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GRECKI MIT 
POD PIÓREM ANGIELSKIEGO 

KPIARZA 

Tytuł komedii George'a Shaw'a nawią
zujący do znanego greckiego mitu o rzeź
biarzu Pygmalionie i jego marmurowej 
Galatei, nie oznacza, że chodzi tu o jaką
kolwiek przeróbkę lub uwspółcześnioną 
wers.'.ę antycznej przypowieśc i. Grecki 
Pygmalion wyrzeźbił w marmurze postać 
pięknej kobiety, którą obdarzył imieniem: 
Galatea. Uroda posągu okazała się tai, 
niezwykła i olśniewająca, że twórca Ga
latei zapłonął do niej żarliwą miłością. 
Wóv;czas wszechmocna Venus, bogini mi
łości, ulitowała się nad zakochanym rzeź
biarzem i t chnęła życie w martwy posąg . 
Tak oto starożytni Grecy apoteozowali siłę 
miłości. 



„Pigmalion" Shaw'a nie jest jednak pea
nem. na cześć tego uczucia. Wielki Kpiarz, 
wy~itny dramaturg angielski, z którego 
zyc10rysu, obejmującego bezmała cały 
wiek (ur. 26. VI. 1856, zm. 2. XI. 1950) 
przeszło 70 lat przypada na okres bujnej 
twórczości pisarskiej, użył imenia mitycz
nego rzeźbiarza z całą wrodzoną sobie 
przekorą. 
Wątek miłosny ni[, dy zresztą nie stano

\'~ił u Shaw'a głównej osi dramatu. Jego 
pisarstwo sceniczne wypływało z poprze
dzających je zainteresowań publicystycz
nych, społecznikowskich. Zanim napisał 
swój pierw~ 'l'.Y utwór sceniczny (1892 -
„Wido~v~r's Houses") był już znanym z 
odwagi i bezkompromisowości działaczem 
walczącym o postęp w sferze stosunkó~ 
społecznych i obyczajowych. Był upor
czywym demaskatorem tradycyjnej, za
kłamanej moralności angielskiej burżua
zji. Angażował się również w problemy 
reform gospodarczych. 

„Pi.gmaliona" napisał w 1912 r. (pra
premiera w Wiedniu w 1913), mając już 
za sobą szereg głośnych sukcesów scenicz
nych, m. in. „Profesję Pani Warren"*), 
„Zołnierza i bohatera" Kandydę" Ce
zara i Kleopatrę", „Maj~;~ Barbarę"'. ,'.An
d;oklesa i Iw~''. W żadnym z tych utwo
row wątek miłosny nie stanowi głównego 
proble~m, a jeśli się nawet pojawia, to 
tylko 3ako jeden z elementów, poszerzają
cych t.ło psychologicznych lub obyczajo
wych i społecznych konfliktów. 

!rzeb'.'1 je~nak przyznać, że fabuła jego 
„Pi~mal10;1a p~ciągała. wielu scenicznych 
re.ahzatorow te3 sztuki do sugerowania 
widzom rodzącego się między Elizą i pro
fesorem Higginsem wzajemnego uczucia. 
Wystarczy tymczasem zapoznać się z do
pi~any.m do „Pigmaliona" niescenicznym 
epilogiem, aby ostatecznie utwierdzić się 

*) graną wówczas w Anglii jako przedstawie
nie zamknięte, bo dopiero w 1926 r. angielska 
cenizura zezwoliła na publiczną prezentacj ę tej 
sztuki. 

w przelrnnaniu, że Shaw nie zamierzał su
ge;ować tradycyjnego happy-endu swojej 
komedii. Przeciwnie, przewidywał zupeł
nie inne losy jej bohaterów, a więc ewen
tualne małżeństwo Elizy z Fredem iskom
plikowane perypetie tej pary, próbującej 
podjąć samodzielną pracę w własnej kwia
ciarni. W owym epilogu odnajdujemy całą 
trzeźwość spojr zenia Shaw'a na życie i je
go konsekwentne odkłamywanie pow
szechnie przyjętych schematów. 

Mimo to - jak już wyżej wspomniano 
- większość autorów inscenizacji „Pig
maliona" wychodziła z założenia, że publi
czność będzie rada, gdy w chwili opada
nia kurytyny pozwoli się je; wierzyć w 
„szczęśliwe: zakoliczenie'', a więc w rych
łe zaślubiny Higginsa z Elizą. Tytuł ko 
rr:.eclii nabierał wówczas bliższych skoja
rzeń z mitycznym pierwowzorem, bo pro
ces pełnego „uczłowieczenia" prymityw
nej ~lizy wiązał się wówczas z ożywczym 
d::i:iłaniem uczucia miłości. 

