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O Janie Parandowskim 
Jedną z zasadniczych cech charakterv1t11cz

n:11ch twórczości Jana Parandowskiego jest po
łączenie talentu. pisarskiego z zacięciem nau.ko
w11m. Na czolo bardzo różnorodnych zaintere
sowań autora „Medei" wybija się od wczesne; 
mlodoścł wielkie umiłowanie kultury antycznej. 
Po ukończeniu gimnazjum klas11czneao we 
Lwowie, rozpoczął J. Parandowski na lwow
skim uniwersytecie studia w zakresifl klasycz
nej filologii, filozofii, historii sztuki, archeologii. 

Ale poza tym studiował też literaturę polską, 
a zadebiutował rozprawką z dziedzin11 Utera
tu.ry francuskiej pt. „Rousseau (1913). 

Ztłcie Jana Parandowskiego obfituje w tru.d11 
pisarskie, działalność kulturalną i wędrówki do 
śwłatow11ch ognisk kultury, które mu dostar
czają wrażeń artyst11cznych będąc11ch, obok 
studiów i Zektur11, szczególnie aktywnym bodź
cem jego inwencji twórczej. 

Zdjęcie fotograficzne: Danuta B. Łomaczewska 

W -wa ul. Mickiewicza B 



Jeszcze jako atudent wyjeżdżal J. Parandow
ski w celach naukowych do Włoch. Następne 
podróże, znowuż do Italii, lecz i do Francji. 
i Grecji, odbył po pierwszej wojnie światowej 
w latach 1924-26. Do tego czasu zdołał już 
wejść w krąg spraw edytorskich jako kierow
nik Hteracki wydawnictwa H. Aitenberga we 
Lwowie. Założył też i redagował wspólnie ze 
St. Wasylewskim bibliotekę „Wielcy pisarze" 
i serię przekładów z Literatur ldas111Cznych pod 
nazwą „Pan„. Po przeniesieniu się w 1929 r. do 
Warszawy, obejmuje wkrótce razem z L. H. 
Morstinem redakcję „Pamiętnika Warszaw
skiego". 

W r. 1931, kiedy z inicjatywy Stefana Zerom
skiego powstaje polski ośrodek Międzynarodo
wej Federacji Pisa·rzy, tzw. PEN-Clubu, Paran
dowski wchodzi w sk!ad jego zarządu, a od 
r. 1933 jest prezesem tej organizacji hołdującej 
najwyższym zasadom humanitaryzmu, zobowią
zującej swych członków, by czynili wszystko, 
co leży w ich mocy, dla zlikwidowania wszel
kich antagonizmów -rasowych czy nacjonali
st11cznt11Ch, dla propagowania idea.lu ludzkości 
żyjącej w zgodzie i pokoju. 

Wielki humanista, Jan Parandowski wierzy 
w silę literatury, w jej zdolność uszlachetnia
nia człowieka. 

W związku ze swoją działalnością pen-klu
bową, z pracami naukowymi i literackimi zwie
dził Parandowski w r. 1936 Argentynę i Bra
zylię, a tuż -przed najazdem Hitlera na Polskę 
wygłosił szereg odczytów we Francji na zapro
szenie Societe des Gens de Lettres. 

Lata okupacji spędził pisarz w Warszawie, 
biorąc udział w konspiracyjnym życiu kultu
ralnym. Po wyzwoleniu Lublina zamieszkał 
zrazu w Ciechankach, w domu oddanym przez 
PKWN do użtyitkowania Uteratom, a w r. 1945 
objął jako profesor zwyczajny katedrę kultury 
antycznej na KUL. W tym okresie uczestniczył. 
w pracach organizacyjnych Lubelskiego Od
działu Związku Literatów Polskich, zajmując 
się jednocześnie reaktywowaniem Polskiego 
PEN-Clubu, którego akcje nabierają szczegól
nego rozmachu po powrocie J. Parandowskie
go do Warszawy. Obecnie Parandowski jest nie 
tylko długoletnim prezesem ośrodka polskiego, 
ale i jednym z wiceprezesów całej Między
narodowej Federacji PEN. Nadto w r. 1956 
został wybrany do Komitetu Wykonawczego 
Societe Europeenne de Culture z siedzibą w 
Wenecji. N a skutek tych zaszczytnych funkcji 
wyjazdy pi;;arza do różnych krajów stały się 
jeszcze częstsze. 

A oto główne utwo·ry Jana Parandowskiego 
w kolejności chronologicznej: 

„Antinous w aksamitnym berecie" - esej 
o Oskarze Wildzie (1921), „Mitologia" ,(1923), 
„Eros na Oi-tmpię" (1924), „Aspazja" (1925), wra.
żenia z podróży po Grecji i Italii ,,Dwie wiosny'' 

(1927), powidć „Król źycia" (1930), rozwtnttcte 
eseju o Wildzie, „Dysk olimpijski" - książka 
o slynnych antycznych igrzyskach sportowych 
(1933), nagrodzona w 1936 r. na XI Olimpiadzie 
w Berlinie, „Odwiedziny i spotkania" (1934). 
Wielką popularność zyskała, wywołując ożywio
ne dyskusje, powieść obyczajowo-psychologiczna 
„Niebo w płomieniach" (1936), przedstawiająca 
przełom duchowy cfl,lopca i jego konflikt z oto
czeniem. W przeddzień wojny (w r. 1938) zostaly 
też opublikowane piękne opowiadania „Trzy 
znaki zodiaku". 

