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I w C'ią~u inastęprl()'·ch trzech lat napisze dwa arcydzieła: „Ifigenię" i „FedTę".
Ale i Racine, IPO „Fedme" (1677), 12:ry·wa z teatrem, choć
jest u ~zyitu sławy i w zenicie swej sily twórczej. Czemu?
Zrazu rezygna<:ję tę Numaczono nawrotem do ja.nsenitzmu
wczesnej młodości!. Niewątpliwie, .motyw religijny 9deg·rał
pe'WIIlą rolę w owym momende iJ'rzełoimowym i w 'później
szym zacłwwaniu"'Racilile'a. Ale .·rolla ta qyła bardzo skromna, żeby nie powie<lrzieć tajemna. W rzeczywistości Racine
całą swą dewocję ulokował nie w Bogu, ani1 w dolktrynie
Port-Royalu, lecz w ooobie IJudwitka XIV:. Z chwilą bowiem gdy król m ianowal .g o oficjalnym dziejopisem mo·n archii Racine, •k tóry od czterech lart; lbył już członkiem
Akademii Frnnouskiej, :pootalilowilł ustatikować się ostatecznie. żeni się z dobrze urodzoną palilJilą, rów.nie bogatą, jak
głupią, która uroooi mu siedlrnioro dzileci. Wchodzi w skład
elity dworskiej, obejmując poza h'isitortiografią zaszezytne
funkcje sekretairza królewskiego i strażnika komnaty królewiSkiej. Ma świebny aipaTTtament w Wersalu, bywa u Marly, gdzie zabawi1a l~rą ktrióla ii jego przyjaciórkę, panią
de Maillltenon. WyrzekllSzy się .teatru, .nie wyrzekł się literatury: opracowiu je diwie edycje swoich· dziel- 'zebrany'ch,
'Il.a zamówienie pani de Mainten0JI1 pisze „Esther" i „Athalię" dfa szlachcianek z arystokratycznej · SJZkoły Saint-Cyr,
koID1Ponuje lilbretta do trzech oper Lulli'ego. Ale to jest
tylko margilnes. Milino prizejściowe okresy 111iela'l'ki krolewskiej, Radne lkończy swój żywot w dootatku i dos·tojeń
stwie; umiera w r. 1·699, zamykając Wielkie Stulecie historii Fra1I1cji.

