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HEINER MULLER 

List do reżysera bułga rskiej premiery „ Filokteta" 

w Teatrze D ramatyczn ym w Sofii 

~fragmenty) 

Nie muszę Ci mówi ć, że teatr żyje anachronizmem . Brechtowska his
toryzacjo to tylko inna nazwa zd e rzenia (dramatu) płaszczyzn cza sowych 
(tworzywa autora aktorów i publi czności), wyznaczającego jego przestrzeń 
życiową ... 

... H e!ena W eigel uważała ,,Filokteta", podobnie ja k „Decyzję" Brech1a, 
za utwó r nie nad ający się do gronia . Bra kowa to jej „żwi ru" - tego, co 
przypa dkowe, niekonieczn e. Nie dostrzega ła - może j a ko odtwórczyni ró l 
Brechtow skich n ie była w stanie dostrzec - że w szt uka ch zrob ionych w te n 
sposób (uwarun kowan y twor zywe m - ludzkością cza sów p rzejś ciowyc h pozo 
wsze lki mi epo ka mi ) ty lko a ktor może wp rowadzić do gry element przypad 
kowości , że jego cia ło to właśnie „żw ir", w któ ry te ks t wpi su je się przy każ
dym ruchu i w którym si ę j ednocześ ni e za traca, że to substytut innych ciał, 
n ara żo nyc h na masa krę idei, rzuco nych na pa s twę śm ie r t e lnie rzeczyw is
tego słowa , które Holderlin wyg rze bał z t ra gedii Sofok lej sk iej, żeby sob ie 
o n ie ro zb i ć głowę , bo jego czasy już tego słowa ni e roz umi a ły , słowo ja ko 
takt u, mord u doko nywa nego s ł owa mi, te rro ru, któ ry zaczyna s ię wówcza s, 
gdy praktyka sta je się teori ą, jak go nitwa Edypa za prawdą prze pow iedni . 

W języ k u ekspresji c ielesnej , jakim posł ug uje się wa sza sofij ska i nsce
nizacja , dost rz eg ł e m te n wła ś n ie rodza j przełoże nia tekstu na teatr, p rze 
tworzenie fabuły ja ko mi ej sca osadzenia konf liktów w p róbę wytrzym ałości 
d la ich uczestn ików, o pór c iał przeciwko zn iewoleniu fa ktyczny m przym usem 
idei, SŁOWO , KTó RE STAJE S IĘ MORD EM . To tal n ą prób wytrzyma ło ści , 
na któ rą zbiorowi ska ludzkie wy stawione sq w naszym st uleciu, być może 
j uż ostatnim Ueś li opór o ka że si ę ruche m jałowym i nie t rafi no swo je miej
sce m i ędzy biegunam i), l u dzkość p rzetrwa jedyn ie ja ko kolektyw. Korounis
tyczna zasa d a N IKT ALB O WSZYSCY nabiera w perspektywie możl i wego 
sa mobójstwa gatu nku osta teczneg o sensu. Ale pierwszym krok iem do li kwi 
dacj i jednostki w o b ręb i e ko lektywu jest jej rozdarcie, ś mi erć albo ce sar sk ie 
ci ęc i e to a lterna tywa NOWEGO CZŁOW I EKA . Teatr sy mulu je ten krok, poz 
wal ając za zn ać rozkoszy i grozy p rze miany . W tym sensie „Fi loktet " , wb rew 
mod nie b łyskot l i wym skoj a rzeniom interpretatorów, dos trzegających w nim 
d ram at „raz-czarowania", j st nega tywe m sztuki komu nistycznej . Fil oktet 
Georgiego M iladinowa ma w sob ie coś z dumnej głupoty tra gi czn ego bo
hatera (GŁU PI I DUMNY JAK ORŁY) . W wie lorako przebiegły sposób ro bi 
użyte k ze swojej nog i : j est o na ozdobą. brzemi eniem, łupem . Także oznaką 
tożsa mo ś ci : w czas ie, któ rym rząd zi ból. człowiek staje s i ę a dnota cją, wy
jącym kom entarzem cho rej kończy ny . Rana może służyć j ako broń , noga bo 
wiem oznacza dzi urę w sieci, lukę w sys tem ie, wci ąż na nowo zagrożoną 
1 na nowo opanowywaną wolną przestrzeń między zwierzęciem a maszyn ą , 
w któ rej wschodzi utopia ludzkiej społecznośc i . K u lejący ptak defor muje ob
raz lotu . Tragedia n ie wyc hodzi na swoje. Rezygn uje z pociechy, która ozna 
czałaby zwłokę . Przynosi nicośf. - możliwy początek. Istn iej ą tragi czne rasy 
1 ludy. Matth ias langhbff opowiada o święc ie w ja kiejś ws i na półwyspie Ju
katan: z miasta p rzy był zespó ł rockowy; 2000 Indian przez b ite dwie godziny 
z kam iennymi twarza mi słu cha syreniej muzyki swych wrogów. Nie mu szą przy· 
wrązywa ć s ię do masztów (bra k zresztą personelu do wykonan ia tej u sługi} 
Jak Europejczyk Odyseusz, sprawca i likwidator traged ii w jednej osobi e. 
Od czasów Ko lum ba jedzą śmierć . Ich egzystencja za leży od tego, kto na 
kim połam ie sobie zęby . Nowy Rzym nazywa się USA, Che Guevara to 
Krzyż Południa . 