Wydaje się, że Shaw celowo zakończył 
akcję sztuki w takim momencie, który po
zostawia reżyserowi miejsce na dowol
ne sugestie co do dalszych losów bohate
rów „Pigmaliona". Owa furtka odgrywa 
chyba u Shaw'a rolę przekornego spraw
dzianu jak dalece teatr i publiczność uleg
ną schematycznym nawykom dopasowv
wania konkretnych faktów do własny~h 
marzeń o łatwym, przyjemnym, uprosz
czonym życiu. Tak właśnie zwykle bywa
ło, bo w zdecydowanej większości scenicz
nych realizacji „Pigmaliona" Eliza za
wracała w ostatniej chwili od kulis ku 
Higginsowi, a z twarzy i gestów obydwoj
ga bohaterów widz mógł odczytać, że „po
kłócili się, nawymyślali sobie, wylali żółć 
z serca, ale teraz już wszystko będzie do
brze'" 

W ten sposób kreowali główne postacie 
,.Pigmaliona" najwybitniejsi aktorzy wielu 
teatrów świata, bo dodajmy, że o te role 
ubiegali się najznakomitsi artyści sceny. 

W Polsce twórczość wielkiego pisarza 
angielskiego zyskała sobie szczególne u-



znanie, wkraczając r,a sceny już u progu 
XX w. Pierwszymi sygnałami późniejsze
go powszechnego powodzenia sztuk Shaw'a 
u naszej publicznści były inscenizacje w 
teatrze lwowskim („Uczeń szatana" 
1903 r.) i krakowskim („Żołnierz i bohc::.
ter" - 1904 r.). Początkiem długotrwałe
go, triumfalnego pochodu dzieł Shaw'a po 
polskich scenach była jednak dopiero pre
miera „Kandydy" , wystawiona w 1906 r. 
w warszawskim teatrze „Rozmaitości" i 
przyjęta wręcz entuz.astycznie. Od tej po
ry me ma prawie sezonu, w którym sztu
ki Wielkiego Kpiarza nie byłyby w Pol
sce wystawii.ne. Rekordy częstotliwości 
wystawień bił ~ednak u nas zawsze „Pig
malion", wprov~adzony na scenę po raz 
pierwszy w Teatrze Polskim w \.7arsz::hvie 
z znakomitą Marią Przybyłka-Potocką w 
roli Elizy i z Aleksandrem Ze lP', ero> ·i
czem jako Higginsem. W latach trzydzie
stych wyspecjalizował się w roli profeso
ra fonetyki Ale':sande Węgierko, aktor 
urzekająco dowci.tJny i pełen „szorstl:i ... go 
wdz:ęh.u". Wyst-:po .vał gościnnie na wielu 
scenach polskich. W Łodzi w 1938 r. jego 
partner!q była Barbara Ludwiżanka, ob
darzająca postać Elizy swoją specyficzną 
subtelnością psychologicznych niuansów. 
Również i po II wojnie światowej „Pig
malion" prze\vija się stale przez nasze 
sceny, przyjmowany zawsze przez publicz
ność z 06romnym upodobaniem. 

Wydaj e się, że dziś, kiedy z perspekty
wy własnych doświadczeń lepiej rozumie
my proces zjawiska, zwanego awansem 
społecznym, możemy tym trafniej prze
analizować drogę przemian, jakie zacho
dzą w postaci Elizy. I tym bardzie~ prze
konywująca rysuje się nam intencja auto
ra, sugerującego nie tradycyjny miłosny 
happy-end lecz uniezależnienie się Elizy 
i jej odejście od Higginsa. To nie miłość 
jest motorem przemiany prymitywnej, 
wulgarnej kwiaciarki w myślącego czło
wieka. W ślad za znajomością wła[ciwej 
v..-ymowy i nieskazitelnych form to'xarzy
skich zaszły w tej dziewczynie coraz wy-

ra~me1sze zmiany \7 skali jej zaintereso
wań, ogólne~ wiedzy, a przede wszystkim 
- w umiejętności oceniania ludzi i panu
jących między nimi stosunków. W tym 
s~omplikowanym procesie psychologicz
nym rozwija się w Elizie poczucie ludz
kiej godności i ono \7łaśnie czyni z niej 
pcLego cz,owie:.a. Galatea stała się czło
„ :c:::em c1zięki miłości swego twórcy. Jej 
czlo'.7lece:,sty.;o było \Vięc ukoronowa
niem zależności od drugiego człowieka. 
Eliza staje się człowiekiem w chwili, gdy 
się od swego „twórcy" uniezależnia, gdy 
podejmuje decyzję samodzielnej drogi ży
ciowej. Tym samym jej losy uzyskują in
ny wymiar w odniesieniu d'.) społecznych 
i moralnych kryteriów. 

