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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)
автор на речниковата статия за Медея: Дуарте Мимосо-Руис

� Страховитата магьосница Медея, дъщеря на царя на Колхида
– Еет, внучка на Хелиос, Слънцето, се явява в пет митични
епизода, възникнали в различни периоди на гръцката
древност.

� Медея присъства във фрагменти на гръцки епически поеми
като Коринтски песни на Евмел (VIII в пр.н.е.), разказващи за
властта на магьосницата над Коринт, за смъртта на децата й
след неуспешен опит да ги обезсмърти или след разпра
между Язон и съпругата му.

� За Медея споменава Хезиод (Теогония, V.992-1002), 
описвайки отвличането на героинята от Язон в Колхида, 
пристигането в Йолкос и раждането на Медос.

� Пиндар е поетът, изградил в Четвъртата Питийска ода
завършен образ на Медея, надарена с пророческа дарба, 
странница, владееща лечителството, влюбена в Язон, 
предпочитана помощничка в търсенето на Руното, отвлечена
от Колхида от аргонавта и убийца на Пелий.
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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)

� Гръцките трагедии, изглежда, са разказвали различни версии
на мита в трагедиите, от които са запазени само фрагменти:

� Есхил в Дойките на Дионис споменава, че Медея е
подмладила хиадите; 

� В Колхидийките Софокъл подчертава ролята на
магьосницата като помощничка на Язон, която му дава
мехлема на Прометей и убива Абсирт; докато в Магьосниците

той разказва за смъртта на Пелий след събирането на билките, 
необходими за подмладяване;

� Еврипид в Пелиадите – друга трагедия, която не е стигнала
до нас – наблегнал на злокобния и коварен характер на
магьосницата, която омаяла със слова дъщерите на тирана на
Йолкос. Медея искала да отстрани и Тезей с отрова в друга
трагедия на Еврипид – Егей, сочат писмени източници. 
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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)

� В Медея (431 г.пр.н.е.) Еврипид представя колхидийката като
майка престъпница, черпейки може би вдъхновение от творба
на Неофрон. В трагедията на Еврипид детеубийството
придобива ново измерение, но трябва да отбележим, че в този
случай е налице влияние на традицията, хвърляща
отговорността за убийството на децата върху коринтците. 
Версията за детеубийството, извършено от майка “варварка”, 
дава на поета по-големи възможности да разгърне трагедията
и се съгласува с образа на героинята, убила Абсирт и Пелий.

� За разлика от нея образът на младата магьосница, жрица на
Хеката в Колхида, познаваща силата на билките и
заклинанията и носителка на девствена непорочност, е
разработен в трета и четвърта книга на епическата поема
Аргонавтика на Аполоний Родоски (III в.пр.н.е.).
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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)

В латинската литература изгубените трагедии
на:

� Ений (Медея в Коринт, писана по творбата на
Еврипид, и Медея в изгнание, вдъхновена от
Егей на Еврипид);

� Пакувий (Медус – за връщането на Медея в
Колхида и борбата й срещу узурпатора Перс);

� Акций, вдъхновен от творбата на Аполоний –
всички те бележат през II и I в.пр.н.е. период
на процъфтяване на мита.

� По времето на империята Вергилий

споменава за детеубийцата Медея в VIII
Буколика (43-49);
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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)

� В Седма книга на Метаморфози Овидий

описва надълго “магесните треви”, 
използвани от Медея – централна героиня в
гръцката и ориенталската магия – срещу
Цирцея, представителка на римската магия. В
XII писмо на Героини Овидий описва болката
на Медея, изоставена от Язон заради
дъщерята на коринтския тиран, 
неблагодарността на аргонавта и желанието
за мъст на колхидийката.

� През I в. от н.е. в Аргонавтите Валерий

Флак пресъздава епичната поема на
Аполоний, откроявайки злокобния характер
на Медея.
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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)

� В трагедията на Сенека Медея героинята е централен
образ в похода на аргонавтите, което коринтският хор
нарича проклятие. Сравнявана с морските чудовища
Сцила и Харибда, тя отравя с магически заклинания
туниката, която подарява на съперницата си и по този
начин придобива митично измерение. Чрез
детеубийството, извършено пред Язон в необуздан
изблик на насилие, магьосницата слага край на
съществуването си в света на хората, за да се върне
към девствеността и забравения си колхидийски
произход.

