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PYGMALION 
Komedia w 5-ciu aktach 

przekład FLORJANA SOBIENIOWSKIEGO 

Osoby aktu pierwszego: 

Pan z notatnikiem 
Pan o wyglądzi,e wojskowym 
Kwiaciarka 
Matka 
Córka 
Syn 
Gawiedź uliczl'la I 
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ALEKSAl\;DER WĘG ?ERKO 
GUSTAW BUSZYŃ"Kl 
JANINA RO.\l\ANÓW N A 
MAR JA W OJ DAL IŃSKA 
MARIA ZARĘBIŃSKA 
ROMAN WYSPIAŃSKI 
SATURNIN BUTKIEWICZ 
ROMAN DEREŃ 
MARIAN Z A J Ą CZ K O 'W S K I 

Osoby aktów następnych : 

Pani Higgins 
Henryk Higgins 
Pułkownik Pickering 
Eliza Doolittle 
Alfred Doolittle 
Pani Pearce 
Pani Eynstort Hill 
Klara \ 
Fred I jej dzieci 

Pokujówka Pani Higgins 

STANISŁAWA SŁUBICKA 

ALEKSANDER WĘGIERKO 
GUSTAW SUSZYŃSKI 
J Ą N I N A R O.M A N Ó W N A 
.IAN KURNAKOWICZ 
.TANINA MUNCLlNGROWA 
MARIA WOJDALIŃSKA 
MARIA ZARĘBIŃSKA 
ROMAN WYSPIAŃSKI 
JADWIGA KURYLUKÓWN A 

Ins~~nizdcja i· reżyseria: ALEKSANDER WĘGIERKO Dekoracje: STANl~ŁAW ŚUWIŃSKI 



George Bernard Shaw urodził się 26 lipca 1856 r. w Dublinie i lubił przypominać 
światu później swoje irlandzkie pochodzenie. Rodzina była protestancka. Sucha dyscy
pli.J1a nauK1 w szkołach metodystów nie oddziaływała zbyt dobrze na młodego Ber
narda. Już w 15-ym roku życia zaznaczają się w nim skłonności do poszukiwania wła
snych dróg. Dom rodzinny, muzyka'na matka i j;j otoczenie, to czynniki niewątpli
wie korzystne dla rozwoju inteligencji i pierwszych ai;piracji artystycznych młodego 
ch.opca. Było dla niego okolicznością niezwykle ko.zystną, że ojciec wraz z rodziną prze-
11.ósi s:Q w 1872-im roku do Lond:r~m. Tu zaczął się od1:izu niezwykły rozwój tego nie
spo..rnj;,(; •o, bystrego, \\ szystko przenikającego t.1"ys.t.. LQdzie się porywał na rzeczy 
tri..dne, zdobywając j E; jcdnyrr: potężnym wysiłkiem. 

Cudowny zmysł jak: gc,..; Jasnowidztwa, pozwoli Shawowi póini :: j jako pisarzowi ob
cować swobodnie z tajemnicurni zastrzeżonymi dla fachowców, a więc lekarzy, eko
:iomistów, teologów, przyrodnikóy;, historyków, fonetyków i t.d. 

Zab!ysnął najpierw na zeb1·an.::.ch klubów dyskusyjnych jako świetny orator. 
ri l' . 1883, dzięki iPl'Zypa.dkowi, staje oko w oko z żywotnymi zagadnbniami społecz
ny: . •~. Wypracowuje własne sposoby podejścia do nauk socjalnych. Cechuje go zaw
sze wybitny zmysł rec:lizmu. Przemawia na placach publicznych. Staje się dz:ennika
rzem. Jako recenzent !'"Ztu.k t · atralnych i lkrytylc rrv1yczny zwracP na siebie cc>rnz 
większą uwagę. Głosi chwałę Ibsena i Wagnera. Są to lata 1888 - 1899. Krytyki tea
traine spełniły rolę doskonałej odskoczni d'a prac oryginalnych w dziedzinie teatru. 
Jako <lramaturg B. Shaw ugruntuje swoją wielkość zarówno w Anglii, jak na konty
nencie europejskim i w całym cywilizowanym świecie. Z biegiem lat wydźwignie się 
nlbrzymią pracą subklnego umysłu i potężnej woli na .przodujące sta;1owisko y1n
zic;ela współczesności. uzbrojonej w nowe środki działania i nowe kształty myśli 
twórczej. Odrzuci ron:antyczne ideały szekspirowsk:ego autorytetu, ogłosi się sprzy
mir:"zci'tcem Ibsena. Wszystko to oprze na n-ccnyrr. zręb'e jednej idei: Ewolucji twór
czej rnstosowanej do spraw kl'lturalnych. i;pc'ecz.nych, historycznych i moralno - re
ligijnych. Posłuży się czynnikier.·· igraszki uMysłowcj, zapewniającej jego tezom 
wd::ięk i żywotność. 

Z celniejszych utworów sccpicznych wymienić należy: 
Profesja pani Warrens, 1898. Bohaterowie, 1894. Candida. 1895. Mąż przezna

cz::nia, Cezar i Kleopatra . 1900. Druga wyspa Johna Bulke, 1904. Człowiek 
i ni.dczłowiek, 1903 - 190:"i. MaJor Barbara 1905. Lekarz na rozdrożu 1906. Nad
to: Pierwsza sztuka Fan ny (Fanny'r. First Play). Do przedwoienPych sztuk scenicz
nych Shawa należy Pygmalion. (P:::trz: Seria wrażeń teatralnych Tadeusza Żeleń
skiego (Boya) w zbior7e: „Okno na .:.ycie") Z powojennych: Z pow1otem do Matr
zala (Back to Methuselah' 1920/1. święta ,Toanna (Saint Jo'.ln) . wystawiona na
nrzód w Ameryce. potem w Anglii, - W.iel!:i k:-am, którego premiera odbyła się 
Warszawb. 
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