Nie jest sprawą zbyt istotną, czy zagęsz
czenie całego tego procesu w ramach kil
ku miesięcy ma cechy prawdopodobie:1-
st wa. Wolno Wielkiemu Kpiarzowi zak :ć 
sobie z czasu, slrnro nie kpi · czlowiekc , a 
przeciwnie - zda .• e się wtórowa-'.. Gork1e
mu i jego słowom: Człowiek - to 
b~' zmi dumnie. 

Być może zresztą, że sam Shaw nie 
przewidywał, w jakim stopniu jego kome
dia napełni się głębszymi treściami. Po
mysł „Pigmaliona" zrodził się bowiem z 
jego naukowych i praktycznych zaintere
sowa:'1 pro:-1emami fone tyki . Przywiązy
wał do niej ogromną wagę i sam, jako 
mó\vca występujący często na wiecach, 
usilnie pracował nad własną dykcją, za
sięgając porad nie tylko u ówczesnych 
angielskich uczonych, ale także np. u wy 
bitnych śpiewaków operowych, którzy z 
racji swo jej profesji znali tajniki techni
ki wymowy i modulowania dźwięków. 
Swój wstęp do „Pigmaliona" poświęcił 
Shav.r prawie w całości sprawie znaczenia 
i stanu współczesnych mu badań nad fo
netyką , wymieniając szereg czołowych 
angielskich naukowców, na których od
krycia i publika<e powołuje się w „Pig
malionie" profesor Higgins. ów wstęp do 
„Pigmaliona" v;yraźnie o 1,: reśla pienvotny 



zamysł autora sztuki, czego dowodem m o
że być ten oto fragment: 

( .. . ) jeśli sztuka moja uświadomi pu
bliczność, że istnieją tacy ludzie jak 
fonetycy i że należą obecnie do naj
potrzebniejszych ludzi w Anglii -
spełni ona swoje zadanie. 
Muszę się pochvvalić , że „Pigmalion'' 
cieszył się ogromnym powodzeniem 
na scenach i ek_·anach całej Europy, 
Ameryki Północnej i Anglii. Sztuka 
ta jest tak całkowicie i rozmys1me 
dydaktyczna, a temat jej uv1ażuny 
jest za tak suchy, że z rozkoszą rzu
cam ją na głowy mędrków, którzy 
skrzeczą jak papugi, że dzieło sztuki 
pod żadnym pozorem nie powinno 
być dydaktyczne. Sprawdza się tu 
słuszność moje~o twierdzenia, że 
w ielka sztukn nigdy n iczym innym 
być nie może . 

Nie podejmując polemiki z Shaw'em na 
temat dydaktycznych obowiązków sztuki 
i na temst, czy po\vodzenie „Pigmaliona" 
może by:'! do 1.•;odem sukcesu dydaktyzmu 
wielk iej sztuki - rodkreślmy , że istotnie 
cała sceniczna tvvórczość Shaw'a ma zde
cydowanie dydaktyczny charakter. Jej pod
stawowym założeniem było uświadomie
nie angielskiemu społeczeństwu całego zła, 
fałszu i niesprawiedliwości, jakim to spo
łeczeństwo patronowało. Sprawą talentu i 
błyskotliwości pióra pisarza było, że owa 
dydaktyka uzyskiwała wysoką rangę ar
tystyczną. 

Zrodzony z dydaktycznej intencj i popula
+yzatora nauki o fonetyce „Pigmalion'', 
stał się w rezultacie utworem o szerszej i 
głębszej wymowie. W zabawnej , pełnej 
wdzięku i znakomitego dowcipu „przygo
dzie romantycznej" profesora i jego u
czennicy doszła znowu do głosu nieustaj ą
ca u Shaw'a pasja społecznika i moralisty, 
zwolennika postępowych reform społecz
nych i obyczajowych. Nie przemówPa to
nem pompatycznym i grzmiącym , bo nig-

dy nie była to tonacja, odpowiadająca sty-
lowi Wielkiego Kpiarza. I chyba dlatego 
właśnie tak długo, tak uporczywie krążą 
po scenach sztuki Shaw'a, jakkolwiek w 
,=;woich społecznych i obyczajowych rea
liach straciły już aktualność. Tkwią w 
nich jednak trwałe wartości : nienawiść do 
niesprawiedliwości, obrona godności czło
wieka, wiara w to, że człowiek może i po -
winien poprawiać siebie i świat, w którym 
żyje. I jeszcze jedno, co przydaje sztu
kom Shaw'a niegasnącego uroku: w naj
lepszym gatunku, błyskotliwy dowcip. To 
dużo, wystarczająco dużo, aby pozwolić 
~puściźnie Shaw'a żyć nadal na scenach. 

k.k.c. 
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