacja 
oraz wykrycie knutej intrygi.  

Eksponowanie wprowadzonych do fabuły melodrama-

tycznych wątków, które ją wzbogacają, jest jednym z istotniej-
szych wykładników tragikomedii. Były one tak znaczące i czytelne 
w odbiorze, że zaważyły na stosowanej terminologii: tragikome-
die nazywano także melodramatami. Wiązano to z bogactwem 
wzruszeń, których dostarczała widzowi pasjonująca fabuła. 
Przykuwała ona uwagę publiczności, a jej zainteresowanie nie 
słabło podczas całego spektaklu dzięki stosowanym zabiegom 
dramaturgicznym i teatralnym. Wszystkie zabiegi wykorzystane  
w tych sztukach, w tym także w Ifigenii w kraju Taurów, czyniły 
spektakl efektownym i ekscytującym widowiskiem, które budzi-
ło emocje i dostarczało przyjemności z ich przeżywania. W ten 
melodramatyczny obraz doskonale wpisują się wyraźnie wyeks-
ponowane w sztuce motywy braterskiej i siostrzanej miłości oraz 
motyw przyjaźni, zwłaszcza w połączeniu z motywem poświęcenia.  

Tym, co w szczególny sposób charakteryzuje tragikomiczną 
formę dramatu, jest operowanie komizmem i ironią. Dzięki 
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nim osiągany jest dystans, który nie pozwala traktować ani 
postaci, ani sytuacji scenicznych z pełną powagą. Poeta bawi się 
bowiem zarówno słowem, jak i sytuacją, wpisując je w tragiko-
miczną konwencję. Stosując dwuznaczności i paradoksy słowne, 
buduje sceny zwodzenia, lecz ich intencje i wymowa są czytelne 
wyłącznie dla publiczności i dla tych, którzy zwodzą. Osiągnięcie 
efektu komicznego zakłada bowiem, że osoby zwodzone nie 
mogą orientować się w sytuacji, w jaką zostały uwikłane. To 
sprawia, że widz czerpie szczególną przyjemność z oglądania 
takich scen. 

Kwestią istotną jest sposób budowania dramatis personae. 
Spotykamy tu wyraziste, lecz schematyczne portrety bohate-

rów. Całkowicie mieszczą się one w konwencji tragikomicznej, 
która z jednej strony zakłada dystans tak do postaci, jak i do 
rozgrywających się wydarzeń, z drugiej zaś sprawia, że żadne 
sploty okoliczności nie mogą mieć wymiaru tragicznego. Ma to 
bardzo istotne konsekwencje w odniesieniu do postaci scenicz-
nej. W Ifigenii w kraju Taurów poeta stosuje kilka rozwiązań.  
W przypadku Pyladesa elementem dominującym w budowie jego 
postaci staje się konwencjonalne jej potraktowanie. Zasadniczo 
nie odbiega on od tradycyjnego obrazu, jaki przekazała wcze-
śniejsza literatura, a jeśli nieco odbiega, to tylko w swojej ‘elo-
kwencji’, ponieważ w tej sztuce mówi i częściej, i więcej. Został 
zatem potraktowany dość powierzchownie, co – jak można 
sądzić – było zamierzonym zabiegiem Eurypidesa. Posłużył się 
on bowiem postacią Pyladesa dla uwydatnienia ważnych –  
z punktu widzenia tragikomicznej wymowy sztuki – cech, które 
wpisał w wizerunek Orestesa. Jego postać staje się ważnym 
elementem przy konstruowaniu komicznej i ironicznej warstwy 
dramatu. Zupełnie inaczej potraktował poeta postać protago-
nistki sztuki. Jej format jest nie mniejszy niż jego wielkich heroin 
tragicznych, z tą jednak istotną różnicą, że fabuła tragikomedii  
z założenia wyklucza ostateczne, tragiczne rozwiązania czy skutki 
heroicznych decyzji. Tu wszystko zostaje sprowadzone jedynie 
do wielkich słów czy deklaracji, za którymi nie muszą iść równie 
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wielkie gesty, bo tego nie zakłada fabuła tragikomedii. W efekcie 
mamy więc heroinę wielkiego formatu ukazaną na tle tragiko-
micznych wydarzeń, które odbierają jej postaci wymiar i siłę 
tragicznego oddziaływania. Przypomina to nieco sytuację umiesz-
czenia wielkiej diwy operowej w komediowym anturażu. Ale 
przecież na grze kontrastów zasadza się siła tragikomicznej 
wymowy tej sztuki.  

Kolejną cechą tragikomedii jest pojawienie się w finale sztu-
ki deus ex machina. Interwencje bogów w fabule dramatów nie 
są niczym nowym, jednak jako nowatorski możemy potraktować 
tu sposób zastosowania tego elementu. Wpisuje się on w kon-
wencję przyjętą dla formy tragikomicznej, która zakłada happy 

end. Następuje tu zatem połączenie interwencji boskiej ze szczę-

śliwym zakończeniem sztuki. Takie powiązanie gwarantuje 
pomyślne rozwiązanie fabuły tragikomedii, co przy jej zawikła-
niu, grze kontrastów i polaryzacji postaw dramatis personae nie 
wydaje się rzeczą łatwą. Jak inaczej, niż przez boski nakaz, 
moglibyśmy wyobrazić sobie zgodę Toasa na odpłynięcie ucieki-
nierów z Taurydy? W jaki inny sposób mógłby poeta wyjaśnić 
nagłą zamianę postawy króla Taurów, który jeszcze przed chwilą 
groził im śmiercią? W tym oświetleniu happy end w wyniku 
interwencji boga okazuje się ‘wygodnym’ rozwiązaniem drama-
turgicznym, ponieważ poeta nie musi troszczyć się o rozwikłanie 
konfliktu dramatycznego zgodnie z prawem wynikowości zda-
rzeń, sequitur. Ten argument nie wyczerpuje jednak omawianej 
kwestii. Zarówno szczęśliwe zakończenie, jak i pojawienie się 
boga ex machina stanowią niezwykle efektowne spointowanie 
błyskotliwie poprowadzonego widowiska, które otrzymuje w ten 
sposób nie mniej finezyjny finał. Dlatego trudno zgodzić się  
z opinią H.D.F. Kitto230 na temat nudy i powierzchowności wy-
stąpień dei ex machina.  

