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Barok jest stylem, który świadomie wyczerpuje (czy pragnie wyczerpać) 

swoje możliwości i który graniczy ze swą własną karykaturą . (..) 

Barokowy jest końcowy etap każdej sztuki, gdy ta ujawnia i niszczy 

własne środki. 

Jorge Louis Borges, Powszechna historia nikczemności 

Prószyński i S-ka, Warszawa 1995 



Leo Spitzer 

Fedra jest idealnym przykładem tragedii barokowej, nie tylko z uwagi 

na styl, lecz i na zasadniczą koncepcje: (chociaż historycy literatury 

francuskiej zwykle tego nie mówią). Wystarczy tylko spojrzeć na 

bohaterke:, oddaną płonącej namie:tności, a jednocześnie w pełni tego 

świadomą, co pomnaża tylko jej cierpienia; na Tezeusza, bohaterskiego 

zabójce: potworów i szcze:śliwego kochanka, bezradnego wobec tych 

bogów, którzy sie: nim na pozór opiekują - królewskie istoty, wyniesione 

wysoko ponad zwykłych ludzi, a brodzące w ciemnościach swych 
namie:tności i ślepoty intelektualnej. („.) 

Skoro zaś rozdarty wewne:trznie charakter Fedry stał sie: w centrum 

dramatu, kiedy jego temat zmienił sie: z czystości, prześladowanej 

przez niezrozumiałe okrucieństwo bogów, w barokową Zerrissenheit 

(rozdarcie) postaci, w której duszy szaleje zesłany przez Boga 

potwór - wówczas także i posta( Hipolita musiała ulec przeobrażeniu; 

również on musi uczestniczy( w barokowej KreatiJrlichkeit (ne:dza 

stworzenia) Fedry: otrzymuje role: kochającego wbrew woli ojca, a wie:c 

obarczonego skazą (jakkolwiek niewielką), zgodnie z zasadą sceny 

barokowej, która w pełnym świetle umieszcza nie wzniosłość, lecz 

ułomność ludzką. („.) 

Rola zakochanego, przeznaczona dla Hipolita, to nie kompromis ze 

współczesnym społeczeństwem (jak na to wskazywałaby wątpliwej 

autentyczności anegdota o usprawiedliwianiu sie: Racine'a: „Ou'auraient 

dit nos petits-ma Tt res 7" [Co powiedzieliby nasi modnisie?]). 

W rzeczywistości Hipolita podkopuje jego czysta namie:tnośc, jaką płonie 

ku Arycji, tak samo jak Fedre: jej nieczysta namie:tnośC. („.) Miłość 

Hipolita jest uczuciem Fedry na mniejszą skale:. Racine wypowiada 

pesymistyczną krytyke: miłości, zarówno niewinnej, jak i grzesznej, 

krytyke: generalną, którą powtórzy później Proust. 

