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BKT I 
Przypadkowe spotkanie, kcóre 1~1waży aa żyuu slawn go profe

sora fo ncryki i dialekców Hcnry'ego Higginsa i ulicznej kwiaciarki Elizy 

Dooli ctlc. t o wy1sc1u z Covent Garden. Opery Królewski j w Lon

dynie, Higgins wpadł tlliczn kwiaciarkę Eli7.ę Doolittle, kclirej bełko

tliwa wymowa i pr we kie slowniclWo doprow1dzają go niemal do roku, 

ale i ~woiscej f: ynacji jej prymitywizmem. Świadkam i ccj ceny są pani 

Eynsford-Hill oraz jej syn Freddy. pór łagodt i rnawca narzeczy indyj

skich pułkownik Pickcring. przybyły do Londynu, by poznać profesora 

Higginsa. I tak dochodzi do 1.awarcia osobliwego zakładu, gdy profesor 

H iggins wyraża pczekonanie. 7.e jesc w scan ie nauczyć wzorowej angielsz

czyzny i wycwomych manier nawer rak n ieokrzesaną di.ikuskę jak Eliz.a, 

by mogła uchodzić wręC7. za ksiirżniczkę. Gdy na odchodnym H iggins 

rLUca jej do koszyka g:uść moner, uradowana dziewczyna dzieli się nimi 

7. ojcem, 'mieciarzem Nfre<lem Doolirrle, prremądrzałym pijao.yną, kcóry 

za.raz. zawraca do swej kompanii w szynku. 

N. cępnego dnia dysryngowana go. podyni Higginsa - pani 

Pearc - anon uje przybycie Elizy Doolinle, zdecydowanej poddać się 

wyuczeniu poprawnej wymowy, by otrzymać upragnioną posadę w kwia

ciarni, b , iaproponuje nawet p r fesorowi godne wynagrodzenie. Do 

micsz.kania wdi:iera się S[ary Doolirclc. do krórego docarła wiadomość 

o osobliwej umowie córki. Tarci żąda finansowej rckomperuary t.a oj

cowskie pn.yzwolenic. Warunki finan~owe zakładu między Higginsem 

a Pickeringiem wsc:ają sprecyzowane: oco w ciągu pół roku Eliza ma osią

gnąć raki poziom obycia i opanowania vvymuwy, by mogła uczcsmiczyć 

w presriżowym spoc:kaniu towarzyskim londyńskiej ocjery. 

Ruzpoczyna ię wyścig z czasem i upokar7..ająca cresura. Eliza 

choć z oporami, poddaje \i~ dokual iwym ćwio.eniom, dysząc żądzą a<l

wecu. Nie jest przy cym do końca $wiadoma, że coraz bardziej wiąże ją 

z przdladowcą rodzące się ucr.ucie. Także profesor Higgins. zarwardnały 

w niezłomnym starokawalerstwie, takie n ie przccrnwa, że w rym co czuje 

i do czego zmierz.a w swej pedagogicznej pasji, wykracza juz poza reguły 

zakładu. a.rn,pują momenty zał.mania i konfromacji, wre~zcie pom;py 

są na ryle widoczne. że H iggins i Pickering posranawiają przedstawić Eli

zę na wyścigach konnycb, gdi:ie pojawi się najwytworniejsze cowarzysrwo 
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Londynu. Widok ś l icznej dziewczyny w efekrownym stroju wywołuje od

powiedn ie wrażenie. Urzcc1.0ny Fredd Eyn ford zakochuje się z miejsca. 

Zafascynowana wyścigiem Efo.a rak i.ywiołowo dopinguje ~dzące rumaki, 

i.e jej słowniccwo i rea.keje wywołują szok. 

peS7ona niepowodzeniem Eliza ze zdwojoną energią poddaje się 

reraz uciążliwym ćwiczeniom, by dowieść swoich możliwości i zdobyć ak

ceptację wymagającego mencora. Może ceż wkrótce sranąć przed surowym 

egzaminem na uroczystym balu w ambasadzie, gdzie odnosi błyskotliwy 

. rnkces imponując urodą i nienagannymi manierami . ~ awer tak wybitny 

fonetyk jak Mad7iar Zolcan Karpathy uznał, i.e c niewątpliwie księżnicz

ka, oczywiście węgierskiego pochodzenia. 

DKT li 
Po powrocie z alu Higgins i Pickenng, kcóry be-z apelacji uznał 

zwycięsrwo rywala, ~ą w sranit'. euforii. Przeżywający uyumf dżentelmeni 

całkowicie nie zauważają obecności 1 sukcesu Elizy. Zlekceważona dziew

czyna wybucha ialem. Ma poczucie rriewdzic;czności, toreż wymawia Hig

gin.sowi, że nadużył je j oczekiwań realizując perfidny eksperymenr. Pozo

stała reraz sama z sobą, bo 1 co dalej. 

W scanie n:ijwyższej irytacji postanawia natychmiast opuścić jego 

dom i wróc1c tam skąd wyszła - na plac pod Covent Garden , gdzie prze
kupki nie poznają w wytwornej młodej damie swojej Elizy. Jedynie ojciec 

Alfred Doolinle r01:poznał córkę z miejsca a teraz opowiada o swojej życio

wej rragedii, którą spowodował właśnie profesor Henry Higgins. Okazało 

>ie;, że bez uzgodnienia p dał jego o obę ekstrawaganckiemu milionerowi, 

rekomendując go jako „najbardziej oryginalnego myśl iciela 1 moralist{. 

Odcąd mu i sic; borykać z przek=ą w spadku wysoką renrą. l rak srał się 

d.żencdmencm tracąc wolno 'ć bezcro kiego śmieciarza. 

I.cel co dalej z Elizą, której nieobecność Higgins z niepokojem 

nagle odkr}'\va. Co się takiego stało, H: nie może sic; nagle bez niej obyć. 

Nie che<: się przyznać, że odcLUwa je1 brak me tylko jako osoby wyręcza

ją ej go na co dzień w widu obowiązkach. Podobnie Eliza, króra reż nie 

je.sr jeszcze skłonna do ujawnienia uczuć, hoć odtrąca oświadczyny zako

chanego od pier.vszcgo spockania Frcdda. Pru:bywa reraz u marki ~wo1ego 

mistrza i ryrana, która nie ma Lłudzeń co do cech 1 charakteru uczonego 

synalka. Logika niby przypadkowego spotkania z Elizą :znajdzie niebawem 

zwieńczenie w przewrotnym happy endzie, w scenie ni to oŚ\viadczeń, 

ni obcesowej w formie czułości, zanim padną sobie w objęcia. 

„I eały a jak gwiazdy. 
Jeśli na et nie możemy ich osiagnat 

to na eży sie wedłu nich orientować" ' 
/Z ·.cnrenqi 1 rrplik G B. Sh2wa/ 

W POGONI ZA MITEM 

R obn c TALARCZYK 

Pogori za m item nie jesr htwa. Zwłaszcza je.i ii to mir wielolemi, wielowar
stwowy i wielomacr.eniowy. Bo przecież „My Pair Lady" ro zaró,vno mir 

Pigmalio n~ i Galacei, legendarnej szru ki Shawa, musicalu FreJericka Loewe'go 
i kanonio.nej wersji filmowej z J 956 roku z fanmsryc:zną ro lą Audrey Hepburn . 
M ir na micie mitem pogania. I uwiera z każdej srrony. A ru jeszcze nad wszystkim 
sit; unosi mit klasy i lt:gendy wikcori:u\skiej Anglii. Dla nas pogrobowców krainy 
za "żel :izną ku rryn ą' · tym bardziej nierealny i n ieos iągalny im mocn iej zapadły nam 
w pamięć wyroby czekoladopodobne i wczasy pracownicze. 

O czym więc marz.y na.sza Eliza, cu w Operze Sląskiej, anno Dom ini 2013, 
króra 7.amiast ~langiem l Lis.son rove posługuje i<; gwarą śląską? 

O rym, hy tać się damą i zabłysnąć na balu' Ambasadzie:? A może rym, by 
dzięki btorżniczym lekcjom profesora H iggins:i nabyć odrobinę ogłady i zdobyć 
mc;ia z wyż.szych sfer? A może o cym, by srać się ekspendic:ntką w Galerii Kwiaców' 
I ki m je c cen kopciuszek z bied nej dzielnicy Londyn u. kcóry próbujcdogonićswój 
mir. Szruka G . B. Shawa i musical "My hlir Lady" na to pytanie nic odpowiadają. 

a czasy s ię przecież. zmieniły i kim innym była dziewczyna grana prz.ez Audrey 
Hepbu rn i kim innym jest nasza, ' pókzesna Eliza. Bo przec ież sura.my się 
opowiedzieć współcresną historię, w której niczym" dcganckim lusterku będą 
się przeg l ądały ~erki m łodych dziewczyn, które (dar Boże) zas iądą na widowni 
Opery Sląskiej na przedscawieniu „My Fair Lady" . 

Mjr nas okreila i dett:rminuje. I decerminujt: równic:i n~, mówiącą gwarą. 
Elizę. I ca przed srn lat i ta d1.is iejsza chce się z nim 1mierz.yć. Marzy o swoim 
Pigmalion ie, króry wyrzeźbi ją w marmurze i uczyni doskon:iłą i wieczną. Jak mit 
właśn ie . Bo z mi tem się nie dyskuruje, za micem się tęskni i o ni m sic; marzy. I nie
istorne jak go nazywa Eliza. Ważne, by nie prz.estawal:t za nim biec i o nim marzyć, 
bo przecież rylko my wiemy, że zawne hęd:iie dwa krok i przed nią i nigdy go nk 
dogon i, ale czyż nie jesc ważniejsze go nić króliczka nii: go złapać? Pogoń za mirem 
przecież nas tLdachernia i sprawia, ie stajemy sic; mądrzejsi, pic;knic:js i i sz.lachn
niejsi choć cena jest wysoka. Często rracimy z oczu to w~srko, nas oracza 
i o było w zasięgu ręk i , a teraz. z.o , cało ·za nami i nie sposób wrócić do siebie, bo 
ra podróż. za ideałem zmieniała nas na dobre. Tak tci się dzieie l naszą Elizą. Tą 

sprzed lar, jak i tą dzisiejszą. Zrozum iała, że jej miejsce jesr pomiędzy światami . 

Do starego już nie ma powroru a nowy wciąż j1:1or nieosiągalny. I znów 1.aczyna 
biec. Byle naprzód, byle przed si bie. By dogonić swój mk .. Mir wielopostacio
wy, w któ rym mają SWÓJ udział i funkcjonują : Pigmalion, Galarea, G . B. Shaw, 

"My Fat r Lady" . 
A my właśn i· próbujemy niczym Pigmalion wykuć >WÓj wf~ny rearralny mic, 

który w dn iu prem iery ma by ' Pańsrwu zaprezentowany. 11 maja opadnie płót
no, a w tym wypadku kurtyna, i nasza Eli niczym Galacea dzięki Państwa prey
chylnośc i i uwadze ożyje na te parę chwi l.Taką pn::yn:ijmniej mamy nad?.ic:ję. Bo 
mir nie może istn it"Ć bcr 5\voich wyznawców, t:lk jak rearr nie może istn ieć bez. 
publ icznośc:i . Niech więc na deskach tej sceny Eliza Doolide i profesor Henry 
Higgi ns po raz kolejny zmierzą się z Pańmva o nich wyobrażen iem. I oby spdnil i 
Wasze oczekiwania. A potem niech zosr:aną w Waszej pamit;ci na dł uż.ej . Czego 
i obie równiei życzę. 
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KARIERA „MY FAIR LADY'' 

A n cra GŁOWACKA 

My Fair Lady" uchodzi d;i:;isiaj 7:a klasyka światowego mu, icalu . Królu-
„ je również w rankingu najdłuże j granych i najbardzie j popularnych 

tytułów tego garnnku. Amerykanie zal iczają je do kategorii zwanej „long run", co 
oznacz.a ponad pii;ćsec przedstawień z.agranych po prem ierze. Opartą na „Pigmalio
nie" George'a Bernarda hawa h.isrorię transformacji prom:j kwiaciarki w prawdzi
wą damc; po prem ier-ze zagrano aż 2717 razy, co sytuuje cen ryrnl w gronie absolut
nych. rekordz.isrów; dłużej grany był cylko „Skrzypek na dachu" (3242 przedstawie
nia). Od 1956 roku, kiedy odbyła się broadwayowska prapremiera „My Fair Lady" 
w Mark Hell inger Theacer, rym! był wielokrocn ie wznawiany, podb ijaj ąc sceny 
ceacralne na całym świecie. O cym musicalu mówiło się , że łączy w sposób wącz 
idealny dowcip i m1j(irość dialogów Shawa z c11dow11q muzykq loewego i świetnie zsyn
chronizowanymi tekstami Lemem. W 1964 roku George Cukor nakrc;cil filmową 
adap tację musicalu z Audrey Hepburn w ro li Efoy Doolircle i Rexem Harr isonem 
Jako profesorem Henrym H igginsem. Fi lm C ukora został nagrodzony aż ośmioma 
Oskarami. Gdyby jednak przyjrzeć si ę począckom kariery „My Fair Lady" , n ic nie 
zapowiadało rak zawromego sukcesu, a właściwie wiele wskazywało na ro, 7.e mu
sical n ie pow. ranie . 

