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BERNARD SHAW 
Bernard Shaw żył bardzo długo, urodził się bowiem w 1856,. 
umarł zaś w 1950. Pierwsze sztuki zaczął pisać w ostatnich 
latach XIX stulecia. Większość jego sztuk gramy w kostiu
mach z końca XIX lub początku XX w. Akcja Pigmaliona 
rozgrywa się w pierwszych latach XX w . Czy możemy więc 
nazwać Shawa pisarzem współczesnym? Shaw jest pisarzem 
współczesnym i to nie tylko dlatego, że pisał do końca życia. 
a więc zaledwie kilkanaście lat minęło od chwili gdy w y
puścił pióro z dłoni, ale przede wszystkim dlatego, że w swo
ich sztukach poruszał zagadnienia wybiegające w przyszłość, 
że problemy, którym je poświęcił, ciągle są aktualne. 
Wiemy, że Shaw był nie tylko znakomitym dramaturgiem, 
ale także jednym z najciekawszych umysłów swoich czasów, 
myślicielem, filozofem. Gdybyśmy spróbowali w kilku zda
niach określić na czym polegała filozofia Shaw'a, musieli
byśmy powiedzieć, że istotą tej filozofii jest optymizm, wiara, 
że człowiek mimo wszystko doskonali się i stanie sie kiedyś 



istotą wyzwoloną spod władzy instynktów i namiętności. 
Tam, gdzie życie temu zaprzecza Shaw wysuwa teorię ewo
lucji twórczej, twierdząc, że sama natura dąży do doskona
łości. Na przykład człowiek od wieków prowadzi wojny i za
bija, niszczy sam siebie. A(le jeżeli nawet doprowadzi do 
zniszczenia swego świata, natura powoła do życia inny gatu
nek człowieka, który potrafi zrealizować dążenie do dosko
nałości. 
„I tak do końca dziejów, mord będzie płodził mord, zawsze 
w imię słuszności, czci i pokoju, aż bogowie znużą się wido
kiem krwi i stworzą rasę istot zdolnych do zrozumienia" -
pisze Shaw w Cezarze i Kleopatrze. 
Jak każdy wielki pisarz-reformator, Shaw walczył z ciemno
tą i przesądami. W Uczniu diabla demaskuje suchą, zewnę
trzną pobożność, która wcale nie oznacza chrześcijańskiej 
postawy wobec świata i bliżnich . 
Shaw walczy z nędzą. Za największy grzech ludzkości uważa 
istnienie warunków, w których jedni ludzie żyją w bogactwie 
a drudzy w biedzie. We wstępie do sztuki Major Barbara 
pisze: 
„ ... Ale bezmyślna niegodziwość, z jaką skazujemy upośle
dzonych moralnie ludzi i energicznych buntowników na wię
zienie, na tortury .. jest jeszcze niczym w porównaniu z idio
tyczną lekkomyślnością , z jaką tolerujemy nędzę. Jakby nę
dza była uzdrawiającym eliksirem dla leniuchów lub cnotą, 
do której winniśmy dążyć śladami św. Franciszka. 
Jesteś niezdolny - żyj w nędzy. Jesteś pijakiem - żyj w nę
dzy. Nie jesteś dżentelmenem - żyj w nędzy. Poświęcasz się 
sztukom pięknym lub czystej nauce zamiast handlowi czy 
finansom - żyj w nędzy. Niech nic się nie robi dla „niegod
nych". Niech żyją w nędzy. 
Cóż znaczą te słowa: „niech żyją w nędzy"? Znaczą - niech 
będą słabi. Niech będą ciemni. Niech się staną rozsadnikami 
chorób. Niech dzieci ich połamie krzywica. Niech ich córki 
zarażają naszych młodzieńców chorobami ulicy, a synowie 
niech mszczą sie za krzywdy ojców zaszczepiając męskiej 
połowie ludzkości skrofuły, tchórzostwo, okrucieństwo, obłu
dę, głupotę polityczną i wszystkie inne owoce ucisku i nie
dożywienia". 
Wszystkie zbrodnie zdaniem Shaw'a pochodzą z nędzy. Na 
przykładzie prostytucji rozwija tę tezę w sztuce Profesja pani 
Warren. Nic dziwnego, że takie przekonania zaprowadziły 
Shaw'a do socja~izmu i do walki z ustrojem krzywdy. 
(Szczygli Zaulek). 
Shaw jest autorem 50 sztuk, nie sposób ich wszystkich wy
mienić. 
Zaczeliśmy od rozważań, czy Shaw jest współczesny. Możemy 
sobie powiedzieć, że kiedy ludzie będą postępować, tak jak 
postąpił bohater Shaw'a, z Ucznia diabla Ryszard Dudgeon, 
kiedy będą zdolni oddać życie dla drugiego człowieka i to 
nie dlatego, że im jest ten człowiek bliski, ani dlatego, że 
zasłużył na to, lecz po prostu dlatego, że jest innym człowie
kiem, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że Shaw przestał 
być aktualny, że jest już niewspółczesny. 
„To jedno mogę powiedzieć - mówi Ryszard - że kiedy 
musiałem rozstrzygnąć czy zdjąć stryczek z własnej szyi i za
rzucić go na szyję innego człowieka, nie mogłem i nie mogę 
postąpić inaczej. Wyrosłem pozostając zawsze wierny sobie 
i nie potrafię iść przeciw swej naturze - szubienica czy 
nieszubienica. Uczyniłbym to samo dla pierwszego lepszego, 
lub żony pierwszego lepszego. Czy możesz to zrozumieć?''. 