O i le Jazo n, pierwszy kolonizator, zostaje za bi ty przez swó j poja zd na 
progu międ zy mitem a h i storią , to Odyseusz jest upostaciowanym krokiem 
przez gran icę . W raz z ni m miejsce h istorii narodów zajm uje po li tyka „ma
cherów", los trac i swe o b l icze i staje się ma ską manipu lacji. Da nte odma -



Iowa! na ognistej ścianie swego PIEKŁA punkt, skąd nie ma powrotu, kata
strofę Odyseu sza na skałach Atlantydy : 

BO PRZYPADŁ WICHER OD NOWEGO LĄDU 

TOŃ SIĘ NAD NAMI WIECZVSCIE ZAWARŁA 

(przekład Edwarda Porębowicza) 

Swym aktorstwem wielorakich grymasów Dirniter Ganew wpisuje w tę 
postać pęknięcie, będące stygmatem człowieka przekraczającego granicę, 
i czyni z rzeźby rolę. Granica przebiega przez ciało, które ją pr~ekraczo: 
pęknięcie jest pasażem. Odyseusz jako pierwszy odtwórca swego losu jest 
obcy zarówno tu, jak i tam, jego imię brzmi Nikt, jego krajem jest Ziemia 
Niczyja. Z pustyń, którym daje początek jego krnk, wyrasta mu naprzeciw 
burza piaskowa, perforujące Heglowskiego PLASTYCZNEGO GREKA. Będzie 
pierwszym, który potrafi zrzucić swą skórę i dozna dreszczu aliencji. Będzie 
ją smakował. Jeszcze tylko od czasu do czasu gryma s, jakim jest jego twarz, 
zastygnie, jakby c hciał cofnąć się w zamkniętą przestrzeń rzeźby, odgro
dzony od widoków i spojrzeń, w czasie lektury tekstu, sączacego się z otchła
ni za dziurawym płotem jego zębów, odkąd Homer rozwiązał mu język, ślepy 
na skutki tego czyn u„. 

„. Z chwilą pojawienia się nihilizmu jako ostatecznej konsekwencji 
polityki chrześcijańsko-kapitalis tycznej wybiła godzino aktora. Wskazanie na 
drugą stronę czyni z tego, co rzeczywiste, powód, 3wiat u zn ając za pre tekst. 
Teatr może od zyskać swa pomięć rzeczywistości tylko wted y, kiedy za pomn i 
o publicznośc i . A ktor przyczynia się do emancypac j i widza, wyzwal ając si ę 
od widza. Dra matu rg i czną konsekwe ncją koncepcj i przestrze ni sceniczn ej 
jest umieszczenie prologu no osi sztu ki, w obszarze, w którym widz ma swo
bodę wyo b rażenia sobie in nego przebiegu, moż l iwego dzięki zrozu mieniu 
przez a ntagonistów przypadkowego charakteru ich ko nf l iktu, no pr iekór 
nawykowi pe rson i fi kowan ia sytuacji przymusowych, o po rt€mu na błęd nej 
oceni e i n dywidualnośc i . Prolog stawia cyrk pod znakiem zapyla nia: w idmo 
komedi i denuncjuje pod stęp rozumu jako tryw ial ny dowc ip . 

„. Nowicj usz chłonął w si ebie bohate ra , wzór do naśladowania, i tań 
czy z trupem : erotyczn a figura inic ja cj i . Z marl i ro z mnażają si ę drogą przy
kł adu, energio wiek u dojrzewa nia rn sila ma c hinę wojenną, młod z ieni ec ma 
szeruje brzemienny na po le b i twy , z ś m i erc ią jako embri o ne m pod sercem . 
Przypom inam sob ie strzęp wiersza pewnego słuszn i e zoi:;omnionego a uto ra, 
który sprowadza ten proces do fa szystows kiego mianow nika : KIEDY BOHA 
TER POWS TA NIE 1 W DUSZY TEGO CHŁOPCA W IE LKOOK I 1 N IEMY I 
PEWNY WI ECZN O$CI M ISJI. .. Wie czno ś ć mis ji po j ęto jako imperial istyczny 
sen o c i ąg łości ludobó jstwa. Wc i ąż a ktua lny obraz okupacji podmiotu ja 
ko waru nku kolonizacji zawarty jest w Goeth'owskiej wersji bol!ody o kró lu 
olch: CZY CHCESZ PóJ$ ć ZE MNĄ, CHŁOPCZE MIŁY .. Drug i (szybki) 
obrót ta rczy sceny za st rz eżo n y j est d la paroksyzmu zemsty . Bon ita Filoktet, 
zredu ~owony mocą decyzj i politycznej do egzystencji no poziomie zwierzę
cia, ćw i czy swój powrót między ludzi , czyn i ąc z funkcjonariusza swego 
wyg nania czwo ronoga. Neoptolemos, który Filokteto , nie dojącego się już 
winteg rowoć w o bowiązują cą fo rm ę obcowa nia ludzi ze sobą , wycofu je 

