
TEATR 
N ARO DO 

JEAN 
RACI E 

FEDRA 
1957-58 



Jean Racine 

PRZEDMOWA DO „FEDRY" 

Q to jeszcze jedna tragedia o treści, zaczerpniętej z Euri
pidesa. Prowadząc akcję nieco innym torem, niż ten autor, 
nie omieszkałem wzbogacić moją sztukę tym wszystkim, co 
u niego wydało mi się być najbardziej wspaniałym. Gdybym 
mu zawdzięczał choćby tylko samo pojęcie charakteru Fedry, 
mógłbym powiedzieć, że zawdzięczam mu, to, com najgłęb

szego wniósł do teatru. Nie dziwi mnie wcale, że ten charak
ter budził taki zachwyt w epoce Euripidesa i że jeszcze w na
szym stuleciu tak się podoba, ponieważ są w nim wszystkie 
właściwości, mogące wywołać uczucia litości i grozy, których 
wymaga Aristoteles od bohatera tragedii. W istocie, nie jest 
Fedro ani całkiem winno, ni całkiem bez winy; z woli prze
znaczenia i gniewu bogów jest ofiarą namiętności nieprawej, 
bu~ącej obrzydzenie w niej samej. Czyni wszelkie wysiłki, 
by ją oponować, przenosi śmierć dobrowolną nad przyznanie 

'się do niej przed kimko!wiek; a zmuszona do wyznania, mówi 
o niej w takim pomieszaniu, iż widno, że zbrodnia jej jest 
raczej karą bogów, niż wynikiem jej woli. -

Starałem się uczynić ją mniej odrażającą, niż jest w tra
gediach antycznych, gdzie samo z własnego impulsu oskarża 
Hipolita . Moim zdaniem, potwarz jest czymś zbyt niskim 
i ciemnym, by wkładać ją w usta księżnej, okazującej poza 
tym tyle uczuć szlachetnych i dostojnych. Taka nikczemność 
wydała mi się zgodną raczej z charakterem piastunki, o skłon
nościach bardziej prostackich, która niemniej przeto podnosi 
fałszywe oskarżenie jedynie, by ocalić życie i cześć swej 
władczyni. Fedra przystaje też jedynie, ponieważ jest w stanie 
wzburzenia umysłu i nie włada sob ą; ale w chwilę póżniej 
wraca, by wyznać prawdę i oczyścić niewinnego. 

U Euripidesa i Seneki, Hipolit oskarżony jest o istotne doko
nanie gwałtu : vim corpus tulit. Tutaj oskarżony tylko o za
miar. Wolałem oszczędzić Tezeuszowi sytuacji, która obniża
łaby go w oczach widza. 
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Co do postaci Hipoiita, znalozle m u s tarożyt11ych zarzut czy 
niony Euripidesowi, iż przedstawia go jako Filozofa, wolnego 
od wszelkiej n i edoskonałości; skutki e m czego śmierć młodego 
księcia v1ywolywoło raczej uczuci e oburzeni a niż litości . Uwa
żałem za konieczne przydać 111u jaką.i słabość, która by obm
czyla go pewnym przewinieniem, wobec ojca1, nie uszczuplając 
jednak w niczym tej wielkości duszy, z jaką oszczędza cześć 

Fedry, przenosząc własną hań b ę nad oskarżenie jej. Słabo

ś cią nazywam tu nomię1n e uczuci e do Aricji, która jest córką 
i siostrą śmiertelnych wrngów jego ojca. 

Ta Aricja nie jest bynajmn iej postacią wymyś l oną przeze 
mnie . Wirgiliusz opowiada, że Hipolit, wskrzeszony przez 
Esku ~apa, poślubii ją i miot z n i ą syn a . Nadto czytałem u sta
rożytnych, że Hipolit poj ą ł za żonę i zabrał ze sobą do Italii 
młodą „Ateniankę " wysok iego rodu, imieniem Aricja, która 
dała nazwę małemu mi as tu w lta!ii. 

Cytuję te autor·ytet/, po.1 i eważ starałem się iść bardzo ś ciśl e 

za Legendą, a nawet za historią Tezeusza, podaną przez Plu
tarcha. 
U tego to histo,-yka zn o l az łerr~, że fródłen1 wiary w zejści e 

Tezeusza do piekieł dla porwania Prozerpiny, była podróż 

tego k s i ęcia przez Epir do źród eł Acheronu, do pewnego 
króla, któremu Pir itous chciał uwieść żonę. Król ten uwięził 

Tezeusza, zabiwszy p rzedtem Piritousa. Pogłos ka o śmierci 

Tezeusza, wywołano tą ! egendarną wyprawą, skłoniło Fedrę 

d o owego wyznan ia miłośc i , które stało się jedną z głównych 
przyczyn jej nieszczęścia , na co nie odważyłoby się nigdy 
wiedzą c , że mqż jej żyje . 

