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O Racine'ie i „Fedrze" 

1, 

Epokę, w której żył J ean Racine, kształtował w 
dużej mierze spór teologiczny i moraln y, prowadzo
ny przez lat bez mała trzydzieści (1643 -1668) przez 
jansenistów i jezu itów, spór zresztą nie tyle nawet 
teor etyczny co czysto ziemski, w którym chodziło 
o „rz <1d dusz". Doktryna .iansenistów zn alazła bowiem 
gorlh.vych wyznawców zarówno spośród micszczai1-
stwa ja!{ i el ity intelrk tua lnc.i, co zan i epokoiło jezu 
itów, kt(>riy - 1w podstaw ie pięciu tez, wyciągn ię
tych z obs1erncgo dzieła teolog icznego Janscniusa 
„Augustinus" - post arali sic; o potęp iPnie całej sekty, 
w czym wyjątkowo j ednomyślni okazali się zarówno 
Sorbona, episkopat francuski, Rzym, jak i król. 

ów spór o p r yncyp ia etyczne przypadł na czasy, 
które ze wszech miar hołdowaly już inn ym zasadom. 
Robert Mandrou w „Historii kultury francusk iej" 
poświęca tej sprawie szereg zdań , które tłumaczą 

także przyczynę uprzedzeń. z jakimi spotykała się 

podówcrns h\'Órczo~ć teatralna J eana Racine'a. Prze
czytajmy : ,.Epoka ftanc:u sk iego klasycyzmu, to pięk 

ne czasy zabaw w Wersalu, gdzie TI.aC" ine i Molier 
są w łaskach, gdzie lffól narzuca dworowi i miastu 
styl życia uporządkowany, odmierzony cyrklem, trzy
mający w ryzach namiętności. Epoka klasyczna jest 
okresem uporządkowania, jeś li nic ok iełznan i a. Z na
pęcmi;ilej bujnośc i epoki poprzedniej król tłumi, 

spycha pod z iemię wszystko, co nic sluży monar h ii 
- jansenick ie skandale, szlach eck ie rokosze. Nawet 
sztul:a i nauka są k ierowane". 

Król Ludwik XIV zadbał w tym celu o rozbtdowc; 
Wersalu, a jego zdolny i pracowity m inister Colbert 
o resztc;, to znaczy o reorganizację zarządzan i a pań

stwem . Pałac królewski był teraz na tyle obszerny, że 
mógł pomiescić ws:i;ystkich ewentualnych oponentów 
władzy absolutnej. Król wolał mieć swoich wrogów 
na oku i nie żałował swoim dworakom beneficjów. Jak 
pis1e IVIandrou , „ar.,·stokrac:ja, utrzymywana (j est) 
przez króla po to, żeby nic nie rob ił a, a zwła~7cza 
nic spiskow;1 ł n, ujal'7miona, uwiązana nrq królew 
skiej 0sohic, 7<tmkn i<; ta w klatC"c, złotej, ale khtcc". 
OC?;:v, i~cie. l:m1 cdr.m sł uży to również rozwijanie 
na k rólcwsk im dwnnc tC>atru,. ho~atych widm,visl< o
P"l'OW,\'C'h i baletowych, malarstvva, rzeźby i '-'»Szel 
kich innych sztuk i n aul~ . 

2. 

Jean Racine 1awdzieczał w. >:ystko swoim opiek u
nom, na J· tóryrh był zdany od wc··cs1 C{O dzied1istwa, 
i swoim talentom . 

Urodził sh: 2::! grudnia 1639 roku w La Forte-Mi
lon, w dcparU1n ·cncie Aisne. J\1;:itln nadnc'<1, Joanna 
Sconin, zmarl;i w lr?vnaścic mic;si<;ry po uroclzcniu 
J ana . Ojciec, kancelista królewski i dzierżawca żup 
solnych ""' La F orte-1\li!on , umarł 6 lutego 16-13 roku. 
Mal.v .Jean został z b1 chwilq oddany w opiek<; dziad
kowi Racine. nadzorcy sk lad6w soli , oraz babce. Ma
rii Desmoul ins, którzy zadbali o zapewnienie wnu
kowi wychowania w dur hu swoich dewocyjn ych prze
konań. Jean ch odził do szko ły najpierw w La Forte 
Milon, gdz ie ś piewał w chórze i służył do mszy w 
kościele Not re-Dame, a następn i e zosta ł oddany do 
niż~ Z<'S!;O ko legium w Bcauvais. V\T szkole był chłop
cem żywego temperamentu i doskonałym uczniem. 

W roku 1655 s:resnas toletni Racine opuścił Beauvais 
i wró<:i ł du S\\'C'j babki Marii Desmoulins oraz swojej 
ciotki Agnieszki, zakonnicy w ldaszlorzc Port -Royal. 
Tam kształcił się dale.i w szkole, aż do jej zamk ni -
cia w 1656 roku, u hellenisty Lancelota, a także u 
Nirnle'a, Antnn iego Le J\'Iaitre i Hamona. Poznaje tu 
gruntownie i pró'iuje tłumaczeń autorów kla5ycz
nych. Te bc1pośrednie związk i z jansenistyczną dok
tryną i atmosferą Port-Royal wywrą ogromny wpływ 
na dalsze życ ie Jeana Racinc'a. Pierwsze swoje wier
sze. napisane tu właśnie, poświęc i pobożnym dąże
[ljom swoich nauczycieli z Pąrt-Roya!. 