Na pomysł przełożenia si;ruki Shaw;i na we~;ę musicalową wpadł fi lmo
wiec Gabriel Pascal , kcóry wcześniej z 5ukcesem dokonał jej ekran i1..acji ( l 938). 
W rolę Higginsa wciel ił się świemie oceniany Leslie Howard . Pascal otrzymał zresz
rą prawa do przcnies.ienia na ekran kilku szruk irlandzkiego aurora, co w połączeniu 
z sukcesem . Pigmalion.a" zachęciło go do wyscąpien ia o zgodę na adaptacj ę m usi
calową. Próby namówienia hawana musical n ie powi odły się . Być może miały na 
w wpływ złe doświadczen ia i; „Czekoladowym zołnierzem" (1908) - wiedeńską 

operetką opartą na innym jego dramacie ,_Arms and the Man'' (w polskim rfu
maczeniu „Żołn ie= i bohater" - 1894) . Podobno w liście do przyjaciela, który 
i nrenvtn iow:ił u niego w cej sprawie, Shaw napisał: Kaugorycwie uzlmmiam ta.kich 
nadużyć. Jeśli .Pigmalion" u swq muzykq słów nie jest dobry dk1 twoich znajomych, 
10 ich ralmt musi być doprawdy czymi nadzwyczajnym. Dopiero po ' rnierci pisarza 
w 1950 roku Pascal orriymał zgodę od spadkobierców na adaptację sztuki. Zwrócił 
się z. propozycją jej muzycznego opracowania do duetu cwórców: tekściarza Alan~ 
Jocy'a Lernera i kompozyrora Fredericka Locwe'go. Wydawało sic;, że ~ukces jes r 
b lisko. Niescery, po jakim„~ czasie obaj porzucili pracę nad „Pigmalionem", docho
dząc do wniosku, ie relm nie spełnia kilku zasad klucrowych dla konstrukcj i m usi
ca lu. Problemem był między innymi bmk historii miłosnej w głównym wątku , łub 

przynajmniej w wątku pobocrnym , oraz cen, w których mógłby pokazać się cały 
zespół. Podobne zdan ie o „Pigmal ionie" midi inn i broadwayowscy kompoz.ycorzy 
i libreciści , krórzy konsekwenmie odmawial i podjęcia si<; tego zadania. 

Projekt „Pigmaliona" powrócił do życi a dopiero po śm ierci Pasca la w 1954 
roku . Lerner i Loewe sporka li s ię ponowie i- odkryli sposób na rę sicru kę. Kluczem 
do sukcesu okaz.a.Io sic; dodamie akcji, któ rJ w „Pigmalionie" rozgrywa się poza 
sceną. Nie mając jeszcu: praw do muzycrnej adaptacji , za t(> ogrom ny entuzjazm 
i oddech konkurencji na plecach (o prawa scarala się rów11ici hollywoodzka wy
rwómia MGM). prz~rąpili do pisania musicalu. Srrareg;a. któr4 zdefiniował 
Loewe: Brdziemy pisać bez praw, a kiedy przyjdzie czas na decyzj(, komti je przyznać, 

brdzimiy na tak zaawansowanym t"tapie, u brrir zmusurii dać je riam - okazała się 
skuteczna. Chase Manhattan Bank, który był depozytariuszem praw do musical u , 

FRfDfRICK LOEWf - autor muzyki 

,,Zdolny tworzy, niezdolny poucza" 
Il \C.Olcnqi j n:phk G. B. ~h..1w.:J 

przyznał je wytrwałemu duerowi. Praca nad librerrem i muzyką trwała pięć miesięcy. 
\VI scenariuszu, poz.a rekscem „Pigmalion:1", znalazło się kilka scen napisanych przez 
Shawa specjalnie db wersji filmowej z 1938 roku , rozbudowano sceny z lekcjami 
El izy, a z:ikoncr..enie z.ostało oparte na scenariusi;u fi lmowym. Wreszcie imienio
no rycuł, króry de farni odnosił się do jednego z roboczych ryrułów "Pigmaliona" 
- "Fa ir Eliz.a" . W rym czasie z.ostał skompletowany zespół rca lizarorów i ~rów. 
Producenr, Herman Levi n, zrobił wszysrko, żeby priedsrawienie w nowojorskim 
Mark l lell ingerThearre wypadło jak najlepiej. Reżyserię powierzyl Mosrowi Harto
wi, kr6rv podobno idecydował się na współpracę po u łyszeniu cylko dwóch piose
nek. Choreografią zajęła si~ pochodząca z Niemiec tancerka, choreograflrn i nauczy
cielka cańca Hanya Holm - zaliczana obok Marry Graham, Doris Humprey i Char
lesa Weid mana do pi nierów canca nowoczesnego. Scenografie; i.aproj ekrował O li
ver Sm ir.h, a kostiumy Cecil Bearon. Amniacjc; praygorowali Roberc Russell Sennet 
i Ph il Lang, o rki estrą dyrygował FranL Allc:rs. Za światła była odpowiedzia lna znana 

nowojorska firma Feder. 
Jednak zan im 15 marca 1956 roku podniosła się premierowa kurryna, spek

takl - zgod nie z amerykańskim systemem produkcj i - odbyf rournee po rearrach 
poza Nowym Jorkiem. Był co cak zwany . pre-Broadway rryout", króry pozwalał 
ocenić odbiór 11owej produkcji przed jego wła5ciwą broadwayowską premierą. Po
niewai na premiery zwykle zapraszano bardzo wpływowych, ale i wymagających 
kryryków - dzięki nim rycuł mógł odnieść sukces i zapdnić kasę producenta albo 
pon i eść druzgocącą porai.kę - do cego pokazu przygocowywano ię wyjąckowo 
srarann ie. „My Fair Lady" i.aprezen towano najpierw w Sbubert Theacre w New 
Haven, a następnie na czcery rygod ni~ z.espól przeniósł się do Erl anger Theatce 
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ALAN JAY LERNER 

Libretto i teksty piosenek 

w Filadelfi i. Oba pokazy okazały sic; suk=m. 

„ Nic nie zmienia 
bardziej naszych 
przyjaciół 
niż powodzenie; 
obojetnie, czy ich 
powodzenie, 
czy nasze" 
/Z ~1'<n<ji I rq>llk G. Il_ Shawa/ 

Na afiszu w roli ekscemrycznego profesora wymowy Henry'ego Higgi nsa 
pojawił się Rex Harrison, jakkolwiek n- jpiuw zaproponowano rę rolę Noelowi 
Cowardowi, króry odmówił jej zagrania . Harrison nie miał odpowiednich warun
ków głosowych do oilipiewania partii profesora, dlatego akto r posłużył się efektow
ną ryrmicrną melorecytacją. Kro wie, być moie ren nowatorski - jak na ówczesne 
cz.asy - sposób wykonania roli przyczynił się do ornymania pru:z niego Nagrody 
Tony. Nie od rai.u obsadzono równiei. rolę Elizy Dooli rrle, krórą według pierwot
nych planów miała zagrać Mary Martin_ Gdy i ona od.nuciła propozycję, zdecy
dowano się na młodą aktorkę Julie Andrews. W roli Alfreda Doolittle, ojca El izy, 
wystąp ił ranlq Hol!owey Afuz do premierowego spektaklu, według projekru Ala 
Hirschfelda, przedstawiał Shawa jako brodatego boga :i aureolą nad głową i przykle
jonymi do pleców skrzydełkami, króry niczym animaror w rearrze lalek po iąga za 
sznurki Higginsa. ren zaś próbuje kontrolować bezwładną jak lalka Eliv;. Hasło nad 
grafiką wieszczyło: .Jeden z najlepszych music.al i srulecia" - i w pewnym sensie było 
prorocze. "My Fair Lady" odniosła widki sukces. Mówi 'ię, ź.e był ro najpopular
niejszy musical lat pic;ćdziesiąrych. Krytycy jednogłofoie chwal ili przemyślane wy
korzystanie sztuki Shawa, błyskotliwość relc.rów Lemem i muzykę Loewego. Dość 

powiedzieć, ź.e w J 957 roku musical om:ymał Nagrody ony w sześciu najwainiej 
SL)'ch kacegoriach: najlepszy musical, najlepsi.a reżyseria, najlepszy aktor, najlepsza 
scenografia, najlepsze kosriumy i najlepsze kierown ictwo muzyczne. Julie Andrews 
otrzymała nominację do nagrody w katego ri i najlepsza aktorka. Dwa lara po nowo
jorskiej premierze "My Fair Lady" wystawiono na londyńskim Wesr Endzi , gdzie 
był grany z powodzeniem przez ponad pięć laL 

Kariera "My ai r Lady" - rzecz jasna - nie zakończyła sic; w lacach pic;ć
dziesiąrych . W nascępnych dz ies ięcioleciach musical był wznawiany zarówno 
w owym Jorku. jak i w Londynie. Ko lejne teatry na całym świecie przenosiły go 
na swoje sceny, i nie zmien i ło sic; ro do dzisiaj. N:i przełomie 20 13 i 2014 roku 
planuje się wznowienie rego ryrulu w Londynie. Zainreresowanie pracą Lernera 

AUDREY HEPBURN 
Eliza Doo/il/le w f!/mie George'a Cukora 

i Loewego nie ominęło równiei Polski. J:iko pierwsza zagr.iła t<'n ryruł pc:rerb 
Poznańska w l 964 roku. Póiniej pojawił sic; na afis1.•ch wic;kszo' i rearrów mu
Łycznych , le reż miał swoje premiery w rearrach dramacyc-mych. Niektóre sceny 
wysrawiały go kilkakromic, między innymi: Teatr Muzyczny w Gdyni (1965, 
1986, 2009), Oper.i Nova w Bydgoszczy ( l 993. 2008) czy Teatr Muzyczny w Po
znaniu ( 1986, 2000 . 20 IO) . Na południu Polski znala1l się w repertuarze 1earru 
Muzycznego „Capitol" we Wrocławi u (2005) i w OperNce ląskiej w Gl iwicach 
( 1975 i 199})_ Premiera w Operze ) ląskicj jest dwudziesrą p1ąrą realizacją tego 
ryrulu w Polsce - i pewnie nie oscamią. 
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.My Fair Lady" w Operetce Śląsk1e1 w Gliwicach. Premiera w l'ł75 roku . 

Na zd1ec1u (p1t>rwsza z prawej) Stella Osuchowski w ro/1 Elizy Dooltttle. 

