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. ._ Ma pan ~acM. 1 Mu.~ 
powiedz.i~ jednak, te 

. podchodziłam do tej r<>U 
z ogromn" rezerw" . i nie
pok<> jem . . Gdybym ujęła 
~ta~ qlet.klej „nie
rzl\(inlcy" . jako d.ramat 
ob~?Ja)awy, roz1rr.waj"
c7 się vr · k:t6rynli ~m · 
okruie u.stroju kapltalt.
tycznefo - to przegrała- . 
bym sprawę z kretesem. 
BOwlem uatroju kapita
listycznego w wielu kra
jach jut n.ie m'a, · a pros
tytucja w' tych:te · kt'9.jac~. 
.niestety, "pbzostala: Czyli 
sam problem nie zwie
trzał. I Pf'Wlle niebe~pie
czeństwa czy - Ja~ kto 
woli - p<Jku.sy życiowe, 
czyhaj,ce ongifa n·a młod" 
Kitty Warren, bynaj-
1nnlej nie '" obce wielu 
dzlsiejazyi:n,' mł<>dym . ~it-

. tj.; "' Qi:a9J " 'fl'I~ 1'1Rrt~~ wszyiłt'knn kobietę, ktOrą 
kudne 1 dziecfństwo i nę- · 
dza wypędziły na ulicę. 
Ale ulica nie znis,zczyła 
Jej - i><>znała. ' jak twiel'· 
dzi autor. iż ś;wlat ]est 
wadliwie rz"drony„ . B<> 
nierząd , nie j.est wyni
k iem · nlkczemno6cl jej 
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ANDRYCZ 
ch a. rakterą · „ • / łwlecle • ,„wa.dł!wfe • rzą.dzo- Nie ja pierwsza zrobiłam 

nym", preen" mimo to to odkrycie. Proponuj, 
• Kim więc JHt Pańl . 1\4leżeć do' 1rupy lu- panu Zl(adn,ć, który ze 

W arren w Pani lnłerpre- dzi uprzywilejowanych l ~nanych plaa.rzy f.ra.nc\lll
łr.cji? :, , b•yszezących. I · do tej kich tak 1!ę wyraził o 

_ Pozol'lnle tawsze ')>a- właśnie frupy i;wycięz- pracy aktorów: „jeat to 
ców należy Kitty War- zawód okirutny t t.rzeba 

nią s,-tuacji. Ma ona, jak ren. Wydaje ml się ie być człowiekiem wi•t'IZll
to się mówl, ··ofensywny . to włdfil• miał na ~y611 c<ym, teby fO uprawiać, 
styl .tycia. Jej głów·~ym recenzent Ku riera Pola- bo - trzeba uponulieć 
celem jest przebl~ się za kleao. Jerzy Z&gónkl, pl· 'l. sobie samym. Odda~ 
wszelki\ cenę I odnlelłć sząc, że jest to komedlo- swoją duszę". Pewnie 
aukces na rynieµ świata. -dramat Shawa, ~tóry my{;li pan, że skoro pad
A.py osl"'n"ć ten cel, pa- może 8ię dziać - I dzieje ły słowa „dusza" f „wia-
n! WaI'.l'en akceptuje .zło, · się - zawsze„. ra". to tekst ten naplaeł 
mejako oswaja je I na- Paul Claudel. 
wet do~:P,!.a:, JDU · n1,„pąz-" . 9,, 81t«11ę„, łe . qedlł ,Ilię 

. bawlqną. gory.c.zy , tiloz<>fię. „.-.Panl . s , do'6 popularni\ • Albo Romaln a.a. 
Pod tym· mględem boha- oplnill1 H · akto wo ło land„. 
terka 1Shawa jest bardzo piękny sawód? - Nie Zl(adl pa.n. To 
bliska mentalnośc1 'w.lelu :__ N!e odbie aj~ mu apostoł " awa•ngardy, · -at 
ludzi współczęsnych, kt6- piękna, . mus jednak gro te~~! · - . lpn_•l!OO·•. Był 
rzy zdając sobie sprawę stwierdzić latach, te już 'a'kaden:tik.ierń I ooslł 
z tego, ie zna jrlują 1ię w Je.st to r.a w. :l traglcmy. zielony frak. kledt do· --·-----„ wiedział się, ~i• je~~a córka chce zo'sta6 ·akitor-