� Драконтий в поемата си Медея (V в.) описва
колхидийката като жрица на Диана, близка до образа на
Ифигения в Таврида.
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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)

� От XII до XV в., в средновековната литература Медея е
епизодичен образ в цикъла романи за Троя.

� През XVII в. Прокудената Медея на италианеца
Дзопио илюстрира епизода за повторното
завладяване на Колхида от магьосницата и сина й
Медос.

� В Трите най-велики чудеса Калдерон прави
разграничение между любовта на Язон и Медея в
Колхида, от една страна, и на Тезей и Ариадна от
друга.

� Лопе де Вега пресъздава в Златното руно легендите
за покоряването на руното, описвайки ревността на
Финео, отблъснат от Медея (в образ на ловджийка, 

подобна на Диана), която предпочита Язон.
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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)

� През 1635 г. Пиер Корней изтъква, по примера на
Сенека, необикновеното величие на магьосницата и
отново вписва героинята в първоначалния й
свръхестествен контекст. По-късно Корней доразвива в
Завладяването на Златното руно (1659) 

приключенията на Язон в Колхида. Корней изтъква, че
изкуството на Медея няма власт над душите. 

Самотността й в далечни и скръбни места придава нов
облик на магьосницата.

� Свързани с критиката на градския живот, модерните
варианти на Медея се явяват под формата на извратени
авантюристки като героинята на Леон Доде (Медея, 
роман, 1935). 
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РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА ЛИТЕРАТУРНИТЕЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕМИТОВЕ. . 

ПодПод редакциятаредакцията нана ПиерПиер БрюнелБрюнел (1988/2007)(1988/2007)

� Наред с тази модернизирана версия на мита, връщането
към класическите източници се проявява в испанската
адаптация на Медея на Сенека от Мигел де Унамуно

(1936). 

� През 1954 г. “трагичната едноактна експлозия” на
испанеца Хосе Бергамин Медея чародейката заличава
жестокостта в трагедията на Сенека и пресъздава
съновиденията на “медиумната душа” на Медея.

� Митът, превърнат в магическа и заклинателна церемония
у Пазолини и Андрей Сербан (Медея, 1972, по
оригинални текстове на Сенека и Еврипид), в наши дни е
разработен в пиесата Капка вода (1975) на бразилеца
Пауло Понтиш, както и в операта на Гавин Брайърс и
Робърт Уилсън Медея (по Еврипид) през 1984 г.
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АНТИЧНААНТИЧНА ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА. . ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕНЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК. . 
СъставителиСъставители: : ББ..БогдановБогданов, , АА..НиколоваНиколова (1988)(1988)

� През елинистическата епоха наред
с Омир Еврипид е най-четеният
автор. 

� От 92 негови пиеси до нас са
достигнали 19 (Медея е втора по
ред сред тях, датирана 431 г. 
пр.Хр.). 

� Еврипид променя сюжетите от
традиционната митология, като
влага в тях нова проблематика и
като изменя самия характер на
трагичното, заради което е
наречен “най-трагичен от
трагиците”.
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АНТИЧНААНТИЧНА ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА. . ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕНЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК. . 
СъставителиСъставители: : ББ..БогдановБогданов, , АА..НиколоваНиколова (1988)(1988)

Преводи на Медея на бълг.език:

� 1912: Н.Соколов (Г.Бакалов), прев. от рус.;

� 1914: Ал.Балабанов, прев. от стгр.;

� 1937: Г.Жечев, прев. от фр. и рус.;

� 1937: Д.Симидов;

� 1938: П.Чинков;

� 1939: А.Андреев, прев. от стгр.;

� 1939: Р.Ценова, прев. от стгр.;

� 1946: В.Бешевлиев, прев. от стгр.;

� 2012: Доротея Табакова, прев. от стгр.
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ОТОТ РАЗКАЗАРАЗКАЗА КЪМКЪМ МИТАМИТА. . 
ДианаДиана НиколоваНиколова, , СветлаСветла ЧерпоковаЧерпокова (1997)(1997)

� Покровителките на Язон, богините Хера и Атина, помолили
Афродита да вдъхне у Медея, дъщерята на Еет, любов към
Язон. Тя била вълшебница и познавала тайните на билките. 
Влюбена в Язон, Медея обещала да му помогне в
похищаването на златното руно. В замяна той й се заклел, 
че ще я вземе за жена и ще я отведе със себе си в Елада.