z obiegu, trafia w sedno sp rawy i zatrzymuje tarczę , zasięg jego działania 
jest najszerszy, bo jego horyzont jest najwęższy. Rea lizm inscenizacji prze
jawia się międ zy innymi w utrzymaniu także sposobu korzystania z rekwi
zytów na poziomie rzeczywistości teatralnej. Nie ma odniesień do jakiejś 
innej r zeczywisto ści, na przykład rzeczywistości widza czy historii. Skrzynce 
z d ubl erem odpowiada oszklona gablota na łuk. Ra z tylko zostaje on użyty 
jako broń do zabicia Filokteta, a i to jako parodia pistoletu maszynowego, 
d la przed łużenia obrazu wojny w czasy spe ktaklu. Wystawienie łuku jako 
eks ponatu muzealnego albo relikwii przygotowuje potworną myśl Odyseu
sza, Że wartość użytkowo martwego funkc jonariusza w niczym nie ustępuje 
wartości, jaką ma żywy funkcjonar iusz, być może nawet ją przewyższa, póki 
armio jest własno śc ią w zględnie funkcją wodza. Pi e rwsze wy kopalisko: na
rodziny myślenia archeologicznego. (Kon sekwencją arch eo l1J gii i tymcza
sowym produktem końcowym humonizmu, jako wyemancypowania się czło
wi eka z porządku natury, jest bombo neu t ronowa). Za bór zn1 a rły c h przez 
państwo każe myśleć o Sofoklesie, przyk rojon ym w adaptacji no miarę rzym
ską, ukazując jednocześnie wojnę trojańską joko krwawy zakręt historii na 
drodze do założenia Rzymu , który położy kres erze greckie j. Nowożytna 
paralelo: najazd Hitlera na Związek Ra dziecki i jego przeciwbieżny rezultat, 
wywołane przez Rewolucję Październikową otwarcie świata kapitalistycznego 
no presję Trzeciego Świata, wysadzonego z siodła W IMIENI U A KROPOLU . 
Kcntynuacja polityki kolonialnej w formie pomocy dla krajów ro zwi jających 
się gromadzi potencjał, który pos ł uży do obalenia systemu. Spirala historii 
rujnuje cen t ra przegryzając się przez peryfe rie. W tym p rocesie, który w per
spektywie jednego pokolenia wymyka się próbom nada nia mu jakiegoś sen
su, l eży przyczyna zwątp ienia w postę p . Zwątpienie to będ zie miało dopóty 
ch ara kte r egzystencja lny, dopóki lud z kość nic rozw inie na nowo świa
domości gatu n ku, której waru nk iem jest możli wość historii pows zechnej. 
U trato tej świadomości była ceną, jaką trzeba było zapłacić za wyodręb
nienie się ze świata zwie rzęcego. D roga powrotna jest przeja we m in diań
skiej romantyki , modna pró ba n agięcia biegu spirali do toru ko listego zmie
rza do unicestwienia p lanety . 

Pis ząc te słowa patrzę na re nesa nsowy obraz: dwa osiodłane ko nie, 
s tojące samotnie n o · ro zl eg łym placu, okolony rn arc hi te kt u rą w styl u ro mań
ski m. Grzeb i ąc kopytam i w kamiennej na w ierzch ni , z któ rej niczego nie 
m oż na wygrze bać pozo n iewidocznym d la ludzki ego oka py łem, oc i e ra ją c 
się o siebie szyja mi, czekają no j eźdźców, któ rzy może wła śni e zafynani 
są na którymś z podwórzy, al bo sa rn i zotyn o ją s i ę nawzajem . Kiedy ucich
ną d yskote ki i opusto s zeją akademie , milc zen ie teatru, będące f undamente m 
jego j ęzy ka, zn owu stan ie s ię słysza l ne . 