Tu należy się słówko informacji na temat Port
Royal, jansenistów i ich nauki. Posłużę sic; w tym 
celu opinią, wyrażoną przez Tadeusza Boya-Żel eń
skiego: „Port-Royal była to głośna siedziba janse
nizmu - od nazwiska pobożnego bisl<upa Janseniu
sza (1585-1638) - nauki surowej, zbliżonej nieco do 

ka lwinizmu, odejmującej prawie zupełnie człowie

kowi wolną wole; i czyniącej cnotę jego i zbawienie 
wyłącznie zależnymi od łaski. Nauka ta zadzierzgnę 

ła mic;dzy c1lowiekiem a Bogiem stosunek, można po
wicd7ie'.:, codzienny, niezmiernie dram::ity.:::zny, czy
niąc z każdC' '~O swego wyznawcy niemal swi-:; t e ·~o". 

Maj<iC dziewiętna~cie lat, w październiku 1658 ro
ku, Jean Ilacine opuszcza Port-Royal i przenosi si<; 
do Paryża, do kolegium w Harcourt, gdzie studiuje 
filo7ofię. W tym okresie Rac.h1e poznaje rozkosze 
bliższe naturze swe~o wie' u i temperamentu aniżeli 

kontem[)l1cja, cio której \Ydrażali go surowi janseni~ 
ci z Port-Tio:;ul. I choci::iż ~·odzi1n chętn i e widziałab~' 

go w pule3lrz2 \\ zgl r;d nic w su ldel!·'.:2 duchownego, on 
sam coraz wyraźniej spo~obi się do kar iery pisarskiej. 
vVyka•1cza drC1mat „Amasis", którym interesuje si 
pani de Ilosl<', aktorka teatru „Marais", i który był 

bliski wystawienia. Inna aktorka, pani de Beaucha
teau, wystawia natomiast w Hotel de Bourgogne (w 
Pałacu burgundzkim) jego „Les Amours d'Ovide"' 
(Amory Owidiusza). 

Fakty te zostały jak najgorzej przyjęte nie tylko 
przez wychowawców poety z Port-Tioyal, którzy ge 
neralnie potępiali teatr jako czynnik zgorszenia pu
blicznego, lecz również przez babkę i ciotkę-zakon

nicę. Racine rozprawił się z zarzutami jansenistów 
w ostrym paszkwilu, ale - będąc człowiekiem dba
ł ym o osobiste interesy - nie chciał doprowadzić do 
zerwania z najbliższą rodzin:ą. Ulega więc naleganiom 
swoich opiekunek i udaje się jesieni"! 1661 roku do 
swego wuja w Uzcs, który był tam wikariuszem ka
tedralnym, decydując się nawet na zostanie „klery
lciem mimo woli", 'jeś li by to zebezpieczało uzyskanie 
jakiejś „dob rej prebendy". 

Wuj nic był bodaj w stanie załatwić krewniakowi 
nic odpowiedniego, a ponieważ czas przewidziany na 
finaliu1cję tego przedsięwzięcia począł się przedłu

żać, R:oicine zabiera się do pisania m. i. poematu „Les 
Bains de Venus" (Łazienki Wenus), rzeczy raczej ma
ło związanej z koniecznymi zainteresowaniami kan
dydat.;i na kleryka, to znaczy ze skromnością i sku-



J(ról Ludwik XIV 

Portret Hyac.:inthe Ri r~aud 

µ icniem modlitcwnvm. W listach, jakie Racine eks
pediował \V tym crasie do swych prz>·jaciól -litcratów 
w Paryżu, głównie do swego krajana La Fontainc'a, 
pojawiały siq też L·oraz czc·ściei cale partie poświęco
ne usposobieniu gorqC"ych J·obiet Lani(wedocji, swo
im planom literackim, \vres1~ie przcciągajqccmu się 

znudzen iu i w ogóle nicchr,c:i do kleru. 
Niebawem pn:etu poeta wród do Par.vża i zamies.!

ka u księcia de Luynes. Dotychczasowe doświadcze
nia, wykształcenie, żywa wyobraźnia i spostrzegaw
czość skrysta!i?Uj<1 się u Racine'a w nieodwołalne 

pr zeświadc~enin o l'oniecmu „ci zostan ia dramatur
giem, i to dramaturgiem pierwszego blasku. Z tą 

myślą podejmie rywalizacjq z Corncillem, l\Iolierem ... 

' JEAN RACINE 
Szkic wykonany przez syna 

Fran<;ois Mauriac w książce o Racine'ie napisze o tym 
fragmencie jego życia : „Przez jakieś piętnaście l at 
nie będzie znał innych hamulców poza własną korzyś 

cią. Jego geniusz nie zadrży już przed nikim ( .. ) 
Każdy przeciwnik jego dramatów staje się dla niego 
zdeklarowanym wrogiem, którego przytłacza bogac
twem własnego umysłu i złośliwości graniczącej z 
okrucieństwem . Nikt nie ma nad nim władzy oprócz 
jędpegp I3oileau, z kt61•ym wiąże go pakt przyjaźni". 



Zgodnie z wymogami epoki, Jean Racine zacznie od 
zjednania sobie względów króla. Wcześniej już, w 
1660 roku, zapewnił sobie od Ludwika XIV nagrodę 
w wysokości stu luidorów oraz uposażenie sześćset 
liwrów za odq „La Nymphe de la Seine" (Nimfa Se
kwany), napisaną z okazji ślubu Ludwika XIV z Ma
rią Teresą , teraz pisze „Renommee aux Muses" (Pole
cenie do Muz), w którym wyraża królowi podzięko
wanie za okazaną hojność. Przyjaciółki poety (m. i. 
pani Du Parc) i wysoko postawieni w hierarchii 
dworskiej stronnicy (m. i. Chapelle, hrabia de Saint
Aignan) dokonują reszty - Racine otrzymuje zys
kowne beneficium kościelne, dostaje się na dwór 
Ludwika XIV, a jego sztuki na scenę teatrów. 

