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Lucius Aonaeus Seneca 

ur. około 3 r. zm. w 65 r. syn Seneci Starszego, rzymski 
retor, pisarz, poeta i filozof, przedstawiciel późnego stoi
cyzmu; odwołany w 48 r. z wygnania na Korsyce, od 50 r. 
był wychowawcą Nerona, za którego rządów uzyskał wpły
wy, dostęp do urzędów i znaczny majątek; skazany przez 
cesarza na śmierć za udział w spisku, popełnił samobójstwo; 
swe rozważania filozoficzne koncentrował na zgodnym 
z ideami stoickimi rozwiązywaniu zagadnień etycznych 
i praktyczno-życiowych (Luciusa Annaeusa Seneci o krót
kości życia, o Opatrzności, o życiu szczę§Hwym, o pokoju 
duszy, o stałości Mądrego ksiąg pięcioro ... ); pisał też prace 
dotyczące zagadnień z dziedziny astronomii, meteorologii, 
geografii, rozpatrywanych ze stoickiego punktu widzenia, 
oraz tragedie, które cieszyły się poczytnością w okresie 
odrodzenia; filozofia Seneci wywarła m.in. silny wpływ na 
etykę chrześcijańską. Z utworów poetyckich Seneci zacho
wało się m.in. kilkanaście epigramów, satyra Apocolocyn
tosis zwrócona przeciw cesarzowi Klaudiuszowi, a przede 
wszystkim dziewięć niescenicznych tragedii (Herkules sza
lejący, Trojanki, Fenicjanki, Medea, Fredra, Edyp, Aga
memnon, Tiestes, Herkules na Oic-ie); Oktawia, o tematyce 
rzymskiej, niesłusznie jest mu przypisywana. Korzystając 
z greckich wzorów (głównie Eurypidesa) Seneca zachował 
jednak pewną samodzielność, m.in. w budowie tragedii 
i metryce; sztuki jego cechuje silnie zretoryzowany styl ze 
skłonnością do długich monologów-deklamacji, patos postaci 
i groza scen. Seneca wywarł duży wpływ na tragedię re
nesansową oraz twórczość Szekspira, później zaś Corneille'a 
i Racine'a. 
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wnuczka Heliosa, córka Ajetesa, króla Kolchidy, słynna 

czarodziejka; na mit o Medei złożyło się kilka z różnych 
okresów pochodzących wersji; wg nich Medea, zakochawszy 
się w Jazonie, pomogła mu w zdobyciu „złotego runa", po 
czym razem uszli do Jolkos; chcąc opóźnić pościg, Medea 
rzucała ojcu części ciała zamordowanego przez siebie brata, 
Apsyrtosa; w Jolkos podstępnie pozbawiła życia uzurpatora 
Peliasa; porzucona przez męża dla córki króla Koryntu, 
Kreona, zgładziła rywalkę, zabiła synów, których miała 

z Jazonem, i na cudownym wozie, darze Heliosa, uleciała 

do Aten; poślubiwszy króla Egeusza, godziła na życie Te
zeusza; wg późnej wersji - wraz z synem swym i Egeusza, 
Medosem (eponimem Medów), wygnana z Aten - pomogła 

odzyskać tron swemu ojcu w Kolchidzie. 
Mit o Medei znalazł odbicie w dramaturgii starożytnej -
ro.in. Eurypides, Owidiusz, Seneca, (nowożytnej - ro.in. 
P. Corneille, F. M. Klinger, F. Grillparzer) i współczesnej -
R. Jeffers, J. Anouilh, F. Th. Csokor, w poezji - m.in. 
R. Jeffers i powieści w muzyce stał się tematem kilku 
oper - m.in. L. Cherubini, D. Milhaud); przedstawienia 
Medei występują w rzeźbie antycznej i na malowidłach 

ściennych w Pompei i Herculanum; w XIX wieku temat 
podejmowali E. Delacroix i A. Feuerbach. 
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Medea obmyśla zabójstwo dzieci 
(malowidło ścienne z Pompei) 

Jazon 

Medea 

Oddaj mi ciała, bym je pogrzebał i opłakał. 

Nie oddam. Ja sama je pogrzebię własnymi 
Rękami na boskim miejscu Hery na wzgórzu, 
Tak, by wroga ręka nie mogła ich zbezcześcić, 
Burząc groby. W tym kraju potomków Syzyfa 
Wprowadzę po wsze czasy święto i doroczny 
Obrządek, aby zmazać winę krwi przelanej. 
Sama zaś odejdę do kraju Erechteusza, 
By osiąść tam u Egeja, syna Pandiona. 
A ty, nędzniku, zginiesz nędznie, jak należy, 
Ra.żony w głowę odłamkiem twego okrętu, 
Skoroś już patrzał na gorzki kres mej miłości. 

przekład: Stanisław Wiktor 
Jankowski 
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Lidia Winniczuk 

Jlledea - „mei.qj, mlt§.eey, Lię po. i.w.u.eie" 

