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NABOOTSING EN OORSPRONKLIKHEID IN 
RACINE SE ,PHEDRE' 

deur P. J. Conradie 
(Universiteit van Stellenbosch) 

Die Phedre van Racine bly nog altyd een van die merkwaardigste en mees 
geslaagde voorbeelde van 'n moderne verwerking van 'n antieke tragedie. In 
hierdie geval is die saak meer gekompliseerd as gewoonlik, want Racine het twee 
antieke voorbeelde gehad qm na te volg, die Hippolutos van Euripides en die 
Phaedra van Seneca. In sy voorwoord beweer die dramaturg dat hy hoofsaaklik 
Euripides nagevolg het: ,Voici encore une tragedie dont le sujet est pris 
d'Euripide. Quoique j'aie sui vi une route un peu differente de celle de cet auteur 
pour Ia conduite de I' action, je n'ai pas laisse d'enrichir rna piece de tout ce qui 
m'a paru plus eclatant dans Ia sienne. Quand je ne lui devrais que Ia seule idee du 
caractere de Phedre, je pourrais dire que je lui dois ce que j'ai peut-etre mis de 
plus raisonnable sur le theatre.' Seneca vermeld hy net terloops, maar dit is 
duidelik dat hy meer aan die Romeinse dramaturg ontleen het as wat hy self 
wil toegee. Nog onlangs het G . Pocock beweer dat die invloed van Seneca op 
die Phedre grater is as wat algemeen aanvaar word:, ... there has often been a 
tendency to underemphasize the resemblance at both the superficial and the 
deeper levels between Racine and Seneca. Racine himself seems reluctant to 
admit them, perhaps admiration for Seneca was considered bad taste.' 1 

Miskien kan dit daarom die moeite werd wees om weer nate gaan wat presies 
Racine van Euripides en Seneca oorgeneem het. Die klem moet egter veel meer 
val op die besondere wyse waarop hy gebruik gemaak het van dit wat hy 
oorgeneem het. 

Die basiese elemente in die verhaal van Phaidra en Hippolutos2 kan soos volg 
saamgevat word. Phaidra, vrou van Theseus, raak verlief op haar stiefseun 
Hippolutos. Haar liefde word aan Hippolutos bekend, Of deurdat sy dit self aan 
hom openbaar Of deurdat iemand anders hom daarvan vertel. As hy die liefde 
afwys, word daar 'n valse aanklag van verkragting teen hom ingebring. Theseus 
bid tot Poseidon om sy seun te straf, maar mi Hippolutos se dood word die 
waarheid oor Hippolutos se onskuld bekend . . 

Uit hierdie opsomming is dit duidelik dat die dramaturg wat hierdie verhaal 
wil behandel, aim die begin 'n belangrike besluit moet neem, naamlik ofPhaidra 
self haar lief de aan Hippolutos gaan verklaar en of Hippolutos dit op 'n ander 
manier te wete gaan kom. Hierdie keuse is van die grootste belang vir sy intrige 
en vir sy siening van Phaidra. 'n Persoonlike liefdesverklaring is baie meer 
dramaties maar dit bring ook risiko's mee. Die toeskouer kan baie maklik 
geskok word deur 'n vrou wat so onbeskaamd is en kan daardeur aile simpatie 

I. Comei/le and Racine: problems of tragic form, London, 1973, p. 240. 
2. Terwille van eenvormigheid word die spelling Phaidra, Hippolutos en Theseus dwarsdeur 

behou, ongeag of dit die karakter uit Euripides, Seneca of Racine se drama is. 
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met die heldin verloor. Euripides het self hierdie probleem ondervind. Hy het 
hierdie verhaal twee keer gedramatiseer. Uit die berigte oor die verlore eerste 
Hippolutos (gewoonlik Hippolutos Kaluptomenos genoem), lyk dit waarskynlik 
dat Phaidra daarin selfhaar liefde verklaar het.3 Die Atheense publiek was baie 
geskok oor haar onbeskaamdheid en die drama was nie baie suksesvol nie. 
'n Paar jaar later het Euripides 'n tweede verwerking gemaak waarin Phaidra 
geteken is as 'n vrou wat haar tot die uiterste teen die hartstog verset. Haar 
geheim word aileen bekend deurdat haar voedster dit sonder haar medewete 
aan Hippolutos gaan vertel. Hierdie drama het vee! meer sukses behaal. Toe 
Seneca egter hierdie stof vir 'n drama gebruik het, het hy weer na die eerste 
weergawe teruggekeer. Aangesien sy tragedies waarskynlik nooit opgevoer is 
nie, het hy nie nodig gehad om hom aan die reaksie van toeskouers te steur nie . 
Verder het hierdie siening van Phaidra ook beter ingepas by die morele 
strek~ing van sy tragedies wat ten doe! gehad het om die mens teen oordrewe 
hartstogte te waarsku. 

