
- - ,_ - ,_ - ,_ -

= 

I I I '· 
I ~I 

Tir~ ' I .\ r~ 
I, I I I 
IJ [I ł ; I 'l I 

~ 11111. 
I I l'r I '· 

I 
I 

I ł~f i1Jll~I~łłEll1I I 

I 

r 



Jean Racine 

FEDRA 
PRZEKŁAD: JANUSZ LALEWICZ 

SCENOGRAFIA: MARCIN WENZEL 

REŻYSERIA: ROMUALD SZEJD 

(DYPLOM REŻYSERSKI PWST) 

PREMIERA 14 LUTEGO 1970 



"4o*A•o•o•o•o•o•o;o•o•o~o*.o•o•o•o~o•o+:o*t 
*2~+6•••·····~·*··~· 

OBSADA: 

TEZEUSZ 
ł'EDRA . 
HIPOLIT 
ARYCJA 
'I·ERAMENES 
F.NONA . 
ISMENA 
PANOPE 

GUSTAW KRON 
ANNA LUTOSŁAWSKA 
JANUSZ PESZEK 
MIROSŁAWA LOMBARDO 
ROMUALD MICHALEWSKI 
JANINA ZAKRZEWSKA 
JADWIGA SKUPNIK 
BARBARA JAKUBOWSKA 

UKŁAD RUCHU SCENICZNEGO W PROLOGU: 
PAWEŁ ROUBA 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: KAZJMlERZ HERBA 
SUFLER: WANDA JASIUKIEWICZ 
SWIATLO: HENRYK JANOWSIU 

„ 

PHEDRE 

„Niezdolni jesteśmy nie pragnąć prawdy i szczę~ 
ścia, a nie jesteśmy zdolni ani do pewności, ani do 
szczęścia. Pozostawiono nam to pragnienie zarówno 
po to, by nas ukarać, jak i po to, by dać nam odczuć, 
skąd spadliśmy." 

PASCAL, MYSLI 



KROTBA KRONIKA 
ŻYCIA I TWORCZOSCI RACINE'A 

1639 
Jean Baptiste Racine urodził się w Ferte Milon, w rodzinie mieszczańskiej. 

1649-1658 
Racine pobiera naukę w szkole I kolegiach w Port-Royal, w Paryżu, w Chasnay 
i innych. Silnie wią:le się z Port-Royal, ośrodkiem jansenizmu. 

1659 
Racine kończy naukę, osiedla się w Paryżu. Ambitny, spragniony kariery lite
rackiej, zręcznie zabiega o łaski · możnych. 

1660 
Z okazji małżeństwa królewskiego pisze jeden z pierwszych swych utworów „La 
Nymphe de la Seine" !„Nimfa Sekwany"]. 

1664 
Premiera pierwszej tragedii Racine•a „La Thebalde ou !es Freres ennemls" wy
stawionej przez trup<; Moliere•a. 

1665 
Druga tragedia Racine•a, „Aleksander Wielki", wystawiona z dużym sukcesem 
przez trupę Mollere•a. Spór z Molierem - Racine przenosi swoją sztukę do kon
lmrencyjnego zespołu Hotel de Bourgogne. 

1666 
Janseniści (Nicole) wydają pisma, w których autorowie dramatyczni nazwani 
są „trucicielami publicznymi nie ciał, lecz dusz". Racine replikuje ostro i szy
derczo. 

1667 
Premiera „Andromaki" w Hotel de Bourgogne. 

1669 
Premiera „Brytannika". Porażka Racine·a. 

1670 
Otwarta rywalizacja z Corneillem. Premiera „Bereniki" I tryumf Raclne•a nad 
rywalem, który również napisał sztukę pod tym samym tytułem. 

Następne sztulti Racine' a: „Baja zet" (1672), „Mitrydates" (1673), „Ifigenia" (1675). 
Jedyna komiedia, „Pieniacze", ukazała się w 1668. W 1673 r. Racine zostaje czlon
kiem Akademii Francuskiej. 

1677 
Premiera „Fedry". Intryga zawiązana przez możnych nieprzyjaciół Raclne•a po
woduje porażkę tej tragedii. Racine zry wa z pisarstwem dramatycznym. Zeni się 

z Katarzyną Romanet, ma z nią siedmioro dzieci, prowadzi życie mieszczańskie, 

popada w dewocję. Stopniowo znów wzrasta jego sympatia dla jansenistów. 
W tymże roku otrzymuje wraz z Boileau nominację na „historiografa królew
skiego". 

