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Gdyby ucisk, zadane cierpienie, budziło w prześladowanym szlachetność, gdyby czyniło 
go lepszym, zagadnienie życia na ziemi wyglądałoby zupełnie inaczej, niż to jest w istocie. 
Eurypides zdaje się niejednokrotnie nienawidzić zemsty którą wywiera człowiek 
pokrzywdzony, tak sarno jak i okrucieństwa tego, kto tę krzywdę wyrządza. Ukazuje więc, 
jak się zdaje rozmyślnie i c Iowo, dwojakie okrucieństwo prześladowcy, który nie tylko 
zadaje ból drugiemu, ale przez to sarno czyni go człowiekiem gorszym. Gdy zatem 
człowiek pokrzywdzony szuka zemsty i triumfuje, (tak, jak to czyni Medea), ni jest to 
już triumf sprawiedliwości ani zjawisko, które mogłoby dać widzowi w teatrze oraz 
widzowi w życiu satysfakcję moralną. Gorzka to lekcja; uczy jej nas często histo ria , choć 
rzadko czerpiemy ją z opowieści poetów. 

Gilbert Murray 



Jakąż naukę możemy wyciągnąć ·z „Med 1" oprócz tej, że sza 
matkę do okrucieństw i wynaturzenia? 

J. J. Rousseau List o widowiskach 



Zraniona miłość może wywołać takie same skutki co nienawiść. 

Montesquieu 



Zazdrość jest człowiekowi wrodzona; niemniej jest zarazem 
występkiem i nieszczęściem. Powinniśmy więc traktowa' 
ją jako wroga naszego szczęśc ia i starać się ją zdławić, 
jak złego demona.( - ) Żadna nienawiść nie jest rÓ·\VlllHtt:JM 

jak zazdrość; dlatego nie należy stale i pilnie sta1.~o1111 
o jej wywołanie, lecz raczej dobrze byłoby WY.:~tvil 
tej przyjemności, podobnie jak wielu innych 
gdyż pociąga za sobą niebezpieczne skuik~· · ·JWjtam:Ja 

I • •• 

Artur Schopenhauer .1 : <firmrillmfllllH 
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największym z cierpień, 
uazetn tym które najmniej budzi 

łczucia w jego sprawcy. 

La Rochefoucauld 



Istnieje legenda jakoby Eurypides, najmłodszy z 
wielkiej trój ki tragi ków antyku, urodził s ię w dniu 
bitwy pod Salaminą (r. 480 p.n .e.). Ta data jest 
znamienna dla hi storii Aten , gdyż od niej rozpoczyna 
się epoka rozkwitu kultu ral nego i ogromnego znacze
nia polit ycznego Grecji. W czasie gdy dorasta Eu ry
pides, jego starsi koledzy: Ajschylos, Sofokles i 
twórca komed ii Arystofanes, mają już spory dorobek 
literacki. Buj ny rozkwit wszystkich dziedzin ku ltury, 
a szczególn ie li teratu ry, fi lozofi i, sztu k piękn ych , 

architektury i teatru, wywiera ogromny wp ływ na 
rozwój i kształtowanie osobowości twórczej Eu rypi 
desa. 

Niewiele znamy szczegółów z jego biografii. Był 
synem zamożnego właśc ic ie la ziemskiego na Salami
nie. W młodoś i pr · bował kariery sportowej i 
ma larstwa. Zdobył wykształcenie muzyczne i fi lozo
ficz ne. Zajmował się poezją i choreografią . Był reży

serem i aktorem w swoich tragediach. Jego życiorys 
usiany jest plotkam i i złoś l iwym i anegdotami. Być 
może wynika to stąd , że Eurypides stroni ł od życia 

poli tycznego Aten. Mia ł n atu rę samotn iczą . Na 
Salaminie urządz i ł sobie w jaski ni z widokiem na 
morze pracown i ę i prywatną bibliotekę; ta m pisał 

swoje s tuk i. Było ich ponad dziewięćdz iesiąt, lecz 
mimo jego sta rań o sukcesy scen iczne - co roku 
wystawiał swoje utw ry w czasie Wielk ich Dion izjów 
- zaledwie 20 z n ich zyskało od razu uznanie . Cztery 
razy zdobył p i erwszą nagrodę w coro znym agonie 
teat ra lnym, gdzie każdy autor wystawiał po cztery 
sztuk i. Piątą nagrodę wziął, już pośmiertn ie , jego syn . 
Nie była to wielka ilość zwycięstw zważywszy, że 

Ajschylos wygrywał 13 razy pięćdzie i ęycioma 

dwiema sztukami , a Sofokles zwycięża ł 24 razy 
prezentując 96 utworów. 

