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" ie odważam się . jeszcze zapewnić, że sztuka ta jest najlepszą z moich tragedii 
Pozostawi~n czasowi 1 czytelnikom sąd o jej prawdziwej wartości. Zapewnić mogę jedynie, 
że w żadneJ z tych, które napisałem, cnota nie objawia s ię tak udzielnie jak w tej; najmniejsze 
zblądze~a są tu surowo karane; sama myśl o zbrodni przyjmowana jest z nie mniejszą 
odrazą ruż sama zbrodnia; słabości milosne uchodzą tu za słabości rzeczywiste; namiętności 
uka~ane są tylko po to, by unaocznić całe rozprężenie, które powodują; występek malo
wany 1est w_banvach pozwalaJących poznać i znienawidzić jego ułomność. Oto właśnie cel, 
Jaki przyśW1ecać winien każdemu, kto zwraca się do publiczności; i to właśnie mieli na 
względzie pierwsi poeci tragiczni. Teatr ich był szkolą, gdzie uczono cnoty nie gorzej niż 
w akadenuach filozofów. Arystoteles postanowił zatem określić reguły poematu dramaty
cznego; Sokrates zaś, najmądrzejszy z filozofów, nie gardził przykladaniem się do tragedii 
Eurypidesa: Można by sobie życzyć, by nasze utwory były równie trwałe i pełne użytecznych 
nauk Jak dzieła tan1tych poetów. Byłby to może na jlepszy środek pojednania z tragedią wielu 
osób słynących pobożnością i wiedzą, które potępiały ją niedawno i które oceniłyby ją 
zapewne pochlebniej, gdyby autorzy myśleli nie tylko o zabawianiu swoich widzów, lecz 
równie~ o naucza niu ich, i gdyby stosowali się w tym do prawdziwych powołań tragedii" . 
Te napisane_ w 1677 roku zdarua kończyły przedmowę Racine'a do Fedry. I rzeczywiście, 
mtwcia_go rue zwiodla: w trzysta ła t po śmierci ten właśnie utwór jest uważany za jego szczy
towe os1ągruęc1 e . Jego 1 całego okresu, w którym żył i tworzył . 

Urodzony w grudniu 1639, wcześnie osierocony przez rodziców, dzieciństwo spędził w słyn
nym Port Royal, bastionie jansenizmu, głoszącego rygoryzm obycza jowy i - wbrew jezuitom 
· 1ninimalizację roli zasług ludzkich . Otrzymał tam stararme i - przynajmniej w dziedzinie 
Litera tury i retoryki · dosyć wszechstronne wykształcenie . Nie otrzymał natomiast zapewne 
ani odrobiny czułości ani jakichkolwiek życiowych przyjemności. Jako dziewiętnastolatek 
wyjechał do Paryża by podjąć studia filozoficzne. Mimo Licznych kontaktów z przeróżnymi 
środowiskami, z libertyńskimi włącznie, nadal pozostawał pod silnym wpływem jansenistów. 
Nie przeszkodziło mu to jednak w próbach nawiązania kontaktów ze środowiskiem teatral
nym. Racine bardzo poważnie traktował swoje próby Literackie. Pragnął zostać dra
maturgiem. Dla kogoś niezbyt szlachetnie urodzonego była to jedna z nielicznych dróu 

. . . . .. o 
os1ągruęcia znacząceJ pozycp. Bo chociaż aktorów ciągle chowano w niepoświęconej ziemi, 
to_ autorzy dramatyczni byli ludźmi bardzo wysoko stojącymi w społecznej hierarchii. 
Pierwsze trzy teksty teatralne nie przeszły próby sceny, ale w 1660 jego próby poetyckie 
zostały dostrzeżone na dworze. Racine zaczął otrzymywać skromną, ale stałą dworską pen
SJę a 1 sam zaJął tam znaczącą pozycję. Jego teatralny debiut nastąpil w 1664 roku: trupa 
Moliera wystawiła tragedię, odwołującą się do antycznego wątku Edypa, Tebaida albo bra
cia nieprzyjaciółmi. Mimo siedemnastokrotnej prezentacji nie był to sukces o jakim marzył. 