Die Franse dramaturge wat voor Racine hierdie tema behandel het, het alma! 
Phaidra se liefdesverklaring behou,4 vera! ook omdat Seneca hul vernaamste 
model was. Maar namate die reels van die dekorum, ,les bienseances', hul invloed 
in die teater laat geld het, het die skouspel van 'n getroude vrou wat skaamteloos 
haar liefde teenoor haar stiefseun beken, a! hoe meer probleme opgelewer. 
Racine se onmiddellike voorgangers, Gilbert (1646) en Bidar (1675) het dus 'n 
ander plan gemaak om die aanstootlikheid van die liefdesverklaring te vermin
der. In bulle dramas is Phaidra nie meer die eggenote nie, maar wei die verloofde 
van Theseus. Daardeur is die liefdesverklaring nie meer skokkend nie, maar het 
die verhaal in werklikheid sy kern verloor en tot 'n gewone liefdesdriehoek 
vervlak. 

Racine het hierdie romantisering van die verhaal verwerp en doelbewus weer 
na die Griekse model teruggekeer. Nietemin het hy die liefdesverklaring uit 
Seneca behou. 'n Mens sou kon se dat hy Euripides se siening van Phaidra met 
Seneca se bantering van die intrige verbind het. Daar is 'n groot verskil tussen 
Euripides en Seneca se siening van Phaidra. By Euripides is sy 'n vrou wat teen 
haar sin deur 'n onweerstaanbare hartstog oorval word. Sy besef dat hierdie 
liefde verkeerd is en daarom besluit sy om hewer te sterf as om daaraan toe te 
gee. Sy wil nie eens aan iemand anders die geheim van haar lief de vertel nie en die 
voedster kan dit aileen met die grootste moeite uit haar trek. Daar is dus geen 
sprake daarvan dat sy wil he dat Hippolutos van haar liefde moet verneem nie, 
en sy is baie verontwaardig as sy uitvind dat die voedster dit aan h.om vertel het. 
Seneca se Phaidra etken ook dat haar lief de verkeerd is, maar sy voel dat hierdie 
hartstog onweerstaanbaar is en dat sy dus net so wei daaraan kan toegee. Sy 

·3. W. S. Barrett se die volgende in die inleiding tot sy uitgawe van Euripides se Hippolutos, 
Oxford, 1964, p. II. ,It is likely that Phaidra made her approach to Hippolutos in person and on 
the stage; he appears to have reacted by veiling his head in horror . .. .' 

4. Vir 'n oorsig oor die vernaamste Franse verwerkings van hierdie mite voor Racine, sien 
C. Dedeyan. Racine: Phedre (Les Cours de Sorbonne), Paris, p. 36. seq. 
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gaan na Hippolutos met die voorneme om haar liefde aan hom te verklaar. 
Sy is dus in hierdie opsig baie meer onbeskaamd as Euripides se heldin. 

In teenstelling met Seneca wou Racine 'n vrou teken wat haar tot die uiterste 
teen haar ongeoorloofde hartstog verset. Hy wys egter ook hoe Phaidra s6 deur 
die hartstog oorweldig word dat sy self haar lief de aan Hippolutos verklaar-en 
in hierdie opsig toon sy hantering van die intrige groter ooreenkoms met Seneca 
s'n. Hy het dus sekere motiewe uit Euripides geneem en hulle verbind met ander 
uit Seneca om sodoende sy eie siening van Phaidra tot uitdrukking te bring. 

Maar Racine se drama is meer as 'n kunstige samevoeging van tonele uit 
Euripides en Seneca. Hy het heelwat van sy eie bygevoeg. Die opvallendste 
verandering in die tradisionele verhaal het te doen met die tekening van 
Hippolutos. By Euripides en Seneca is hy 'n jongman wat hoegenaamd niks 
met vroue en die lief de te doen wil he nie. Hy is baie dogmaties oor die saak en 
dit verklaar sy intense verontwaardiging oor die feit dat Phaidra nou juis op 
hom verlief geraak het. Daarom !ewer hy ook so'n tirade teen die vrou. Racine 
teken hom egter as 'n verliefde jongman: sy geliefde is die prinses Aricie. Dit 
beteken 'n radikale verandering in die siening van sy karakter. Op sigself was die 
gedagte nie baie oorspronklik nie, want liefdesintriges het baie in die smaak van 
die publiek van daardie tyd geval. Wanneer antieke mites gedramatiseer is, is 'n 
liefdesintrige dikwels by die oorgelewerde verhaal gevoeg. In sy drama het Bidar 
alreeds aan Hippolutos 'n geliefde, genaamd Cyane, gegee. Hierdie liefdes
komplikasie het nie altyd 'n diepsinniger interpretasie van die mite gebring nie, 
en meer dikwels tot 'n oppervlakkige romantisering gelei. By Racine is dit egter 
anders. Die liefdesverhouding tussen Hippolutos en Aricie is nie slegs 'n orna
mentele toevoeging nie, maar is so deeglik in die hele intrige geintegreer dat die 
drama daarsonder heeltemal uiteen sou val. 'n Belangrike funksie daarvan is om 
'n kontras met Phaidra se ongelukkige lief de te vorm en uiteindelik haar jaloesie 
op te wek. Sodoende word 'n nuwe dimensie tot haar karakter toegevoeg. 