1679 
Racine pisze tragedfę „Estera" osnutą na dziejach biblijnych, przeznaczoną dla 
teatru wychowanek zakładu Salnt-Cyr. 

1691 
Tragedia biblijna „Atalia" wystawiona w Saint-Cyr. 

1693-1698 
Racine pracuje nad historią Port-Royalu. 

1699 
20 kwietnia umiera Ra cine. 
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Jean Racine 

PRZEDMOWA 
Oto jeszcze jedna tragedia, której temat zaczerpnięty został z Eurypi

desa. Jakkolwiek nieco inną niż ów autor drogą poprowadziłem akcję, nie 
omieszkałem mojego utworu wzbogacić wszystkim, co najlepszego zna
lazłem w jego sztuce. A choćbym zawdzięczał mu wyłącznie pomysł cha
rakteru Fedry, mógłbym powiedzieć, że jemu zawdzięczam najmądrzej
sze być może rzeczy, jakie do teatru wprowadziłem. Nie dziwię się, że 

charakter ten odnosił tak znakomite sukcesy w czasach Eurypidesa i że 
jeszcze w naszym stuleciu ma takie powodzenie, jako że są w nim 
wszystkie cechy, których domaga się u bohatera tragedii Arystoteles 
i które są potrzebne do budzenia współczucia i trwogi. 

Istotnie, Fedra nie jest ani całkiem winna, ani też zupełnie niewinna. 
Uwikłana została przez przeznaczenie i gniew bogów w nieprawą na
miętność, która ją pierwszą napełnia zgrozą. Zrobi wszystko, żeby ją 

przezwyciężyć. Woli umierać niż wyjawić to komukolwiek; a kiedy zmu
szona jest ją odsłonić, mówi o tym ze wzburzeniem, które wyraźnie po
kazuje, że jej występek jest raczej karą bogów niż popędem jej własnej 
woli. 
Dbałem nawet o to, by uczynić ją mniej odrażającą niż była w trage

diach starożytnych, gdzie decyduje się sama oskarżyć Hipolita [chodzi 
o „Hipolita" Eurypidesa oraz „Fedrę" Seneki] . Sądziłem, że oszczerstwo 
ma w sobie coś nazbyt niskiego i brudnego, żeby wkładać je w usta 
księżniczki, skądinąd ożywionej uczuciami tak szlachetnymi i prawymi, 
Wydawało mi się, że taka podłość lepiej godzi się z sercem piastunki, 
która mogła mieć bardziej nieszlachetne skłonności, a która jednakowoż 
ucieka się do fałszywego oskarżenia jedynie dla ratowania życia i ho
noru swojej pani. Fedra zaś przyłoży do tego rękę jedynie w stanie 
wzburzenia umysłu, które sprawia, iż nie jest panią siebie, a w chwilę 

potem przyjdzie z zamiarem usprawiedliwienia niewinnego i wyjaśnie

nia prawdy. 
U Eurypidesa i Seneki Hipolit oskarżony jest o faktyczne zgwałcenie 

macochy: Vim corpus tulit („Moje ciało zniosło gwałt - Seneka, Fe-

FEDRA: Oto on. Cala krew mi do serca napływa, 
Widząc go zapominam, co chciałam powiedzieć. 
Podobno wkrótce podróż rozłączy cię z nami, 
Kslążę. Do twego bólu swoje łzy przyłączam. 
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dra). Tu oskarżony jest tylko o zamierzony gwałt. Chciałem oszczędzić 
Tezeuszowi wzburzenia, ze względu na które widzom tr!Jdniej byłoby 

się z tą postacią pogodzić. 