Sam Molier zgadza się odegrać w swym teatrze 
„La Thebaide ou les Freres ennemis" (Tebaida albo 
nieprzyjaźni bracia), a następnie „Alexandre le Grand" 
(Aleksander Wielki) ... Realizacja sceniczna „Aleksan
dra" w teatrze Moliera nie zadowoliła Racine'a, któ
ry wycofał natychmiast sztukę z Palais-Royal i, po
święcając swą przyjaźń z Molierem, oddał tekst le
pszemu zespołowi teatralnemu w Hotel de Bourgog
ne. Na tym nie skol'lczyły się zresztą afronty Raci
ne'a wobec Moliera. Rok później Racine uwiódł mu 
kochankę, słynną z piękności panią Du Parc, czo
łową gwiazdę molierowskiego teatru ... 

Od roku 1668, to jest od napisania „Andromaque" 
(Andromachy), Racine wszedł w okres sławy, który 
trwał aż do roku 1677. Dalsze etapy sukcesów dra
matopisarza wyznaczały kolejno: komedia „Les pla
ideurs" (Pieniacze) oraz tragedie „Brytannicus" (Bry
tannik), „Berenice" (Berenika), „Bajazet", „Mithrida
te" (Mitrydat), „Iphigenie" (Ifigenia w Aulidzie), 
wreszcie „Phedre" (Fedra) ... Podstawę tych sukcesów, 
które przysparzały Racine'owi również sporo zawist
ników i wrogów, stanowilo śmiałe ukazanie miłosnych 
namiętności ludzkich. Podobnie jak Molier Racine 
nie miałby możliwości uprawiania swej sztuki, gdyby 
nie protekcja króla Ludwika XIV i poparcie kilkorga 
wpływowych dostojników dworskich. 

A przecież mimo to, po roku 1677, Racine w pełni 
sił twórczych poddał się t.takom przeciwników i w 
zasadzie poniechał dalszego pisania. Nieznane są os
tateczne przyczyny tej rezygnacji pisarza - odrzuce
nie pióra przez Racinc'a należy do najwiqkszych za
gadek w dziejach literatury, nie rozwianych do dziś 
głównie z braku pełnej dokumentacji, zaprzepaszcza-

nej przez synów dramatopisarza. Jak pisze Franc;ois 
Mauriac: „W czasie dwóch tajemniczych lat, oddzie
lających „Ifigenię" od „Fedry", jakieś mało znane 
wydarzenia miały wpływ na tego ambitnego człowie
ka ( .. ) Nie wiemy prawie nic o tym, czym było jego 
życie prywatne od roku 1675 do 1677". 

Wiemy jedynie, że w tym okresie Racine mógł doz
nawać przykrych dla siebie upokorzeń ze strony swo
jej rozpustnej kochanki, pani Champmesle. Pewną 
rolę w podjęciu decyzji oddalenia się od literatury 
mógł także odegrać wiek poety - Ra'cine zbliżał się 
do czterdziestki. Znamienne też, że właśnie w tym 
okresie - nie bez uporczywych zabiegów ciotki Ag
nieszki i przyjaciół - wzbudzi się w poecie pragnienie 
pogodzenia ze swymi nauczycielami z Port-Royal. 
Właśnie „Fedra" jest wysuwana przez znawców epoki 
jako fundamentalny argument w tej materii. Wreszcie 
nie bez znaczenia była także pewna rezerwa, jaką 
dał odczuć Racine'owi król. Wszystko to mogło mieć 
wszakże swe źródło w oskarżeniu Racine'a przed 
trybunałem specjalnym przez panią Voisin o otrucie 
przed jedenastu laty swej kochanki, pani Du Parc. 
Racine z łatwością udowodnił swoją niewinność, ale 
sprawa ta rzuciła w oczywisty sposób cień na osobę 
słynnego dramatopisarza. 

Faktem jest, że Racine odmienił odtąd swój tryb 
życia, uległ jakiemuś niepojętemu lękowi, przeżył 

głęboki wstrząs wewnętrzny, który znalazł swój 
wyraz w pisanej w tym okresie „Fedrze" i w całym 
późniejszym życiu poety. Wspominamy tu już Fran
c;ois Mauriac, który rozważa zresztą fenomen Racine'a 
z punktu widzenia współczesnego katolicyzmu i psy
chologii twórczości, wspomina przy tym, że „Racine 
doszedł (w „Fedrze") nie tylko do granic własnej 

twórczości, lecz również do granic sztuki dramatycz
nej''. 

A przecież przedstawienie „Fedry", na początku ro
ku le77, było bliskie klęski. Postarali się o to znowu 
współcześni Racine'a. Lecz ten fakt przelał jedynie 
wcześniej napełnioną czarę postanowień i doświad

czeń dramatopisarza. Racine, szukający niecierpliwie 
dróg dalszego postępowania, myśli teraz o wstąpieniu 
do kortezów, na koniec - za namową spowiednika -
1 czerwca 1677 roku żeni się z rozsądku z Katarzyną 
de Romanet, córką burmistrza z Montdidier i byłego 
pod11karbieiO w Amien11, a 11ioatr:zenic~ prokuratora 



le Mazier. Katarzynę - owo, jak powiada Boy, na
rzędzie pokuty - podsunęli poecie Vitartowie. Ważną 
okolicznością tego kontraktu małżeńskiego było to, że 
Katarzyna posiadała majątek i nie miała rodziny 
była natomiast osóbką ze wszechmiar bogobojną 
i nie zepsutą, w rozumieniu surowych doktrynerów 
moralności. 

