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... Nikogo nie nazywajcie szczęśliwym, nim umrze - woł 

Hekabe w „Trojankach" i okrzyk ten zdaje się być wyrazem całej 
twórczoki Eurypidesa, znamienny dla losów wszystkich jego bo
haterów. 

Moż€ i swoj2 życie miał tu na myśl i1 samotny pisarz z Saia
miny, który jak wieść niesi e, najchętniej przesiadywat w swym 
odludnym, w skale wykutym domu - pieczarze i przez niewielkie 
dwo okna wpatrywał się godzinami w dalekie morze. 

Może i dlatego tak bardzo cenił go Sokrates, który żadnej 

z jego traged iii podobno nieopuszczoł, choć do teatru zazwyczaj 
nie chodził, on, który przecież własną śmierć, jak wyzdrowienie 
pogodnie umiał potraktować. 

Może wracał zatem Euryp iides spokojny i niewzruszony tamte
go wieczoru, kiedy wystawiona na dorocznych igrzyskach wśród 
innych dramatów „Medea", przyniosła mu ostatnie, trzecie miej
sce, jeszcze jedną jego klęskę w literackich konkursach. 

Dwa i pól tysiąca lat prawie oddaleni od tamtyd1 Dionizji po
chylamy się dzisiaj nad egzemplarzem „Medei" myśląc, jak bar
dzo była samotna - ze wszystkich okrutnych spraw, jakie przy
padły jej w udziale, ta była najbardziej okrutna. 

Bohaterowie antycznych trag€dii popełniają różne zbrodnie. 
Eurypides ka[e Medei popełnić taką. która na zawsze pozbawi 
ją współczucia, a jednocześnie pozostanie krzykiem rozpaczy 
samotnej, nie'kochanej kobiety. 

Prastary mit przekazywał tragedię księżniczki z dalekiej Kol
chidy, jako baśń o niezwyklej czarodziejce, zakochanej w pięk

nym przybyszu z Grecji. Czarami pomaga Medea Jazonowi 
w zdobyciu złotego runa, czarami przywraca młodość ojcu Jazo
na Ajzonowi, czarami wprowadza w błąd córki stryja Jazona. 
wskutek czego ginie wrogi ukochanemu Pelias. 

U źródeł miłości Medei do Jazona jest więc śmierć. 
\/\/ czasie ucieczki z Kolchidy morduje ona okrutni1e własnego 

brata, aby rzucając w morze jego poćwiartowane ciało wstrzy
mać pogoń. Śmierć wyznacza kolejne etapy miłości, dzikiej 
i bezwzględnej. śmierć będzie także u jej kresu, najokrutniejsza 

dzieciobójstwo. 
W ten sposób stała się Medea uosobieniem poetyckiego mitu 

o miłości i śmierci, który zafascynował Eurypidesa, bo sprowa
dzał się do odwiecznego, pytania; do czego doprowadzić może 
miłość i pytań daleko ogólniejszych jeszcze - jak ile są granice 
cierpienia, jaki jest los człowieka? 

Przekazana w micie czarodziejska moc Medei mało intereso
wała Eurypidesa, odczuwał on doskonale jego metaforyczność, 

wiedząc, że wartość mitu polega tylko na tym, co możnaby na
zwać jego uczłowieczeniem czy odheroizowaniem. I to chyba 
przede wszystkim pozwala nam na szukanie współczesności 

w Eurypidesie, pozwala nam na szukanie samych siebie. Przed
stawiając i wydarzenia mitu, jako osoby i wydarzenia. życia co
dziennego. Eurypides zdarł kostiumy z bohaterów dawnych le
gend, spod nich wyjrzeli zwykli ludzie. 

2 

Pofzuconą z dwojgiem dzieci kobietę zwaną Medeą spoty
kamy w obcym i wrogim jej mieście. Tu przywiódł żonę Jazon 
i tu od niej o dlszedl. Minęły lata o d chwili, kiedy piękną, czar
nowłosą dziewczynę porwał z Kolchidy. Porzucona kobieta zwana 
Medeą, nie czarami, lecz rozpaczą i bezsilnym gniewem niepokoi 
mieszkańców pięknego Koryntu - przegrała, musi więc odejść. 