Laat ons nou in meer besonderhede nagaan hoe Racine die elemente wat hy 
aan Euripides en Seneca ontleen het en sy eie byvoegings tot 'n nuwe eenheid 
saamgevoeg het. Om mee te begin moes hy sy nuwe siening van Hippolutos as 
verliefde jongman aan die toeskouers oordra. Hippolutos vertel aan sy ou 
leermeester Theramene dat hy besluit het om te gaan soek na sy vader Theseus 
wat a! meer as ses maande weg is. Theramene dwing hom egter om te erken dat 
hy vlug van sy liefde vir Aricie, dogter van 'n familie wat deur Theseus gehaat 
word. Hippolutos is dus nie meer die jongman wat van alle liefde afkerig is nie. 
Die dramaturg beklemtoon we! ook dat hy tot onlangs aan sy tradisionele 
karakter getrou was. Hy was trots en wou nie onder die juk van die liefde buig 
nie. Soos Theramene se: 

,Pourriez-vous n'etre plus ce superbe Hippolyte, 
Implacable ennemi des amoureuses lois 
Et d'un joug que Thesee a subi tant de fois?' (58-60). 

Maar nou is hy deur die lief de oorweldig en dit is vir hom bitter om dit te erken; 
hierop word baie klem gele: 
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,Et moi-meme, a mon tour, je me verrais lie? 
Et les dieux jusque-la m'auraient humilie.' (95-6). 

Die feit dat sy lief de vir Aricie nie deur Theseus goedgekeur sou word nie, maak 
dit nog erger. Op hierdie manier het Racine 'n brug probeer slaan tussen die 
fanatieke jagter en vrouehater van Euripides en Seneca en sy eie tekening van 
hom as 'n meer menslike jongman wat nie teen die liefde bestand is nie. 

Hierdie toneel het ook nog 'n ander ondergeskikte, maar tog belangrike 
funksie. Dit vestig die aandag baie pertinent op die afwesigheid van Theseus en 
die feit dat niemand weet waar hy is of wat met hom gebeur het nie. Hierdie 
onsekerheid maak die latere berig van sy dood heeltemal geloofwaardig-en 
hierdie berig het 'n baie belangrike invloed op die handeling. 

Vervolgens moet Racine Phaidra aan ons voorstel. Soos reeds gese, wou hy 
haar teken as 'n vrou wat haar teen 'n ongeoorloofde hartstog verset. Daarom 
volg hy hier nie vir Seneca nie. Daar vind ons 'n gesprek tussen Phaidra en haar 
voedster waarin Phaidra se geheim as bekend veronderstel word. 'n Langsame 
onthulling van die geheim, soos by Euripides, het blykbaar nie by Seneca se 
siening van haar karakter ingepas nie. Die voedster probeer haar meesteres 
oorhaal om haar liefde te laat vaar, maar Phaidra is vasbeslote om dit tot die 
einde nate jaag. Met hierdie siening stem Racine nie saam nie, en daarom wend 
hy hom tot Euripides, wat aantoon hoe Phaidra se geheim deur die voedster uit 
haar getrek word. Die feit dat Phaidra haar geheim so teesinnig openbaar, 
bewys hoe skaam sy oor haar hartstog voel. Die openbaring van die geheim 
speel ook 'n belangrike rol in die intrige, want dat Phaidra dit aan iemand 
anders vertel, al is dit ook die goedgesinde voedster, is alreeds die eerste stap 
op pad na haar ondergang. 

Aangesien Euripides se siening van Phaidra hier met Racine s'n ooreenstem, 
volg hy sy Griekse voorbeeld taamlik getrou na en neem die vondste en hoof
momente daaruit oor. Die toneel begin met 'n uitbeelding van Phaidra se 
swakheid wat deur haar vas veroorsaak is; selfs die hare wat op haar kop 
vasgebind is, is vir haar te swaar. Daarom begin sy te yl en verlang om in die bos 
te sit of die strydwaens in hul rasende vaart dop te hou. Die voedster Oenone 
smeek haar ernstig om nie selfmoord te pleeg en haar seuns aan Hippolutos se 
genade oor te lewer nie. As sy hierdie naam so heel terloops noem, is dit duidelik 
dat Phaidra op 'n gevoelige punt getref is. Die voedster verdubbel nou haar 
pogings om die geheim uit te vind en die verswakte Phaidra gee eindelik toe. 
Sy begin deur na die ongelukkige liefdesavonture van haar moeder Pasiphae en 
haar suster Ariadne te verwys, erken dat sy self verlief is en gee 'n aanduiding 
van wie die geliefde is sodat die geskokte voedster die naam van Hippolutos 
noem. Al hierdie punte is net so uit Euripides oorgeneem. Daar is egter interes
sante klemverskuiwings by Racine. Phaidra se ylende verlangens word baie 
minder uitvoerig weergee as by Euripides (3 verse teenoor 16). Miskien is dit in 
die sewentiende eeu as minder gepas vir 'n dame van stand beskou om so te yl ! 
Aan die ander kant het Racine veel meer ruimte aan die voedster se smeekbedes 
afgestaan. Sy is baie hardnekkiger as by Euripides: sy voel dat sy deur Phaidra 
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verraai word, omdat die haar nie wil vertrou nie, en sy dreig selfs om haar eie 
!ewe te neem. So word die pressie wat op Phaidra uitgeoefen word, baie sterker 
geteken en kom ons nog meer onder die indruk van hoe teesinnig sy haar 
geheim openbaar. 