Nie ośmielqm się 1wierdzić, że la sztuka jest najlepszą z moich 
tragedii. Niechaj i Czytelnik i Czas rozstrzygną o iej praw
dziwej wartości. O czym mogę zapewnić to, że nie napisałem 
drugiej , w której by cnoto postawiono była tak wysoko, jak 
w tej; najmniejsze wykro cze nia są w niej karane surowo; 
już myśl o występku bud zi tyle odrazy, co sam występek; 

słaboś ci miłosne u chodzą za prawdziwe słabości ; namiętności 

stawiono tu przed oczy jedynie dla oka zania spustoszeń , jakie 
wywołują; o zbrod' nio o clmolowona \<Vszędzie barwami, które 
k a żą pozn a ć i znienawidzić je j potworność. To jest istotny 
cel, który powini e n sobi e pos tawi ć każdy człowiek, procujący 

dla ogółu, i który przed wszystkim innym mieli na uwadze 
pie1·wsi Poeci tragiczni. Ich teatr był szkolą, w której nie go
rzej uczono cnoty, niż w szkołach Filozofów. Toteż Aristoteles 
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zechciał ułożyć kodeks reguł Poematu dramatycznego; a So
krates, najmądrzejszy z Filozofów, nie gardził rozprawianiem 
o tragediach Euripidesa. Należało by sobie życzyć, by nasze 
utwory były równie silne i pełne podniosłych wskazań, jak 
dzieła tych Poetów. Byłby to może sposób pogodzenia z tra
gedią tylu osób, sławnych z pobożności i nau~i, które ją po
tępiały tymi czasy, o które niezawodnie oceniałyby ją przy
chylniej, gdyby Autorowie tyleż myśleli o zbudowaniu widzów, 
co o ich rozrywce, dążąc tym samym ku prawdziwemu prze
znaczeniu tragedii. 

przełożył Teofil Trzciński 
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Wilam Horzyca 

WERSAL I WIDMA 

N ie tylko iednostki, czasem także i społeczeństwa przysła
niaią twarz maską. I nieraz, gdy patrzymy w oblicza, epok lub 
narodów, nie łatwo rozstrzygnąć, co tu posiada miękkość 

żywego ciała, a co twardość maski i iei chłód. Nam, któ
rzyśmy przywykli do organicznego rozumienia kultury, maska 
wydać się może chimerą, czymś złudnym i nierzeczywistym, 
jako że w myśl wszechobecnego prawa istnienia i nieorga
niczna maska musi być tworem organicznym. Lecz codzienne 
nasze doświadczenie przeczy takiei metafizyce i poucza nas 
o doczesności masek, które bliźni nasi nieustannie nakładaią: 
gdy mówią, gdy milczą, gdy pracuią, gdy spoczywają . Może 

nawet gdy śnią? To pozwala nam przypuszczać, że i maska, 
którą nazwaćby można „historyczną", jest też czymś real
nyiłl. 

I rzeczywiście tak iest. Naiklosycznieiszym może przykładem 

tokiei maski historycznei, która przysłoniła twarz całego na
rodu i cołei epoki, to klasycyzm francuski, wyhodowany 
w cieplarnianych promieniach Króla Słońca. Prawdziwe obli
cze ówczesnej Francji kształtowało się zupełnie inaczej, ani
żeli nom to klmyczno maska okazać usiłuje. Tej twórczości 

francuskiej owych czasów, idącej od średniowiecza, związa

nej z życiem szerokich mas, bliższy był jako symbol Villon 
i Rabelais, aniżeli Muret i Jodelle. Tylko u dworu zyskiwały 
uznanie na włoski wzór pisane tragedie o Cezarach i Kleo
patrach, reszta społeczeństwa przychylała się sercem ku buj
nemu teatrowi pospólstwo, takiemu, jaki widziano w dziełach 
zapomnianego niebawem Aleksandra Hordy. Ale Wielkiemu 
Kardynałowi, potem zaś jego królewskiemu wychowankowi nie 
w smak była ta kul'tura, rzecby można masowa, włośnie dl.o
tego, że było ono czymś organicznym, wyrastającym z samego 
ciała francuskiego ludu . Utrwalenie zwycięsk i ej monarchii we 
Francji, wymagało zdaniem sprawców nowego porządku ta
kiej kultury, która by nie była związana z rzeczywistym ży-
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Józefa z Truskolaskich Ledóchowska, pierwsza odiwórczyni Fedry. 
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ciem narodu Francuzów, nie wyrażała i nie odźwierciedlała 