Nie był Eurypides za życia autorem lubianym. 
Dwuk rotnie żonat y , nieszczęśliwy w życiu osobi
stym; jego komplikacje małżeńskie niejednokrotnie 
stawał y się tematem dla komediopisarzy. Prym w 
wyśmiewan i u Eurypide a wiód ł Arystofanes. Szcze
gó lnie wyszydza ł i parodiował w swych komediach 
zamiłowania tragika do u rządzenia scenicznego zwa
nego deus ex machina. Rozgoryczony porażkam i 

Eurypides pod koniec życia porzuci ł ojczyznę i udał 

s ię do Pelli na dwór kró la macedońsk iego. Tam, 
wiosną r. 406 p.n.e„ zginą ł tragicznie. Jak głosi 

legenda, został rozszarpany przez sforę królewskich 
psów gończych. Pochowano go w Macedonii . Gdy 
wiadomość o jego śmierc i dotarła do Aten, Sofok les 
przywdział ża łobę , a że odbywały s ię właśnie Wielkie 
Dionizje, nakazał swojem u chórowi, by wystąpił bez 
wieńców oddając hołd Eurypidesowi. 
Właściwie dopiero potomność docen iła twórczość 

Eurypidesa. Współcześn i orzekli, że jest n ie moralny i 
bezbożny , gdyż zbyt swobodn ie traktuje legendy 
utrwalone w mitach. Takie podawan ie w wątpliwa ' ' 

starych prawd i indywidualna in terpretacja mitów 
narazi ł y go na ostrą krytykę. 

Podobno Sofokles powiedz iał : „Ja przedstawiam 
ludz i takim i, jakimi być powinni, Eurypides zaś , 

jakimi są" . Wyideal izowane charaktery i czyny boha
terów t ragedii Ajsch ylosa i Sofoklesa były z góry 
okreś l one przez mity. U Eurypidesa bohaterowie nie 
są tak idealn i, lecz za to są ba rdzo ludzcy. Dz ia łają 

pod wp ływem zdarze ń, okol icznoś i, pod nac iskiem 
silnych namiętności . Mi łość, n ienaw iść , zazd rość, 

zemsta - stanow ią g ł ówne motywy w jego trage
diach. Przedstawione postaci odsłan iają całą gamę 

popędów i uczuć, intryg i pod tępów, a ich działania 
są psychologiczn ie uzasad nione. Dla Eurypidesa 
wyroki bogów przestały być prawdą niepodważal ną , 



nie zadowalały go rozwiązania zawarte w mitach. Za 
punkt wyjśc ia w swojej twórczości przyjął hasło 

Protagorasa: „Człowiek jest miarą wszystkiego" . 
W większośc i zachowanych dramatów Eurypidesa 

bohate rką jest kobieta . M edea , lkestis, Hippolytos 
uwieńczony, Hekabe, Andromacha, Błaga lnice , Tro
janki, Elektra (późniejsza od Sofoklesowej), Helena, 
Ifigen ia w kraju Taurów, Fenicjanki, Ifigenia w 

Aulidzie, Bachantk i - wszystkie te utwory są dosko
nałym studium kobiety w sytuacjach trudnych, krań

cowych, tragicznych. To wielki zespół głębokich 

studiów psychologicznych. Eurypides wprowadza ł 

prawy dotąd ukrywane, uważane za niegodne boha
terów, a przecież bardzo ludzkie. Ukazując jakże 

dalekie od ideałów portrety kobiet, naraz i ł się na 
zarz ut antyfem inizmu. Uchodzi ł za wielk iego wroga 
kobiet. Krążyły nawet legendy, że zginął rozszarpany 
przez k biety. U trzymywan , że powodem tej nie
chę i do n iewiast były jego niepowodzen ia małżeń

skie. 
Nie można więc dziwić ię, że po pierwszym 

przedstawieni u M edei na Wielkich Dionizjach rok u 
43 1 p.n.e. przyznano autorowi tylko t rzec ią nagrodę . 