Jeśli chodzi o postać Hipolita, to starożytni zarzucali, jak zauważyłem, 
Eurypidesowi, że przedstawił go niczym wyzbytego wszystkich słabości 

filozofa, co sprawia, że śmierć młodego księcia więcej wywołuje obu
rzenia niż współczucia. Pomyślałem, że należy dodać mu jakąś słabość, 
która czyniłaby go potrosze winnym wobec ojca, nie pozbawiając go 
jednak wielkoduszności, z jaką oszczędza dobrą sławę Fedry i pozwala 
się prześladować, nie oskarżając jej. Jako taką słabość traktuję na
miętność, którą mimo woli odczuwa w stosunku do Arycji, będącej 
córką i siostrą śmiertelnych wrogów jej życia. 
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Owa Arycja nie jest wymyślona ·przeze mnie. Wirgiliusz mówi, że Hi
polit poślubił ją i miał z nią syna, kiedy został przywrócony do życia 

przez Eskulapa [„ Eneida", ks. VII, w. 761-769] . Czytałem także u in
nych autorów, że Hipolit poślubił i przywiózł do Italii mlodą, wysoko 
urodzoną Atenkę, imieniem Arycja, która dała imię pewnemu miastecz
ku w Italii [„Obrazy" Philostratesa, I-II w. n.e.]. 

Przytaczam te autorytety, albowiem starałem się bardzo skrupulatnie 
iść za legendą . Trzymałem się też historii Tezeusza, którą podaje Plu
tarch. 

U tego właśnie historyka znalazłem, że źródłem mniemania, jakoby Te
zeusz zstąpił do piekieł, by uprowadzić Pro;:erpinę, była przedsięwzięta 
przez tego księcia podróż do źródeł Acheronii, do siedziby pewnego króla, 
któremu Pirithous chciał porwać żonę, a który uwięził Tezeusza, uśmier
ciwszy przedtem Pirithousa. Starałem się w ten sposób zachować praw
dopodobieństwo historii, nie tracąc nic z klejnotów baśni, która nie
zwykle wzbogaca poezję. Zaś oparta na tej legendarnej podróży po
głoska o śmierci Tezeusza umożliwia Fedrze miłosne wyznanie, którego 
nigdy by nie zrobiła, gdyby przypuszczała, że jej mąż żyje. 

Wreszcie - nie śmiałbym jeszcze twierdzić, że jest to w istocie naj
lepsza z moich tragedii. Czytelnikom i czasowi zostawiam ocenę jej rze
czywistej wartości. Mogę jedynie zapewnić, że nie ma wśród moich sztuk 
takiej, w której cnota byłaby pokazana dobitniej . Najmniejsze błędy są 
tu surowo ukarane ; zamysł zbrodni rozpatrywany jest z takąż zgrozą jak 
i sama zbrodnia . . Upadki miłości stają się prawdziwymi upadkami; na-· 
miętności pokazane są po to tylko, by uwidocznić całe rozprzężenie, do 
jakiego prowadzą, występek zaś przedstawiony jest zawsze w takich bar
wach, że jego ohyda staje się łatwo dostrzegalna i nienawistna. Każdy, 
kto pracuje dla społeczeństwa, taki właśnie cel winien sobie stawiać. 

To właśnie nade wszystko mieli na widoku pierwsi poeci tragiczni; ich 
teatr był szkolą, w której cnoty nauczano nie gorzej niż w szkołach fi
lozofów. Toteż Arystoteles (Poetyka) ustanowił reguły poematu dra
matycznego, a najmądrzejszy z filozofów, Sokrates, nie wzdragał się 

przyłożyć ręki do tragedii Eurypidesa. Należałoby sobie życzyć, żeby nasze 
utwory były równie pełne pożytecznych pouczeń co dzieła tych poetów. 
Wówczas dałoby się może pogodzić z tragedią cały szereg znanych ze 
swej pobożności i swojej doktryny ludzi•, którzy ją w ostatnich cza
sach potępili, a którzy ocenialiby ją zapewne bardziej przychylnie, gdyby 
autorzy myśleli tyleż o pouczeniu widzów co o ich rozrywce, kierując 

się w ten sposób prawdziwym powołaniem tragedii. 

Przelożyl Janusz Lalewicz 

• Racine ma na myśli jansenistów z Port-Royal. 

B 

• 

• 

Lucien Goldmann 
ŚWIAT TRAGEDII RACINE' A 

z ogromnej literatury poświęconej tragedii można , jak się wydaje, 
wyłonić następującą hipotezę mniej lub bardziej wyraźnie sformuło

waną: pojęcie tragizmu łączy się w sposób istotny z pojęciem przezna
czenia, pojęciem fatum. I niewątpliwie taka definicja określa w sposób 
dostateczny dużą grupę utworów Air.chylosa, Sofoklesa, Szekspira, a tak
że Fedrę Racine'a. („.) Ale pojęcie przeznaczenia rozumianego jako 
niepojęte fatum rządzące egzystencją i czynami bohatera - pojęcie 

właściwe w zastosowaniu do Orestesa, Edypa, Makbeta lub Fedry, staje 
się w sposób oczywisty niewystarczające w odniesieniu do postaci Anty
gony, Andromaki, Junii lub Tytusa. 

