
Klicperovy pracovní listy

· ORESTÉS ·

ČÁST 1:
PŘED NÁVŠTĚVOU
DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
Osoby a obsazení:
Orestés: Vojtěch Říha
Elektra: Anna Kratochvílová
Pyladés: Michal Lurie
Meneláos: Filip Richtermoc
Helena: Kamila Sedlárová
Tyndareos: Jan Bílek
Hermiona: Anna Podaná / Ela Čížkovská
Apollón: Zora Valchařová – Poulová
Sbor: Jan Vápeník, Maria Leherová, Martina Eliášová, 
Marie Kleplová, Martin Klapil

Tvůrčí tým:
Režie: Jakub Nvota
Dramaturgie: Lenka Smrčková
Scéna: Tom Ciller
Kostýmy: Markéta Sládečková
Hudba: Mario Buzzi
Pohybová spolupráce: Marek Zelinka

ČÁST 3:
PO NÁVŠTĚVĚ
DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

ÚKOLY:
1. Charakterizujte tyto postavy z inscenace 
Orestés. Napište vlastnosti, které je 
vystihují. Jaké tyto postavy jsou? 

ELEKTRA:.........................................................

.........................................................................

HELENA:..........................................................

.........................................................................

MENELÁOS:....................................................

.........................................................................

2. Práce s textem. Přečtěte si následující 
ukázku a odpovězte na otázky vyplývající
z textu. 

Orestés     Zachraň nám život. To je nejdražší
přece, co máme. Byť nemáme právo!
V tom, zač nám dlužíš, taky nebylo.
Nebo to bylo zcela podle práva,
když tenkrát otec sebral řecká vojska
a ved je k Tróji?Byl to jeho hřích,
který tím činem spěchal zahladit,
protože jinak nežli násilím
nebylo možné léčit krutou ránu,
kterou ti způsobila Helena,
tvá vlastní žena? Můžeš říct, že váhal,
když ji měl znovu dobýt pro tebe?
Nastal čas, kdy máš možnost mu to splatit.
A stejnou mincí! Za dlouhých deset let
strávených bojem moh bys ze svých dnů
alespoň jeden strávit obranou
dvou jeho dětí. Sestra Ifigenie
musela pod nůž jenom kvůli tomu,
aby se tenkrát mohlo vyplout k Tróji!
Žádám snad za to smrt tvé Hermiony?
Ne že bych z tebe chtěl vymáhat city.
Přesto tě prosím také jejím jménem –
ach, kam jsem došel ve svém ponížení!
Oč se tak snažím? Ale neprosím
jenom sám za sebe. Tak zachraň otcův dům!
Byl to tvůj bratr! Pomysli, že teď,
když je sám v podsvětí, tak jeho duše

EURIPIDÉS 
(480 př. n. l., Salamis – 406 př. n. l., Pella v Makedonii)

· nejmladší dramatik z trojice Aischylos, Sofokles, 
Euripidés

· napsal 92 her, z toho se zachovalo 19

· za svého života nebyl na scéně příliš úspěšný –
později však byl pokládán za nejslavnějšího
a nejvlivnějšího z tragiků

· jeho tragédie totiž ovlivnily jak novou komedii, tak
římskou tragédii, a jejím prostřednictvím i novodobé 
drama

· můžeme ho považovat za seismografa politické
a společenské situace v Athénách 5. století př. n. l.

· stejně jako další tragikové také on čerpal z mýtu
a využíval skutečnosti, že mýty byly divákům velmi 
dobře známy

·  vystupují u něj tytéž postavy, které známe z děl jeho 
konkurentů (Orestés a Elektra, Antigoné a její bratři, 
Héraklés aj.)

· zajímala ho hlavně psychologie postav vymykajících 
se svým vášnivým zaujetím normálu, které soudobá 
společnost považovala za amorální (Médeia, Faidra)

Jeho hry lze rozdělit do několika skupin: 
Velké tragédie: Médea, Hippolytos
Reflektující peloponéskou válku: Hérakleovci, 
Prosebnice
Vyjadřující znechucení z války: Hekabé, Trójanky
Hry s romantickými intrikami: Ión, Ifigenie na Tauridě, 
Helené

ANTIKA
Vyvrcholení starověku. Samotný pojem 
pochází z latinského antiquitas, což 
znamená starý věk.

Časově toto období spadá zhruba do období
1000 př.n.l. až 500 n.l. 

Pojmem antika označujeme období 
starověkého Řecka a Říma.

se vznáší nad námi a poslouchá,
a oč tu žádám, opakuje po mně.
Tak vypij, králi, kalich hořkosti
a vrať mi, prosím, pohár života.
Kolik úst touží napít se z něj se mnou!

a) V jakém příbuzenském stavu je Orestés
s postavou, kterou oslovuje?

.........................................................................

b) Proč musela Ifigenie zemřít? 

.........................................................................

c) Co považuje Orestés za nejdražší věc na 
světě? 

.........................................................................

d) V jakém příbuzenském vztahu je Orestés 
a Hermiona?

.........................................................................

e) O co Orestés prosí? 

.........................................................................

Diskuze: 

V čem je podle vás hra Orestés aktuální? 

Jak jste si vyložili závěrečný obraz celé hry? 

Jak vnímáte Orestovo šílenství? 

BONUSY: 

Co je obelisk? 

Jaké mýty se pojí s Tantalem a Pelopsem?

.........................................................

