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Teilik Poliki, scena Ka.iuera.J.na, Gitor&"e Berlla.l·d Shaw „ P rofe.ja, Pani 
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W Teatrae Ka
menilnym cie
kawe do.\wiad
czeni~. podnie
cające dl.a te
at·romanów, dJ<i 
'l1lodzieży po-
u zające nad 
wyraz. O oo w 
tym doświad
czeniu idzie na
prawdę ? Czy o 
wielką rolę dla 
Niny Andrycz? 
Czy te;i: o same, 
S!!:łukę G. l:l . . · 

Z teałru 

, Jerzy 
Adamski 

prted i<:d mdzi ięciu laiy w. :;.ywa
jacą, wywrotową i nieprzy lWCil'l?. A 
moż o j„dno i dru i ie: pohazać, iak 
ożyć moż~ lary utwór, kiedy pm>łu
ży nowym amhicjom ar tyi ycznym 
głofoej aktorki? Odpo ied ź na te 
pytania wcale nie j 11t pr9i;ta. 

„P r fesja Pani Warren" dolyay, 
jak wfadomo, zawodu pro,,;tytutkl 
jako jtldyne j lO!lternatywy, w tym na· 
szym tak źle w·ządzonym świecie, 
dla kobiet r zumnych i ambitnycl. 
(jak Pani Warren). Sam Shaw Uik 
powiada: „Nic nie iprawilobv więk· 
szej 1tnyj mnoś i nalóliej świętaili!ko· 
walej brytyjskiej public:1noki, j ak 
zrzucenie całej wlgy profei.ji · pani 
Warren na. s mą panią Wa.rr@.lt. O óż 
całym zamiarem mojej sztuki jest 
zr'.llu c ić tę winę na. samą pubłiczno 'ć 
btWlyjską„ . P ni l 'a.rren nie j i;t ani 
or. jatę gorsaą kobietą, uiż j ej na.
nowna córka, która jej nie an i. .. " 

Niestety, w'brew mniemaniom 
G. B. S. ra<:je pani Warren il\ zlś 
pozbawione wej awne j iily. Od
krycie, :W świat j ' t, j.aki je.st, w 
nasuj e.pQae rewolucji i gwallew
ny<:h przemian, ni czej-0 juź nie 
ufjprawJedliwia. :;iwe t w pł:;i.s.zc:1.y
źnie cz.y to injywidualnej u,;prQwie
dliwien\i< tak.ie stanowi dahj tylko 
banaLn11 fil~ofię ~ortuni2mu, a nie 
kn:yk rozpaczy i buntu. jli.kby ohci«ł 
G. 'B. S. Goraej, że racj córki pa.ni 
Warren, któ a się mat e tak .eitro 
prze .iws tawia., 1111 jeszcze 11łabne. 
Jakłd 'bowiem iią? W imię eae&"o 
wybiera ona. inną drogę iycia.? Nie 
w1adomo. kl'yt w głęlli iierca, ra
c~ jej powinny zapewne rozumi ć 
się same IJUH 11 ię, Da modlę pa.pie
rqwycb pesta.cl niellasacayka Jana 
Ja.irn1ia Ilu~ (wi XVIII). W rze
czywi1>tości jednak dają się poe.nać 
1Jylłl:o jako bli żej nieol"1:~on~ poczu
ai• pr;i;yzwoitoś~i , azyito osolłi te j 
w ea.kże, nie t.a.now~•l :iQdnego 
sąd-li o świei;:a. 

Tak więc lołel elduałlłf' NY publi
oy~yeany walor ułworu G. &. S. jut 
jlli zwidnały, ~la.wiane j ege para.
doby ło iflko dowcip. Ale dowcip, 
pr'I · nać tra lta, ~11taje: 111y11łowe, 
za.bawn.e, oi łre wnvektywy a. a. . 
pn i lillo:ilły111 lego Ś\ iata nadal 
brzmią drutycan le, podn iecająco, 
wyzywa.JąM, i dłonie widzów s:arne 
unon11 11ię do bk awa.nego „ IN'a.w.k:.a 
pny oiwM"kj kurtyRie". Ciekawe. 