27.3.83 

przeł. Jacek St . Buras 
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Heiner Mi.iller 
ur. 9.01.1929 w Eppendorf (Saksonia), dramaturg, teoretyk teatru, tłumacz 
m. in. Ajschylosa, Szekspira, Moliera, Czechowa. W iatach 1970-1976 peł
nił funkcję dramaturga w Berliner Enssmble, od 1976 w berlińskiej Volks
buhne. Od paru lot współpracuje z Schauspielhaus w Bochum (RFN) -
i coraz głośniej o nim w Europie . Otrzymał w 1959 nagrodę im. Heinricha 
Manna, w 1975 nagrodę im. Lessinga, w 1979 mulheimską nagrodę za twór
czość dramaturgiczną, w 1985 nagrodę im. Georga Buchnera. Wzorem 
Brechta trc;ktuje teatr jako miejsce porozumienia i dyskusji z publicznością 
Tematem jego sztuk teatralnych jest, najogólniej mówiąc, historia pojmowa
na jako walka o bardziej lud zk ie oblicze św iata. We wczesnych utworach 
podejmuje w niekonwencjonalny sposób temat f-:.szyzmu, traktowanego 
jako fenomen nie tyle socjologiczny, co psych'ologiczny. W tzw. sztukach 
produkcyjnych, jak „Der Lohndrucker" (1956), „Die Korrektur" (1957), „Die 
Bauern" (1961), „Der Bau" (1 964) sta w ia pytania o społeczne i moralne 
koszty budowy nowego ustroju, lub, ujmując rzecz historycznie, o cenę re
wolucji . Przemoc ja ko siła napędowa postępu , bezwzględność historii - te 
zagadnienia dochodzą do głosu zwłas zcza w takic h sztukach jak „Filoktet" 
(1958-1964, druk Literatura na .św i ec ie 1976 1), „ He rak les 5" (1966), „Ho
racjusz" (1968, dru k Dialog 1978 2), „Macbeth" (1968), „Mauser" (1 970), 
,,Zement" (1972), „ Traktor" (1974, d ru k Dialog 1976 8), „Misja" (1979, druk 
Dialog 1981 7). Kolejne sztuki dają wyraz pogłębiającemu się pesymi zm owi 
autora wobec odsuwania się w coraz dalszą przyszłość momentu oczekiwa
nego zasadniczego przełomu historyczn ego: „Germania Tod in Berlin" 
(1956-197 1). „Leben Gundlings Friedrich' von Preussen Leissing Schlaf Traum 
Schrei" (1976). W swej najnowszej twórczości Muller demonstruje postawę 
„konstruktywnego defetyzmu", wyrastającą z przekonania, że jedynym zada
niem artysty może być już tylko inspirowanie dyskusji poprzez demonstrowa
nie swej rozpaczy i rezygnacji w obliczu pogłębiającego się chaosu świata. 
Taką funkcję spetniają m. in. sztuki „Hamletmaschine" (1977), „Ouartett" 
(1980), „He.rzstlick" (1981), a takie „Verkommenes Ufer 8 Medeamaterial 
Landschaft mit Argonauten" (1 982) czyli „Gnijący brzeg e Materiały do 
M edei e Krajobra z z Argonautami" (druk Literatura na Świecie 1985 4). Pra
premiera „Gnijącego brzegu„." odbyła się w kwietniu 1983 w Teatrze 
Kameralnym w Bochum, w reżyserii M anfreda Kargego i Matthiasa Lang
hoffa. 
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MATERIAŁY O MEDEI I WYPRAWIE ARGONAUTÓW 
(na podstawie „Mitów greckich" Roberta Gravesa) 

ARGONAUCI SIĘ ZBIERAJĄ 

Opowieść o Argonautach, którzy wyruszy li na morze w poszukiwaniu złotego runa, jest 
jednym z najsławniejszych mitów żeglarskich, wspominających wie lkie wypro·Ny morsk ie 
Greków. 
Jazon, wódz wyprawy Argonautów, był synem Ajzana, kró la miasta Jolkos w północnej 
Grecji. Ajzan został zmuszony do zrzeczenia się tronu i uwięziony przez swego przyrod
niego brata , Pelio sa. Wtedy właśni e urod zi ł się Ajzonowi syn, Jazon. Pe lias, w st rach J 
·przed wyrocznią, zabiłby niemowlę bez lit ośc i , lecz ma tka, Po limele, udało, że dziecko 
urod ziło się nieżywe i wyniosła je z miasta na górę Pdion, gdzie chłopca wychowywał 
centaur Chejron. 
Po zakończeniu nauki, w dwudziestym roku życia Jazon wyruszył w świat szukać przygód 
i sławy . Jego pojawienie się w Jolkos wywoła ło l ęk Peliasa, którego druga wyroczn ia 
ostrzegło przed człowiekiem w jednym sandale (drugi sandał zginął w mule, gdy Jazon 
przenosi! przez rzekę staruchę - jak się później okazało bogini ę Herę w przebraniu). 
Kiedy Jazon poznał historię swego rodu, śm iało za ż ądał zwrotu ojcowskiego tronu . Pe li os 
ni e śmiał odmówić mu prow należnych z urodzenia, lecz uzależnił swą zgodę od spełnienia 
pozorn ie niewykonalnego zadania, jakim było przywiezieni e złotego runa z Kolchidy, krain y 
położonej nad Morzem Czarnym. Wyrocznia delficka orzekła, że kraino Jolkos nie zazna 
rozkwitu, dopóki duch Friksosa nie wróci do kraju w raz ze złotym runem . 
Friksos i Helle byli dziećmi króla Atomosa i Nefele w starożytnym mieśc ie beockim Orcho
menos. Po śmierci Nefele druga żona króla , Ino, postanowiła pozbyć się pasierbów. Pr ze
kupiło posłów, aby przekazali Atamosowi wymyśloną przez nią odpowiedź wyroczni, doma
gającej się ofiary z dzieci królewskch . Jednak dusza matki zjawiło się Friksosowi we 
śnie i kazała mu wraz z siostrą uciekać. Dzieci uleciały na grzbiecie cudownego baranka, 
przysłanego im przez Zeusa . Po drodze Helle spodia i utonęła w cieśninie morskiej, naz
wa nej od jej imienia Hellespontem . Friksos po przybyciu do Kolchidy złożył Zeusowi w ofie 
rze cudownego barona, zaś jego złote runo ofiarował królowi Ajetesowi. Ajetes zawiesi! 
je na dębi e w świętym gaju i postowi! no straży smoka, który nikogo nie dopuszc za! do 
drzewa. 
Jazon rozesłał heroldów na wszystkie dwory greckie wzywając ochotników, którzy zechcą 
mu towarzyszyć w wyprawie. Zjawiło się pięćdzi esięc iu wspaniałych herosów. Argos zbu
dował dla nich statek, nazwany Argo (szybki), od którego uczestników wyprawy nazwano 
Argonautami . Na dziobie statku Atena umieści /a wi eszczą belkę - kawal drzewa Le 
świętego dębu Zeusa w Dodonie - przemawiającą lud zkim głosem. Argonauci wyruszy'li 
z tesalskiego portu Pegazaj. Po wielu przyg odach, często dziwnych i strasznych, żeglarze 
przybili wreszcie do brzegów Kolchidy (dzisiejszej Gruzji). 