Leo Spitzer, Recit de Theramene. Sztuka interpretacji; t. I 

Ossolineum, Wrocław 1971 



Roland Barthes 

Zewne:trzne to obszar tego, co nie-tragiczne; zawiera ono trzy 

przestrzenie: śmierć, ucieczki::, Wydarzenie. Śmie re fizyczna nie zjawia 

sir:: nigdy w przestrzeni tragicznej, rzekomo ze wzgle:du na wymogi 

dobrego smaku. Naprawcie: jednak tym, co odrzuca dobry smak, zakazując 

pokazywanie śmierci cielesnej - jest składnik obcy tragedii, „nieczysty", 

gorszący wymiar rzeczywistości : gorszący dlatego, że nie należy do 

porządku je:zyka, który jest jedynym porządkiem tragedii. W tragedii 

nigdy sir:: nie umiera, ponieważ zawsze sir:: przemawia. I na odwrót 

- dla bohatera zejść ze sceny to tak czy inaczej umrzeć . Słowo 

„ wyjdzl", jakie Roksana rzuca Bajazetowi, to wyrok śmierci. Ten gest 

jest wzorem całego szeregu rozwiązań, gdzie katu dość odprawie czy 

oddalić ofiare:, aby pozbawi( ją życia, jakby samo zetknie:cie z obcym 

powietrzem miało ją porazić . Ileż rasynowskich ofiar tak umiera, bo nie 

chroni ich już miejsce tragedii, gdzie przecież - jak twierdzą - znosili 

śmiertelne cierpienia (Brytannik, Bajazet, Hipolit). Dobrym obrazem 

śmierci umieszczonej na zewnątrz miejsca, gdzie ofiara ginie powoli, bo 

brak jej powietrza tragedii, jest Wschód z Bereniki, gdzie bohaterowie 

wzywani są nieustannie w nie-tragiczne. Mówiąc ogólniej, człowiek 



Racine'a n ud z i się, jeśli go usuną( z przestrzeni tragedii : przestrzeń 

rzeczywistą odczuwa jako szereg więzów i ograniczeń (Orestes, Antioch, 

Hipolit). Nuda jest tu niewątpliwie równoważnikiem śmierc i: albowiem każde 

postępowanie, które wstrzymuje mowę, sprawia , że zamiera także życie . 

Drugą przestrzenią zewnętrzną jest ucieczka. Po imieniu nazywa ją 

tyl ko niska warstwa domowników; powiernicy i słudzy (Akomat, Zares) 

nieustannie doradzają bohaterowi uc i eczkę na jednym z niezliczonych 

statków, które krążą po wszystkich niemal tragediach rasynowskich, 

chcąc mu ukazac, jak blisko i łatwo byłoby tragedii zaprzeczy(. 

(U Racine 'a jest tylko jeden statek-więzienie, na którym więziona Eryfila 

zakochuje się w swym uwodzicielu) . Świat zewnętrzny jest zresztą 
przestrzen i ą rytualnie zastrzeżoną, to znaczy określoną i przeznaczoną 

wszystkim, którzy nie biorą prawdziwego udziału w tragedii. Jest 

to więc jakby getto, ale odwrócone: tabu odnosi się do otwarcia 

przestrzeni, przywilejem jest zaś zamknięcie czy ograniczenie. Tam 

dążą i stamtąd powracają tłumy powierników, domowników, posłańców, 

matron, strażników, których zadaniem - dostarczy( tragedii wydarzeń . 

Wejścia i wyjścia tych osób to zwykłe czynności, nie zaś - znaki. 

W nieskończonym i jałowym konklawe, jakim jest każda tragedia, 

pozostają one usłużnymi, dyskretnymi pomornikami, którzy osłaniają 

, bohaterów przed bezczeszczącym zetknięciem z rzeczyw i stośc i ą , 

oszczędzając im trywialnej kuchni działania i przekazując wydarzenia już 

ozdobione, sprowadzone do czystej przyczyny. Jest to trzecia funkcja 

przestrzeni zewnętrznej: utrzymuje ona jakby działanie w kwarantannie, 

gdzie dotrze( mogą tylko osoby neutralne, których zadaniem jest 

selekcja wydarzeń, wyciśnięcie z każdego esencji tragicznej i wniesienie 

na scenę jedynie cząstki zewnętrzności : zewnętrzności oczyszczonej 

pod postacią wiadomości albo uszlachetnionej pod postacią opowiadania 

(o bitwie, samobójstwie, powrocie, zabójstwie, uczcie, cudzie). Bowiem 

wobec porządku języka , którym jest tragedia, wszelkie działanie musi 

poz os tac samą nieczystością . 

