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. urypi<Jesa '~tnła .-.· pomiędzy ~ AjschyloserQ. _a- Sofoklesem ton pryncypialnej dyskusji mora;lłzatorsk(ej l obrzędowej powagi, 

przydomek „najtragiczniejszy". . cech tak właściwych . dramaturgii antycznej. 
Istotnfe, . w Jego- dra;natach - częściej nit gdzie Indziej splot · Medea Jako postać została ' zatem odmonumentaUzow:l!na. Słom-

·tr agicznych · wydarzę(i . wymagał w zakończeniu interwencji sll czy1'i.skn ·-nie jest Medeą, ale zdaje sprawę z działali , Me del i z pro• 
nadprzyrodzonych,~ czyll zjawienia się owego „theos apo me- cesów . 1ntelektua.lno -moralnych jakle 7.achodzą w jej świadomości. 

chancs", „boga z maszyny". Niektórzy krytycy widzieli w tym Czasem .to „sprawozdanie" przerwie jęk bólu, krzyk rozpaczy. Chy• 

l na.wet słahość dramaturgii Euryp ide·sa, a le sprawa wydaje"się wyni ba mylą się ci, . a jest ich garstka, którz.y zarzucają 'kreacji Słomczyń-
kać nie z niedowładu warsztatu pisa.rsklego. . _ sklej b.rak hleratyczno-pi,ttetycznych &lccentów. Tu nie chodzi prze• 

Teatr Eurypidesa stanowi "'rozkwit, a za.razem óstatni, rilepówta-. cież o ~yrażenie wielkości zbrodni odpowiednio hałaśliwymi środ· 
rzalny et.ap rozwojowy tra gedii greckiej. \V teatrze tym; Jak ''nigdzie kami akt orskimi i efektami naturalistycznymi. Idzie O dysputę IDO• 

prze-dtem, a potem chyba dopiero w prymitywach średnłowiecz- ralną, l;:tóra jest Jlustrow~a gestyczną tylko, bez uqziału dzieci 
nycil i u Szekspira łącza, się zuchwale - przectwiemtwą.. win,iosłość rekonstrulj:Ćją_ zbrodni. W dalszej konsekwencji tak~ego qjęcia wiersz 

.z pospolitośdą, wielka filozofia'' z obiegową 'PSY~tiol~gtą_, · prieJiikają Eury:P!~sa ' ~abi~,!p~ - c~ys~o, strofa, jambiczną, z przyciskami na ak-
siJ: ~~~m~le -~'ątkł T~~~·e' z,~_dz"!~~· T~e~~e~J-~t_:.;.c~ase!Jl ·· - ce~' ~-:JllY~h'"'_.::z~~;_.'l'ąka •. l\Iedea ,l o . pierwsza~ w polskiąt 
~trejjj"""'głębokief"refl'eks,fi ~ne~a cza-;enf"'aren!\"'f>arł'Htrzyi'!śłi~ft icmzc;.lfaro!fozjĘ)a · nowoczesnf:j,r.c ..-aiktotskle) tnterpretac]i antyku. ,_ ___ __ 
impulsów. w ,,Alceści.e" .np. Admet szukający daremnie ochotnika do Partnere_m Med! i w tragedii J_est Chór kobiet, pomyślany przez 
umierania za jego żonę inicjuje '\-Vielka, dyskusję o śmierci w ogóle. Słomczyńska, jako idealny widz~przedstawienia tak, jak sobie tego ży. 
W „Bachantkat~h" matka w szale "d_ionb:y.fskim rozszarpuje' wtasne czyli staróżytnl Grecy.~ Chór więc komentuje wydarzenia, cenzuru,fe 
dzleckQ. W „Medei" obrzędowe·• a.JJtyfony Chóru sekundują niekiedy pod względem moralnym, współczuje bohaterom, a nieraz wciela 
„pyskó_wkom" famil!Jnyni Juona°"' l Medei. ~ si~ w 

