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~ atuld ~ m.ma

turp 1 ak10t'a ~ wuu
..zie&eal się zboł.e"' Nptnnej jesa2.e 
pned -~ jBt ........ allda&amoe.. 
go niepolrpolit)'ml 7doJnc*t-• dllap
ca waUJs]d~ Jdór)' za spra~ 
na~-społecmlczlcl pnemienla 
się & p6laNlfabeł.Jr--6rnfka W ..rokllk-
eego wtelkle ~ ~
OJ;-*-'du. Aldor, - -~ -luje obraz panu:k~ w ...UJ*mt 
okn:cu ~ .... lm6cll ublecłeeo 
wieltu słolRmk6w z duq ~ sucstll 
I ze SZl2e1'll pasJ.lł. Te WSQSdcle mo
menty sztuki. które od&łanlaJ• I pięt.. 
nuj, stosowane przez angleJslrlch ob
surniltów I kapitatlstów metody wy
zysku ludnokl waUjsklej, celowo u
trz;ymywaneJ w ciemnocie, rozpJJanej 
i od lat dzlectęcy-ch zmuszanej do 
~ewolruczej pracy kopalnianej - te 
mome-nty wstrząsaj, widzem i sta
~ tatoł:n4, ldeoloCiczn.- wartoołć 
62tukl. Pod względem fabuiarnym 
jest ona mniej ])rzekoQ7Wlljąca. za,. 
wiera wiele w.(pOtycuti. Jlldtomek
wencjl l rutlwnoś-:t. Konflikt we
wn-:trmy w.illjsldego> chłopca nadto 
JW: przypomina J,>Odoboy „bunt" jego 
teńskiego odpowiednika z „Pygmallo
n.s" Shawa, a szkółka szlachetnej 
Miss Moffat Jest nazbyt groteskowa 
n"twet na cusy narod7.in i:uchu sufra
żystek i na pewno nie mogła się 
przyczynić do lstotoe-gc. oświecenia 1 
socjalnego uświadomienia walijskich 
górników. zacbowanle się głównych 
postaci dz:lałaj,cych, nie wyłączając 
Miss Moffat, nie zawsze Jest loel!:Zne 

(ir)'taeję budzl pnemJana dzledzl.ca
~- i gnębidela w poczet
.., łpiodlal),. ~ sztuld.-
~ mętne. pi ·~ Jedna" -=r ceclu!Je ~ W7CZU0e 
efektu drama~. niektóre figu
ry nal')'80Wane q nader platy1:rJ!e 
(Belą, Kra. Watą, pclld:9c1 eplzo-
~ •• poza ~--- wario
~ ..,.,......... sdub .,..__ aę _„ ... ~ VPU. 
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Ka 9Clmle mie~ Teatru Po
__.,__, in~ 1 godn\ po-
lecenia jak najszeneym - pu
blicmołcl sztukę Williamsa W)'Sta
wtono bardzo starannie. zasługą cu-
8ława Szpakowlcza Jest rue tylko na
danie przedstawieniu ~llwego 
Jdenmlru retyserslciego, lecz t pomy
.towe rozwiązanie scenograficzne. 
Wiród wykonawców prym wiodą pa
nie. Kreację dużej mlary, przemyśla
~ 1 głęboko przetyq. dała Irena 
Ładolliówna (lliss Moffat), z inteli
gencj" i temperatmentem zagraJa 
Bessy (cół: za wdzięczna rola!) Ew• 
Karska, a kapitalną, rubaszną, mote 
nieco zbyt krzykliwą matką wyrod
nego dziecięcia ilyła Stefania Kor
nacka. Umiejętnie łagodziła niekon
sekwencje swej roli Alina Rostkow
ska (Miss Ronberry). Naletycle ogi:a
nlczonego i pyszałkowa~t!g'o dZledZi
ca zaprezentował Tadeusz Kubalski, 
a Stahlsław Ubner jako mr. J"ones 
miał szereg udanych zagrań. Bolesław 
Kostrzyński, aktor ambitny I utalen
towany, Jako Odtwórca roli Morgana 

Evansa był niezupełnie przekonywu
jący. Trudno było na ogół uwierzyć, 
te mamy do czynienia z młodym 
chłopcem o genialnych zdolnościach, 
a nie z dojrzałym acz rozhisteryzo
wanym mętczyzną. 

EUG. ŻYTOllIRSKI 

Na zdjęci.u: Ewa Karska (Bessy 
Watty) i Bolesław Kostrzyński (Mor
gan Evans). 