Małżeństwo to potwierdziło całkowicie oczekiwania 
swatów. Pani Racine'owa nie okazała nigdy żywszego 
zainteresowania i zrozumienia dla twórczości drama
turgicznej swego męża. Sam Racine kilkakroć: tylko 
jeszcze da się namówić możnym współczesnym do 
pisania: powstanie więc „Phaeton" (Fcton), dwie 
wspaniałe tragedie biblijne „Esthere" i „A thali e", 
przeznaczone dla żeńskiego pensjonatu Saint - Cyr, 
przekład „Uczty" Platona, wierszowane madrygały 

poprzedzające „dzieła różne" siedmioletniego księcia 

de Maine, „Ode" i „Cantiques spirituels" (Pieśni reli
gijne). Z łaski króla Racine, wraz z Boileau, zostanie 
teraz mianowany kronikarzem panowania Ludwika 
XIV, uczestniczy z tego tytułu w wyprawach wojen
nych króla, ale ten wysiłek okazał się nietrwaly -
rękopis panegirycznej pracy historycznej Racine'a 
spłonął w 1726 roku w pożarze domu pana Valin
cour... Pozostała natomiast inna praca historyczna 
Racine'a, „L'Abrege de l'histoire de Port-Royal" 
(Zarys historii Port-Royal). 

Z małżeństwa Racine'a z Katarzyną de Romanet 
przyszło na świat pięć córek i dwóch synów; oni to 
przyczynili się w głównej mierze do zatarcia i zdefor
mowania biografii pisarskiej swego ojca, a córki o
trzymały takie wychowanie, że wszystkie - z wy
jątkiem najstarszej - wyrzekły się normalnych uczuć 
ludzkich i wstąpiły do zakonu albo zostały starymi 
pannami. 

Jean Racine zmarł 21 kwietnia 1699 roku w Paryżu, 
w następstwie dolegliwości, które dały znać o sobie 
w październiku 1698, a które objawiały się bólami 
żołądka i wysoką gorączką. Ostatnie tygodnie spęd z ił 
poeta w łóżku. Ciało Racine'a złożono najpierw w 
Saint-Sulpice, a następnie - zgodnie z jego ostatnią 
wolą - w Port-Royal, u grobu dawnego nauczyciela 
Hamana. Tym sposobem zamknęło się koło owej prze
dziwnej konsekwencji uczuciowego przywiązania na
cine'a do potępianej przez hierarchię kościelną i świe
cką grupy ry~orystów moraln;rch z Port-Royal. 

Tadeusz Boy-Żeleński ujął pełne zagadkowych kon
trastów i paradoksów życie Jeana Racine'a w jednym 
kapitalnym zdaniu. Brzmi ono następująco: „Racine, 
świetny, błyszczący, pełen ognia i dowcipu młodzie
niec, wrażliwy na pokusy miłości i sam zdolny je 
wzniecać, wyszedłszy z łona cichego i skupionego Port
Royal rzuca się w wir świata, wydaje szereg arcy
dzieł, po czym w pełni sił, talentu, twórczości - ła

mie pióro, aby wrócić w objęcia religii i resztę życia 
poświęcić cnotom domowym". 

3. 

Zasługę Jeana Racine'a w zakresie sztuki teatral
nej najtrafniej ujął chyba tenże sam Boy-Żeleński. 
W swoim eseju o autorze „Fedry" pisał tak: „Hero
izm przeżył się; nie ostał się pod skalpelem tej na 
wskroś psychologicznej epoki, która wydała Pascala, 
La Rochefoucaulda i Moliera. Zbyt bohaterski gest 
spotyka się u młodego pokolenia ze sceptycznym uś
miechem. Ze sprawy publicznej, z Racine'em, tragedia 
przechodzi na życie prywatne; z pola bitwy i spraw 
politycznych chroni się - mimo swych antycznych 
pozorów - do buduaru i alkowy; treścią jej staje 
się przede wszystkim miłość, pierwszy raz od czasu 
mitu o Tristanie i Izoldzie ujęta w literaturze fran
cuskiej z taką prawdą, głębią i siłą; miejsce reto
rycznej logiki zajmuje przenikliwa i bardzo ludzka 
psychologia. Bohaterką Racine'a staje się kobieta, 
ponieważ w niej namiętność miłosna, nie przeciw
ważona niczym, doprowadzona do ostatecznych kon
sekwencji depcząca wszystko, znajduje najpełniejsze 
wcielenie. Tak jak terenem Corneille'a był świat mę
skich, cały horyzont ziemi obejmujących idei, dążeń 
i interesów, tak u Racine'a punkt ciężkości przeniesie 
się w dusze kobiecą i, co więcej, pod tym znakiem za
równo teatr jak powieść w znacznej mierze aż po dziś 
dzień pozostaną". 

Boy pisał te słowa w roku 1919, a przecież brzmią 
one najzupełniej współcześnie, i to zarówno w odnie
sieniu do oceny roli Racine'a na tle epoki „króla-słoń
ce", jak i w zakresie interpretacji scenicznej jego 
sztuk w teatrze dzisiejszym. Słuszność spostrzeżenia 
Boya potwierdził następnie Wilam Horzyca, świetny 
inscenizator „Fedry" w nowoczesnym teatrze polskim. 
Oto jego opinia: „Tym też jest sztUka Racine'a: spo
wiedzią. 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 jed-



nak było, to pewne, że z tych spowiedzi, które rejes
truje nam racinowski dramat, urodził się w dużej 
mierze psychologizm francuski, będący jednym z 
głównych tytułów chwały francuskiej literatury". 