prężności tego życia, nie dlawała mu prawa głosu, ale która 
byłaby maską nołożoną życiu francuskiemu, udającą, że je 
wyraża, gdy w rzeczywistości celem jej istnienia było zamknię
cie źyciu temu ust, skazanie go na niemotę, unicestwienie go. 
Jedyną realnością, którą odtąd miała wyrażać kultura francu
ska, był dwór Króla Słońca, a wszystko inne stało się czymś -
nieistniejącym. Kto się temu w pewnym sensie wyrokowi pod
porządkował, ten ostawał się; kto się sprzeciwiał, ten ratować 
się musiał wędrówką poza „kulturalny" krąg dworu. „Teatr 
przedmieścia" i „teatr milczących", gdzie aktorom nawet mó
wić nie było wolno, tylko grać mimicznie, to ostatnie ba
stiony nieklasycznej sceny francuskiej. Gdyby nie arystote
lesowskie reguły, pozwalające ukazywać w komedii życie niż

szego autoramentu - kto wie, czy tą drogą nie powędrowałby 
sam Molier. 

Czym jednak była ta realność dworu francuskiego, który od
tąd miał się stać jedynym przedmiotem zachwytu poetów? 
Był to niewątpliwie najpotężniejszy ośrodek władzy w ówcze
snej Francji, ale nawet dwór wersalski światem nie był i świa
ta zastąpić nie mógł, choć w jego antichambrach sn!Jli się 

wszyscy, którzy się światem mienili. Francja klasyczna, to był 
salon, czy system salonów, ale ani niebem, ani ziemią, ani 
lasem, ani polem nie była, a zwierciadlane ściany otacza'ły 

tu ludzi „wyrwanych z gruntu ojczystego" z rodzimych pól 
i domów, błądzących jak cienie bezkrwiste po elizejskich sa
lonach i strzyżonych ogrodach. Władza monarchy zamknęła 
ich tu jak owe dusze potępione sartrowskiego „Przy drzwiach 
zamkniętych", i uczyniła ich potępieńcami, patrącającymi się 

w ścisku złotej klatki Wersalu. To była rzeczywistość, nakaza
na przez Ludwika XIV: odcięty od świata, osamotniony czło
wiek. Człowiek in abstracto. Samotna dusza ludzka. 

Aby jednak tego człowieka in abstracto wyrazić, trzeba było 
użyć równie abstrakcyjnej, oderwanej od ziemi i świata formy. 
Taką najłatwiej zawsze znaleźć na cmentarzu, gdy ciało życia 
odpadnie już od kości. Toteż nie dziw, że za kształt dramatycz
ny, w którym ukazać się mógt homo versalensis, uznano umar
ły kształt tragedii greckiej, w swoistym zresztą zrozumieniu. 
Od lat j uż blisko stu wioski antyk dramatyczny penetrował 

Francję, znajdując zrozumienie tylko u nielicznych pięknodu

chów. Ale dopiero teraz, gdy gust antyczny stał się na fran
cuskiej ziem i1 gustem najwyższych sfer miarodajnych, klasy-
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cyzm odnalazł swą najlepszą szansę, by stać się stylem rzą
dowego abstrakcjonizmu i swoją zastygłą w śmierci rmaską, 
zakryć żywe oblicze nieofic jplnej Francji. Uczynił to tak in
tensywnie, że maska przyrosla do twarzy i nawet - jakby 
zarumieniła się nieco krwią. Ale mimo wszystko maska pozo
stała maską, i nawet rewolucja francuska zedrzeć jej nie po
trafiła, jak nie zdołał tego uczynić francuski romantyzm. Za
gadnienie teatru „wielkich form" we Francji, to wciąż zagad
nienie klasycyzmu. Tak było u Corneille'a i tak iest u Girau-
doux. . 