0 

cieli. Wykonuje przy tym różne ewolucje taneczne, zawod7,.i 
Nlew'ątpliwie twórczość Eurypidesa ksztaltowafy czasy,, w . których zestrojony mi: 'głosami pod wtót orkiestry, lrnmponuje figury pla-

tw9rz yl. -upadek pótęgl Aten, wa.'lki bratobójcze pomiędzy ,.,.Grekami sty~zne!. ~em.~ns~ruje rze:fb~ w ~rocesie jej powstawania. Jeśliby 
zatar:n_anie slę obra:zu :Swlata . w soczewkar.h ' filozofU sbfistów, . pn:e- moz~a r-.mow1c o P.sycholog1zo~anm w tym in~elektualnym przed• 
wartościow:mie . pojęć, to wszystko ·musisto odwrócić uwagę twórcy stawieniu, to właśnie psychologizuje Chór; 1am1e ręce, podnosi je 
od walk mftdzy bo~ami kll k ()nfllktom zleniskfm ł seforaniU się po- '-do, bQg~(iw. J,.t:~rywa .tw~rze w chustach, słowem za~~h?wuje się tak. 
staw morafnych ludzi. I jeśU sJę zastanowić nad tragediami ·Eu.rypi- J<.of-bY się zachowała Medea gdyby była tylko podmiotem trage(lil. 
des~:; , to wid wć, .te ani pedagogika mitu, ani dyscyplina~ -etyczna nie a nie p~dm.iotem i _pr~ed!l1iot.em ~~aze~, Jak Ją. słusznie ustawna 
są już . w stanie objąć sztywna,· klasyfi~acją . działań h1di!;kicłi, które SłomczJ:nska. , P~:e1:1es1eme reakcji aktora na komparsa, w tym 
się okazują talt sk omplh..l{o''l''aue w sw.oim me"Chaniz.mle i tak · pełne wypadl<u na Chor Jest kapltałnym ~znalezlsklem Słomczyńskiej, WY• 
uiespodzianek. · cz~tym ; w tradycjach rozwojo~ych teatru eurp pejskiego, że wymie• 
J>~dobnie jest w „Medei", Tu nie ukazuje się widzowi na wet „bóg nię cho~ja~by _sehyUcową ko~edię., rzymską i tep,tr mimów. !a właśnict 

z maszyny". TraigeC:ia kol'1cz_y się rozmową Medei z~ Jazonem, czy- integrac~a C~oi:,u_ to„ tlru ga PropozycJ~ nowego, którą mozna $miało 
li wzajemny m d~finiowaniem lviii ''obojga. I tak już zos~a~ie . Oltreś- u: na;ó:a W)'daA zeni~ ; ie tylko w teatrze krakowskim,- ale w teątrze 
l~nie 'vłasnej " 'iny ~ bfidzie_ treścią d,~;.szego życia ·.M~dei i Jazon.a, "S~;rio~afia A. Cybulskiego będąca nowoczesna, trawestacją sce-
r.z JMon kiedyś tam popełni samoboJstwo, a Medea uda się do .· · · . . ' .· . . . 
Ate id ·" E . . t . . . . i <! K 1 łi'd nąrn antycznej me ma w sobi.e · l};c z flustraeyjneJ gadathwosci, jest 

n, \VY'( z1v za , geusz~, a T po ~m '\\To.c . 0 0 c 1 
:· ~ ~ we ~szystkkh szczegółach funkcjonalna. Cybulski nie pakusił się 

