dzl. Ważą się losy przezniaczenta. W·ciąż
komuś coś za graża. Obecno·ść śmierci
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jest ustawiczna.
·
·„Medea" Eut ypides·a jest monodramatem. Wszysil,rn tam jest drugoplanowe, trzecio- czwarto rz ędue, . z wyjątkiem · dramatu kobiety : zdradzonej
:żony i zrOiZipa.czonej matki. To - arcydzieło psychologii kobiety kob iety
oszukanej, zdo1nej do w i·e lkie j miłości
i wielkiej źbrodni. Jeśli wybrała zbrodni~. to tyllfo dlatego, że ją os.z ukano,
zd!:_adzopo..,,.. s,mniewierano jej · uczucia.
'Med ~a w kreacji Lidif Słom"Czyńsk-iej
ma "Ylele · twarzy. Trudno zliczyć jej
maski. Jak 'llll:).ie je nakładać zmieniać
jest
kobietą· żywą:
i~pulsywna:
gwałt?wna, ruch~iwa . . Wis.trząsa, kiedy
gra ciszą, spokoJem, bezruchem (końc?we ~ceny sztuki). Poza nią są tylko
figurki. · Jazon, _.;, typ dwobkiewicza,

· R zadko si ę u nas grywa tragików
greckich. ·Po tro·~h u j uż zapomnieliś-t •
m y, jak wyglądają n a S·Cenie Ajoschylos, Sofokles, Eurypides. S tr aszą n as
k h nazwiska - to efekt niedobrych
anetod ·nauczania li tecr:-a tur staro•żytnych.
L'ługa lista obowiązkowej lektury w
k lasa·cu."1 licealnych przywodzi • zawsze
gorzkie wspomnienia. Skłonni do poc;1oynych wniosków wydajemy w yrok i: to nuda, rupieciarnia. Jakie·ż zna,J
czenie
mogą mieć dla nas sprawy
isprzed dwudziestu kilku w iek ów, wyrosłe w za.sięgu innych kultur i inn ych problemów ? Nie lubimy osobliwo.ści muzealnych.
· Zdar za się jednak, ż e r zeczy stare
b ywają stare pozornie. K iedy im sh~
p rzyjrzyrµy dokładn ie j, zaczynamy w
rirch odkrywać
jak ie ś nowe w alory,
elementy, które nas zdumiewają :z askakują . I doch odzimy do wniosku,
że im dalej wstecz sięg amy, tym więcej
o dnajduj emy tam e1em{.ntów „nowocz esności", która w· sz.tud~ zn aczy tyla
c o odkryci e. Im bliże j czasów wsp 6 ł
cz~ sny c h, tym odk r yć m riie j, t ym więc ej „plagiatów". Skońcbzyła s i ę epo~a
u tystycznych wynalazków, zaczęły s~ę
c:z Jsy nawrotów,
po.wtórzeń, p ozor11ych r ewvl ucji.
. . Ju.t.=-PLZY pierwszej odsłonie „Me:-_ ....~-,,.,-~--~
- Ci e:I"~ z3Jpom1namy,
że uczestniczym-y -- ·--.._...-=-.,,.,..
(tak , u:czes.tniczymy, nie og l ą damy!) w
tr agedii, którą napisano dwa i pół ty~ iąca lat temu. Po odrziuceniu mitolog icznej e-negdo.ty stwierdzamy, że sztuk o. uderza w jakiś bardzo ważn y ne r w
w spółczesności. Cywilizac je pows ~ają,
:zmiBniają się _i giną ,
ale czł o:w1eka
prześladi:j.ą w~iąż t~ sam ~ SJ?ra wy. I
LIDIA SŁOMCZYN
izadl.:lą miarą rue moizna om.mą c n akazu
SKA (MEDEA) - · I
·m oralnego: czyń dobrze, unik a j .złeg o .
PIOTR
PAWŁOW
N ormy i rozwiązani1a etyczne s ą rzeczą
SKI
(KREON)
trwałą wśród pawszrehnej_ zmien noFot . .W. PLEWINSKI
k i. Nie podlegają dział aruiom czasu.
Medea br oni rzeczywistych wartości,
broni swego domu przed rozbiciem. Stoi. który wszystko po•święci dla pieni·ędzy,
n a . straży nienarus z a ln ości p orządku do.brej posady,
nadziei na władzę.
m oralnego. Jej sformułow ani a m a j ą je- Wyglas•z a przy tym wzniosłe komuszcze dziś ciężar afor yzmów. ,Niektóre
nały. Jest tylko jeden moment, kiedy
f r agmenty tekstu „Medei" brzmią jak
Jazon budzi litość, w chwili, gdy don a jlepsza publicys·tyka, jak ą n apisano
wiaduje się, że ws.z ystkie jego wysiłki
, -;vv obr onie kobiety, jej praw i ob\J- zostały zmarnowane: zamordowano jewi ązków. (Ba;rdzo n amąwiam młode
go dzieci. Rolę tę s.z.cz~śliwi-e powietnałż eńs twa, aby poszł y na „Medeę''
rzono · Wikto1rowi Sadeckiemu.
Jego
rlo Kameralnego . Moż e argumentacja
dialog utrzymany w iuto.nacji podnioiwielkiej sztuki ok aże s.i ę celniejsza od
słych przemówień kapitalnie dema1Skogazetowych truizmów n a tema ty ro- wał c~arny charakter postaci. .
Cizinne) .
.
Lidii Słomczyńskiej należą się duże
świat „Medei" jest brutalny i okr.utbrawa za reżyserię.
Przedstawienie
n y. Przeraża nas jego o kropność. Na
„Medei" zbudowała na zaisadzie
po-s cenie rozgrywają \ się wielk ie dramamie5,z ania różnych po·rządków, · poetyk,
ty. Konflikty na miarę m ocnych lu~ "'-. stylów - był to równocześnie teatr

