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Abstract

Kipker, S. 2017. Medea: översättningar och omtolkningar. En receptionsstudie av Euripides
drama mellan 1860 och 2016.

Medea is, even though a mythological woman from ancient Greece, very popular today and
her story feels modern, which many recent adaptations clearly prove. How can this ancient
material be so applicable and thought-provoking to discuss today? This study shows how
different translators and authors have interpreted and re-imagined Medea to make her feel
relevant to their contemporary societies. Focus is put on Medea’s roles as a woman and a
foreigner, because these aspects are especially relevant today. The following research
compares three Swedish translations of Euripides Medea from 1860, 1931 and 2012 with each
other and analyses three modern adaptations (a movie by Lars von Trier, a novel by Christa
Wolf and a play by Viktor Tjerneld) to reveal similarities and differences in the reception of
the ancient material. This is achieved by a close reading and analysis of the source material
with a theoretical approach that focusses on classical reception and drama theory. The results
show that the different translations only differ in nuanced details because all of them try to
stay as true as possible to the ancient Greek original. Only the prefaces and character lists
written by the translators reveal significant differences in the values that they express and that
are signs of their contemporary societies. The modern adaptations offer more possibilities for
changing the original depending on which aspects are important during the time of
publication. The results show that Medea’s role as an independent woman is important today,
but also that her role as a foreigner becomes even more significant as the debates about
refugees are getting more evident in our society.
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1. Inledning

1.1. Medeas relevans idag
Det antika Grekland väcker fortfarande intresse hos moderna människor, framför allt när det
gäller ämnen som verkar vara tidlösa. Bland de grekiska tragedierna som än idag är populära
att reproducera tar Euripides Medea särskilt mycket plats. Dramat är baserat på en betydligt
äldre mytologisk berättelse, men det mest fascinerande med denna tragedi är hur realistisk
Medea känns och hur mycket insyn vi får i hennes själsliv. Hon intog redan under antiken en
särställning som en kvinna som öppet uttalar sig om orättvisan av ett patriarkaliskt samhälle.
Dessutom diskuterar dramat samhällets attityd till främlingar. Dessa ämnen är universella och
kan jämföras med dagsaktuella problem.

Medeas relevans förtydligas ännu mer när det har under föregående år, 2016, visats fyra
sceniska tolkningar av dramat i Uppsala och Stockholm. Det är många teateruppsättningar
under en kort period och inom ett geografiskt-kulturellt begränsat område. Det är därför
intressant att närmare analysera hur det antika materialet flitigt används, omtolkas och därmed
behåller sin betydelse i samtida sammanhang.

1.2. Syfte och frågeställningar
Detta arbete analyserar översättningar och omtolkningar av Euripides Medea för att
synliggöra hur den antika texten adapteras till olika tidsbundna och kulturella värderingar.
Dramatiska texter är oftast inte avsedda att läsas, utan att framföras av skådespelare, som ger
innehållet i texten en egen tolkning genom betoningar och gester. Därför kan den antika
grekiska texten inte översättas ord för ord; även den sociala kontexten måste översättas för att
iscensätta dramat idag. Följaktligen är det i denna studie lämpligt att analysera receptionen av
ett antikt drama som Medea för att uppnå förståelse om hur texter från antiken kan användas
genom tiderna.

Den huvudsakliga frågeställningen är hur olika personer har översatt och omtolkat Medea
för att adaptera dramat till den samtida tidsandan. För att kunna identifiera likheter och
skillnader behöver denna fråga brytas ner till mer specifika frågor, som rör utvalda roller som
Medea intar i dramat. Medeas roll som mördare av sina egna barn är en stor del av dramat,
men belysas inte i första hand här eftersom många andra har ägnat sig åt det.1 Analysen
fokuserar istället på hur Medeas roll som kvinna och som främling i samhället framställs.
Försöker översättningar och omtolkningar att förmedla ett visst budskap i relation till dessa
två aspekter? Kan en utveckling genom tiden urskiljas? Det följande avsnittet belyser
källmaterialet och hur det ska analyseras för att besvara frågeställningarna.

1.4. Källmaterial och metod
Denna studie analyserar tre svenska översättningar och tre moderna omtolkningar av
Euripides Medea. De valda översättningarna är skalden Victor Emanuel Ömans version från
1860, poeten Hjalmar Gullbergs från 1931 och översättaren Jan Stolpes och författaren

1 Se t.ex. Stephan 2006 och Luserke-Jaqui 2002.
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Agneta Pleijels från 2012.2 De moderna omtolkningarna utgörs av regissören Lars von Triers
film Medea från 1988, författaren Christa Wolfs roman Medea – Stimmen från 1996 och
regissören Viktor Tjernelds teateruppsättning av Medea på Uppsala stadsteater 2016. De
följande avsnitten förklarar varför dessa tolkningar är synnerligen passande i sammanhanget.

Det har genom tiden funnits många versioner av Medea, vilket betyder att en tydlig
avgränsning av tid och rum behövs. Denna studie analyserar enbart versioner som skapades
mellan 1860, då den första svenska översättningen av Euripides drama publicerades, och
nutiden. Analysen behandlar dessutom bara verk från ett avgränsat geografiskt-kulturellt
område, nämligen Sverige (översättningarna och Viktor Tjernelds teateruppsättning),
Danmark (Lars von Triers film) och Tyskland (Christa Wolfs roman), för att säkerställa att
språken och de kulturella bakgrunderna är enkla att relatera till för mig själv och mina läsare.

Vad gäller översättningarna från antik grekiska betraktas bara de tre kända svenska
versionerna. Publikationsåren 1860, 1931 och 2012 förväntas visa på tydliga och intressanta
skillnader i framställningen av Medea som kvinna och främling. Antalet översättningar som
analyseras bestämmer dessutom antalet omtolkningar som betraktas för att detta arbete
behåller sin symmetri. Lars von Triers film och Christa Wolfs roman valdes eftersom de är
mycket omdiskuterade och Viktor Tjernelds bearbetning valdes därför att det är en av de
senaste versionerna som finns och dessutom en som jag fick uppleva. Alla tre är därtill
exempel på olika medier som har omtolkat Medea, nämligen film, litteratur och teater.

För att analysera översättningarna jämförs förorden och rollistorna, eftersom det är dessa
delar som ger översättarna mest frihet att uttrycka egna åsikter och värderingar. Sedan
undersöker denna studie intressanta textavsnitt som fokuserar på Medeas status som kvinna
och främling.

Likaså analyseras i omtolkningarna textavsnitt som fokuserar på Medea som kvinna och
främling. Lars von Triers film undersöks samtidigt som regissören Carl Th. Dreyers
manuskript, som ligger till grund för filmen, betraktas som textuell källa. Christa Wolfs
roman är uppdelad i olika monologer, vilket gör det möjligt att identifiera och analysera
lämpliga passager. För uppsättningen av Medea på Uppsala stadsteater 2016 har Euripides
drama utökats med nyskrivna textställen, som utgör basen för analysen av denna version.

Det mest lämpliga tillvägagångssättet för detta arbete är en komparativ litteraturstudie
eftersom källmaterialet huvudsakligen består av olika texter och målet är att kunna urskilja
likheter och skillnader dem emellan. En närläsning av de olika versionerna av Medea måste
göras innan de sedan kan jämföras med varandra. Med anledning av frågeställningarna
fokuserar denna närläsning på textställen som handlar om Medeas som kvinna och främling. I
nästa steg beaktas forskningen som behandlar de olika versionerna för att berika och placera
mina egna analyser i ett större sammanhang.

1.5. Teoretisk bakgrund
De valda översättningarna och omtolkningarna är intressanta att analysera från olika
synvinklar, men mest relevant för denna studie är att lägga fokus på receptionen av Euripides
drama. Antikreceptionen är enligt mig ett viktigt perspektiv inom antikforskningen eftersom
det antika materialet har genom tiderna används flitigt och på många olika sätt. Hur antika
källor används i olika sammanhang är fascinerande och viktigt att utforska för att förstå olika
tiders syn på antiken. Vår reception av antiken påverkar dessutom hur vi ser på antiken.3 Det
kommer att bli tydlig i denna studiens analys att de nya omtolkningarna av Medea delvis har
som mål att visa vad Euripides intentioner var, vilket demonstrerar att antik original och ny
version kan påverka varandra ömsesidigt.

2 Jan Stolpes och Agneta Pleijels översättning av Euripides Medea publicerades för första gången 1995, men
underlag för denna studie är den andra, reviderade utgåvan från 2012. Därför hänvisar studien till denna version
som översättningen från 2012.
3 Hardwick & Stray 2008, 4.



3

Denna studie tar i en viss mån även hänsyn till dramateori. Det är i detta sammanhang
inte nödvändigtvis viktigt hur drama som konstform har utvecklats, eftersom fokuset snarare
ligger på innehåll än på struktur och form. En del regler som Aristoteles, den första
dramteoretikern, bestämde i sitt verk Om diktkonsten har dock mycket gemensamt med
reception och gäller än idag. Han hade inte bara åsikter om hur tragedins form skulle
utformas, utan även om vilket syfte en tragedi bör ha. Tragedier skulle genom att väcka
känslor som empati och rädsla leda till åskådarnas katharsis, en sorts rengöring av själen. Han
tyckte inte om alla aspekter av Euripides tragedier, men definitivt om hans sätt att påverka
publikens känslor. Detta fokus på drama som en konstform som vill beröra människor har
varit viktigt genom tiderna och visar hur mycket anknytning till det verkliga livet ett drama
måste ha.4 Om åskådarna ska påverkas av det de ser på scenen måste de kunna känna igen sig
i personer eller situationer som framförs och ett effektivt sätt för att uppnå det är att sätta
dramat, även om det skrevs under antiken, i ett samtida sammanhang.

1.6. Forskningshistorik
Begränsningarna för denna studie bestämmer det utbudet av tidigare forskning som är
relevant att beakta. Det här avsnittet introducerar några intressanta forskningsresultat som
studeras närmare i den analytiska diskussionen.

Medea inom moderna medier och modern litteratur behandlas av ett flertal forskare, men
många av dem sätter framför allt fokus på Medea som mördare av sina egna barn. Eftersom
även andra aspekter av Medea brukar tas upp är dessa forskningar ändå användbara i det här
sammanhanget. Som germanisten5 Matthias Luserke-Jaqui visar var Medeas barnamord
framför allt huvudtema under 1700-talet, men han medger att man under 1900-talet började se
Medea som rebell mot patriarkatet.6 Germanisten Inge Stephan menar att Medeas popularitet
under 1900-talet beror på att hon problematiserar för vårt samhälle självklara värderingar,
vilket leder till en fascination hos publiken.7

En av forskarna som har ägnat sig åt Lars von Triers film är klassicisten Annette M.
Baertschi som har analyserat hur denna version av Medea skiljer sig från det antika dramat
och anpassas till filmgenren. Hon framhäver exempelvis att Medea i denna version är en
symbol för alla kvinnor.8 Litteraturvetaren Björn Sundberg fokuserar på hur von Trier visuellt
uttrycker Medeas utsatthet, men även hur den moderna publiken öppet konfronteras med våld,
vilket inte skulle ha varit tänkbart under antiken.9

Christa Wolfs roman om har också gett upphov till mycket forskning. Glenn W. Most
betonar exempelvis att Medea i denna version är radikalt annorlunda än i det grekiska
originalet, eftersom hon inte bär någon skuld med sig. I Wolfs bok begår Medea inget mord,
vilket Most ser som ett nytt tillvägagångssätt i den moderna traditionen som försöker att
oskyldigförklara Medea.10 Även Inge Stephan har ägnat sig åt Wolfs roman, vilket gör hennes
forskning till en viktig källa för analysen av boken.

