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RETTEN TIL AT SLÅ IHJEL
Af Jens Christian Lauenstein Led
Aftenens forfatter er en af de
ældste drenge i den litterære
verdensklasse. Euripides menes at
have været omkring de 50, da han
431 f.v.t. havde premiere ved det
års dionysosfest med en trilogi,
hvor vi kun har bevaret den ene
af de tre tragedier, nemlig Medea.
Trilogien vandt en flot tredjeplads
efter Aischylos’ søn og, selvfølgelig,
Sofokles. Euripides blev – ligesom
et par årtusinder senere Henrik
Ibsen – aldrig sin samtids største
og mest hyldede dramatiker.
Og eftertiden har også ved flere
lejligheder været hård ved hans
dramatik. Navnlig Nietzsche havde
kun foragt til overs for Euripides’
bestræbelser på at gøre det mytiske
stof nærværende ved at få dramatis
personae til at ligne virkelighedens
tilskuere (dvs. almindelige
mennesker) mere. Men måske er
det netop det træk, der får hans
tekster til at appellere så kraftigt
til os. Deres nærvær – selv efter så
mange århundreder.
I tilfældet Medea sætter han vanen
tro dilemmaerne maksimalt på
spidsen. Titelpersonen er en dybt
fascinerende kvinde, der har forrådt
og forladt sin hjemstavn for den
hun elsker, helten Jason. Hun hjalp
ham med at erobre det gyldne
skind; hun hjalp ham med at flygte;
hun myrdede under flugten sin
egen bror, så hun og Jason kunne
komme trygt i havn i det fjerne
Korinth. De blev gift, fik to sønner,
og lever nu på Korinth’s konge
Kreons nåde. Men det er ikke godt

nok for Jason. Han higer opad og vil
ikke leve som udsat flygtning. Han
vil sikre sine sønners (og sin egen)
fremtid. Så da han får mulighed
for at gifte sig med kong Kreons
datter, Glavke, og selv komme i
konge-position, da er han fristet
over evne. Han lover dog Medea,
at han nok skal sørge for hendes
underhold. Og han lover hende, at
han ikke skal have flere børn. Og
at han nok skal bibeholde hende
som sin elskerinde. For det hele er
jo kun for børnenes skyld. De to
søde drenge. ”Kan vi sige det sådan,
Medea?” spørger han underforstået.
Sjældent har nogen forregnet sig så
grumt, som Jason, da han tænkte, at
det kunne være en fin plan.
Medeas hævn er velkendt, og den
skal have lov at udfolde sig for
tilskuernes øjne fra scenen. Men
i Euripides’ version af myten er
Medea ikke en ensidig og ond
hævnengel. Hun er et menneske,
og derfor martres hun af tvivl. Har
hun ret til hævn? Ret til mord? Har
Kreon ret til at sende hende ud af
landet med dags varsel? Har Jason
ret til at bede hende om at lade
sig ydmyge uden at gøre nogen
modstand? I Medeas tvivl udfolder
Euripides nogle af de vigtigste
dilemmaer for det helt unge
demokrati, han boede i. Har man
ret til blodhævn? Har den græske
bystat ret til at slå ihjel? Den sande
retfærdighed er ikke let at udpege
– og slet ikke i denne tragedie. I
vores land er det for tiden sådan,
at staten har retten til at slå ihjel.

Ikke os, ikke statens egne borgere,
men dem, som vi går i krig med
langt herfra. Den ret har længe haft
et solidt flertal bag sig. Men hvem
skal dømme staten, hvis og når den
begår justitsmord? Har man slet
ingen rettigheder, hvis man tilhører
et udstødt mindretal, som Danmark
sammen med resten af Vesten har
bestemt sig for at bekrige? Vi har
skabt mange, nye Medea’er.
Iscenesættelsen udspiller sig ikke i
vores verden i en til en. Vi er et sted
mellem Euripides’ græske, nøgne
scene, og en postapokalytisk, grå
verden. Teksten er meget tæt på
Euripides’ original, men vi har fået
den gave, at vi kan spille den i Inger
Christensens smukke, præcise og
ofte overrumplende mundrette
oversættelse. Hendes ord bringer
os helt tæt på Medea, hendes
tvivl og angst, men også hendes
afgrundsdybe vrede. Og vi håber, at
det møde kan få os alle til at mærke,
hvad det vil sige at være marginal,
udstødt og trængt op i den yderste
krog, men med hævnen indenfor
rækkevidde. Hvem ved, hvornår det
er en af os, der står der.
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