 

                  
230 Ibidem, s. 296–297.  
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Z przedstawionych cech tragikomedii, sposobu konstruowa-
nia jej fabuły oraz środków dramaturgicznych, jakimi się ona 
posługiwała, wypływają dwie podstawowe konstatacje. Pierwsza 
to ta, że nie wszystkie środki dramaturgiczne, stosowane  

w tragikomedii, są właściwe jedynie tej formie dramatu, bo 
przecież i szczęśliwe zakończenia znała też tragedia, i pojawiają-
cego się w fabule sztuki deus ex machina, i kumulowanie napięcia 
akcji dramatycznej czy jej gwałtowne zmiany, na przykład w 
wyniku anagnorisis, jak było to w omawianej sztuce. Wymienio-
ne tu środki dramaturgiczne spotykamy również w tragedii, 
jednak sposób ich wykorzystania jest podyktowany tragikomicz-
ną formą dramatu. Można się więc zgodzić z opinią H.D.F. Kitto, 
że z formalnego punktu widzenia zachodzą dostrzegalne podo-
bieństwa pomiędzy tragikomedią a tragedią średnią, choć „pod 
pewnymi względami styl tragikomedii znacząco się różni od 
stylu tragedii średniej”231. Zarówno ufundowanie na nieprawdo-
podobieństwie, jak i wyposażenie tragikomedii w ironię powo-
dują, że tym silniej operuje się w niej grą kontrastów. O ile jed-
nak w tragedii – jak zauważa H.D.F. Kitto – „przepaść między 
rzeczywistością a pozorną prawdą wykorzystywano w celu 
pobudzenia naszej percepcji tragizmu232”, to w przypadku tragi-
komedii „w najlepszym razie, ma ona pobudzić naszą percepcję 
teatralności”233.  

 
Drugim wnioskiem, do którego upoważniają przeprowadzo-

ne badania, jest spostrzeżenie, że brak wielkiego tematu tragicz-
nego, poprowadzonego w sposób właściwy dla tragedii, poeta 
rekompensuje niezwykłą dbałością o formalną stronę tragi-

komedii. Analizując poszczególne sekwencje planu akcji i planu 
komentarza, widzimy, w jak logiczny sposób Eurypides kompo-

                  
231 Ibidem, s. 295. 
232 Ibidem, s. 301.  
233 Ibidem, s. 301. 
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nuje i łączy z sobą poszczególne wydarzenia, które w sposób 
naturalny wypływają jedne z drugich. Nabudowanie fabuły tragi-
komedii na nieprawdopodobieństwie nie musi oznaczać odejścia 
od zasad prawdopodobieństwa w konstruowaniu poszczegól-
nych wydarzeń sztuki. Jak wynika bowiem z przebiegu Ifigenii  

w kraju Taurów, zarówno perypetie, jak i scena rozpoznania, 
wypływają z wcześniejszych zdarzeń, jako wynik przyjętego 
przez Eurypidesa układu fabuły. Jest to kolejny dowód niezwy-
kłej dbałości poety o formalne przygotowanie przez niego struk-
tury tragikomedii, której celem było przede wszystkim skiero-
wanie percepcji widzów na odbiór efektownego widowiska. 
Oznacza to, że tragikomiczna forma dramatu obliczona była 
znacznie bardziej na widowiskowość prezentowanych spektakli 
niż na doszukiwanie się w nich głębi intelektualnej, choć i tej 
tragikomedia nie była pozbawiona. Trudno zatem zgodzić się  
ze stanowiskiem H.D.F. Kitto, gdy stwierdza, że „intelektualna  
i moralna głębia jest najzupełniej obca tym sztukom”234, ponie-
waż odwołują się do rozumu widza, by docenił intrygę czy ironię, 
nie zaś po to, by odnalazł w nich jakąś istotną tezę235. O tym, czy 
poeta się do niej odwoływał, czy nie, decydował podjęty przez 
niego temat. O ile bowiem w Ifigenii w kraju Taurów nie znajdu-
jemy takiego odwołania, o tyle w innych tragikomediach się  
ono pojawia. Przykładem może być Alkestis236 bądź Helena237,  
w których Eurypides podejmuje ważne dla niego tematy: śmierci 
i wojny.  

                  
234 Ibidem, s. 291.  
235 Ibidem, s. 292.  
236 Szczegółową analizę omawianej kwestii przedstawiam w artykule: 

Fantastyka i baśniowość w „Alkestis” Eurypidesa (Le fantastique et le surnaturel 

dans l’Alceste d’Euripide) [w:] Thaleia. Humor w antyku, red. G. Malinowski, 
„Classica Wratislaviensia” 24 (2004), s. 18–33. 

237 Publikacja na temat tego zagadnienia znajduje się obecnie w przygoto-
waniu i wkrótce zostanie przeze mnie ogłoszona drukiem. 
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