
OBSAH OPERY IFIGENIE V AULIDĚ 

JEDNÁNÍ PRVNÍ 
Trójský princ Paris unesl krásnou spartskou Helenu. Její manžel Meneláos vyzval 
svého bratra Agamemnona, aby se ujal vojenského tažení na Tróju. Ten však 
rozhněval bohyni Artemis, když zabil její posvátnou laň. 

Král Agamemnon prosí o ochranu života své dcery Iphigenie, jenž je ohrožen 
věštbou nejvyššího kněze Kalchase: má se obětovat rozzlobené bohyni Artemis, aby 
řeckým válečným lodím zase vanul příznivý vítr do plachet na cestu do Tróje. 
Agamemnon takovou cenu zaplatit odmítá a snaží se poslat Iphigenii zprávu, aby se 
do Aulidy nevypravovala. Kalchas krále nabádá, aby se podřídil božské vůli, 
především pak kvůli rozzuřeným davům, které věštbu vyposlechly. Královna 
Klytemnestra sděluje spanilé Iphigenii, že její milovaný Achilles dle slov 
Agamemnona vzplanul láskou k jiné dívce. Tento údajný podvod v královně podnítil 
její nenávist a hlásá pomstu. Iphigenie nemůže uvěřit, že by její oslavovaný hrdina 
ztratil čest i srdce. Achilles vyznává Iphigenii svou lásku a nerozumí jejímu 
obviňování a pohrdání. Nakonec ji přesvědčí, že její domnění je klamné. 

JEDNÁNÍ DRUHÉ 
Achilles je uražen králem Agamemnonem, který jej málem připravil o lásku 
Iphigenie. Klytemnestra chystá sňatek Achilla s Iphigenií, kvůli kterému se společně 
do Aulidy vydaly. Svatební průvod zastaví Arkas, který sděluje, že v chrámu 
Agamemnon připravuje nikoli svatební rituál, ale krvavé obětování své vlastní dcery 
žíznivé bohyni. Jedinou nadějí na záchranu se stává právě Achilles, který se však 
domnívá, že jej král chce potupit zavražděním jeho nevěsty. Při setkání s pyšným 
Agamemnonem se smrtelně urážejí. Agamemnon váhá, zda má obětovat své dítě 
krutým bohům pro blaho Řecka. Arkovi přikazuje, ať zajistí tajný útěk královny i 
Iphigenie do Mykén. Nabádá bohyni, aby si vzala jeho namísto milované dcery. 

JEDNÁNÍ TŘETÍ 
Řekové chtějí vydat Iphigenii za oběť. Achilles se snaží přimět Iphigenii k útěku, ta 
je však již statečně smířena se svým osudem: její smrt zajistí blaho Řekům a sám 
Achilles se tak může stát ve válce slavným. Achilles myslí, že Iphigenie propadla 
šílenství. Je odhodlán rozbít oltář i probodnout krále, pokud má dojít k obětování. 
Klytemnestra chrání svou dceru vlastním tělem před krvelačnými Řeky. V případě, 
že dojde k zavraždění Iphigenie, nechce dále žít ani ona. Iphigenie se však 
rozhodne matku nechat zadržet a vydat se vstříc smrti. Zaznívají žalozpěvy. Kněz 
Kalchas prosí bohyni o odměnu za krveprolití. Do chrámu vtrhne Achilles, který se 
snaží Iphigenii unést, brání mu v tom však účastníci rituálu. Zjevuje se bohyně 
Artemis, která prohlašuje, že nežíznila po krvi, ale po velkému duchu své oběti. 
Iphigenii hodlá učinit kněžkou v daleké zemi, aby tak odčinila, co Agamemnonův 
rod provedl. Bohyně je tedy smířena a posvěcuje slavnou cestu vojska do Tróje.