Z tego to małżeństwa bezcielesnego człowieka z umarłą 
formą narodziła się Arkadia klasycyzmu francuskiego, umiej
scowiona w jakichś niedosięgłych perspektywach teatralnych, 
niemal poza realnością historii i geografii. Tam też, gdzie 
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nie było już niczego, co miałoby twardość ludzkiej docze
sności, gdzie wszystko było czystym duchem, ubranym w długą 
ludwikowską perukę, - mieściło się prawdziwa ojczyzno kla
syków, kraino zaiste nie z tego świata, romantyczna kra ina 
zaludniona raczej zjawami i marzeniami, niż tworami na 
ludzki obraz i podobieństwo . Już krwisty Corneille umieszczał 
w tym dystansie swoich bohaterów. Dla Racine'a te kulisy 
arkadyjsk ie były jedyną formą pamięci o świecie, w którym 
ludzie naprawdę rodzą się i umierają . Na nic jednak nie były 
mu one potrzebne. Gdy z ciemnego dna świata zawiał wiatr 
i utkane z mgieł kolumny rozpływały się w nicość, dopiero 
wówczas poeta „Fedry" stawał twarzą w twarz z prawdziwą 
swą rzeczywistością : z porzuconą gdzieś w mrokach kosmosu, 
samotną duszą ludzką, istniejącą jakby poza wszelkimi wy
miarami czasu i przest:-zeni. W tych mrokach błąkają się jak 
mdłe ogniki dusze, potępione już zanim istnieć poczęły, wie
czyście samotne, beznadziejnie zamknięte w granicach swej 
jażni, które przekroczyć i przełamać może . tylko - spowiedź. 

Do tego tylko są zdolne i to też uprawiają tylko, gdy uno
szone kosmicznymi wichrami mijają się w mrokach abyssu . 

Tym też jest sztuka Raóne 'a : spowiedzią. Tak pojętą, łatwo 

związać z przynależnością poety do ruchu jansenistycznego, 
choć nie wiadomo, czy byłoby to całkowicie słusznym, bogowie 
bowiem nie mają dobrej u Racine'a opinii. Jakkolwiek jednak 
było, to pewne, że z tych spowiedzi w kosmosie porzuconych 
dusz, które rejestruje nom rocinowski dramat, urodził się w dużej 
mierze psychologizm francuski, bQdący jednym z głównych 

tytułów chwały francuskiej literatury. Następne pokolenia psy
chologizm ten, rzec by można, uziemiły, aby w końcu dziełem 
Prousta osiągnąć to stadium, które wydawać się może naj
bliższe sztuce Racine'a , gdzie dusza ludzka stało się celem 
samym sobie, a zobrazowanie jej wewnętrznych perypetyj 
najwyższym cel'em pisarza. To psychologiczne wizjonerstwo 
sprawia też, że niezal' eżnie od historycznych swych zasług, 
teatr Racine 'a potrafi być wartością wciąż aktualną, ukazując 
w swym zwierciadle mękę serc, która mimo chłodu klasycy
stycznego abstrakcjonizmu była rzetelną męką ludzi, zabłą

kanych w mrocznych labiryntach istnienia. My, którzy na lu
dzi tych patrzymy też i od innej strony, wiemy, iż pokolenie 
Fedry, to równ1ez pierwsze pokolenie ludzi bezdofl'nych 
w Europie. I może to stanowi d la nas najgłębszy tragizm ra
cinowskich bohaterów. 
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Stanisław Dąbrowski 

„F E DR A" N A SCEN ACH POLSKICH 

Dnia 1 stycznia 1677 r. w Comedie Francaise w Paryżu 
odbywa się z wielkim hałasem i głośnym skandalem premie
ra „Fedry", tragedii Jeana Racine'a . W chaosie gorących plo
tek, napaści, szumu popremierowego w 2 dni póżniej o więc 
3 stycznia ukazał się ten sam tragiczny temat na tej scenie -
„Fedra" tragedia Prodon'a. Zwycięski utwór Rocine'a zdo
bywszy sceny całego świata, wcale późno zawitał do 
Polski . 

Pierwszy przekład „Fedry" z 1787 r., drukowany w Warszawie 
u Grolla pochodził zapewne spod pióra ks. Adama Czarto
ryskiego, a wydany został pod pseudonimem Wojciecha Tur
skiego, drugi przekład z • 1807 r. dokonany został przez Fran
ciszka Ksawerego Chomińskiego, wojewodę mścisławskiego 
i był scenicznie użytkowany. Z późniejszych wymienić należy 
fragmentaryczny Hieronima Kelińskiego z 1821 r., wreszcie 
Wincentego Kopystyńskiego z 1822 r. użytkowany we Lwowie 
1825 r. i tamże drukowany w 1859 r. Ostatnie tłumaczenie 
przedwojenne Boy 'a-Zeleńskiego ukazało się w 1920 roku 
w Krakowie, oraz 1930 w Warszawie. 