* * * 
Pigmaliona możnaby nazwać „Shaw'owską" wersją bajki 

o kopciuszku. Kwiaciarka ze slumsów, najnędzniejszych 
dzielnic Londynu, nauczyła się mówić językiem wyższych 
sfer i olśniewa je urodą, wdziękiem, inteligencją. 

Teresa Darochci .- projekt kostiumu Doolittle' a 



Teresa Darocha - projekt kostiumu pani Hm 
Teresa Darocha - projekt kostiumu pani Higgins 



Fred - R. Nawrocki, Eliza - M. Pabisz 

Eliza - M. Pabisz, Higgins - J. Drwęski 

Eliza - M. Pabisz, pani Pearce - S. Iwińska 

Pani Higins - H. Jędrzejewska, Picering - T. Mościcki 
Doolittle - F. Kiebicz, Higgins - J. Drwęski 





Pickiering - J. Drwęski, Klara - W. :Zeiichowska 
Higgins - J. Drwęski, Pani HiH - N. Polakówna 
Pani Higgins - H. Jędrzejewska, Eliza M. Pabisz 

Fred - R. Nawrocki 

Dooiittle - F. Kiebicz, Higgins - J . Drwęski 

Do naszych widzów. 
Międzynarodowy Dzień Teatru w tym roku obchodzony był 
18 marca. Z tej okazji odbyło się szereg uroczystych przed
stawień naszego Teatru: 
17. III. w Maciejowicach w szkole Podstawowej - przedsta
wienie Wierna Rzeka. 
18. III. w Siedlcach w sali MZBM - przedstawienie Ktoś 
Nowy. 
18.III. w Sochaczewie w Pow. Domu Rzemiosł - przedsta
wienie Wierna Rzeka. 
19. III. w Krasińcu w Domu Kultury przy Cukrowni- przed
stawienie Ktoś Nowy. 
Przed każdym z tych uroczystych przedstawień odczytany 
został list Heleny Weigel wybitnej aktorki niemieckiej, żony 
Bertholda Brechta (którego sztukę Mutter Courage grał kilka 
lat temu Wasz Teatr .... ). 
Oto fragmenty listu: "Teatr, oraz spokrewnione z nim dzie
dziny sztuki, muszą sobie postawić jak najbardziej surowe 
wymagania wobec ludzkiej społeczności i poczuwać się do 
najwyższej odpowiedz;3lności. Rezultat naszej pracy jest do
niosły i sięga poza granice jednego kraju. Zapraszamy pu
bliczność do teatru by jej pokazać, w sposób zajmujący, 
inteligentny i zręczny, wierny obraz rzeczywistości: chodzi 
nam o to, by mogła ona tę rzeczywistość poznać i zrozumieć. 
My, ludzie teatru, przyczyniamy się, przy pomocy właści
wych nam środków wyrazu do tego, by planetę naszą uczynić 
wreszcie - miejscem godnym przebywania. Znaczy to jesz
cze i to - a zwłaszcza i to - że tworzymy teatr służący 
dziś pokojowi a jutro przyjaźni, kiedy człowiek stanie się 
pomocą dla drugiego. W epoce, w której każdy musi dokony
wać wyboru obowiązuje to również sztukę. Taki jest sens 
życzeń, które na rok 1967 kierujemy do wszystkich teatrów 
świata". 
Po przedstawieniu przedstawiciele miejscowych władz i spo
łeczeństwa składali Zespołowi Teatru serdeczne życzenia, 
obdarowywali kwiatami i podejmowali kolacją lub lampką 
wina. 