I rzeczywiście: trzeba co nieco znać moralistykę 

jansenistów, aby zrozumieć ideę „Fedry". Racine, 
zgodnie z tezą Port-Royal, eliminuje z tragedii o 
Fedrze czynnik woli - ale wprowadza w to miejsce 
czynnik zdeterminowanej wyższymi racjami namię
tności. Ale ma rację Horzyca spostrzegając, że bo
gowie nie mają u Racine'a dobrej opini, jeśli zważyć, 
że w „Fedrze" bogowie (Neptun) interweniują raz je
den, i w dodatku jak najfatalniej. Gniewna namięt
ność Tezeusza odwołuje się do umowy z Neptunem 
dla rozstrzygnięcia sprawy w duchu jak najdalszym 
od sprawiedliwości. Hipolit ponosi niezasłużoną 

śmierć; zaśle-piona namiętność Tezeusza ponosi poraż
kę. Racine czyni więc w tym wypadku zasadą kon
strukcji tragedii namiętność, ale jej nie pochwala. 
Ważną wskazówką są tu zresztą własne słowa Ra

cine'a z przedmowy do „Fedry": „Starałem się uczy
nić Fedrę mniej odrażającą, niż jest ona w tragediach 
antycznych, gdzie sama z własnego impulsu oskarża 
Hipolita„. W istocie, nie jest ona ani całkiem winna 
ni całkiem bez winy; z woli przeznaczenia i gniew~ 
bogów jest ofiarą namiętności nieprawej, budzącej 

obrzydzenie w niej samej. Czyni wszelkie wysiłki 

by ją opanować, przenosi śmierć dobrowolną nad 
przyznanie się do niej przed kimkolwiek; a zmuszona 
do wyznania, mówi o niej w takim pomieszaniu, 
iż widno, że zbrodnia jej jest raczej karą bogów, 
niż wynikiem jej woli". 

Charakter Fedry, jak dostrzegł już G. Lanson, 
jedynej bohaterki Racine'a, która ma świadomość 
grzechu i mimo to popełnia go, bo wola jej jest bez
silna wobec namiętności, pozostawał w zgodzie z dok
tryną Port-Royal, według której sprawiedliwy nie 
może być ocalony, jeśli łaska została mu odmówiona. 

Istotę nowego typu tragizmu, jaki wprowadził 
w swojej dramaturgii Jean Racine, w interesujący 
sposób definiuje współczesny francuski filozof mar
ksistowski, L. Goldmann, porównując dzieła Pascala 
i Racine'a. Cytuję za relacją Jana Z. Brudnickiego: 
według Racine'a i Pascala, ten wybór (absolutu) nie 
daje człowiekowi zaspokojenia jego duchowych 
tęsknot, gdyż „niedoskonały" rozum ludzki nie może 
ani .potvi:ierdzić, a.ni. zaprzeczyć istnieniu Boga. Bóg 
bo~1e~ Jest poza swiatem, ukryty, wiecznie milczący, 
dz1ałaJący w sposób pośredni poprzez prawa natury, 

prawa przyrody. Człowiek jest wobec tego samotny, 
opuszczony, skazany na heroiczny wybór, na niczym 
nie potwierdzoną wiarę, na podporządkowanie się 

Bogu, którego ani umysł, ani nauka potwierdzić nie 
są w stanie". 
Pomysł do tragediii o Fedrze zaczerpnął Racine 

z „Hipolita" Eurypidysa i „Fedry" Seneki. Oczywiście, 
postacie „Fedry", wzięte z tradycji antycznej, mają 
swoje dawne rodowody, determinacje, nawyki itp. 
Fedra więc, ukrywająca swojSI uczucia do Hipolita, 
ma powody odczuwać dowody niestałości swego mał
żonka, króla Aten Tezeusza. Z kolei Hipolit ma powo
dy nie ufać swojej macosze Fedrze, która czyniła w 
przeszłości wszystko, aby go si<; pozbyć z Trezeny. Te 
sprawy i spr::iwki znan~ są doskonale ich dworkom 
i dworz~nom, jak choćby Enonie, którzy SI\ wtajem
niczeni we wszystko, ni czym dworzanie króla Ludwi
ka XIV, i występuj~ nie tylko jako powiernicy, ale 
i jako doradcy i al<:tywni organizatorzy już to uczu
ciowych, już to politycznych poczynań głównych figur 
tragfildii. 

Nie łudźmy się jedna!{: wszak w tej całej grz'! 
miłosnej wcale niepośredni11 rolę odgrywają natural
nie także plany dynastyczne, kwestie na1>t<;pstwa na 
tronie i ciągłości władzy królewskiej. Obserwujemy 
bowiem w „Fedrze" intrygi dworskie, bynajmniej nie 
najsympatyczniejsze (co mogli wziąć do siebie dwora
cy króla Ludwika XIV), w których interesy polityczne 
odgrywają rolę dorównującą niemal namiętnościom 
miłosnym bohaterów. Nie mamy tej absolutnej pew
ności, czy Racine, który w kostium antyczny wpro
wadzał nieraz nieomal dosłownie aktualia z praso
wej kroniki wydarzeń swoich czasów, i w wypad
ku „Fedry" nie posłużył się jakimiś autentycznymi 
realiami? Lecz nawet gdyby tak nie było, ogólny 
obraz ro1intrygowania dworu Tezeusza i Fedry ma 
swoją prawdziwie odrażającą wymowę. 