Czarodziejskiej swej wiedzy nigdy jednak nie użyje przeciw 
Jazonowi, może nią zniszczyć rywalkę, może na zesłanym przez 
boga słońca rydwanie uciec przed zemstą i karą, chcąc znisz · 
czyć męża, zabije własnym i1 rękami to, co dla niego najcenniej-
5ze - ich dzieci. 

Do wymiarów czysto ludzkiego dramatu sprowadza konsek
wentnie Eurypides mit o Medei. Nowet złocisty ~ydwan Heliosa 
zostaje przez niego użyty w epilogu tragedii w funkcji jedynie 
symbolicznej. 

Mord na dzieciach staje się dla kobiety mordem na miłości 

do mężczyzny, najboleśniejszym ciosem, jakim może go ugodzić, 

unicestwieniem tego, co ich łączy. 

* 
Od mom~ntu pojawienia się przed oczami widzów, kobieta 

zwana Medeą narzuca swą ni.ezwyklą osobowość. Zmusza do 
śledzenia procesu psychologicznego, który doprowadzić musi do 
katastrofy. Medea jest si I na i sugestywna w swojej namiętności, 
konsekwentna w obsesyjnym do patolog i i doprowadzonym przy
gotowywaniu aktu zemsty. 

Przejrzysta i precyzyjna jest budowa traged ili; Medea pojawia 
się na scenie, w momencie, kiedy jej dramat zbliża s i1 ę do ku
luminacyjnego punktu. Opuszczoną przez męża, zwyciężoną przez 
młodszą rywalkę tak opisuje w prologu piastunka:" 
„Biedna Medea w czci swej pohańbiona, 
wola, że przysiągł - rękę dal mi - krzyczy -
w zakład wierności - bogów zwie na świadków. 
jakiej doznała odpłaty Jazona. 
Leży, nic nie je, złamana boleścią, 
całymi dn iami Izami się zalewa -
od kiedy wie już, że mąż nią pogardzi/, 
nie wzniesie oczu, nie oderwie wzroku 
od ziemi. Niby głaz, lub fale morza 
gtucha na rady życzliwe przyjaciól..." 

(tłum.: W. Łanowski) 

Szybko, coraz szybciej zaczną się teraz toczyć nieuchronne 
wypadki. Przybywa Kreon, aby skazać Medeę no wygnanie. 
Rozmowa z Jazonem upewnia ją ostatecznie w przekonaniu, że 

wszystko stracone. Czasu zostało niewiele, plan obmyślony być 

musi bezbłędnie i precyzyjnie. Od tej chwili Med ea cierpiąco 

zmienia się w Medeę mścicielkę. Jest coraz chłodniejsza, obl i1-
czojqc szanse i etapy działania. narasta coraz bardziej rytm 
tragedii potęgowany przez komentujący bieg zdarzeń chór: 
„Na co łudzić się dłużej. 
Wyrok oto już zapadt. 
I nic powstrzymać nie zdoła 
biegu okrutnych wydarzeń. 
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Ukochana 
Jazona przyjmie dzisiaj dar zgubny 
zloty, zaczarowany strój. 
Swe włosy jasne przystroi 
w klejnoty, które także 
w Hadesu zawiodą ją progi„." 

Chór śledzi także z przerażenief'l nieprzeczuwającego tragedii 
Jazona: 

„A ty wciąż nic nie rozumiesz, 
że śmierć ci dzieci zabiera, 
że gubisz swą ukochaną, 
ze oto nadchodzi kres. 
Co paczn,iesz teraz Jazonie? 
Płacz już ty 'lka pozostał 
Tym, ca świadkami tragedii ... " 

Jedną z najlepiej skonstruowanych scen jest druga rozmowa 
Medei z Jazonem. Budowa jej jest mistrzowska. Wtajemniczeni 
w okrutny plan, śledzimy, jak w kryminalnej fabul e , nieprzeczu
wającą niczego ofiarę, która wpada w zastawianą na niq pu
łapkę. Pogodzona pozornie z sytuacją Medea śledzi bacznie Ja
zona, nienawidzi go tyle, co kocha jeszcze - wystarczyłoby może 

jedno słowo, taką szansę zdaje się stwarzać Medea - aby za
trzymać tragedię. Jazon obejmie jedynie dawną żonę w miłosnym 
uścisku przypominając to, co nigdy już nie wróci, umacniając 
decyzję Medei. Szekspirowska to scena, jak szekspirowska jest 
postać mścicielki wołającej do posłańca, przynoszącego wiado
mość o śmierci 110wej żony Jazona i1 jej ojca: 
... „Mów - jak zginęli? Dwakroć nas ucieszysz, 
jeżeli povJiesz: okropnie zginęli ... " 