Utöver ovan nämnda forskarna tar denna studie dessutom upp ett flertal andra
forskningsresultat. Intressanta studier har till exempel gjorts av klassicisten Ruby Blondell,
litteraturvetaren Susan Joseph och antikvetaren Marguerite Johnson, psykologen Pirjo Roos
och germanisterna Helga Kraft, Peter Arnds och Georgeta Vancea.

4 Tjäder 2000, 7.
5 En germanist sysslar med germanistik, dvs. tysk språk- och litteraturvetenskap.
6 Luserke-Jaqui 2002, 11f., 59.
7 Stephan 2006, 3.
8 Baertschi 2013, 133.
9 Sundberg 2014, 39f.
10 Most 2002, 348.
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Denna studie ger till att börja med i kapitel 2 en kortfattad genomgång av receptionen av
Euripides Medea under antiken och fram till idag. Det placerar de efterföljande analyserna i
ett större sammanhang. Den första analysen i kapitel 3 gäller de tre svenska översättningarna
av dramat, som jämförs med varandra i hänseende till hur Medeas status som kvinna och
främling framställs. Den andra analysen i kapitel 4 gäller de tre moderna omtolkningarna av
dramat, som analyseras och diskuteras separat. Kapitel 5 sätter avslutningsvis analyserna i
relation till varandra och svarar på frågeställningarna.
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2. Euripides Medea – reception genom tiderna

Detta kapitel ger grundläggande information om hur Euripides själv använde den mytologiska
berättelsen om Medea för att adaptera den till sin egen samtid, ovetande om att han skulle
skapa ett drama som skulle diskuteras av många generationer genom tiderna. Därefter följer
en kort resumé av receptionen av Medea fram till idag. Viktigt att vara medveten om i detta
kapitel och resten av studien är att vår nutida reception av andra tiders reception av Medea
kan påverka vår tolkning.

2.1. Historisk bakgrund och reception under antiken
För att förstå hur Euripides version av Medea har uppfattats under senare tider är det viktigt
att förstå det antika sammanhanget som producerade dramat. Som tidigare nämnts var den
mytologiska berättelsen om Medea välkänd för den antika publiken redan innan Euripides
skapade sin version. Det var allmänt sett populärt bland de stora, athenska tragikerna –
Aischylos, Sofokles och Euripides – att använda sig av kända myter och diskutera aktuella
politiska och sociala problem med hjälp av dem. Den attiska komedin skildrade däremot
gärna aktuella problem öppet och förlöjligade verkliga personer från det offentliga livet. Det
mytologiska innehållet i en tragedi skapade tillräckligt mycket avstånd till publikens egna liv
för att öppet kunna diskutera allvarliga ämnen och provocera diskussioner utan att författaren
uttryckligt behövde ta ställning. Denna antika reception av mytologiska berättelser kan
förklara de för oss kända tragediernas mångfaldighet och därmed även varför de kan kännas
relevanta för den nutida publiken.11

När Medea hade premiär i Athen 431 f.Kr. hade athenarna en maktposition i Grekland
och det fanns många konflikter med andra grekiska stadsstater som till exempel Korinth där
dramat utspelar sig. Den politiska situationen mellan dessa två städer måste ha varit mycket
spänd när den athenska publiken satt på teatern eftersom det peloponnesiska kriget utbröt
redan samma år. Den delen av den mytologiska berättelsen om Medea som blev till innehåll
av Euripides tragedi hade alltid utspelat sig i Korinth, men det var Euripides som lade till
scenen med den athenska kungen Aigeus. Scenen placerades exakt i mitten av dramat, vilket
enligt Aristoteles senare regler för tragedier tyder på att en avgörande vändpunkt inom
handlingen ska ske. Aigeus lovar att Medea ska få asyl i Athen efter flykten från Korinth,
vilket möjliggör och sätter igång Medeas hämndplaner. Följaktligen kommer Medea i slutet
av dramat fly till Athen som mördare, vilket i samband med den historiska kontexten har lett
författaren David Stuttard att tolka Medea som en symbol för kriget som är på väg till
Athen.12 Det är enligt mig tänkbart att den dåtida publiken kan ha haft liknande associationer.

En annan möjlig tolkning illustreras av teatervetaren Ioanna Karamanou, som framhäver
det Athen som skildras i Medea som en tillflyktsort för förtryckta människor. Dessutom pekar
hon på sofistiska filosofer, som under Euripides samtid började diskutera att människor som
inte var grekiska kanske var lika mycket värda som grekerna själva.13 En sådan läsning låter
enligt min uppfattning Aigeus och därmed hela Athen mycket mer framstå som räddaren i
nöden när Korinth hotar att förvisa Medea. Det är möjligt att även sådana associationer
väcktes hos den antika publiken. Dessa motsatta tolkningsmöjligheter visar att det med stor

11 Blondell 2002, 26, 45.
12 Stuttard 2014, 7f.
13 Karamanou 2014, 42f.
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sannolikhet likaså under antiken fanns olika reaktioner till dramat. Diskussionerna om
politiska och sociala regler som kan ha uppstått var säkerligen eftersträvansvärda för
Euripides.

Ytterligare en aspekt att belysa är Euripides och det antika Athens inställning till kvinnor
och framförallt kvinnornas rättigheter inom äktenskapet. Det ska nämnas i samband med
Medea att en kvinna som gifte sig lämnade sitt faders hus för att leva i makens hus istället.
Skulle paret skiljas hade kvinnan möjligheten att gå tillbaka till sin familj. Mannen fick ha
andra sexuella relationer vid sidan om, men de fick inte tas med till det egna huset, framför
allt om det fanns barn i hushållet.14 Medea har i dramat inte möjligheten att gå tillbaka till sin
familj efter skilsmässan eftersom hon övergav sitt hem innan handlingens början, utan en
chans att kunna komma tillbaka. Eftersom Medea och Jason dessutom har gemensamma barn
är det tveksamt om Jason handlar enligt gällande athenska lagar. Det är svårt att säga hur
publikens reaktioner såg ut, men man kan ana att Euripides även ville initiera diskussioner om
dessa sociala problem.

Det är också intressant att ifrågasätta om kvinnor fick vara med i teaterns offentliga rum
och bevittna berättelsen om Medea på scenen. Det finns debatter och olika åsikter om det,15

men om kvinnor var med på teatern eller inte kan ha påverkat reaktionerna till dramat. Om
kvinnor fick ta del av dramat diskuterades Medeas problem som kvinna i det antika samhället
kanske på ett mer allvarligt sätt. Ifall bara män fick se dramat är däremot också mer ironiska
reaktioner tänkbara.

Euripides själv har ofta kallats för misogyn, vilket vanligtvis baseras på hur han framställs
av senare komediförfattare. Dessutom ska han ha varit gift med två kvinnor som båda var
otrogna i förhållandet. Teatervetaren J. Michael Walton menar att källmaterialet inte är
tillräckligt för att kunna dra denna slutsats med säkerhet. Ännu mer intressant är att han
föreslår att en sådan tolkning är mer indikativt för forskarens än för författarens åsikt.16 Om vi
dock utgår ifrån att man under antiken trodde att Euripides var som han framställs av
komediförfattarna kan det ha påverkat den antika publikens reception av Medea. Vi måste
även ta hänsyn till att dramat blev placerad på sista platsen i trageditävlingen 431 f.Kr. Det är
tänkbart att Medeas problem som kvinna i ett patriarkaliskt samhälle inte togs på lika stort
allvar av den antika publiken om man ansåg att Euripides själv inte tog kvinnor på allvar.
Denna idé är dock svår för den moderna publiken att föreställa sig, därför att dramat
demonstrerar mycket psykologisk insyn i Medeas personlighet. Dessutom finns det argument
för Euripides empati för Medea, vilket kan ha påverkat den antika publiken.17

Det är omöjligt att säga hur exakt den antika publiken reagerade på Medea när dramat
visades i Athen 431 f.Kr., men det är viktigt att iaktta hur Euripides bearbetade den välkända
mytologiska berättelsen för att diskutera samtida problem. Han gjorde samma sak med myten
som vi idag gör med dramat som han skapade, vilket förklarar varför han känns så modern.

2.1. Reception genom tiderna – en kortfattad resumé
Den antika litteraturen var inte lika intressant i Europa under medeltiden och Euripides liksom
många andra antika författare glömdes i stort sett bort under en lång period. Litteraturen fanns
kvar och bevarades, men den nya, kristna litteraturen trängde undan de antika författarna. Det
var i och med Renässansen omkring 1450 som det antika arvet så att säga pånyttföddes. Tron
på människan och individens betydelse framhävdes inom den nya litteraturen, som tog sin
inspiration från den antikt grekiska litteraturen. Shakespeare är ett exempel för denna epok
och baserade många av sina dramer på antika verk. Medea kan ha varit förebild för Lady
Macbeth, vilket skulle tyda på att Shakespeare var mest intresserad av Medeas roll som

14 Blondell 2002, 56, 59.
15 För olika positioner i debatten se t.ex. Blondell 2002, 62 och Stuttard 2014, 4.
16 Walton 2010, 46.
17 Kipker 2016.
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otypisk kvinna med en stark vilja.18

Under 1700-talet användes Medea framför allt som det huvudsakliga exemplet på
barnamord inom litteratur. Författare använde materialet flitigt för att lyfta fram detta tema
och diskutera det utifrån samtida värderingar.19 Det är sannolikt att Medea under den tiden
inte var en positiv förebild, utan snarare ett avskräckande exempel. Litteraturhistoriskt sett
intresserade sig framför allt den tyska Sturm-und-Drang litteraturen mot slutet av 1700-talet
för svåra moraliska frågor som mord och självmord i utvägslösa situationer, vilket förklarar
fascinationen för Medea.20

1800-talets litteratur intresserade sig ännu mer för människans psykologi, framför allt mot
slutet av århundradet i samband med Freuds psykoanalys. 1800-talet var även seklet då det
moderna genombrottet skedde inom litteraturen i Norden; en period präglad av snabba
samhällsförändringar beroende på industrialiseringen. Litteraturen skulle vara realistisk och
debattera samhällsproblem. Det var en tid av förändring och många författare hade som mål
att främja värderingar som lika rättigheter för män och kvinnor. Medea ifrågasätter ett
samhälle som inte låter kvinnor yttra sig offentligt, vilket förklarar intresset för dramat och
hur det kan ha tolkats av många under slutet av 1800-talet.