Nápověda ke křížovce:



ANTICKÉ DRAMA

Dionýsie
· svátky na oslavu boha Dionýsa (ten je v řecké 

mytologii označován jako Bakchus)

· tyto svátky připadly na březen a duben, trvaly šest 
dní a poslední tři dny byly určené pro divadelní hry

· ty se konaly jako soutěž mezi jednotlivými autory

· každý den se hrály tři tragédie, které byly tematicky 
spojené, a jedno satyrské drama 

· satyrské drama – komické předvedení mytologických 
hrdinů mu dávalo lehký, veselý ráz

DRAMA
· Ve starém Řecku se drama vyvinulo ze sborové lyriky 

tak, že se ke sboru (chóru) přidružili herci předvá-
dějící určitý děj

· Thespis proměnil asi roku 534 př. n. l. vůdce chóru 
(koryfeje) v herce představujícího určitou postavu

· Thespidovi je tedy přisuzováno, že zavedl jednoho 
herce

· Aischylovi je připisováno zavedení herce druhého

· Sofoklovi je připisováno zavedení třetího herce

· V dalším vývoji přibývá k tomuto prvnímu herci 
(hrdinovi, protagonistovi) ještě druhý a třetí herec, 
a ti už stačí za pomoci masek odehrát všechny role 
včetně ženských

· Ve hře se často střídaly části, které byly hrané,
s částmi sborovými

· Forma: neexistovalo členění na akty, hrálo se v kuse, 
a proto se neměnilo místo děje a čas byl potlačen na 
minimum

TRAGÉDIE 
· název tragédie v doslovném překladu znamená

„kozlí píseň“

· je odvozen ze starého obřadu spojeného s bohem 
Dionýsem

· při tomto obřadu byli démoni představováni
v podobě kozlů (sbor pěvců oblečených do kozlích 
kůží zpíval písně doprovázené tancem – dithyramby) 

· řecká tragédie nesla ještě mnohé stopy tohoto 
kultu: šlo o spojení slova mluveného, zpěvu a tance, 
významnou úlohu měl chór, který zasahoval do děje 
nebo komentoval události

· námět byl převážně inspirován mýty

· základem tragédie je konflikt (lidí s bohy, dvou 
mravních norem apod.) a drama má samozřejmě 
tragický konec 

· hra měla vzbudit v divácích hrůzu a soucit

s tragickým hrdinou, a byla pociťována jako „vysoký“, 
až vrcholný literární druh

· mezi tvůrce patří: Aischylos, Sofokles a Euripidés

KOMEDIE
· zrodila se z žertovných a satirických písní, a byla 

původně také spojena s kultem boha Dionýsa. 

· zobrazuje humorným způsobem, co je v životě 
směšné a vysmívá se některým jevům společen-
ského života a záporným rysům lidských charakterů

· námět je v antice převážně politický, posměšky jsou 
adresovány určitým lidem, kteří jsou karikováni
– a to státníkům i jiným osobnostem 

· v této podobě tvořil komedii Aristofanes 

ČÁST 2:
O ORESTOVI
TRAGÉDIE ORESTÉS
· Euripidova hra se pravděpodobně na Velkých 

Dionýsiích hrála roku 408 př. n. l. 

· je psána ve verších

· není známo, jak se umístila, ale nejspíše to byla 
poslední hra, s níž Euripidés soutěžil

Geneze hry:
Děj se odehrává se po Trójské válce, která trvala deset 
let. Vojáci se vrací domů. Do Argu se vrátil také vítězný 
král Agamemnón, jenž stál ve válce po boku svého 
bratra Meneláa, který se snažil získat zpět svoji ženu 
Helenu. Oba patří do významného rodu Átreovců
a jejich předci Tantalos a Pelops se objevují také
v mnoha bájích. 

Agamemnón po návratu zjišťuje, že během jeho 
nepřítomnosti mu svedl manželku Klytaimnéstru jeho 
bratranec Aigisthos. Milenci krále zabijí a ujmou se 
vlády.  Dcera krále Agamemnóna Elektra a jeho syn 
Orestés z paláce utečou, aby se po čase vrátili a otce 
pomstili. Orestés zabije Aigistha, a pak i svou matku 
Klytáimnéstru.  

ÚKOLY
1. Antické hry jsou plné odkazů na řecké bohy. Dokážete spojit následující dva sloupce?

   Zeus   bohyně žen, manželství a věrnosti

   Héra   bůh ohně, řemesel a zručnosti

   Appolón  bohyně moudrosti a vojenské strategie

   Áres   bůh války, cestování, pohostinnosti a Diův osobní posel

   Héfaistos  bůh války

   Artemis  bohyně lásky a fyzické přitažlivosti

   Afrodita  bůh počasí, hromu a blesku

   Athéna   bohyně lovu, zvířat a plodnosti

   Hermés  bůh poznání, pravdy, poezie, hudby a proroků

2. Zkuste následující pojmy výstižně popsat či vysvětlit: 

POLIS: .............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ERÝNIE: ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

KVŮLI ČEMU VZNIKLA TRÓJSKÁ VÁLKA A O CO V NÍ ŠLO?: ......................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Doplňte tajenku, která skrývá jméno muže (v 1. pádě), s nímž se pojí rčení:

........................... muka

                             Otec Meneláa a Agamemnona

                        Dědeček Oresta

   Sestra Elektry a Oresta

                     Korint, Athény a...

                        Autor antického díla Ústava

                                                                      Erýnie jinak

  Bratr Agamemnóna

              Přítel Oresta