Namiętność od początku wyznacza rytm tej tragedii, dramar 
uczuć, który według przekazanego przez Arystotelesa sformuło
wania siużyt Eurypidesowi da pokazania 'ludzi tak ich, jak i mi są, 
narzucił farmę okrutną i zwięzłą. Tylka można byto posługując 
s ię pretekstem mitu napisać tragedię a kobiecie zwanej Medeq. 

Różnymi drogami wracamy we współczesnym teatrze do an
tycznej tragedii. Poprzez eksperymenty farma I ne , poprzez nawią 

zywanie do greckiej tradycji inscenizacyjnej, poprzez nowe od
czytania staramy si ę zbliżyć dziesiejszemu w idzowi teatr stara
zytnych Aten. 

Zecydawaliśmy się zagrać „M edeę" w transkrypcji Stanisła 

wa Dygata, sądząc, że będzie ona najbliższa próbie współczes
nego odczytania Eurypidesa, temu, co chciel i1 byśmy przez nią 

wyrazić i uważając, że iadne z wiernych autorowi tłumaczeń do 
tego celu się nie nadaje. 

Stanisława Dygata pasjonuje dramat antyczny i to ca nazywa 
jego transkrypcją. Przy okazji prezentacji trzeciej po „Królu Edy 
pie" i „Medei" tej. fo r my, miaoiowicie „Alcesty" Eurypidesa Dy-

gat pisze: „Przepisywałem ją wiele razy, oddalając się za każ
dym razem coraz bardziej ad dosłownego tekstu, choć nigdy od 
układu i kolejności scen. Starałem się intuicyjnie szukać i wy 
dobywać to, co być maże Eurypides chciał wypowiedzieć w nie-

„ 

powbrzalnej i nieprzetłumaczalnej farmie starożytnego drama
tu„." („Dialog" - XIII (1973 s. 127). 

Majestatycznv wie rs z oryginału zamien i,ony został w tran
skrypcji no drapieżną, bardzo współczesną prozę. Główną part
nerkq Medei stała się zupełnie nowa postać, nazwana przez 
autora „niespoka j1 ną dziewczyną", dzięki której odwieczne pro
blemy lasu człowieka, poszU'kiwania odpowiedzi na pytania sen
su bytu i istnienia tak bardzo stają się bliskie i aktualne, jak 
bliski bohaterom Eurypidesa jest Wergiliusz, kiedy mówi: „Felix 
qui potuit reru~n cognoscere causas" szczęśliwy, kto poznać 

mógł przyczyny rzeczy). 
W transkrypcję wkomponowana dla potrzeb inscenizacji sześć 

chórów z Eu i ypidesa, spełnia •ly one bowiem u niego inną, bar
d ziej nam bliską funkcję, anizeli w tradycyjnym dramacie an 
tycznym. Odsunięty od akcj i1 scenicrnej, nie stanowiąc dla niej 
przeszkody stawały się samodzielnymi partiami lirycrnym i1, jak 
gdyby balladami, lużno tylko związanymi z glównym tematem. 

Medea nie stGje przed oczami współczesnego widza wśród 

smukłych kolumn I na tle marmurowych schodów, o skrzydlaty 
rydwan Heliosa nie koriczy deus ex mGchina tragedii mścicielki. 

Bohaterowie tragedii Eurypidesa pojawiają się inaczej; zadawszy 
odwi eczne pytania o szczęście i los człowieka nieruchomieją i za 
stygając z powrotem w mity, czekają na odpowiedź, która nie 
nadchodzi - której nie znalazła także samotna kobieta zwana 

Medeą. 



MAŁY SŁOWNICZEK MITU O MEDEI 
ARGONAUCI - 50 książąt greck ich (m in. H e rakles, Kastor 

i Polluks, O rfeusz, Teze usz i inni), którzy pod wodzą króle
wicza tesalskiego Jazona wyprawili się okrętem „Argo" do 
Kolchidy po złote runo 

EGEUSZ - król Attyki, ojciec Tezeusza; od jego imienia nosi 
nazwę morze Egejsk ie. 