W tych rozważaniach tragedią będziemy nazywać każdą sztukę o kon
flikcie bezwzględnie nierozwiązalnym, dramatem zaś nazwiemy każdą 

sztukę o konflikcie albo możliwym do rozwiązania (przynajmniej w pla
nie moralności), albo nie dającym się rozwiązać na skutek przypadko
wej interwencji jakiegoś czynnika, który - w świetle praw rządzących 
światem tego utworu - mógłby nie interweniować. 

Jeżeli przyjmiemy taką definicję, to nie tylko sztuki takie jak Cyd, 
Horacjusze, Polieukt, ale także Bajazet, Mitrydates, Estera i Atalia 
określone zostaną mianem dramatu, zaś terminu tragedia użyjemy je
dynie w odniesieniu do Brytannika, Bereniki, Fedry i w pewnym sensie 
do Andromaki. 

W świecie tych ostatnich utworów nie ma żadnej możliwości roz
wiązania konfliktów międzyludzkich, wobec których stoją Junia, Tytus, 
Fedra, a w pewnej mierze także Andromaka. 

FEDRA: Jeśli mnie nienawidzisz, nie mogę się skarżyć -
Moje prześladowania znosiłeś tak długo, 
A czytać w moim sercu nie było ci dane. 
Sama twoją nienawiść na siebie ściągałam: 
W kraju, w którym mieszkam, nie chciałam cię znosić, 
Jawnie i skrycie przeciw tobie występując, 
Pragnęłam, by nas morze od siebie dzieliło 
I zabroniłam nawet specjalnym zakazem 
Wymawiania przede mną twojego imienia. 
Jeżeli jednak karą mierzyć przewinienia, 
Jeśli nienawiść tylko nienawiść obudzi, 
To nie było kobiety, co bardziej na litość, 
A mniej na twoją wrogość by zasługiwała. 



W każdej tragedii występuje absolutny prymat pierwiastka moralnego 
nad egzystencjalnym, problemu jak być powinno nad problemem jak 
jest; tragedia przedstawia świat opanowany konfliktem wartości i wo
bec tego wszelkie próby odczytania jej przede wszystkim przez psy
chologię bohaterów prowadzą do nieporozumień i z góry skazane są na 
niepowodzenie. 

Konflikty „egoizmów", konflikty interesów lub namiętności nie są 

nigdy w swej istocie nierozwiązalne. Niemożność pogodzenia namięt

ności dwóch konkretnych postaci jest zawsze sprawą przypadku. 
Nie wystarczy jednak powiedzieć , że tragedia charakteryzuje się pry

matem moralności i konfliktem wartości, ponieważ świat dramatu rów
nie często bywa ześrodkowany wokół problemów moralnych. Trzeba do
dać, że w świecie tragicznym wartości i odpowiadające im żądania mo
ralne mają charakter absolutny, że rządzi nimi alternatywa wszystko 
albo nic, nie ma natomiast jakichkolwiek rozwiązań pośrednich, nie 
mają zastosowania pojęcia takie jak zbliżenie, gradacja, kompromis. 

Swiat tragiczny to świat bez odcieni; znane są w nim jedynie cnota 
i błąd; to świat, w którym nie ma ani stawania się, ani przejść, ani 
stopniowania („.) 

Zycie codzienne składa się z nieświadomości , egoistycznej ambicji, śle
pej namiętności, częściowych i zbliżonych realizacji , na poły spełnionych 
nadziei; ludzie zazwyczaj poddają się naciskowi swej codzienności lub 
znajdują konsolację w życiu wewnętrznym i w marzeniach. Codzienność 
jest zawiłą i wieloznaczną mieszaniną, która nigdy nie układa się 

w strukturę jasną i jednoznaczną. Dlatego też w życiu codziennym nie 
osiąga się nigdy owego niezwykle wysokiego progu świadomości i mo
ralnego rygoru, jakich wymaga świat tragedii. I oto dlaczego konflikty 
tragiczne są nierozwiązalne. Żądanie wartości absolutnych, żądanie pełni, 
jakie rządzi światem tragedii , pozostaje w krańcowej i niemożliwej do 
usunięcia sprzeczności ze światem kompromisu, względności, zasady 
„mniej więcej". 