Pierwszy triumf przyniosła mu dopiero wystawiona w trzy la ta później Andromacha, 
w której z całą silą ujawniły się w dojrzałej postaci charakterystyczne racinowskie klimaty: 
splot milofo, nienawiści i zazdrości , silne namiętności bardzo wyraźnie stojące w opozycji 
do dumneJ wzniosłości , umiaru i dyscypliny cechujących dzieła tak popularnego jeszcze 
ruedawno Corneille'a. Dwie kolejne tragedie, wprowadzające tematykę rzymską, Brytannik 
i Berenika oraz odwołująca się do tradycji Arystofanesa i Plauta komedia Pi.eniacze umoc
nily jego pozycję . I to nie tylko u kochającej swój teatr publiczności ale i na dworze. Jeżeli 

nawet ktoś mógł mieć kłopoty z odczytaniem aktualnej wymowy jego kolejnych dzieł , to 
przedmowy do nich nie pozostawiały wątpliwości: Racine sławił swych dworskich i polity
cznych popleczników, wspierał swym talentem wzniosłość monarchii Ludwika XIV. Ale ta
lentu już nikt nie śmiał mu odmówić, nawet niechętni jego początkowym dokonaniom kry
tycy teraz już chylili głowy przed doskonałością warsztatu. U szczytu sławy, wielbiony przez 
pubhczność dostąpil zaszczytu przyjęcia w poczet Akademii Francuskiej. Zaledwie trzy
dziestotrzyletni, po niedawnym sukcesie rozgrywającego się dla odmiany w Turcji Bajazela, 
przed brawurowym powrotem do tematyki antycznej w Mitrydatesie i Ifigenii, świeżo upie
czony akademik, bogaty i wpływowy nie musiał już martwić się o swoją pozycję . Jedynie życie 
prywatne nie było dlań powodem stałej radości: namiętne lecz przelotne romanse . przede 
wszystkim z najgłośniejszymi paryskimi aktorkruni: Panią Du Parc z trupy Moliera i La 
Champmesle z Pałacu Burgundzkiego, któryini, niestety, musiał dzielić się z innymi, nie 
przynosily mu trwalej satysfakcji. Rzuciwszy s ię w wir teatralno-dworskich rozrywek i ko
meraży zerwał już wcześniej z potępiającymi go i jemu podobnych, niedawnymi przyjaciółmi 

z Port Royal . Ale, jak się wkrótce okaże nie na zawsze. 
Tymczasem po dwóch Latach milczenia, w 1677 dal Paryżowi swą Fedrę. Ale o·agedia, 
o której Dostojewski powiedział, iż "jest to najbardziej wzniosła, na jczystsza natura i poezja" 
1 któ rą powszechnie uważa się za arcydzieło nie odniosła wówczas spodziewanego sukcesu. 
Szczęśliwie nie wskutek obskurantyzmu współczesnych , a tylko ohydnej dworskiej intrygi . 
Nienawistna Racine'owi księżna de Bouillon doprowadzila do zamówienia u drugorzędnego 
autora tekstu o identycznej tematyce i idealnego zgra nia dat obu premier. Wykupiwszy 
wszystkie bilety na Fedrę Racine' a, zatrzymała je dla siebie a wszystkich zaprosiła na pre
nuerę Pradona . Ten sam zabieg powtarzała przez kilka następnych wieczorów. Pusta sala 
na dziele, w którym pokładał wielkie nadzieje, podejrzenia jakoby dzieje Fedry i Hipoli ta 
były zakamuflowanym odbiciem kazirodczej namiętności łączącej bratanicę Kardynała 

Mazariniego z diukiem Filipem Mancinin1, jej bratem, zerwanie z La Champmesle a na 
dodatek wmiesznie w słynną aferę trucicielską, której ofiarą padla Du Parc (królewskie 
wstawienni?two _pozwolil? mu uniknąć przesłuchań w gabinecie tortur) załamały trzy
dz1 estoośrruołetruego Racme'a. Po dziesięciu Latach bycia na san1yn1 szczycie odsunął się 
od teatru. Nie bez znaczenia był też zapewne fakt wzrastającej wówczas popularności teatru 
operowego_ i domniemywane przez licznych biografów wyczerpanie inwencji twórczej. 
A może, Jak przypuszcza Claudel: "Fedra daremnie szuka w bezsilnyn1 zbliżeniu do 
Hipolita odrobiny ludzkich uczuć, by uleczyć dziedziczną ranę, ten grecki grzech pier-

