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komedia w 5 aktach Bernarda Shaw'a
przełoiyt
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z angielskiego Ryszard Ordynski

li

W roli Alfreda Doolittle'a wystąpi
znakomity artysta sceny i ekranu

I

Jan Kurnakowicz
OS() BY:

Przechodzień

S.ukastyczn y przechodzień
I. przechodzień, kt6ry skry! się pPed
deszczem
II. przcchod7icń, kt6ry skry! ,;ę pr zcd
deszczem
Pokoj6wka
Rzecz dz.icje
Akt 1 -

się w

'
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Stanisław Kubiński
Bogusław

*

*

Kozak

*

*
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Londynie

na ulicy w Londynie. Akr II i IV - w pracowni prof.
Higgins'a. Akt TII i V - u p:ini Higgins.
Rcżyseri:i:

. ,
'

Galateę.

Marian Godlewski
Jul':i Elsncrr\wna
J 111 Korczvń~ki
Mar:a "-<aglerow:i-God!ewsk.1
Anna Ja'rnwsk:i
Zenon Ilunyński
TAN KURNAKOWICZ
J 1n;na M:irtvnowska
Jadwiga Hańsb
Peliks Dobrowolski

Profesor Henryk H:ggins
Pani Higgins .
Pulkownik Pickerin:;
Pani Evnsford Hill
Klara, jej córka
Fred, jej syn .
Alfred Doolitrlc
Liaa, jego c6rka
Pani Pearce

Ongi!i, gdy bogowie ze szczyt6w Olimpu schodzili na ziem:ę
i br:ili bezpośredni udział \\~ życiu śmiertelników, panował n.1.
wyspie Cypr król-rzcźbi:irz, Pygmalion. Ponieważ był kr6lem, sr.1ć
go było na rzeźbę w kości słoniowej - i dnia pewnego wyrzeźbił
posąg dziewicy rak cudny, iż zdawał mu się być żywym. Rozkochał się tedy w posągu-dziewicy, którą nazwał Galateą, i p6ty
błagał panią cypryjską, boginię Afrodytę, póki - wzruszona je;,)
miło~ci<J posągu n:e ożywiła. W6wczas Pygmalicm poślub:!

Marian Godlewski

Asprent reżyserski: Halin:i świątek-Dzieduszycka
Scenografia: Al!.'knndcr Jc;drzejcwski i Wiesbw Lange
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Tyle legcmda, legenda wykorzystywana niejednokrotnie przez
pisarzy (w starożytności Sofokles, w nowszych czasach J. J. Rousseau) i pbsqrk6w (malowidła Girodet'a i rzeźba Falconet'a),
a zręcznie i pomysłowo użyta przez złośliwego Irlandczyka, George' a Bernarda Shaw'a, jako kanwa do sztuki teatralnej „Pygmalion". Sztuka "">zelako nie m6wi o wyspie cypryjskiej, ani o czasach mitycznych. - Rzecz dzieje się w wiC'ku XX w Anglii.
Pygmalionem, w przenośni, jest profesor Higgins, który z surowego materiału - kwiaciarki ulicznej, wyrzeźbia posąg - kobiety
zewnętrznie ukształconej towarzysko i wychowanej i, który ponosi •tego skutki. Ale autorowi me chodzi w komedii o samo
tylko, inaczej ujęte, powtórzenie dziej6w mitycznego rzeźbiarz:i.
G. B. Shaw od wczesnej młodości miał oczy otwarte na kwestie
społeczne 1 był socjalistą. Pisywał traktaty socjalistyczne z pasj:J
nr<: mniejszą od utwor6w dramatycznych. - I w „Pygmalion:c"
7.ajął go problem r6żnicy startu życiowego, moralności mieszcz.tń
sk:cj i kapitalizmu. Czy srworzenie, walczące o byt na ulicy,
brudne, nieoświecone, pozbawione właściwego k:erunku i opieki,
jcs: rzeczywiście gorsze o.cl wy3trojonej, pustej, burżuazyjnej panny,
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czy reż przy Zffila.nie warunków bytu zmieni też i swą :iwi.idomość? Oto główny problem sztuki G. B. Shaw'a. Wszystkie inne
są w komedii tej wt6rnymi. Zagadnienie, na kturc ma dać odpo\Viedź sztuka róv.rn~c..Ż nie jest nowe. Wskazyw:ili na nie i inni.
Ale jedynie Shaw umiał ubrać je w lekką i zręczną szatę sceniczną, przepo!ć właściwą sobie ironią i paradoksalnymi sytuacjami
lub powie-dzcni.imi - a jednocześnie przepoić, obok komizmu,
mg!cłk:1 pesymizmu i znaleźć jeszcze czas i miejsce n.1 roztr><Js.1nic problemu społecznego lub monlności mieszczałiskiej.
Jak wszystkie sztuki Sha'' 'a „Pygmalion" wym:tga ":iększc~o
wvsiłku aktora i reżvsern, n'ż to s'r; m'.l::: 7d::iwać ":dzowi, ro7kvsrnj<Jcc11rn s'<; nbawnym 7Wrotem lub n"e:,wyi.l0ś:i<J syruacji.
Aur r b'.l" iem ,.Major::i Barbary" i „Ś"I\. Joanny" c c;: ,o zd ijc
,;ę nie l"czyć z widzem. Psycho!o~: ·uje, n'e zazn.icz:t do~ć wyrnfoie in<lyw,dualn'1.'~i o:;ó!:.
•·, \ ut,,.oró"-, kaprys= w stylu
czy w wykołiczcniu kwestii i scen. \'fszystkic te rrudno~ci musi
pokryć umiejętna gra i reżyseria. To reż, pragnąc dać „Pygmalion.i"
w pełni jego Kl.eo1Hj i scenicznej wartości, reżyseria i aktorzy Te.ttrów Dolno-śląskich swą usilną praq sprawili, że utwór Shaw'a
o.i scenie Teatru Miejskiego we Wrocławiu ukazuje się w doskonalej obsadzie i, że słusznie będzie mógł być uznany za jed.ną
z perełek w tw6rczości G. B. Shaw'a i za jedną z celniejszych pozycji repertuaru we Wrocławiu.
Napisany był „Pygmalion" jeszcze przed pierwszą wojną świa·
tow:i w r. 1912, a już podczas r-ej wojny grany był we wszystkich krajach cywilizowanych i do dzisiaj cieszy się zasłużonym
powodzeniem na scenach świata.
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D1 ukarnia „WIEDZ '\"

Wrocław,
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