ERYNIE lub eumenidy - wspólne imię trzech furii personifiku
jących wyrzuty sumienia. 

JAZON - patrz hasła: Argonauci , Kreon, M edea, Pelias, Zie
jące .... 

KREON - król Koryntu, niedoszły teść Jazona . 
MEDEA - wnuczka boga słońca H e lioso, córka Aj e tesa, króla 

Kolchidy, czarodziejka; opanowana nami ętną miłością do Ja
zona dopomaga mu w wykradzeniu złotego runa i ucieka 
z nim razem przed pości9i em ojca. Aby wstrzymać pościg, 

zabija własnego brata Absyrtosa, ćwiartuje zwłoki i rzuca za 
siebie poszczególne ich członki. Znalazłszy sie w Grecj i, traci 
moc czarodziejską. Odzyskuje ją dopiero w momencie, gdy 
chce dokonać na Jazonie zemsty za zdradę. Po zabójstwie 
ni ed oszłej żony Jazona i jej ojca oraz własnych dwóch synów. 
uchodzi z Koryntu do Aten na cudownym wozie przesłanym 

jej przez Heliosa . 
PELIAS - stryj Jazona, okrutny władca Tesa lii, której tron nale

żał się .Jazonowi . Gdy Jazon dorósł i zażądał zwrotu kró
lestwa, Pelias postawił mu za warunek przywiezienie złotego 
runa, licząc podstępnie, że wyprawa się ni e uda i Jazon zgi
nie w dalekiej wędrówce . Po triumfalnym powrocie Jazona 
z Kolchidy, Pe łias nadał wzbraniał się zwrócić mu dzie
d zictwo. Zemsty na nim dokonała Medea rękami jego włas
nych córek. Obiecuje im bowiem w czarodzi ejski sposób od
młodz'ić Peliasa. W tym celu każe i m zabić i poćwiartować 
ojca, a jego członki gotować w kot:le. Łatwowierne córki Pe
liasa posłuchały Medei i stały się ojcobójczyniami. 

PELION - łańcuch górski w Tesa lii 
SYMPLEGADY - „pułapka Sympl egad" - starożytna nazwa dwóch 

skał strzegących wejścia do H elespontu (Bosforu), które we
dług mitu stały się monstrami niszczącymi każdy statek usi
łujący między nim i przepłynąć; Argona utom udało się prze
szkodę tę sforsować . 

ZłEJACE OGNIEM BYKI - (M edea: „Ocaliłam cię, kiedy zosta
łeś posiany, aby zaorać ziemię zieją cy mi ogniem bykami, 
a potem obsiać ją smoczymi zębami") Ojciec Medei - Aj etes 
obiecał Jazonowi wydanie złoteg o runa, jeśli spełni warune k 
wydający się nie do wykonania: zaoranie pola Aresa dwoma 
bykami stworzonymi przez H e fajstosa, ziejącymi ogniem, a po
tem obsianie zębami smoczymi otrzymanymi od Ateny. M edea 
wzamian za obietnicę małżeństwa podarowała Jazonowi fla
kon z sokiem kaukaskiego krokusa. Jazon natarł całe ciało 

tym płynem, który chronił go przed ognistym oddechem by
ków, orał następnie cały dzień, a po za padnięciu zmroku 
posiał zęby smocze, z których natychmiast wyrósł batalion 
uzbrojonych żołnierzy. Z wojownikami tymi Jazon stoczy! zwy
cięską walkę. 

ZtOTE RUNO - (Patrz artykuł „O oprawie plastycznej Medei") 
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O OPRAWIE PLASTYCZNEJ „MEDEI" 
z HENRI POULAINEM rozmawia WŁADYSŁAW ORŁOWSKI 

W.O: Patrzę na scenografię zaprojektowaną przez ciebie dla 
„Medei "' i ciśnie mi się na usta pytan i1e: dlaczego jest 
ona wtaśnie taką? Czemu odbiega tak bardzo od ste
reotypu oprawy plastycznej w jakiej zwykle oglądamy na 

scenie antyczny dramat grecki? 