Nawet Ateńczycy, wychowani w kulcie tragedii, 
przyzwyczajeni ju ż do ni ezwykłyc h ytuaeji scenicz
nych u Eurypidesa , nie mogli pojąć an i uznać tego 
dramatu. Oto auto r każe im ś l edz ić jakie przemiany 
następują w ludzkiej duszy na skutek doznanej 
krzywdy. Nie ślepy los, czy klątwa lub zrządzen ia 

boskie kie rują bohaterami - co było dotąd kanonem 
rządzącym traged ią grecką. T utaj sa m człow i k, 
kobieta decyduje o swoich poczynaniach i sama 
wymierza sprawied liwość . · 

Powodem niechęc i ówczesnej publ icznośc i b yło 

też bezceremonia lne potraktowanie przez Eu rypi 
desa mitu o Jazonie i Medei. O n to bowiem pierwszy 
z Medei-czarodz iejki, barba rzynki uczyn i ł Medeę-

dzieciobójczyn i ę. Podej rzewano nawet, że został 

przekupiony przez Koryntian pięćdziesięcioma ta
lentam i. by uwo ln ić ich od winy (według obowiązu

jącej wersj i mitu Koryntian ie z zemsty za zabój. two 
Glauke i Kreona ukamienowali dzieci Medei). Fa k
tem jest, że od Eurypidesa przyję to nową wersję i 
odtąd już wszystkie wize runki zachowane na an tycz
nych amforac h i wazach , ma lowidła ścienne z Her
cu laneum i z Pompei. aż po ma larstwo nowożytne 
(by wspomn ieć s łyn ny obraz Delacroix Medea sza
/ona zabijająca swoje dzieci) - jak i tragedie pisane 
przez Senekę , Co meille'a , Anouil ha, G ri llpa rzera -
przedstawiają Medeę jako dziec iobójczyn i ę. 

W traged ii Eurypidesa mamy ukazan y epilog his
torii Greka Jazona i jego cudzoziemskiej, barba rzyń

skiej żony, Medei. Jazon porzuc i ł ją dla innej, mimo 
że Medea wie lokrotn ie ratowała m u życie i uczyn iła 

go sławnym, urodz i ła mu dziec i, a on p rzysiągł jej 
dozgonną wie rność . Teraz Jazon ma okazj ę poślubie 

nia młodej có rki kró lewskiej i zapomina o wszyst kim. 
co zawdzięcza Medei. Złożone jej śl uby nie stanowią 

d la niego żadnej prz zkody. W G recj i owych czasów 
związek G reka z cudzoz i em ką nie był uznawany jako 
ważny . T radycja ta przez d ł ugie wiek i pan owała w 

kul tu rze europejskiej i wszelkie związk i mężczyzn z 
państw cywil izowanych z kobi ta rn i z kraj ów egzo
tycznych, „barbarzyńsk i c h" nie były traktowane 
poważn ie . (Problem t n powtarza się jeszcze u progu 
XX wieku w sł ynnej operze Puccin iego Madame 
Butter.fly). Jazon nie poczuwa s i ę w ięc do żadnych 
zobowiązań wobec Medei i dziec i. T łumaczy nawet. 
że jego małżeństwo z Koryntyjką przyniesie korzyśc i 

zarówno Medei jak i dzieciom. waża . i ż to Medea· 
powinna być mu wdz ięczna za to, że ją rzywiód ł z 
kraju barba rzyńsk iego do świata wyso kiej ku lt ury 
greckiej. Te różnice narodowośc iowe i kultu ra lne są 
u Eurypidesa dość wyraźnie zaznaczone. Medea 



bardzo różni się od kobiet greckich nie tylko egzo
tycznym wyglądem i opinią „czarodziejki", ale i 
charakterem. Jest dumna i ambitna, aktywna i mąd
ra. Jej ustami powiedział Eurypides wiele prawdy o 
losie kobiet i o małżeństwie. Doznawszy krzywdy i 
poniżenia Medea obmyśla zemstę. Nie działa w furii 
czy szaleńczym opętaniu, lecz na zimno, z premedy
tacją. Chce zranić Jazona jak najboleśniej, widzieć 
jego cierpienie i zniszczyć wszelki z nim związek. 
Zabija rywalkę i morduje własne dzieci. 
Można sobie wyobrazić jakim szokiem dla publicz

ności czasów Eurypidesa była premiera Medei. 
Wielki tragik przełamał wszystkie dotychczasowe 
wzorce i pokazał z głęboką znajomością psychologii 
autentyczne ludzkie namiętności. Nazywano go filo
zofem sceny, a teatr jego stanowił istotny etap w 
rozwoju kultury greckiej. Dziś mówi się, że Eurypides 
był twórcą dramatu psychologicznego. 

