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. D kilku lat trwa w ca

łej Europie renesans 
twórczości Ibsena. Lo

giczną tego konsekwencją jest 
teraz nawrót do sztuk Shawa. 
Wyrastają one przecież ze 
społec7lllej dramaturgii wiel
kiego Norwega, którego Shaw 
był entuzjastą i propagato
rem. Podejmował aktualne 
problemy społeczne i moralne 
swego czasu, demaskował i 
piętD()wał zło, jakie widział 
wokół siebie, obłudę wyż
szych sfer angielskiego społe
~eństwa i angielskiej ary
l!tokracji, zaprawiając swe 
sźtuki orzeźwiającą dawką 
ironii, paradoksu, specyficz
ńle angielskiego humoru. Ko
medie Shawa skandaliwwały 
~giś opinię publiczną. D~iś 
bawią nas swym przedmm 
dowcipem, skłaniając do myś
l~nia. Nie wszystko w nieb 
zwietrzało, choć czasy są zu
pełnie inne i ludzie także bar
cko się zmiąnili, nawet w kon
serwatywnej Anglii. 
'-Powstała przed blisko 80 
faty „Profesja pani Warren" 
nie straciła swej siły i żywot-
11ości. Spotkanie z nią na sce-
1lie Teatru Ka.meralnego wy
paliło przyjemnie. Nie ma w 
..t..irm spektaklu niczego muze
alnego, całość ma dobry rytm, 
właściwe temPO i utrzymuje 
w-napięciu uwagę widz6w. 
~~Czy jest to tylko zasługa 
samej sztuki? Myślę, że 

·znaczną część sukcesu zapisać 
o ~ 

należy na konto teatru. KrY,
styna Meissner odczytała sztu
kę Shawa wnikliwie i inteli
gentnie, nie próbowała nicze
go udziwiać, ukryła · się dys
kretnie za tekstem i aktora
mi. Na tle ładnej, stylowej i 
funkcjonalnej scenografii 
Marka Dobrowolskiego toczy 
się wartko opowieść o losach 
pewnej ladacznicy, która .zro
biła wielką karierę. 

Krystyna Meissner postawi
ła na problemy kobiece i chy
ba tylko kobieta - reżyser 
mogła wydobyć tyle prawdy 
o stosunkach pomiędzy matką 
a córką, o ich konfliktach, 
miłości i niechęci. Bohaterka-
mi wieczoru są pani Warren 
i Wiwia. Mężczyźni idą w 
cień, są jakby tylko pionkami 
w tej wielkiej ·grze, jaka to
czy się między matką i cór
ką. 

Powodzenie przedstawienia 
„Profesji pani Warren" zale
ży oczywiście zawsze od obsa
dy, a przede wszystkim od ro
li tytułowej. I tu Krystyna 
Meissner miała bardzo szczęś
liwą rękę. Dawno nie widzia
łem Niny Andrycz w tak dob
rej roli, tak bardzo odpowia
dającej jej możliwościom ko
mediowym i charakterystycz-; 
nemu emploi. I nawet pewna 
maniera, cechująca jej aktor
stwo, dodawała śmieszności 
tej postaci. Kluczem do niej 
były bowiem słowa, które 
Shaw wrożył w usta pani 
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Warren: „przez całe życie u
czyłam się udawać wielkll da
mę". Bardzo to kun1:1townie 
pomyślana przez reży!lera i 
wykonana przez akto-rkę ro-
la. , 
Kulminacją spektaklu jest 

rozmowa matki z córką pod 
koniec pierwszej części . wie
czoru. W drugiej części jest 
nieco gorzej. Powtarzają się 
sytuacje· i intonac·je, nie ma 

'już tej zaskąkującej świeżoś
ci, co w części pierwszej. Lecz 
dla tef jednej wielkiej sceny, 
w której Nina Andrycz znaj:
Q.uje bardzo aourą pat tnerkę 
w ·osobie Danuty Rastawic
kiej, warto ten spektakl obej
rzeć. 

Tym bardziej, ż~ powstali 
aktorzy grają także bardzo 
dobrze: dyskretnie, z umia
rem elegancko i dowcipnie. 
Dotyczy to przede wszystkim 
Witolda · Pyrkosza (Praed) 
i Marka Prażanowskiego 
(Frank), zarysowujących le
ciutko podtekst · stosunków, 
jakie łączą, lub mogą łączyć 
tych dwóch panów. Józef Nal
berczak gra natomiast Sir 
Geoige'a . Croftsa po polsku. 
Bliższy jest rodzinie Połaniec
kich, niż angielskim barone
tom. Jest to rola wyrazista, 
oddająca w pełni sens post 
ci, demaskująca jej odraża 
ce oblicze. Tadeusz Cygler 
traktował postać paśtor 
Gardnera może o jede'1 ton 
zbyt farsowo. Ale i on jest 
bardzo zabawny i mieści się 
w ramach tego sympatyczne-

. go wieczoru. . ' 
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