1900-talets litteratur är fylld av nya versioner av dramat efter att denna utveckling började
under slutet av 1800-talet.21 Många av dessa nytolkningar oskyldigförklarar Medea på olika
sätt. Stephan identifierar totalt sju olika metoder som moderna författare använder sig av,
bland annat att förklara Medea till en heroisk kvinna.22 De mångfaldiga försöken att visa
Medea som skuldlös tyder på en önskan att kunna identifiera sig med henne. Hon har under
1900-talet och framåt utlöst ett stort antal nya versioner av dramat eftersom hennes tankar och
resonemang verkar röra vid känslor som många moderna människor, bland dem säkerligen
många kvinnor, kan känna igen.

18 För fler exempel på Medea inom den engelska renässanslitteraturen se t.ex. Heavey, K. 2015. The Early
Modern Medea: Medea in English Literature, 1558–1688. New York.
19 Luserke-Jaqui 2002, 59.
20 Se t.ex. Heinrich Leopold Wagners drama Die Kindermörderin från 1776.
21 Se t.ex. exempel följande artikel för en intressant lista över 1900-tals versioner av Medea: McDonald, M.
1997. ’Medea as politician and diva’ i J.J. Clauss, & Sarah Iles Johnston. Medea: Essays on Medea in Myth,
Literature, Philosophy and Art. Princeton, N.J.
22 Stephan 2006, 2f.
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3. Analys av tre svenska översättningar av Euripides Medea

Detta kapitel analyserar tre svenska översättningar av Medea. Dessa spänner över en 150års-
period: skalden Victor Emanuel Öman publicerade sin översättning 1860, poeten Hjalmar
Gullberg 1931 och översättaren Jan Stolpe och författaren Agneta Pleijel 2012. De tre
översättningarna betraktas tillsammans så att likheter och skillnader blir omedelbart tydliga i
jämförelsen.

3.1. Förorden
Förord till litterära verk ger läsaren en känsla för författarens egna åsikter och intentioner för
boken. Målet med den här analysen är att ta reda på hur olika tider har tillägnat sig Euripides
drama, vilket gör det lämpligt att börja med en närmare analys av översättarnas egna ord.

Det är viktigt att förstå översättarnas huvudsakliga mål med sina tolkningar. I inledningen
till sin översättning från 1860 visar Victor Emanuel Öman tydligt att han anser den antika
grekiska språkets skönhet det viktigaste att översätta på ett bra sätt. Han är dock övertygad om
att det svenska språket inte kan återge originalets skönhet, vilket gör inledningen i stort sett
till en ursäkt för språkliga brister i översättningen och samtidigt till ett löfte att försöka
efterlikna originalets språk i största möjliga mån. Det är även intressant att Öman själv
använder ordet tolkning istället för översättning och att han medger att han har gjort val
baserat på det i hans ögon största poetiska värdet i språket.

Beträffande denna svenska tolkning af Euripides Medea vilja vi slutligen blott anmärka,
att den uppstått endast ur skönhetens intresse. Derföre har också öfversättaren, der olika
läsarter förekommit, aldrig tvekat att gifva den företräde, som mest rekommenderade sig
genom poetisk sannolikhet, och icke låtit binda sig vid någon ur handskrifterna såsom
säker införd emendation, eller vid någon gammal scholiasts hårdragna förklaring. (Öman
1860, VIII)

Hjalmar Gullberg visar 1931 inte lika tydligt vad han har som mål med sin tolkning, men han
nämner flera gånger hur betydelsefullt Euripides har varit för utvecklingen av det moderna
dramat och den moderna kunskapen om människornas själsliv. Han kallar dramat för det
första kvinnodramat i hela världen. Dessutom menar Gullberg att den grundläggande
berättelsen i Medea är tidlös, eftersom den handlar om en situation som alla människor kan
identifiera sig med.

Dramat handlar helt enkelt, på ett tidlöst allmängiltigt plan, om två människor och deras
konflikter. Om ett äktenskaps upplösning, om skilsmässoproblemet, om frånskilda
makars kamp om barnen. Euripides’ Medea måste fortfarande efter tvåtusen trehundra år
sägas vara ett högaktuellt samtidsdrama. (Gullberg 1931, 11)

Även om han inte uttalar sig uttryckligen om översättningens syfte visar denna slutdel av
inledningen vad som fascinerar Gullberg med dramat och varför han tycker att det fortfarande
är värt att ägna sig åt det. Att han framhäver Medeas värde för det samtida samhället kan
dessutom tyda på att han ville anpassa dramat till den samtida publiken.

Jan Stolpes och Agneta Pleijels översättning av Medea från 2012 innehåller också ett
förord, skrivet av Jan Stolpe. Han påpekar, liksom Gullberg, Medeas tidlöshet som gör dramat
intressant för samtiden, men till skillnad från Gullberg lägger Stolpe fokus på andra aspekter i
berättelsen som han anser vara fängslande. Han menar att Medeas utsatthet som kvinna och
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utlänning är teman som väcker intresse för dramat idag, vilket leder till att hela inledning
kretsar kring dessa begrepp. Det nämns inte bara flera gånger att Medea är en utlänning utan
asyl, utan även att Euripides dog ”i självvald landsflykt”23 i Makedonien. Det ger läsaren
känslan av att det finns beröringspunkter mellan författaren Euripides och den fiktiva Medea,
vilket förstorar vikten av en främlings utsatthet som tema i dramat. Att Medeas position som
utsatt kvinna är viktig bekräftas av Stolpe genom att han ger exempel på andra dramer av
Euripides som likaså handlar om kvinnornas svårigheter när situationer förändras efter beslut
som män har tagit. Stolpe sammanfattar tydligt varför han är intresserat av dramat:

Både kvinnans tvetydiga situation inför makten och flyktingens kan i Medeas gestalt ges
en psykologisk och social tolkning som bevarar sin laddning genom århundradena.
(Stolpe 2012, 12)

Det kan betyda att Medea generellt kan tolkas på det viset idag, men i det här sammanhanget
är det troligt att Stolpes uppfattning även syns i översättningen. Läsaren kan förvänta sig att
de två nämnda, viktiga aspekterna – kvinnans och främlingens utsatthet – betonas i denna
översättning.

3.2. Rollistorna
Utöver innehållet i förorden är även rollistorna intressanta att analysera. Dramats uppbyggnad
är i stort sett likadan i alla tre versioner eftersom man vill hålla sig till samma form som
Euripides, men listan över personerna som uppträder i dramat skiljer sig betydligt åt i de olika
översättningarna.24 Det gäller framför allt förhållandet mellan män och kvinnor, vilket blir
uppenbart så snart som man betraktar alla tre listor bredvid varandra.

Den första stora skillnaden är i vilken ordning rollerna presenteras. Läsaren skulle idag
utan tvekan förvänta sig att Medea, som är huvudpersonen i dramat, borde nämnas först,
vilket är fallet i översättningarna från 1931 och 2012. Ömans översättning från 1860 börjar
dock med ”Iason”, som dessutom beskrivs som ”Argonauternas fordna anförare”. Det väcker
associationer med den tidigare berättelsen om det gyllene skinnet, där Jason är huvudperson
och hjälte. Medeas roll förminskas ytterligare genom att hon enbart beskrivs som ”hans
gemål”. Det tyder på att denna uppdelning och beskrivning är influerade av en social ordning
som gällde 1860 och som inte präglades av lika rättigheter för män och kvinnor. Även den
andra viktiga kvinnan i dramat, Medeas amma, placeras längre ner på Ömans lista än på de
andra två.

Den andra skillnaden är hur de två barnen i dramat presenteras. Både översättningen från
1860 (”Iasons och Medeas tvenne söner”) och 1931 (”två gossar, deras barn”) framhäver att
barnen är av manligt kön, vilket inte lyfts fram i översättningen från 2012 (”Medeas barn”).
Enligt värderingar i det antika Grekland är det utan tvekan viktigt att barnen är pojkar,
eftersom det betyder att de är mer värdefulla efterträdare för Jason än flickor skulle vara. Det
är möjligt att de två tidiga översättningarna vill lyfta fram det, men det är också möjligt att de
medvetet eller omedvetet ger pojkar en högre status i den samtida kontexten. En tredje
möjlighet är dock att det inte finns någon värdering i detta framställningssätt, eftersom barnen
i dramat faktiskt är av manligt kön. Oavsett målet med dessa två översättningar är det
signifikant att den nyaste översättningen från 2012 väljer att inte nämna barnens kön. Det är
ett tydligt, medvetet val och visar att man inte behöver fokusera på vilket kön barnen har,
eftersom pojkar och flickor är lika mycket värda. Viktigt att beakta är även att det är tal om
Medeas barn i den nyaste versionen samtidigt som de två äldre versionerna talar om att det är
Jasons och Medeas gemensamma barn. Det är en tydlig markör för hur mycket värde Medea
och hennes roll som mor och kvinna tillskrivs i översättningen från 2012. Det kan också
påverka läsarens tolkning av dramat. Om läsaren tänker på barnen som exklusivt Medeas barn

23 Pleijel & Stolpe 2012, 9.
24 De fullständiga rollistorna finns bifogat som Bilaga 1.
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och Jason inte spelar någon roll som far blir han automatiskt inte lika viktigt i familjen.
Översättningen från 1860 ger helt motsatt till det Jasons status som far extra mycket utrymme
genom att kalla karaktären som i de senare översättningarna kallas för ”Barnens vårdare”
istället för ”Iasons söners uppfostrare”.

Den tredje anmärkningsvärda skillnaden mellan rollistorna är hur kören presenteras. Alla
tre versioner lyfter fram att kören består av kvinnor från Korinth, men Ömans översättning
från 1860 går ett steg vidare i beskrivningen och skriver ”korinthiska fruar”. Det uttrycker inte
bara att det handlar sig om kvinnor från Korinth, utan även att de är gifta kvinnor. Det är
märkligt att han väljer att lyfta fram det och tyder återigen på en samhällsuppfattning som inte
ser kvinnor som självständiga individer.

En sista betydelsefull skillnad gäller beskrivningen av platsen där dramat utspelar sig,
som bara finns med i översättningarna från 1860 och 1931. Enligt den äldre versionen utspelar
sig dramat ”utanför Iasons palats i Korinth” och enligt den yngre versionen på en ”öppen plats
framför Medeas hus i Korinth”. Inga utförliga analyser behövs för att se den betydliga
skillnaden, som i översättningen från 1860 ger Jason avsevärt mer makt och en större roll i
dramat än i översättningen från 1931.