Nic zresztą nie ukazuje lepiej fizycznej odmienności obu przestrzeni -

wewnętrznej i zewnętrznej - niż osobliwe zjawisko czasowego rozziewu, 

które Racine dobrze opisał w Bajazecie. Między czasem zewnętrznym 

a czasem płynącym w zamknięciu jest jeszcze czas przekazu, tak że 
nigdy nie wiadomo na pewno, czy zdarzenie, które bohaterowie otrzymali 

do wiadomości, było dokładnie tym samym, jakie miało miejsce. Słowem , 
zdarzenie zewnętrzne nie jest nigdy z a kończone, nie przekształca 
się bez reszty w czystą przyczynę . Zamknięty w Przedpokoju bohater, 

który jedyną pożywkę działania otrzymuje od powiernika, skazany 

został na nieuchronną niepewnośc . B r a k u j e mu właściwie wydarzenia; 

o jeden czas jest zawsze za dużo, o czas przestrzeni właśnie ; ten 

einsteinowski niemal problem buduje większośc działań tragicznych. 

W sumie topografia rasynowska jest zbieżna : wszystko prowadzi do 

miejsca tragedii , lecz wszystko w nim także grzęźnie. Miejsce tragiczne 

jest miejscem zdrętwiał ości, miejscem grozy , ściśniętym między 

dwa lęki, dwa fantazmy: przestrzeni i głębi. 

Roland Barthes, Człowiek Racine 'a 

[w:] Hit i znak, PIW, Warszawa 1970 



Georges Poulet 

Je crains de me connai'fre en /'etat otJ je suis. 

[Boje się poznać stan mojej duszy.} 

Ezęsto u rasynowskiego bohatera mieszają się ze sobą pożądanie 

i strach wobec tego samego przedmiotu. Przedmiotem tym jest samo j a 

człowieka, u którego pojawia się to podwójne uczucie. 

Jakakolwiek byłaby zewnętrzna czy wewnętrzna sytuacja, w której 

się znajduję, jakikolwiek byłby mój gniew, moja ambicja, moja żądza czy 

mój lęk, ja, który mówię, który obcym i przerwanym głosem zwierzam 

się sobie samemu lub memu powiernikowi, stwierdzam, że w stosunku 

do istoty, którą jestem, płonę namiętną ciekawością, ciekawością, 

z którą równa( się może jedynie przerażenie na myśl, że mógłbym tę 

ciekawoś( zaspokoi(. Czym byłem przed tą chwilą wyznania? Może przez 

długi czas żyłem bez tej dręczącej ciekawości? A może odwrotnie, 

czułem, jak narastała we mnie, dniami czy latami, trwoga, jaką napawa 

mnie zbliżanie się chwili, w której się dowiem, kim jes tern? Zdarza się 

bowiem, że przyszłej chwili olśnienia towarzyszą przepowiednie , które 

czynią tę chwilę straszną . Wydaje się,-że znajomoś( siebie nie tylko 



przynosi osobie, która tego doświadcza, uświadomienie nieszcz~ścia, ale 

w dodatku przyśpiesza jeszcze jego nadejście . („.) 

Za pytaniem: kim jestem? - kryje s i ~ zatem pytan ie jeszcze 

poważniejsze, pytanie mające zw i ązek z przerażającą niemożnością 

ustalenia związku mi~dzy dwiema wersjami samego siebie, które 

umysł konfrontuje w porządku różnych czasów. Rasynowska tragedia 

opiera si~. w cz~śc i przynajmniej, na owej n i ezrozumiałej rozbieżności, 

która pojawia si~ w świadomości bohatera , kiedy sytuacja zmusza go 

nagle do porównania dwóch nie dających si~ pogodz ie momentów jego 

własnej czasowości . Czy jes t em zarazem tym, kim jestem i tym, kim 

byłem? Wydaje si~ to niemożliwe. A i niewiele ł atwiej uwierzy( można , 

bym kolejno był dwiema tak jawnie niepodobnymi istotami . Widząc 

zatem, że nie j estem w stanie połączy( si~ z sobą samym, że nie 

mag~ dostrzec jakiegokolwiek podobieństwa m i ~dzy nieznaną osobą, 

j~ką jestem, a dobrze mi znanym ja, od którego zostałem raptownie 

odłączony, czuj~ si~ naraz tak, jakbym si~ zgub i ł, nie na zewnątrz, 

to jest w otaczającym świecie , ale na obszarze mego wewn~trznego 

istnienia, który stał si~ niezwykły i niebezpieczny . A z racji tej 

niepewnośc i pytanie : kim jestem? przemienia si~ wówczas w pytanie 

jeszcze bardziej niepokojące : gdzie jestem? Pytanie sta le 

powracające w rasynowskim teatrze : 

Ou suis -je 7 De Baal ne vois-je pas le pretre? 