Pierwsza premiera musicalu .My Falf Lady" na Sląsku m1ahi miejsce na scenie 

Operetki Sląskiej w Gliwicach na otwarcie sezonu 1975/76 Spektakl został wystawiony 

w rezysem Mieczysława Daszewskiego, wcześniej realiza tora tak głośnej pozycji 

z tego fatunku, 1ak .Człowiek z La Manczy" (grudzień 1970, prapremiera polska) 

z pamietno kreacją Stanisława Ptaka w ro/1 tytułowej, ktory czuhie wyjąLkowo dobrze 

w musicalu, o czym świadczyła też kreaqa w roli Horacego Vandege/dena w pierwszym 

na polskich scenach broadwayowskim musicalu „Hello Dolly"J. Hermana i M. Stewa rta 

(lu w partu tytułowe1 św1ęc1/a koleiny sukces znakomita Mana Arlykiew1cz). 

Warto przypomnieć, u Operetka Sląska za czasów dyrekcji Stanisława Tokarskiego 

od premiery .Kankana" i .Kiss me" Kate C. Portera, a na5lępn ie . Nicole" M. Jary'ego 

dązyła konsekwentnie do przekształcenia sceny operetkowej w nowoczesny teatr 

muzyczny, uwzględniający co sezon pozycje z repertuaru musicalowefo. Także jego 

następcy na stanowisku dyrektora kontynuowali ten nurt, ze przypomnimy świetne 

• West Side Story" L Bernslema z okresu Z. Kalemby i drugif premierę .My Fair Lady" 

we wrześniu 1993 JUŻ za dyrekq1 Micha/my Grow1ec (lu również zaznaczył swoją 

sceniczną obecność Stanisław Ptak tym razem jako Alfred Doo/111/e). 

MY FAIR LADY 
Z AKCENTAMI ŚLĄSKIMI 
z Rl ZYSERl.f\I ROBERTEM 
TALARCZYKIEM 

Cu je r iscocą puwoclzc:nia i świ.1cowej luricry My fair Lad(, 
z zego to wynika? 

- Himmt1 „od kopciuszka d1J hohaurki ll111rzni i mow uiit•lu" c:ry hi,toria filmu 
z A11drry Hepburn - roh111 swoje, tak jak tr ktl/..·r1 pr;;.cho;ów. krór( sir 11u znta
rZll!y, chociaż zostały doN moaio pruz rói111:' 11rry;t/.:i - szcugó/nit· opaetkowr -
zde111al11ou11me w .rmrie muzycznym ...• I'rut111irzyć ca'4 11or";nt pti wsz;·s1km1 
tak z11ane i kojar;,qce sir z Grażynq Brodzi1iskq. iL 1111do kro p4111i~r11, ii jest to 
piosmka z musicalu ,,/v/y Fair f.11dy''. Nwzy111 zadminn j•'>t to trmuc:.kr „ndku
rzyf" i sprawić, i:.eby ten mmintl 111ui<li by/ m1ncalem. który >i( iu•iernir oglqda, 
ktdry opowiad.1 o symparycz11Jfh. ftj11_yi:h rurord1 i 'pr,1wit1, i.e 11•1ibi11•ie uie hrdq 
go rrokto1mc' jako romory. ale też n<zywikfr uk~ nie pr:usad.zrf "' drugq stronę 
- kY nie zrobic eksperymenw muzycznego i nit: orlmr«zyi po1e11<j1tlnego widzu. 
uileży 1111111. by do Op.ery u• Byt11mi11, 11priicz st.dej p11blicz11oki, ktor.1 w przy-

li 
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chodzi, przyciqgnqi' takiL t( puhlicznofć, która zwykk poj11wia sir na spektaklach 
u1 i1mych, nieoperowych teatrach muzycznych. 

Ma Pan za sobą wiele la[ aktyWnyc.h doświadczeń sc.cnicznyc.h, jako 
długoletni anysta Teatru Rcn.rywki w C horzowie, w osrnmich larnch rakże jako 
reży er nie< tylko na sc.enie m uzycznej. Czym jest teru nowa oferta i doświad
czenie reżysera „My Fair Lady"' 

- Bardzo sir deszr z propozycji. którą złożył mi dyrektor Opery lq.skitj - Tade-
11sz Serafin, ponieważ spektakli muzycznych zrobiłem ju.ż sporo w swoim życiu, 
natomiast - jak sir tak zastanawiam - chyba nigdy nie zrea/.imwalem klasycz
nego mwicalu. Lrobikm też sporo spektakli niemuzy=ych, gdziri ram nagro
dzon_ych, dostrzeżonych .. . „Piqta stro/7il {wiata''. .Chofunek''. .żyd" sq. przykłti
dami, u udaje mi sir zrobić spektakle niemuzyczne, nagradzane na festiwalach 
i cieszqu sir ogromnym uri11ternowa11imz publiczności. Chciałbym więc polqczyć 
te doiwiada.niia muzycme. ak jak sir okazuje - nie do ko1ica musicafuwe - z do
fwiadczeniami dramatycz11Jmi. W zwiq.zku z tym. jest to dla niektórych artystów 
Opery Slq.skiej, ale nie rylko, bo jest też przecież kilku gokinnych artystów, nowe 
dtiświadczenie. fme1uywnie pracujemy nad scenami aktorskimi, ponieważ zakży 
mi na rym, by były to postacie z krwi i kości, a nie tylko wypowiadające tekst, 
łtidnie fpiewajqce istoty z pograniCYA mu i jiZwy. W zwiq.zku z tym zaprosiłem do 
współpracy aktora Teatn; Slq.skiego w Katowicach -Artura Swirsa, który wspólnie 
z Cezarym Biesiadeckim - wlistq Opi!ry Ślqskiej i Dariu.sum Niebudkiem przy
gotowują si( do mli prof Higgi1mt. Artur r1u1 Zll sobą dqświadczniie mwicaloilll', 
śpiewał np. w spektaklach muzycz"ych w Teatrze Rozrywki. j est fenomenalnym 
aktorem, co jest sporym wyzwanrem, choć widzr, i.e artyfci Opery Slqskiej majq 
spore doiwiadczenie aktorskie. Na próbach bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli 
11p. Bogdan Kurowski. All'ksandra Stok/osa, Joanna Kfciuczyk, czy jedna z trzech 
naszych Eliz - etatowa ipiewar:zka Opi!ry Slq.skiej· kma Noworzyn. Widzqc ich 
potencjał aktorski pomyślałem sobu, u gdyby-daj Boże- to nMy Fair Lady~ nam 
wyszło, brdr namawia/ dyrektora Serafi7111 na kolejny musical. Potencjał. który 
drzemie w artyrtach jm gigantyCZTIY, a o tym jak fpiewajq nie trzeba mówić, bo 
robu1 to znakomicie. Gfrboko wienr. i.e pof4czenie „ognia i wody" da 11 maja 
znakomity rezultat . 

. ,My Fai r Lady" w oryginalnym sc.enariuszu librecra rozgrywa się 
w Londynie w roku 1912, a więc. w miejscu realnym, co z camcych realiów jesc 
do przejęcia jak.o intrygujący kostium, ac.o j uż stanowi pewien szyfr? 

- Marzenie Ms - Slowian, bo o tym troszkę jest ten spektakl, o Wielkitj Bryta
nii, jest niejako marzeniem o mitytzntj krainie, gdzil! dominuje pewim sznyt, 
klasa, mtak i - w pozytywnym znaruniu - poczucie humoru; my trsknimy za 
tym cały czas i trslmić brdziemy. Spektakl ten jest o tym włainie, jak chcielibyśmy 
wyg/qdać, a jak niesmy z różnych przyczyn 11ie wyg/qdamy. Marzeniem Elizy -
prosttj dzie1vczy11y, która w naszym spektaklu mówi gwarą ilq.ską - jest, by stać sir 
pięknq, cudownq .Brytyjkq", kimś szl,.ichemiejszym. Anturaż XIX-wiecznej Anglii 
nakłddnmy na siatkr znaczeń, które mamy dzisiaj - czyli na marzenie za lepszym 
światem. Traktujemy to ;ednak do')·Ć ironicznie, ponieważ., rak jak powiedziałem, 
i Eliza i Doolittle, i jeszcu parr osób, mówią gwarq, króra jm tu odpowiednikiem 
1'111dyńskiego slangu. To marzenie jest na tyk silne, iL może ono istnieć w.równo 
w XIX-wiecznym Londynie i Bytomiu XXI ivieku. My traktujemy tr A11glir na swój 
sposób ironicznie, 11ierea/11ie, jako pewien mit ... Oczywiście urchowane sq wszyst
kie miejsca akcji zgodnie z oryginalnn: wyścigi w Ascort czy bal w Ambasadzie itp., 
llfltomiast traktujemy to z pewnq ironiq i do tego jeszcze mie=zmy nieco czas akcji. 
Oczywifcie dzieje się to na pocz. XX wieku, a/.e sq też odwołania do wspókusności, 
pojawiają sir ikony Anglii z XIX XX i XXI wieku - Beatelsz, Amy Winehouse, 
David Bowie, El.Jon John. Po to bawimy sir takimi multikulturowymi gadżetami, 

by pokazać, ie ta histona jest aktualna cały cws 1 nie jesr rylko ramotką o A11glii 
z przełomu XJX i XX wieku, o pani ma, która sprudaje kwiatki na ulicy. i profe
sorze, który by!' może sir w ni,ej Z11kodmje i ·ha mwrzyi z niej damę. 

l~corą dzieła jesr duc.h "PigmJ.!iona„ - sztuki G. B. hawa - w kcó
rym uwagę konc.enrrują dowc.1p ycuacyjny, a przede ws:zysrkim językowy, 
wyn ikający z konfromacji z..iwodowvch wymagań prof Higgin a ~wybitnego 
specjali . iy d forH:[yki, p cyLyjnego mawcy dia lektów angid ·kich" i prostego 
j~t.yka Clizy. Pycam zatem współauco ra spekraklu "Cholom:k" w fcam.e Kore?., 
a ostamio adapcacji „Piącej srrony świaw", a przy rym auremyczncgo Śl.:i;Laka 
rodem z Brynowa - skąd pomysł na iUycie w bytomskiej . My Fair Lady gwary 
śląskiej, cq raki z.abieg jesr uzasadniony i czym u1_asadn iony? 

- To pomysł Tttdeusw Kijanki (kierownika literackiego npery .~L,1skiej przyp. 
(i. K.). lvloim zdaniem - iwiemy. Kiedy dyrekt11r Opery - Tadewz Smifi11 wpro
po11owal rm rMlizacjr rego tyt11!11 i 1USpnmni11ł o tej ko11cepcji. bardzo sir 11cil'S:zy
łem i pomyfmlem od mz11. by calq aktję sunicz11q przmieść do B_ytomia, w którym 
Eliza brdzie Slqzm:zk4 z Radzionkowa, 11 Higgins mówiącym z lekkim akcmtem 
- rl'plttrimlfem z Lwowa. Ui111iadomilem sobie jedr111k. u jeśli t11k zrobimy. to 
zgubimy coś iswmego - czyli marzenie za czym..!. co nial!a!ne. 11& co sir wiqu 
z tq „mity<'wq" Wie/kq Bryta11i4. Uważmn . Żt' 1111lei._y widza traktowa ·poważ.nie 
- gwara ślqska jM tu odpowiednikiem brytyjskiego slangu. wirt· wi<"l'Z(. u widz, 
który przyjdzió' na spektakl „o A11glii" i w którym 11slyszy mówiących gwarq i!ttskq 
Elizr i Doolitt!e'a, podłoży sobif' odpowiednie odnos'niki w s1oru11lm do prawdziwt') 
historii. f>o;awiiljący sir w tym prudstawimiu koloryt gwarowy - moim ulm1it:m 
- będzie d!tl widzir sympatyczny. obok tych podwójnych z11aczni, bo b_y,: może my 
na lqsku reż rrsknimy Zll tym. ~y ~yć w pirknie;szym miejscu, z 11ierozw11lajqqmi 
się kflmienicami, z cudownymi drogami. mirdzy rympatyczrrymi ludźmi, którzy 
obdaruni sq kl.asq i urod.r .. „ Gadżet • lifski" 111e jest w tym prustawiimiu domi
nujqcy. jest w z jednej strony akcent lmmorystyCZ11_>; z dmgiej m11 pokaz.al, w jakim 
miejsm go robi11~)'. choć 11fr je>t tq spektt1k! o -~li15k11 

Nn te pytariia reżyser •pektaklu odpowiadał jui dz1s . 
natomiast mech pełną odpowiecl i uslyszymy w 'obotę l I ma~ w dniu premiery. 