ZDOBYCIE ZŁOTEGO RUNA 

Jazon zażądał od króla Ajetesa wydania złotego runo. Ajetes z wściekłością odmówił, był 
to bowiem talizman przynoszacy szczęście jego ziemi , w końcu obiecał, że odda złote ru
no, ole zażądał wykonania za dań, które wydawały si ę nie do spełnienia. Jazon musiał za
prząc do pługa parę stra sz li wych, ziejących ogniem, dzikich byków Hefajstosa, zaorać przy 
ich pomocy pole i zasiać je zębami smoka . Wtedy wiośnie zjawiła się ks ięż niczka M edeo, 
córko Ajeteso, kapłanko czarownicy Hekate. Eros, za sprawą H ery, Ateny i Afrodyte, któ re 
chciały za wszelką cenę pomóc Jazonowi, wymierzy/ str z ałę w serce M ede i. Piękna cza 
rodziejka zakoc ha/a się bez pamięci w Jazon ie. Podję ta się zdobycia runa, lecz postawilo 
warunek, że w róci na Argo jako żono Jazona. Jazon ślubował no wszystk ich bogów olim
pij sk ich, iż dotrzyma na zawsze wiary Medei, ono zaś podarowała mu flako n z czarod ziej 
sk im płynem, który miał go chronić przed ogni stym oddechem byków. Mi mo że Ja zo n 
spe/nil wszystk ie wo runk i próby, Ajetes zerwa/ układ i grozil, że spali Argo i wytnie 
w pień załogę. Jednak przy pomocy czarów Medei Jazon zdobył złote runo. 

ZABÓJSTWO APSYRTOSA 

Arg onauci odpłynę l i natychmiast ~ Medeą i jej młodszym bratem Apsyrtosem. Ajetes rus zył 
za nimi w pogoń. Medeo opóźniło pościg uciekając się do potwornej zbrodni _ porąbało 

ciało b ra ta no kawałki i w rzucała je ko lej no do morza . Aietes mus i ał wyła wi ać ko7dy 
kawałek osobno, by pochować sy na z na leżną czcia . 

ARGO WRACA DO GRECJI 

Po gwa ltowne j burzy zes łanej p rzez bogów za zb rodni ę Medei , oczyszci:eniu no wyspie 
cza rodzie jk i Kirke i śm i er t e lnie niebezp iecznym sp o tka niu z syren a mi , stat ek A rgo przyb ii 
do brzeg ów wyspy Feak ów, święc i ć p o myś l nosć wypr a wy . Znal eź l i go tam jednak wysłan
n icy A je lesa, którzy zażąda li wyda nia Medei 1 runo . Ja zon, ost rz eżony przez kró l ową 
Feaków o g ro ·ą c y m n iebezp i eczeńs twie, poślubi / na tychm ia st Medeę . Argonauci uc zcili 
1ośl ub i n y ystawn ą ucztq i rozpos tarli ziole runo jako łoi e m ał że ński . 

sMIERC: PELI ASA 

Okryci c hwa łą i ławą A rgona uc i powrócili do Jo lkos . Ale Peli as nie do t r zy ma ł obi etnicy. 
Ist nie je pr zekaz, że zab il rodziców Ja zona . Inna wieść nies ie , 7e Med ea odmlod Li lo A jzona 
1 ukaza la go Pe liasowi . Tak czy inaczej Pel i as zasługiwa ł no śm i erć i pad I of i a rą okrutnej 
zemsty , o bmyślon ej pr zez Mec.lee . Czarodziejka udo la , ż e Artemido w uzn a niu d la Pel ia so 
pragni e go odm łodz ić, by sploch d dziedziców. Przep rowadzi /a pró bę na sta rym bora nie . 
którego porąba la na kowa lki i wrzuc rl o do s t o jącego na ogniu kotła . Po odprawieniu 
cza rów z kotła wysko czylo jagnię . W ówczas nakozo la có rko m Pel iosa, by pora b o l y o jca 
w ten am sp osó b i u go towa ły w tym amym ko t le. Po niewczasie przerażone Peliady poz
nały , że pad ly of i a r ą strasznego podstcpu 