A oto elementy składowe każdej tragedii: konflikt bezwzględnie nie
rozwiązalny, wynikający ze zderzenia się świata kompromisu, względ-

• 1o0 ~ * ;; „ •A•o•o*o•o•o•o00•0°0•.-..•A• ... ~630.oppp~••••••••••~v, 
FEDRA: Zrozumiałeś mnie aż nazbyt dobrze. 
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Powiedz :ałam ci dosyć, byś się nie pomylił. 
Trudno, znaj całą prawdę o szaleństwie Fedry. 
Więc - kocham. Ale nie myśl, że skoro cię kocham, 
Rozgrzeszam się i sama na siebie się zgadzam, 
Albo, że jad szaleństwa, które zamąciło 
Mi rozum, wspomagałam tchórzliwą słabością. 
Przez los na pomstę nieba wydana, odczuwam 
Do siebie więcej wstrętu niż ty do mnie wzgardy. 

ności, zasady „mniej więcej " - ze światem opanowanym żądaniem war
tości absolutnych, żądaniem pełni i rządzonym zasadą wszystko albo nic. 

Kto jednak stawia takie żądania wobec świata ? („ .) Odpowiedź jest 
tylko jedna, a prowadzi ona do najważniejszego czynnika śwata tragicz
nego: to fatum, transcendencja, Bóg. 

Z tego wyliczenia wybieramy termin ostatni jako najbardziej ścisły, 

pod warunkiem jednak, że w żadnym razie nie będziemy go rozumieli 
w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez taką lub inną religię. Tra
gedia nie jest bardziej związana z chrześcijaństwem aniżeli z religią 

helleńską, chociaż 'Bóg chrześcijański, podobnie jak bogowie helleńscy 

lub też bogowie jakiejkolwiek innej religii mogą przyjąć postać Boga 
tragicznego. Oto więc ostatni zasadniczy składnik tragedii ; konieczność 
obecności istoty, która żąda urzeczywistnienia sprawiedliwości absolut
nej i której obcy jest jakikolwiek kompromis; pod jej spojrzeniem roz-



grywa się wszelkie działanie. Tragedię można zdefiniować jako wido
wisko rozgrywające się pod nieustannym spojrzeniem bóstwa ( ... ) Bóstwo 
rządzące światem tragedii jest zaprzeczeniem Opatrzności, ponieważ 

nigdy nie wskazuje bohaterowi drogi, jaką winien obrać, aby zrealizo
wać życie autentyczne. Zawsze obecny, Bóg ten jest jednocześnie bogiem 
ukrytym, bogiem zawsze nieobecnym. 

Nakaz pogodzenia elementów krańcowo sprzecznych rządzi - od An
dromaki do Fedry - wszystkimi tragediami Racine'a. To, czego żądają 
bogowie, co jest jedyną racją życia bohatera, to pełnia, to jedność 

sprzeczności: życie Astianaxa i wierność Hektorowi dla Andromaki; ży
cie Brytannika i połączenie z nim - dla Junii, prawo rzymskie i mał
żeństwo z Bereniką - dla Tytusa, miłość do Hipolita i zachowanie 
dobrej sławy - dla Fedry. 

Tragedia XVII wieku wyraża konflikt między pseudomoralnością świa
ta ludzkiego (która jest moralnością wyboru) , a nową moralnością czło
wieka tragicznego, żyjącego pod spojrzeniem Boga; jest to moralnoś<" 

pełni i moralność odmowy. ' 
Dla bohatera tragicznego przejętego pragnieniem sprawiedliwości i czy

stości moralnej wszelkie działanie w świecie ludzi jest błędem świa

domym lub nieświadomym, zaś w świecie tragedii, świecie bez stopnio·
wania i odcieni oznacza ono grzech śmiertelny. Oto czemu rzeczywistą 
zawartością każdej tragedii Racine 'a jest zawsze to samo: „nawrócenie" 
bohatera i jego odmowa życia i świata - jedyny akt wolny i dopusz
czalny, jakiego może dokonać. 