[Gdzie jestem? Czyż Baala nie widzę kapłana?} 

Ou suis-je? O trahison, o reine infortunee/ 

D'armes et d'ennemis je suis environnee. 

[Gdzie jestem? O zdrado, o królowo nieszczęsna/ 

Orężem i nieprzyjaciółmi jestem otoczona.} 



Logicznym naste:pstwem niepewności rasynowskiego bohatera jest 

niemożność określenia nie tylko chwili, którą przeżywa, ale także 

miejsca, w którym sie: znajduje. Jego niewiedza dotyczy przestrzeni, 

w każdym razie przestrzeni wewne:trznej. Kiedy uświadamia sobie 

- poprzez niebezpieczeństwo, skandal, gwałtowne olśnienie myśli czy 

objawienie swej tajemnej istoty - własne j a, widzi, że znalazł sie: 

w nie znanej mu krainie. Namie:tnośc i jej bezpośrednie naste:pstwo 

- nowa percepcja samego siebie - przynoszą w efekcie dziwne uczucie 

obcości. Oto miast żyf. ciesząc sie: wzgle:dnym bezpieczeństwem bohater 

nagle został otoczony „ore:żem i nieprzyjaciółmi". Ale ten wrogi świat 

nie jest po prostu światem zewne:trznym. Przeniesiony magiczną mocą 

namie:tności w nie znane mu obszary samego siebie, rasynowski bohater 

musi uznaf. sie: za zbłąkanego w swej własnej głe:bi. („.) 

Rzecz szczególna i zgoła przeciwna temu, czego wielokrotnie nauczała 

dawna krytyka - akt samouświadomienia nie przynosi bohaterowi 

rasynowskiemu wie:cej światła. Zachodzi raczej coś odwrotnego. Pojąc 

siebie, odkryf. samego siebie - to pobłądzi(. Im głe:biej rasynowski 

bohater wnika w swe wne:trze, tym bardziej oddala sie: jego myśl od 

oświetlonej strefy, gdzie dotąd zdawała sie: spoczywa( świadomośf. 

samego siebie. Dowiedzie( sie:, kim sie: jest, nie znaczy osiągną( jasnośf.: 

to zanurzy( sie: w ciemnościach, to utracie dobrze znany obraz, do 

którego człowiek był przywiązany i z którym bezpiecznie mu sie: 

żyło, to wejśc na ten obszar ducha, gdzie nie ma już nic pewnego. Dla 

Racine'a zatem znajomośc samego siebie nie jest wiedzą jasną i wyraźną; 

to domena świadomości mrocznej. (...) 

Oczywiście fakt, że igraszki trafu i namie:tności wywołują zmieszanie 

bohatera, jest zupełnie naturalny i nie zasługuje na wie:kszą uwage:. 

Warto jednak odnotowaf., że zaniepokojona osoba jest głe:boko 

świadoma swego niepokoju, chof. ta świadomośc nie pozwala jej 



przezwycięży( uczucia zmieszania . Z jednej strony, bez interwencji 

namiętności nie doszłoby do tak intensywnej percepcji samego siebie . 

Pożądanie, niebezpieczeństwo, zdurnienie pełnią tu rolę galwanizatora 

świadomości. Lecz z drugiej strony ta sarna postawiona w stan alarmu 

świadornośc tkwi na poły w oparach i dreszczach namiętności. Oglądając 

siebie w zwierciadle bohater rasynowski dostrzega jedynie obraz 
zmącony . („.) 