Tot dusver het Racine Euripides gevolg, maar nou moes hy die oorgang 
bewerk na 'n Phaidra wat self haar liefde verklaar, soos by Seneca. Hy moes 
oortuigend aantoon hoe dit gekom het dat die deugsame Phaidra wat hy tot 
dusver geteken het, tot so 'n stap kon oorgaan. Hiervoor het hy gebruik gemaak 
van 'n eenvoudige maar baie effektiewe toevoeging tot die intrige, nl. die valse 
berig van Theseus se dood. Soos reeds aangetoon , word hierdie berig voorberei 
in die eerste toneel waar Theseus se lang afwesigheid beklemtoon word. Racine 
kon die idee daarvoor miskien by Seneca gekry het waar Theseus op 'n tog na 
die onderwereld vertrek het en Phaidra vas oortuig is dat hy nooit sal terugkeer 
nie. Theseus se ,dood' verander die hele situasie vir Phaidra. Haar liefde is nog 
steeds nie heeltemal toelaatbaar nie, maar dit is ten minste minder skokkend. 
Oenone, wat eers baie ontsteld was, verseker haar hiervan: 

,Votre flamme devient une flamme ordinaire; 
Thesee en expirant vient de rompre les noeuds 
Qui faisaient tout le crime et l'horreur de vos feux.' (350-2). 

Verder ontstaan daar 'n opvolgingsprobleem. Aangesien Hippolutos nie uit 'n 
wettige verbintenis gebore is nie, is hy nie die wettige opvolger van Theseus as 
koning van Athene nie . Hy is egter 'n jongman in die fleur van sy jare, terwyl 
Phaidra se oudste seun te jonk is om die regering oor te neem. Volgens berigte 
is Athene in twee partye verdeel. Verder kan Aricie ook op die troon aanspraak 
maak. Oenone spoor Phaidra dus aan om met Hippolutos oor die posisie van 
haar seun te gaan praat, want sy kan dit nou doen sonder om haarself skuldig te 
maak, en dit is heel natuurlik dat sy die raad aanvaar. Die gesprek gaan 
aanvanklik ook oor staatsake, maar gou neem dit 'n ander wending. 

Die valse berig van Theseus se dood het egter ook 'n invloed op Hippolutos. 
Hy voel nou vry om met Arice oor die opvolgingsprobleem te praat en ook in sy 
geval verloop die gesprek anders as wat hy beplan het. Aricie word eers deur 
middel van 'n gesprek met haar vertroueling Ismene aan ons voorgestel, en ons 
verneem dat sy ook op Hippolutos verliefis. Hippolutos begin deur Aricie mee 
te dee! dat hy bereid is om haar aanspraak op die troon te steun, maar sy 
gevoelens word vir hom te sterk en hy verklaar sy liefde aan haar. Hierdie 
liefdesverklaring is taamlik konvensioneel, maar die betekenis daarvan le vera! 
in die kontras met die volgende toneel . Hippolutos verklaar sy liefde en kry 'n 
aanduiding dat dit beantwoord word; dadelik daarna verklaar Phaidra haar 
liefde aan hom ! 

Racine het die idee van Phaidra se liefdesverklaring van Seneca oorgeneem, 
maar sy toneel het 'n heel ander uitgangspunt. By Seneca gaan Phaidra na 
Hippolutos met die uitdruklike voorneme om haar lief de aan hom te openbaar. 
As hulle eers aileen is, begewe haar moed haar egter en kan sy nie die woorde 
vind om haar gevoelens te beskryf nie. Dit is een van die treffendste tonele by 
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Seneca, want hier word die heldin op baie menslike wyse geteken en nie net as 
die verpersoonliking van 'n hartstog nie. Hippolutos, wat geen kwaad vermoed 
nie, bemoedig haar op 'n baie simpatieke wyse en in sy onskuld se hy elke keer 
die verkeerde ding. Eers noem hy haar ,moeder', wat haar natuurlik glad nie pas 
nie; sy verklaar hartstogtelik dat hy haar hewer as sy slavin moet beskou. Sy 
smeek hom om met 'n arme weduwee medelye te he; daarop antwoord hy dat hy 
daarvan oortuig is dat sy vader nog leef, maar dat hy intussen die plek van sy 
vader by haar sal inneem, 'n onskuldige opmerking wat haar nog verder 
aanvuur. Sy erken dat sy van liefde brand, en as hy vra of dit van liefde vir 
Theseus is, antwoord sy dat sy verlief is op die jong Theseus wat net soos 
Hippolutos gelyk het-nee, sy is verlief of Hippolutos self! 