MEDEA W EFYRZE 

Po te j zbrod ni Ja zon i Medea musieli poj. c na wygna nie . Jazon ud o i się na j pierw do 
Orchomen os w Beocji , gdz ie zawiesi! ziole iuno w świąty n i Ze usa , zaś statek poświęci ! 
Posejdonowi w Korync ie . M edea, jako cór ko prawowiteg o kró la Korynt u, zg ł o siło swe rosz 
~ zen1a cio tranu , o Koryntia nie przyjeli Jazona jako sweg o króla . Po dzies i ę ci u latach 
szczc:sliwego panowania Jazon zaczą ł j ed nak pode j rzewa ć , że Medea zdobyła dla niego 
iron tru jac Koryntosa. Postonowi l rozw1esć ie z nia i ozeni e z Glouke , có rk ą krola Kreona. 
z, msto Medei za to wiarołoms \\"la by ła potworna : posło l a nowej oblu bi eni cy męża w d ar ze 
~ Jbnym prezent - - z l otą ko r o nę i dl uga bialą suknię - dor ęczo ny p rzez swoich si ed miu 

ynów 1 siedem córek. Ledwie G lauke wlożyła szatę , ogarnęły ją p łom i e nie, które spaliły nie 
ryl ko j ą, ole Kreona i wsz1•stk ich obecnych w pałacu . Jeden tylko Jazon uratował się wyska 
k u1ą c z okna . Koryntianie ws t rząs ni ęc i zabójstwem Glauke i Kreo na schwytali wszystkie 
J11eci Med ei i Jazona 1 ukam ienowali. Inn i - jak pisze Graves „wprowadzeni w błą d 
przez Eu ryp idesa" - opowiadają , jakoby Medeo zabiło dwo je w lasnych dzieci i uciekło do 
Aten no wozie zaprzęzonym w skrzydlate smo ki . 

MEDEA NA WYGNANIU 

Wygnana z Aten za probę otrucia TNeusza , Medea wybralo s i ę do Tesa lii, o nas t ę p n i e 
:Jo Kol chidy, gdzie przywróciła t ron Ajetesawi . Niektórzy uważają, że Medea pogod z ił się 
z Jazonem . W 1zeczywistośc i jednak Jazon, który straci l przychylność bogów zdradzając 
Medeę , o tym samym łamiac przysięgę , które j byli świadkam i, wędrował bezdomn y od 
ir 1asto do miasta , zn ienawidzony przez rvszystki ch . Na sta r ość w ró cił jeszcze raz d o Ko 
ryntu i boleś nie dotkn i ęty klęskami postanow i ł powiesić się no dziobi e swo jego Argo . W tym 
'T1 omenc ie ok ręt przechyli! s i ę i 1ozt rzaskal mu cLOszkę. 
Medea nigdy nie umarło . Otrzymala nieśm ier telność 1 panowcło na Pol a ch El ize j ski ch. 



• „Historię Medei upiększyła i znieks ztałciła wybujała fantazja wielu drama-
turgów" - podkreśla Graves. Sta ła się ona jedną z najbardziej tragicznyc h 
postaci w literaturze antycznej, głównie dzięki dramatowi Eurypidesa, który 
uchodzi rn pierwszy dramat psychologiczny w literaturze świa towej . Oto 
dyspozycja duchowa - nader bliska naszej epoce przełomu - z której wy
rosła „Medea" Eurypidesa: 

„Eurypides tworzył już w okresie upadku. Na włas nym ciele od czuł 
skutki zwycięstwa głJpoty, a poni ewa ż d ostrzegł w porę, że nad chodzi 
najgorsze - uszedł do M aced onii. Z harmo nii Sofoklesa pozostały 
u niego tylko ślady. W przeznaczeniu dostrzega przede wszystkim bez 
sens, w bogach kaprys i samowolę, w demoni zmie - z ło . Popada w ni
hilizm. Święta jedność h'e rosa i prze znaczenia rozpad a się i prze ks ztałca 
w bezlitośnie miażd żące tryby mechanizmu świata, które poniżają i dep 
cą wszystko, co wielki e . J uż wtedy, w samych Ate nach, rozpoczyna się 
sekularyzacja traged ii. Religi jny lęk przed bogami i demonami prze
ksztalca się w psychologiczne zaintersowonie ofiarami wrogich mocy. 
Człowiek, zarówno dobry jak zły, pada podcięty niczym tra wa na łą ce. 
To jedno jest pewne w dziejach świata„." 

W . Muschg: Tragische Literaturgesch'ichte 

„Znieważona i opuszczono przez męża kobieta walczy o swoje prawo. 
Zazdrość? W najmniejszym stopni u ! Zazd rość o potulną księżni czkę , 
z którą Jazon ze względów politycznych pragnie dziel ić łoże , była by nie
godna wielkiej M edei. Drąży ją nienawiść. Nienawiść kobiety ode p
chniętej w obcym kraju, n i e nawiść do męża i do tych wszyst kich, którzy 
aprob ują jego dzi a ła n ie . Nienawiść ta rośnie w Medei i w ko ń cu tłumi 
nawet miłość macie rzyńską. N ic też dz iwnego, że Eurypi des - ku zgor
szeniu swych wspólczesnych - odszedł od mito logicznych poda ń : w jego 
utworze dziec i M ed ei g i ną z r ęki ma tki, nie zaś zamo rdowa ne p rzez 
wz burzonych' Kory ntian. Chod zi ło mu o to , aby ca łkowicie znis zczyć 
Jazona, za brać mu w sze l ką n adzieję, rz ucić na pastwę samotnoś ci . To 
już nie przezn aczeni e, nie z rządze nie - to wola, wola zniszcze nia , za
głady, to ni hi l izm!" 