Najbardziej dobitnym wyrazem tej niespokojnej świadomości są wyrzuty 

sumienia. Im bardziej świadomy siebie staje się bohater rasynowski , tym 

bardziej nienawistny jest mu jego własny obraz z wolna nabierający 

wyrazistych rysów. Z jednej strony nie może on znieś( siebie samego, 

gdyż zna się aż nadto. Ale z drugiej strony sarnoświadornośc człowieka 

owładniętego wstydem i odrazą rodzi jeszcze większy niepokój, który 

z kolei na tę świadornośc oddziałuje . Dla tego, kto siebie widzi i sądzi, 

obsesyjna obecnoś( popełnionych występków stanowi zarazem pomoc 

i przeszkodę . Pomoc, gdyż nie pamiętając o swych zbrodniach nie 

zdołałby ustali(, jak wielkim jest zbrodniarzem; przeszkodę natomiast, 

gdyż uporczywa koncentracja umysłowa na jakiejś szczególnej przewinie 

utrudni mu by( może zbadanie całej głębi swego znieprawienia . Tu 

leży bez wątpienia przyczyna zachwiania równowagi umysłu , czego 

doświadcza Fedra. Gdybyż była winna jedynie namiętności do Hipolita' 

Ale poprzez tę zbrodnię, bardziej popełnioną w marzeniach niż 

rzeczywistą, pojawiają się oto inne zbrodnie, przyszłe lub przeszłe, 

zbrodnie odziedziczone i zbrodnie możliwe, maskowane poniekąd przez 

obsesje kazirodczą, a z drugiej strony przez tę obsesję ujawniane. 

W rezultacie rasynowski bohater nie wie w rzeczywistości co jest wart 

ani czym jest , ponieważ nie wie, w jakiej mierze jest odpowiedzialny 

za tysiąc nieszczęśc, które bądź miały już miejsce, bądź grożą 

spełnieniem . Jest powiązany - ale w sposób niejasny, nie bezpośrednio 

- z mnogością grzechów popełnionych i nie popełnionych . Innymi słowy, 



to, czego nie może określi( w swojej świadomości w chwili popełniania 

danej zbrodni, to stopień zepsucia własnej natury i głe:bokie intencje 

serca. („. ) 

Nic nie może zmieni( położenia człowieka. Z jednej strony milczenie 

bogów odbiera wszelką szanse: uniewinnienia, z drugiej, gdyby nawet 

poważył sie: na krok rozpaczliwy i wziął na siebie zbrodnie: bogów, nic 

by na tym nie zyskał . Uznając bowiem bogów za prawdziwych sprawców 

danej zbrodni, uznałby ich zarazem za sprawców wszystkich zbrodni . 

Jedna plama wystarczy, by na zawsze zbruka( źródło dobra. Co gorsza, 

jeżel i bogowie są źródłem zła, są oni złym źródłem i wszystko od 

nich pochodzi. a zatem wszystko jest złe . Nie sposób uciec przed tym 

dylematem. Czy bogowie be:dą winni czy niewinni, człowiek jest zawsze 

winien, albo z racji swych własnych uczynków, albo dlatego że jest 

skażony, zanim jeszcze popełni zbrodnie:. przez sam akt. który obdarza 

go życiem , akt, który może okaz ac sie: zły . („. ) 

Przez całe życie prześladuje pisarza temat „gniewu niebios"; przez 

całe życie Racine wyrażał ustami swych postaci dwuznaczny charakter 

związku łączącego człowieka z bóstwem. To na krańcach tego związku, 

w samym akcie stworzenia powtarzanym niezmordowanie w każdej chwili 

ludzkiej egzystencji leży, w przekonaniu Racine'a, coś zasadniczego 

i tajemniczego, coś, czego tajemnice: człowiek pragnąłby pozna(, gdyż 

tajemnica ta jego właśnie w najwyższym stopniu dotyczy. Co sie: dzieje 

w głe:bi człowieka, w najodleglejszym punkcie, tam gdzie w sposób 

niepoje:ty akt Stwórcy łączy sie: z wyłanianiem sie: stwarzanego życia? 