„Mit jest zawsze symboliczny, dlatego nie ma znaczenia 
jednego alegorycznego, ale żyje życiem zamkniętym, a ono 
zależy od miejsca i nastroju, jakie znajduje, może wyrwać 
się z zamknięcia i zakwitać najróżniej i najobficiej" (Ce
sare Pavese). 1 

Różnie odczytuje się mity, nawet współczesne. A przecież 
w krainę mitów wkracza poezja, wkracza filozofia, i one 
to sprawiają, że mity „zakwitają najróżniej i najobficiej" 
i stają się wiecznotrwałe. Jan Parandowski w epilogu do 
swojej tragedii pt. „Medea" wprowadza greckiego tragika 
Eurypidesa i każe mu dyskutować z reżyserem i dyrektorem 
teatru dziesiejszego.2 „Cóż - powiada Eurypides - braliś
my stare mity jako wątek, z którego tkaliśmy piękne wier
sze i mądre myśli. A ile ze swoich czasów wplataliśmy nici, 
tego już dziś nikt nie wyłowi - to na szczęście zostało 
tajemnicą naszych uroczych ateńskich dni... Ale co mnie 
zastanawia, że ta Medea, która już była omszała w naszych 
czasach, wciąż jeszcze włóczy się po świecie. Co was do 
niej sprowadza?" - Dyrektor: „Może pamięć o tych uro
czych ateńskich dniach. Jesteśmy serdecznie z wami zwią
zani, często jakaś postać z waszego świata (tzn. antycznego, 
uw. L. W.) kusi nas więcej niż człowiek, który oddycha tym 
samym dniem, i nawet, co dziwniejsze, jest nam bliższa". 

Dodajmy, że wielkie dzieła literatury greckiej i rzymskiej 
trwają jako ogniwa między dawnymi i nowymi laty. 
I oto znów pojawia się przed widzami Medea: nie grecka, 
Eurypidesowa, lecz rzymska, dla której wzorem była jednak 
bohaterka Eurypidesa. On to bowiem pierwszy wplótł do 
starego mitu nowe nici, on pierwszy uczynił Medeę mor
derczynią własnych dzieci. Według mitu Medea była zawsze 
symbolem bezwzględnego okrucieństwa, zemsty - w imię 
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namiętnej miłości; drogę swą znaczyła krwawymi śladami, 
lecz nie targnęła się na życie własnych dzieci. Ostatnią jej 
zbrodnią, zgodnie z mitem, było spowodowanie śmierci 

w męczarniach Glauki-Kreuzy, żony Jazona, dla której po
rzucił Medeę, by - jak się usprawiedliwiał - stworzyć 

swym synom (których miał z Medeą) lepsze warunki życia; 
druga ofiara Medei - to Kreon, król Koryntu, 0Jc1ec 
Kreuzy. Według mitu mieszkańcy Koryntu, chcąc pomścić 
śmierć króla i królewny, mordują dzieci Medei. Eurypides 
każe tę zbrodnię popełnić samej matce. Jest wersja, że 

zrobił to przekupiony przez Koryntian, którzy chcieli w ten 
sposób uwolnić się od ciążącej na nich opinii. Wersja Eury
pidesowa zwyciężyła i przetrwała. A przedstawił zbrodnię 

Medei tak, iż żaden sędzia nie miałby podstaw do uspra
wiedliwienia jej; według poety bowiem nie działała w afek
cie, lecz z premedytacją : musi zadać Jazonowi najboleśniej
szy cios, a tym może być właśnie śmierć dzieci. W świado
mości Medei najistotniejszą sprawą jest jej namiętna miłość, 
dopiero po rozmowie z Ajgeusem, który żonę, którą kochał, 
porzucił dlatego tylko, że nie mieli dzieci (według Eurypi
desa), zdaje sobie sprawę, że i dla Jazona synowie są naj
większą wartością. Seneka, poeta-filozof, przyjmuje wersję 
Eurypidesa, ale nie wprowadza do akcji Ajgeusa. Medea 
ze słów samego Jazona poznaje, jak bardzo zależy mu na 
synach. „Więc on tak kocha swe dzieci? Mam go! tutaj 
zadam mu cios!" Decyzja zostaje podjęta, jednak poeta, 
podobnie jak Eurypides, pełen zrozumienia dla przeżyć 

ludzkich, przedstawia wewnętrzną walkę Medei : kochającej 
matki i żony szukającej zemsty. 
Seneka w swoich tragediach wprowadza często scenę, która 
przygotowuje widza do ostatecznej tragicznej katastrofy; 
w Medei jest nią scena przygotowywania trucizny wśród 
wezwań najgroźniejszych bóstw. Nie usiłuje też Seneka 
zastosować się do zasady antycznej teorii poetyki, która nie 
dopuszczała krwawych, wstrząsających obrazów przed oczy 
widzów, miał on dowiadywać się o tragicznych zgonach 
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Eugene Delacroix, Medea (nowa wersja) 1859 
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Eugene Delacroix, Medea szalona (replika) 1862 



z ust posłańca, gońca, świadka wypadku. Przełamanie tej 
zasady przez Senekę można tłumaczyć jego upodobaniem 
w krwawych opisach (może był to wpływ jego hiszpańskie
go pochodzenia) a także faktem, iż tragedie jego prawdo
podobnie nie były przeznaczone do wystawiania na scenie, 
lecz do modnych wówczas recytacji. 
Chór, ten charakterystyczny dla tragedii antycznej element, 
Seneka zachował, lecz i w tym wypadku bliższy jest Eury
pidesowi niż jego wielkim poprzednikom, Ajschylosowi 
i Sofoklesowi: otóż pieśni chóru w jego tragediach mają 
na ogół słaby związek z akcją, wypełniają je przeważnie 

refleksje filozoficzne, związane z sytuacją lub charakterami 
bohaterów. Tak np. w tragedii „Medea" w związku ze 
śmiałą wyprawą .Jazona do Kolchidy, sięga poeta myślą 

w przyszłość, widzi nadejście czasów, kiedy odwaga i moc 
człowieka doprowadzi do wielkich odkryć, doprowadzi do 
tego, że nie będzie miał przeszkód w pokonywaniu odległoś
ci, nawet poprzez rozległe przestrzenie morskie: 

Dziś nie potrzeba sławnej łodzi Argo, 
boskiego dzieła dziewiczej Pallady, 
bo liche czółno przemierza ocean ... 

Po wielu wiekach czas nastanie taki, 
kiedy ocean granice otworzy 
i ląd ogromny żeglarzom ukaże, 
który Tetyda swymi ramionami 
wokół opasze, a wtedy dla ludzi 
Tule - nie będzie już granicą świata. 

Również w dialogach przejawiają się poglądy autora, wy
znawcy filozofii stoickiej, która widzi ideał władcy w czło

wieku, który wzbudza miłość i zaufanie poddanych spra
wiedliwym postępowaniem, a nie opiera swego autorytetu 
na grozie i strachu; Medea, czując się pokrzywdzona przez 
Kreona, który każe jej opuścić Korynt, ma odwagę rzucić 
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mu słowa groźby, „niesprawiedliwych rządów wkrótce kres 
nastaje", podobna myśl powtarza się i w innych tragediach 
poety-filozofa. 
Niezależnie od tego, czy tragedie Seneki były wystawiane 
na scenach czy tylko recytowane, przedstawiają dla nas 
wielką wartość, gdyż są to jedyne tragedie rzymskie, które 
zachowały się w całości, a ponadto dlatego iż wywarły 

ogromny wpływ na nasz dramat XVI-go i XVII-go wieku. 

Noty: 

1 Dialogi z Leukoteą, Mit. przełożył St. Kasprzysiak Czy
telnik, Warszawa 1975 
2 Teatr Polski w Warszawie. Eurypides, Medea, styczeń 1969. 
(Program). 
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Roman Brandstaetter 

Medea 

Jazon 
Medea 

(wciąż wysoko trzymając okrwawione dłonie) 
To są nasze dzieci, Jazonie. 
Twoje dzieci. Chłopiec i dziewczynka. 
Są na moich dłoniach. Och, jaka ciężka 
Jest ich krew. Wierz mi, że z trudem 
Trzymam je tak podniesione w górę. 
Ale robię to dla ciebie, Jazonie. 
Chcę bowiem, byś je sobie dobrze obejrzał. 
Patrz„. patr z.„ Dobrze patrz„. 
Za chwilę ta krew ostygnie, stężeje 
! zupełnie straci kształt naszych dzieci. 
Ach, wydaje mi się, że ta krew waży 
Tyle, ile ważą wszystkie owoce świata. 
Jak ciężka, jak ch;żka jest krew. 

Coś ty uczyniła, zbrodniarko! 
Trzymam wy30ko na dłoniach 
Tę bezdomną krew. 
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Jan Parandowski 

... Prawda, że Medea była również piękna. Miała włosy 

czarne i czarne oczy, gorejące niezwykłym płomieniem. 

Sam Dzeus w niej się kochał, ale go odrzuciła. Kreuza 
natomiast, prosta i cicha Greczynka, ciągnęła serce Jazona 
swoim łagodnym wdziękiem. Przy niej było mu dobrze 
i spakojnie. Medei bał się zawsze. Posiadała moc okrutną, 
o której nie mógł myśleć bez zgrozy. Przeświadczenie, że 

przecież jej wszystko zawdzięcza, było dlań przykre, nie
wygodne i paliło go wstydem. Poza tym czuł w niej jakąś 
obcość. Nosiła szaty jaskrawe, wschodnie, które dziwacznie 

odbijały przy skromnych strojach Kreuzy. 
Widząc, że królewna koryncka coraz bardziej mu sprzyja, 
zebrał się na odwagę i powiedział Medei prawdę: że jej nie 
kocha, i że te śluby zamorskie są w Grecji nieważne, że 

zamierza żenić się z Kreuzą. I aż się zdziwił, jakie to na 
niej uczyniło małe wrażenie. Z pokorą pacałowała go 
w rękę, dziękowała za wszystko dobre, które miała od nie
go, mówiąc, że przechowa o nim najdroższe wspamnienie. 
A dla narzeczonej złożyła podarunek ślubny - szatę prze
cudnej roboty„„ 
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