.......... „ - ... 
m18łl"lla? , 

- Los był łaska-w I 
·miałam wielu mistrzów. 
Dyacypll.ny i posza~
nia dla zawodu nauczył 
mnie Aleluander Zelwe· 
r()wl.cz, umiejętnego do· 
dawania tękstu - Leon 
Schiller .(dodawał niemal 
wszystkim s wyjątkiem 
Mickiewicza!). prowadze
nia dialogu; słuchania 
partnera I porusza.nia się 
n• scenie - niezastąpio
ny w tym względzie 
Aleksander Węgierko. 
Czyli - co nazwisko -
to epoka Teatru Polsk.ie-
10. 

P!sał;lm ostatnio do 
,:Pamiętnik.a Teatralnego" 
wspomnienie o moim 
wieloletnim dyre~toI'IZe 
Arnoldzie Szyfma1nie. 
Otóż człowdek · ten miał 
niezwykły węch do ludzi 
I bardzo szybko rozs·taiwał 
się z ' tymi, którzy nie 
apemiali pokładanych w 
nich nadziei. Mnie Szyf
man angażował rok po 
roku i· obdar:ział dużym 
zaufaniem. Nie namucił 
ml nigdy bdnej roll, za 
co jestem mu do tej 
chwili ba.rdzo wdzięc.żna. 
Miałam także szczęście 
partnerowa~ Ma'rii Pr.z:y
byłko-PotockieJ, Junoszy 
Stępowskiemu, Wojcie
chowi Bryd'ZitWkiemu I 
Jerzemu Leszczyńskiemu, 
żeby . wymieni~ tylko n.a-j• 
wlęks'zych • . 

· • · W Jakiej roli 1o'ba• 
esymy l"anill w Pl'!Y
łym sesonle? 

- Teatr Polski zu. 
trze1ł sobie prawo wys
tawieni.a sz.tukj znanego 
amer;tkańskiego drama
tur1a Tennessee WUliam
sa pod trochę zabawnym 
tytułem „Słodki ptaik 
młodoici", w tłumaczeniu 
Juli-uaza Kydryńskiego. 
Sztuka ta. cieszyła się 
ogromnym powodzeniem 
z&równo w Nowym Jor
ku jak I · w Moskwie. 
Miałabym w niej rolę 
pięknej I dobrej aktorki., 
która panlhnle przestni
szyła się swojej st&rośc!. 
Poza tym sztuka Wil
liamsa niesie wiele in
·nych jeszcze problemów, 
ale za wcześnie na razie 
o tym mówić.· Niewyklu
c-rone bowiem, że dy·rek
cja teatru Wystąpi jesz
cze :& jakąś k<>ntrpro.po
.zycj", którą ujawni ml 
w końcu Mpce. 

ką. Wtedy chwycił się za 
głowę i wykrzyknął to, 
co naprawdę myłlał „alei 
to zawód okrutny". I1- , • Wkr6ke w Teałne 
totnie... . Pol11klm rospoeMll lllę 

Kiedy ' publ!.cznoi6 w wakacje. Jak Pr.ni wy. 
domu zajada jui kloi>si- poc1ywat 
ki ł pije herb&tę„ja myś- .- .Wypoczywam z ku
l" zatroskana I roztalo- dem. W branży mam o
wana spektalflem . „Ąeh, , pi0nię1 niesamowitego · pra
m6j .Boże, jednak skno- cusia I kobiety żelazne
ciłam dziś tę kwestię w JO zdrowia. Nietpieszno 
trzecim akcie", alb<> „Ach mi • wyprowadza~ ludzi I 
mój Boże, dlaczego dziś l>łędu„. 
nikt się nie roześmiał w Rormawlał: 
drugim akcie, kledY •m6-: „ 
wię ten wspaniały dow
cip, przy którym zazwy
czaj wszyscy 1ię„6mieją"? 

• lto10 w ;. tym l pięk
nym r trudnym ~!'wodzie , 
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