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sztuka archaiczna. Charakterystyczna siwa bro
d(l G, B. Shaw'a będzie boda.iże najdosadniej, 
ssym •rmbolem tak dsiw111Jj kf'medli, Dslwnej 
dlatego, i11 w propf!.t#fl •t11rs1111ia do „Py1m11• 
lim111" w Pahcfl j11/f w uvif!1'flimllfl wid•im>' 
f'dmładza11q twnr:i 11aszf!1a •1młf!O&fl1htwlł, 

Prahl11m kan/likm mi~dsy mPr11lno~ciq lu· 
du i miennmhtw11, t11k }lik ga ujql Shaw, łlł· 
wsie r11sił n11R ~u·oim e1zotyz11trm. 80 I Jaki 
to „lud'' ta rodt:ina Doolitdówll O}dec tr~
chę rf)botnik i znacznie więcej 11afo101cy pl.hik 
i 11antaiysta, córka nlepr1111Jdqpqdalmi11 11ni• 
malna (jakiś Kasper Hauser w angielskim wy. 
dant11) nlłwpół •tra11aninrka, nllwpól uficinif;u, 
C1y l"'lsie et rllprflliflntuia jnlrqkvlwle1- mf'ral· 
11a~ł qpróp:i; „prlll-V honorowych" meliny~ A 
„mieszczaństwo" w „Pygmaltoriłe"' Or:y wl, 
dzieli.~my kiedyś w Polsce nodobn)' tYP mle
sscsaństwall 2 JefQ etykietą l •wabad11, orni• 
semem i pmderta1' 

J 11i11li J11dmlk pdfl•w.ith prnblflmu /cą11/liklH 
m1m1l11f'ści dw11 kllłs w „Pyrm11Jim1i•" brl u 
na~ znwize hm·d•fł słnby, tq procę$ pr•11i11a· 
czania się Lłzr, z nłeokrzesnl'!el(O ~tµiorsonfca 
w „ponnf z tf)warzystµia" wzbudzał pewne sa· 
interesowanie. Otói wlaśnifl ta dr1i1a 1pra1"4 
razi współczesnego wld•a 1wqjm 11mmhNm#1• 
mem. Jaką aztukę paktm+ifl 1111m pro/, Hi„ 
gins? Przecież znacznie większe sukcesy, w 
ma•oµiej ~kali, Jt11l1 się iidiilllllllł seJflk Ra311'h 
plldaiQltlW· frJefJlflli fydqce Liz, (ll(łewczq• 
11ieumieJących pqprawnle mów~ po pr>l•ku, 
iariledbanyclt kulturalnie w csasle okJłf'G&}l, e. 
1lqgnęlo u nas soocsnie włęku:e uiy1tiki 11ij 

' 

11uprnwnfl JaChQWtmie $ię w „towarzystwie". 
Osiągnęło Je na kursach specjalnych., poprse• 
wytl•ialy zerawe U11lw11m••11,ów, Prflłflillllljfl 
mlad1ie•aµie it:n. 1 mimowoli, gdy Shaw każe 
lllł11ł diisiaj ppd1iwiać sukcesy metody prof. 
Hi1Jiusll mulimy pomyśleć ,,Jlłk dalflkfl Jłs1li· 
§my pd Jych c1asdµi przedwojen!lych, 1dY oslq· 
dalilmr „Piimnllf)na" w Teatrze Polskim w 
W a'°aawie'', albo ,Jak zgrzybiała i przestarsa. 
lą le•• la zalf!oana m1111 P1'1flll 11iekl61')1Ch pra~ 
trkll 11ntiełikl11i demq/cracji". Bowiem w An-
11ii „Pyimfłlio11" mimo niewątpliwych prze· 
ml11r1 wewm:trzpych krajjł, rde lf!.„llrzał ,,, 
tak jak u lllłl i d1dallii lntere~ui« ;11111J1e wj, 
d•a swoj11 „prQblemqfykq'1, · 