* * * 

Dzień Teatru jest świętem Międzynarodowym. Uroczyste 
przedstawienia odbywały się na całym świecie. Słowa Heleny 
Weigel brzmiały tego samego dnia w wielu językach, w wiel
kich miastach, we wspaniałych salach teatralnych. Jest coś 
wzruszającego w fakcie, że to Międzynarodowe Swięto ob
chodzone było także na Mazowszu, w różnych zakątkach, 
nawet tak małych jak np. Krasiniec. Nie jest przypadkiem, 
że obok Siedlec, Sochaczewa, wybraliśmy także na tę uro
czystość Maciejowice czy Krasiniec. Chcieliśmy przez to 
podkreślić, że Teatr jest dla wszystkich swoich widzów 
z ośrodków dużych i najmniejszych - Wasz Teatr, Teatr 
Ziemi Mazowieckiej. 

* * * 



Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony był w tym roku 
pod hasłem „Teatr i jego przyjaciele". Nasz Teatr ma przy
jaciół mnóstwo, i to jest dla nas źródłem wielkiej radości. 
Wymieńmy nazwiska chociaź kilku, z tych którzy w tym 
roku przyczynili się do uświetnienia Naszego Swięta w tere
nie: inspektor szkolny Ob. Eugeniusz Sabat, zastępca inspek
tora do spraw kultury Ob. Stanisław Ludwiczuk, przewod
niczący ZMW Ob. Franciszek Czarnocki, Ob. Krystyna Siki
szowa z wydziału. Kultury (Siedlce), Dyrektor Cukrowni 
Ob. Tadeusz Swiątczak, Dyrektor PGR-u Ob. Alfred Bartołd 
(Krasiniec), inspektor d/s kultury Ob. Mieczysław Majchrzak 
(Maków), inspektor d/s kultury Ob. Jan Zygmunt (Socha
czew), kierownik szkoły Ob. Eugeniusz Klimaj (Maciejowice). 
Niesposób wymienić wszystkich, ale wszystkim, a zwłaszcza 
tym, którzy z okazji Dnia Teatru przysłali nam listy, depe
sze, kwiaty - serdecznie dziękujemy! 

* * * 

Wasz Teatr ma swoich przyjaciół takźe w Warszawie: 
18. III. rano delegacja Teatru została zaproszona do Prezy
dium WRN na lampkę wina, w czasie której Przewodniczący 
Mgr. J. Pieńkowski odznaczył Złotą Odznaką za Zasługi dla 
Woj. W-skiego Irenę Skwierczyńską, Krystynę Berwińską, 
Barbarę Kołodziejską, i Klemensa Mielczarka. 
Tego samego dnia odwiedziły Teatr delegacje społeczeństwa 
praskiego z życzeniemi i kwiatami. 
20. III. w CRZZ odbyła się w obecności Ministra Kultury 
i Sztuki Lucjana Motyki uroczystość przyznania Teatrowi 
Ziemi Mazowieckiej dyplomu za osiągnięcia w upowszech
nianiu sztuki .teatralnej. 
Sekretarz CRZZ Towarzysz Czesław Wiśniewski wręczył 
indywidualnie dyplomy i nagrody Wandzie Wróblewskiej 
Stefanii Iwińskiej, Tomaszowi Mościckiemu i Jaremie Drwę~ 
skiemu. 

* * * 

22. III. w siedzibie Teatru Kierownik Wydziału Kultury WRN 
Tow. Aleksandra Forbert-Koftowa wręczyła szeregu kolegom 
nagrody pieruiężne. 

* * * 

l\/liło nam podzielić się z Wami, drodzy Widzowie, tak licz
nymi dowodami przyjaźni, sympatii i uznania. 