Jeśli pominiemy pierwsze próby amatorskiej realizacji sce
nicznej „Fedry" w Warszawie i Wilnie, to na scenie zawodo
wej wystawiono ją kolejno w Wilnie, we Lwowie, w Warsza
wie, w Poznaniu, w Krakowie. 

W teatrze w i Ie ń s k 1i m ukazała się „Fedra" w 1808 i 1809 
roku w tłumaczeniu Fr. Ks. Chomi11skiego. Podczas kontrak
tów Swiętojerskich amatorzy dwukrotnie wystawili na korzyść 
ubogich „Fedrę" w kostiumach i dekoracji kompozycji Ruste
ma, w teatrze pod kierunkiem hr. Choiseul' (z domu Potoc
kiej) . Zabawny incydent z owego spektaklu z amatorem gra
jącym Tezeusza, który pod wpływem alkoholu zasnął na sce
nie, notuje świadek, art. dram. i pamiętnikarz, Kazimierz Ski
biński. 
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W dziesięć lat potem występy Józefy Ledóchowskiej, tragicz
nej bohaterki warszawskiej sceny, w lipcu 1818 r. ukazały 
w „Fedrze" wysoką klasę gry aktorki goszczącej na wileńskiej 
scenie. 

W Mińsku litewskim amatorzy, grywający w pierwszej ćwierci 
XIX w. na zjazdach obywatelskich na wybory czy kontrakty, 
w cyklu poważnego repertuaru dawali i „Fedrę". 

We Lwowi e wystawia po raz pierwszy „Fedrę" dyrektor 
polskiej sceny Jan Nepomucen Kamiński dnia 19.111.1819 r. 
Przedstawienie dane było na benefis Apolonii Kamińskiej, która 
kreowała na ogół szczęśliwie i z dużym odczuciem trudną rolę 
tytułową; zdaniem współczesnych brakło jej tylko siły głosu. 

W pierwszorzędnej obsadzie znaleźli się: Antoni Benza, zn a
lkom i ty bohater-tragik (Hipolit), Witalis Sosnowski-Smochowski 
(Tezeusz), Jan Nepomucen Nowakowski (Teramen) i Aniela 
Rutkowska (Arycea). 

W 1873 r. w cyklu gościnnych występów grająca tu artystka 
krakowskiego teatru Antonina Hoffman ukazała się w „Fe
drze". 

Jeszcze w XVIII wieku w żywym słowie zabrzmiał w W ar
s z a wie wiersz Racine' a. Oto w styczniu 1787 r., a więc 

w roku, w którym właśnie w tłumaczeniu Wojciecha Turskiego 
ukazała się „Fedra" w drukarni M. Gri:illa, pokazano ją w tea
trzyku pałacowym księżnej Karoliny Nassau no Dynasach 
(w teatrzyku jej w 1783 r. odbyła się prapremiero „Wesela 
Figara", gdy w Po ryżu w 1784 r. ). „Fedrę" odegrano w obsa
dzie złożonej z przedstawicieli society arystokratycznej, wia
domo tylko, że Hipolita grał lksiążę Kazimierz Poniatowski. 

Na scenie zawodowej, za staraniem zagorzałego wielbiciela 
tragedii francuskich, dyrektora Ludwika Osińskiego, ukazała 

się „Fedra" dopiero 27 stycznia 1822 r. w Teafrze Narodowym 
na placu Krasińskich. Obsadę stanowili: Mqrcin Szymanow
ski - rodem poznańczyk, o wspaniałych warunkach i głosie 

(Tezeusz), Aniela Nacewiczówna, późn'cj Wojciechowa Bogu
sławska, żona oficera wojsk polskich (Fedra), Wojciech Piasec
ki (Hipolit), Tereso Palczewska (Arycja), Ludwika Maria Zół

kowska (Enona), Józefa Pawłowska (lzmeno, poufała Arycji), 
Agnieszka Palczewska (Panopa). 