Van wee sy verskillende benadering kon Racine eintlik baie min van Seneca se 
treffende toneel oomeem. By hom het Phaidra geen voorneme om haar lief de te 
verklaar nie: die dramaturg wil juis aantoon hoe sy deur haar gevoelens 
oorweldig word en teen haar sin daartoe gebring word. Sodra sy Hippolutos 
sien, is daar reeds 'n aanduiding van wat gaan gebeur, want sy se: ,J'oublie, en 
le voyant, ce que je viens lui dire.' (581). Sy ruk haarself egter reg en begin op 
heel nugtere wyse oor haar seun se belange te praat. Hippolutos antwoord heel 
beleefd dat hy verstaan waarom sy die belange van haar kinders teen 'n stiefseun 
wil verdedig. Dan se Phaidra egter dat daar 'n ander bekommemis is wat haar 
verteer. Hippolutos dink dat sy oor Theseus se dood treur en pro beer haar troos 
deur te se dat sy vader miskien nog leef. Hierdie woorde is net genoeg om 
Phaidra tot 'n erkenning van haar liefde te bring. 

Dit is in hierdie stadium dat Racine kans sien om van een van Seneca se 
briljante vondste gebruik te maak, maar ook dit voer hy verder op sy eie manier. 
By Seneca vra Hippolutos aan Phaidra of sy met 'n reine liefde vir Theseus 
brand en sy antwoord dat sy verlief is op Theseus soos hy destyds gelyk het. 

,Hippolyte, sic est: Thesei vultus amo 
illos priores quos tulit quondam puer, 
cum prima puras barba signaret genas 
monstrique caecam Cnosii vidit domum .. .' (646-50). 

Sy gaan voort om sy skoonheid uitvoerig te beskryf, en dan kom die oorgang 
na Hippolutos. 

,in te magis refulget incomptus decor ... 
si cum parente Creticum intrasses fretum 
tibi fila potius nostra nevisset soror.' (657 seq.). 

By Racine vra Hippolutos vir Phaidra of haar lief de vir Theseus selfs na sy dood 
so groot is, en sy antwoord dan, net soos by Seneca, dat sy brand van liefde vir 
Theseus, soos hy destyds gelyk het. Die oorgang na Hippolutos kom egter baie 
gou: 

,Tel qu'on depeint nos dieux, ou tel que je vous voi 
II avait votre port, vos yeux, votre langage .. .' (640-1). 

Daama vra sy waarom Hippolutos nie destyds aan die ekspedisie teen die 
Minotauros deelgeneem het nie en verklaar net soos by Seneca dat haar suster 
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dan vir hom die garedraad sou gegee het. Nou kom daar 'n briljante toevoeging 
van Racine: Phaidra se dat sy haar suster sou voorgespring en self Hippolutos te 
hulp sou gesnel het: 

,Mais non, dans ce dessein je !'aurais devancee: 
L'amour m'en eut d'abord inspire Ia pensee. 
C'est moi, Prince, c'est moi dont !'utile secours 
Vous eut du Labyrinthe enseigne les detours. 
Que de soins m'eut coutes cette tete charmante! 
Un fil n'eut point assez rassure votre amante: 
Compagne du peril qu'il vous fallait chercher; 
Moi-meme devant vous j'aurais voulu marcher; 
Et Phedre, au Labyrinthe avec vous descendue, 
Se serait avec vous retrouvee, ou perdue.' (653-662). 

Hier gaan Phaidra dus baie verder in die indirekte betuiging van haar hartstog. 
R. Elliot bespreek hierdie passasie deeglik en se dat ons hiermee ook 'n open
baring van Phaidra aan haarself kry: dit is die eerste keer dat sy haarself toelaat 
om na die stem van die lief de te luister en te droom van wat kon gewees het: ,La 
nostalgie de ce qui aurait pu etre transforme alors Ia legende de Thesee en une 
mythologie personelle. ' 5 

Die reaksie van Hippolutos op die liefdesverklaring is heeltemal verskillend 
by die twee dramaturge. Die Romeinse Hippolutos is uiters verontwaardig en 
met tipiese Senecaanse oordrywing vra hy waarom die heme! nie dadelik 
verduister is en Jupiter sy bliksem geslinger het nie. Hy gryp sy swaard om 
Phaidra te dood maar sy troef hom met 'n nog meer melodramatiese gebaar. Sy 
roep uit dat die dood deur sy hand die vervulling van haar hoogste begeerte sou 
wees! Hierteen is Hippolutos nie bestand nie: hy laat sy swaard net daar le en 
vlug. Dieselfde swaard sal later gebruik word om te bewys dat hy haar geweld 
aangedoen het. 

By Racine reageer Hippolutos heel anders. Namate hy begin besef dat 
Phaidra werklik besig is om te se dat sy hom liefhet, raak hy a! hoe ongemakliker 
en sy vernaamste begeerte is om weg te kom uit hierdie embarrasserende 
situasie. Phaidra gaan egter voort om haar liefde in ondubbelsinnige terme te 
verklaar-veel uitvoeriger as by Seneca. Maar ook hier val die klem op die feit 
dat Phaidra dit teen haar beterwete doen, en haarself verafsku terwyl sy praat: 

,Je m'abhorre encor plus que tu ne me detestes.' (678) 
en 

,Que dis-je? Cet aveu que je te viens de faire, 
Cet aveu si honteux, le crois-tu· volontaire?' (693-4). 