W . Jłiggi , „Sch weizerische Thea terzeitu ng " 1959. 3 (por. „ Dialog" 1959/5.) 

Postać Medei wielokrotnie poruszało umysły artystów. Po Eurypi d es ie 
powsta ło je szcze kilka greckich i rzymskich traged i i o Medei, m. in . Owidiu 
sza i n ie stron iąca o d makabry Seneki, w XVIII w . ciekawe opracowanie 
a ustriackiego neoklasycysty Grillparzera . W XX w. pojawilv się szereg no
wych odczyta ń antycznej traged ii, pla stycznych, muzycznych , f i lmowych', lite 
rackich, dramatycznych, m. in . w 1946 „Medea" Jeana Anouilha, któ ry 
wzn i os łą traged-ię zniżył do smęt nej histori i z codzien nego życ i a, w 1947 
„Medea" ame rykańskiego pisarza Robinsona Jeffersa , gdzie miejsce tragicz 
nego fatum zajmu ją lud zkie popędy; w Polsce „Medea" Romana Bra nd
staettera (1958), pod kreś lająca wa l kę dwóch koncepcji życia : dynamicznej, 
twórczej, zaangażowanej Medei z bi erną i nijaką Jazona, w 1961 „Medeo" 
Jona Pa randowskiego , pozbaw i ająca bohaterkę rysów wielkośc i . Należałoby 
tu wspom nieć równ ież szokującą „Medeę" Paso liniego (1969). Powrót d o mi
tu o Me,dei, zajm ującego centra lne miejsce w sztuce Heinera Mullera 
„Verkomme nes Ufer e Medeamateria l e l a ndschaft mit Argo no uten" jest 
przejawem ogromnego buntu autora wobec utartego porządku świata chy-

lqcego s i ę ku upadkowi, próbą wstrząśnięcia sumi en i.:i mi lud zkimi, najgleb 
szym i podstawami życia i przeksztalcenia go. 

Jest to właściwie proza poetycka, sztuka wymagc;jąca ogromnej inwencji 
a rtystycznej wszys tki ch twórców spektaklu. Autor sięga po mitologiczny wątek 
A rgo nautów i ich wyprawy po złote runo czyniąc przy tym paralele do wspól 
czesności i nadając całości wymiar metafory. 

Według Konstantego Puzyny „Verkommenes Ufe r to niejmna , rozmaza
na opowieść o zaśmieconym, opuszczonym brzegu jeziora , 
błyska w niej obraz wisielców, zlikwidowanych' zdrajców. Landschaft to 
opowieść o Argonautach, apokaliptyczne spra wozdanie z wypra wy po 
ziole runo, z aluzjami do niemieckich kampanii li wojny; niektóre aluzje 
są w spektaklu całkiem konkretne, na przykład do Ernsta Udeta, jedn e· 
go z asów hitlerowski ej Luftwaffe - być może Jazon jest byłym lotnikiem. 
M otyw zdrady przewija się tutaj w refrenowa powracajqcym zdaniu: „Za 
plecami świnia''. („W PLECY śWINIE" - tłum J. B.). 
Rów ni eż Medea szamoce się w sidłach zdrady. Nie sprawa dzieci ją 
zajmuje, lecz teraźniejszo ść - zdrada Jazona - i przeszłość, kiedy to dla 
Jazona zdradzila najpierw swój kraj, potem pomogła Jazonowi w gra
bieży, a wreszci e, by go ratować, zabiła własnego brata." 

{Dialog 1985/2) 
Jest to sztuka o wyczerpaniu się pewnej formy cywilizacji, o czekaniu na 
~oniec w czasach, gdy umiera mit o mocy człowieka - o braku tragedii, 
bra ku histori i, braku bohaterstwa . Człowiek z istoty kreującej zmienił się 
w ży j ący przedmiot, w zwierzę, dla którego najważni ejsze są mecha nizmy fizjo
lo giczne, zaspokajanie popędów. W tym świecie zamienionym w śmietnisko, 
w cieniu skrzydeł sępów, tak zwana ludzkość wykonuje jakieś czynności -
mechanizmy dnia powszedniego albo działania, których niegdysie jsze źródło 
(już zapomniane) było przeżyc iem bólu, wstydu, rozpaczy, a dz iś jest tylko 
wypelni niem czasu podczas oczekiwa nia na śm ierć. No śmierć rodza ju 
lud 7.kieg o , która już nie od na s zależy. Przestaliśm y kszta ł towa ć h i storię. 
H isto ria się dla nas sko ń czyła. Sko ńc zyły się cza sy w ielk ich czynów, wie lkich 
boha terów. Czymże jest te n st rzęp lud zki , który pozostał ? Re kwizytem , dodat
kiem do kil ku przedmiotów, którymi manipu l u j ąc stara się zapomnieć o za
gładz i e. Ja k wstrzą sn ąć tym światem, jak obud zi ć go d o czynu? M ed ea 
pogwalciła podstawowe p ra wa mo ralne. Za mordowa ła swojego bra ta. Za 
mordowała włas ne dzieci. Może tak i czy n potrafi ruszyć znowu histo ri e ? 
Ale śmierć już nikogo n ie wzrusza, ju ż nie potrafi wstrząsn ąć. Czyn jest n i ~
możliwy . Możemy p ró bować stworzyć warto ść człowi eka w akci e krea cji -
ale czyż poematem lub symfo n i ą zn iszczymy mech a nizmy śm ierci, które stwo
rzyliśmy? 

