
„PIGMALION" . G. B. SHAWA NA MAZOWSZU 
Teatr Ziemi Mazowieckiej 

wystapił z premiera najbar
dziej znaną, komedią wielkie
go' pisarza angielskiego G. B. 
Shawa •. Pi~malion". G. B. 
Shaw napisał 43 sztuki, które 
obiell:ły cały świat. bvł twór
cą nowoczesnej komedH. Je~o 
humor przede wszystkim in· 
telektualny opiera sie na bły
skotliwym dialo~u. pełn·ym 
paradoksów. na różnorodnym 
oświetleniu powszechnych zja-
wisk. na zaskakujących sytu
acjach. „Wielki kpiarz" widzi 
też zawsze społeczna strone 
wszystkich otaczającycb ~o 
spraw. Jego komedie obnaża
ją i sygnalizują! Wywołują u
śmiech i zamyślenie! 

Obok Moliera G. B. Shaw na
leży do najczęściej grywanych u 
nas dramaturgów. Wystawiono na 
naszych scenach "23 utuk Shaw11, 
niektóre z nich wielokrotnie. W 
Polsce odbyła się iwiatowa pra
premiera „Wlelklego kramu" (1929 
rok), a w roku 1939 przed samym 
wybuchem wojny na scenie Tea
tru Polskiego wystawiono proro
czy pamflet polityczny „Gene
wa". 

Szczególnie <!Zęsto grano na na
szych scenach: „żołnierz i bo 
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hate:r", „Kandyd", „Uczeń. ·dia
bła", „Profesja panJ Warren", 

· .,Cezar I Kleopatra", ale •• P~ma
. lion" był szczególnie ulublon, 

~ aztuk, aktorów polskich. Prapre
l miera „Pigmaliona" odbyła s ię 
" t. JU. ltlł r „ rolę Elizy crała Ma-

rla 'Pnybyłko Potocka, a profeso. 
rem Higginsem był · Aleksander 
.Zelwerowicz. 
" I gpmyileć, te przeszło więcej 

' nit pół wieku a „Pigmalion" nic 
nie stracił ze swojej atrak„yjnoti
cl dla dz:lsiejszej wldownL Karie. 
rę też na świecie zrobiła słynna 
prz:eróbka muz:yczna „Pigmalio
na" pt. „My fair lady". 

Mitologia grecka' uWlecżnlla 
rz:eżblarza „Pigmaliona", który 

• stworz:ył pOS'lll: Galatei, kobiety 
tak -piękne], że sam zakochał sl~ 
w swoim dziele. Bogini Wenus 
wzruszona jego m!loscią umienl
·.la rz:e1bt: w Ż:VW'I dzlewC'.z:ynę . 

W komedii Shawa znakomity 
znawca wymowy prefesor Hen

. ryk Higgins poznaje na ulicy mło-
' dll kwiaciarkę mówiącą strasz
•nym dialekto-bełkotem. Higgins 
· postanawia, że z:rob i z tej nle

okrz:eaaneJ dziewczyny damę. 
któr11 można będzie wprowadz:ić 
do każdego najwytworniejsz:ego 
towarzystwa. 

Co za rozkosz przemienlf ludz. 
ką inole i prz:ekształcić ją w 
piękny obraz człowieka po prostu 
przez gruntowo„ zmianę jęeyk1. 
I wymowy. 

!:llz:a Dool!tte, córka śm i ecia· 
rza, dziecko londyl'lskiej uli.cy 

jest pojętn' uczennic" mlstrz:a, 
ale mechanlz:m duszy kobiecej jest 
bardziej skomplikowany niż u

•kładnoić zewnętrzna I poprawny 
język. Rdner Wanda Wr6blew· 
ska bardz:o konsekwentnie pro
wadziła prz:edslawienie. Wydobyła 
ci,gle aktualne konfllkty ludz:kle, 
z:nakomlte efekty komediowe l 
jednocz:eśnie . głęboki humanisty
czny morał sztuki, 6e nalety sza
nnwać 1todność katdego człowie· 
ka, nawet "Jlrostej nledoucz:onej 
dz:iewcz:yny, .któr11 profesor chce 
wychować I !dokształcić. 

Przedstawianie „Picmaliona" na 
nasz:ych scenach ma z:nakomite 
trad y C'.je aktorskie I ' trz:eba po
wiedz:ieć, te .aktorz:y Teatru Zie
mi Maz:owleckiej wyszli obronną 
ręką z: tak cl~tklego zadania ak
torskiego. Suzególnle z talentem 
opanowała Maria Pabi•z trudną 
rolę Elizy. Młoda aktorka wystę
pujaca dopiero w drugim ·sez:onie 
w Teatrz:e Ziemi Maz:owleck ieJ 

·Jest cennym nabytkiem dla z:e
społu . Z oocz.atku trocl11: sz:tywna 
w roll ullc;r.m,j kwiaciarki coraz 
bardzie j rozWlja się w miarę roz. 
woju akcji I jest ·zn.akomltą w 
kulmlna cyjnej scenie buntu prze. 
ciwko swemu naucz:yclelowi. Pel
!'• kobiecości i wdzięku umie ju ż 
swladomle czarować, zarówno pul. 
kownlka jak I Freda, I spojrzeć 
krytycznie na Higginsa 1 nawet 
uciec od niego, obrażona w swej 
kob iece j dumie. 

Jarema Drwęski odbiegi od po
st aci Shawow•klego profesora, był 
zb}"t mlodzleńcz:y, jak równiez 
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zbyt miody był Plckerlns (To 
man ~lołcicld). Nie w pełni te 
była .wy1:rana wspaniała aktorskc 
postać Alfreda Doolltte śmiecia
rza I najoryclnalnlejszeso m.1rou. 
sty w całej Anslil CFabian Kl•· 
bicz). 

Bardz:o zabawn11 była Pani Pe
arce gospodyni Higginsa w inter
pretacji Stefanit .lwi41Jdej, Zre· 
szt11 cały z:espół aktorski crał 
bardz:o poprawnie. 

B. G. Shaw nie dał 'ednoznaez
nego zakończema sztuki - w tea
trach spoty ka się różne zakoń· 
cz:enia „Pigmallona", 

Eliz.a wychodzi z:a m11t za Fre
da lub Eliza •wraca do .HigJ{insa. 
Wanda Wróblewska poszła " u 
wil:ksz:olicią inscenizatorów ! Iłu· 
sz:nie doprowadziła do happy en
du - sz:cz:ęśliwego zakończ„nia. 

Eliza nie wyjdzie za głupiegu 
Fred a, ale wróci do profesora, 
Galatea zostanie prey .,Pismallo
nie''. 

W sumie przedstawienie , .P!g
mallona" należy do najlep~:<ych 
pozycji Teatru Ziemi Maz:owiec
kieJ. 

Dekoracje bardzo użytkowe, 
prz:yjemnie z:aprojektowane prze2 
Teresę Darocha. 

WANDA PADWA 

George Bernard Shaw: „Pigma
lion" romantyczna przygoda w ~ 
aktach. Reżygeria : Wanda Wrl>
blewska. scenografia : Teresa I Da
rocha. Premiera w Teatrze Zieml 
Mazowieckiej. 