� Еет изпратил Апсирт, брат на Медея, да я върне обратно в
Колхида. Аргонавтите били склонни да я оставят, но Медея
упрекнала Язон в предателство и предложила да устроят
клопка на Апсирт. Планът успял, Язон убил Апсирт. Зевс, 
разгневен от това престъпление, изпратил буря на
аргонавтите.

� След четири месеца аргонавтите пристигнали в Йолк и Язон
занесъл златното руно на Пелий, когото Медея коварно
убила чрез нищо неподозиращите му дъщери. Синът на
Пелий изгонил Медея и Язон от Йолк.

М
е
д
е
я



1414141414141414

ОТОТ РАЗКАЗАРАЗКАЗА КЪМКЪМ МИТАМИТА. . 
ДианаДиана НиколоваНиколова, , СветлаСветла ЧерпоковаЧерпокова (1997)(1997)

� Изгонените Язон и Медея се заселили в Коринт
при цар Креонт, където живели щастливо десет
години. Родили им се двама сина – Мермер и
Ферет. Язон решил да напусне Медея и да се
ожени за дъщерята на Креонт – Главка. За
отмъщение, разгневена от изневярата и
нарушената клетва, Медея изпратила на
младоженката сватбен дар – пеплос (празнична
дреха, а по друга версия – отровен венец), 
напоен с отрова. Щастливата Главка го
сложила, без да подозира нищо, и загинала в
огнени пламъци. Креонт, който се опитвал да
свали дрехата от дъщеря си, също загинал
мъчително.

� Медея убила двете си деца и се възнесла с
телата им на колесницата на Хелиос, теглена
от крилати змейове. 

� Язон се самоубил.
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ОТОТ РАЗКАЗАРАЗКАЗА КЪМКЪМ МИТАМИТА. . 
ДианаДиана НиколоваНиколова, , СветлаСветла ЧерпоковаЧерпокова (1997)(1997)

� След като отлетяла от Коринт, Медея се
установила в Атина. Там станала жена на
Егей. Родила му син Медос, за когото се
надявала да наследи царската власт. 
Плановете й били застрашени, когато в
Атина пристигнал Тезей, син на Егей. 
Коварният план на Медея да убие Тезей бил
разкрит и я прогонили от Атина. Заедно със
сина си Медос тя се отправила към родната
Колхида, където бащата на Медея, Еет, бил
свален от престола от брат си Персес. Медос
убил узурпатора и се възцарил на престола и
нарекъл на свое име цялата страна – Медия.

� След смъртта си Медея била пренесена на
Острова на блажените, където станала
жена на Ахил.
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ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕНЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИКРЕЧНИК НАНА АНТИЧНАТААНТИЧНАТА

МИТОЛОГИЯМИТОЛОГИЯ ИИ КЛАСИЧЕСКАТАКЛАСИЧЕСКАТА ДРЕВНОСТДРЕВНОСТ..
МериМери ГислънГислън, , РозетаРозета ПалациПалаци (2005)(2005)

� Прочута магьосница, дъщеря на Еег, цар на Колхида. Влюбила се
в Язон, когато героят отишъл в Колхида с аргонавтите, и му
помогнала да вземе златното руно. После избягала с него.

� Пелий, който се бил възкачил насилствено на трона на Йолкос, 
уверил Язон, че ще му го отстъпи, ако героят му донесе златното
руно. Впоследствие обаче не изпълнил обещанието си. Тогава
Медея си отмъстила, като го убила по особено жесток начин. 
Синът на Пелий принудил Язон и Медея да избягат в Коринт.

� Десет години по-късно Язон се влюбил в Главка, красивата
дъщеря на Креонт, и за да се ожени за нея, изоставил
магьосницата. Медея, полудяла от ревност, предизвикала
мъчителната смърт на девойката и убила със собствените си
ръце синовете си от Язон, Мермер и Ферет. 

� За да избегне отмъщението му избягала в Атина,омъжила се за
стария цар Егей и родила от него син на име Медос. Опитала се
да отрови Тезей, сина на Егей, но царят я разкрил и прогонил. 
Медея отишла в Колхида и повече не се разбрало нищо за нея. 
Вероятно взела със себе си сина си Медос.
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ГРЪЦКАГРЪЦКА ИИ РИМСКАРИМСКА МИТОЛОГИЯМИТОЛОГИЯ. . 
ЖанЖан ХумбертХумберт (2006)(2006)

� Най-трудно било да се вземе златното руно. Юнона
и Минерва, като покровители на Язон, премахнали
пречките. Те вдъхнали на Медея, дъщеря на Еет, 
силна привързаност към Язон. 

