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Phèdre (1677)
Phaedra, vertaling door Laurens Spoor
samenvatting en bloemlezing

EERSTE BEDRIJF
Theseus is al een tijdje vermist. Hippolytus en zijn makker Theramenes
hebben hem overal gezocht, maar tevergeefs. Hippolytos zegt nu Troizen
te willen verlaten. Theramenes vraagt zich af waarom.

Theramenes heeft het goed geraden: Hippolytos is verliefd, en nog wel op
de jonge Aricia, een dochter van Theseus’ aartsvijand Pallas, die als een
soort krijgsgevangene in Troizen leeft. Hippolytos is niet trots op zijn
verliefdheid; hij vindt dat zijn vader altijd al veel teveel achter de vrouwen
aanzat.
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Phaedra is verward en ongelukkig. Haar voedster Oenone weet niet wat ze
met haar aanmoet. Dan raapt Phaedra haar moed bij elkaar en bekent wat
haar zo dwars zit:

Nu brengt een dienares het plotselinge bericht dat Theseus overleden is.
Ze rekent voor dat er drie kandidaten zijn voor de troonsopvolging.

Phaedra vertelt vervolgens hoe ze de boze stiefmoeder ging uithangen en
Hippolytos naar Troizen liet verbannen om haar liefdesgevoelens weg te
stoppen.
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TWEEDE BEDRIJF
De dood van Theseus verandert ook de situatie van Aricia. Haar
‘krijgsgevangenschap’ houdt automatisch op. Over hoe ze in die situatie
terecht was gekomen, vertelt ze tegen haar vertrouwelinge Ismene:

De dood van Theseus biedt mogelijkheden. Oenone adviseert Phaedra om
iets met Hippolytos te beginnen, al is het alleen maar om met hem een
politiek verbond tegen troonpretendent Aricia te sluiten.

Aricia was dus al verliefd op Hippolytos, maar een relatie met hem was tot
nu toe onmogelijk. Des te spannender is het, dat hij haar nu iets komt
vertellen, namelijk zijn ruimhartige standpunt over de opvolging van
Theseus:
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Hippolytus kan het niet helpen Aricia zijn liefde te verklaren. Dan dient
Phaedra zich aan bij Hippolytus. Die denkt dat ze vooral verdrietig is om
de dood van haar man Theseus.

...
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DERDE BEDRIJF
Phaedra schaamt zich voor haar liefdesverklaring en geeft haar voedster
de schuld dat ze het zo ver heeft laten komen.

...

Nu wil Hippolytos zeker weg uit Troizen! In verwarring verliest hij zijn
zwaard.

Phaedra stuurt Oenone naar Hippolytus om hem te lijmen met het bericht
dat hij koning van Athene mag worden. Maar in werkelijkheid koestert ze
vooral wraakgevoelens tegen hem:
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Alles verandert weer door een verwikkeling die niemand voor mogelijk
had gehouden, iets dat de situatie voor alle personages compleet
verandert: Theseus blijkt nog te leven! Hij was tijdens een van zijn
avonturen met zijn makker Pirithoüs gevangen geraakt, maar is nu terug.

Het weerzien van Theseus met zijn familie is ongemakkelijk: Phaedra zegt
dat ze te onteerd is om hem te omhelzen en Hippolytos vraagt of hij weg
mag uit de buurt van zijn stiefmoeder, zogenaamd om elders in
Griekenland heldendaden te gaan verrichten. Theseus snapt er niks van.
Oenone komt echter met een briljant plan om Phaedra te redden van de
noodzaak tot zelfmoord.
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VIERDE BEDRIJF
Aan het begin van het vierde bedrijf heeft Oenone Theseus al verteld dat
Hippolytos onder dreiging met geweld handtastelijk geweest zou zijn
richting Phaedra.

...

De confrontatie tussen Theseus en Hippolytus kan niet anders dan heftig
zijn.

Hippolytus probeert zich te verdedigen door te verwijzen naar zijn
onontvankelijkheid voor vrouwen in het verleden, maar dit maakt op
Theseus geen indruk.
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Ondertussen heeft Phaedra spijt gekregen en is van plan alles tegenover
Theseus op te biechten. Ze schrikt als ze hoort dat hij Neptunus gevraagd
heeft Hippolytus te straffen.

Tegen Oenone spreekt Phaedra uit in welke maalstroom van emoties ze
zich bevindt.
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VIJFDE BEDRIJF
Hippolytus heeft ondertussen Phaedra’s geheim aan Aricia verklapt en
stelt haar nu voor om met hem naar het buitenland te vluchten en
eventueel later de macht in Athene te grijpen. Ze reageert terughoudend.

Als Theseus vervolgens verhaal gaat halen bij Aricia, is zij de volgende die
hem probeert te overtuigen van de onschuld van Hippolytus, zonder zijn
geheim te verklappen.
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Dan wordt bericht dat Oenone zelfmoord heeft gepleegd. Samen met het
suïcidale gedrag van Phaedra brengt dit Theseus aan het twijfelen.

Theramenes vertelt uitgebreid hoe Hippolytus gedood is door zijn eigen
paarden, op hol geslagen toen er een zeemonster opdook; en hoe Aricia
zijn verminkte lijk nauwelijks meer herkende. Hij weet Hippolytus’ laatste
woorden letterlijk te melden:
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In een laatste confrontatie met Phaedra worden Theseus de details van het
misverstand duidelijk.

...

Phaedra heeft dan al het gif ingenomen waaraan ze nu overlijdt.
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