Premiera wypadła w okresie karnawału, więc widownia nie 
dopisała . Skąpa w rozmiarach recenzja w Kurierze Warszaw-
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skim donos1i: „dopiero wczoraj no scenie Worszowskiej to 
iedno z arcydzieł Rasyna w polskim języku wystawionem by
ło. Lubownicy dzieł klasycznych i pięknych wierszy zapewne 
z przyjemnością przepędzili ten wieczór. Publiczność żądało 

w•edzieć imię tłumacza, wymieniony został Wincenty Kopy
styński (Obywotel mieszkający w Golicji). J. Penna Nacewi
cówno grniąca wielką i trudną rolę Fedry wywołaną była. 

Uwożono z żalem, że nie wszystkie Loże i Krzesło były za
iętemi, co nie innej przyczynie iok licznym zabawom karna
wałowym bezwątpienia przypisać należy". 

Traged i ę powtórzono 5.11 z dodaniem komedii „Lis w obro
tach". Dnia 10.11. przejezdna aktorka francuska, pani Launer, 
która występowała póżniej z polskim zespołem warszawskim 
jako tancerka, deklamowała wyjątki z „Fedry". 

Sezon len był wyjątkowo dla dzieł Racine'a pomyślny, gdyż 

25.11. grano „Bajazeta", 21.111. ipowtórzono „Fedrę" , a 19.IX. 
w roli Hipolita ukazał się tu gościnni'e bohater lwowskiej 
sceny - Antoni Benza. Dnia 21.XI. powtórzono „Fedrę" z zaba
wą z tańcami (sic!), a 29.XIJ. na benefis M. Szymanowskiego 
grano tragedię Racine'a „Mitrydat" w tłumaczeniu Wł. Mi
nowskiego. - Zespół warszawski podczas letniego objazdu 
w Płocku i Poznaniu w 1824 r. dawał m. in. „Fedrę" w pier
wotnej obsadzie, z nowych z Bonawenturą Kudliczem w roli 
Teramena i Leontyną Zuczkowską, późniejszą Halperlową -
Fedrą. 

Później zamilkła la tragedia na warszawskiej scenie, aż do
piero 20.111.1858 r. gtośna tragiczka włoska Adelajdo Rislori 
w swym objeździe daje ją i w Warszawie, kreując tytułową 

rolę. Drukarnia J. Ungera wydała skrót tragedii po polsku, 
dla ułatwienia słuchaczom nieznającym włoskiego języka. 

Potem powrócono do „Fedry" i grywała ją jakiś czas Alek
sandra Rakiewiczowa, a w 1880 r. 24.Vlll. w Teatrze Letnim 
dano ją z Marią Deryng w roli tytułowej. Ulubiona ta war
szawska artystka przesycała swe role o'lbrzymim gorącym 

uczuciem, nie dziw więc, że sięgnęła i po rolę Fedry. Obsadę 
ówczesną stanowili: Tezeusz - doskonały w tej roli Bolesław 

Leszczyński, Hipolit - Józef Kotarb i ński (zdaniem recenzenta, 
Kazimierza Zalewskiego, za mało liryczny), Arycja - Helena 
Marczello-Chraszczewska, Teramen - Józef Rychter (po nim 
objął rolę Czesław Stromfeld), Enona - Ludw1ika Sławska 

(później grywała ją Ma nia Nowakowska), lzmena - Maria 
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Afisz Teatru Narodowego z przedstawien ia „Fed ry'" 
w czas ie gościnnych występów w Poznan iu w 1824 r. 

Mirecka, Panopa - Władysława Przedpełska. Tragedię grano 
aż 4 razy, co było wówczas niemal że dużym sukcesem . 
W 1882 r. dnia 17.Xll. wystąpili w otoczeniu poprzedniej 
obsady: Bolesław Ładnowski (Tezeusz) i Henryka Ładnowska 
(Arycja) . W parę lat polem dnia 30.IX.1889 r. dano „Fedrę" 
przy dość pustawej widowni, mimo, że wieczór dopełniał „Po
całunek" Banville'a z atrakcyjną Marią Wisnowską i Włady
sławem Szymanowskim .W roli tytułowej wystąpila Zofia 
Noiret, dająca „pożądaną ekscytację, operując glosowo w me
dium i niskim". 
Recenzent „Kuriera Warszawskiego" zanotował wtedy : „W Pa
ryżu, po słynnej, Rachel, objęła tę rolę Agar - słynąca wspa
niałą modulacją i ściszaniem głosu; w scenie z Hipolitem 
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podnosiła głos do najwyższych stref coraz bardz iej, a trzy 
ostatnie wiersze przerzucała w najwyższą skalę kontraktu. 
To wywołało niesłychane wrażenie na widowni i uplastycz
niało straszną namiętność Fedry". 