Tfl ,da.śnie re/łeksifl stanowią (l tym, Ae war• 
to byłoby „Prlfmlłlianlł" na apenifl T flatrllw 
Dolnoilq1kich Wfl lP r111Jlawill zqh11cz.y@, Jdylry 
nawel nie brl tak da~konnlt: wrsfawlo11y jnk 
'" ma miejsce. ów Prf'ces iminny stosunfcu wł
dowrii tlo „Primaliona" nie s11ws1e wyczuWQ 
r11liyaęria1 ale ocenił 10 do1ko11al11 •nakomlty 
lllfl l\.urnqkott?tc•, 1Fa}qcy AIJredft DaPliltla. 
Kyrnakqwic21 Jttoor•YI pr11flldppqdob1111 psych"' 
loglc111i11 post11~. przerastającą znacznie swym 
rosmlare11J mif!Jace 111/creilam1 jej w MJllJlCll 
prz111 11utqra. .Qo11liftle w illterprfllllcii Kurna· 
kawlpzq patrfł/I w drugim akcifl, diięki 11ie· 
Ml1ChfJ1'fll plastyOfl W)'razu j sifo ekspresji wy· 
1wcm1rl lllł sceriłe prqd ko11/liktu klasowegą, 
atmQsfflrf problemu, który umarł już w tek· 
ście Shaw'a, a pi:ywa w znakqmlteJ ar21e arty. 
ity, lJoolittle. - K11rn11kf'wlc• 10 Qhwllami nlfl 
„lump11nprfłl11tariiu111 , 11lfl świadvmy WJfl}ej ffl· 
dlSP,ej retłlomik. iardzQCY :iakła11U111ieni mie-

r 

szczańskiego świata. Właśllfe to, czego oczeku· 
Je od współczesnej interpretacji tej sztuki pol· 
~ki wid;/ Dyrekc.ii Tentrów Dolnośląskich 11a· 
leży powinszowaó pą:iyskanla tak :innkf'mitego 
aktora. 

IP roli Izy DQolittle wyitapiła Janina Marty• 
nowska. llflkroć 01lqdamy ,,Py1111aliona" nie 
możemy darować tłumaczowi że każe Lizie, 
HCZłllfólnie w pierwszym akcie przemawiać tak 
okropnym iar1anem i wyrmcać i siehie diwlf
ki nieartykułowane tego typu, jakich i:aden 
normalny człowiek, choćby najgorzej mówiący 
po Pfłl•kµ, 11i1d1 nie wyda, Szklłda, je reży. 
serill nifl 1to•pwałlł t11j dJ:iwacznej mariiery, 
Pr:s;vć•)11Jiłolry si~ tP do pqgl~bienia prawda· 
p11dPbieństwa po•taci, kt6rr-i a11imalizm chwi
lami ra:ii, Pomijajqc te usterki p. Martynow
ska w:rwl1,1zał11 •ię z roli doskonale, Marian Go. 
dlflwski reżyser sztuki, był poprnwnym, może 
nieco sbyt poważnym (lekkomyślność to pr:ie. 
ciei JJłówny ry1 charakteru· Hi111iusa). pmf e. 
JQrem His•iu1em. S()lidne maniery plh. Pie
kerlri1a w interpr11lflc}i ]ana Korczyńskiego 
WYPfldły h11rdzQ prz11ko1wwująco, Na specjał· 
nq uwagę zasługuje sylwetka p. Pearce (Jad· 
wi111 llańs/cn), 

DflkoracJ11 i flfflktr iwietlnfl ( s:iczególnie w 
pt11rwszym akci11), w opracow11niu p, Alflk!nn. 
dra ]ędrHJewskieJJQ j JPied111va La„fie110 na 
poziomie dotychcsas na naszej &cenie nil!łpo• 

lykaripn. Efekt mJJly, pr:ie:a którq przeiwieos 
l~siężyc londyrłski - doskoooly. 
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