ekspresjonistyczny, intelektllalny i wyobrażeniowy. I trzeba pO!Wiedzieć, że
to pomieszanie dało dobre efekty artys tyc~u~
Pewne partie były przerysowane,
przeciągnięte w kierunku na turalizmu
- miały w sobie krzykliwą surowość
(niektóre kwestie Medei). Inne grały
celnośc ią gnomicznych
sformułowań.
Wypow iadane w cis.z y brzmiały · jak odwieczne i niewzrus.zone pewniki (komentarze chóru). Ir:ne odwoływały się
do wyobraźni widza poprzez umowny
gest, sxmboUczny znak.
Dekoracje surowe~l:lJ7.l'OOZGZQn.~~,9- "1
tary i kolumny. Dom i nują.cy koloi!" popielato-szary. W górz.e ciemne, poszarpane plamy, symboUzujące atmosferę.
grozy i niepokoju.
Przy opracowaniu ról aktorskich
wprowadzono element muzyczny: Zróż-

nicowano

role

według

rejestrów

głosowych.
Pewne
wersety
chóru były śpiewc:.ne, inne recytowane, a·
jeszcze inne rozbite na pojedyncze gło

sy. Us:tawienie chóru\, . jego zmi·any,
od rozwoju akcji, sytuatemu widowiisko nie było
statyczne, monotonne. Muzyka Lucjana Kaszyckiego,
operują.ca dy1
sonansem, uwydatniała ,,nerwowoś ć " akcji,
podkreślała spięcia drama tyci:ne.
BRONISŁAW MA1\I08
uzależniono
cji. Dzięki

Eurypides: Medea. Przekład: . Stanisław
M-ller. Reżyseria: Lldia Słomczyńska . Scenografia: Andrzej Cybulski. Muzyka : Lu c j an
M. Kaszycki, Choreografia: Wandiii Szczuka.