worodny. W ostatnich wersach tragedii,( ... ) których nie mogę czytać bez dreszczu, istota ludz
ka z głębi piekieł wznosi rozpaczliwe wezwanie do Ojca w Niebiesiech, jej rodzica. Słuszne 
i naturalne wydaje się, że po skreśleniu tych słów pióro złamało się jak gdyby z własnej woli 
w ręku wielkiego twórcy." 
Racine nie musiał jednak martwić się o swój los - król powierzył mu bowiem jedną z naj
bardziej zaszczytnych funkcji na swoim dworze: osobistego historiografa . Zbiegło s i ę to 
również z innymi zmianami w jego życiu: poślubił niezbyt wykształconą lecz bogatą 
dwudziestoczteroletnią pannę, która ponoć nie przeczytała ani nie widziała żadnej z jego 
sztuk, ale urodziła mu pięć córek i dwóch synów. Zaczął też nawiązywać ponowne kontak
ty z janseni tarni i wkrótce, jak marnotrawny syn powrócił na ich łono. 

Na krótko też, w 1689 i 91 dwoma tekstami o tematyce biblijnej, Estera i Atalia, napisany
mi na zamówienie zakladu wychowawczego dla dziewcząt, powrócil do teatru. Podjął tuta j, 
bardzo ostrożną co prawda, polemikę z wychwalanym dotąd władcą absołutnyn1. I to był 
definitywny koniec jego twórczości dramatopisarskiej. Potem sporadycznie tylko oddawał się 
poezji, na fo rum Akademii brał udział w słynnym sporze Starożytników z owożytnikami , 
oczywiście jako koryfeusz tych pierwszych, cały czas natomiast, popadlszy nawet w krótko
trwałą niełaskę, był wiernym królewskim dworzaninem. Zmarł na tajemniczy wrzód wątro

by w 1..-wietniu 1699. 
Rzecz jasna niepowodzenie wystawionej 1 stycznia 1677 w Pałacu Burgundzkim Fedry, 
z La Champmesle w roli tytułowej , nie przekreśWo jej szans na przyszłość. Opublikowa na 
jeszcze w cym samyn1 roku zrazu pod tytułem Fedra i Hipolit doczekała się bardzo pochleb
nych omówień i wkrótce dostąpiła nie lada zaszczytu: w sierpniu 1680 inaugurowała 

działalność Comedie Fran<;:aise. Jej wielkość wyznacza w pierwszym rzędzie klasa poezji, 
rysunek postaci, siła uczuć i niewymuszone sprostanie podstawowym zasadom klasycznyn1: 
jedno ci miejsca, czasu i akcji, prawdopodobieństwa, dobrego tonu i stosowności. Orygi
nalność tematu nie 1niała tu, jak widać, żadnego znaczenia, oryginalność jego ujęcia - tak. 
Nikt nie czynił Racine'owi zarzutu, iż w gruncie rzeczy jego Fedra jest w zasadzie kontami
nacją Eurypidesowej i Senecjańskiej tragedii o miłości Fedry do Hipolita. Fedra u Racine'a, 
podobnie jak bohaterka niescenicznej tragedii Seneki (a w przeciwieństwie do Eurypidesa) 
sama wyzna je swą miłość pasierbowi, aczkolwiek złagodzil on tu niemoralność tego wyzna
nia: osta tnie bowiem skrupuły królowej przełanmje nieprawdziwa wiadomość o śmierci 