· Zgod_nie z prawidłowości ą epoki „króla-słońce", wy
znacza.iące.i zwiększoną rolę nadwornemu fraucymme
rowi, Racine ze szczególną dbałością obmyślał role 
kobiece w swoich tragediach. Ten najpierwszy z ro
mantyków wśród fran cusk ich klasycystów opierał sie 
w tym względzie na przekonaniu, że właśnie osobo: 
wość kobieca pozwala w sposób szczególny na prze
prowadzenie w utworze scenicznym dowodu prawdzi
wości tezy o kierowaniu się namiętnościami, a nie 
w~lą czy rozsądkiem. Postać Fedry jest w tym wzgl<;
óz1ę argumentem koronnym, chociaż nie tylko ona 
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jedna - przecież Tezeusz kieruje się także pierwszym 
odruchem urażonej dumy i gniewnego uniesienia. 
Żałuje potem swego potępienia Hipolita, ale żałuje 
wtedy, gdy jest już za póżno, kiedy niewinność Hi
polita zostanie potwierdzona aż nadto tragicznie i nie
odwołalnie. 

„Fedra" dowodzi zatem, iż Racine ogarniał nie 
tylko psychikę kobiecą, że tragiczne komplikacje 
odruchów namiętności odnosił nie tylko do postaci 
kobiet... W tym zakresie Tezeusz nie ustępuje Fedrze, 
a oni oboje nie ustępują powiernicy Fedry Enonie. 
Właściwie więc ubo'łsze plastyką i konsekwencjami 
charakterów są tu nie postacie mqskie w ogóle, ale 
postacie młodych, niewinnych kochanków, czyli Aryc
ja i Hipolit. Te dwie postacie są też w „Fedrze" 
najtrudniejszymi zadaniami - zachowując należne 

proporcje - aktorskimi, jako że właśnie wobec nich 
Racine był najbardziej skąpy w udzielaniu swego 
autorskiego komentarza. To właśnie Arycja i Hipolit 
są w „Fedrze" przedmiotem rozgrywki dworskiej 
kamaryli,' oni oboje ponoszą też najbardziej niezasłu
żone konsekwencje. 

Można się zastanowić, jaki mógłby być dalszy ciąg 
„Fedry" od momentu jej tragicznego finału. Enona 
i Fedra nie żyją, wydawszy na siebie same wyrok; 
Hipolit zginął z wyroku ojca z rąk ślepego losu„. 
Na placu zostaje rozmilowany w miłostkach Tezeus'l 
który adaptuje nieszczęsną, ale i wcale rezolutną, 
Arycję. Kto zarc;czy, że - przykładając choćby tylko 
miarę czasów współczesnych Racine'owi - w tej sy
tuacji Arycja nic pocieszy się związkiem małżeńskim 

z Tezeuszem, co jednocześnie pozwoliłoby jej zreali
zować swoje wcale racjonalne plany zdobycia pozycji 
dynastycznej? Wszystko jest możliwe na tym naj
lepszym ze światów - rzeknie bohater jednego z póź
niejszych następców literackich Racine'a ... 

Tadeusz Zelet'lski-Boy pisał o „Fedrze" w słowach 
najwyższego zachwytu: „Nigdy bezwolność człowie'rn 

wobec namiętności nie wystąpiła wyraźniej niż tutaj. 
Racine uczynił z Fedry w jej kazirodczej miłości 

nie zbrodniarkę, lecz ofiarę; opromienił ją wszystką 

poezją, uczynił ją, z całej galerii swych postaci, naj
godniejszą współczucia, najszlachetniejszą, najczyst
szą niemal... I nigdy nic posunął się Racine dalej 
w skupionej sztuce analizy psychologicznej. Na tym 
udręczonym sercu, wci"lż napi~tym jak struny harfy, 

wygrał całą bolesną pieśń miłości, od jej bezwiednych 
zaczątków, jej walk wewnętrznych, poprzez bezmiar 
niewolniczego poddania, poprzez dziewczęce niemal 
naiwności, aż do szału wściekłych pożądań, piekła 
zazdrości, nienawiści i zbrodni". 

„Fedra" istniała dla Boya przede wszystkim poprzez 
samą jedną postać tytułową. Pisał: „Rola Fedry, 
ta najwspanialsza może rola kobieca w całym teat
rze świata, wyssała z tej tragedii wszystkie soki; 
inne postacie istnieją tylko w odniesieniu do niej,_ 
po to, aby z niej wydobywać coraz to nowe oddenie 
namiętności". 

4. 
Pozostaje jeszcze do odpowiedzi pytanie, jak „Fed

ra" może spełnić postulaty i nadzieje dzisiejszego 
teatru i widza? G. Lanson w swej „Historii literatury 
francuskiej" - napisał: „Corneille dąży do wyelimino
wania namiętności, Racine natomiast - do wyelimino
wania woli. Dlatego właśnie bohaterowie Racine'a 
są nam bliżsi od bohaterów Corneille'a, częstsza 
jest bowiem w sercu zwykłych ludzi uległość wobec 
uczucia niż zwycięstwo woli". To zdanie świadczy 
chyba najwymowniej o nieprzemijalności sztuki teat
ralnej Jeana Racine'a. 

Feliks Fornalczyk 
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O rep e rtuarze 

Te'.ltr gnieźnieński stay•ia sobie z roku na rol• 
coraz wi::,'ksze i amtitniej3ze zadan ia repertuarowe, 
otcjmuiące z3.równo pol~kie jak i obce pozycje kla
syczne i współc?esne, o s?erc';:iej rozpiętości uj .ć dra 
maturgicznych i fa!dury ins"enizacj i. 