K. Zalewski przyznawał Noiret duże walory w grze, zwłasz
cza w 3-cim akcie, zarzucał jej tylko niestosowny kostium; 
zdaniem jego ani do Hipolita ani do Tezeusza nie powinna 
była wychodzić w fioletowych szatach wdowich,_ raczej w li 
akcie powinna być wystrojona . Wanda Barszczewska w roli 
Arycji lbyła dobra, choć za mało ożywiona, Leszczyński do
skon a ły głosowo w postawie i grze (Tezeusz}, Anastazy Trap
szo (Teramen) wytrawny, stary artysta, wygłosił z uczuciem 
końcowy monolog. Recenzent żali się, że modą współczesną 

aktorzy zacierają wiersz, dawniej tak troskliwie pielęgno

wany! 

W Po z n a n i u 1.Vll .1824 zespół Teatru Narodowego z War
szawy dał Fedrę w obsadzie: Marcin Szy,manowski (Tezeusz), 
Leontyna luczkowska późniejsza Holpertowa (Fedra), Woj
ciech Piosecki (Hipolit}, Tereso Palczewska (Arycjo), Bonawen
tura Kudlicz (Teramen), Józefa Pawłowska (Enona), Felicja 
Dąbrowska (Ismena), Jan Jasiński (Panopa), gdyż rolę kobiecą 
obsadzono aktorem! W 1882 r. 12.IV. wystąpiła tu gościnnie 

w ro li Fedry Maria Deryng; Tezeusza grał Mieczysław Skir
munt, Arycję Julia Otrembowa, Panopę Barbara Linkowska. 

Pierwsze i jedyne po wojnie wznowienie Fedry dał dyr. W. Ho
rzyca w Poznaniu dnia 5.X.1949 r. w obsadzie : K. Wichniarz 
(Tezeusz), I. Eichlerówna (Fedra), J. Pietraszkiewicz (Hipolit), 
J. Marisówna (Arycja}, K. Przystański (Teramenes}, B. Frej
tażanka (Enona}, K. Possart (Ismena), A. Podgórska (Panopa). 
Inscen izacja Wilama Horzycy, dekoracje Jana Kosińskiego, 

ilustracja muzyczna Janusza Maćkowiaka. 

Na k rak o ws kie j scenie zjawia się „Fedro", gdy do
skonała tamtejsza artystka dramatyczna - Antoni na Hoffmann, 
ujrzawszy w 1872 r. słynną Karo1l inę Wolter, heroinę wiedeń

skiej sceny, olśniona jej grą w tej kreacji, zapragnęła wy
próbować swych sił w tej fascynującej roli. Potężna tragedio 
i je j wiedeńskie wykonanie, a następnie znajomość obu arty
stek i dyskusje, spowodowały w rezultacie premierę „Fedry" 
na krokowskiej scenie, która odbyła się dnia 8.11.1873 r. Było 

to w okresie dyrekcji Stanisławo Koźmiana. Do dzieła przy
stąpiono z nabożną troskliwością i, rzecz niesłychana, po-
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Ireno Eichlerówna w rol i t y tułowe j w pozna ńs k im 
przedstawieniu „ Fedry" w 1949 r. 

sw1ęcono tragedii 14 prób, gdy zwyk'fe sztuka zaledwie po 
kilku próbach szła no scenę. Staranną obsadę wybraną z naj
lepszych sił stanowili : Feliks Benda (Tezeusz), Bolesław Lesz
czyński (Hipolit), Józef Rychter (Teramen) , Henryka Bendówna, 
później Bolesławowa Łodnowsko (Arycjo), Bronisława Wo!ska 
(Enono), Teofilo Kwiecińska (lzmena), Paulina Wojnowska (Pa
nopa). Czterokrotnie z powodzeniem odegrana sztuko otrzy
mała nową wystawę, kostiumy i dekoracje. 

Recenzent „Czasu" zapewniał, iż mimo ogólnego braku zro
zumienia i obcości epoki „wszelako to wszystko, co ludzk ie 
jest w „Fedrze", nie mogło pozostać bez potężnego wraże
nia". Rolo tytułowa spoczywała w artystycznie pewnych dło
niach. Hoffmannowa, nie rozporządzająca warunkami kia-
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sycznymi, tak wspaniałymi jak Karolina Wolter, wkładała 

w pos tać tyle życia, tyle pulsującej krwi, że królowa poza pięk
nie oddanym wierszem, fascynowała ze sceny głęboką grą 

namiętności, ukazanej w tragicznym splocie. 