1-1.lM ~je~w:;;zy je<ólnak jest ~ 
s~, w jaF<i rolę i PQi'lać ~ni .War
r&n potrałitowała Niaa Andt:7ca. 
R~• a;ię w ooa.y i;ir e w~zy lkim 

lapr111 = • 
Wł-.eznr1yl• 
Nr108 

I pewien, z.na.ny, nadmi.ar środków ar
lyslyc:znych siynnej aktorki. Kailde 
,!owo wycyzelowane z o;obna, k.aż
:la fraza i.ntonacyjnie bogata i roe
maita. każdy gest świadomy swego 
!nztaltu i przebiegu, każdy krok 
oblicaony. Stll,d wlaone, odrębne, nie 
liczące się z niczym poczucie czasu 
i nie.zależna od re zty zespQ!u go
~podarka tym czasem: w Jasny rytm, 
do którego muszą dostosować ię in
ni. Tak'e i widzowie: Nina Andcycz 
odwra.ca uwa.gi: od sprawy, którą 
prz dstawia G. B. Si. na rzecz posta
ci, klórą przedi.tawia. ona sama. 
Tworzy ją z u~mierhów, powagi. łez, 
sri:ydtcrlitwa, szeplłlnych , mówionych, 
wrzeszczanych tonów, półtonów i to
ników, w olbrzymiej gamie od mi
noderii efo grubiaństwa, oo ser<lecz
no' i do µogardy, od argumentów do 
wyzwh . 

Całe to bogaclwe> p01ZC>St.a.je j ednak 
repertuir.rem śrooków M"iysiyeznych, 
a. nie c11 hą gzy rysem postaci: nie 
zmienia się w strukturę osobow ści. 
Pa.ni Warren Niny Andrycz n ie ma 
011obowoi i: jei;t pu"ta. Czy e> to 
właśnie chod'liła? Czy ta.ki był za
miar? f'h.yba ta.k. Nina. Andrycz za
wi"nyla. bowiem ra~jom intelekłu
alnym pa.ni Warren, pa.ra.doksy 
G. R. S. potraktowała. 1>erio, ja.ko ra
cje wla~nie, mądro 'i'. Gdyby przy
jęła. inny punkt wid~enia, gdyby &Ta
jąr panią Warren. zerh<'iala poka.za~ 
n i t> jak je11t mądra i ała, lecz ja.k 
bardao polr'.1 huje dobroei; rdyby n ie 
star la się olśni<' i pokonar przeciw
ni a, ja · im jest jej własna córka. 
lecz na. ołlwrót: po ornil' ją uwieść 
- może był by bliżs 7a i problema
tyu dnia dzi iej 'lego, i iywej , 
w~ólm:e1mej oi.obowości. 

Zdecydowafa ina c;i;ej i iwiadoma 
kon ekwencji ukazuje n.a 1>eenie nie 
:r.-t> eta· scenicznll, lecz iebie: słynne 
aktorkę graja.cli iłynną i skandalicz
ną ooh•łerkę dowcipnego, prze
b rzmi.alego G. B. $. W pewnym dra
matycznym momencie powiada ona 
wprost d-0 widowni , il! gd yby mia.la 
talent enicri:ny.„ tu pani Warren 
uiimiech.a ię do publiczności: pozna
jemy Ninę Andry~;i;. 

Na tW lak ollo po!llł'Vl&ne,I i • 
&ianej roli ~ -...polu jMIM 
świetni', choć oWni.en11T, 4aije llon
~ert FY ałitorak.ic-j I Wyt.rawni i -... 
~1aQccien1, znalwmki 9tua i-r
wi-e: Witold PyrkOA, JÓMf N..,._ 
eaak, Ta deun C11'łer. I uiiai-entowa
n.i mło!ki: D11o11uła Raet.włeka i Ma
rek l'ra.iaDO'łl'ikl. Trzej 11t.r11 JMll)Q

wie 1o łrz.y kapi talne po.sł.ad•: mą 

p~ne wdz.ięku pork•ty rodzajowe, 
l..it.-ko k.iiryk.aturalne, słwonone przy 
JXliTI-Ocy iro&cow prostyoh, .._t
nrch i .ikr~mnych. 

Mk><ki w (odno~ 8'ę do llk
m stwa rodza jowego na og6ł ze 
W:liia:rdi! nalein 11 rzeQIQID, którycłl 
się nie wnie) two!'Zll postacie zbu
dowane a pra wdy własnej, nie pod
patrzonej 11 n ikogo, a m imo to bar
Qi>.o dobrze zbudowane. Tak więc 
ma.my w łym przedsławienlu do czy
nienia z t rzema odmiennymi ńylaml 
aktorskimi , zasto11<1wanyml równo
cześnie i równoterle. Pnedsiawlenh• 
wskutek tero nieco się rozłazi. Alt 
jakiet to ciekawe doh vladrzenle dla 
ti!Atromana, a zwlasuza dl& mlo
dyeh. Pt-11:eehnt&wlaJa c s4ę słynnej 
a.kto-rM . nr.uczy~ się od niej MOl'll. 
e&YJft Jest akłcM-słwo Jako 1złuka, a 
llM lak• MWMe- rułraio 