� Още от пръв поглед Медея се влюбила в този герой
и му предложила своята помощ: “...златното руно
ще бъде твое. Но ти, в храма на Хеката, в
присъствието на това страшно божество, ще се
закълнеш, че ще ми бъдеш верен; ще се закълнеш
още, че ще ми бъдеш мъж и покровител. Само с
това едничко условие ти ще добиеш сърцето и
съкровищата на Медея”. Язон приел с особено
въодушевление това предложение и се заклел пред
жертвениците. Медея изпълнила оброка си.

� Принудени да избягат от Йолк отишли в Коринт, 
където преживели 10 години в пълно щастие. Родили
им се две деца.
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ГРЪЦКАГРЪЦКА ИИ РИМСКАРИМСКА МИТОЛОГИЯМИТОЛОГИЯ. . 
ЖанЖан ХумбертХумберт (2006)(2006)

� Но Язон нарушил щастието със своята неблагодарност. 
Той забравил клетвата, която дал на Медея и поискал
да се ожени за Главка, Креоновата дъщеря. Накрая
сватбата се състояла и Язон напуснал колхидската
княгиня. За да си отмъсти по-добре, Медея прикрила
гнева си, преструвала се, че одобрява този брак и даже
взела участие в сватбените церемонии... Омагьосала
различни скъпоценни украшения и когато Главка се
допряла до тях косата, дрехите и тялото й се
подпалили. Дворецът също пламнал – Главка и баща й
загинали в пламъците. Неудовлетворена от това първо
отмъщение, Медея убила, пред очите на самия Язон, 

двете дечица от този неверен мъж, качила се на
колесница, теглена от змейове и се отправила към
Атина.
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ГРЪЦКАГРЪЦКА ИИ РИМСКАРИМСКА МИТОЛОГИЯМИТОЛОГИЯ. . 
ЖанЖан ХумбертХумберт (2006)(2006)

� След тази случка Язон станал меланхоличен. 
Започнал да води скитнически и усамотен живот. 
Един ден, като си почивал под сянката на кораба
Арго, който бил изтеглен на пясъка, паднала една
греда и му разбила главата. Така нещастно
погинал този прочут водач на аргонавтите.

� Медея от своя страна успяла да предразположи
така атинския цар Егей, че той се съгласил да се
ожени за нея. По-късно, когато наследникът на
престола Тезей пристигнал в Атина, Медея
решила да се отърве от него и да осигури
престола за сина си, роден от Егей. Заговорът
бил разкрит, Медея се качила на крилатата си
колесница и се върнала в Колхида, където
починала от старост.
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ПАСКАЛПАСКАЛ КИНЯРКИНЯР. . СЕКССЕКС ИИ УЖАСУЖАС. 1994 (2000). 1994 (2000)

- Parrhasi, morior (Паразий, умирам).

- Sic tene (Стой така).

ВСЯКА ЖИВОПИС Е ТОЗИ МИГ.

* * *

� Медея е фигура на безумната страст. 

� Когато видяла Язон да слиза от кораба, Медея
тутакси го обикнала с абсолютна любов: “Гледа
го тя, прикован е в лицето му нейният

поглед. Сякаш за пръв път го вижда, очи не

откъсва от него, обезумяла не сеща, че гледа

лицето на смъртен” (Овидий, Метаморфози, 
VII, 86-88).
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ПАСКАЛПАСКАЛ КИНЯРКИНЯР. . СЕКССЕКС ИИ УЖАСУЖАС. 1994 (2000). 1994 (2000)

� Медея гледа двете си деца, които
Язон бил положил в нея, когато се
обичали. Заради него тя предала
баща си, убила младия си брат, 
убила Пелий, дарила го с двама
сина, а той я натирва. Гневът я
обзема. Тя влиза в спалнята на
децата. Едното се нарича Мермер, а
другото – Ферет. Тя казва на
педагога: “Върви. За тях приготви
онуй, що за всеки ден им е нужно”, 
като знае, че това ще бъдат
предметите, които ще ги съпътстват
в гроба под земята. Гледа ги. Ще ги

убие. Ето мигът на живописта.
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ПАСКАЛПАСКАЛ КИНЯРКИНЯР. . СЕКССЕКС ИИ УЖАСУЖАС. 1994 (2000). 1994 (2000)