Tezeusza. Hipolit nie jest u niego tym surowym ynem Amazonki, nienawidzącym kobiet, 
żyjącym tylko na polowaniach i oddanym czci Artemidy, jak to ma miejsce u jego obu po
przedników. On kocha Arycję i to jest głównyn1 powodem odrzucenia zapałów macochy. Ta 
Fedra w mniejszym stopniu odczuwa ból odrzuconego uczucia i obawę przed karą ze strony 
męża, lecz przede wszystkim cierpi, że irum zdołała posiąść uczucie Hipolita. Racine pierwszy 
zobaczył w Fedrze, w jej kazirodczej miłości nie zbrodniarkę lecz ofiarę. 
Jak chce Tadeusz Żeleński Boy: "Rola Fedry, ta najwspanialsza może rola kobieca w całym 
teatrze świata, wyssała z tej tragedii wszystkie soki; inne postacie i stnieją tylko w odniesie
niu do niej, po to aby z niej wydobywać coraz to nowe odcienie namiętności ." I chociaż dwu
dziestowieczne inscenizacje przywrócily znaczenie wszystkim postaciom, to zwykle na od
twórczynię roli tytułowej zwrócone są oczy wszystkich. Po prapremierowej La Chan1pmesle 
i kilku mniej głośnych aktorkach, od 1843 roku występowała w roli Fedry, grzesznicy i pokut
nicy, legendarna Rachel. W 1872 wystąpila w tej roli słynna heroina scen wiedeńskich 
Karolina Walter. W 1873 włączyła do swego repertuaru Fedrę jedna z na jwybitniejszych 
aktorek w historii światowego teatru Sarah Bernhardt. a wyżyny swego tragicznego kun
sztu wzniosła s ię w scenach milosnego wyznania i rozpaczy. Spośród dwudziestowiecznych 
Fedr największy rozgłos zyskały: Marguerite Jamois w przedstawieniu Gastona Baty w Theatre 
Montparnasse z 1940, Marie Bell w spektaklu Come die Fran<;:aise z 1942 w reżyserii Jeana
Louisa Barra ult (" W świątyni teatru klasycznego Fedra zajmuje miejsce klęcznika .. .. 
Tragedię grano na stojąco . Mężczyźni byli boso. Kostiumy w stylu kreteńskim. Słońce od 
świtu do nocy wędrowało po swej drodze."), któremu przypisuje się wyprowadzenie z cienia 
Pedry innych postaci oraz Maria Casares w źle przyjętej Fedrze Jeana Villara w TNP z 1958 
roku . Z tragedią Racine'a mierzyli się też twórcy tej klasy co Antoine Vitez, Roger Planchon, 
Peter Stein. 
Pierwszy polski przeklad Fedry pojawił się w sto dwadzieścia la t po paryskiej prapremierze. 
Jego autorem był najprawdopodobniej książę Adam Czarcoryski, podpisany na drukowanym 
egzemplarzu jako Wojciech Turski. Wtedy też w teatrzyku pałacowym księżnej Karoliny Nassau 
na_ Dynasach odegra no Fedrę w obsadzie złożonej z przedstawicieli society arystokratycznej 
(wiadomo,_ że Hipolita grai książę Kazimierz Poniatowski). Za właściwą polską prapremierę 
zwyklo się Jednak uważać przedstawienie z Lipca 1818 w teatrze wileńskim z Józefą Ledóchow
ską w roli_ Fedry. a scenę lwowską wprowadził ją Jan epomucen Kamiński w rok później , 
z AP°loruą Kamińską w roli tytułowej . W Warszawie pierwszą była Aniela Nacewiczówna 
w 1ean:ze arodowym w 1822., po niej w XIX wieku grały ją jeszcze w stolicy Aleksandra 
Rak:ieW1czowa, Maria Deryng i Zofia Noiret. W Krakowie, za dyrekcji Stanisława Koźmiana 
dano Fedrę z Antoniną Hoffman w 1873, a w Poznaniu w 1824 z Leontyną Żuczkowską -
H'."pe,rtową. \~ dwu~estoleciu międzywojennym, w 1938 duży sukces odniosła w krakow
skim _ reacrze im. Juliusza Słowackiego w inscenizacji Karola Frycza Zofia Jaroszewska. 
'\ c'.":1erć Wieku później powtórzyła tę kreację w tym saniyn1 teatrze w niezbyt udanym przed
st~w1eruu Romana Niewiarowicza. Najsłynniejszą powojenną polską Fedrą była frena 
E1chler~wna w dwu inscenizacjach Wilan1a Horzycy: w Teat:r.i:e Polskim w Poznaniu 
w 1949 t w arodowym w 1957. Spory rozgłos i wysokie oceny zyskała również Zofia Kucówna 
w przedstawieniu Adama Hanuszkiewicza z 1977 w Teatrze Malyni. Bohaterkę Racine'a 
wlączyły do !>W go repertuaru również Zofia Rysiówna (Wałbrzych 1979) i Anna Chodakowska 
(Warszawa 1993). Dziś gra ją dla Państwa Krystyna Janda . 
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