E. W. 



WŁODZIM I ERZ BOROWSKI 

„Niciowiec półp eł n y", 1967, tec hnika wła sn a 

Stałe Zbiory Galerii 

Włodzim i erz Borowski 

„ NICIOWIEC PÓŁPEŁNY" 

W XX wieku ujęcie przedmiotu w sztuce uległo wie lu p rzemianom. Już 
wc ze ś ni ej zerwano z iluzyjnym jego p rzedstawianiem. Kubi śc i w swoim 
malars tw ie pragnęli go pokazać jednocześnie z wielu stron; futuryś c i zwie 
lokrotniali jego wygląd; dadaiści - pod wpływem Marcelo Duchampa -
jako p rzed miot sztu ki zaproponowa li dowolną rzecz wziętą z codziennej rze
c zyw istośc i; nieco później, podobnie j ak surreali ści zaczęli ją przetwarzać, 
dodając do niej fragmenty rzeczy innych. Powstał Gssembiage - przedmiot 
przetworzony. Pojawiła się „antysztuka ". 

Ta stos unkowo niedawna tradycja pozosta ła w sztuce do dzisiejszego 
dnia . Włodz imierz Borowski - przez lata najbardziej konsekwentny kontynu
ator Du champowskiej ironii w naszej sztuce - swą pracę artystyczn ą za 
czął właśnie od wytwarzania przedmiotów konstruowanych, których ideą 
sto la się kompromitacja podstawowych, spolecznie utwierdzonych kategorii 
arty stycznych - obrazu, procesu jego tworzenia, przedmiotu artystycznego 
w ogóle . Wspomagały to jego akcje, w których\ uczestniczył, poddające w 
wątpliwość funkcje jego samego jako artysty, sytuację percypowania sztuki, 
status orłbiorców. 

Przy końcu la t pi ęćdz i esi ątych Borowski rob ił „ Artony" - ruchome prace 
pu lsujące światłem bądź bezforemne st rukt ury z two rzyw sztuczn ych, ki lka lat 
późn iej „Manilusy", przedmioty, których częśc ią były lustra, defo r mujące 
p rzygl ądającego się im widza . W jednym ze swoich dzia ła ń, w happeningu 
z 1967 roku „Zdjęci e kap•:lu szo " u żył ra my okiennej pokrytej ni ćm i. W tym 
sa mym roku powsta je seria „ N iciowców" , pomalowanych nobl iwą czernią 
i złotą tynkturą szaf, niekiedy z fragmenta mi luster w środku, „po roś niętych" 
jakby n ićmi . Ich kontynuacją stały się zrobione rok później „Zbiory trzepo
kowe" i „Zb iory stojakowe". Ówczesna idea Borowskiego - to odzieranie 
przedmiotów z ich najbardziej oczywistej funkcjonalności: 

„ Niciowiec półpełny" jest wiośnie jednym z n iel icznych obiektów wytwo
rzonej wówczas serii, pokazywanej rok później. podczas jednego z „pokazów 
synkretycznych1" w Po zna ni u, w czasie którego artysta wywiercał w oczach 
swoich portretów dziu·ry, czemu towarzyszył wzmagający się, nagra ny na 
ta śm i e filmowej, krzyk autora i przebijające się przez otwory kolorowe świat
ło. Borowski kompromitował ekspresję artysty, jego sposób działania i wytwo
rzony przedmiot zarazem. 

· Można sądzić, że wyjątkowo ostra ironia Włodzimierza Borowskiego 
była także współbieżna z jego emocjami, których wyraz - znacznie pełniej 
szy i inny - daje artysta w swoich pracach z osta tnich lat. 

ZBIG NIEW TARANI ENKO 
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perukarskiej Halina Cieślak 
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Sprzedaż biletów na dwa tygodnie przed przedstawieniem 
Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje ORGANIZACJA WIDOWNI tel. 202-102 
w godz. 9-16, oprócz wolnych sobót, niedziel i świąt . 

KASA TEATRU tel. 200-211 w. 29-41 czynna w godz.10 -14 i 15.30-19, 
w poniedziałki w godz. 10-16, w wolne soboty, niedziele i święta w godz. 14-1 9. 
Przedsprzedaż biletów prowadzi ró wn iez ZASP, A l. Jerozol imskie 2 5 , tel. 21-93-83 
w godz . 10-17.30 oraz SYRENA, ul. Krucza 16/ 22 tel.25-72 -0 1 w godz . 10-1 7 .30 . 

GALERIA STUDIO 
wystawy czasovve i zbiory sztuki współczesnej 
czyn na codzienr1ie oprócz poniedziałków w go dz. 11.30-17 
w wolne soboty, niedziele i świ"ęta w godz . 14-17.30 
oraz przed każdym spektaklem i w czasie przerwy 

opracowanie programu Ewa Wrońska 

zdjęcia zYgmunt Rytko 

opracowanie graficzne Elżbieta Magner 
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