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WIELKI KPIARZ I JEGO GALATEA 
Był osobowością iście renesansową . Z równą swobodą poruszał 

się w materii prozy, teatru, muzyki, był świetnym publicystą 
i wnikliwym krytykiem, brał czynny udział w życiu społecznym 
i politycznym. Pasja uczestniczenia w ważnych wydarzeniach , 
zmysł obserwacji i niebywała erudycja George 'a Bernarda Shawa 
przyniosły mu nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie 
miano człowieka instytucji. 

Dzieło Shawa to prawie epoka - jego daty biograficzne za
mykają się w latach 1856-1950. Przez z górą siede:mdziesiąt lat 
towarzyszył dziejom wiktoriańskiej, a później współczesnej już 
Anglii. W jego utworach zamyka się prawie całe stulecie wielkich 
przemian w Europie od czasów świetności Imperium Brytyjskie
go nad którym nigdy nie zachodziło słońce, poprzez przemiany 
kapitalistycznego i kolonialnego imperium, aż rpo bliską nam już 
współczesność. Swym nieprawdopodobnie ostrym piórem rejestro
wał i wyszydzał obyczajowość czasów wiktoriańskich, słynnych 
z pruderii i zakłaimania, smagał mieszczańską moralność nieza
leżnie już od czasów, w których two•rzył. 

Wielki Kpiarz. Ironista, szyderca. 
Jedną z niezwykle ważnych „trubun" Shawa stał się teatr 

i krytyka teatralna. Wielostronnicowe recenzje z najciekawszych 
przedstawień londyńskich lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stu
lecia nie tylko notowały najważniejsze zjawiska teatralne, ale 
stawały się pretekstem do bardzo śmiałych dygresji, świadczących 
nie tylko o erudycji i znajomości materii teatru, ale też znako
micie puentowały ideę, klimat, atmosferę i temperaturę ogląda
nych przedstawień. Teatr stanowił dla niego syntezę sztuk -
z niebywałym znawstwem potrafił dostrzegać funkcję muzyki, 
świadomie zaaranżowanej przestrzeni, (bo przecież pojęcie współ
czesnej scenografii jeszcze wtedy prawie nie istniało), a zwłaszcza 
miejsce aktora w spektaklu. Całe stronice poświęcał na analizę 
kreacji wybitnych gwiazd teatrów londyńskich; był przy tym 
niezwykle subiektywny, ale dziś - dzięki wnikliwości Shawa 
i jego recenzjom ta świetna epoka w dziejach angielskiego teatru 
znalazła swego kronikarza. Szczególnie dużo miejsca poświęcał 
Szekspirowi i Ibsenowi, choć współczesna dramaturgia intere
sowała go równie mocno. Dziś jeszcze recenzje Shawa czyta się 
z wielką przyjemnością, choćby ze względu na ich literacką 
sprawność, trafne spostrzeżenia krytyka, świetne puenty. Upra
wiając krytykę teatralną i muzyczną, będąc publicystą i czło
wiekiem zaangażowanym w sprawy polityki po stronie Towa
rzystwa Fabiańskiego, był równocześnie dramaturgiem i pro
zaikiem, zyskującym coraz większą sławę europejską . 

Dziś uważa się Shawa za najwybitniejszego twórcę nowoczes
nej komedii. Stanisław Helsztyński, doskonały znawca literatury 
angielskiej, pisał: „Był twórcą i największym popularyzatorem 
(wspomaganym aktywnie przez Archera) teatru intelektualnego 
(the theatre of ideas). Dramat traktował jako narzędzie rozpow
szechniania własnych poglądów społecznych, filozoficznych i nau
kowych, podanych jednak widzowi w formie rozrywki pobudza
jącej intelektualnie, ale i zabawnej. Jego dramatopisarstwo oscy
luje więc zawsze między tendencją a artyzmem". Komedie Shawa 
nie podzieliły jednak losu wielu utworów świadomie tendencyj
nych, które umierają wraz z dezaktualizacją problemu, który 
poruszały. Większość z nich była na tyle uniwersalna, że prze
trwała walkę z czasem. 

