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EST k001iec ubiegłego stulecia. Mała osada górnicza w 'Wiahil. Ludność n.ie
mal cała wędruje codziennie
6 kilometrów do kopalni. Dzie
dzic włości, potężny lord, sam
pilnuje, by żadne dzieokQ po
przekroczeniu czternastego ro
ku życia nie pozostawało na
pbwierzchni Zliemi. Toteż, jak
mówi baptysta Jones: „U nas
dzieci są tylko do trzynastu
lat, potem ddą do kopaL'li i
stają się z nich stare łOlbu
zy".
Jesit przecież jeszcze
szy.nk „'Pod gruszką", który
jest jedyną rozrywką mieszkańców osady i który by.najmniej nie przeszkadza do tego, by stać się „starym łobu-
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Tak wygląda obraz
ny wioski.

społecz

ccNauczyclelka
wiejska«?

J OTO
pewnego dnia zjeżd~ do opustoszałego dom

ku we wsi dziwna osoba. Kobieta, ale paląca papierosy,
jetdżąca na rowerze, kobieta
z wielką biblioteką na.-Jlrową,
którą sama przeczytała i
z
tytułem doktora filoo:ofił.
Jedna z tych, które pod wodzą miss Pankhurst przecią
gały groźnym pochodem przez
LondY'n, żądając głosu wyborczego i praw dla kobiet.
Ale miss Moffat lllie jest
dziwadłem, jak gdyby się oo
na pierwszy rzut Olka wydawało. Jest człowiekiem świa
domym swego celu d swych

zadań życiowych. Przybyła 1
od razu postanowiła wyrwać
młode Pokolenie Walijczyków
kopalni uczyć je, obalić mur
przesądów,
wyiprowadzić ina

ludzi.

~tyipend1alnych.

:zagrana
S.ZTUlKA
doskonale. Tak

Społecznica, czy Pigmalion
„ Zieleni

snych, ale„.

Irena Ładosl6wna brawol

r--- - - - - - - - - - - - -

wspódnicy?

7 eatrze Powszechnym
Co dziwniejsze ta dziwna
kobieta zaprzęgła do tej trudnej,
niewdzięcznej
pracy
śmies:zmą starą painnę, o ptamóżdżku, mizdrzącą się i
polującą na męża .oraz PoCZ-

sim

clwego, ale tchórallwego bab
tys tę.
Do tej chwili akcja w sztuce zapowiada się św.letnie 1
spodziewać się należy, że nas tępine odsłony przyrrl.osą rezultaty tej trudnej społecznej
„wki na ugorze". Miss Moffat przypomtna nam nawet
bohaterkę świetnego filmu :ra
dzieckiego „Wdejska nauczycielka", która przybyła na
pustkowde Syberii, by tam uczyć dzfucl i wyprowadzić le
na ludzi (scena czekan1a na
rezultat egzaminu ukochanego ucznia - niemal d.dentyczna).

Zakochana?
autor nagle pok'828.ł
A LE
coś innego. Oto m:i:ss Mof-

!at skupiła swoje za1nteresowanla na jednym uczniu, mło
dym g6r:niku Morganie Evans
i odklrywszy jego w!lelkle
7.dolnośol. po.stanowiła doprowadzić go do Oksfordu. P!raca nad tym chłopcem Pl'ZYP<hmina ogromnie pracę pro!.
Higginsa nad Elizą w słyin
nej sztuce Shawa ,,Pigmalionie", jest tam nawet doslronała sicena buntu chłopca, ktOry nie chce, by na'UCZyclelka
wldztała w n1m tylko maszynę do nauki, bliźniaczo podobna do seeny buntu El!lzy.
Jest :I. m0ityw uczucia, piękne
go przez to, że tak głęboko
taj001ego d pl".!!eZ mis~ Mo!fat,
nikomu niewypowiedzianego,
uczucia milości tej niepnyjaciółk.ł męskiego rodu do m10tdego mężczyzny, który jest
jej duchowym tworem.
S'Ztulka,

śmiało

zdą.żająca

torem satyry społecznej, weksluje nagle na tor osobistego dramart:u kobiety społecz
nicy :I. oigarn!ają nas poważ
ne wątpliwości, czy aby dzieci g6rn!k6w walijskich będą
mogły r-zeczyw.lścle pnzy pomocy miss Moffat skruszyc
mur przesądów, które je trzy-

mają

pod

ziemią.

