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Eurypides nowoczesny i· rewolucyjny
kwi€tniu 1924 roku odnowoc·z esny, To smutny,, zgorzknialy J mediach, w je.Cnej z nieb wyś.m!ebyło się w teatrze im.
pan, samotny sceptyk pochodzący wając go 7.a to że „dopuszcza do głoJ. S łowackiego w Kraraczej z tzw. „nizin" społecznych, su wszystkich: i kobiety, i sługi, i 1
kowie za dyrekcji Teof:.- który zbyt wiele cięgów osobistych
dziewcżęta, i panów, i starców".
l
la Trzcińskiego pierw- otrzymał w życiu, · a równocześn;e
Stąd już krok do nowegc, współsze przedstawienie „Me- z~yt d?brze poznał najnowsze prą.:3,Y czesnego rozumienia „M~dei' ' .. ~iedy I
dei '' Eurypidesa. W lutym 1960 rof1l;0zof1czne,. An_a~kss~orasa .tzy ~of1- odpa?nie cała otoczka m1tolog~1, sty- l
ku, ~{) 36 latach, odbędzie się w Te~t~w, aby me w1e_dz.1eć, o„ wzgl~dnolizacJa legendy, obrzęd q_wo-h 1 st?ry- I
a '.rze Kameralnym w Krakowie za sc1 tzw. prawdy, dosć sc1sle, mest~- czno-dokumentarna aparatura. k iedy
dyrek cji Wład y sława Krzemińskie
ty, zą1e:żhej od dap ego układu odnic- runie operowo-kostiuinowa. r ekwizyg.::> wznowien ie tej słynnej traged:i
sienja, co w języku · dzisiejszym motornia z zakurzonych
magazynów
a ntyczr.ej w inscenizacji i reżyserii
glibyśrny nazWać dialektyk~.
teatralnych - wówczas spod tego
L idii Slomczyńskiej, wykonującej
Jest__ . ~ : jeśżc:te. - · '
.·
..
~
· śię history jka, j akby zaobćymież r
po~ ~teńskiej, zloty ... serw
. .o
na. na które}ś z ulic, czy w
rto o tym wydarżeniu arty~ty„ ~~zr~ż~ z- ~ dałek a .:J: a ó r e - go
cznym, o }ctórym wkrótce pawinno
słyqł)ać .zbliża j ą cy się szczęk żela?.miastec1l~ a . jedno z t ych pospolitych
być g : cśno nie tylko w Krakowie,
nycn krokl)w opan cer"'onego żołdlł- wydarzeń, o kt'1 r ych donosit czasem
v:spomniBć choć kilka słów. Nowa
ka s;partan s.kiego, Ajschylos, a ta.~że
w kronice
„Echo Krakowa" lub
ptemiera Teatru Kameralnego nie
Sofc~les, widzą jes7.cze h i storię w
„Express Wieczorny". Oto młody
b dziP. bowiem zwyczajnym wżno
monumenb.lnym •. odświętnym bla~·
mężczyzna w swych awanturniczych
w1eniem jednej z klasycznych pozyku. EUI'Y}lides 'Yidzi jej sz~rość, j~j
woj~żach zagrank?.r ych dotaf'ł do
cji r 2pertuaru światowego, którą
cvdzienno-ść. Aj~cbvlos, a takie s.).
dalekiego_ kraju, gdzie wpląt.aLsię w
t : atr spłaca dłµg zaciągnięty okó1o
fokles, ukazują wielkie postacie miawantur~: z której nie wiadomo jak25CO lat temu przez światową kultu b9haterskiego; ukazują je na areby wyszedł, gd~' bY nie pomoc mieszturę, sz tukę, filozofię, wrażliwość u
ui~ . publicr.nej, w uroczystych k:J·: karki tego ~ółdzik i ege ~raju. ~a
,,barbarzyńskich" Ateńczyków. Nie
stm.mach cnoty, honoru, godnosc1
kochana w mm barb ar7yrn:ka dz1ejest to także tylko sprawa pielęgno
ob:vwatelskiej.
Eurypides ukazuj".!
wcz~ 1 na uratowała go od zguby, a
wania tradycji.. I nie jest to wreszmałych, pospolitych ludzi na - ulicy,
młodzieniec z wd?.ięczności _ ożenił
cle również czysto formalna prezen- we wnetrzu pryviatnego mieszkania,
się z nią i prz ywiózł do· swej bartacja
