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Shaw z brodą tylko własną
Elizę Doolittle, jedną z najGeorge Bernard Shaw: ,.Pigmalion". Przygoda romantydna w 5 aktach. Rebseria": Wanda- Wróblewska, sceno- cudowniejszych postaci kobiegrafia: Teresa Darocha. Premiera w Teatrze ziemi l\b.zo- cych w teatrze, gra l\larla Pabisz. Jest to mloda aktorka, na
! \Vieckiej.
którą
dotychczas nie zwraca„Pigmalion", kto wie czy nie Elizy w łazience przed pierw- łem większej uwagi. Od prei est najlepszą komedią Shawa, szą w jej życiu kąpielą; ale miery „Pigmaliona" będzie inaw każdym razie jest jedną z i ta scena trzymana jest na czej. To aktorka utalentowana
najświetniejszych
komedii w wodzy, więc do wybaczenia, i z wdziękiem. Przemiany Eliteatrze pierwszej ćwierci na- tym bardziej. że sam Shaw zy zagrała wyraziście,
może
szego wieku.
Genialna jalco wprowadził tu kompletny strip- najoporniej szło jej na przyję
studium charakterów i natury tease (w 1912 roku!).
ciu u pani Higgins, ale i z tą
I jeszcze jedno: nareszcie tu, sceną dała sobie radę.
ludzkiej, niegłupia społecznie,
Eliza
wzorowa jako dzieło kunsztu w TZM, mamy prawdziwego pozostaje w kręgu czaru Higdramaturgicznego - zawiera Shawa, klasyczną komedię, a ginsa. Bo też awans Elizy nie
też arcykomedia Shawa wspa- nie prymitywny musical. Ode- polega na przejściu od lumpenniałe role, którymi popisy wal i tchnąłem, nie widząc Higginsa proletariatu do burżuazji: taki
i;ię najznakomitsi aktori.y
i w lansadach, Elizy śpiewającej jest awans Doolittle'a-ojca.
a)ctorki. Także w Polsce. Sztu- bzdurne kuplety, nie męcząc Awansem Elizy jest ewolucja
kli do wystawienia - do do- się na krzykliwej, wulgarnej jej psychiki: od instynktów do
(choćby pełnej,
świadomej kobiecości.
brego wystawienia - nie jest farsie ze śpiewkami
r. Fredem to przede
łatwa, ale każdy teatr powi- najlepiej wpadającymi w ucho). Mariaż
krzewienie prawdziwej wszystkim byłaby jej klęaka.
nien mieć ambicje podołania Oto
kultury teatralnej. Sciskam
trudnościom. jakie nastręcza.
Higginsa, którego równie trudno
Teatr Ziemi Mazowieckiej dłoń Wandy Wróblewskiej.
Elizę
pokaza~ w pełni Jego
I jeszcze drugie: napisałem Jak
miał takie godne ambicje, I
skomplikowanej natury, r;ra JAREwygrał.
W skromnych, łatwo kiedyś dłuższy esej w „Tea- MA DRWĘSKI. Trochę mu nie doprzenośnych
dekoracjach dał trze", w którym wywodziłem, staje pasjj Higginsa, ale umiar w
i awanturach kładę mu
przedstawienie. które raz jesz- że wbrew aluzjom w sztuce i gestach
tylko na dobro. Jest to J1i11glns
cze świadczy, jak bardzo rzetel- przekornym wywodom w przed· kaniera1ny, pon1niejszony, ale do
nie i artystycznie poprawne wi- mowie do jej książkowego wy- przyjęcia.
dowiska teatralne otrzymują dania, nie tylko zwyczajna tę
Komediodramatowi
Elhy I Hicklienci tego najlepsze~o objaz- sknota za happy endem, al e ginsa bardzo przyzwoicie i na towarzysk1n1
poziomie
partnerowali:
dowego teatru w Polsce. Mń· filozoficzny sens komedii wieTOMASZ
MOSCICKI, HENRYKA
u:iąc na nie: . nic tu zgrywy, dzie do rezygnacji Elizy z kaJF,DRZEJEWSl<A.
STEFANIA Ipomysłu
sztampy, siucht z publiczką, riery kwiaciarki i
WIŃSKA,
DANUTA
GALLERT,
wstydliwego prowincjonalizmu. zamażpójścia za bęcwała-Fre WIESŁAWA ŻELICHOWSKA, RYSZARD
NAWROCKI.
FABIAN
Mówiąc na tak: przedstawienie da. Eliza pozostanie z HigginKIERICZ - chyha zbyt młody na
zagrane kultura lnie, uczciwie i ~em. Taki powinien być, i tyl- Alfreda Doolittle'a - ni~ szarfouważnie, wyreżyserowane
su- ko taki, finał sztuki, jeśli ma wał, to mu zapisuję na plus.
miennie, inteligentnie, z przej- być mądra. Milo mi stwierdzić,
\V sumie jeszcze raz: brawo
rzystą myślą przewodnią. Jed- że Wanda Wróblewska poprono tylko małe ześliznięcie się wadziła fabułę utworu właśnie Teatrowi Ziemi :\Iazowieckiej.
ku niższym rejonom komedio- po tej linii. Galatea jest dla
JASZCZ
wym: w scenie rozbierania się Pigmaliona.
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