3.2. Textställen som handlar om Medea som kvinna
Efter förorden och rollistorna kan till slut översättningarna i sig analyseras. Det är viktigt att
läsa de olika versionerna parallellt för att identifiera textställen som uppvisar skillnader i
skildringen av Medeas status som kvinna i Korinth. De mest intressanta textavsnitten
analyseras här och kan, tillsammans med ytterligare utdrag, läsas i sin helhet i Bilaga 2.1.

Dramat börjar med en monolog av Amman, som bland annat skildrar hur Medea förhöll
sig i äktenskapet innan Jason lämnade henne. I översättningen från 1860 låter deras äktenskap
harmoniskt, eftersom Medea är ”Sjelf med Jason delande i allt en lott”.25 Samma textställe
översätts 1931 med ”och Jasons vilja har hon följt i allt”26, vilket visar på ett tydligare sätt att
Medea alltid behövde anpassa sig efter Jasons önskemål. Översättningen från 2012 blir ännu
tydligare: ”Själv har hon försökt att lyda Jason i allt och foga sig i hans vilja.”27 Här försöker
Medea att följa Jasons regler, men det blir synligt att förhållandet aldrig var jämlikt och
förmodligen inte harmoniskt. De två tidiga översättningarna fortsätter med att framhäva på
liknande sätt att ett sorgfritt äktenskap präglas av kvinnans lyhördhet för mannens önskningar,
men den nyaste översättningen kallar detta beteende för ”den bästa räddningen”.28 I denna
version finns ingenting kvar som skulle indikera att ett förhållande mellan man och kvinna
kan vara lyckat om det bara är mannen som bestämmer.

Medeas första monolog innehåller också en redogörelse för hur ojämlika män och kvinnor
är i ett äktenskap. De olika översättningarna liknar varandra i stort sett i denna monolog, men
skilsmässan beskrivs med olika nyanseringar. I versionen från 1931 har en kvinna ”ej rätt att
gå ifrån sin man”29 medan det i versionen från 2012 är ”otänkbart”30 för en kvinna att lämna
sin man. En skilsmässa har i alla fall negativa konsekvenser för kvinnan och är därför
omöjlig, men enligt den förstnämnda översättningen låter det dessutom som om det är olagligt
för en kvinna att skilja sig.

När Medea planerar sin hämnd och vill poängtera att kvinnor är bra på det onda säger hon
i översättningen från 2012 att ”kvinnan påstås vara oförmögen till allt av verkligt värde”31,
vilket låter som om hon tvekar på det. Även 1931 är Medea osäker när hon uttrycker att ”Vi

25 Öman 1860, rad 13.
26 Gullberg 1931, 17 (utan radangivelse).
27 Pleijel & Stolpe 2012, rad 12–13.
28 Pleijel & Stolpe 2012, rad 14.
29 Gullberg 1931, 32 (utan radangivelse).
30 Pleijel & Stolpe 2012, rad 237.
31 Pleijel & Stolpe 2012, rad 407–408.
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sakna kanske sinnet för det ädla”,32 men 1860 säger hon tydligt att kvinnor är ”oförmögna i
det godas tjenst”.33 I den äldsta versionen finns det därmed inget tvivel på att kvinnor är
olämpliga i viktiga frågor.

Medea har senare i dramat en dialog med Jason där hon rader upp allting som hon anser
att Jason gjorde fel. Hon tycker att det är mest förfärligt att han lämnade henne trots att de har
gemensamma barn. Hade de varit barnlösa hade hon enligt översättningarna från 1860 och
1931 kunnat förlåta Jason,34 men enligt översättningen från 2012 hade det inte heller varit en
ursäkt för Jason, utan enbart en anledning till att ”förstå din [Jasons] lust att byta säng”.35 Det
hade i den nyaste översättningen varit omoraliskt av Jason att lämna sin hustru, även om de
inte hade haft barn med varandra.

Medea försöker senare att blidka Jason för att kunna utöva sin hämnd och det gör hon i de
två nyare versionerna genom att påstå att kvinnor ”har lätt att börja gråta”36 och ”ha så lätt för
tårar”.37 Den intressanta skillnaden finns i den äldsta versionen, där hon säger att en kvinna är
”af naturen född till gråt”.38 Det pekar på att denna version i större grad tillskriver kvinnor
medfödda egenskaper som försvagar de i jämförelse till män.

En sista stor skillnad syns i samma scen när Medea ber Jason att övertala Glauke att låta
barnen stanna i Korinth. Dialogens uppdelning är annorlunda i de olika översättningarna:

Jason: Ja. Visst. Henne kan jag säkert övertala.
Medea: Ja, om hon är en kvinna som andra kvinnor. (Stolpe & Pleijel 2012, rad 944–945)

Jason: Ja, henne tror jag att jag kan beveka, såvisst hon kvinna är och lik sitt kön.
(Gullberg 1931, 82, utan radangivelse)

Iason: Det vill ja; ty att vinna henne blir ej svårt, || Om eljest hon en qvinna, lik de andra,
är. (Öman 1860, 920–921)

Valet att låta Medea säga den sista textraden i översättningen från 2012 ändrar innebörden av
påståendet. När Jason säger båda textrader låter det som om alla kvinnor är likadana och lätt
att övertala av en man som Jason. När däremot raderna delas upp mellan Jason och Medea
låter det snarare som om Medea ser sig själv som annorlunda i jämförelse med andra kvinnor.
Textraden kan till och med uppfattas ironiskt när den yttras av Medea, eftersom hon ljuger för
Jason i denna scen för att kunna hämnas till slut.

3.3. Textställen som handlar om Medea som främling
Det går även att identifiera skillnader i Medeas framställning som främling i de olika
översättningarna, men de är inte lika framträdande. Som i det föregående avsnittet analyseras
ett antal textställen här och finns såsom ännu fler utdrag att läsa i Bilaga 2.2.

Det första exemplet är återigen från Ammans första tal. Hon talar om att Medea, ensam i
en främmande stad, märker vad det betyder att lämna sitt hemland utan en chans att återvända.
I översättningen från 2012 får hon ”lära känna priset för att skiljas från sitt fosterland”39

samtidigt som hon i översättningen från 1931 lär sig ”vad ett hemland har för värde”.40 Den
tidigare versionen lägger därmed till synes mer fokus på hur viktigt ens härkomst är för
människan. Det blir ännu tydligare i den äldsta översättningen från 1860, där det heter att

32 Gullberg 1931, 43 (utan radangivelse).
33 Öman 1860, rad 403.
34 Öman 1860, rad 479 och Gullberg 1931, 47 (utan radangivelse).
35 Pleijel & Stolpe 2012, 491.
36 Pleijel & Stolpe 2012, 927–928.
37 Gullberg 1931, 80 (utan radangivelse).
38 Öman 1860, 904.
39 Pleijel & Stolpe 2012, rad 34–35.
40 Gullberg 1931, 18 (utan radangivelse).
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Medea har fått lära sig ”Att sina fäders jord ej någon lemna bör”.41

När kören för första gången uppträder och undrar om det är Medea som de hör gråta är
det intressant att ta hänsyn till hur hon omskrivs. I översättningarna från 1860 och 1931 är hon
”Kolchiskan”42 och ”kvinnan från Kolchis”,43 men i versionen från 2012 översätts det till
”flyktingkvinnan från Kolchis”,44 vilket framhäver att hon inte bara kommer från en annan
stad, utan även att hon behövde fly därifrån.

När Kreon berättar för Medea att han har beslutat hennes landsförvisning ber Medea
honom att ändra sig. I båda äldre översättningarna ber hon Kreon att låta henne ”bo i
landet”,45 men i den nyaste översättningen ber Medea om att få ”bo nånstans”,46 vilket visar
att det inte är av större betydelse var Medea bor om hon bara har en plats att bo som hon inte
kommer att fördrivas ifrån.

Medeas situation som landsförvisat blir återigen omtalat i scenen med Aigeus, eftersom
Medea ber honom att få tillflykt i Athen. Han beviljar Medeas önskemål, men enbart i
versionerna från 2012 och 1860 säger han tydligt att han gör det ”för det är rätt”47 och ”såsom
rättvist är”.48 I versionen från 1931 lämnas denna del ut, vilket leder till att Aigeus inte låter
lika övertygad om att ge Medea tillflykt. Det måste också framhävas att Aigeus erbjuder
Medea att ”bli skyddad”49 i Athen och få ”asyl”50 i de båda förstnämnda versionerna, men
även detta skydd finns inte med i versionen från 1931.

41 Öman 1860, rad 35.
42 Öman 1860, rad 134.
43 Gullberg 1931, 25 (utan radangivelse).
44 Pleijel & Stolpe 2012, rad 134.
45 Öman 1860, rad 311 och Gullberg 1931, 36 (utan radangivelse).
46 Pleijel & Stolpe 2012, rad 313.
47 Pleijel & Stolpe 2012, rad 724.
48 Öman 1860, 710.
49 Öman 1860, 714.
50 Pleijel & Stolpe 2012, rad 728.
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4. Analytisk diskussion av tre moderna omtolkningar av
Euripides Medea

Detta kapitel analyserar och diskuterar tre moderna framställningar av Euripides drama. Alla
tre omtolkningar skiljer sig i form, ursprungsland och publikationstid. Regissören Lars von
Triers film Medea visades på dansk TV 1988, författaren Christa Wolfs roman Medea –
Stimmen publicerades 1996 i Tyskland och regissören Viktor Tjernelds teateruppsättning
Medea visades 2016 på Uppsala stadsteater i Sverige. De tre versionerna betraktas var för sig
i kronologisk ordning.

4.1. Lars von Triers film
Lars von Trier skapade en film med titeln Medea som visades på TV i Danmark 1988. Sedan
dess har den även fått mycket uppmärksamhet utanför Danmarks gränser. Till grund för
filmen ligger den danske regissören Carl Theodor Dreyers manuskript till en film baserad på
Euripides Medea, som Dreyer själv inte realiserade innan han dog. Lars von Triers film är en
hyllning till Dreyer, men han använder inte hela texten och tar sig många friheter i
gestaltningen av filmen.

Manuskriptets innehåll följer i stort sett handlingen i Euripides drama, men von Triers
version är på flera sätt mer anpassad till hans samtid. Han valde till exempel att filma i
Danmark och ge denna för publiken igenkännbara miljö ett stort utrymme. Medea känns på så
sätt som en modern kvinna, trots att handlingen fortfarande utspelar sig under antik,
mytologisk tid. Det fastställs i några textstycken som skildrar bakgrundsberättelsen och som
visas innan filmen börjar. Berättelsen behåller sitt mytologiska avstånd, men handlingen och
personerna känns ändå inte främmande för publiken. Även våld, som visas brutalt och öppet i
filmen, kan ses som en modernisering av det antika materialet. Den moderna publiken tvingas
att se Medeas mord av sina barn i detalj, vilket enligt antik tradition hade varit omöjligt.51 Det
är ett medvetet val av von Trier som tyder på att han vill avslöja allting för publiken istället
för att sätta igång fantasin. Pirjo Roos menar dessutom att de hemska bilderna som visas kan
tolkas som symboler för svåra problem innerst inne som alla människor har ibland och
behöver bekämpa själv.52 Hur von Trier adapterar Medeas roll som kvinna och främling till
sin tid belyser de följande avsnitten i detalj.

4.1.1. Medea som kvinna
Medea framställs i filmen framför allt som en ensam kvinna. Även kören, som i Euripides
version stödjer Medea, finns inte längre med. Denna ensamhet och utsatthet blir ännu
tydligare när man tittar på hur Medeas dialoger med alla män i hennes liv framställs. Männen
visas alltid från långt håll när de ska prata med Medea, vilket enligt Susan Joseph och
Marguerite Johnson åskådliggör en tydlig separation mellan Medea och alla män.53 Hon
behöver kämpa för sig själv, vilket inte är lätt för den stereotypa kvinnan som är beroende av
att få hjälp av män. Scenen i slutet av filmen, som visar Medea med frisläppt hår på ett skepp,

51 Sundberg 2014, 40.
52 Roos 2015, 48.
53 Joseph & Johnson 2008, 115.
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är symbolisk. Fram tills dess har Medea burit en mörk huvudbonad, som gömt hennes hår.
Baertschi tolkar det som att Medea har lyckats befria sig från den stereotypa kvinnorollen som
hon hade förväntats fylla.54 Björn Sundberg skildrar scenen ännu mer levande när han skildrar
von Triers Medea som en kvinna som nästan brister av allting hon har behövt stå ut med. Hon
är samtidigt ”utstött och instängd” och lyckas till slut släppa sig fri av egen kraft.55 Det
påminner om Senecas version av Medea, som betonar att hon behöver återskapa sin egen
identitet som fri kvinna.56

Inte bara huvudbonaden, utan även Medeas andra kläder skiljer henne tydligt från de
andra kvinnorna i filmen. Framför allt Glauke, kung Kreons dotter och Jasons nya hustru, är
viktig att nämna, eftersom hon intar en mycket större roll i von Triers än i Euripides version,
där hon bara omnämns av andra. Samtidigt som Medea täcker sitt hår och bär mörka kläder,
som gömmer hennes kropp fullständigt, ser publiken Glauke naken flera gånger. Den visuella
skillnaden mellan de två skulle inte kunna vara större. Joseph och Johnson fokuserar i sin
analys framför allt på kvinnornas hår, eftersom frisläppt hår ofta är en symbol för sexualitet.57

Intressant att nämna i samband med denna tolkning är dock att Glauke trots allt vägrar att ha
sex med Jason på bröllopsnatten. Hon bestämmer för sig själv och blir inte övertalad av Jason,
vilket är betydelsefullt att framhäva. I von Triers version är inte enbart Medea en kvinna som
motsäger sig männens planer, utan även Glauke. Tidsandan krävde med stor sannolikhet att
visa kvinnor som mer självbestämda personer än i Euripides drama.

Det finns en tendens inom forskningen att tillskriva von Triers Medea antingen typiskt
manliga eller kvinnliga drag. Roos menar till exempel att von Triers sätt att iscensätta morden
av barnen genom hängning är otypiskt för en kvinna. Enligt denna uppfattning överger Medea
den typiskt kvinnliga rollen, som inte har hjälpt henne i sitt liv, och intar en typisk manlig
roll.58 Klassicisten Miriam Leonard tycker däremot att von Trier väljer ett snarare kvinnligt
mordsätt för Medea, eftersom det manliga sättet hade varit blodigt.59 En till intressant tolkning
av Medeas sätt att döda sina barn sätter fokus på en kristen symbolik. Trädet som blir till
mordinstrumentet liknar ett kors och Medeas svåra väg till trädet, med barnen i en vagn som
hon drar bakom sig, påminner om Jesus väg till korset.60 Medea kan i detta sammanhang
enligt Baertschi tolkas som en symbol för förtryckta kvinnor och hon uppoffrar sig till slut för
att släppa sig själv och alla andra kvinnor fri. Denna tolkning blir förstärkt eftersom filmen
visades för första gången under en påskhelg.61

4.1.2. Medea som främling
Medeas roll som främling framhävs inte lika tydligt i von Triers film. Mest anmärkningsvärt
är att det inte är Kreon, utan Glauke som bestämmer att Medea måste lämna staden. Hon
säger bestämt att hon, som Jasons nya hustru, inte kommer att acceptera Medeas närvaro:

Glauce: Medea? Hvad med hende? Hun är stadig i Korinth.
Jason: Hvad ger det?
Glauce: Medea og Glauce kan ikke begge være i Korinth. (Dreyer, 10)

Det är en tydlig skillnad till Euripides version där det är Kreon som beslutar att hon ska bli
landsförvisat. Till slut är det dock även hos von Trier Kreon som uppsöker Medea och
meddelar henne beslutet, eftersom Glauke har bestämt att det ska vara så:

54 Baertschi 2013, 134.
55 Sundberg 2014, 39.
56 Kipker 2016, 7.
57 Joseph & Johnson 2008, 121.
58 Roos 2015, 42.
59 Leonard 2016, 342.
60 Roos 2015, 47.
61 Baertschi 2013, 125, 133.
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Glauce: Nej. Det leje bliver hverken dit eller mit, før Medea er ude af Korinth. Min far
har lovet at opsøge hende imorgen for at sige, at både du og han har besluttet,
at hun skal forlade Korinth. (Dreyer, 11)

Intressant att nämna är att Dreyer börjar sitt manuskript med kommentaren att denna version
är inspirerad av Euripides, men ska dessutom återge den sanna berättelsen om Medea som
ligger bakom den antika versionen. Detta mål säger mycket om både Dreyers och von Triers
intention med den analyserade scenen. Det är i slutändan Kreon som landsförvisar Medea,
exakt som hos Euripides, men filmen ska visa oss att det var Glauke som fällde beslutet och
att hon dessutom har makten att manipulera män. Dreyers kommentar implicerar att det alltid
har varit sanningen, även hos Euripides. Denna scen säger på så sätt egentligen mer om
kvinnornas status i filmen än om Medeas roll som främling, vilket visar hur nedtonad denna
aspekt är i den här versionen. Medea är visserligen en utomstående i von Triers film, men att
hon kommer från ett främmande land framhävs inte som en viktig anledning till det.

4.2. Christa Wolfs roman
Medea – Stimmen, Christa Wolfs roman om Medea, intar av flera skäl en särställning bland
1900-talets nytolkningar. Hon upprepar inte vad Euripides skrev för nästan 2500 år sedan,
utan analyserar dramat och omvärderar den mytologiska berättelsen.62 Wolf är visserligen inte
den första författaren som oskyldigförklarar Medea,63 men hon har till och med som mål att
visa att hennes version av myten är den enda sanna versionen. Enligt Wolf är Euripides drama
bra, men hör till de versionerna av myten som hon anser vara felaktiga.64 Det kan diskuteras
huruvida det är möjligt att komma fram till sanningen om en fiktiv mytologisk berättelse, men
det är ytterst intressant att författaren själv ställer detta krav på sitt verk. I en intervju medger
Wolf dessutom att hon började intressera sig för Medea i samband med Berlinmurens fall och
svårigheterna som uppkom när två skilda samhällen skulle återförenas. Hon märkte att många
hade svårt för att integrera andra och sig själva utav rädsla att förlora sin egen identitet.
Utöver det menade hon att man återgick till att leta efter en person eller grupper att skylla
problem på i krissituationer, framför allt kvinnor som enligt henne ofta har utlöst rädsla
genom tiderna.65 Wolfs fokus på dessa aspekter gör romanen ytterst intressant att analysera i
det här sammanhanget och ska betraktas närmare i de följande avsnitten.

4.2.1. Medea som kvinna
Det framgår tydligt i romanen att Wolf ser Medea som en kvinna som många kan identifiera
sig med. Tidigare versioner av dramat hade framför allt skapats av män, vilket kan ha lett till
en mer negativ inställning till Medea som kvinnlig huvudkaraktär.66

Samtidigt som Medea i Wolfs version är helt oskyldig gäller det dock inte för alla kvinnor
i berättelsen. Agameda, som kommer från Kolchis och brukade vara Medeas elev, blir lika
makthungrig som männen i Korinth och blir en av personerna som sprider förkrossande
rykten om Medea. Enligt Stephan är Wolfs mål att inte lägga skulden på ett specifikt kön.
Hon kritiserar genom hela romanen den manliga makten som är baserad på förtryck av
kvinnor, men visar samtidigt att kvinnor kan vara både förövare och offer i detta system.67

Alla våldsamma dåd i romanen är resultat av politiska system styrda av män,68 men den

62 Stephan 1997, 244.
63 Se t.ex. Ursula Haas roman Freispruch für Medea från 1987.
64 Most 2002, 358.
65 Citat i ’Warum Medea? (Gespräch von Petra Kammann mit Christa Wolf)‘ BuchJournal 1:1996, 26–35.
Original otillgängligt, citatet hittades i Stephan 1997, 243.
66 Stephan 2006, 155.
67 Stephan 1997, 247.
68 Arnds 2001, 420.
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extrema motsatsen, ett samhälle enbart styrt av kvinnor, är enligt Helga Kraft inte heller
oproblematiskt för Wolf. Kraft tolkar romanen snarare som en uppmaning att låta kvinnor
påverka samhället istället för att tysta deras offentliga röst.69

Medeas roll som kvinna i romanen hänger dock generellt sett tätt ihop med hennes roll
som främling. Hon är inte bara annorlunda eftersom hon är en självständig kvinna, utan
framför allt eftersom hon är en kvinna från Kolchis.

Agameda: In Korinth ist es, anders als in Kolchis, geboten, daβ der Mann zuerst spricht,
sogar, eine lächerliche Sitte, daβ der Mann für die Frau spricht. (Wolf 1996, 73)

Jason: Wie sie schon geht. Herausfordernd, da ist das Wort. Die meisten Kolcherinnen
gehen so. Es gefällt mir ja. Aber man kann doch die Frauen der Korinther auch verstehen,
wenn sie sich beschweren: Wieso sollten Fremde, Flüchtlinge, in ihrer eigenen Stadt
selbstbewuβter gehen dürfen als sie selbst. (Wolf 1996, 45)

Medea: Ich bin keine junge Frau mehr, aber wild noch immer, das (sic) sagen die
Korinther, für die ist eine Frau wild, wenn sie auf ihrem Kopf besteht. Die Frauen der
Korinther kommen mir vor wie gezähmte Haustiere, sie starren mich an wie eine fremde
Erscheinung […] (Wolf 1996, 18)70

I Korinth får kvinnorna inte yttra sig öppet och låter männen prata istället, vilket inte är fallet i
Kolchis. Men kvinnorna från Kolchis, som liksom Medea är bosatta i Korinth, lyder inte dessa
regler. Det är dock intressant att flera män, till exempel Jason och Leukon, är fascinerade av
detta beteende och medger att de till och med gillar det. Så kallade vilda kvinnor är samtidigt
attraherande för männen och farliga för maktpositionen de inte vill förlora.

4.2.2. Medea som främling
Medea är, precis som alla andra från Kolchis, annorlunda och därför en utomstående i
samhället. Hon blir dock farligare för Kreon än de andra eftersom hon upptäcker att Korinths
makt bygger på mord och förtryck. Falska rykten sprids därför för att diskreditera Medea och
fördriva henne från staden. Samtidigt som Jason firas som den heroiska räddaren av staden
fördrivs Medea som en ond kraft eftersom det är vad samhället behöver, vilket Medea själv
inser:

Jason: Einmal hörte Medea mit mir den Liedern zu. Am Ende sagte sie: Sie haben aus
jedem von uns den gemacht, den sie brauchen. Aus dir den Heroen, und aus mir die böse
Frau. Sie haben uns auseinandergetrieben. (Wolf 1996, 52)71

Även Jason är en främling i staden, men han följer Korinths regler, även om han ibland är
tveksam, och blir själv alltmer som en typisk man från Korinth, som kännetecknas av hårdhet
och makttörst. Det leder till att Medeas och Jasons förhållande splittrar.

Som tidigare nämnts var Wolf starkt influerad av Berlinmurens fall och konflikterna
mellan Väst- och Östtyskland när ett splittrat land skulle bli ett igen. Det finns på grund av det
biografiska läsarter av romanen som utgår ifrån att Wolf bearbetar personliga upplevelser,72

men det finns även tolkningar som anser att romanen är mer invecklad än att den bara

69 Kraft 2003, 158f.
70 Agameda: I Korinth är det, i kontrast till Kolchis, förväntat att mannen talar först. Även, ett löjligt bruk, att
mannen talar istället för kvinnan.
Jason: Hur hon går! Utmanade, det är ordet. De flesta kvinnorna från Kolchis går på det sättet. Jag gillar ju det.
Men man kan ju också förstå kvinnorna från Korinth om de blir upprörda: Varför skulle främlingar, flyktingar i
deras egna stad få gå med mer självförtroende än de själva.
Medea: Jag är ingen ung kvinna längre, men fortfarande vild, det säger folket i Korinth. För de är en kvinna vild
om hon har egna åsikter. Korinthiska hustrur verkar i min åsikt som tama husdjur. De kollar på mig som på en
främmande uppenbarelse […]. (min översättning)
71 Jason: En gång lyssnade Medea på låtarna tillsammans med mig. Till slut sa hon: De gjorde var och en av oss
till den de behövde. Du blev en hero och jag den onda kvinnan. De skilde oss från varandra. (min översättning)
72 Vancea 2008, 148.



17

oskyldigförklarar Medea eftersom Wolf möjligen ville rentvå sig själv från anklagelser.73

Oavsett ståndpunkt i denna fråga kan dock konflikterna mellan personer från Kolchis och
Korinth ses som en symbol för konfliktfyllda situationer mellan olika grupper av människor
som försöker eller tvingas att leva med varandra. Det gällde under Wolfs samtid framför allt
människor från Väst- och Östtyskland, men även minoriteter från andra länder, bosatta i
Tyskland. Genom att använda sig av olika röster i romanen kan Wolf belysa olika
ståndpunkter.74

Att personer från Kolchis och Korinth är annorlunda sinsemellan och lever enligt olika
värderingar blir synligt på nästan varje sida i romanen. Ett synnerligen intressant exempel är
skillnaden mellan Medeas och Jasons två söner. Den ena är blond och liknar Jason, den andra
är mörkhårig och liknar Medea. Enligt Peter Arnds är de två en symbol för två olika kulturer
som kan leva tillsammans, jämlika och utan konflikter. Båda får Medeas villkorslösa kärlek,
men Jason föredrar sonen som ser ut som han själv.75 Denna tolkning tillskriver Wolf en till
synes mörk syn på framtiden, men hon visar samtidigt att potentialen till ett konfliktfritt, enat
samhälle finns. Liksom Euripides behåller Wolf dock det mytologiska avståndet och låter
handlingen utspela sig under antiken. Det skapar avstånd, men ger henne ändå möjligheten att
uppmärksamma aktuella problem.

4.3. Viktor Tjernelds teateruppsättning
Våren 2016 visades Viktor Tjernelds uppsättning av Medea på Uppsala stadsteater. Denna
nytolkning är mycket intressant, eftersom den låter dramat utspela sig i nutiden. Visserligen
har inga orts- eller personnamn av huvudrollerna förändrats, men det antika och mytologiska
avståndet finns inte kvar. Det beror framför allt på körens roll i dramat. Körens medlemmar
spelar inte bara alla biroller, utan fungerar också som moderna kommentatorer av skeenden på
scenen. Maria Edström anser i sin recension för Sverigesradio att denna användning av kören
framhäver att vårt nutida samhälle är präglat av moderna medier, som gör alla av oss till en
sorts offentlig domstol.76 Bo-Ingvar Kollberg, som recenserade uppsättningen för tidskriften
Cora, håller med om att Tjerneld lägger fokus på sociala mediers värde för dagens samhälle,
men lyfter dessutom fram körens moderna språk.77 Den nya, moderna texten som kören yttrar
gör Euripides text ännu mer aktuell och låter publiken se Medea som en modern kvinna. Hur
det framgår i Tjernelds uppsättning analyserar det följande avsnittet. Det efterföljande
avsnittet analyserar textställen som handlar om Medeas status som främling.

4.3.1. Medea som kvinna
Medea känns i den här versionen inte som en mytologisk figur eller som en antik kvinna, utan
som en kvinna som skulle kunna leva i Sverige idag. Jämställdhetsdebatten är stor i Sverige
och eftersom ämnet omdiskuteras i stor utsträckning har det svenska samhället idag kommit
längre i utvecklingen av jämställdhet i jämförelse till många andra länder. Det kan vara en
anledning till att Medeas status som övergiven kvinna utan rättigheter inom äktenskapet inte
lyfts fram tydligt i denna version. Kören tycker visserligen synd om Medea eftersom Jason
lämnar henne, men den mycket större konflikten är att Medea ska tvingas lämna staden:

Eva: Å andra sidan är det väl inte förbjudet att skilja sig och ”gå vidare”. Men
landsförvisning!? (Tjerneld 2016, 7)

73 Stephan 1997, 243.
74 Vancea 2008, 147 och Arnds 2001, 422.
75 Arnds 2001, 423.
76 Edström 2016.
77 Kollberg 2016.
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Jason beter sig illa när han lämnar Medea för en annan kvinna, men det är ingen ovanlig
händelse och inte heller nödvändigtvis en ofördelaktig situation för Medea i samhället.
Medeas monolog om kvinnans ställning i äktenskapet från Euripides version finns fortfarande
med, men textdelar som inte passar in i det moderna samhället lämnas ut. Hon klagar över att
Jason lämnade henne och över att det är lättare för en man att lämna en kvinna än tvärtom,
eftersom kvinnan är mer insatt i ett förhållande. Men medan Euripides låter henne tala vidare
om hur mannen får bestämma över kvinnans kropp och hur skamligt det är för en kvinna att
skiljas saknas denna del i Tjernelds version.

En ytterligare intressant aspekt är att Aigeus från Athen, Medeas tillflyktsort, inte är gift
som i Euripides drama. Han är förtvivlad eftersom han är barnlös, men när Medea frågar om
han är gift svarar han med ett nej. På det sättet förstör Medea inget äktenskap och beter sig
inte lika omoraliskt som Jason när hon erbjuder Aigeus hjälp med att skaffa barn. I Euripides
version är det för övrigt till synes Medeas trollkunnighet som ska hjälpa Aigeus. I den här nya
uppsättningen har Medea och Aigeus sex i slutet av scenen, vilket understryker att Medea är
en modern kvinna och ingen ovanlig, kanske även otäck, kvinna med häxkrafter. Även
Euripides version lägger inte mycket fokus på Medeas trollkunnighet, men Tjernelds version
förminskar denna del av hennes personlighet ännu mer. Recensionen för Sverigesradio
uppmärksammar om hur mycket den moderna publiken kan identifiera sig med denna Medea
och menar att uppsättningen visar att ”Medea finns inom oss själva”.78

4.3.2. Medea som främling
Ett ämne som är ännu mer omdiskuterat idag och ofta konfliktfyllt är flyktingdebatten. Det
förklarar att denna version av dramat lägger synnerligen mycket vikt på Medeas roll som
främling och på samhällets hållning i frågan om hon ska landsförvisas eller inte. Kollbergs
recension lyfter fram att denna uppsättning är synnerligen intressant eftersom den lägger
fokus på dessa dagsaktuella aspekter.79

Det är framför allt intressant att analysera körens förhållande till Medea, eftersom den
fungerar som en sorts modern myndighet med många åsikter om Medeas situation. Loretto
Villalobos drar i sin recension för Upsala Nya Tidning paralleller mellan det antika ursprunget
av pjäsen och den nya versionen genom att jämföra kören med de gamla grekiska gudarna. De
skulle kunna ingripa och förbättra Medeas situation, men i det här fallet tittar de bara på.80

Kören är överens om att Medeas situation är hemsk och att man borde försöka hjälpa henne.
Men Tjerneld visar att det finns en stor skillnad mellan att känna empati och att erbjuda hjälp.

Körens medlemmar lättar sina samveten genom att skapa en hashtag:
#detärsyndommedea. Genom att visa sin empati för Medea kan de känna att de har bidragit
positivt till Medeas situation och är godhjärtade människor. Problemet är att Medeas situation
inte förbättras på grund av det. Tvärtom sitter hon i mitten av scenen och gråter, vilket leder
till att en i kören ber henne att vara tystare eftersom kören firar sin geniala idé. Villalobos
sammanfattar körens beteende på ett passande sätt: ”Medkänsla övergår snabbt i retorik”.81

Festen börjar framför allt eftersom hashtag-kampanjen visar sig fungera. Tjerneld använder
Euripides text flitigt och lägger till nya textbitar för att göra om körens text till inlägg som
olika personer har skrivit på sociala medier med #detärsyndommedea. På det sättet smälter
den nya texten ihop med den gamla och skapar en symbios av det antika dramat och den
moderna versionen. Villalobos menar att det är problematiskt att det antika och det moderna i
uppsättningen står för sig och aldrig möts,82 men en analys av manuskriptet visar att det finns
många tillfällen där den antika texten blandas med nya textbitar, vilket berikar denna
uppsättning. Sara Granath anser i Svenska Dagbladet tvärtom att man inte kan känna igen
Euripides text eftersom för mycket nytt är tillagd. Det största problemet är dock enligt henne

78 Edström 2016.
79 Kollberg 2016.
80 Villalobos 2016.
81 Villalobos 2016.
82 Villalobos 2016.
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att uppsättningen inte går tillräckligt djupt in i moraliska frågor.83 Det kan visserligen påstås
att körens beteende inte är tillräckligt allvarligt för ämnena som berörs i Medea, men det kan
också tolkas som Tjernelds budskap och omdöme om dagens samhälle. Även körens vita
kläder skapar en blank yta och understryker oförmågan att ta ställning i viktiga frågor.

Innan hashtag-kampanjen startas har kören ett ytterst intressant samtal som handlar om
Kreons beslut att landsförvisa Medea:

Eva: Men… Nu är ju lagen som den är av en anledning. Det är det vi kan förhålla oss till.
(reaktioner från kören) Förstå mig rätt, jag tycker också såklart att hon borde få stanna.
Men alla kan inte stanna. Vi måste bara akta oss så vi inte sänder ut fel signaler. Hashtag-
grejen räcker. […]
Dag: Om du inte vill att alla ska få stanna varför ska då Medea få stanna?
Eva: Men henne har jag ju… alltså… jag vet hur hon ser ut. Hon är en människa av kött
och blod. Och hon har en historia! Men vi kan inte neka till att det strömmar, eller väller
in människor, de kommer i svärmar till Korint. Och jag klandrar dem inte. Korint är en
fin stad. Men. Ja… Kommer de såhär många så är det snart ingen skillnad på här och där.
Men det är oerhört synd om dem.
Anna: Jag tycker ändå att det känns mer än rimligt att på något sätt hjälpa till, mer än den
här hashtag-grejen? Typ påverka strukturellt.
Logi: Jag förstår din känsla. Det är en väldigt fin känsla. Men ärligt talat. Hur många
Medeor tål Korint? […]
Emil: Jag tycker frågan borde vara hur många Medeor tål vårt samvete att avisa (sic).
(Tjerneld 2016, 16–17)

Det finns en vilja att hjälpa Medea eftersom kören har ett mer personligt förhållande till henne
än till andra personer i samma situation. Man vet hur hon ser ut, vad hennes bakgrund är och
hur hon känner sig, vilket leder till att kören har mer empati för henne än för en stor grupp
flyktingar som ingen vet några personliga detaljer om. Det leder också till att några i kören
vill övertala Kreon att låta Medea stanna i Korinth, men ingen hittar bra anledningar till att
hjälpa Medea om man inte samtidigt kan hjälpa andra. Hela lagstiftningen skulle kunna
förändras för att göra en skillnad och förbättra allas situation, men det kräver för mycket
arbete och är för komplicerat.

Kören är som mest exalterad och glad efter att Aigeus lovar att ge Medea tillflykt. Då
kastas konfetti i rummet och champagneflaskor öppnas därför att någon annan tar ansvar.
Aigeus löfte befriar kören från sin besvärliga situation och oron över att kanske själv behöver
bli aktiva.

83 Granath 2016.
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5. Avslutande diskussion

Detta sista kapitel sätter avslutningsvis de olika versionerna av dramat i relation till varandra
för att besvara frågeställningarna som fastställdes i inledningen. Den stora, huvudsakliga
frågan om hur Medea har översatts och omtolkats för att adaptera dramat till den samtida
tidsandan besvarades i de enskilda analyserna, men innebörden av dessa resultat förtydligas
här.

Det har visat sig att de olika översättningarna inte skiljer sig lika mycket från varandra
som det stora tidsspannet mellan de låter oss tro. Översättarna försöker att hålla sig så nära
Euripides originaltext som möjligt, vilket inte tillåter många olika tolkningsalternativ. Som
analysen har visat finns det några enskilda, tydliga skillnader i översättningarna som kan
tolkas som influerade av den samtida tidsandan, men i stort sett är det bara nyanser som
skiljer översättningarna åt. De två äldre versionerna från 1860 och 1931 lägger lite mer vikt
på att kvinnor och män inte är jämlika utan att ifrågasätta denna situation. Några nyanseringar
i versionen från 2012 visar att det inte tas för givet att kvinnor inte är lika mycket värda som
män och vissa textställen blir mer ironiska än vad de har varit i de tidigare översättningarna.
Det kan därför urskiljas en liten utveckling i Medeas framställning som kvinna.

Problematiken med Medeas roll som främling och flykting läggs mest vikt på i de två
nyare versionerna från 1931 och 2012. 1931 lyfts framför allt värdet av det egna hemlandet
fram, medan det inte syns vara lika viktigt 2012. Det är visserligen bara nyanser, men i den
nyaste versionen används ordet flykting oftare och att få tillflykt där man bemöts vänligt är
viktigare än drömmen om hemlandet. Även det kan ses som en utveckling i en värld där
ländernas gränser inte är lika viktiga längre för många människor.

De största skillnaderna är synliga i rollistorna, eftersom de inte behöver följa lika strikta
regler som den dramatiska texten. Det ger översättarna möjligheten att tolka mer egenständigt
och poängtera vad de anser vara viktigast. Som vi har sett har det lett till att Medea och
kvinnor allmänt får mer betydelse ju nyare översättningen är.

De tre analyserade omtolkningarna är friare i sin gestaltning eftersom Euripides text inte
behöver följas lika strikt. Lars von Triers film framställer Medea och Glauke som starka
kvinnor som är mycket mer intelligenta och tydligt överlägsna männen i filmen. Det kan bero
på att diskussioner om olika könsroller började bli större under 1980-talet. Christa Wolfs
roman lägger betydligt mer fokus på problematiken som kan uppstå när människor med olika
härkomst behöver leva sida vid sida. Som tidigare nämnts beror detta fokus tydligt på det
dåvarande politiska läget i Tyskland som påverkade Wolf. Viktor Tjernelds teateruppsättning
fokuserar ännu mer på Medeas roll som främling och ger sig in på den aktuella
flyktingdebatten. Dessa olika versioner visar tydligt hur olika aspekter i Euripides drama
framhävs, styrd av vad som känns mest viktig och aktuell i det samtida samhället.

Intressant och viktigt att påpeka är även Dreyers och Wolfs strävan efter att visa den enda,
sanna berättelsen om Medea, vilket åskådliggör deras försök att påverka synen på det antika
originalet. Båda dessa versioner behåller dessutom det mytologiska avståndet till Medea som
redan Euripides använde sig av för att debattera problem i samhället. Tjernelds version saknar
detta mytologiska avstånd och är på så sätt ännu tydligare samhällskritiskt. Det återstår att se
om denna utveckling kommer att fortsätta eller om Medea kommer att framställas på ett helt
annorlunda sätt i framtiden.
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Bilaga 1: Rollistorna till de tre svenska översättningarna av
Euripides Medea

Översättning av Victor Emanuel Öman, 1860

IASON, Argonauternas fordna anförare.
MEDEA, hans gemål.
KREON, konung i Korinth.
AIGEUS, konung i Athen.
Iasons och Medeas TVENNE SÖNER.
Medeas AMMA.
Iasons söners UPPFOSTRARE.
BUDBÄRARE, Iasons tjenare.
CHOR, bestående af korinthiska fruar.
Kreons, Aigeus och Iasons FÖLJE.
Medeas FÖLJE, bestående af qvinnor.

Scenen: utanför Iasons palats i Korinth.

Översättning av Hjalmar Gullberg, 1931

MEDEA.
JASON.
TVÅ GOSSAR, deras barn.
MEDEAS AMMA.
BARNENS VÅRDARE.
KREON, konung av Korinth.
AIGEUS, konung av Athen.
EN BUDBÄRARE.
KÖRLEDARINNA OCH KÖR, bestående av kvinnor från staden Korinth, där handlingen
försiggår.

(Öppen plats framför Medeas hus i Korinth)

Översättning av Agneta Pleijel & Jan Stolpe, 2012

MEDEA
JASON
AMMAN
BARNEN VÅRDARE
KREON
AIGEUS
MEDEAS BARN
BUDBÄRAREN
KÖR AV KVINNOR FRÅN KORINT
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Bilaga 2: Katalog över utdrag från de tre svenska
översättningarna av Euripides Medea

2.1. Textställen som handlar om Medea som kvinna
Rad 12–15 (alla radangivelser avser översättningen från 2012)
2012: Själv har hon försökt att lyda Jason i allt och foga sig i hans vilja. Det är ju den bästa
räddningen: att hustrun inte sätter sig upp mot mannen
1931: och Jasons vilja har hon följt i allt: fullständigt lyckligt är det äktenskap, där kvinnan ej
gör uppror mot sin man.
1860: Sjelf med Iason delande i allt en lott. || Ja, öfverallt, hvad lycka heter, den är störst, ||
När qvinnan icke söndrar sig ifrån sin man.

Rad 230–237
2012: Av dem som fått förstånd och liv är kvinnan mest beklagansvärd på jorden. Vi måste
först betala för att få en man, sen finna att vår kropp har blivit slav hos honom. Plågan ökar
när man tvingas fråga sig om han, tyrannen över en, är trogen eller falsk. Att skiljas är en
skam för kvinnan och förskjuta mannen otänkbart.
1931: Av alla väsen med förnuft och ande är Kvinnan mest beklagansvärd på jorden. Vi köpa
med vår hemgift som betalning en make – en tyrann med envåldsmakt över vår kropp, vad
ännu värre är. Vågspelet gäller: har en man av heder och ej en usling fallit på vår lott?
Skilsmässan gagnar ej en kvinnas rykte, hon har ej rätt att gå ifrån sin man.
1860: Bland varelser, som undfått lif och tankekraft, || Är likväl qvinnan ibland alla värst
betyckt. || Med öfverflöd av skatter måste hon ju först || Sin make köpa, får med honom då sitt
lifs || Beherrskare: det värsta af allt ondt, som fins! || Och dertill denna ovisshet, om han är
god, || Om elak! Icke anstår oss ombytlighet || Som qvinnor; vi ej kunna lemna den vi valt.

Rad 263–266
2012: Kvinnan är nog rädd för mycket, kanske feg i strid och inför vapen, men om hon
förödmjukas i sitt äktenskap – då blir hon grym, och sinnet törstar efter blod.
1931: En kvinna ängslar sig, är feg i striden, ryggar tillbaka för det blanka stålet; men ha vi
skymfats i vårt äktenskap, då törsta vi som vilddjur efter blod.
1860: Qvinnan är i allting annat rädd, || I striden feg, hon bäfvar då hon stålet ser; || Men blir
hon förorättad i sitt äktenskap, || Är ingen själ, som hennes, full af mordbegär.

Rad 383–384
2012: Bättre i så fall att välja det vi kvinnor anses kloka på: att döda dem med gift.
1931: Bäst är den genväg, som vi kvinnor gärna begagna: undanröja dem med gift.
1860: Den kortaste är säkrast! Denna lärde jag || Bäst känna: ja, med gift skall jag förgöra
dem!

Rad 406–409
2012: Du ser klarare än de och du vet mer, och fastän kvinnan påstås vara oförmögen till allt
av verkligt värde, är hon ju mästerlig på det som kallas ont.
1931: Du kan din konst – och därtill är du kvinna! Vi sakna kanske sinnet för det ädla, men
för allt ont i världen har vårt kön fått anlag utan like av naturen.
1860: Du har din klokhet, och dessutom äro vi || Ju qvinnor, oförmögna i det godas tjenst, ||
Men väl förslagna när det gäller något ondt.

Rad 488–491
2012: och efter allt det här så svek du mig, ditt kräk, och gifter om dig, trots att vi har barn.
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Var du barnlös kunde man förstå din lust att byta säng…
1931: Till tack för detta, usling, har du fräckt förskjutit mig och valt en annan kvinna, fast du
har barn. Ty hade vi ej barn, vore ditt nya äktenskap förlåtligt.
1860: Och för allt detta, ack, du uslaste af män! || Har du förrådt mig, har en annan maka valt,
|| Fast barn du ägde. Om du varit utan dem, || Då kunde detta kärleksband förlåtas dig.

Rad 570–575
2012: Ni kvinnor! Allt är bra om det är bra i sängen, men bli ensam mellan lakan – då är inget
bra för er, det fördelaktiga blir avskyvärt. Om kvinnosläktet inte fanns och mänskor kunde
hitta på nåt annat sätt att göra barn – då blev det slut på eländet i världen.
1931: Det gäller för er kvinnor: ni ha allt, om blott ert äktenskap är som sig bör, men går det
er emot på denna punkt, blir det ni ansett ypperst er förhatligt, Ja, kunde vi få barn på annat
sätt och kvinnokönet inte funnes till, då levde vi bekymmerfritt på jorden!
1860: Men så förhåller sig med qvinnan: allt hon tror || Sig äga, om blott äkta bädden säker
står; || Men kommer något ofall, som går den förnär, || Då blir det bästa och det skönaste i
ondt || Förvandladt. Ack, om menskan kunde få sitt lif || På andra vägar! Om ej qvinnor funnes
till; || Då vore menskligheten fri ifrån allt ondt!

Rad 642
2012: Ge mig förmåga och kraft till klarsyn.
1931: Stöd våra hem, bevaka våra rättigheter; sänd frid mellan kvinna och man!
1860: Må en fridsam bädd du skydda, || Vaka noggrant öfver qvinnans rätter.

Rad 673
2012: Å, jag är väl bekant med äktenskapets bojor.
1931: Jag drog mig inte undan denna plikt.
1860: Ren länge har jag burit äktenskapets band.

Rad 889–892
2012: Vi är som vi är, vi kvinnor, inte onda just, men barnsliga. Du borde vetat bättre än att
svara på min barnslighet med samma mynt.
1931: Vi är ju så, jag vill ej säga onda, men det kan inte hjälpas: vi är kvinnor; alltså bör du ej
vedergälla ont med ont, ej oförstånd med oförstånd.
1860: Vi äro vad vi äro – om ej onda just, || Dock qvinnor. Du bör icke efterlikna dem || Och
vedergälla oförstånd med samma mått.

Rad 927–928
2012: Men kvinnan är ju svag, det vet du, och har lätt att börja gråta.
1931: Vi svaga kvinnor ha så lätt för tårar.
1860: Men jag är qvinna, af naturen född till gråt.

Rad 944–945
2012: JASON: Ja. Visst. Henne kan jag säkert övertala.
MEDEA: Ja, om hon är en kvinna som andra kvinnor.
1931: JASON: Ja, henne tror jag att jag kan beveka, såvisst hon kvinna är och lik sitt kön.
1860: IASON: Det vill ja; ty att vinna henne blir ej svårt, || Om eljest hon en qvinna, lik de
andra, är.

Rad 1081–1084
2012: Redan ofta har jag låtit mig lockas in i mer skarpsinniga diskussioner och svårare tvister
än vad som är klokt för en kvinna att roa sig med.
1931: Jag grubblar ibland över svårare ting och söker med forskningens hjälp efter svar på
djupare frågor, än annars vårt kön befattar sig med.
1860: Ren ofta har jag öfver djupare ting || Tänkt efter med flit, och längre jag gick || I mitt
sträfvandes kamp, än en qvinna det bör.



26

2.2. Textställen som handlar om Medea som främling
Rad 34–35
2012: Genom sorgen får den stackaren lära känna priset för att skiljas från sitt fosterland.
1931: En bitter livserfarenhet har lärt den arma, vad ett hemland har för värde.
1860: Utaf sin egen ofärd har den arma lärt, || Att sina fäders jord ej någon lemna bör.

Rad 132–135
2012: När jag stod i dörrn (sic) fick jag höra ett rop, en förtvivlad röst härifrån. Är det hon, är
det flyktingkvinnan från Kolchis som ropar?
1931: Jag hörde en stämma, jag hörde ett rop, ett rop av förtvivlan. Får kvinnan från Kolchis
ej ro?
1860: Jag hörde ett rop, jag hörde ett skri, || Som ljöd hit från || Kolchiskan. Aldrig hon stillar
sig.

Rad 222–224
2012: En främling som jag själv får lära sig att passa in; därför stöts jag av att de som fötts här
handlar sårande emot varann.
1931: Främlingen bör ju följa landets bruk; ja, självgodheten måste motarbetas också i
borgerskapets egna led.
1860: En främling måste lyda staten med all flit, || Och jag berömmer ej en sjelfkär borgare, ||
Som utaf dumhet söker vederdelomän.

Rad 252–257
2012: Kära ni, jag vet, ni ser det inte så, ni har er stad, ert fadershus och er försörjning, ni har
släkt och vänner, medan jag är ensam, statslös, förödmjukad av en man, ett byte som han tog
en gång i ett barbariskt land.
1931: Nog. Detta gäller mig och inte er. Ni ha ju här ert fosterland och hem, all livets
nödtorft, vänner och förtrogna, men jag står ensam, värnlös som en slav, min makes byte från
ett fjärran land.
1860: Dock ej detsamma gäller här för er, som mig. || I hafven här er fosterjord, ert fadershem,
|| Er lefnads lycka och förtrogna vänners krets. || Jag är en fremling, utan hem och skymfad af
|| Min make, röfvad bort ifrån barbarers jord.

Rad 313
2012: Men låt mig bo nånstans!
1931: Men låt mig bo i landet!
1860: Blott tillstädjen mig, || Att bo i landet.

Rad 328
2012: Mitt fosterland, nu tänker jag på dig!
1931: Fädernesland, nu fattar jag ditt värde!
1860: O hemland, hur jag gripes af ditt minne nu!

Rad 359–361
2012: Vart ska du ta vägen? Till vem ska du vända dig? Vart finns ett hus och en gästvän som
kan ta emot och ge skydd?
1931: Vad ser du för utväg, till vem skall du fly, var finner du härd eller hus eller land, där
främlingens vånda blir vänligt förstådd?
1860: Hvart skall du väl fly? Hvilken gästfri härd, || Hvilket hus, hvilken jord skall du finna,
som blir || Din räddning i nöd?

Rad 645–653
2012: Här är jag född, här är mitt hem. Måtte jag aldrig drivas härifrån, ut i flykt och
statslöshet, spottas på, förnedras. Söka efter asyl bland de främmande folken är ett öde jag
helst vill undgå. Hellre då dö! Av alla bördor är nog ingen så tung som att mista hemland.
1931: Fädernesland, fädernehus! Måtte jag aldrig ensam, hjälplös jagas av ödet i
främlingsland, den tyngsta lott! Bätte att dö, i dunkel grav bo, än i världen gå hemlös kring.
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Ty vems lidande övergår flyktingens, den fördrivnes ensamme kval?
1860: Fädernesland! Fädernehem! || O, blifve jag aldrig hemlös, || Blifve nödens betryckta lif
ej || Mitt, så tungt att utstå! || Bittrast är det af allt ondt! || Låt mig dö, låt mig dö, förän den
dagen || Bryter in! Ej gifs det ett lidande, || Som större än detta är, || När man sitt fosterland
mist.

Rad 712–714
2012: Låt mig bara inte jagas ut och överges av alla. Ta emot mig i ditt land, ditt hus.
1931: …och hindra mig från att ensam jagas ut i världen: öppna för mig ditt rike och ditt hem!
1860: Och låt mig icke öfvergifven irra kring; || Upptag den hårdt förföljda i ditt land och hus!

Rad 723–730
2012: Och är du väl hos mig, så vet att jag gör allt för att försvara dig, för det är rätt. Men en
sak måste jag på förhand säga: hjälpa dig ut ur Korint, det kan jag inte. Men tar du bara själv
dig härifrån till mig, har du asyl och lämnas inte ut till nån. Du måste ge dig av på egen hand
om inte jag ska stöta mig med värdfolket här.
1931: Avtalat alltså: i min stad Athen är du min gäst och jag beskyddar dig. En sak vill jag
betona med detsamma. Jag kan ej föra bort dig härifrån. Men har du bara kommit av dig själv,
utlämnar jag dig ej i någons våld. Fly får du ensam. Jag vill ej bli klandrad för något i ett land,
där jag är gäst.
1860: Var derför säker: om du kommer till mitt land, || Så vill jag ta emot dig, såsom rättvist
är, || Men ett, o qvinna, må jag säga dig förut: || Bortföra dig ur detta landet vill jag ej; || Men
om du skulle komma sjelf hem till mitt hus, || Skall du bli skyddad och åt ingen lemnad ut. ||
Ur detta landet före dig din egen fot, || Ty skuldlös vill jag vara ock i främmadt land.

Rad 1015
2012: Kanske gör barnen slut på din landsflykt en dag!
1931: Var tapper! Barnen hämta dig en dag.
1860: Var lugn! Till dina barn du kommer nog.

Rad 1329–1332
2012: Äntligen så ser jag: det var sanslöst av mig att ta med dig, en barbarisk kvinna, till ett
grekiskt hem, en kvinna som förrått sin far, sitt fosterland.
1931: Odjur, nu ser jag vad jag inte såg, när från din boning i ett vilt barbarland till Hellas jag
dig förde, samvetslösa, som fadershus och fosterjord förrådde.
1860: Nu ser jag nogsamt, hur förryckt jag var || Den gången, jag dig förde från barbarisk jord
||Till Hellas land, dig, som det största af allt ondt || Beredt din fader, och förrådt ditt
fosterland!

Rad 1339–1341
2012: Ingen grekisk kvinna finns som vågat göra något sånt. Och ändå föredrog jag dig
framför dem, en hänsynslös och farlig hustru…
1931: Det skulle ingen gjort av Hellas’ kvinnor, som jag försmådde när jag utsåg dig att bli
min olycksbrud och mitt fördärv…
1860: Det gifs ej någon af hellenisk börd, || Som vågat detta; och jag valde dig likväl || Till
maka framför dessa, mig till undergång