Co właściwie zostaje przekazane i co w sposób katastrofalny ulega 

skażeniu? Czy w chwili kiedy Bóg mnie stwarza, udzielona mu siła boska 

przekształca sie: mocą mego własnego czynu w akt zbrodniczy i akt ten 

przekształca mą czystą nature: w nature: skażoną? Czy jestem istotą, 

która w miare:, jak Bóg ją stwarza, ulega skażeniu i wyradza sie:? Taki 

jest sens myśli jansenistycznej : boskośc jest nieustannie brukana przez 

człowieka, i to nie tylko w chwili, gdy w swych czynach człowiek ten 

okazuje sie: zbrodniarzem, lecz u samego źródła jego istnienia, jak gdyby 

istnienie to ulegało zatruciu w miare: trwania. Nie ulega wątpliwości, że 

taki właśnie jest pogląd Antoine'a Arnauld, w oczach którego Fedra 

jest istotą ludzką porzuconą przez Boga na pastwe: przewrotności 

swego serca. Jest to przewrotnośc fundamentalna. druga natura. 

którą w poruszeniach świadomości owładnie:tej przerażeniem na myśl 

o odkryciu w sobie potwora, rasynowski bohater rozpoznaje w swym 

wne:trzu, widząc, że jest to wne:trze prawdziwe. 

Georges Poutet , Racine, poeta mrocznych jasności 

[w :] Metamorfozy czasu, PIW, Warszawa 1977 



Zabawna igraszka konwencji literackichl Racine przedstawia dzisiaj, dla 

powierzchownego sądu czytelników, przede wszystkim klasyczny umiar, 

chłodną gładkość wysłowienia , wytworna czułość sentymentów, koturn; 

jakże bardzo czym innym był on w oczach publiczności XVll-go wieku! 

Dla niej, Racine wnos i ł na scenę płomień niepohamowanej namiętności, 

nieznaną dotąd gwałtowność i brutalność wyrazu, realizm i prostotę . („. ) 

Dla wielu smaków, był to pokarm o wiele za ostry ; toteż, Racine l i czył 

tyluż gorących wyznawców co wrogów, a całej jego karierze teatralnej 

towarzyszyła namiętna walka . I współcześni sądzili dobrze; wszystko 

to, co oni widzieli, mieści się w istocie w tragediach Racine'a ; tylko - jak 

w ogóle arcydzieła dawnych epok - sztuki te mają to do siebie, ze trzeba 

się nauczyć je czytać, trzeba je tłumaczyć niejako na nasz język duchowy. 

A transpozycja ta wewnętrzna musi tu iść głębiej niż w innych rodzajach 

utworów, ile ze, w teatrze, konwencje dalej sięgały i bardziej były 

despotyczne niż gdziekolwiek indziej . („. ) 

Tadeusz Boy-Żeleński, Od tłumacza 

[w :] Jean Baptiste Racine, Fedra, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002 

Fedra otwiera usta. Lecz nie znajduje słów. Po chwili. 

FEDRA Jesteś skurwysynem bez sercal 

HIPOLIT Dokładnie. 

Fedra zbiera siE: do wyjścia. 

HIPOLIT Fedra. 

FEDRA (patrzy na niego) 

HIPOLIT Idź do lekarza. Mam gonoreę . 

Fedra otwiera usta. Nic nie mówi. 

HIPOLIT Teraz mnie nienawidzisz? 

Fedra próbuje mówić. Długa cisza. Wreszcie 

FEDRA Nie. Dlaczego ty mnie nienawidzisz? 

HIPOLIT Bo sama się nienawidzisz. 

Fedra wychodzi. 