En omdat Ph~idra maar alte duidelik sien dat Hippolutos haar liefdesverklaring 
nie verwelkom nie, is dit sy self wat in haar raserny sy swaard uit die skede trek 
en hom smeek om haar te dood-iets wat baie ver van sy gedagte is. Uit 
bostaande vergelyking is dit dus duidelik dat Racine wei die uiterlike feit van die 

5. Mythe et lt!gende dans le theatre de Racine, Paris, 1969, p. 232. 
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liefdesverklaring van Seneca oorgeneem het, maar dat die diepere betekenis van 
hierdie toneel by die Franse dramaturg heel anders is. 

Racine het nou daarin geslaag om aan te toon hoe 'n deugsame Phaidra in 'n 
onbewaakte oomblik haar lief de aan Hippolutos geopenbaar het. Hierna het hy 
baie gewaag deur 'n verdere toneel, een van die oorspronklikstes in die drama, 
by te voeg waarin sy heldin nog steeds in die greep van 'n onredelike hartstog 
getoon word. Ho~wel sy duidelik besef dat Hippolutos haar lief de afgewys het, 
het sy beheerste reaksie tog by haar die hoop gewek dat hy nog oorgehaal kan 
word om aan haar toe te gee: 

,Et l'espoir, malgre moi, s'est glisse dans mon coeur.' (768). 
Sy voel dat sy alreeds die perke van die ordentlikheid oorskry het en net so wei 
nog verder kan gaan. Dus stuur sy Oenone na Hippolutos om hom selfs die 
kroon aan te bied as hy maar net na haar willuister. Hier kry ons 'n merk
waardige ooreenkoms met die houding wat Seneca se Phaidra teenoor Hippo
lutos aanneem: 

,te vel per ignes, per mare insanum sequar. 
rupesque et amnes, unda quos torrens rapit 
quacumque gressus tuleris hac a mens agar.' (700-702) 

Hierdie toneel toon die duidelikste hoe sterk Phaidra se hartstog is en hoe dit 
haar nou heeltemal meegevoer het. AI gee sy toe dat haar optrede onredelik is, 
gaan sy voort met haar pogings om Hippolutos oor te haal. As die voedster 
protesteer' se sy: 

,Sers rna fureur, Oenone, et non point rna raison.' (792). 
Noudat die sluise deur haar liefdesverklaring eenmaal geopen is, kan sy die 
stroom nie meer keer nie. Terwyl sy in die vorige toneel meer beskroomd as 
Seneca se Phaidra was, gaan sy nou verder in haar onbeskaamde voorneme om 
haar seun se vooruitsigte aan haar hartstogte op te offer. Maar Racine het die 
emosionele ontwikkeling van sy heldin tot op hierdie punt so oortuigend 
geteken dat hierdie laaste uitbarsting van haar ons nie skok nie, maar eerder met 
medelye vervul. 

Die volgende stadium in die intrige is die valse aanklag wat teen Hippolutos 
ingebring word. Hier het Racine weer eens in hoofsaak Seneca nagevolg, maar 
die saak op sy eie manier hanteer. By Seneca kom die voorstel van die voedster, 
maar dit is Phaidra wat op baie listige wyse vir Theseus daarvan oortuig dat sy 
verkrag is. Terwyl sy dit doen, toon sy geen tekens van aarseling of gewetens
wroeging nie . Racine was bang dat so 'n onbeskaamde optrede aile simpatie van 
sy heldin sal vervreem. Daarom doen hy sy bes om so vee! moontlik die odium 
van die aanklag van haar weg te neem, so6s hy baie openhartig in sy voorwoord 
verduidelik . As sy heeltemal onverwags hoor dat Theseus !ewe en dat hy 
teruggekeer het, wil Phaidra eers selfmoord pleeg. Dit is Oenone wat haar ten 
spyte van haar besware oorhaal om tot die valse aanklag toe te stem. (Seneca 
se Phaidra spreek geen besware uit nie). Oenone se ook dat haar meesteres self 
niks hoef te doen nie; sy moet haar net laat begaan. Aangesien Phaidra 

. liggaamlik verswak is en so pas 'n groot emosionele skok gehad het, is dit 
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heeltemal te verstaan dat sy nie die krag bet om haar teen hierdie verleidelike 
voorstel te verset nie. Soos Racine in die voorwoord se: ,Phedre n'y donne les 
mains que parce qu'elle est dans un agitation d'esprit qui Ia met hors d'elle
meme.' Sy bet self ook geen aandeel aan die beskuldiging nie behalwe dat sy weier 
dat Theseus haar soen omdat, soos sy se, sy dit nie meer waardig is nie. ,Je ne 
merite plus ces doux empressements.' (916). Dit is 'n opmerking wat haar ware 
gevoelens weergee, hoewel die bedoeling natuurlik is dat Theseus dit anders 
moet verstaan. Verder hanteer Oenone die hele saak aileen en Racine bet die 
aanstootlikheid van die aanklag nog verder verbloem deur dit tussen die derde 
en vierde bedryf te laat plaasvind. Aan die begin van die vierde bedryf gee hy 
slegs die slot van die gesprek tussen Theseus en Oenone. Hier bet ons dus weer 
'n to nee! waarin Racine die uiterlike handeling van Seneca oorgeneem bet, maar 
dit heel anders gelnterpreteer bet. 