H.P. Scenografowie projektujący dekoracje do sztuk Ajschylo
sa, czy Eurypidesa poszukują na ogół inspiracji w sztuce 
i kulturze materialnej Greków współczesnej tym pisarzom. 

W.O.: A więc V wiek pne, czasy Peryklesa i pięknej architektu

ry Akropol u. Czy to źle? 

H.P. Można i tak. Ale mitologia, w tym także mit a Medei, 
tkwi w prehistorii starożytnej Grecji. A więc nie w kla
sycznej sztuce greckiej i nie w Partenonie szukałem od
nies1en plastycznych w pracy nad „Medeą", lecz w pra
kulturze greckiej. Ponadto w micie tym następuje zde
rzenie prakultury greckiej z prakul' turą gruziriską. bo 
Kolchida, do której wyprawił się wraz z Argonautami 
Jazon po ztote runo i skąd przywiózł do Grecji Medeę, 
to historyczna nazwa krainy leżącej i10 południowo
-wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego, a więc części 

Gruzji. 

W.O.: Ze starą sztuką gruzińską zetknęłeś się bezpośrednio 
w 1972 r. przygotowując scenografię do „Legendy gru
zińskiej". Wiem, że wróciłeś z Gruzji zafascynowany jej 

prastarą cywilizacją. 

H.P.: Tak. O ile jednak scenografię dla Teatru Wielkiego 
oparłem na zabytkach XI-wiecznej kultury gruzińskiej, 
o tyle w przypadku „Medei" sięgnąłem do prehistorii 

Gruzji. Kultura materialna i sztuka dawnej Kolchidy jest 
starsza od greckiej, rzymskiej i w ogóle eumpejskiej. 
tamtędy bowiem ciągnęły z Azji by osiąść na stałe 
w Europie, ludy indoeuropejskie o wysokim stopniu roz
woju kulturalnego. Skoro więc Jazon i jego towarzysze 
wyprawili się, jok głosi mit, z Grecji do Kolchidy po złote 
runo, to właśnie oni - Grecy występowali w stosunku 

do Kolchów jako barbarzyńscy najeźdźcy. 

W.O.: Właśnie, złote runo! Czy jest to tylko twór wyobraźni 
mitycznej, czy też można dlań znaleźć racjonalne odnie

sienie? 

H.P: Jak najbardziej to drugie. To była okryta złotym pyłem 
ogromna skóra barania, którą mieszkańcy Kolchidy za
wiesili na gałęziach świętego dębu, oddając jej kult 
regligijny. Pamiętajmy, że w rzekach górskich i potokach 
tej krainy znajdował się złoty piasek (l\Jowa Kolchida
mówiono o terenach złotodajnych w Stanach Zjedno
czonych w zeszłym stuleciu), który odławiano przy po
mocy skór baranich. Złoto osiadło na sierści i to cała 

tajemnica złotego runa. 

W.O: 

H.P: 

W.O.: 

H.P.: 

\/\/.0: 
H. 'P.: 

W.O.: 

H.P: 

W.O.: 
H.P: 

A więc wyprawa Argonautów do Kolchidy była wyprawą 

po złoto? 
Po złoto i po całą kulturę związaną z tym kruszcem. 

W Kolchidzie znajdowali się prawdziwi mistrzowie obrób
ki złota. Grecy, którzy w owym czasie złota nie posia
dali, nie mieli jeszcze pojęcia o rzemiośle ztotoniczym 

i ornamentyce. 
Według legendy złote rnno przywiezio i11e przez Jazona 
do Grecji straciło moc magiczną. 
Bo w potokach greckich nie było złota, więc złote runo 
stało się znów tylko kożuchem baranim. Równie bezuży
tecznym, jak bezużytecznym byłby nowoczesi1y samochód 
przywieziony dajmy na to, przez Polinezyjczyka i10 wyspe, 

na której nie ma benzyny. 
Wróćmy do dekoracj i1 „Medei" i do jej semantyki 
Oparłem się tu na miksowaniu symbolów d wóch kultur: 
pragreckie j1 i pragruzir'1skiej. Uboższej, ale zwycięskiej 