Moje spotkania z prawdziwą widownią teatralną zaczęły się 
jesienią 1963 r„ kiedy po ukończeniu P.W.S.T. w Krakowie 
zostałam zaangażowana do Teatru Polskiego w Bielsku-Bia
łej. Pierwszą moją rolą była Luba w „Hotelu Astoria" Sztej
na, a następnie powierzono mi kolejno role Kaśki w „Szkole 
żon" Moliera, Rozalindy w „Jak wam się podoba" Szekspira 
i Razy Wenedy w „Lilli Wenedzie" Słowackiego. 
Widownię mazowiecką poznałam przed niespełna dwoma 
laty, tzn. w jesieni 1965 r. W Teatrze Ziemi Mazowieckiej 
wystąpiłam dotychczas w rolach Marii w adaptacji „Komu 
bije dzwon" Hemingwaya' i Jagny w adaptacji „Chłopów" 
Reymonta. Obecnie stanęło przede mną kolejne zadanie -
rola Elizy w „Pigmalionie" Shaw'a. A ponieważ aktor nie 
mógłby być aktorem, gdyby nie moralna pomoc widzów, 
pozwalam sobie jako Eliza zwrócić się do Państwa z następu
jącym apelem: 
DROGIE PANIE! 
Mam zamiar (i nadzieję, że mi się to powiedzie) udo
wodnić niezbicie dumnej i niewzruszonej połowie 
rodzaju ludzkiego, że - prędzej, czy później - i tak 
znajdzie się w końcu pod pantoflem. W tym zbożnym 
dziele liczę na W aszq pomoc i współpracę po spek
taklu. 
DRODZY PANOWIE! 
Marri. zamiar (i nadzieję, że mi się to powiedzie) udo
wodnić niezbicie piękniejszej połowie rodzaju ludz
kiego, że nigdy - choćby nie wiem co - nie uda jej 
się usadzić prawdziwego mężczyzny pod pantoflem. 
W tym zbożnym dziele liczę na W aszq pomoc i współ
pracę po spektaklu. 
Życzę Państwu miłego i pożytecznego wieczoru! 

Maria Pabisz. 



owarzysz Marian Jaworski (pierwszy od prawej) w towa
:ys.t"'.'ie Dyr. ~t. Witolda ~alickiego, Krystyny Berwińskiej 
Ministra LucJana Motyki zwiedza wystawę Teatru Ziemi 

Mazowieckiej w czasie Jubileuszu X-cio lecia. 

Dnia 28 marca 1967 roku zmarł Towarzysz Marian 
Jaworski I Sekretarz WKW PZPR. W ciągu 9 lat 
pełnienia tej funkcji Towarzysz Jaworski otaczał 
Teatr Ziemi Mazowieckiej serdeczną opieką . Jemu to 
między innymi zawdzięcza Teatr fakt, że po dziesię
ciu latach bezdomności otrzymał stałą własną siedzi
bę w Warszawie. Ci z nas, którzy zetknęli się osobi
ście z Tow. Jaworskim ujęci byli jego bezpośrednim, 
ciepłym, żywym podejściem do spraw Teatru: arty
stycznych, politycznych i ludzkich. Ostatni raz gości
liśmy Tow. Jaworskiego na Jubileuszu 10-lecia Tea
tru na przedstawieniu Chłopów. Przyszedł mimo 
trawiącej go choroby, jak zwykle pełen serdeczności 
i życzliwości. 
Taki z.ostanie na zawsze w naszej pamięci. 
W zmarłym Teatr stracił nieodżałowanego przyja
ciela. 



Z terenu 

W dniu 28 lutego br. kol. Cyryl Seredyński w imieniu Rady 
Zakładowej PTZM zorganizował przyjazd grupy niewidomej 
młodzieży, uczącej się w Zakładzie dla Niewidomych w Las
kach k/W_wy na przedstawienie Chłopów Wł. Reymonta. Przy
wiezienie i odwiezienie ociemiałych odbyło się dwoma auto
karami teatralnymi. Nasi widzowie z Lasek odnieśli z przed
stawienia niezapomniane wrażenia, o czym świadczy ich list 
z gorącym podziękowaniem. 
Kol. Cyryl Seredyński miał również w Laskach wieczór opo
wiadań i anegdot w gwarze kaszubskiej. 

* • * 

W .tygodniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Teatru 
odbyły się z tej intencji spotkania naszych aktorów ze spo
łeczeństwem . Spotkania odbyły się w następujących miejsco
wościach: Gostynin, Sanniki. Dobrzyków, Topólno, Golątko
wo, Płońsk, Reguły, Golice, Wiśniewo i Siedlce. 

Czy wiecie, że .. „ 

Wasz Teatr ma w swoim repertuarze prócz PIGMA
LIONA Shaw'a, współczesną komedię KTOS NOWY Marka 
Domańskiego, ZABAWĘ Mrożka, i J . M. K. WSCIEKLICĘ 
Witkiewicza, SZKLANĄ MENAŻERIĘ WiUiamsa, CHŁOPÓW 
według Reymonta i sztukę dla dzieci TRZY BIAŁE STRZA
ŁY M akariusa. 

* * * 

.. .. . następną premierą Waszego Teatru będzie komedia 
muzyczna Tirso de Moliny w adaptacji Juliana Tuwima pt. 
ZIELONY GIL. 

* * * 

. .. . . Wasz Teair grał w roku 1958 komedię Shaw'a ZOŁ
NIERZ I BOHATER. 

* * * 

.. .. . PIGMALION Shaw'a został wydany w roku 1954 przez 
Państwowy Instytut Wydawniczy. 
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