W swoich komediach Shaw jawnie i ostro szydził z mieszczań
skiej moralności, obnażał krzywdę i wyzysk, konformizm i hipo
kryzję. Dlatego też nieobca mu była atmosfera skandali, które 
wywoływała tematyka np. „Profesji pani Warren" i kilku innych 
utworów, bojkotowanych przez wyższe sfery towarzyskie. 

Shaw re-prezentował postawę trzeźwego realisty, zafascyno
wanego Ibsenem i jego naturalistyczną dramaturgią, wprnwadza-

jącą tematykę społeczno-obyczajową uznaną za szczególnie draż
liwą, dlatego też wszystko co odDobinę romantyczne bądź senty
mentalne, od razu zderzało się z jego ostrym piórem. 

Pisząc „Pigmaliona" był już uznanym dramaturgiem, z opinią 
a utora bulwersującego widownię takimi sztukami jak „Szczygli 
zaułek" (1892), „Profesja pani Warren" (powstała w 1898 a wy
stawiona za zezwoleniem cenzury w 1902 r. rzecz o usankcjono
wanej prostytucji) , „Major Ba1'bara" (1905) - wyszydzająca bez
sens filantropii i instytucji Armii Zbawienia, „Uczeń diabła" 
(1897) i „Żołnierz i bohater" (1894), w których szydził z modelu 
żołnierskiego bohaterstwa, „Mąż przeznaczenia" (1895) - zdziera
jący z Napoleona nimb wielkości czy „Cezar i Kleopatra" (1901), 
gdzie polemizował z Szekspirem, widząc w postaci Cezara jedy
nie uosobienie trzeźwości politycznej i wyrachowania. 

Tytuł komedii stwarza jednoznaczne odniesienia do mitologii, 
do romantycznej legendy o Pigmalionie, królu Cypru i rzeźbiarzu 
równocześnie, zakochanym w wyrzeźbionym przez siebie posągu 
dziewczyny. Bogini Afrodyta, widząc męki zakochanego artysty, 
ożywiła posąg pięknej dziewczyny. Dziewczyna nazwana została 
Galateą. Ów niezwykle atrakcyjny mit, w różnych formach : 
wprost czy też w postaci aluzji literackich, wykorzystywany był 
w literatunze od wieków, często również odwoływano się do .niego 
w muzyce, w operze, opere tce, w rzeźbie . 

W „Pigmalionie" Shawa - poza fabułą - z romantycznego 
i sentymentalnego mitu nie pozostało nic. Utwór stanowi swoistą 
feerię kontrastów, którym początek daje zderzenie dwóch świa
tów: bywalców londyńskiej opery na Covent Garden ze światem 
Elizy Doolittle, londyńskiej kwiaciarki, córki śmieciarza. Pigma
lion w osobie profesora Higginsa jest tylko fonetykiem, zafascy
nowanym ekspenymenta mi językowymi, który dzięki swojej 
sprawności na każdym przykładzie jest gotów udowodnić, iż 
można „wytresować językowo" człowieka do tego stopnia, że ma
nierami i sposobem wysławiania zmyli londyńskie wyższe sfery 
towarzyskie, wyczulone na zewnętrzny blichtr i pozory zachowa
nia w elegainckim stylu. Eliza, ze swoim dosadnym i wulgarnym 
językiem londyńskiego przedmieścia jest wspaniałym materiałem -
i tylko tyle. Od tego momentu Shaw przestał już korzystać z mitu. 
Pozostało natomiast wiele problemów, które zrodziła już nowa 
sytuacja dziewczyny, siłą wtłoczonej w inną sfer~ i inny świat , 
a po zakończeniu eksperymentu niepotrzebnej, pozostawionej 
samej sobie i naturalną koleją rzeczy zakochanej w swoim 
„stwórcy". Ujawniły się również problemy natury społecznej . 
Szczególnie ostro potraktował Shaw pozory mieszczańskich za
chowań, przejawiające się w stylu bycia i języku salonów. 