� В стенописа от Къщата на Диоскурите децата си
играят с кокалчета под погледа на техния педагог. 
Медея е права от дясната страна. Дълга, 
надиплена туника пада чак до стъпалата й. Дясната
ръка ще потърси дръжката на меча, който лявата
ръка държи. Погледът се обръща към децата, които
продължават да се отдават на техния lusus с
присъщите за възрастта им сигурност и illusio: 
едното е право, с кръстосани крака, облегнало се
на кубичната маса, другото е седнало върху самата
маса. И двете са с протегнати ръце към
кокалчетата, в които ще се превърнат. Бесът на
Медея е спокоен. Това е неподвижността, 
ужасяващата тишина, която предхожда пристъпа на
лудостта. На латински: augmentum.
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ПАСКАЛПАСКАЛ КИНЯРКИНЯР. . СЕКССЕКС ИИ УЖАСУЖАС. 1994 (2000). 1994 (2000)

� В стенописа от Къщата на Язон погледите
на децата и на тяхната майка са кръстосани. 
Педагогът гледа Мермер и Ферет. Има две

възможни интерпретации на погледа на

Медея. Или, съсредоточавайки се преди
престъплението, тя е разделена между две
противоречиви чувства: жалостта и
отмъщението; в нея се противопоставят
майката и жената; тя се колебае между
въздържането от акта и свирепостта на
двойното детеубийство. Или, 
съсредоточавайки се преди престъплението, 
тя е обзета от неудържимия гняв, от
неудържимия акт, от неудържимия миг на
смъртта. 

М
е
д
е
я



2424242424242424

ПАСКАЛПАСКАЛ КИНЯРКИНЯР. . СЕКССЕКС ИИ УЖАСУЖАС. 1994 (2000). 1994 (2000)

� Първата интерпретация е психологична. Втората е
непсихологична, физиологична, трагична. Това е
единствената възможна интерпретация, защото е

интерпретацията на текста, който стенописите

сгъстяват. Защото е тази на Еврипид.

� Медея е стремглаво хвърляща се в бездната жена. 
Няма никакво разискване. Няма корнелиево раздиране, 
конфликт на психологичните сили. Като растение или
животно лудостта има семе, цъфтеж и край. Лудостта е
растеж, тя се ражда; уголемява се; става непоправима; 
тласка се към щастливия си или нещастен край. 
“Лудостта може да се познае не повече от слепотата” –
пише Апулей и добавя: “съдбата на всяко нещо е
подобна на много буен поток, чието течение не може
нито да се задържи, нито стремглаво да се хвърли”.
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ПАСКАЛПАСКАЛ КИНЯРКИНЯР. . СЕКССЕКС ИИ УЖАСУЖАС. 1994 (2000). 1994 (2000)

� Стенописът превежда най-знаменития стих на
Античността, произнесен от Медея: “Разбирам
на какви злощастия ще се осмеля. Но моето
либидо е по-силно от нещата, които искам”. 
Медея вижда какво ще направи: вижда, че
вълната на желанието завладява мисълта й и
ще отнесе всичко. Избраният от живописта миг
не е психологичен; героинята не се раздира
между лудостта и разума. Мигът е трагичен: 
Медея стои безсилна пред пороя, който не
успява да задържи в себе си и който ще я
отнесе към действието. Мигът е тъй малко
психологичен, че Еврипид внася чисто
психологично обяснение... цялото нещастие
идва от това, че вътрешностите на Медея са
твърде много подути. Медея има твърде много
либидо...
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ПАСКАЛПАСКАЛ КИНЯРКИНЯР. . СЕКССЕКС ИИ УЖАСУЖАС. 1994 (2000). 1994 (2000)

� Какъв е погледът на Medea furiosa? Погледът е
втренчен, фасциниран или скован... 

� Цялата Античност се възхищава на Медея, която
Тимомак бил изписал. Цезар я оценил на толкова
красива, че я придобил на огромна цена. Цялата
Античност повторила като един-единствен човек
причината за възхищението, което й отдавала: двете
очи на Медея. Този поглед, изглежда, бил чудо. Краят
на клепача бил възпален. Гневът бил отбелязан във
веждата. Жалостта била във влажното око. “В
нарисуваната от Тимомак картина – писал Авзоний –
заплахата е в сълзите; мечът блести в ръка, 
неопетнена от кръвта на малките си”. Авзоний добавя, 
че четката на Тимомак е също толкова болезнена, 
колкото болезнен е мечът, който Медея държи в
лявата си ръка, докато кръстосва погледите на
Мермер и Ферет.
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