Nadat die valse aanklag teen Hippolutos ingebring is, volg daar 'n heftige 
debat tussen vader en seun. Seneca bet, vreemd genoeg, hierdie de bat heeltemal 
weggelaat; dit hang miskien saam met die minder belangrike rol wat Hippolutos 
by hom speel. Hoewel Phaidra onteenseglik die hoofkarakter van Racine se 
drama is, bet hy besluit om hierdie toneel te behou, en hy volg Euripides in die 
hooftrekke daarvan na. Die omstandighede is by albei dramaturge dieselfde. 
Theseus beskuldig sy seun op heftige wyse, maar Hippolutos kan nie die 
waarheid vertel nie. By Euripides is hy deur 'need van geheimhouding gebind en 
by Racine bet hy te vee! eerbied vir sy vader om so 'n vreeslike skande aan hom 
te openbaar. Hy kan homself dus aileen met algemene argumente verdedig, 
soos sy onberispelike lewenswandel tot dusver. 'n Deugsame man kan tog nie so 
skielik verander dat hy so'n skandelike daad sal wil pleeg nie. Dit is opvallend 
dat in die twee tonele waarin Racine Euripides volg, hy betreklik getrou aan sy 
voorbeeld is en slegs kleiner veranderinge aanbring. Wei is daar in hierdie toneel 
'n belangrike toevoeging: Hippolutos bet 'n verdere bewys vir sy onskuld, nl. 
dat hy op Aricie verlief is en dus nie iets met Phaidra te doen sou wou he nie . 
Die argument bet vereers geen effek nie, want Theseus reken dat sy seun dit uit 
sy duim gesuig het, en glo hom glad nie. Hierdie onthulling maak egter 'n groot 
indruk op Phaidra as sy daarvan boor. 

Nadat die valse aanklag gemaak is, lyk dit nie of Seneca se Phaidra enige 
gewetenskwelling ondervind nie. Net soos in die geval van die liefdesverklaring, 
gaan Racine bier verder in die uitbeelding van Phaidra se gemoedsaandoenings. 
Sodra sy emosioneel enigsins tot verhaal gekom en gehoor bet hoe Theseus teen 
sy seun uitvaar, raak sy baie bekommerd oor die moontlike gevolge van die 
valse aanklag. Sy gaan na Theseus met die half-gevormde voorneme om die 
waarheid aan hom te vertel. Maar dan boor sy van Hippolutos se bewering dat 
hy op Aricie verlief is en intu"itief besef sy dat dit die waarheid is. Dit is vir haar 
' n geweldige skok, want haar een troos tot dusver was dat sy tenminste geen 

. mededinger gehad bet nie, en nou moet sy verneem dat daar wei 'n suksesvolle 
een is. Haar berou word nou heeltemal verdring deur 'n verterende jaloesie. Dit 
is een van die treffendste en ook oorspronklikste tonele in hierdie drama, want 

57 



: . .... . · ... ··' 

hier het Racine die folteringe van sy heldin tot 'n ondraaglike hoogtepunt 
gevoer. In haar verbeelding sien Phaidra hoe die geliefdes mekaar ontmoet en 
gelukkig saam in die bos stap. Hulle liefde is geoorloof en vorm 'n skrille 
kontras met haar eie, ontoelaatbare hartstog. 

,lis suivaient sans remords leur penchant amoureux; 
Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. 
Et moi, triste rebut de !a nature entiere, 
Je me cachais au jour, je fuyais !a lumiere;' (1239-42). 

In 'n vlaag van jaloerse haat wil sy he dat Aricie gedood moet word-en dan 
besef sy skielik hoe diep sy gesink het en hoe groot haar skuld is. Hier het Racine 
'n aangrypender uitbeelding van Phaidra as enige van sy voorgangers gegee. 

Daar word ook meer aandag gegee aan die ontwikkeling van Theseus se 
gevoelens nadat hy die vloek oor sy seun uitgespreek en hom verban het. 
Onmiddellik daarna se hy dat hy nog steeds bewoe voel oor sy seun: 

,Je t'aimais; et je sens que, malgre ton offense, 
Mes entrailles pour toi se troublent par avance.' (1161-2). 

Hy raak a! hoe meer ongerus en daarom gaan hy met Aricie praat van wie 
Hippolutos so pas kom afskeid neem het. Hoewel sy deurhaar minnaarverbied 
is om die waarheid te vertel, se sy tog genoeg om Theseus se vermoede dat hy 
'n fout gemaak het, te versterk, en hierdie vermoede word deur die berig van 
Oenone se selfmoord bevestig. Hierdie tonele toon duidelik hoe deeglik die 
verhouding van Hippolutos met Aricie in die Phaidra-verhaal gei'ntegreer is. 
Daarsonder sou die uitbeelding van Phaidra se jaloesie en Theseus se gewetens
kwelling nie moontlik gewees het nie . 