Sztuka Wdlliamsa jest pisana po angielsku w najlepszym znaczeniu tego słowa.
Jest w niej 1"0'Lmiłowanie się
w fyciu, godne Dickensa i ostre satyryczne spojrzenie go.dne Shawa.
Są świetnie skreślone postacie i kilka znakomitych
scen, jak choćby scena „uwodzenia" głupiego i utkanego
z przesądów dziedzica dla ce-

mstała

z

całą
pełnią św:!adomośct używam
tego słc>wa. 7.daję sobie sprawę z tego, że upoważnia mnie

do tego przede wszystkim nile
kreacja p. Ireny Ladosiówny w iroli miss Mof.fat.
Rrzyznaiję ze wstydem, że dotychczas nie widziałam, lub
nie dostrzegłam tej znalroml.tej artystki. Cieszę się prawdziwie, że teraz wre.szole wyzwykła

płroęla.

'.P. Ladosiówna ~ęla tak

łatwej

w tej roli karykatury,
pneipolla postać miss Moif!at
ukrywanym uczuciem, zdlaw.!Jo.ną
dynamiką
temperamentu, potrafiła rw scenie z
dziedzicem wy>d(}być .szcze:r.r.e
komlczpe momenty :I. nade
wszystlto włernie 1 plęlmle
oddać głęboki smutek ~".YLC'La
rowanda kobiety, która wygicywaijąc,
stawkę.

przegrała

ewojlł

I Inni-
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niej nl.etn&l r6wnie
była p. Korw roli diclrensowskdel

dookonała

11Deka
postaci, j·aką jest rubaszni&
kucharka mrs Wlatty, która
w każdej trudnej sytuacjd
krzepi ludzi mocną herbaitll
(tu mówi Ang1ia!), która
,jakoś nie lubi" własnej córki i szaleje z iradoścl. gdy
mianują ją sierżantem Llg.t
Uczciwości. Najlepsza to bodaj ze wszystkich kreacji tel
utalentowanej S«orki charakterystycznej,
jaką
jest
Kornacka. Trudni!. rolę mtskiej Galatei Morgana Evansa zagrał bardzQ dobne mło
dy aktor p. Kostrz:yński. Może słabszy był w scenie milosnej z małą kusicielką Bessy,
ale momenty tragicznego zma
gania się z samym sobą ·ootworzył świetnde.

P. Rostkowska w roli głu
piutki.ej, a poczciwej mi.!111
Ronberry była naprawdę roribrajająca w swym wd:Męku i
trzpiotowatości.
Młodziutka
p. Karska, którą bodaj po
raz pierwszy widziałam po
egLam.linde Szkoły Dramatycznej, w pierwszej części nieco
sztywna, w dru~ej, gdy zjawia sdę, jak prześliczne il "nieprzyzwoite" (w znaczeniu llł

wieku), zjawisko z obrazu
Toul®se - Lautreca,
była
napraiwdę bardzo dobra.
P.
Libner świetnie utra,fil w ton
postaci pury>tańskdego koblecla!I'Za, a p. Kubalski był dmROnuJącym dzledzkem.
W smnie rzYjemne przedstawienie. Jedyne zastrzeżeme
to przekład. Co to znaczy
„Prokopawi pękł pneumatyk?" Dlaczego. :łbyt długie
wyprarowame „ścieśnda się",
zamiast Je skracać? I co
chciał zawiesić na ścianie mr.
Jones, mówiąc o „czerepach"
(slyszałam
o „czerepie rubasznym" u Słowack!ego, ale
to chyba nie to).
Karolina Beylin