Po wyzwoleniu otrzymali czytelnicy, poza licz
nymi wznowieniami dawnych dzieł Jana Paran
dowskiego, przede wszystkim „Godzinę śród
ziemnomorską" (1949), „Alchemię słowa" (1951) 
- rzecz o pracy pisarskiej, zawierającą ma
teriały gromadzone w ciągu lat dwudziestu pię
ciu; duże zainteresowanie wywołał też zbiór 
opowiadań autobiograficznych „Zegar słoneczny" 
(1953),a także „Petrarka" (1954). W r. 1958 uka
zały się „Podróże literackie", w 1959 - „Mój 
Rzym", w 1961 - „Powrót do życia", w 1962 -
„Wrześniowa noc", książka zawierająca noty 
i wspomnienia pisarza z lat 1939-49, wreszcie 
w r. 1965 wyszły z druku „Luźne kartki", frag
menty dziennika prowadzonego od końca 1944 r. 
do końca r.1963. 

A więc na dzieło znakomitego pisarza składa
ją się powieści, opowiadania, eseje, rozprawy, 
szkice z podróży, opisy spotkań z wybitnymi 
ludźmi, rozważania z zakresu. estetyki.. Oprócz 
tego wiele cennych przekładów, wśród których 
najbardziej znany jest świetny przekład prozq 
„Odysei" Homera. 

W wielkim dorobku J. Parandowskiego nie 
zabrakło i utworu. dramatycznego. Jest nim 
3-aktowa sztuka „Medea", którą Teatr J. Oster
wy obecnie prezentuje Lublinowi. 

W r. 1964, na XX-Zecie Polski Ludowej, otrzy
mał Jan Parandowski Nagrodę Państwową I 
stopnia za całokształt d.zialalności pisarskiej. 

MEDEA 
Pierwszy akt „Medei" powstał w Lublinie, 

już w 1947 roku, ale innP- tematiy domagające się 
wyrazu artystycznego spowodowały odłożenie 
dalszej pracy nad debiutem dramaturgicz
nym. Jan Parandowski odnalazl w swych 
papierach ów początek sztuki i dokończył ją 
dopiero po kilkunastoletniej przerwie. W paź
dzierniku r. 1961 wysza z druku w „Dialogu". 
Potem, w czasie pobytu w jugosłowiańskiej 
Opatiji, został napisany Epilog. Prapremiera 
odbyła się 24 czerwca 1964 r. w Częstochowie. 

U podstaw „M edei" leży grecki mit o wypra
wie Argonautów po złote runo. Parandowski 
zająl się nim po raz pierwszy jako pisarz w 
wydanej jeszcze w lwowskim okresie „Mito
iogii". Przypominamy pokrótce treść tego mitu. 
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Król tesalskiego miasta. Jolkos, poczciwy, ale 
slaby Ajzon, mial niegodziwego brata, Peliasa, 
który po wielu spiskach strącił go w końcu 
z tronu i postanowil zgładzić jego nowo naro
dzonego syna, Jazona. Rodzice zdołali uratować 
niemowlę. Zaniesiony do pieczary centaura 
Chejrona, chłopiec wychowywał się pod okiem 
mądrego opiekuna, nie wiedząc o swoim pocho
dzeniu. W dwudziestym roku życia poszedł 
Jazon w świat po przygody i sławę. Pewnego 
dnia zdarzyło się, że gdy zamierzał przebyć 
w bród szeroko rozlaną rzeką, ukazała mu się 
pod postacią zgrzybiałej staruszki Hera i popro
siła o przeniesienie na przeciwległy brzeg. Uczy
niwszy to zyskał łaskawą opiekunkę w bogini, 
która chciała wypróbować jego dobre serce. 
Jakoż niebawem na szlaku wędrownym Jazona 

znalazło się jego rodzinne miasto Jolkos i los 
zrządzil, że młodzieniec stanął przed obliczem 
złego stryja, króla Peliasa. A Peliasowi wlainie 
dala wyrocznia delficka przestrogę: „Unikaj 
spotkania z człowiekiem, który będzie cudzo
ziemcem i obywatelem zarazem, który zejdzie 
z gór obuty w jeden sandał. .. " Otóż trzeba wie
dzieć, że peden z sandałów Jazona został w mute 
rzeki. Skoro sprowadzony do zamku młodzieniec 
wyjawił swoje imię, zapytał go Pelias, co by 
uczynił, gdyby będąc królem wiedział, iż ma 
zginąć z ręki jednego ze swych gości. - Posłał
bym tego gościa na poszukiwanie złotego runa 
- zawołał Jazon. - Idź więc i przynieś złote 
runo - rzecze król z myślą o niebezpieczeń
stwach wyprawy do barbarzyńskiej krainy. 