Magdalena Ciesielska 



Argo 
nazwa statku, którym Jazon wraz z 
pi ęćdziesięcioma towarzyszami 
(Argonauci) wyprawili się po Złote 

R uno. „Argo" znaczy „szybki". 
Jazon po zdobyciu Złotego Runa 
dopłynął na A rgo aż do Koryntu, 
gdz ie poświęcił okręt jako votu m 
Posejdonowi. Po śm ierci Glauke 
osa motniony Jazon zasnął kied yś w 
słoneczne popołudn ie w cien iu 
Argo, wtedy statek rozpadł się ze 
starośc i , a belka zabiła bohatera. 

Egeus 
Egeusz, Ajgeus, syn Pandiona, król 
Aten. Ponieważ był bezdzietny, 
udał się do wyroczni del fi c kiej po 
radę. Pytia dała mu odpowiedź tak 
niejasną. że nie mógł jej zrozumieć . 

Gdy wracał z Delf, spotkał Medeę, 

któ ra ob iecała , że jeś l i ją poślubi, to 
ona uwolni go od bezpłodnośc i . 

Egeus poślubi ł ją i miał z nią syna 
Med osa. 

Glauke 
jedyna córka Kreona , władcy Ko
ryntu, zwana też Kreusą. 

Helios 
bóg słońca, dziadek Medei. To on 
podarował jej rydwan , na którym 
uciekła do Aten . 

Jazon 
syn Ajsona, króla Jolkos, wycho
wany przez centaura C hi rona. Do
rósłszy wróci ł do kraju, by upom
nieć si ę o tron zagarnięty przez 
Peliasa , swego stryja. Pelias, aby się 
go pozbyć, wysłał b ra ta nka po 
Złote Runo. Z pomocą Medei 
Jazon spełni ł zadania, które kazał 

mu wykonać król Kolchidy, Ajetes 
(zaorać pole ziejącym i ogn iem by
kami , zasiać smocze zęby i zabić 
wyrosłych z nich mężów), zabrał 

potajemnie Złote Runo, poślub i ł 

Medeę i powróci ł z nią do kraju . 
Tam Medea namówiła córki Pelia 
sa, aby zabił y ojca (obiecała go 
odm łodzić, gdy go pokroją, a 
kawałk i ugotują ) . Za to, wraz z 
Jazonem, została wygnana z Jol kos. 
Sch ronili się w Koryncie u kró la 
Kreona, tam Jazon porzuci ł Medeę 

i dziec i, zamierzając ożen ić się z 
córką Kreona . Z rozpaczona Medea 
zemściła się na Jazon ie, zabijając 
G la uke , jej ojca Kreona i własne 
dzieci . 

Jolkos 
obecn ie Volos w Tesalii, port. Pra
wowitym władcą Jolkos był Ajson , 
ojciec Jazona. T ron w Jol kos zagar
ną ł Pelias. Kiedy Jazon upomn ia ł 

się o swoje prawa, Pel ias zażądał od 
niego zdobycia Złotego Runa. Pe
li asa bowiem prześladował duch 

Friksosa , który w poprzednim po
kolen iu uci kl z Orc homenos w 
Beocji na grzb iec i boskiego bara
na, by uniknąć śmierc i fi arnej. 
Skrył się w Kolchidzie. Wyrocznia 
delficka orzekła, że kraina Jo lkos 
nie zazna rozkwitu, dopóki duc h 
Friksosa nie wróci do kraju wraz ze 
Złotym Runem. 

Kipryda 
przydomek bogini·milośc i , Afrody
ty, znaczy ' urodzona na Cyprze' 
skąd wschodni ku lt Afrod yty przy
szedł do Grecji. 

Kolchida 
gr. Kolch is, starożytna kra ina u 
podn óża gór Kaukazu, nad Mo
rzem Czarnym, nad rzeką Pha is, 
(dzis. Armenia), s łynna w legendzie 
gr. j ako cel podróży Argonautów. 
Jej władcą był Ajetes, ojciec Me
dei . 

Kreon 
syn Lykaithosa , król Koryntu (n ie 
mylić z Kreonem Tebańczyki em, 

występ uj ąc ym w A ntyRonie) ojciec 
Glauke. którą postanowi/ wydać za 
Jazona . Jazon przyj ą ł propozycj ę i 
porzucił Medeę, co stało s ię powo
dem jej zemsty. 



Medea 
córka kró la Kolchidy, Ajetesa, 
wnuczka Heliosa, siostrzenica cza
rodziejki Kirke. Matką jej była 

Okeanida Idyja. Czasami jednak za 
matkę jej uważa się Hekate, 
patron kę wszystkich czarodziejek . 
Bez Medei nie mógłby Jazon zdo
być Złotego Runa. Zaprowadziła 
Jazona i jego towarzyszy do świą 

tyni Aresa, gdzie wisi ało Złote 

Runo strzeżone przez n ieśm iertel 

nego smoka . Medea uspokoiła 

smoka zak lęciami, po czym, uży

wając św ieżo uciętych gałązek 

j ałowca, pokropiła jego powieki 
kroplami nasennymi. Jazon spraw
nie zdjął runo z dębu i razem 
pospieszyli na brzeg, gdzie stał 

okręt . Swoją czarodziejską mocą 

pomogła mu pokonać wszystk ie 
przeszkody. Po zdradzie Jazona i 
dokonaniu zemsty, Medea odle
ciała do Aten na rydwanie zaprzę

żonym w uskrzyd lone ru maki. 
Pierwszym, który utrzymywał, że 

Medea sama zabi ła własne dzieci, 
był Eurypides. We wcześn iejszej 

wersji ukamieniowali je mie
szkańcy Koryntu, karząc za śmierć 
Glauke i Kreona. Po ucieczce do 
Aten Medea związała s i ę z Egeu 
sem i m iała z nim syna Medosa. 
Podobno Medea nie umarła, lecz 
została przeniesiona na Pola Elizej
skie, gdzie połączyła się z Achi lle
sem. 

Temida 
bogini odwiecznych praw. Medea 
odwołuje s i ę do niej , pon ieważ 

Jazon pogwałc i ł prawa, łamiąc 

daną jej przysięgę „na wszystk ich 
bogów limpijskich, i ż dotrzyma 
na zawsze wiary Medei" . 

Złote Runo 
skrzydlaty baran o złotym run ie 
miał przenieść do Kolchidy zagro
żone 'miercią ofi arną dwoje dzieci 
Atamasa, króla Beocji. Tylko jedno 
z dzieci, Fryksos dotarł szczęśliwie 
do Kolchidy, gdzie król Ajetes 
p rzyjął go gościn n i e i odda ł mu swą 
córkę Cha lkiope za żonę. Barana 
złożył Frykso w ofierze Zeusowi, a 
Złote Runo podarował Ajetesowi, 
który poświęcił je Aresowi. Złotego 
Runa strzegł smok, który nigdy nie 
spał. 

Robert Graves MITY GRECKI E 
PIW Warszawa 1974 

Władysław Kopaliński SŁOWNIK 

MITÓW I TRADYCJI KUL TURY 
PIW Warszawa 198 5 
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Na Olimpie Hera i Atena naradzały się 
gorączkowo, jak pomóc swemu pupilkowi Jazonowi 
w zdobyciu Złotego Runa. W końcu po tanowiły 
zwrócić się do Afrodyty, ta zaś umyśliła, że jej 
frywolny synek Eros spowoduje, iż córka króla 
Ajetesa, Medea, zapała nagłą miłością do Jazona. 
Afrodyta zastała Erosa przy grze w kości z 
Ganimedesem. Oszukiwał przy każdym rzucie. 
Poprosiła go, by przeszył serce Medei jedną ze 
swych strzał, obiecując mu w nagrodę złotą kulę 
zdobioną niebieskimi emaliowanymi pierścieniami, 
którą Zeus bawił się jako małe dziecko. Kula ta 
podrzucona w powietrze spadając pozostaw· iała za 
sobą ślad jak spadająca gwiazda. Eros złakomił 
ię na łapówkę, Afrodyta zaś obiecała Herze, że 

podsyci ogień uczuć Medei przy pomocy nowego 
amuletu: krętogłowa rozpiętego na ognistym kole. 