Tak więc bohater tragiczny jest istotą żyjącą pod okiem Boga, okiem, 
które - jak mówi Lucacs - znając jedynie esencję nie zna przypadko
wości i niweczy wszystko co przypadkowe; okiem, dla którego tylko 
„cud" jest rzeczywisty ( ... ) W świecie tragedii postać bohatera jest -
od momentu nawrócenia - jedynie niewzruszoną potrzebą jasności, 

cudu. Jednak cud nie następuje, pozostaje sprzeczność, a życie staje się 
niemożliwe. 

Przelożyla Janina Pawlowiczowa 

' 
'Fo~o·o„o*o*o„o•A•o•o+.o•o•o•o•o~o·o•A.•a• ... 
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F'EDRA: Tu masz serce. Tu miecz twój powinien ugodzić. 
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Już niecierpliwie czeka zasłużonej kary. 
Uderz. A jeśli nie dość godne twego ciosu, 
Jeżeli nie żałujesz takiej słodkiej kary 
Lub krwią podłą nie chcesz kalać swojej dłoni, 
Zamiast ramienia użycz mi przynajmniej miecza. 
Daj! 

OD TŁUMACZA 

Przekłady starzeją się szybko, co jest szczególnie ważne - i szczegól
nie widoczne - w teatrze. Czytelnik może czytać stary tekst z pewnym 
dystansem i niejako w cudzysłowie; widz odbiera tekst mówiony ze sce
ny bezpośrednio - to, co słyszy, musi go poruszyć i przekonać natych
miast i bez cudzysłowu. Tekst, którego nie może odebrać od razu na 
serio, nie spełnia swojego zadania. Otóż tłumaczenie to także interpreta
cja, a więc częściowe i zniekształcone zawsze odwzorowanie oryginału -
co jest tym wyrażniej dostrzegalne, im bardziej język i kultura tłumacza 
oddalone są od kultury i języka, w którym powstał utwór oryginalny -
i każdy przekład nieuchronnie nosi na sobie piętno języka i epoki, któ
ra go wydała, z góry skazujące go na swego rodzaju tymczasowość. 
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Nikt nie pamięta już o dwóch dziewiętnastowiecznych tłumaczeniach 
Fedry, a jedyny od pięćdziesięciu lat przekład Boya odstrasza dziś czy
telników i reżyserów. Odstrasza archaizacją i dziwacznością języka, 

związaną po części z młodopolską tradycją, w której Boy wyrósł, a po 
części z jego indywidualnymi skłonnościami; razi przejaskrawionym, 
nieco krzykliwym patosem - zwłaszcza w zestawieniu z tak cenioną 
i podkreślaną przez współczesnych naturalnością i prostotą subtelnej 
poezji Racine'a; zniechęca niekiedy pewnym niedbalstwem językowym 
i wersyfikacyjnym - szczególnie współczesnego odbiorcę, dla którego 
sama forma tradycyjnego trzynastozgłoskowca rymowanego jest dość 
nużąca. Wady te w dużej mierze są naturalne ze względu na panującą 
wówczas tradycję tłumaczeń oraz na przyzwyczajenia i gusty jego od
biorców. Charakterystyczne dla wszystkich niemal dawnych przekła

dów udziwnianie słownictwa i składni, a niejednokrotnie znaczne odchy
lenia od sensu oryginału były wywołane koniecznością sprostania wy
mogom wersyfikacji. Dziś upodobanie do archaizacji minęło, a wiersz 
rymowany nie tylko przestał być niezbędny jako wykładnik poezji, ale 
wręcz stracił tę naturalność i atrakcyjność, jaką cieszył się jeszcze 
pięćdziesiąt lat temu. Zmieniły się też wymagania i kryteria stosowane 
wobec tłumaczeń. 

