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uBrytanik'~ 

w t~iti.!lach , j a k.i.mi swoje 
genialne · tragedie ot>Struje · 
Jean Raci.ne. :rzadko spoty
kamy ~imię . męski;; więk-
szoś<;! jego sztuk otrzymała 

. nazwę Od miana, które nosi 
g tówna „ _osobą dŻiałająca; 
a .. jest nią przeważnie u . 
Racine'a -- kobieta: Fe
dra, Be1:enik='l , Andro~ 
maka, - Ataii<l, . z Estera·~ ·· . 
Niedarmo · Racine uzha
ny :i iOStał 'za. 1jedneg.o Z 
-najwsp~nfalszych znawców 
psychiki . kobi<?c.ej: ten au
tor sprz:ed lat trzystu, . u- . 
mi<'J ·· tak suotel;1ie i głą
boko odma low dć swoiste 

.cechy _ temperamentu, u--
czucia, impulsy, · utajone 
pragnienia -- calą skompli
kowa.ną grę instynktów 
cechuJących psychikę ·ko-. 
biecą, . że .mogliby mu po-

. zazdro$cić najbardziej prze
nikllwi p~sarze ,naszej epoki~ 

,;Brytanik" · niie jest pod 
tyn{ względem . -wyjątkiem 
·_ ,rnitru) że nazwany ~ostat 
irrtleni.rm męs.kim; gdyż 
nie ów nies2częsny preten
dent do władzy w Rzymie· 
cezarÓw, o 'którym mowa 

· w ty.tule, jest tu głównym 
bohaterem, lecz ~gcyplna 
- wdowa , .PO cezarze_ KJ.au

. pluszu;· matka Nerona. Ak-
cję :Swej sztuki . umieścił 
Racine V:, mom~cie --cgdy 
Neron~ jeszcze zupełn\e 
młO'dy, _ rozpocZ,yna dópi~ro 

:IO::ltrw~~,~o~ę""' · ż~b'" 
wą i swą właściwą "" „katie
ri;:" j>olityczną. Agrypina, 
ażeby utorować· mu· drogę _, 
do \vładzy, · popełniła mnó
stwo występków i z.brodni; 
lecz oto , sama zaznaje tl:'a
giczneg~ losu_ z . rąk wła~ 
snego syna. Ta nlistrzow- -. 
sko zarysowana przeZ auto-
ra postać kobieca przerata 

swą. bez\VZględnością; 

wyrachowaniem, cyni;tme!J-.:, 
ale zaraz.em b.udzi .wspÓi

~yrn . u.padki~~-

~~:!i ~~~+=~-
stwem. Matka i · syri roz

"_ ,c.grywają na .naszyc~ oc'Zacn 
walkę, której przyglądamy 

~ię z zapartym tchem. Jest 
to ,nfuwątpliwie jeden 71 

najbardziej pnejmuj~cycti 
i dramatycznych „pojedyn
ków", jakie zostały ·ukaza-
ne w <!Ziejach teatru. · 

Ten ~rwawy . pojfdyriek 
· z:r~lizo~ańy · został w , Tea
trze Nart>dowym w sposób , 
znakomity,~ ~~q_j~t a~to-:, 

rek - .nawet w . ojczyźnie 
Racine'a, we _F i:.ancji, ktOre 
mo.glyby pOdźwignąć · ·rolę 

Agrypiny i •. przekazać · ją 
tak Ólśniewająeo, .jak . to ' 

·czyni Jrena Eichlerówna. 
Jej Agcypina jest złowiesz.-· 
cz.a i iltieg00z1wa. a jednak 
pełna jakiegoś majestatu; 
twarda,· despotyczna; bru: 
takla, a tchnąca zarazem 
kobiecością; a~ . zyJierzęca , 

a mim,o wszystko k:rólew
~ka. . Równie~- z1nakomUy 
jest w roli Ne:rOil'la l:gnacy. 
Gogolewski. Przedstawienie. 
na pewno jedno z na~cie
kawszych, jakie mieliśmy . 
sposobność · ogh\da~ ostatnfo · 
na scenach warsmwskich~ 