wielkiego
dzieła,
którego u. kazuje ich w zgrzebnych szatkl:l~h,
dziej cywilirnwanej ojczyzny. Ale
w osobistycq, f·a~ilijnych, gospodarpo paru lataeh,
w czasie których
znajom ość
obowiązuje
każdego
skich kłopotach. Kontvnuacja no- przyszły na świat d zieci, porzuca
C " łowieka,
roszczącego
sobie jastawy Ajschylosa, a także Sof.okle- j dotychczasową
towarzyszkę życia
k~
t akie pretensje do ik.ultucy,
prezentac ja. gdzie chQdzi tylko sa,. jest .do pewne:go stopnip.. - je,- I dla i.nnej, ratur2~nie młod~zej i moo to, ab" zadość się stało · kon:":eh mozna tu uzyć .
termmo10'!,1i
gąceJ mu dopomcc w kar:erze.
wenc jona_.1emu
rytuałowi
zapo''\ spółC'7esnej _roman t Y z m.
Tu włafoie
zaczyna się sprawa
znania się. W żywym teatrze mtt
Kontynua.cją ~.taW}'.'
Eu.~i.d~sa
.,Medei": Medea jest nie tylko kotrusi być traktowany tak jak wspól- re a 11 z m, i to ten, ktory znr.bietą i żona, jest przede wszystkim
rznie później otrzymał dod~to.it
właścicielką· i posiadaczką. Małżon e k
c z es ri ość,
podobnie
żresztą
jak
„mieszczański". Aj ~ chylos, a takie
jest dla niej rzec z ą, którą ku\l ' spółczesność winna być traktowa&ofokles, to poeci. Eurypides to pr:>piła · płacąc za to, wysoką co prawda,
na jak mit. „Medea" w teatrze soc j alist ycznym anno 1960 chce by~ ·zaik.
_
cenę poświęcenia, bohaterstwa, zbrow ypowiedzią
wspókZ€snego czło
Nie lubili go też za to współc1.edni. Kiedy rzec z wymyka s i ę z
fni. _ Zwy~le bowiem nie batdzo lt1„
jej władania, Medea woli ją zniszwieka i współczesnego artysty na tebi się ludzi, którzv mówi.ą gorzką. czyć niż by ktokolwiek inny miał
mat współczesnego świata.
rzeczowa, suchą, drobiazgową prawjej używać. ów p ierwotny stosunek
Aby tę deklarację nieco szerzej
dę. Lepiej się ZT\~ ' . .,,e słu~h"l pi Pkdo ś\v iata to właśn5e truC'izna, niuzasad n ić
trzeba zacząć od kilku
nych. kolorowych kłamstw. Na kilszcząca podobnie, jak to czyni trupcdstawowych stwierdzeń. Eurypi„
kadziesiąt swoich trage~i Eurypicizna, którą przesycona jest,,. szata
des (urodził s i ę około 480, zmarł w
des tylko cztery · razy otrzymał z:.i
przesłana orzez Medeę nC\'{ej na406 prz.ed naszą erą) jest, jak wiaiycia pierwszą nagrod .; . Zwycięfa!i
rzP.czonej Jazora. Oto filozofia pleoomo, ostatnim z trójki genialnych
go wielokrotnie - w opinii sędzi6w
mf~nta hirt arzyńców do których
tragediopisarzy grecki·C'h, z których
i tłumu - nie frlke> jego.:wielcy, ab ,<należy Medea - tarbatzyńdw, któpierwszym był Ajschylos, a drugim
i znacznie mniejsi rywale. Arystofa- ' rych .zresztą sootykamy jes::'.: cze dziś,
Sofokles. Jest z nich trzech najba:.·dzie.j, chciałoby się dziś powiedzie{!, nes kpił zeń na potę-gę w swoich k.:>- ~ień, na każqyin kroku na uliW-··„JJ)ientanhlch. w l:">.wiar, ht ·
~~- ltf ' 'riW~~JL..-S!Srl!tnych, drap1eznych, często zreszt ąo:i e legancko ubranych ·icobtet, ·gotowych
z zimną krwią na mord dla obrony
ł a s n o ś cL
Oto filozofia sy~te':..
mu społecznego, obycfajowego, 'etycznego, który w skrócie nazywamy •
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mieszczaństwem.