w. dramacie Je.c,nal< Me!lea me pomes1e ka.ry, -wu!z zatem nie o przewagę· wJz,ii .malarskiej w kształcie inscenizacyjnym przedsta-
dozna ~lgi 1-moral_nej, ka~airsi.s~ Czem_uż wi~c los obszed~ ~ię. ta k wfania, "~le syętał ' widowi.l'lka t'eżimein jedne.i, zamknięte.j koncepcji 
~ Jazonetn? Jakźez mała J ·~S t Jego wLna - . zdra~a mał~enska - plastycznej; podJął zadani t'i znacznie trudniejsze, stosowa,nie zmien• 
w " pol"ówtianiu ,.. 7'.e zbrodnia, l\fedel, która zabiła, ;.-Kreona, Kreuzę nycłt e!ement.ów plastycznych i> konsthtuje swoją wizję w trakcie 
l dwoje własnych. , dzieci-? Cz~·żby . Eurypid es rozgrzc~zar . l\'lede~ ~ Nie, pJ::zedstaw~nia, :u11'l. eżnie od potrzeb wewnętrznej akcji · i fabuły tra-
on starli się r.1Jko zrozumJeć ją. Cnot"3 l grzech to wiadża. ,M<>.tywem gedii. R az więc np . gr.a.tą tylko popielate chusty,_ raz tylko czerwone 
l'zynu !\"I~deL ~es f nie zdrada męia, lecz sponiewieranie jej wielkiej t~'koty :tm~tiumów Chóru, a w finale nerspektywa sceniczna nie-
miłoś<;! i,., o-;olJlstej go?nQ~cl. To l e dwie potężne siły, które nity spodztewa~ie '- się pol!łębia: Medea ulc.,.1ruj e się w zauUm narożnika 
prz~zn'acz'enf.e rt.l\dr.q bogai:t>r l _ Iudtmt, m.c;zczą się na . Jazonie. utworzonego P!'zez dwie płaiszczyr:ny zimnych, staJo\vych ścian. T& 
„Mcd~a" zatem to studium nic furiacRiej zemsty t~iumf_ującej na s'!enografia zmienna, narastająca - to. Jeszcze jedna propozycja 

rydwanie, lecz studium zlekceważonej mlłośri, miłolic( p nnitd cio- n Qw'ego. 
puszczalne normy etyczne, bo l\łeclea ·popełniła kilka z'brod.ni, żeby Pnecl~tawJ.enie ,.Medel" bez pril!sady -zaskaln1je swoją śwleżcśclą,, · 
si~ poll\,czyć z J w onem. _ ' "' orygln!!iI,!1-ością. z k.tórej strony "'na nie popatrzyć, odwdzię~iy się 

„Medea","' Jak widać, wytrzymuje ostrość intelel(tualne·go · spojrze- p!ęlcny~ reflel::sem j alt. szlachetn·y kamień. Jest w nim śmialy skok 
nia przez _wsyółcze~my teatr i . o'dpowiada n:;t niepokój moralny i scep . noryrzei bar.iery śzablonów i . martwych lconwencji. Jest fermentu-
tycyzm współczesnego widz.a. Eurypides to Dm;tojewski między ~ tra- j ąry zae,zyn nowe go w teatrze. które warto l powinno się konty-
E'iltamt grec~lml. Pcmiewari Euryptąes wywiódł tragizm · swojej „~e- mtowac ,:,i roiwi,l ać . Wr.parte znał:omitą choreografią Wandy sz{':Zuki 
del" z dr am atu rodzinnego, 2 słusz_nlę · reżyser krakowsldego P.rzed- i dobrym. 2lrt.orstwerrr C. Niedźwleckiej_(Plastunka), J. J abczyiisldego 
stawienia i · odtw órczynt tytułowej roli Lidia Słornc ~·ł1s~a pokazała (Goniec)_, E. Lodył1skie!!'o (Egeusz), P . . Pawłowskiego (Kreon) . w. sa-
nlektóre par tie tragedii w . . psychologfcznym forma.,,ie oV.re j ludzkiej c!eckiego. (Jazon), l\'I. Slojkowskiego (Sti r zec) jest w sumie rewe-
powszednośd, zapcwnla,fącej utworowi jego humanistyczną ltornuni- lac,ią nie -, tylko w skall kra~owej. Zasługuje w pełni by reprezen-. 
katywność i ncśność, a równccześnle zachowała w całym spektalclu tow~~ 1>.olską sztukę teatralną za granicą. 