i wartościowszej lecz (przyjnajmniej pozornie) zwyciężo

nej. Grecy dokonali bowiem najazdu barbarzyńskiego 

i podboju Kolchidy, wzbogacając jednocześnie wiosną 

kulturę o kulturę pokonanych. Przywieziona przez Jazo
na do Grecji Medea może więc być traktowana jako 
sy m bol rabunku kulturalnego. Dalszy tok rornmowania 
byłby wówczas następujący. Obie kultury są w opozycji, 
nie godzą się ze sobą i dlatego Jazon odrzuci kulturę 

kolchidzką, co w micie przybiera formy zdrady Medei na 
rzecz królewny greckiej. Medeo stałaby się więc symbo
lem buntu pokonanych. Zabij a swoje dzieci, które ma 
z Jazonem, a więc stanowiące uosobienie kompromisu 
dwóch kultur. Zabójstwo to, tak obce nautrze ludzkiej 
możnaby także odczytoć jako strateg i1 ę spalonej ziemi. 
stosowaną przez zwyciężonyc h , b y nie dać zwycięzcy szan·
sy odtworzenia życia. 
Powiedziałeś o elementach obu przeciwstawnych kultur 
w twojej scenografii. Spróbuj je wymienić! 
Przede wszystkim blachy rze±bione symbolizują złoto i je
go obróbkę. Mają wyrażać tkwiące w podświa1domościi 

I udzkiej przekona n ie, że złoto jest wieczne, sto nowi war
tość trwałą, nie rniszczalną, choć podlegającą transfor 
macjom. Złote blachy, reprezentu j1ące tu wiecznotrwałą 

kulture kold1idLką, spełniają również funkcję praktyczną 
- rcezonctorów głosu. Natomiast chór rzeźbiony, uzupeł

niający w przedstawieniu chór żywy - ten cykl głów 

ukształtowanych rromieniście - korespo ii duje z kulturą 

grecką, nie z rzeźbami Praksytelesa, ale z pierwotnymi jej 
przejawami. Wożny element organizujący plastykę mego 
obrazu scen i1cznego stanowi posąg. Jest to zmonumetali
zowan.::i replika autentycznej, l l iczącej sobie 4000 lat 
rzeźby królewskiej z Azji Mniejszej. W warstawie znaczeń 
trwa on w spektaklu Medei jak pełen mądrości i okru
cieństwo świadek historii. 
Płytę sceniczną dzielisz na dwie części„. 
Jedna jest planem innej rzeczywistości niż druga, sta
nowiąca uciekający w dal krajobraz, bez początku i bez 
końca. Na tym t lle umieściłem wyolbrzymioną muszlę 
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przedmiot martwy, ale stworzony przez naturę . Tu do
szukać się można skojarzenia z muszlą jako znakiem 
odradzającego się życia. Małże zamies zkujące muszle 
są samorodne i nie przypadkiem Wenus według staro
żytnych wyszła z muszli. 
A więc naturalny krajobraz przenika w część pałacową, 

symbolizującą materię obrobioną przez człowieka. Czy 
koloryt, jaki nadałeś dekoracji, poddaje się również 
werbalnej wykładni? 
Oczywi ście. I tutaj miksują się dwie kultury. Boki deko
racji są drewniane. Brutalna faktura drewna zderza się 

z wyrafinowaną barwą obrobionego złota . Całość deko
racji starałem się uczyn1c wymowną i funkcjonalną , 

a więc adekwatną i pod względem ideowo-artystycznym, 
i technicznym. Uciekłem się przy tym do użycia formuły 

nadrealistycznej. zaczerpniętej ze swoich doświadczeń 

malarstwa sto I ugowego. 
Na zakończenie jeszcze może słowo o kostiumach. 
Medea występuje w pewnym momenci e w stroju kol
chidzkim, zdobnym biżuterią, w całym jego bogactwie. 
Dzieje się to wtedy, gdy chce podejść Jazona i staje się 

kusząca jak wówczas, gdy po raz pierwszy zdobyła go 
jako mężczyznę. Jazon, j es t symbolem najeźdźcy łączy 

w swoim kostiumie dwie kultury: ornamentykę kolchidzką 
jako przybranie brutalnego, skórzanego kostiumu grec
kiego . 

Mamy więc do czynienia ze scenografią wielowarstwową . 

opartą na obfitości znaków i skojarzeń intelektualnych. 
Tak, jak złożony jest sam mit o Medei„. 
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