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Wat vooraf ging
Na zijn terugkeer als overwinnaar in de Trojaanse oorlog werd Agamemnon door zijn echtgenote
Klytaimnestra en haar minnaar Aigisthos in zijn bad vermoord met een bijl. De zoon van Agamemnon,
Orestes, verblijft in het buitenland. Zijn dochters Elektra en Chrysothemis wonen, samen met hun
moeder Klytaimnestra, in het paleis van Mycene.

De opera
Op de binnenplaats van het paleis beschimpen de dienstmeisjes Elektra. Zij vinden haar vreemd.
Alleen de jongste dienares verdedigt haar. Alle dagen, op het uur waarop Agamemnon werd
vermoord, haalt Elektra zich opnieuw alle details van de gruwelijke gebeurtenis voor de geest.
Iedere dag verlangt ze naar wraak; ze is ervan overtuigd dat Orestes deze moord ooit zal wreken.
Chrysothemis wil haar zusters van haat vervulde leven niet delen. Zij wenst enkel vrij te zijn en het
geluk van het moederschap te kennen.
Klytaimnestra maakt haar intrede, voorafgegaan door een stoet dienaars. Ze vindt geen rust omdat
ze geplaagd wordt door nachtmerries. Ze vraagt Elektra om een middel tegen die dromen. Elektra
geeft een dubbelzinnig antwoord: Klytaimnestra zal niet meer dromen zodra het juiste zoenoffer
zijn bloed vergoten heeft onder de bijl. Klytaimnestra begrijpt dit antwoord niet en moet tot haar
ontzetting aanhoren hoe Elektra de verschrikkelijke wraakneming beschrijft, die ze samen met
Orestes zal uitvoeren. Dienstmeisjes komen aangelopen om Klytaimnestra een nieuwtje toe te
fluisteren dat ze van vreemdelingen gehoord hebben. Klytaimnestra barst in hoongelach uit en
verlaat triomfantelijk Elektra, die van Chrysothemis verneemt dat Orestes dood is. Nu wil Elektra de
wraakactie zelf uitvoeren. Ze smeekt haar zuster haar hierbij te helpen, maar Chrysothemis weigert.
Vastberaden begint Elektra de bijl, waarmee Agamemnon vermoord werd, op te graven. Er komt een
vreemdeling binnen die Orestes’ dood bevestigt. Wanneer Elektra haar naam noemt geeft de
vreemdeling toe dat hij Orestes is. Hij stapt het paleis binnen, terwijl Elektra de deur bewaakt. Uit
het huis klinkt Klytaimnestra’s doodskreet. Elektra heeft Aigisthos, Klytaimnestra’s minnaar, laten
roepen. Elektra leidt hem het paleis binnen, terwijl ze hem beschimpt. Ook hij wordt door Orestes
gedood. Elektra is uitzinnig van vreugde. Voor hen die zo gelukkig zijn als wij betaamt slechts één
daad: zwijgen en dansen. Ze danst haar dood tegemoet.