Sztuka, napisana w 1913 r„ doczekała się prapremiery nie 
w Anglii, a w Burgtheater\ w Wiedniu; w 1914 roku wystawiona 
została w Teatrze Polskim w reżyserii Arnolda Szyfmana z Przy
byłko-Potocką w roli Elizy, a dopiero w miesiąc później, 11 kwiet
nia 1914 roku wystawiona została w Londynie z Patrick Campbell 
w roli tytułowej. Od tej pory „Pigmalion", uznany za 'I1ajpopular
niejszą komedię Shawa, grany jest na wszystkich scenach świata. 
W 1956 r. na motywach „Pigmaliona" Shawa powstał musical 
Frederica Loewego „My Fair/ Lady", który jest chyba jednym 
z największych sukcesów frekwencyjnych i kasowych tego ga
tunku teatru. Komedia doczekała się również ekranizacji, z któ
rych najsławniejszą chyba była wersja z 1938 r. z Leslie Howar
dem w roli Higginsa. 

„Pigmalion" jest swego rodzaju sumą doświadczeń, umiejęt
ności i talentu dramaturgicznego Shawa, a absurd, dowcip i fine
zja w prowadzeniu akcji dramatu!'1gicznej dopełniają reszty, ale 
tym samym stawiają przed odtwórcami niezwykle skomplikowane 
zadanie zmierzenia się z najtrudniejszą formą teatru, jaką jest 
komedia. EM 



GEORGE BERNARD SHAW 
W OCZACH KRYTYKI 

„ .Był w duszy poetą, odwrócił się jednak od formy 
poetyckiej, jako zbyt romantycznej. Nie mógł całko
wicie stępić swego zmysłu poetyckiego, który często 
przejawia się w uwagach autorskich i jest też podstawą 
wspaniałej retoryki Shawa. 
Shaw zdetronizował intrygę miłosną jako główny mo 
tyw konfliktu dramatycznego wprowadzając na jej 
miejsce pasję moralną, to znaczy pokazał konflikty, 
których podstawą było ścieranie się dwóch koncepcji 
ideowych. 
Stworzył nowy rodzaj literacki w postaci dramatu, w 
którym dialog jest uzupełniony narracją autora i dla
tego sztuki jego nabierają pełnej wymowy w czytaniu. 
Jego podteksty do dialogów odegrały poważną rolę 
w wychowaniu nowej generacji aktorskiej Anglii, która 
dzięki niemu zerwała z nienaturalnym patosem i skłon
nością do robienia z roli popisu osobistego. 
Shaw zerwał z tradycją dramatu zakończonego śmier
cią. W „Kwintesencji ibse_nizmu" pisze na ten temat: 
„Stawiają mi zarzut, że postacie mych dramatów mówią 
tylko i nic nie robią, co ma znaczyć, że nie popełniają 
przestępstw . W gruncie rzeczy przekonaliśmy się prze
cież, że to nie jest żadne rozwiązanie rozciąć węzet 
gordyjski uderzeniem miecza, jak to uczynił Aleksan
der Wielki. Jeśli dusze ludzkie skrępowane są prawem 
i opinią publiczną, znacznie bardziej tragiczne jest 
zostawić ludzi przy życiu jako ofiary tych więzów niż 
rozładować uzdrawiający żal publiczności przy pomocy 
aktów gwałtu". 
Shaw przez długi czas uważany był za publicystę prze
mawiającego ze sceny. Postaciom jego zarzucano brak 
życia. Lecz oglądanie jego sztuk pół wieku po ich na
pisaniu nie pozostawia wątpliwości, że problemy poru
szane przez niego są problemami żywych ludzi. Humor 
Shawa jest niezniszczalny, oparty na mądrości i obser
wacji natury ludzkiej, której sprzeczności odczuwał 

, w samym sobie. Humor był tylko jedną stroną jego 
intelektu, drugą było nieustanne poszukiwanie . 

CECYLIA WOJEWODA 

• 
.. . mimo pojawienia się i przemijania takich czy innych 
prądów w literaturze angielskiej w czasie działalności 
dramatopisarskiej Shawa, obejmującej przecież kilka
dziesiąt lat (od Szczyglego zaułka, Widowers' Hauses, 
1892 - do sztuki pt. Dlaczego nie chciała, Why She 
Would Not, 1950), potrafił on zawsze w mniejszym lub 
większym stopniu zaskoczyć publiczność Anglii i świata 
jakimś nowym pomysłem, co nie było przecież łatwe 
w dobie rozwoju dramatu eksperymentalmego. W ten 
sposób, nie tylko w sensie biologicznym, ale także w 
sensie literackim, Shaw był najlepszą żywą ilustracją 
i przykładem jednego z najważniejszych składników 
w zespole głoszonych przezeń poglądów: teorii wita
lizmu. 
z wyjątkiem niektórych sztuk, jak np. Candida (1895), 
która :udaje się zawri.erać niemały ładunek sentymenta
lizmu, jeżeli nie wręcz romantyzmu, można ogólnie 
określić, że naczelną cechą Shawa jest racjonalizm 
i wysoce riozwini.ęty, przenikliwy i zdecydowaITTy, jeżeli 
niekoniecznie bezkompromisowy, krytycyzm w stosun
ku do społeczeństwa angielskiego. 

HENRYK ZBIERSKI 
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PRZEKŁAD: KAZIMIERZ PIOTROWSKI 

OBSADA: 

Eliza Doolittle • KRYSTYNA WIŚNIEWSKA-
-SŁAWIK 

Alfred Doolittle, jej ojciec • ADAM BA UMANN 
Profesor Hi!nry Higgins • JAN BÓGDOŁ 

Pani Higgjns, jego matka • ANNA GOŁĘBIOWSKA 
Pułkownik Pickering • MARIAN SKORUPA 

Pani Pearce, gospodyni Higginsa • T.t;RESA KAŁUDA 
Pani Eynsford Hill • STANISŁAWA ŁOPUSZAŃSKA 

Klara, jej córka • I"1ARIA MEYER 
Fredom, jej syn • ANDRZEJ DOPIERAŁA 

Ambasador • JERZY GNIEWKOWSKI 
Ambasadorowa • M.\RIA WILHELM 

Nepommuck • JACENTY JĘDRUSIK 
Kierowca • WIESŁAW KUPCZAK 

Lokaj I • WOJCIECH SKIBIŃSKI 
Lokaj Il • JERZY GŁ YBIN 

Policjant I • JERZY GŁ YBIN 
Policjant II • WOJCIECH SKIBIŃSKI 
Pokojówka • RYSZARDA CELIŃSKA 

Przechodnie, goście na balu • JERZY GŁYBIN , 
JACENTY JĘDRUSIK, 
JERZY KUCZERA 
WOJCIECH SKIBIŃSKI 

2lTI 
SCENOGRAFIA: REŻYSERIA: 

BARBAR A ZAWADA J AN MACIEJOWSKI 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: UKŁAD PANTOMIMY: 

HALINA KALINOWSKA JULIAN HASIEJ 

ASYSTENT REŻYSERA I I NSPICJ ENT : DANUTA PUŁECKA 

K ONTROLA T EKSTU: DANUT A MORAWS KA 



SLĄSKI IM, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 40-003 
2. Telefony centrali 58-72-51, 58-72-52, dyrekcja i sekretariat: 58-89-92, 

organizacja widowni: 58-89-67, kasa biletowa: 59-93-60. 
Główny księgowy HENRYK MROZEK, kierownik muzyczny HALINA KALI
NOWSKA, koordynator pracy artystycznej BOGUMIŁA KURCAB-KARKOSZKA, 

kierownik organizacji widowni WIESŁAW PYTLASIŃSKI 
Kierownik techniczny STANISŁAW HOŁOWKA. Zastępca kierownika technicznego 
JAN SZAŃCA. Kierownicy pracowni technicznych: elektroakustycznej STEFAN 
SKROBISZ, oświetlenia EUGENIUSZ GRZONDZIEL, krawieckiej damskiej EWA 
KERGER, krawieckiej męskie.i STANISŁAW KLECKI, krawieckiej młodzieżowej 
ALFRED BLUKACZ, perukars kiej MARIA BEM, szewskiej JÓZEF WILK, stolars
kiej WALDEMAR NOWAKOWSKI, malarskiej I modelatorskiej KONRAD CUDOK; 

rekwizyt.or KAZI:\UERZ RAWSKI, brygadier sceny ROMAN KLYTA. 

· W REPERTUARZE TEATRU 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

Scenografia: 
BARBARA ZAWADA 

DLA DZIECI 

MICHAEL FRAYN 

CZEGO NIE WIDAĆ 

SLA WOMIR MROZEK 

TANGO 

Opracowanie muzyczne: 
HALINA KALINOWSKA 

Reżyseria: 
BOG DAN TOSZA 

ZBIGNIEW NIEMCZYNOWSKI 

Scenografia: 
BARBARA PTAK 
Ruch sceniczny : 
JULIAN HAS!EJ 

Scenografia: 

ŻOŁNIERZ I KRÓLEWNA 
WG BAŚNI H. CH. ANDERSENA 

Reżyseria: 
HENRYK TARCZYKOWSKI 

Muzyka: 
HALINA KALINOWSKA 

WILLIAM SHAKESPEARE 

HAMLET 
Reżyseria: 

BARBARA ZA W ADA 
Układ tańca: 

JAN MACIEJOWSKI 
Muzyka: 

LIDIA BIEŃ KRZYSZTOF ZGRAJA 

WITOLD GOMBROWICZ 

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 
Scenografia: 
ANNA FRANTA 
Plastyka ruchu: 
HENRYK KONWIŃSKI 

SCENA KAMERALNA 

scenografia : 
JERZY MOSKAL 

Scenografia: 

SAMUEL BECKETT 

KOŃCÓWKA 

ALEKSANDER GELMAN 

ŁAWECZKA 

MAŁGORZATA DOMAŃSKA 

Scenografia: 
BARBARA PT AK 

MICHAŁ ROSIŃSKI 

ZWARIOWAĆ MOŻNA 

Reżyseria: 
JÓZEF CZERNECKI 

Muzyka: 
ANDRZEJ ZARYCKI 

BORIS PALOTAI 

OKRUTNI KOCHANI{OWIE 
Scenografia: Opracowanie muzyczne: Reżyseria: 
BARBARA PT AK HALINA KALINOWSKA JERZY ZEGALSKI 

Przedsprzedaż biletów na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz po
niedziałków) w godzinach 10.30 do 13.00 I od 16.00 do 18.30; w niedziele od 
16.30 do 18.30 I dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem, w przypadku roz-

poczęcia przedstawienia przed ,odziną 16.00. 

Redakcja EWA MOROŃ, redakcja graficzna JERZY MOSKAL, współpraca redak
cyjna PIOTR ZACZKOWSKI, redaktor techniczny MICHAŁ. GRĄGLEWSKI. 

Skład programu wykonała linotypistka W. Kubacha. Strony do druku zmonto
wał zecer M. Grąglewskl. Druk wykonali maszyniści typograficzni: J. Chabrowski 

I H. Plechullk. 
ZGK 2, zam. 5161-88 - 3000 - C-9 