Tradycyjna - w licznych odbitkach inscenizacyjnych
reprodukowana - konwencja „Medei" jako
klasycznej tragedii greckiej, ukazuje pnsta<- patetycmą i monumentalną, heroinę niemalże z melodramatu, Widząc w niej bez mała jeden z
obiegowych mitów. mit zdecydowanej na wszystko namiętności. Można
zrozumi?ć takie lub podobne interpretacje. Medea istotnie cierpi, Medeę istotn ie spotk :::i. ła krzywda, Medea jest istotnie fascynującą
indywidualnością zwłaszcza w porównaniu z Jazonem, płaskim, egoistycznym głupcem, w typie spotykanym dziś jesn~ze przy bar~ch )$ażde
go nocnego lokalu. Ale r~y o1 9. cvjna
wielkość i nowoczesność E1'r )t\>idesa
---.,,___ tnnk.Q.ńczenu;

na str.

Eu'rypides nowoczesny I rewolucyjny

(Dokvńczenie ze str. 4)
nowiły przejaw młodopolskiej stylipolega na tym, że potraf i on wytro- zacji, wtłaczającej realistę w ramki
modernistycznej,
n eoromantycznej
pić i obnażyć rosnącą u korzeni potężnej namiętności małość powie- konwencj i. Chęć odrzucenia tej n iedzielibyśmy
dziś drobnomiesz- wsp ó łczesnej już dz i ś estet yki jest
- jak zobaczymy w przedstawieniu
czańską, nieludzki, niehumanistyczny brak wyrozumiałości i tole r ancji, - jedną z spraw naj istotniejszych
b estialskie, zaborcze
ograniczanie dla jego .r ealizatorów. Dot ychczasost refy wolności osobistej drugiego we Widzenie an tyku, wielkich tragiczfowieka. -I logiczną konsekwencją ków greckich, · sta rożytn ego teatru
w ymaga od dawna rewizji. Harmotak~ej postawy staje się zbrodnia,
nijne proporcje Praksytelesów i Finajohydnie jsza, jaką sobie można
d iaszów, ł'ago dna kr ą gło ś ć po ś Jadków
wyob ~ azić, zbrodnia dzieciobójstwa.
i biustów JY1itolop;icznych bogiń, syA więc mamy przed sobą po pro;- metryczme f ryzy Partheno nu i.kostiu; 1tu .coś w rodzaju naturalistycznego my wiernie skopiowane z najznakodramatu środowiskowego, jaki opa- mitszych podręczn i ków - ca łe to
nował sce ńy europ ~ jskie pod koniec
stare pięk n o jest już dziś dla nas
)QX ~i_ek1}1 A f"'M! ł"f@P id es to historia. Ws półc7.e sność sm ka noweoyłby fyi ko- ta r
c
§hłf§ zy
głł Pi$dla: ""'."'" bofesr.ego-; oHitmnerri;i
,'
· Hauptmann, Strindbe rg czy Zola? jaskraweg.o, niespokojn"go. W bl. aA więc tyle pozosta ł ob y z jedynej sku t ego okrutnego piękna - --·kraw swoim rodzaju, niepowtarzalne j kow.s!<a .Medea z 1960 roku roze~ra J
estetyki, konwencji, stylistyki wiel- swoJą msżcząc:.t grę.
.
.
kieg. o teatru . starożytDych A ten? Pa- ~
miętajmy, że Eurypides był rewolu:.. E:
cjonistą nie J ylko treści - wpro- 1
wadzając
w
hieratyczny świat ~
obrzędowej mitologii
realistyczne, (ipowszednie motywy i prosty, poto- iczny . język, Był także r ewolucjonistą
formy artystyczn ~ j, co zre- •
sztą wią ż e się zawsze ś c iśl e ze sobą.
To Eurypides doprowadził do końca
. ewolucję roli Chóru, staj ą cego s i ę ~·
teraz z równorzędnego partnera dra- a ,
matycznego raczej elementem atmosfery. To Eurypides nasycił tragedię I·
~\teńską żywiołem muzyczno ś ci, tworząc w t ę n sposób jakby nowy sy- ,.
Atem przekazywania , nieł~ twych do p
wypowiadania uczuć za pomocą luź- N
nej. niezwiazanej dogmatycznie ryt- w
miki. Czy aktualizacj a mitu n ;e ,gro!i zarazem zniszczeniem wszystkich
tych odrębności i indywidualności
1
gatunku?
N a te pytania odpowiedź winno dać przedstawienie. Ale i tu trzeba /u
·od razu zaznaczyć, że realizując w.~:
Krakowie .w 1960 roku
„Medeę" ,ll'. ·
teatr i inscenizator pragnęli prze ł o- s:
tyć na język współczesny nie tylkor·.
. społeczne tr~ści mitu, al~ i jegoiz-

r·

!Woistą estetykę. Sprawą wyjściową~ 

był

wybór nowego przekł adu, od- "
rzucenie dawnych, które - jak np.~·
przekład Jana Kasprowicza ;.__ st a-_:

