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„.„Rosjanie majq swoje 
credo, w które wierzą: jest 
to credo powszechne, ogólno
ludzkie. Szkoła nie uczy Ros
janina, aby się uważał za 
Rosjanina; jest on członkiem 
międzynarodowego proleta
riatu, który obejmuje rów
nież i proletariat brytyjski. 
Rosyjski cieśla, murarz, czy 
rolnik nie żywi wrogiego u
czucia do cieśli, murarza, 
czy rolnika brytyjskiego i 
nie będzie z nim walczył ja
ko z takim. Lecz jeżeli kapi
talista brytyjski rzuci wy
zwanie komuniście rosyjskie
mu, mówiąc: „Dla jednego lub 
dla obydwu z nas wybiła o
statnia godzina!", spotka się 
oko w oko z bezwzględnym, 
karnym, dobrze uzbrojonym 
zapaleńcem. A słynne, mark
sistowskie prawo rozwoju hi
storycznego będzie po stro
nie zapaleńca''. (11. 8.1931) 

„Mówiąc o Stalinie pragnę 

powtórzyć z naciskiem to, co 

już mówHem i powtarzałem 

niejednokrotnie. Stalin jest 

największym obrońcą pokoju. 

Jemu Związek Radziecki za

wdzięcza spoistość i siłę, a 

ta siła zabezpiecza pokój 

świata. Powtarzałem to już 

niejednokrotnie, że cywili

zacja możliwa jest tylko w 

oparciu o ustrój komunisty

czny. Tylko ten ustrój zabez

piecza nam wszystkim pokój. 

Jest to sprawa życia lub 

śmierci 1 udzkości ''. 

(Z wywiadu udzielonego 

A. Słonimskiemu w 1949 r.) 

GEORGE BERNARD SHAW 
2 listopada 1g52 r. minęły dwa lata od śmierci autora granej dziś sztuki. Życie G. B. Shawa 

przebiegało w okresie szczególnie obfitym w liczne i ważne wydarzenia społeczno-ekonomiczne 

i polityczne, oraz pochodne od nich prą.dy literackó-artystyczne. 
G. B. Shaw urodził się 26 lipca 1856 r. w Dublinie w zubożałej rodzinie mieszczańskiej, któ

rej przodkowie w XVII w. wywędrowali z Anglii do Irlandii. Mając lat 15, mały Georg Bernard 
pracuje już jako kancelista. W roku 1876 przybywa do Londynu, gdzie utrzymując się z pisania 
drobnych artykulików i recenzji teatralnych i muzycznych, rozwija żywą działalność propagan
dową na rzecz socjalizmu. W owym czasie rozparte na niedawno zdobytych koloniach imperium 
brytyjskie zaczyna zwolna drieć w posadach, ::-ozrasta się szeroko warstwa ·drobnej burżuazji, a od 
lat milczące, wyzyskiwane nieludzko masy podnoszą gniewnie zaciśnięte pięści. 

Już w pierwszych utworach powieściowych. G. B. Shaw, godny następca wielkich realistów 
mieszczańskich literatury angielskiej - by wymienić tylko Dickensa i Thackeray'a - zaska
kuje czytelnika ostrym, krytycznym spojrzeniem na rzeczywistość i ·paraĆloksalnością s~ylu. Oko
la 1885 r. rozpoczyna działalność komediopisarską., demaskując oblicze brytyjskiej burżuazji, 

pełnej jak pisze K. Marks „zarozumialstwa, afektacji, drobnostkowej tyranii i ignorancji". Pow
stają dramaty bezlitośnie obnażające i krytykujące po kolei każdą z szacownych instytucji spo
łecznych i politycznych burżuazji („Szczygli zaułek", „Profesja p. Warren", „Candida'' i in.). 

I chociaż G. B. Shaw, na którego twórczości zacię.żyly idee „bezzębnego socjalizmu" głoszone
go przez Klub Fabianów - nie stawiał konkretnych kropek nad i, to jednak sztukami swymi 
mobilizował do walki z kapitalizmem, do walki z ustrojem obłudy i Wyzysku. 

G. B. Shaw określany przez burżuazję jako arcyheretyk współczesności, jako kapitalny bła

zen, a przez W. I. Lenina, jako „dobry człowiek, który wszedł między Fabianów'' - potrafił do 
kof1ca swych 94 lat nie zatracić poczucia rzeczywistości i nie zejść z pięknej drogi pisarza-huma-. 
nisty. Do koi1ca stał po stronie obozu pokoju, do końca widział w Związku Radzieckim jedyną 
najwłaściwszą rękojmię postępu i pokoju. 
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HENRYK HIGGINS, profosor fonetyki . 
PUł.KOWNIK PICKERING, badacz sanskry

tu 
ELIZA DOOLITTLE uczennica prof. Hig!Jins . 

Reżyseria: KAZIMIERZ CZYNSKI 
Sufler: LEOKADIA SZAJDA 

p y 

Janusz Nałęcz 

Michał Adamczewski 
Renata Dańska 

Pracownia Krawiecka Męska: Pracownia Krawiecka Damska: 
STEFAN WOŻNIAK KLARA BOROWSKA 

c E o n c E B E H T A R n s H A \r 

G M ł L I 
KOMEDIA \\' AKTACH 
Przekład Flor n Sobienio\\ ski 

OSOBY: 

PANI PEARCE. gospodyni prof. Higgins 
PANI HIGGINS, ma1ka profesora . 

Halina Bielawska 
Maria Bystrzyńska 

ALFRED DOOLITTLE . .:.mieciarz, ojci<'c Eliz~· { 
Leon Łab~dzki 
Henryk Kleps 

Asystent-·dramaturg: ZDZISŁAW GIŻEJEWSKI 
Kierownik techniczny: J(')ZEF POLEROWICZ 

I 
Prac. Fryzj. - Peruk. 
PIOTR MARKIEWICZ 

Brygadier Sceny: 
S'l'EF AN WICHNIEWICZ 

o N 
PANI EYNSFORD HILL . 
KLARA } .. d . . 
FRED JeJ z1ec1 
POKOJOWA PANI HIGGINS 
PRZECHODZIE:'\ 

Irena Charkowska 
Lucyna Lawrencówna 
Bolesław Nowak 

* * 
Antoni Jc?<montowicz 

Scenografia: EDMUND i LEON GRAJEWSCY 
Inspicjent : SYLWESTER BANASZAK 

Pracownia Stolarska: Swiatla: 
W. STRZ'ELECKI E. ZALEWSKI 



PYGMALION 
Jeden z mitów greckich opowiada o legendarnym królu Cypru, Pygmalionie, który miast zaj

mować się rządzeniem, wiele czasu poświęcal rzeźbie. Pewnego razu ulepił kobietę tak piękną., 
że zakochał się w dziele swych rąk - w posągu. Bogini Afrodyta na jego prośby zmienHa posąg 
w żywą kobietę, Galateę. 

Tak brzmi legenda. Sztuka natomiast traktuje o konkretnych ludziach i porusza konkretny 
problem. Biedna kwiaciarka uliczna, o niezaprzeczonej inteligencji i poważnych walorach serca, 
staje się na skutek zakładu dwóch dżentelmenów- przedmiotem eksperymentu. Czy pozbawiona sa
lonowej ogłady i umiejętności poprawnego posługiwania si~ językiem ojczystym młoda kobieta -
da się przedzieżgną.ć w trzymiesięcznym terminie w wytworną damę? Zadania tego podejmuje 
się znany profesor fonetyki, skłócony z własną klasą inteligent, Henryk Higgins. 
Początkowo prof. Higgins nie dostrzegał w Elizie nic więcej poza uczennicą. Ale z czasem doj

rzał w niej kobietę, co więcej - człowieka. Eliza nauczyła się poprawnej wymowy, jej nauczy
ciel - wymowy serca. Ale czy zdobycie towarzyskiej ogłady i manier wielkoświatowej damy 
jest dla Elizy Doolittle awansem społecznym? Czyż w ogóle możliwy jest awans społeczny w u
stroju kapitalistycznym? Posiadane przez Elizę przymioty umysłu i serca, poczucie własnej 
godności, prawość i prostota są niczym dla burżujskiej moralności, jeżeli nie towarzyszy temu 
wszechwłą.dny pieniądz. Mówi o tym wyraźnie, acz niezupełnie świadomie i matka profesora, 
pani Higgins i bardziej już śwfadomie - lumpenproletariusz Alfred Doolittle. 

Stawiając to zagadnienie Shaw nie mało krwi napsuł współczesnym sobie burżujom. 
W jakże odmiennych warunkach żyjemy 'dziś w naszym kraju!· Nie od przypadku, czy tzw. 

szczęśliwego zbiegu okoliczności uzale-lniony jest rozwój jednostki i całego pracują.cego społe-
czeństwa. · 

Ludowa Polska zniosła ustrój krzywdy, wyzysku i poniżenia - zapewnia1ą.c równy start 
każdemu. Nie majątek, czy urodzenie decyduje o awansie społecznym i znaczeniu. Rezultaty pra
cy zawodowej i społecznej, patriotyczna postawa sq jedynymi miernikami wartości człowieka w 
naszym kraju. 
Obserwując dotychczasowy bieg wydarzeń„ możemy być przekonani, że i w ojczyźnie Elizy 

Doolittle powstaną. warunki, umożliwiające tysiącom jej podobnych młodych ludzi - korzystanie 
z właściwych dróg swobodnego i twórczego rozwoju. Zdzisław Giżejeroski 

TUŻ OBOK znajduje się adresowana · do nas kart
ka po~ztowa . Znajdują się na niej cztery pytania. 
Pyta?i<l: te stawia Tobie, Drogi nasz Widzu, Dy
r~kcJa i Zespół teatru. Miałeś możność zapewne 
meraz ogl~dać nasze przedstawieą.ia, nieraz po
bu?zały Cię one do śmiechu, wywoływały łzy, 
gmew lub postanowienie wzmocnienia walki o 
lepszą przyszłość naszego kraju. Odpowiedz więc 
nam, które z wystawianych sztuk najbardziej Ci 
się po?obały i dlaczego, którym sztukom lub wy
konanm masz coś do zarzucenia - napisz krótko, 
a szczerze i otwarcie. 'Pragniemy bowiem jak naj
lepiej służyć Ci wychowującą rozrywką, jeszcze 
bardziej zbliżać nas do siebie. 

.Wystarczy wi~c. jeśli na każde pytanie odpo
wiesz w paru słowach, przy czym jeśli sobie nie 
życzysz - wypowiedzi swojej nie musisz podpisy
wać; dla celów statystycznych jednak, chętnie 
chci;,libyśmy wiedzi~ć ile masz lat i jaki Twój 
zawod. Kartkę mozesz bezpłatnie wrzucić do 
~kr~ynki pocztowej. Życzenia Twoje i spostrze
zcma będą skrupulatnie przemyślane i wzięte 
pod uwagę. 

.oczekujemy wiec, że naszej prośbie nie odmó
wisz. Prawda? 

DYREKCJA i ZESPÓL 
Państwowego Teatru w Gnie:tnie 
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PAŃSTWOWY TEATR W GNIEŹNIE 
grał w roku 1952 

Tytuł Autor Reżyser Scenograf I Premiera 

Ożenek M. Gogol E. Chaberski St. Jarocki 8. 3. 1951 

Grzegorz Dyndała J. B. Molier St. Domańska E. i L. Grajewscy 23. 6. 1951 

Kalinowy gaj A. Korniejczuk K. Czyński E. i L. Grajewscy 17. 11.195l 

Szczęście Frania · W. Perz-yński K. Czyński E. i L Grajewscy 19. t. 1952 

Próba sił J. Lutowski K. Czyński E. i L. Grajewscy 15. 3. 1952 

Cyrulik Sewilski Beaumarchais K. Czyński E. i L. Grajewscy 10. 5. 1952 

Godzien litości Al. Fredro A. Uramowicz J. Feldmann 28. 6. 1952 

Robert Cooper oskarża Wł. Dveho„iczny 
M Sluhudoki K. Czyński E. i L. Grajewscy 9. 9. 1952 

Pieją koguty J. Bałtuszis A. Uramowicz E. i L. Grajewscy 14.11.1952 

Pygmalion G. B. Shaw JL Czyński E. i L. Grajewscy 28. 12. 1952 
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