Sarah Kane, Hifośf Fedry, fragment sceny IV 

w przekładzie Michała Zadary 
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Fedra Jeana Racine'a w 1873 roku 

Fedrę Jeana Racine'a wystawił teatr krakowski po raz pierwszy w 1829 roku w końcowym okresie 
antrepryzy Jacka Kluszewskiego. Wielki tryumf odniósł dramat francuskiego klasyka podczas 
dyrekcji Stanisława Koźmiana w roku 1879. Przedstawienie było jednym z niewielu powrotów 
do repertuaru „dawnego" w teatrze zdominowanym przez sztuki współczesnych autorów. 
Krytycy nie szczędzili pochwał dyrekcji i artystom za wybór „mitologicznego" tematu i wielką 
pieczołowitość włożoną w przygotowanie premiery. Przedstawienie otrzymało nowe dekoracje 
i kostiumy. Grająca tytułową rolę Antonina Hoffmann została wysłana do Wiednia, by poznać 
sposób interpretacji wielkiej tragiczki Charlotty Wolter kreującej rolę Fedry w Burgtheater. 

„Wyznajemy, że ujrzawszy zapowiadaną na afiszu tę najprzedniejszą tragedię Racine'a, przetarliśmy 
oczy, nie będąc pewni, czy to na jawie albo we śnie. Po Sardou, Augier, po Dumasie, powrót 
do Racine'a stał się nam niezrozumiałym, chybabyśmy uwierzyli w reakcję smaku. Czy tak jest 
w samej rzeczy, albo tylko grymas chwilowy - zobaczymy. 
I ujrzeliśmy na scenie naszej zapomniane postacie starożytnego świata, których francuska szkoła 
tak zwana klasyczna, wcale wstydzić się nie potrzebuje, chociaż ją okrzyczano za fałszerkę historii 
rodzaju ludzkiego i życia ludzkiego, dzięki licznym plagiatom i naśladowcom, co nam ją w niesmak 
obrócili. Wprawdzie zrozumienie Fedry Racinowej, bliskiej powinowactwem myśli i poglądów 
Eurypidesowym utworom, utrudnione nam zostało brakiem znajomości w dzisiejszym pokoleniu 
starożytności greckich i mitologii greckiej, i legend greckich, niezbędnego dawniej warunku 
wykształcenia umysłowego, tak iż dla publiczności, której dzieje i charaktery bohaterów i rodów 
greckich obcymi są, mnóstwo Racinowych piękności ginie niepostrzeżonych. Wszelako, choćby 
to tylko, co prawdziwie ludzkiego jest w Fedrze Racine'a, uczucia i namiętności, jakimi miotane 
jest serce po wszystkie wieki i czasy, nakreślone tak wydatnymi rysami, nie mogło mimo trudnej 
dla nas dziś formy pozostać bez potężnego wrażenia. 
Tegoroczną Fedrę byłby taki Dumas albo mu podobny wcale innymi prowadził torami, i ukazałby 
nam namiętność w całej jej nagiej ohydzie.( ... ) 
Zarzucano klasykom francuskim, ( ... ) że wykończenie formy zabiło w nich swobodę ducha, że 
prawidłami spętali nieokiełznany polot natchnienia. Ale dziś przy naszej swobodzie konstrukcji, 
a zaniedbaniu formy, do takich dochodzimy ostateczności, iż dramaty teraźniejsze przestają 

być niekiedy organiczną całością, a stają się jakby zbiorem portretów wziętych z albumu albo 
szeregiem sylwetek, w których upatrujemy podobieństwa do ludzi codziennie spotykanych 
i jedynie przez to nas zajmujących; co do formy zaś i języka, nie sadzimy się już na pełne i okrągłe 
okresy, a natomiast staramy się, aby mowa była zaprawna tylko pieprzykiem szczypiącym albo 
schodziła do trywialności powszechnego życia.( ... ) 
Takie dzieła dramatyczne jak Fedra wymagają ścisłości, że tak powiem archeologicznej, która 
powinna nosić na sobie piętno swojego czasu.( ... ) 