„Jestem znany ze swej ironii. 
Ble nawet Ja nie wpadłbym na pomysł 

wzniesienia w porcie 
w Nowym Jorku Statui Wolności" 

1~ 
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ROBERT 

TALARCZYK 
r~żyuritt 

Rcży><:r, .ktor, loCCll=J"LI· drn m•mrg, dyrckror (od 1005 mlcu) Tcarru Polskiego w Bidslm-Bi:ikj . 
Ab,.,lwcru wrocbwskiej l'W. . Po sru..U..ch Lwi;iuny przo; lulk:u1'1lcic lat z cbo ~Low>kim l6irren• 
Rozrywki, w którym debiurujc również joko rciylcr (.Ptasiek" , l998). Kolejne dokono.ni> refy>;crskie 
Talara.yk.i rr101~ rmtjse<: na.il;isluch iccruch: Tanu Kmci: .B:ill>dv kochanków i morderców według 
Nieb C:ivc'3" (2002), . Cholonck (2U04), .Komcca ayli ten oknuny XX wiek wg Jaromira Noho
vicy" (2007) i .r (1009), katowickiego T.,.mi Gn• i l.ud7ic - .. Miłość f'cdry" (20 03) orn:z .Nie>i
deucylikow;inc <Uz;\00 Juch.kic i prawdziwo oamr.1 milości' (2004), Ti::J.tru Rozrywki: m.io . • Ktzvk 
•. .,,drug Ja b Kaoma„kiegll" (2004). Temu Sl'l'kiego - .Underground" (2009 ) I Cliwickicgo 
Tc.cru Muzyanc:go - .Bulw;u n lr.idwnych m:tn.<:ri" (20 11 ). 

.Cholonb" ("'półrcży>eri.t Miro>faw Nein.rr) - ugrano doGjd. w kra ju i ,.., gr.rn ict. pon•d 
40ll ruy. p<kt>kl po fi'15ku . n . l'15ku i o lą:..k3ch - okr7ykn i~ry pekcaklcm Roku. w rej lwegorii 
ornym.il w 2005 roku .Złoci Miukę" nogrod~ •rt)"<1'C211ą Ma=1łk> Wojcw<1dm.,. Sląskiego . 

W kicrow;myrn przez >1ebic bielskim Tcacrrr Polskim 7rcalizowal ki lkanaście przcdsrawicń . 

Najwafoicjs:ze • nich " " • l C:s<.UTicm Teodor> Sixv" (200ó) - fin;o li.m Ogolnopol<kiego Konk'1t>u 
na Wysawiemc Polskie j Sztuki W<p<iłc=sncj, .J n1ercicy (2008) - !aurea< nagrody Mlody<:h Kry
ryków na XV1 Mi~zyn•rodowym Fc.uw.1lu Zdctzcnic •• Żyd" (2008) - l•u=< N>gmdy Głównej 
gdvnskicgo f..., iwalu Polskich Suuk Wspólacsnyd 1 K@por<. li nali.«a I c<iycji pro~r:unu Te1.tr 
Polsb. ,Szwrjk" - n•grodmny Perl~ Są5iad<lw na F0<ciwolu 1"3rr6w Europy Srodkowc j - .'i'15i<!<hi , 
. Mistri & M..tlgorura Story" (2011 I - arcry nurninatjc du N;igrody .Złota Miisb" Ur.li. ,.Amadcu;'· 
(2012) . 

Robert Tahn:zykjC>i <ri l:mrcarcm: Specjalnej . Zlorcj Mask i" u kreacywnn<ć i w.=hsrronnoóć 
umicj~cn ci •d.pt;nor.kich, .tktonkkh i n:i.ysenkich u 11"'k1>1kk: .Chulunck' , .,Krzyk wrcUug 
Jaclc:i Kao:mmkiego" i .Nic:zident:)'fikowan~ s:u:r.irki ludLkic i prnwd~= n.nura miłosd" (W05), 
n:igrody r.i rciyxrię spckokl u „Pomalu , • j= r:rz!" (Tcarr Capimi) - "" ){] li Ogó lnopolskm1 
Fcotiw;ilu Komedii l alia w Tarnowie (200~) oraz •tatuccki H mys - Ził urni<Jęrn.oU lączcnill dziab.ii 
rezy«nl. akror:i i mcnedier• (20IOJ . Jcsr b urc;irom Nagrody h 'godni> Kulnr rySl'l'b (201 2) . W ry m 
samym roku z.o.sG1ł zgłosz.ony do Paszporru Poliryk.i w k3rą;or i i Teacr. Poza wymi~n ionymi scr:n:imi 
sl;\Skimi współpracuje z wam.aw$ki rni tc;U:t:Hni: C..pi tol - .Pomału , a 1= razi" (2008): .C:irrnco 
- suuka na 10 rclefonów komórkowych" (201 1) or:rz IC.rrcm Kmi ienic- .Pr=k (201 1). W<pól
pracujt" równiri z Tt<lncm R.otmpa, w k[órym z.rahz.ował spckrJ. k.J .,. Mo nnU'§". Pidni J\.forticrczyń'"' 
(20 11) na pod.sowie: wł:untgo sccnarlusz,;t, pn:microwym • pirucnhmi Renaty Pn.cmyk. W l O!l 
wspólnie, Wiroidem Mazurkiewiacm wyrri)o;erowJl w renrzc Rampa <pek1':1kl An ny Bu rcyńskicj 
.Twgo Pi=lla", na w Tc:itn.c Cap"ol premierowy tekst Marka ModzdCW'.<kic:go .Szwedzki Sr61-
' udziałem any>r(iw Kabori:ru Moralnego iepoko1u - Robcrrcm Górskim I Mikołajem Cidlak icro. 

15 lui.g" 20l3 r. w Te>me ląsl<im m i ała nucjscc premier" pekraklu ,.Pi~ci ""'"" świara" nJ 
pod<ciwic powitici K:u.im i<=i Kmz;i w rciperi i i ;Hhpr.iqi RQbcm 1abrayka, która nk=h <i' 
wyd.anc:nlcm mcJi.tlnym 1 attysr}'t:znym. 

Robcn T:tlarrryk jako aktor '"Y"ępow:ił w .,śqskich" fi lni.ch Moc1cj et l' icprzyc;: .B>rbórh", 
. Krymin.Jru. Tryptyk Sl'l"ki", . Drnizgi", Magd.Jeny Pickorz: .Scnnosć" , Ingmara Vi llqisra i Adama 
Sikory: .b„" 
p~ i rłum>O'.y rckscy piosenek. w 20 11 roku uk=la się rcgo dcbiucincko piyQ pr .• Słowa", 

ANDRZEJ 
KNAP 
kiaowniawo muzyczno 

Alm,lwcnr A.bd<mij MU>.yo ncj w Wirruiwie na Wydziale lnm-umcnrnlnym (kl= walrom i -
197~) i nJ Wydziolc Teorii, Kompozycji i Dyrygt:nmry w klJ.Sic wybimcgo dyrygcnr; - prof. Boh
dana Wadia.ki (l978) . Swoj<: umjcj~mo.ici doskonalił w Weimarze na MinrioW>kim Kur<ic Dla 
Młodych Dyrygcmów w klasie prof. Kuru Mamr>, Jako dyrygem debimow-,1 w 1978 r. w TcatrLC 
Wielki m w Łodzi ptowad"!c .Tr>viatę" G. Verdiego. 

W loClch 1979- l 98 I prnc:oW>i jako dyrygcnr " Opcrcccc Wam.:iwskitj, W 1982 roku podpis:il 
kontral<t jako dyrektor arrysi;yczny Orki.,,-cry Symfonicznej w Bogocie (Kolumbia). Po powrocie du 
krnju pdnlł funkcję dyrektora o.rryscyo.ncgo Opć!'Y w Bydgoszczy, gdz.lc priygoroW>I I prowadził 
rakic prcmii:ry, j:ilc .Halh" Sr. Mon iuJ7.ki . ,Bal maskowy" G. Verdiego .• Kof>ci=k" G. Rorunicgu. 
W I ~85 roku wyjechał n• konrrakt do Turcj i, gdzie byl I dyr}'genl<:m Op<ry w Izmirze i LR:Oli:i:ow01ł 
rakie premierowe pruthrnwicnia. jak: .Mid.rn• Bu11erfly" G. Pucx1nitgo, . Napó1 miłosny" G. Do
nizctt:i<go Or;ll' b:tlcr , C peli•" L Ddibcsa. W sc'lOoic •rryscy=iym 1987 1988 byt ki<mwnikicm 
~l}'C7-nym Opery i Op<rcrki w Sia.ccinic, a w lat:1ch 1989-1 993 - Operetki Wmuw1kicj, t,'ll1jc 
przygomw>I p=nicry: • Waolą wd6wkę" F. Lch..ra. „Życie furyskic" J. OffCnl>;1<:hJ , .N w Wc
mocj i" J. Srrau= i ..Bl~kimą maskę" F. R:iymonda. Z dwom3 omrnimi widokrornic wysn;pow:rr 
w tcatr:t.cb Niemiec i Hol2ndii . W 1995 objął scrnowisko dyrckcor.i ucy>tycmcgo Opery B.JtyckicJ. 
gdzie zrnlizow.rł widc znaczących prtomitt m.in.: .Tosc{ G. Pucciniego, .Cyrulika s;cwilskią;o" 
G. Rossiniego , .Zcm.<1~ nietoperza" J. 5,,..u;:sa i • Wcsolą wdówkę" F. Lehara. 

W Operze Sl'!'ki<j. 2 której zopolem w osumith i>rnch wyjcidiotl na toumĆ<: l opcr>ml 
G . Vwliego: .Nabuc.ru" (Niemcy) i .Rigolctro" (Francjo) , objął kicmwnicrwo niuz)'C'l.ne n>d prcm ic
rową rc::ill=ją mu.skalu .Phanrom' (20 11) . Brał równici udział w nagraniu dwupłytowego nlbumu 
. Opera Sl'l"b poleca - Hicy opero'"" i operetkowe" (20 12). 

Od roku ł 999 byf dyrektorem arry<tyO'.nym Temu Muzya.nogo w l.odn Pod Jego kierownicrwcm 
zcsp61 łódz.kiego Temu Muzyanega wld okrocnl< wynępowal pod=> toumb< po Niema.ech i Bd
gH, w rak preJtiiowych mi<jsach . J>k. m.i n.: Filhaanoni:i, Deur:.che Op r i Kon:tcrduus w Berlinie, 
Filhl.mlonio i Hcrkul=af w Monachium, !"cm w Wolf;burgu, Cirquc Roy:>! w Brukscl1. 

W 2004 roku dyrygował w Królewskim Teaau de la Mo nnaie w Brukseli podczas galowego kon
ccrt11 pod ousp1cja mi Minism Spraw Z:.granlcznych Wlodwmcru Cirno=wicu, w krórym W?.i~li 
udz.ial Malgorz:rta Walcwsb, D>riu.<2 Stachura i orkics'r.i Teatru Mul)'c.ncgo w lodii. W 2006 
r. :r.rco.Uzowal na •pccjalne umówienie nicmicckiej •!l"ncji anynycznej op<~ .Cżarodi.iej•ki Ocr" 
W. A. Mozarra. którą dyrygow:il prrcttfo 30 =r podczas kolejn<go tourn6: te>.(ru po Nicmczcc:b. 
Współpru:uje i. wi~ścią fillwmo ni i w Polsce. Pod ją;o b•rur:i wyst~powaly rakic gwiazdy. jak: 

Stcfunl• Toczysk.i, Wiesław Ochman, Rys=tl Karczykowski, Uruula Kryger, Mucin Bronikowski, 
Mołgo=ra \'i'alcwxh, !'aulos Rapti.s. AJdr.;, ndn Ku=lc. Krysci>n Zimmorman, Janusz Olejni=k, 
Piocr Pol<czny, Lidi a Gr;-dicolówna, Rinko Koboy-.uhi, Konsrancy Andrzej Kulk:i, \Vadim Brodski, 
Barclomicj Ninoł, Waldemar M•Jick.i, Bogna Sokorska , Wand. Pol:i.ń.s.ka, Gr.iży= Brodzińska i wiele 
in nyc:h . 
Od 2009 roku zwi'l""'Y •l>h\ wspó/proci z l atn:m MU>.yc.nym w Lublinie, gdzie pod jego kic
rowniawcm muzyo.nym przygmow.uio •pckt>kle: "Nabucro" G. Verdiego . • l<Mnaw.il i.wiCC"!<" 
C. Sa int-S•cma, . Phamom" M. Ycstoaa, opcrnwc widowl•ko dla d:t1cci .Mały Cui-od1'icjskl flet" 
W. A. Mozart:I. 
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JAKUB 
LEWANDOWSKI 
rhartografin 

ChoreogroJ.: t..tn<Ol7 uwodo\W(wcrvfibcja L \~Pl. 
ili1ol \cnt ScuJium J\niJJUlat6'1r Kultury \\' Kalh7u 
(caniccMipóło..c'n\'), Unj\,·cnytctu 1m. A. \11dicw1cz:i 
w Ptir.n.miu {l'«Lgog1b Arn "'2rn) . >cypcnur"• 
(i 1cdncxu>nk n.1iprc1) Centrum <hnrcogr.ilicrncgu 
Mar.holldc .\łonicr w Monopdlicr {lnan.pl. 
Byl "'li'"' w zopt1lc h•lctn"Y"' l~rru Rouywki ( )cl 
roku 2010 ouf)·,,;.a ni 1.1lemy w~;półpr.tcuj~cy l ril1ny· 
mi re.inami w l 'oł~ce!. 

l Jure:u N.igrod1 AnystyC?nej du 1'.llodydi 
Twómlw (2010) . . /lor.ej M.nki" u chorcogrofi~ do 
sp<kr>klu .Hmcl Nowy Świ•t " TC3m.<: l'ol<kim 
w BicWcu- Bi.łltj (201 lJ . "rypcnd1t1m Armryczr1cgo 
w Dm:Jz.inoc Kulr.ury Woj""'ódz.rw:i Sl-l'ki ego (2011 ). 

Autor chon:ogr.ifii " <pcktakhch: ..7-ikiwka" 
(~kuki Olutor.J..i \\ _. .\t"'' iOO\' w 1-C..nru Rnn-~-·,vkl 
w hom>wi<) . .Adonis nu golcia" (rei. F. Apke, Tc
arr Ro1rywki), .Hotel owy Swo.u" rc-i. Yt . Piekon. 
Tcarr Pol•ki w Bicbku-Biolcj), _ Wiryu SW"1cj Pani" 
(not. M. Pockorz. Tcm Sl,,.ki im. S. WJ"piail.kicgu 
" K.itowicich) , "Królcw10 i icbrak (rci. D. Wikro· 
nJ\\iCZ.. Teatr im. A. ~ti~kic·wicu w Czę-smcbowic). 
.Bulwar ulradLOnrch m•=n· (rei.. R. t:1!Jroyk , 
Tc:itr Murycrny w Cliwicachl. v. ftlnue .Osbrowc 

kostiumy BJrłwy Prak" (rd: K. K. l'iorrow•kl) .• Wakacje Don Żuana" (rei. A. l'olony, GliwiL-ki 
Torr Muzyctny) . • Mnn"<"- Pidni morde=yń" (rei.. lt ·r,bn:qk. Tcarr !Umpa w W.m.c>wit), 
,.Amocltu\ r. Sdulfer:i (ru. R. T•ł..rc::zyk. Tc.er Pol kl w Bocl<ku- Bi:i.łcj], .Hem•< w chmurach" (rc:i. 
I~ M•chołic.t. lC.rr im. 1\ Mu:kiewicu w C~michnwic), .Our Hnu...: (rei. M Zruniccki, Tcotr 
Rozrywki w ( honow1c), Jakul» l,o,w•ndow,kicgo mo1m ogL\da " roli BehcmOGI " <pckt>~lu 
\hmz & /.lali<orur:i Stor}" (rei IUibcn Tal.rcryk) w J„m.c Pol.Jt:im w llichku-Bi;lc;. 

JLONA 

BINARSCH 
kostiumy 

Projckr;mrb kuo,riumów, 'lmork:t kolai.y i tn\wl.i

qi. oanograf. I ureJrb vidu prn1ii<>W}'di n.gród 
m.\n., Gf,;wncj 'ogrody Konkursu 1m. /..cn<>hiusu 
~mLkckicgo nJ Na1lcp'1y Dyplom 7-". Scenografii u 
ko tiwnr' ""cnngr•fi~ Jo muki .lJhu kroi, "}·li Pol•
'-~ A Jarl)' ego (200 I), n•gmdy 11.1 XXX! Opnl,kich 
Konlronuc1Jch lC.rr.Jnych 1.• komu my do <pckc:iklu 
Jwoa.ól, ksj~nia.k.3 Burgunda- \X'. Ciombrow1C'1l 
w ror><rii A. Tyszkicwi= (Tcirr 1m. J Szan iaw,kic
go. Walb~·ch. 2006), ~rody " X OgolnopoJ,kim 
Konkur.ic :-.Io Wymwicnit P.:il kic; Sauki \'I/ pol
-..7bncj u Kcnogr.1.łi~ i ko!iotiunl) Jo pt7C'ds1:1wic-nl.1 
-~6.6- (n:i.. A. /.nj,k1. 2004) I nogroJy u opr.w~ 

pl:myo114 do •pckr>klu ~wicdik i tBiJJu,1t><k1 Tc
.ur Lilek) w Og6lnopubldm Konku"ie nJ TCJrr.iln.i 
ln!«cniuq~ Dawni h D11cł I hcr>tur}' Europcj,kicj 
1_00-1. 

\ryprndy ck.. I wow<kitj Ak.aJcmh Scuk Pięknych 
w Pr:icowm Szkl~ 1 Pm1ck1owani• Biżutc:rii (10\)0). 
0tl7Vn1Jb uhc Srypcndium - (.006) 1 t\;igrnJ~ Ar· 
tvscyaną Nkna Potnania a os1ągnięc. 1:i w dz.icd1mic: 
projckr.owania sccno(\'3hi i kos<iumów (2012) . 

W<p<•lprJcowah z Operą Wrodav.sly. i:cłlic pr1y· 
&oto\'::ifa lw'uumv do spckra.kll w reiv;crii Midula 

7..mnic:ckicgu:. ~puju milo,ncgo" G Dionil.dti<gt• (2007) 1 •. <helia" G . \'<rdicgo (2008): Pol kim 
Teatrem T•nc.• i fw, w,-cichow.lq; fomcm Ro2rvwki w Chonov.ic:: . Producenci" (rcl . M. Zna
niecki, 2001)); Teatrem Muzyuroym" I odfr .WonderlUJI To„n" (rd„ L ,\bci.L<, 2011); lhtrcm 
PoJ,kim" BicL.ku-BWc1 „Mol.i · w Konig,hurrc" (rcz. I \ 'illql~r. . 20 l 2J. W roku 2007 na aprv,u
mc fC'!.li„·a.I lnrcrn;icion;il .c:rlł",lllllno w Citun.lJll.ltft (\leksyk} prrygoto"'-a.ł.1 c.nngr.if1ę i ko'iriumy 
do <pckraklu .Hisroru de un Amo1 ". . 

Prace llonv Binarsch były eksponowane na widu wy<rawadl. m. in. w Cillcri1 Micj,k1c1 w Z...
kop>ncm (wysraw:i zbiorowa w ptłt\ monie~ <mierci \V/lad}"ława H:mora). Pt7) ~mow:oła rokż.c: 
ko<riurm· do filmów m. in.: .Ew:i {też. ( Villqi c. A. Sikora, 2010). „~rcbmy li• Fcliqi r (rcz . 
E. Edcr, 20 I 2). 

KATARZYNA 

SOBAŃSKA 
scenografia 

MARCEL 

SŁAWIŃSKI 
scenografia 

Absolwencka Akademii uuk Pięknych 
w Krakowie - W.-d~ial Gr:ifiki w Kar.011.;c;ich. 
Wykfa<lowca warn::i;..,.kiq i karowickici A.Sr. 1J na 
swoim lwncic uk. 40 realizacji rcatmlnycli . td""'izyj
nych i filmowyi:h. najw:iinicj<i.e 10: .De Acgypou" 
J. l'r.w:yn.lcicj, . Pokój m:n". .,Angclus" L ~1J

jcw>1kicgo (nomioaqJ u :scenografie; .Orłv 2002"). 
,.Torowi ko" U. Urbaniak.i (n.agroJ• .Złote Lwy"u 
debiut, nagroda 1.a scrn<>grofi~ i kre:ccjc; obr.11.u n• Fe 
mwalu Młodcgc1 Ki.n.i w Ko=ilinic), .~cygrnatYCZk.a" 
W. Nuwaka (nagroo• '"" "-"nografi~ OJ lcriw•lu 
.Dwa ocacry" w Sopocie) . W•półpr:icow>la 1 wieloma 
ratr:tm i dr.amarya.nymi i operowymi w C1łcj Polsce, 
oraz rciy'iCnmi m.in. Piolrcm Ltrarki~"icum, f\.fag
dalcoą Holland L:n.arki.:wicz. Agnicszlq l !oll:ind. 
K:Wą A<hmik. 

Absolwent Akademii Sztuk Pic;knych \V/ydzi:tl w Ka
mwiach (!!rJtik.i.. ma lomwo, rysunek) oraz Wrd:tiał 
Scenognłi i w Krakow1c. Wykb,Jowc WJm.:iw<kic/ 
ASn Auror ><:rnografil du llcznydt >pckcakll r.caonl
nych. <>pcmwych I mu.iiwlowydt, m. n• swoim kon
cie kilka macqcych nagnl<l ,_, <ccnognfi~ filmową 

i tcatnlrą. Współpr.1cujc m. in. z:t.: stt.ru.mi y,,-.._rtLJw

sl<imi <Teatr Wiclld - pcr.t N.U'Od""'"· 1cm Rm.m•
itmci, T~irr Poloni>, l{;no-Tc:irr lhjka). wmcfaw,Jdm 1 
- Oper.i Dolnos4>k-1. Opcą i Tcam:ra Muzycznym 
O.pirol; TC!rrcm f'<>hloni w Bid<ku-lfołej, Oper~ 
Sląską w Bytomiu, Tacrem Rouywki w Cbonowi•, 
GLlwickim Teatrem Muzyonym, 1~trcm Sl~kim 
w Karowiach. \V/sp61pr:icow:J z Llkim1 rc'Ly er.uni 
jak: Grzc:gorz Jarz}"nJ, Magdalena Pickon , Powd 
Wojcieszek. i'v!illgon:aca SlliJJlow<k.i.. M.u~ Sanov:i, 
M•ri:k \V/ciss- rz~lrtkl, Krrymof Kolberger. 

K:uan:yna Sob•ń•ka i /.fan;cl Slawiń<ki współpracują raum od 2008 roku. l'rowad%.\ Jmorsq Pra
cown ię Scr:nograłii w Katowidcicj Akad~ii Sztuk Piękn~·ch. Mają n.1 swoim koncie re:iiiucjc n1 

dcsk.ich tc:it:ra!nfch w alej Pol< c oru widc rcalluqJ 6lm.owy<li, wfaxl którvch wymknić n.tłciy: 
.Senno. " Magdaleny Pickon, .Młyn I Kn:yi." L<:cha lvbjcw>klogo (uhonomw..ny Nagrod;i łów
ną a .ICcnugr.fi~ no Festiwalu l'ol<.kkh Filmów F::ihufarnych w Gd)'ni i Pol'lq agro<lą FilmoW-1 
.On:cl", 2011); .w ciemnościach" Agol<:>l.ki Holi.ind (11.1grud:wny I.ił <emografi<; N"b'Tod..j Główną 
n.1 Fmiwalu Polskich Filmów F•hubmych w Gdyni, 2012). ą równic<. laurcmmi nagrody .Zło~~ 
Maska" za =nogroli~ do pn:ctl<Clwknia musio.low.go „O livt:r'' (rri.. M. Pidrnn. T<:1tr Rozrywki 
w honowic). I..iury T.dob)"' Jją r6wniti „ JCCl1ugr:i.R<; w pro1ekt.JJt reklamowych m in: rugrody 
zwiąune z realizacjami dfa >cicji TVN cry TVP: Nagroda w karegorii .The Most umonding Promo 
of the Ye..r" w curopcj>kirn konkur>ic organizowanym przez Promn/BDA; Srebrna •111tu«b db 
.One Time Only ~'Design" (.Najlcp= jcdno'3wwa <cenogralio) u spor wattunkowy setcji TVN 
z jesieni 20 I O roku. Są równici. •uror:imi sccnogr:ifi 1 do filmów: .J<>rci Bogiem" (r.-ż. L Dawid) .• Być 
jak K:mmicn Dcyn.l (rei. . Wic:cz.Or-Blunn), .1'-faraton rarica" (też. M. Łazarkiewicz), .Ew:>." (też. 
I. Villqisc, A. Si kor.i) . 
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G.B. SHAW 
IRLANDZKA RIPOSTA 

Witold TU RANT 

„ Widzi pan, mówiąc szczerze, poza tym wszystkim, cugo każdy może rię 
nauczy ' - jak sir ubierać, poprawnie mówi{ i tak daiej - różnica między damq 
a luviadark4 niE polega na tym, ;ak onesir za.chowujq. ry/kf), jak sq traktowane". 
(G. B Sllllw „Pigmalion"). 

DUBLJŃCZ'YK W LONDYNIE 

Ktoś mądry, nic pomnę juL. km, powiedział: daliśmy Irlandc:iykom język, 
a oni w zamian da li nam licerarurc;. Ten kcoś przez wrodwną kromność 

zapom niał jed nak o rearm~. To nader ważna, obok terrorytmu i spofy\vania 
ciemnego piwa, dziedzina działalności Irlandczyków w Londynie prz.ełomu 
XIX i XX stule ia . W zasadzit: wy tarczyliby Osca r Wilde, W. B. Yeats, E. Syn
gc: i właśnie George Bernard Shaw oraz kilku utalenrnwanych Szkotów, wśród 

n ich J. M. Barrie, by zapewnić przyzwoity reperruar kilku lo ndyńskim tearrom. 
Można by powiedzieć, że na scenach dominowali zagraniczni aurorzy, choć 
piszący w języku angielskim. G.B. Shaw zdecydowanie sic; na rym de wyróż.niał 
i ro nie rylko wyglądem :1.ewnc;tIT.nym. 
Zanim rosrał laureatem nagrody Nobla, miał za ~obą długą i cierniscą <lrogc; 
przez. l ondyńskie sceny, taicie nie zawsze był akceptowany przez frodowisko 
ciy angielską socj etę. Jego bronią i przepustką do wielkiego świata był afo
rysryczny spo ób wypowiadania się, w cu;sro w scylu czw. czamc:go humoru, 
uważ.anego za cechę typowo angielską, której korz.enic: si~ją jednak pow. Al
bion. Powic:dz.ieć o nim, i ż. był postacią barwną, to doprawdy niewiele. Jego 
wygląd z.ewm;trzny zwracał oa.ywiście uwag~ - wysoki waosc, parriarchalna 
broda - jako wymawca bergsoniunu i nietscheani2mu zdecydowanie różnił 
się poglądami od kolegów po piórze. Jego wegecarianizm - zwierzrta to moi 
przYJariele, a ja nie jadam moich przyjaciół mawiał- był legendarny, a sarkazm 
z jakim odnosił sic; Jo spraw płci, a zwłaszcr.a do małień~twa, był ctłkiem po
nad jego epoki; i wywoływał, owsum, zainremowanie kobiet, ale dalekie od 
sympatii. lliiś feministki wspól nie z ideowymi przeciwniczkami za jego cięte 
wypowiedzi na cen ternar urządziłyby mu zapewne piekło na zie.mi. W swoich 
czasach uchodził za enfant terrible. 

Zanim rozpoczął działalność dramatopisarską, był prz.ez wiele lat krytykiem 
m uzycznym i tearralnym oraz członkiem ekskluzywnego stowarzyszen ia in
telekrualisrów „The Fabian Sociecy". Tu ta.kk się wyróżniał, choćby brakiem 
systemaryczne.go wyksitałcen ia. W odróżn ieniu od pozostałych członków [ego 
towarzystwa nit był ani absolwentem Oxfordu an i Cambridge. Próbował tak
że ~"Woich sil jako powieściopisarz, autor aż. pięciu niezbyt udanych ucworów. 
Dał się poznać jako gorący zwolennik Ibsena i on;downik jego obecności na 
angielskich scenach, czemu wyra.z dał w eseistycznej książce „Kwintesencja ib
senizmu" w l891 roku. Dopiero w 1892 roku i.adeb i ucował jako dramarurg 
sztuką :zatytułowaną .Szczygli i.autek", przyjęcą przez publiczność i krytykę bez 
entuzjazmu. Jednak wystawiony w 1903 roku dramat „Ka.ndyda''(wcz.e.śniej 
wydany drukiem w 1898 roku), przyniósł mu, jeśli nie UZI1anie, to w każ
dym razie i.aimeresowanie odbiorców, i sprawił, ż.e zacz<;to go posrrz.egać jako 
dramaturga mającego coś istotnego społeczeńscwu do powiedzenia. Powróciły 
na afis:z jego wcz.c:śnieJsze utwory, jak „Profesja pani Warren" czy „Żołnierz 
bohater" . W roku nam;pnym rozpoczęła sic; jego współpraca :z Royal Court 
Theatrc, a cym samym kontakty w wieloma malcntowanymi reżyserami i akto
rami, co sprawiło, iż reatr cen na długie lata stał sic; jakby autorską Keną G. B. 
Shawa. Niezwykłą cechą jego twórczości dramaturgicznej było to, iż większość 
jego dzieł najpierw docierała do odbiorców formie drukowanej, a dopiero póź
niej pojawiała ii; na deskach scenicznych . Było tych utworów całkiem sporo 
- w 1895 roku powstał „Mąż przeznacreni.a". W roku nam;pnym „Nigdy nic 
nie wiadomo" i w kolejnych latach 0Ucz.eń diabła", „Nawrócenie kapitana 
Brassbounda", .Człowiek i nadczłowiek", .Drugn. wyspa Johna Bulla" i wie
le innych. Tę długą 1 im; kończy „ Wielki kram" - dramar napisany w 1929 
roku. Dla porządku dodajmy, ii „Pigmalion Romans w pięciu akrach" powstał 
w roku 1912. 

N ie wszystkie ~-ztuki tego dramarurga wytrzymały próbę czasu. 
Nie wszystkie jego poglądy i przewidywania ok=Jy si~ trafne. 

Dziś jc:go powiedzenie: Jestem suzrśliwy. że już jakieś sześć la.t temu, kie
dy rozpowszechniane przez prasę angielską oszczemwa o Leninie pruicignr
ly nawl!f potwarze rzucane na Washingtona w roku 1780 - w dedykacji. jakq 
umiefcikm 1ut j edmj z moich ksiqiek, kt1Jrq posłałem Lminowi, powitałem 
w nim największego męża stanu Europy.„ Nie wqtpię, ie przyjdzie dzie1i, kiedy 
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w Londynie obok posqgu Wellingtona stanie posqg Lenina ... bn:m1 jak ponury 
iart i · vildecrwo dużej politycinej naiwności. Wici jego urworów odbiega 
oJ po~obu, w jaki dzi~icj szy teatr trakcuje pewne idee =t 7jawi k::i społecrne. 
Za swój nocoryczny pacyfizm z.apłacif sporą cenc;: w 1914 u. unic;co go z klubu 
dramarurgów po rym. i•tk opub l ikował w prasie artykuł zaryrułowany "Wo1na 
z punkru wid1.cnia zdrowego rozsądku". . 
Może razi spory ładunek publicyscyki, ·chcm:uyzm poscac1 =t dyd:ik . z.m, 

który współczesny 1eatr rraktuje raczej jak od.maszacz publionośc i. Mora
li1.arorsrwo. owszem. ru i ówdz.it: daje :z.nać o sobie, ale to także nie jesr to, 

Clt!g szukalibyśmy u dlisiejszego dramaturga. a!> ekscytuje raczej konAikt 
postaw wyrażony uchowaniami, nie debaq na scenic. Od tego mamy „ga
dające głowy" w setkach kanałów tdewiqjnych. Po dorobek G. B. hawa, 
a właściwie niewidką jego o.ęść sięgamy, by usłyszeć dowcipny, iwniczny, sar
kastyczny, ale zawsze błyskotliwie skonstruowany dialog, po to, hy przyjrzeć sic<; 
raczej bawiącej na~ cbiś ni; skandalizującej konfronta ji różnych, obrosłych i ui 
w legendi;. frodowisk społecznych, na przykład dawnej Angli i. Kochamy, 
gdy uniwersalne prawdy objawiają ię nam w iaska.kujących oko licznoś iach. 
Uwielbiamy dobrze napi~ane role:, po~walające wyżyć sit; i pokazać cała gamę 
swoich możliwości znakomitym akcorom. 

NOBLISTA A RYSTA 

Wan:o przy tej okazji wspomnieć, iż G. B , haw był laureatem literac
kie1 nagrody Nobla (1925), a takie laureatem Oscara za scenariun do 

filmu "Pigmalion" (l 938) ". Musical „\!ty fair Ladl pojawił się na scenach 
amerykańskich, a wkrótce i śv..'iawwych w 1956 roku, a w 19 4 p wsiała jego 
fi lm ·wa adaptacja z wielką kreacją hirley Me Lan " a takie Rexa Harrisona. 
Powinniśmy takle wiedLieć , iż G . B. Shaw jest jedynym, jak do rej pory, pisa
rzem, którr uhonorowany LOstał oboma rymi laurami. Mimo Airru i filmem 
był człowiekiem nie ukrywającym swojej niC'.Wlcinoki, zarówno w działalności 
pisarskiej, jak i w życiu codziennym. Prze rzegal ki lej wegetariań kiej d iery, 
nie pił alkoholu , kawy ani herbaty. Mówiono o ni m, ii jest oJowiekiem silne
go harakreru . ie był urodzonym mówcą czy gawędziarLC.m. Jednak pracu
jąc nad sobą i do~kona lą ;wój sposób wysławi ania ' i ~. stał się poszuki\v;i nym 
i chc;mie z p=nym autorem od=ttów o pru:rażająco róinorodnCJ remacy
ce. Wygłosił ich v swoim życiu grubo ponad tysiąc, 7.azwyczaj pro:d ba:dLO 
licznym audytorium. ro właśnie odoyrami wiąże si<; wiele I. anegdot oraz Jego 
słynnych aforyzmów. 
Byt' zakoch1111ym - nźeprzyzwoicie pruceniaf różnią- mirdzy jednq kobietq a dm
gq.- To jeden / nich. - fm bnrdziq pozna;r ludzi, rym bardzie,; kocham zwu
T'Zffa. - To inny. 

Niegdyś popularna była anegJota powiadająca o rym, jak podczas jego 
pobytu w Hollywood na którymś z przyjc;ć , znana piękno ' ć i sezonowa 
wład=tni ekranów i sal kinowych, zwróciła it; <b niego, mimo jego bardLo 
już podeszłego wicku, z niecodzienną propozycją: - Mistrzu. - powied1,iab 
po którymś jui martLni, - gdybyśmy połączyli nasze 111ysźlkź, dalibyśm_y iwiatu 
niezwykle zjawisko - mźelibyśmy poromka o pa1iskim intekkór i mojej urodzie. 
- Z pewnofci11. droga pani. - Z.1riposcował dramaturg.- Pro!Z{ jednak pomyśld, 
co by się srało, g1(vby te 1uuu uchy dziecko odziedzrczylo na odwrót! 

W 2Y !U I W TEATRZE 

Moi.na by przytaczać jeszcz wic:le takich powiedzonc::k i bon morów. 
Shaw w rowarz~twie nic:wącp l iwie błyszczał. Równie błyskotliwy był 

jako auror liscow. Zachowała i~ jego bogata korespondencja z akrorką Ellen 

Być zakochanym - nieprzyzwoicie przece ·at różnice 
" między jedna kobieta a dr~"' 

/Z "'1lt<n<ii i r<plik G 8. Siu" I 

Terry, a takie z panią Patrick Campbell oraz z innymi interesującymi osobami. 
o respondencja ra, zebrana w kilku woluminach, dostarcza do dziś saryshlcji 

czytelnikom lubiącym ren rodzaj piśmiennictwa. 
Mi m niesłabnącego z upływem czasu zainteresowan ia ze strony kobiet 

i ro nierzadko bardzo arra.kcyjnych, George Bernard haw prze-L CLterdzieści 
pic;ć lat (1898-1943) pozostawał w zwią1.ku małżeń kim z C harlorte Payne
-Townshend. Uważano ro malżeńsrwo J.a sradło raczej przyjacielskie {w j ęz . 
ang. marriage of companionship), ale jego trwałość mówi sama za siebie. 

"My Fair Lady", musical oparty na . Pigmalionie", jcsr chyb rym utwo
rem G. B. Shawa, króry przemawia do nas najż.ywic:j . Pomijając wszy~rkie inne 
wątki, najwiirksza tu, jak się wydaje, zasłU!fJ rak osrarnio spopularyzowanej 
przez amerykańskie kino komedii romantycznej. Profesor Higgins i Eliu co 
chyba najbardziej niedobrana para, jaka pojawiała się w li teratu rze od czasów 
Sha.kc:spe;ire'a. Zadufany w sobie profesor z high sociery i kocmołuch handlu
jący na ulicy kwiatami i bałakający cockneyem - to ci dopiero historia. O=t
wiście, Grecy już ją mali, ja.ko ie oni znali wszy tko. Zo rawmy ich jednak 
w spokoju, a przyjrzyjmy się perypetiom, picie poprzedzą szczęśliwy finał. To 
działa od ponad stu lat i, jestem o rym głęboko przekonany, zadziała takie 
i rym razem. A jeśli dodać do tego kilka nieśmimc:lnych przebojów i zna
komitych głosów - można spodziewać sic; uczty teacromana, CLcgo Państwu 
i sobie z całego serca iyczt;. 



Etienne Maurice Falconel {1716-1791) 

_ .... 

OWIDIUSZ 
Kamień stał się ciałem* 

Pigmalion znajqc kobiet przewinienia, błędy natury kobiecej skażonej, 
jak mniemał, nie miał żony i żył w samotności. 
Pewnego razu wyrzeźbił z śnieżnego marmuru posqg wielkiej piękności. 
Nadał mu kształty tak nieskazitelne, że nie dorriwna im żadna kobieta. 
Twarz młodej dziewczyny cała zdaje się żyć i oddychać. 
Artysta sam zakochał się w swym dziele, 
napatrzeć się nie może jej pięknofci. 
Ga.sem wydqga dłori, by dotknqć i sprawdzić, czy j est z kamienia, 
i nie fmie sam przed sobq przyznać, że z kamienia.. 
Cahl)e marmur. Zdaje mu si{, że marmur oddaje pocałunek. 
Przemawia do posqgu, obejmuje, wierzy, że smukłe palce go musnęły, 
Dotyka ostrożnie, by nie skazić piękna. 
Ga.sem przynosi j ej podarki tak miłe dziewczętom, muszle, perły okrqgle, 
Ptaszki, różnobarwne kwiaty i Lilie, malowane piłki, 
Bursztyny z łez zaklętych w drzewo Hefiad. 
Ubiera j q, na palce przymierza pierfcionki, 
Naszyjniki na smukłej szyi za.pina, wiesza na uszach kolczyki, 
Na piersi drogi kamień. jak piękna jest w tym stroju. Żo"'1 )4 nazywa. 
Nadeszło święto Wenery na całym Cypru obchodmne tiroczyicie, 
jałówki ze złoconymi rogami padajq na ołtarzach, dymiq wonne zioła, 
Pigmalion do ołtarza się przybliża, dary składa i prosi nieśmiało: 
- Bogowie, jefli wszystko uczynić możecie, dajcie mi źonq piękna jak posqg. 
Nie śmiał przecież prosi.i: Dajcie mi posqg za żonę. 
Wenus obecna w kadzidlanym dymie świqtecznych modłów wysłuchała prośby. 
Na znak przyzwolenia trzykroć buchnqł płomień z ołtarza i wybłysnql w górę. 
Wraca rzeźbiarz, spieszy się do swoj ej dziewczyny z kamienia, całuje. 
Czuje ciepło ciała. Znowu całuje, do piersi przyciska. 
Czuje. że kamierl mięknie, łagodnieje, poddaje się dłoniom. 
jak od promieni słońca mięknq woski pszczele, 
Darkq się w palcach lepić i kształtować. 
Pigmalion zdumiony nie fmie uwierzyć, a pragnie, by złudzenie trwało, 
Znowu bierze w objęcia, obejmuje z trwogq. 
Tętniq pulsy w jej żyłach, kamini stał się ciałem. 
Wirc dziękuje Wenerze szczęśliwy. Dziewczyna mmieni się, otwiera oczy, 
Widzi światło, a w fwietle twarz artysty. 
Sama bogini błogosławi zaślubinom, 
A zaledwie dziesiqty raz odnowił się księżyc -
Syn przyszedł na świat. 
Jego imię Pafor - przyjęła cała wyspa odtqd Cyprem zwana. 

Z .Mcwnorfoz" I Pndthd' An na Kan1ieńsb 

•tytuł od redakcji 
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PIGMALION 
I GALATEA 

Tadeusz KIJONKA 

N ie ma bliższych , bezpośrednich odniesień pom iędzy mirycznym 
królem Cypru o tym imieniu a ~<:tuką Geo rge' a Bernarda hawa 

. Pigmalion", nie licząc jej tytułu , Właśnie w nim uwiera s ię cała fascynują

ca treść tego anrycwcgo miru, jakie silnie osadzonego w kulrurze, kcóry scał 
się iródłem wielu cwórczych insp iracji w różnych dziedz.inach szruh Historia 
cypryjskiego kró la a zarazem słynnego rz.dbiana, kcóry wyrzcibił posąg cak 
wyjąrkowej piękności , że zakochał się w ni m z niezwykłą mocą, by w końcu 
ubłagać boginię miłości Afrodytę, aby rchm;ła życ ie w wyrzcibioną po ·tać, kr6-
re j nadane wstanie im ię Galatea, zawsze przemawiała do wyobraźni , 

Ten antycz.ny mit miał także wcześn iej~u. racz.ej dość kąpe przekazy, 
zanim zajął sii;: nim jeden z największych elegików rzymski h Owidiusz (Pu
b!ill5 Ovidi ll5 Naso). który pn.cd. tawił woią rozbudowaną wersję rej hisro rii 
w "Metamorfozach", ujętym w 15. księgach zbiorze m itów greckich, trojań
skich i ri.ymskich, spisanych heksameuem a scanowiących opowieść o prze
mianach postaci mirycznych w zwierzc;ra, rośli ny i ciała n iebieskie od początku 
świata do czasów Juliusza Cezara i jego epoki. H istoria Pigmaliona pojawia s ię 
w księdze dziesiątej „Metamorfoz", opowiadającej głównie o losach rfeusza. 
Jest ro właściwie wątek poboczny, wtrącony w drwiarya.ną opowieść o cragedii 
Orfeusza, gdy złamany daremną wyprawą do ~i aca zmarły h , wielki pieśniarz 
już po ostatecz.nej u tracie Eurydyki , posranawia do końca życia n ie wiązać się 
z żadną kobiecą. Nad cą częścią „Meramorfoz" Owidiusz kontynuował prace; 
już w Tomi nad MorŁem Czarnym (obecnie Konstanca) zesłany cam wymkiem 
nieubłaganego cesana Oktawiana Augusca (z przyczyn prawdopodobn ie oby
czajowej narury) , gdz.ic: zmarł trawiony tęsknotą za Rzymem i żydem wiecz
nego miasta. 

ie były co jed nak lata zmarnowane: dla cwóra.ości. O ram i z wielkich 
poetów rzymskich takie na wygnaniu tworzył i c do końca. Tu powstały 
m.in. elegie: „Tristia" (żale) w 4 księgach . zawierające słynną autobiografię oraz 
„Lisiy znad Morza Czarnego", krążące po Rzymie w odpisach, w których Owi
diusL skarżył się na swój los nie kryjąc obaw, ie jego raJenr poetycki może 
na rym pustkowiu pozbawionym kontaktów zmarnieć. Choć mściwy Okta
wian skazał dzieła Owidiusza na unicestwienie i zapomnienie, ro4kazuj ąc ich 
usunięci e nawet z bibliou:k Rzymu, lecz akurac cen fak1 powodował, że były 
kopiowane: i rozpowszech niant:, dzięki czem u pri.etrwały 5w iadcz.ąc o\ ielkośc i 

p eryckiej rw6rcy elegii miłosnych „Amores" . 
Hiscoria Pigmaliona w ujęciu Owidiusza ni e jest pozbawiona pikante

rii, skoro wsrał w niej przedstawiony jako mizogin un ikający kobiet, a znajqc 
kobiet przewinienia oraz bf;dy natury kobiecej skażone;. dior;-go wlainie nie mi.al 
wny i żył w ramotnofci. Ten stan spowodował, że doszło do paradoksalnego 

w jego syruacji wyzwo lenia pod.świadomych emocji i swo istego aktu kompen
sary, dlatego 1.vyrzeibil z 111idnego mamwru posqg wielkiej pirlmofci I Nadał mu 
hzwłty tak nieskazitelne, ie nie dcr6w1111 im Uuina kobieta. Malo rego« Twarz 

„Nigdy nie 
opieram sie 
pokusie, 
ponieważ 
przekonałem sie . , 
ze. rzeczy, które 
m1 szkodzą . , 
nie kuszą mnie" 

/Zscrm:ntji i n:plik G. B. h;iw-.i/ 

Publius 011idius Naso: ~3 r, p, n. e, - 17 lub 18 n e. 

młodej dziewczyny cała zdaje rir żyć 1 oddychać !Artysta ram wkochal się w swym 
dziele, lnapairuć sir nie może .. , I Czarem wyciąga dlori, by derknąć 1 sprawdzić, 

czy jest z kamienia, Aucor sławnyd1 elegii miłosnych ,,Amores" i niawyklc po
pularnego podn;cznika Airru i mił ' i , r, amandi" („ zcuka kochan i:(), ru 

na wygnaniu , poza zasic;giem cenzury władcy, mógł sobie pozwolić nawec na 
wręcz perwersyjne uj ęcie reakcji erorycznych króla Cypru, skoro dochodzi do 
scen gdy Całuje marmur. Zdaje mu rię. u marmur oddaje pocałunek. I Pr=ma
wia de posqgu, obejmuje, wierzy, i,e wmkie pala go mumęły I , . , Na.fZJjniki na 
rmukkj szyi zapina, wie=i na i"zach kolczyki. /Na pimi drogi kamieri . . , Zonq 
jq nazyrva/. 

Wwersji Owidiusza, Pigmal ion w istocie zakochał się najpierw 
w samej bogini słynnej z wyjątkowej piękności, a ponieważ rn nie 

zechciała mu sii;: oddać, użył swoistego podscc;pu - wyrzc:ibił jej posąg, ułożył 
na posłani u i tak długo modlił s i ę i błagał. że w końcu Wc:nus z.l i towała się 
i wcieliła w posąg . ożywiwszy go d la zatarcia podstępu pod imieniem Galatea. 
W mitologii antycznej takie przemiany były rn; te; głównie pod wpływem 
emocji i uczuć m iło nych bogowie i śmicrcdnicy łączy l i si~ a nawe t miewa
li pocomscwo, w czym rei. fo lgował sob ie s m gromowładny a i jumy Zeus. 
W rym micie Pigmalion doświadcza nader zmysłowo przemiany marmurowej 
rzeźby w kobietę - Czuje ciepło ciała . . , Znowu całuje, do pieni przyciika.I Czuje, 
że kamień mirknie, lagodnie;e., . 1?miq pulsy w jej żyłach, kamie1i swl sir ciałem.I 
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Jean-Michel Morea u (17~1 - lBH). PIGMALION_ 

/Justracja do edycji „ Metamorfoz" Owidiusza z 1806 r. 

Wirc dzirkuje ~nerze, szczrśliwy. Sama bogini błogosławi znJiubinom .. . I 
Niezwykła zmysłowość rych scen ma swoje sugesrywne oparcie w tek

stach aurora ,,Ars amandi" oraz innych utworach, w krórych Owidiusz ujawnia 
inspiracje eroryczne swej poezji, także jako auror utworów o frywolnej tonacji 
i pikanrnych aluzjach. 

Anryczny mir o Pigmalionie i Galatei fucynował i przemawiał do 
wyobraźn i swoją treścią o arrysrycznych odniesic:niach d wieków. Szczc:
gólnie podatni byli na zawarte w niej rreści arryści malarze i rzeźbiarze . 

W rym zestawie licznych nazwisk i dzieł widnieje m. in. Antonio Canova, 
Erienne Maurice Falconec, Anne-Luis Giroder, Joan-Michel Moreau, Jean 
Leon Gerome, Agnoło Bronzino, E. Bume-Jones (cykl czterech obrazów) 
a także spośród współczesnych Marcd Duchamp i Rem! Magritte. Dzieła o CC:J 

remaryce znajdują się w Luwrze w Pa.ryiu, w Ermitażu w Sankt Petersburgu, 
Palazzo Vecchio we Florencji oraz w wielu galeriach amerykańsldch . Ternar 
ten i nspirował równ ież kompozytorów. Powscały m. in. na kanwie rego miru: 
opera buffa J.P. Rameau (1748), kompozycja sceniczna J.J. Rouseau (1770), 
kantara J. Ch r. Fr. Bacha (I 786) i opera Cherubiniego. Operetkc; w jednym 
ak ie pe. "Pii;kna Galacea" skomponował Franz. von Suppe (1865). Komedie; 
zacyrułowaną „Pigmalion i Gałacea" napisał w 1871 Wiliam Schwench Gilbert. 
Szczególną sławę zdobyła jednak komedia G. B. Shawa „Pigmalion"( 1912), na 
kanwie której powstał następnie słynny musica l "My Fair Lady" . 

Szeroka jest rakże lista utworów i dzieł licerackich i.codzonych l inspira
cji tego miru .. Do wczesnej twórczości J. W Goerheg zalicza sic; „rokokowa" 
bal lada pe. "Pigmal ion". Temac cen pojawia się w wielu nawiązaniach, aluzjach 
i dygresjach w liryce. Do miru o PigmaJjonie sięgali tci autorzy opowieści fan
casrycznych i powieści grozy, jak E.T..A. Hoffinan, króry stał się bohaterem zna
nej opery Offenbacha pr. „Opowieści Hoffmana" , gdz.ie wysrc;puje oiywiona 
Jalka-auromar Olimpia. W ten nurt wpisuje się także Edgar AJlan Poe, miscrz 
atmosfery grozy. Z kolei Johenn Jakob Bodrner (1698- 1783) poeta zwajcarski 
jest autorem opowiadan ia „Pigmal ion i Eliza", bo pod 1akim imieniem wy
stępuj e tu Galatea - a więc jak u G. B. Shawa, lecz ponad 200 lar wcześniej . 

Czy auror „Pigmaliona" przejął co imię, czy cc:i jest ro wyłącznie przypadek 
n iewąrp l iwie zaskakuj ący. 

Sztuka Shawa rylko ryrułem nawiązuje do anrycrnego miru , o nie 
podej muje wprost tematu o hisrorii miłości rzeibiarza Pigmaliona 

do postaci wielkiej piękności, krórą wyrzd.bił ze śnieinego marmuru. Wiel
ki kpiart i iron ista wykorLysrał ternar, by wpisać w fabułę komedii przemia
nę skrzekliwego kocmołucha, bo w cakiej postaci pojawia sic; Eliza na scenie. 
Z kolei profesor Higgins rylko w wyniku przypadku zamienia sic; w potencjal
nego Pigmaliona, przyj mując ryzykowny zakład, że tę kreaturę. z cym JCj bełko
tem ulio.nego ścieku . .. mógłby wprowadzić jako księinę na przyjęcie do am
basady. Jesr w sranie dokonać takiej preparacji, jako ii nauczył mówić po angiel
sku kopy amerykmlskich milionl!Tek, w pr:uważnt:j ~ci pięknych jak marzenie. 
Akcentuje też, i;e jest na nie uodponziony do tego stopnia. u jako kobiety znaczyły 
dla mnie tyle, co kołki w płoci.e. Prezentuje: więc swoje zasady programowego 
mizogina i zatwardziałego srarokawalera, by zaostrzyć warunki gry i wykluczyć 
potencjalną możliwość takich transgresji społecznych i obyczajowych. 

haw, który był socjalistą (członkiem Fabio n Sociery) a także wn ikl iwym 
obserwatorem zjawisk społecznych i nie miał wąrpliwości jak crudne są w ta
ki m kraju jak ówczesna Anglia z jej klasową scrukrurą społeczeństwa, wszelkie 
zmiany w scylu czy sposobie bycia, w rym i wysławiania się, skoro najbardziej 



wyr;uiscym odbiciem cego sranu i komakrów był właśn ie język i cyi bycia. 
Uważał przy rym, że różnice klasowe nie ą wynikiem urodzenia, bądź pocho
dzenia, ale edukacji, więc można je miwelować :i. nawcr zredukować poprzez 
edukacje;. 1 co się w jego komedii powiodło, bo sceniczny Higgins osiągnął swój 
cel. W rok po ukazan iu się . Pi maliona" drukiem napisał jego auror: historia 
Elizy Doolit&, którq nazwałem romantyczntf, ponieważ przei>tocanie boharerki 
wydaje sir niemal niewiarygodne, jest 111 sumie dziś pospolite. Takie przestawie
nie prusz/Q wiele energicznych i ambimych młodych kobiet. d cego czasu mija 
w rym roku 100 !ac i świar współczesny w iadnym >topn iu nie pnypomi na 
c:poki, gdy Shaw napisał- .Pigmaliona" . 

Ale na h isroric;, kcórą 1.ajął sic; Owidiusz, jeśli zdjąć z niej mirologicrny 
szrafu, można spojrzeć rakże znacznie prościej . lici ro bowiem v codzien
nym życi u przytrafia się - i ro wszędzie - opiekuńczych Pigmalionów, któny 
w sranie . romantycznego afekru" okonują przeobrażen ia dorastającej li ealisc
ki, skromnej studentki. początkuj ącej artystki, oddanej asystencki w przebojo
wą piękność, dzięki zaangażowaniu sentymentalnego nauc:zycida, kochliwego 
profesora, który przeradza sic; w mi.'itrza i naukowego przewodnika, wpływowe
go mecenasa, by srać się krearorem przyszłej gwiazdy scen i esuad, czy też pro
rektora, gotowego sponsorować karierc; życiową przyszłej osobisrości eli tJrnych 
salonów. Każdy z nas zna przykłady ró:i.nych niepowrnych brzydkich kacr,ą ek, 
króre przepoczwarzaj ą się nagle w olśniewającą piękność i aucen tya.ną damę. 

W p"n.e Śląskiej do legendy przeszła historia wielkiego światowego 
arcy cy Adama Didura i jego ucalentowanej uczennicy, W ikrorii 

Calmy, przyszłej pierwszej Halki, Tosci, Aidy i Madamy Butccrfły na bytom
skiej scenie - j uż po wyjeździe z Polski po wojnie konrynuującej karierę na 
włoskich scenach, w cym i La cali. te> córka gwiazdora Mecropoli ran Opera, 
sama reż śpiewaczka - Olga Didur, rzebywająca lacern w mającku ziemskim 
w Sanockiem, usłyszała dochodzący gdzieś spod dworu śpiew niezwykłej pięk
n ości. Zobaczyła nadzwyczaj urodziwą dziewczynę , kcóra zwieczyła ię, ie jej 
marzeniem j"5t zosrać śpiewaczką. Kiedy więc przybył z wizytą ławny ojciec 
- zauroczony śpiewem i urodą W iki - zajął sic; jej dukacją w konserwaro
rium we Lwowie. I tak zo:ocał pace m jej opit:kun m w okupacyjnej Warszawie, 
a gdy organizował przydą Operę ląską Wiktoria Calma, wcedy już śpiewacz
ka uznana za pierwszy poi ki sopran, znalazła się w Z"5pole mistrza Adama 
Didu ra. Owdowiały od lat, dany! ją uczuciem, rzec można Pigmaliona, choć 
dbał, by nie przekroczyć granic dyskrecji, b też był ro raczej związek oparty na 
domysłach nii. jawny, manifestowany publicznie. Można w tym miejscu dodać 
cylko, używając słów Owidiusza: Anysra sam zako hal sir w swym dziek . . . 

Spektakl . Pigmaliona" podsuw pamięć odwzajemnionych uczuć 
malemowanej śpiewaczki i mi rrz.a największego z wielk ich opero

wej sceny, choć nie :l.yje już nike spośród świadków tam tych wydarzeń , odkąd 

wszystko srało się legendą. 

Mistrz i uta lentowana uczennica ... Adam Djdur i Wiktoria Ca Ima. 
Zdjęcie z czasów bytomskich na placu operowym. 

„Rozsądny człowiek 
dostosowUje sie do świata, a człowiek 
nierozsądny u~arcie stara sie 
przystosować świat do siebie. 

Zatem cały posiep zależy 
od człowieka nierozsądnego" 
/Z sentencji 1 rq>l1k t;. B. ~h.v."1 
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rliih mu1uunu 

Agno/o Bronzino (1503 - 1527). PIGMALION. GALATEA. 

Obraz w Palazzo Vocchio we Florencji. 

Na stronie zewnętrznej okładki: 

Jean Leon Gerome (182'1 - 190'1) PIGMALION (tzw. EFEKT PIGMALIONA) 

Obraz w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. 

P ATRONI MEDIALNI : 

naszenato. 1T1V1Pr:m:m31 ~ I '!U„ 

empik style E lMK li 

• 



- ___.,J 
, __ 

(' ' I -

\ 
• 

projekt kostiumu 

---
~t.f. > b_~' 

r· '·°" cC.=> .... .._. 

t/'Z.O " " .;i. 

, I' 
(_ , 

__ fM 
/ )j 

I 
:1 

(} 

~/ 

projekt kostiumu 

i· 
z.. l. 'ł' 

~ J 

X?l.o" ~' ' 
l -.c .h_ (' 11 

I \O 

I/ 
L 

t/ 