W sezo11ie 1961 65 tealr gn i ~żnicd1s'·d \vystawił wi:;c : 
„Czy to jest rmloi:t'.·?"' Zofii Dystrzycl:iej (81 przedsta
wie:1, które orej r t:alo "9 623 '.Vid7Ó\V). „~luby panicń
sl<ie" A!Pksan· ra F'r,..::iry (H przcdsl:w·ień, ~O :314 
wid·'ó'" ), „Udckła 111i prz"'pi,'>rc '?ka"' St frtn'1 Z~t-.mi
s~ ic~o (60 przedstawień, 2·1 S'.:6 wid?óv:). „Lcda:::znif' 
z 7a~c1dami" J. P. Sartre·a (70 przedstawic11. 17 968 
\"id7Ó\\'), .. Wiec76r Trrcch Króli" Wiliama Sz.1~k:;p i ccl 
(61 przedstawiel'l, 22 073 w idzów) „l\Tałżeństwo Kre
czvńskieqo" A. Suchowo -K0bylina (29 przedstawień, 
7 :391 widzów) oraz „Anioła na d\\·orcn" .rarosława 
Abramowa (25 przeclst:nvień, 6 62-1 \Vi l.zów). Mn iejsze 
wy niki eksploalacj i dwn ostatnich przedst'lwień spo 
wodowane bvły niefortunnymi terminami prem i r, 
które \\ ypadal. · na pogranic::c feri i wakat·Yjn~·ch. 

W ohrcnym sezon ie 1965 66 :tO<:lnł .v w·„sta\ ·io:e : 
„Dzie\'."C:tyna z mane:dncm" Karola Obidnia'rn (współ
czesna sztuka wielkopolskiegt• autora, prapremiera, 4-l 
Jrzcdstawienia . 9 579 widzów). „Zem sta" Al eksandra 
Fredry (do 12 lutego b. r. 1 3~ przcdstawicl1, 68 849 
w idzów - eksploatacja nie nkończona), „Cdstof, nie 
szalej „.!" Aurcla Barangi ( współczesna sztuka r u
muńskiego autora, także prnpremiera, do 12 l utego 
18 przedstawień, 6 006 widzów - el<sp loatacja nic 
zakot'lczona).„ 29 stycznia od\J •l a się w Gnieźn ie pra
premiera sztuki Stanisława Fiętal·a „Bohater bez cho
rąc;wi", a 26 marca premiera trao::edii Jeana R'lcine'a 
„Fedra", które zaprezentowane będą na VI Kalis 
kich S po tkania ·h T eatral ny ·h . Oprócz tych dwóch 
S7tuk w tcgoro•·znym r epertuarze teatru gnieźn ień
skiego znajdu ie się ieszcze „Paryski Gavroche" we
dluc; „Nędzników" Victora Hu~o (adaptacja S zczeoana 
Gąssov:ski0.gn, w~-.:;taw iana po raz pierwszy), a do 
vońca sezonu pr7vgotowujemy prapremierę sztuk i 
historvcznej Marii Dąbrowskie.i „Stanisław i Bogumi ł " . 
zwhizanej tematycznie z Gnieznem początkami 
Państwa Pol~hicgo. 

Jak sama nazwa wskazuj e, gnieźnieńs rn scena ob
jazdowa należy do t ych t':!atrów, które gros swej 
działalności wykonują w objeździe, w miastac h , mia· 



steczkach i wsiach Wielkopolski, a częsc1owo także 
województw o 'ciennych. W bazie odbywają się więc 
zazwyczaj 2-3 przedstawienia w tygodniu, resztę dni 
dwa czynne zespoły sp<;dzają wymiennie na trasach 
objazdu, w autobusie z napisem „Państwowy Teatr 
im. Aleksandra Fredry", i na scenach i scenkach 
terenowych domów kultury, klubów fabrycznych, 
~wi etli.:· .. . W ciągu 20 -tu lat istnienia gnieźnieński 
teatr zdołał wyspecjalizować się w swej działalnośc:i. 
Zespoł aktorski jest młody, chociaż dyspon uje także 
7aslużonym i weteranami teatralnych rozjazrlów zme
ch~mimwane:_:o gnieżnicńs!dego „wozu Te3pisa". 

Oddany i rozmiłowany w pracy zespół traktuje 
swoje zadania odpowiedzialnie i rzetelnie, więc i 
przedstawienia prezentowane przez Wielkopolską Sce 
nc; Objazdową z Gniezna mają dobrą markę u Pub
lkzności . świadczą o tym wszelakiego rodzaju dowody 
wd?i(czuo\ci, a Whród nich kwiaty i listy od w idzów; 
świadczy uczestn ictwo widzów na przedstawieniach 
i ich nad wyraz żywy apla uz po spektaklach. Dotych
czasowe zab iegi kierownictwa teatru o rep~rtuar i os
tateczn:-.' ks?:talt aryst.vczn:v przecls tawie11 trafiają 
w oczekiwania szcrok i!!j widowni, co znajd uje także 
wyraz w coroczn.vm przekraczaniu orzcz teatr gnie
źni r1 ski planowanych zadań w zakresie ll czby widzów 
i wplywów finansowych. 

KRONIKA 

29 stycznia 1966 roku odbyła się praprem iera •ztuki 
Stanisława Piętaka „Bohater bez chorągwi" . Czwartą 
premierę sezonu teatralnego 1965/66 przyjęła publicz
ność bardzo gorąco. Po spektaklu wniesiono na scenę 
liczne kosze i wiązanki kwiatów. Następnie odbyło 

się spotkanie zespołu z przeds tawicielami władz, prasy 
i społeczeństwa. 