Antonina Hoffmann w nieznanej roli 

Zdając sprawę z odegrania Fedry wymienić nam należy artystów, którzy w niej wzięli udział. 
Tezeusza grał p. Benda, Fedrę p. Hoffmannowa, Hipolita p. Leszczyński, Teremena p. Rychter, 
Arycję p. Bendówna, Enonę p. Wolska, Ismenę p. Kwiecińska, Penopę p. Wojnowska. Pani 
Hoffmannowa obrała sobie rolę Fedry na prawdziwy popis, bo był to jej wieczór benefisowy. 
Obsypano ją kwiatami i ofiarowano jej wieniec srebrny, na którego każdym listku wypisano 
jej znakomite role. Nie liczyliśmy listków, ale wieniec był gęsty. Oddała ona tę rolę w takim jej 

pojęciu, iż miała na pamięci ciągle, że żądza, która ją pali, nie jest w niej, lecz poza nią; opiera się 
jej, ale ulega jej demonicznej przewadze. Więcej tam boleści niż namiętności i dla tego najsilniej 
oddany został i najwspanialej koniec czwartego aktu, gdy Fedra zwraca się z wyrzutami do 
swojej powiernicy Enony, ją obwiniając i wyklinając. Odpowiednio też do myśli autora pojęła 
p. Hoffmannowa, że Fedra jest ofiarą nie tyle własnej ułomności, co zemsty bogów. Dlatego walka, 
jaka się toczy w jej łonie, uwydatnia się przede wszystkim boleścią i grozą. Tylko wtedy, gdy jędza 
zazdrości owładnęła odepchniętą, wyrywa się z piersi Fedry potok ognisty złorzeczeń. ( ... ) 
W ogóle całe przedstawienie było tak wykończone, okrągłe, jednolite, nie spaczone żadnym 
usterkiem by najdrobniejszym, żadnym fałszywym tonem, że poważny nastrój słuchaczy nigdzie 
nie zadraśnięty wtórował współczuciem całemu tragicznemu przebiegowi tego znakomitego 
utworu scenicznego:' 

„Czas" 1873, nr 34 

„Najulubieńszym przedmiotem naszych współczesnych pisarzy dramatycznych, szczególniej 
francuskich, jest naga rzeczywistość, są nasze stosunki społeczne i towarzyskie, ale z jaskrawym 
uwydatnieniem wszystkich tych stron, które z nie najgłębszych tajników wiecznie prawdziwej 
natury ludzkiej, lecz z fałszywych i naturalnych stosunków naszych czy to np. z potarganych 
pewnych więzów społecznych, czy ze skrzywionego wychowania, czy z innych powodów 
wynikają.( ... ) Otóż wobec tego panującego dziś w literaturze dramatycznej jaskrawego realizmu, 
wobec kreślonej nam dosadnie i bez wszelkiej ułudy rzeczywistości, każda sztuka, która nas od 
tej rzeczywistości .odrywa, która nerwów na tortury nie wystawia, a ludzi nam i świat w wyższym 
idealniejszym świetle przedstawia, musi działać na umysł i na smak publiczności zbawiennie 
i uspokajająco. ( .. . ) 
Że pani Hoffmann jest znakomitą artystką to wiemy dawno, ale że wielki talent jej jest oraz tak 
wszechstronnym, tego najlepszym dowodem rola Fedry. Artystka, która zdolną jest grać i to 
grać znakomicie Beatrix Cenci Słowackiego i Fedrę Racine'a, musi mieć niezwykłe usposobienie 
artystyczne. Jak tu łatwo przekroczyć granicę, jak łatwo w cieniowaniu namiętności przestać 
być klasyczną, pani Hoffmann umiała wszędzie utrzymać właściwe granice, nie była nigdzie 
nadludzką, nigdzie nadto namiętną. ( ... ) Zrozumienie całej roli było dobre, ale w ogóle 
brakowało dwóch rzeczy, którymi natura nie obdarzyła pani Hoffmann dość silnego do takiej 
tragedii głosu i rysów klasycznych. Tym większa zasługa artystki, że te ujemne strony umiała 
zastąpić rozumną grą:' 

„Przegląd Polski" 1873, nr 27 

opracowała Elżbieta Bińczycka 