Theseus se ontdekking van sy oordeelsfout kom te laat, want dadelik daarna 
kom die berig van Hippolutos se dood. Hier kon Racine Of Euripides Of Seneca 
se beskrywing nagevolg het, maar in werklikheid het hy sy eie beskrywing van 
die gebeure gegee. In sommige opsigte het hy van albei afgewyk, vera! in die 
opsig dat Hippolutos self die monster aanval en dodelik trefvoordat sy perde op 
loop sit. R. Elliot meen dat Racine deur sy Franse voorgangers be'invloed is en 
met hulle gekompeteer het in sy kleurryke beskrywing van die seemonster.6 

Phaidra se berou lei eindelik tot haar skuldbelydenis aan Theseus. Hier het 
Racine weer die gedagte van Seneca gekry; by Euripides is Phaidra reeds dood 
en verskyn ·die godin Artemis om die waarheid oor sy seun se onskuld aan 
Theseus te vertel. Maar weer eens is daar 'n groot verskil tussen Seneca en 
Racine se hantering van die toneel. Phaidra se laaste toespraak by Seneca is 
merkwaardig. Sy het die vermetelheid om Theseus te verwyt dat hy sy seun 
gedood het: aan die einde raai sy hom aan om ook selfmoord te pleeg. Dan wend 
sy haar tot Hippolutos en beween die feit dat sy skoonheid so geskend is: sy sal 
daarvoor boete doen deur haarself te dood. Hier is daar we! tekens van 
skuldgevoel. Sy gaan egter dadelik voort om te se dat die dood haar in staat sal 
stel om Hippolutos verder te agtervolg: 

6. Op. cit., p. 240 seq. 
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,Et te per undas perque Tartareos lacus, 
per Styga, per amnes igneos amens sequar.' (1179-80). 

Selfs in die onderwereld sal hy haar dus nie kan ontvlug nie! Sy pleeg selfmoord 
deur op 'n swaard te val. 

By Racine dood Phaidra haarself op minder sensasionele wyse. Sy drink 
vooraf gif en is alreeds sterwend as sy op die toneel verskyn. Haar laaste rede is 
sober en baie korter as by Seneca, byna te kort. Sy verklaar dat die heme! die 
hartstog in haar binneste geplaas het en dat Oenone toe die saak verkeerd 
gehanteer het. Daarmee lyk dit miskien of sy haar verantwoordelikheid wil 
afskuif, en hierdie indruk is ten dele geregverdig. Haar verdere woorde getuig 
egter van 'n diepe skuldbesef. Dit het die manier van haar dood bepaal. 

,J'ai voulu, devant vous exposant mes remords, 
Par un chemin plus lent descendre chez les morts.' (1635-6). 

Haar laaste woorde bewys hoe diep sy voel dat sy 'n besoedeling vir alles 
rondom haar is: 

,Deja je ne vois plus qu' a travers un nuage 
Et le ciel et l'epoux que rna presence outrage; 
Et Ia mort, a mes yeux derobant Ia clarte, 
Rend au jour, qu'ils souillaient, toute sa purete,' (1641-4). 

Die groot verskil tussen Racine en Seneca blyk duidelik uit die vervolg op 
Phaidra se selfmoord. By Seneca volg daar 'n lang toneel waarin Theseus op 
retoriese wyse aan sy verontwaardiging en berou uiting gee, en daarna die 
verskeurde liggaamsdele van sy seun stukkie vir stuk\cie bymekaarsit. Racine 
het hierdie buitensporighede vermy en sy drama sluit met 'n kort, sobere rede 
van Theseus waarin hy sy berou uitspreek en besluit om Aricie voortaan as sy 
dogter te beskou. 

Dit is duidelik dat Racine se ontlenings van Seneca baie versigtig gelnterpre-
teer moet word. Pocock gaan te ver in die volgende stelling: 

,PhMre contains many verbal borrowings from Euripides, but leans more 
heavily on Seneca. Its structure resembles that of the Latin play more 
closely than that of the Greek: the scenes of Phedre's avowal to Hippolyte 
and Thesee are based on Seneca, and the former scene, which is one of the 
high p~ints of Racine's play, owes a great deal to him.' 7 

Uit bostaande ondersoek blyk egter dat, hoewel Racine verskeie tonele van 
. s~~eca oorgeneem het, die strekking daarvan dikwels heeltemal anders as in 
Seneca se drama is. Ten spyte van sy ontlenings aan hom kan Racine met reg se 
dat sy siening van Phaidra deur Euripides gelnspireer is. 

SUMMARY 

The present article examines to what extent Racine was influenced by Euripides 
and Seneca in his PhMre. Racine imitates Euripides in depicting a woman 

7. Op. cit. , p. 241. 
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struggling against an illicit passion, but mainly follows Seneca in constructing 
his plot. When adopting a scene from Seneca, he frequently changes its whole 
meaning e.g. the scene in which, Phaedra confesses her love to Hippolytus. In 
Seneca's play she approaches Hippolytus with the intention of declaring her 
love; in Racine she comes to discuss the political situation, but an overwhelming 
passion forces her to tell Hippolytus that she loves him. Racine not cnly imitates 
the ancient dramatists but also gives a more penetrating analysis of the strength 
of her passion. The introduction of the love affair between Hippolytus and 
Aricie furthermore enables him to portray the jealousy of Phaedra as the 
culmination of her mental torture. 
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