Jazon znalazł niemało żądnych przygód towa
rzyszy. Zbudowano wielki statek i nazwano go 
Argo czyli szybki. Argonauci, złożywszy ofiary 
bóstwom morskim, wyruszyli odważnie w drogę 
i po długich, lecz pomyślnych przeprawach, 
przybili do brzegów Kolchidy. Był to cel ich 
podróży. U stóp gór Kaukazu, wśród przepięk
nych ogrodów, stal wspaniały zamek królewski. 
Sprytny król Ajetes nie odmówił Jazonowi zło
tego runa, zawieszonego na dębie w Świętym 
gaju boga wojny Aresa, ale kazał wypełnić naj
pierw pewne warunki: mial parę niezwyklych 
byków - były ze spiżu, a z ich pysków i noz
drzy buchał ogień. Niechno królewicz z Jolkos 
zaprzęgnie je do pługa, zaorze Pole Aresa, po
sieje zęby smocze i pokona bojowników, którzy 
urodzą się z tej uprawy. Potem pozostanie mu 
tylko pokonanie smoka strzegącego złotego runa. 

Jazon wyszedł z prób zwycięsko dzięki czarom 
córki Ajetesa, królewny Medei, zakochanej od 
pierwszego wejrzenia w urodziwym i dzielnym 
f!TZybyszu. Argonauci odpłynęli uwożąc złote 
runo, a zarazem i piękną Medeę. Gdy król 
Ajetes wysłał za statkiem pogoń, Medea, aby 
zatrzymać jego okręt, zabiła swego brata, ma
łego Absyrtosa, pocięła ciało na kawałki i roz
rzuciła po morzu. 

Po tej strasznej zbrodni Dzeus przestał sprzy
jać Argonautom. Nękają ich przez szereg lat 
burze i różne klęski. Wrócili jednak w końcu 

do 'tesaut okr11ci chwalą. Ale c%eka.fo tch tutaj 
ciężkie zmartwienie: ojciec Jazona dogor1Jwal. 
Medea przygotowała czarodziejski napój i roz
cinając szyję starca wlała odwar do rany. 
Ajzon został od razu odmłodzony. 
Wie§ć o cudownym uzdrowieniu dotarła do 

córek króla. Pelias byl ;uż podówczas stary 
i chory, tedy Peliady poprosily Medeę, aby go 
również odmłodziła. Przystając pozornie na ich 
pro§bę, Medea poczyniła niby to podobne przy
gotowania, po czym za jej namową córki Pelia
sa pocięły go na części i wrzuciły szczątki do 
kotła z wrzącym naparem. Tak dokonała się 
zemsta na stryju-uzurpatorze. 
Jazoń i Medea opu§cili po kryjomu Jolkos. 

Nie byli pospolitymi tułaczami. Jazonowi towa
rzyszyła sława bohatera, toteż wszędzie mogli 
liczyć na życzliwe przyjęcie. Najserdeczniej 
przyjął ich król Koryntu, Kreon. Tu zachodzą 
jednak nowe tragiczne wydarzenia. Jazon zoko
chal się w córce Kreona, Kreuzie, i Medea, jak 
głosi legenda, zemściła się na niewiernym mężu 
posułając jego oblubienicy szatę, w której 
dziewczyna żywcem spłonęła. Czarownica zaś 
rzekomo zabiła własne dzieci i umknęła do 
Aten na rydwanie zaprzężonym w skrzydlate 
smoki. 

Tak wygląda sprawa w micie. Wiadomo, że · 
natchnął on niejednego poetę, dramaturga, pla
styka, muzyka. Konflikt koryncki ze szczególną 
mocą dramatyczną odtworzył w trzydziestych 
lataclt V wieku przed naszą erą Eu'f'ypides, trzy
mając się w głównych zarysach fabuły mitu, 
ale z głębokim zrozumieniem psychiki kobiecej 
i bardzo ludzkim podejściem do postaci Medei. 

Przypomniane wyżej perypetie niejako do
prowadzają widza do sytuacji pokazanych na 
początku sztuki Jana Parandowskiego. Sądzimy 
nadto, że porównanie jej z tre§cią greckiej le
gendy uwydatni wybitny humanitaryzm znako
mitego na.szeoo pisarza, który kazał mu wyeli
minować okrutne szczegóły. Jego Medea jest 
barwnym uosobieniem marzenia i polotu poet11c
kiego, jest ofiarą ciemnoty, ksenofobii i złośli
wości głupców. 

Tyle naszego skromnego komentarza do pięk
nego utworu. Co do reszty - zostawmy publicz
ność jej własnym sądom, jak radzi wprowadzo
ny do Epilogu Eurypides. 

(m.r.) 
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