Obecny przekład został dokonany dla potrzeb określonego przedsta
wienia. To zadecydowało o jego założeniach. Zamierzeniem spektaklu 
było pokazanie Fedry w taki sposób, żeby stała się zajmująca i prze
konująca dla widza, wykształconego przede wszystkim przez literaturę 
i teatr XIX i XX-wieczny, a znacznie mniej oswojonego z XVII-wieczną 
tragedią francuską i jej sposobem ujmowania człowieka i świata. Cho
dziłoby przeto o wydobycie i podkreślenie tego, co Racine ma NAM do 
powiedzenia, co także dla nas jest żywe i wzruszające, pozostawienie 
natomiast w cieniu wszystkiego tego, co związane jest z XVII-wieczną 
kulturą francuską, a co dla nas jest już obce - nazbyt dziwne albo 
nazbyt niezrozumiałe. Oczywiście w ramach możliwości, wyznaczonych 
przez lojalność wobec autora i tekstu. Przy tłumaczeniu idzie naturalnie 
nie tyle o to CZYM się mówi, co o to, JAK się to wypowiada. Zabiegi 
tłi.;macza dotyczą bezpośrednio tylko językowej formy utworu, chociaż 
o tym CO zostało powiedziane decyduje, rzecz jasna - zwłaszcza w wy
padku dramatu - nie tylko przedmiot wypowiedzi, ale i słowa, w ja
kich się o nim mówi. 

FEDRA: Za późno. Zna już moją obłędną namiętność. 
Przekroczyłam granice surowej skromności. 
- Już się do mojej hańby przyznałam zwycięzcy 
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Założenia projektowanego spektaklu wyraziły się w tłumaczeniu -
najogólniej rzecz biorąc - w tendencji do posługiwania się językiem 

współczesnym, możliwie prostym i naturalnym. Archaizacja języka nie 
wydaje się być w tekście dramatycznym ani szczególnie potrzebna, 
ani korzystna. Mniej lub bardziej trafnie dobrana staropolska leksyka 
i składnia utrudnia odbiór, nie naprowadza natomiast na odpowiedni 
system kulturowy, jako że nie ma w polskiej tradycji językowej i lite
rackiej żadnego ekwiwalentu francuskiego klasycyzmu. A posmak da
wności jest doskonale widoczny w samej kompozycji utworu, w sposobie 
budowania wypowiedzi, w jej słownictwie i metaforyce, zdradzających 
określony sposób myślenia o świecie. Dokonane zostały nawet - ze 
względu na założenia spektaklu - pewne zabiegi modernizujące nie-
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znacznie językową i stylistyczną formę utworu. Przekład starał się 

wyeliminować lub zastąpić liczne eksklamacje, epitety i inwokacje, 
brzmiące dziś zbyt pompatycznie i sztucznie, redukować lub upraszczać 
zawiłości składni. Arsenał XVIl-wiecznej retoryki stał się dla nas w du
żej mierze obcy i nużący. Niezrozumiałe często bez komentarza liczne 
aluzje do mitologii i literatury starożytnej i oparte na tych aluzjach 
metafory i peryfrazy udawało się niekiedy uczynić łatwiejszymi w od
biorze - przez nazwanie wprost desygnatu jakiejś szczególnie zawiłej 
peryfrazy lub jej uproszczenie, przez rezygnację ze zbyt niejasnej me
tafory albo przez zastąpienie jej bardziej przejrzystą . Ograniczony 
został także zasób środków wersyfikacyjnych. Przekład został napisany 
wierszem trzynastozgłoskowym - ale nierymowanym. Przywykliśmy 
do braku rymu w poezji i nie jest on konieczny dla współczesnego od
biorcy. Z drugiej zaś strony rezygnacja z rymu pozwala znacznie swo
bodniej operować tworzywem językowym, co jest nader istotne ze 
względu na zwiększenie możliwości precyzyjnego oddania sensu oraz 
poetyckich efektów utworu . Zabiegi modernizujące, jakim poddany zos
tał tekst Racine'a ze względu na cele spektaklu, były - w założeniu 

przynajmniej - na tyle umiarkowane, by nie narazić przekładu na 
zarzut niewierności wobec oryginału, miały natomiast na celu uczynie
nie tekstu bardziej przejrzystym i przekonywającym dla współczesnego 
widza teatralnego. Zgodnie zresztą z postulatami samego Racine'a, który 
w przedmowie do Bereniki pisał, że „naczelną regułą" dla teatru 
jest „podobać się i poruszać widza". 

JANUSZ LALEWICZ 

FEDRA: Ty, co wiesz do jakiego doszłam pohańbienia, 
Wenus, już chyba dosyć mnie upokorzyłaś? 
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Nie zdołasz już posunąć dalej okrucieństwa. 
Odniosłaś pełny tryumf - wszystkie strzały celne. 
Umrzeć! Skoro od tylu udręk śmierć wyzwoli 
- Czyż tak wielkim nieszczęściem będzie przerwać życie? 