Brak odpowiednich artystów do podjęcia ciężkich ról w tra
gedii, powoduje na scenie krakowskiej w następnych latach 
złożenie „ Fedry" do lamusa . Już za dyrekcji Solskiego wy
stawiono „Fedrę" ale Euripidesa z Stanisławą Wysocką w roli 
tytułowej . Pozatem J. Sosnowski grał Tezeusza, Józef Wę
grzyn - Hipolita, a Helena Arkawin - Arycję. 

Ostatni raz wznmvił Kraków „Fedrę" Racine'a w roku 1938, 
w reżyser i i i dekoracjach Karola f rycza z Z. Jaroszewską 

w roli tytu łowej. Rolę Hipolita grał S. Czajkowski, Tezeusza 
W. Nowakowski, Teramena W. Macherski, Arycję I. Starków
na, Panopę M. Bednarska, Enonę A. Klor.ska, lzmenę M. Kierz
kówna. Jaroszewska uwspółcześniła postać, łącząc w grze 
niepokojący nerw z miękkośc i ą kobiecą, zachowując przy tym 
klasyczny gest. Uroczy artykuł Boy'a-żeleńskiego pt. „Pod
szewka kla syków" l.K .C. Nr 97, poprzedzający ptem i erę, 

wprowadzał w tragedię Racine 'a, tego, jak się wyraził, „naj
romantyczniejszego z klasyków". 

JEAN BAPTISTE RACINE 

Jean Baptist e Ra cin e urod z il się w Fe rte-M ilo 11 (:l e de Frnnce) 
w roku 1639 w rodzin ie ś rednich mieszcza n. 

o 

Vl/ychowo ny w college de Beo uvo is potem "" Po rt Roya !, tw ie r
dzy ruchu jan senis tyczneg o, z którym Ra ci ne związany. ~'. t 
nieomal od dzi eciń s tw a. Ruch te n byt uważany przez kosc 1 oł 
za nieprawomyślny, a przez pa ń s two by ł piześlad owany . 

o 

Jako 19-let ni młodzi eni ec zaczy na pi o ć '"' zoru jąc s i ę 110 
Eur ipidesie i Sofokl es ie . Jed nym z pi e rwszyc h ut·worów jest 
Nimfo Sekwany, za któ!·q o trzymuj e pod zi ę k owani e od Lu dwi -

ko XIV. 

o 

W roku 1663 d ostaj e s ię na dwór królewsk i, gdz ie zaprzy j aź n ia 
s i ę z La Fontoine'm, Boil eau i Moliere 'm. 

o 

W 1664 Moli e re wys ta wi a jeg o p ie rwszą trag edi ę Tebaido 
a lbo brncia wrogowie. Raci ne niezad owol o ny jed nak z w s p ół
p racy z Moliere 'm p rzenos i się do tea tru Hote l de Bou r

gogne. 

o 

Teat r Hote l cle Bou rgog ne wy sta wia nas tępuj ące jego trage
di e - Andrnmakę (1667), Brita nn icusa (1669). Berenikę (1670), 
s tan owiące obok d zi e ł Corne ill e' a to rs klasyczn ej tragedii 

francuskiej . 
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W lata::h następnych wystawia Bajazet (1672), Mitridat (1673), 
Ifigenię (1675) i w końcu Fedrę (1677). Jedyną komedią Ra
cine'a zresztą o tematyce wspóczesnej są Pieniacze (1668). 

o 

W 1673 roku zostaje członkiem Akademii francuskiej. Fawo
ryzowany przez króla staje się główną ostoją polityki kul
turalnej Ludwilka XIV. 

o 

Po wystawieniu Fedry Racine usuwa się z teatru 
na dworze królewskim w charakterze historyka. 

c 

pracure 

Pod koniec życia wraca do działo ,lności dramaturgicznej i pi
sze dwie tragedie Ester i Atalie, nawiązujące do motywów 
1i zagadnień religijnych. 

o 

Przez całe życie, mimo chwilowego odstępstwo, był wiernym 
jansenizmowi, choć ściągało to na niego niechęć króla 
rządu. Umarł w Port Royal w roku 1699. 

o 

Słowo jego dotarła do Pdlski już w XVll wieku, dopiero jed
nak w li połowie XVIII wieku zaczęto go tłumaczyć i wy
stawiać. 
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