II.
Jednakże, pod powłoką dwor.z.anina., dostojnika i ofiCjalnego pisarza krył się geniatlny poeta, na peWll'lo' największy
poeta przedrewolucyjnej Francji. Twórczość Racine'a jest
najwyilszym szczytem 1p obarokowego klasycyunu, po k,tórym następuje osiemnasitowieczny schyłek pseudoklasyczme wariacje, epigońskie p()IW'1;ór;ki, :pięcioalkto':'."e „piły",
napuszOJile i wyprane z :poe2lji. Oczywiście, wierny nak.arzom
swojej epoki.i, Racilne był zapatrzony w wielkie wwry tragedii antycmiej. W śwych przedmowach odwołuje się ustawic:z.nie do „Poetyki•"
ArystoteleiSa,
obfi,tymi cytatami
z greckich i rzymskich aiutorów uzasadinia swą inlterpr~ta- .
cję tematów i wątlroów mitologii
li historii s.tarnżytnej .
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W tragediach [przestrzeg·a skxupu1latmie ·e.asad i reguł kOIIl·wencli klasycznej. W 1Stocie jediiak· traktude je jako ramy
formalne. I
ramach itych kreuje własny świ~t wewnętrz
ny, właiSny por7Jądek morallily ~ psychologiC7.l!ly. biegunowo
przeciwny w stosunku do świata i 1POrz.ądku tra,gedii .an„
·tycznej. Pode.z.as bowiem gdy w tragedii Greków fatum determifilujące looy bohaterów jest potęg'ą zewnętr7lnią, nad'rzędną i tajemniczą wo1ą Opatrzności, u Racine'a owo fa•
·tum tkwi we wnętrzu . bohatera, w jego świadomości, stanowiąc j.ej sk!ładnik organic:z.ny. Jest to nami.ębność, struktura główna jaźni 1niereflek1Syjnej , źródll:o energii fatalnej
i twórczej, ~tóra decyduje o tym, czym jest człowiek ~
każdym momencie życia . Namiętność racine'owslka jest tym,
co d:zlisiaj · inazywaimy kOID1Pleksem, obsesją, urazem pierwotnym czy archetypem. Racilne, :wychowanek jansenistów,
wie, że nami.ętmość tikwi korzeniami w podświadomości. AiJ.e
Racine, poeta iklasyc=ej j.asności i wspókzesny Kartezjusza, wydobywa ją na światło reflek>syjnej samowiedzy, stawia ją oko w oko z bohaterem i lkaże im się zmierzyć
w konfli!k.cie moralnym. W konflikcie między demo nem
namiętności a poczuciem wollmości wewnętrzmej.
Gdyż wbrew 1
p ozorom namiętność nie ujaramia bez .reszty człowieka racine'owiSkiego. Wprawdzie rządzi nim ona
i wairunkuje wszy~tktie jego czyny, a.le ntle dzi eje się to bez
jego przyz-wolenia. Człowiek zachowuje swobodę w y bocu,
tym większą, że Racine uprzytamnia mu narturę jego naimiętności miłość, nienawiść, żądza, zem&ta, władza, ambicja - a by mógł ją zdominować i przezwyciężyć, a więc
tym samym świadomie ddkonać wyboru. Jeśli wybiera
i niejako afirmuje dręczącą go namiętność, to dlatego że
stanowi ona ognisko jego świadomości, jej organi~ujące
jądro, seniS istnienia, tragicz.nie wzmożone poczucie życia.
Wybór ten nie Ódbywa się bez walki, której tragizm polega
na tym, że jej wynik jest przesądzony: - bohater raci'ne'owski wie, iż namiętność niesie mu nieuchronną za-

w

·'

gl<>.dę.

Racine zlaicyzował los człowieka, unlezal.eżnil go od mistycznej woli nadrzędnej, fatum umieścił w frra::jonalnych
głębiach świadomości, ale też ocalił jego godność lu&ką
dlając mu narzęd'zie walki z samym sobą swobodę wybor u i decyZJji•. I co za tym idizie - obariczając go ca~ko
witą odpowiedzialnością za własny loo. Raoime jest nie
tylko :prekursorem nowożytnej psychologii głębi, ale i podobnie ja!k jego współczesny Pascal - rziwiastunem egzystencjonalnej w~ji człowiek.a.
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Praiwda o c.złowieklu w rtrngedi'i Raciine'a inie klóci się
z poezją. Plrzeciwinie - uchW)"Cona i oddana nie w dy·s dwrsie, lecz w najgiłębs.zym doświadczeniu uc2luciowym, staje
się :iiródłem poozj.i, dostarcza jej mocy1wów kluczowych,
dyikltude jej język zwamy i prz.ejrzysrty, niemalże 'hezlirtosny w swej szczerości , chwilami lbiml;talny w s•w ym lakoni~mie. Poszczególine Wiffi's:7..e w z.aiwrotmyim skrócie zamykają [p()dlsitalWOWą syituację •ludrlką, korukretmą i liryczną.
I r-ównocześnie poezja ta rl'W!raca się ku iprostym i urniwersalITTym symbolom, słońce i morze, czas · i śmierć inspirują
tu obrazy 111ajśmielsze , ich .kllarowny spokój nobili'tuje ni ejako dkrudeństwo wizji.
Śpiew · racine'owski 'j est niepoWii;ar:zalny, a przec1ez rygor
initelek!tuałny i Wihrac.ja lirycZJna .tej poezj i zapowiada j u ż
Baudelaire'a, Mallarme i Rimbauda.
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