FEDRA: Gdzie się skryć? Chyba w mroku otchłani się schronię, 
W piekle? Wszak tam mój ojciec straszną urnę dzierży, 
Którą los jego dłoniom surowym powierzył. 
Minos przecież tam, w piekle, śmiertelnych osądza. 
Jakże cień jego zadrżeć musi w osłupieniu, 
Kiedy mu przed oblicze przyprowadzą córkę, 
Która musi się przyznać do tylu podłości 
I zbrodni - nawet w piekle być może nieznanych! 
Cóż powiesz, ojcze, widząc takie upodlenie? 
Jui widzę, jak ci urna straszna z rąk wypada. 
Widzę, jak szukasz w myśli jakiejś nowej kary, 
Żeby samemu stać się dla własnej krwi katem. 
Przebacz. Twoją rodzinę bóg okrutny zgubił -
Uznaj w szaleństwie córki jego mściwe dzieło. 

J:<'EDRA: Każda chwila jest cenna - słuchaj Tezeuszu. 
( ... ) 
Już dawno bym żelazem dni moje przecięła, 
Lecz cnotę wystawiłam na pastwę podejrzeń. 
Więc ci postanowiłam wyznać swoje winy 
I zejść między umarłych powolniejszą drogą. 
Wypiłam, żeby w moich krążyła tętnicach, 
Truciznę, którą tutaj Medea przywiozła. 
Już czuję, jak trucizna do serca przenika. 
Jakimś niesamowitym poraża je chłodem, 
Już jak przez mgłę jedynie oglądam niebiosa 
I śmierć, odbierając mo:m oczom światło, 

Swiatlu, które skaziłam, całą czystość wraca. 

Fragm enty Fedry w tłumaczeniu J. Lalewicza 

,..•-..+o•o•o•o•o+.o•o•o!Oo•o~o~o•o•o•o~o•o+:o+. 
~~w.~e•+o+++w~++we~+ 

17 



18 

DYREKTOR TECHNICZNY TEATRU: 
ZBIGNIEW JAWORSKI 

KIEROWN IK TECHNICZNY : 
MIROSLA W D ZIKl 
BRYGADIER SCE NY: 
TADEUSZ KACZMAREK 
GŁÓWNY ELEKTRYK : 
HENRYK JANOWSKI 
KIEROWNICY PRACOWNI : 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ: 
JÓZEF PRECKALO 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: 
W ANDA PRECKALO 
PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 
ZOFIA HEJNE 
PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 
MIECZYSLAW WOJCZY N SKI 
SZEWSKIEJ: 
MIKOŁAJ BRATASZ 
TAPICERSKIEJ: 
RYSZARD TKACZYK 
STOLARSKIEJ: 
MICHAL PRAJSNER 
MALARSKIEJ: 
TADEUSZ CHĄDZYNSKI 
MODELA TORS KI EJ: 
ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 
SL USARSKIEJ: 
EUGENlUSZ KRA WIEC 

W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

W. BOGUSLAWSKI - „HENRYK VI NA LOWACH" 
MOLIERE - „DON JUAN" 

W PRZYGOTOWANIU: 
L. KRUCZKOWSKI - „ PIERWSZY DZIEN WOLNOSCI" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 

J. RACINE - „FEDRA" 
W. KYRKLUND - „MEDEA Z MBONGO" 

W PRZY GOTO W ANIU: 
A. STRINDBERG - „ PELIKAN" 

S. I. WITKIEWICZ: „ NOWE WYZWOLENIE" 

' 

' ----
F NATJO/vAL I>E L'OPER 

Pla l<at J . Cocteau d o p rzed s tawieni a F edry w T heat re Natio nal d e l'Opern 



SPIS TRESCI: 

Kró tka kro n ik a 

J . Rac I n e, Przedmowa 

L. Goldma nn, $wiat tra gedii R acine·a 

Od tłumacza 

Fragm e n ty .. Fed ry· · 

6 

9 

13 

6, 9, 10, 12, 14, 16, 17 

Na s . 11, 13, 15 miedzioryty wg Girodeta (1801), Biblioteka Houghton, Camb1'idge. 

ZG „Ruch"' W-w. z. 87-70. C-4{720 Cena zł 4.-