23 stycznia 1966 roku przed przedstawieniem „Zem 
sty" AL Fredry w Wapnie zespół artystyczny zwiedził 
kopalnię soli. Po spektaklu dyrekcja i aktyw kopalni 
zorganizowali spotkanie z zespołem artystycznym i te
chnicznym. 

31 stycznia 1966 roku po przedstaw ieniu „Zemsty'' 
we Wrześni odbyło się spotkanie zespołu aktorskiego 
z zespołem amatorskim Kola Gospodyń Wiejskich 
w Słupcy. Dyrektor Przemysław Zieliński oraz inni ak
torzy udzielali wyjaśnień na temat pracy nad teksta
mi sztuk teatralnych, metod pracy w zespołach ama
torskich itp. 

4 lutego 1966 roku odwiedził Teatr Gnieźniei'lski 

dyrektor Ośrodka Kultu ry Czechosłowackiej, Rud olf 
Ry chtarich. Omawiano m . in. sprawę wymiany z cze
chosłowackim wojewódzk im teatrem objazdowym. 

26 lutego na przedstawien iu sztuki „Bohater bez 
chorągwi" w Gnieźnie były obecne Aleksandra Pięta
kowa, źona zmarłego autora sztuki, red . Zofia Drożdż 

-Satanowska z ramienia „Tygodnika Kulturalnego" 
i „Dziennika Ludowego" oraz poetka Anna Kamień
ska. 

27 lutego na przedstawieniu „Bohater b ez chorągwi" 
był obecny red . Jan Paweł Gawlik z tygodn ika „Zycie 
Literackie" z Krakowa. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zakłady 

pracy zakupiły dla kobiet przedstawienia tea tralne 
w następujących miejscowościach: 

3 marca 
„Cristof, nie szalej" Sokołowa , pow. Września 

4 marca 
„Cristof, nie szalej" P yzdry, pow. Września 
5 marca 
„Cristof, nie szalej" Witaszyczki, pow. Jarocin 
6 marca 
„Cristof, nie szalej " Zaniemyś l, pow. środa 



6 marca 
„Zemst a" 

7 marca 

Chełmno, woj. bydgoskie 

„Bohater bez chorągwi"' Zduóska Wola, woj. łódzkie 

8 marca 

„Cristof, n ie szalej " Radziejów, woj. bydgosk ie 2x 

8 marca 

„Bohater bez cho r ;;i wi" Wieluil , woj. łórl zk ie 

9 marca 

„Cristof, nie szalej" Janowiec, woj. byd goskie 

9 marca 

„Bohater bez chorągwi" Zduńska Wola , woj. łódzkie 

10 marca 

„Bohater bez chorąg"v i " Leszno, woj. pozna!lskie 

16 marca 

„Bohater bez chorągwi" Gniezno PSS 

Uozwój teatru w Polsce 
w okresie XX-lecia 

Ilość scen 
1939 - 39 

1963 - 68 

Przedstawienia i widzowie 

ifl48 - 13 177 spektakli, 4017500 widzów 

1963 - 21 410 spektakli, 7 795 OOO \Vidzów 

Miejsca na widowni 

1948 - 23.033 
1962 - 33.067 

P. Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 

1946 - 100 przedstawień, 34 661 widzów 

196.5 - 390 przedstawień , 128 069 widzów 

W okresie 1946 - 1965 

7 893 spektakle - 2 708 504 widzów 
Ilość odwiedzanych miejscowości - 292 

w 292 miejscowośeiąch 



'N repertuarz~ 

Aurel Baranga 

CRISTOF, NIE SZALEJ ... ! 

Stanisław Piętak 

BOHATER BEZ CHOTIĄGWJ 

Jean Racine 

FEDRA 

W przygotowaniu 

Szczepan Gąssowski 

PARYSKI GAVROCHE 

wg „Nędzników" Wiktora Hugo 

Prapremiera 

Maria Dąbrowska 

.STANISŁAW I BOGUMIŁ 

dramat wysnuty z dziejów jedenastego wieku 

Prapremiera 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

RYSZARD GARDO 

Przedstaw ien ie prowadzi 

SYLWESTER BANASZAK 

Kontrola tek stu 

ZDZISŁAW MĄDRECKI 

Kierownik techniczny 

JÓZEF POLEROWICZ 

Pracownia krawiecka 
Ewa Maria Kieślowska 

Stanisław Parulsk 

Pracownia stolarska 

Witalis Strzeleck 

Pracownia fryzj .-perukarska 
Alfred Szablewicz 

Pracownia malarska 
Tadeusz Białkiewlc::r: 

Pracownia elektryczna 

Edward Zalewski 
światło 

Stanisław Budzyńsk 

Pracownia tapicerska 
Józef Białczyk 

Pracownia ślusarska 

Franciszek Oslń1kl 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Brygadier sceny 
FELIKS NAWROCKI 

Kierownik Działu Organizacji 

MARtA CHMURZANKA 



Cena zl ~.-

Dział Organizac.ii 
przy jmujc zamówienia zbioro\ve na bilety ulgowe 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w czwartki, piątki, soboty i ni edz iele 

od 10 do 13 i od 16 do 19 

Odbiór biletów abonamentowych 
od poniedziałku do środy. 

Informacje telef. 22-91 I 22-92. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidu alnej. 

Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzedaż 

tekstów scenicznych oraz kostiumów 
dla amatorskich zespolów teatra lnych 

Przedstawienie trwa 2 godziny 

Projekty 

okładki - Edward Grochulski 

afisza, dekoracji i kostiumów - Ryszard Strzembatu 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JEŚMONTOWICZ 

G. z. G. Gniezno - 2oon zam. 967 3. 66. W-13/ 137 




