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l{OBIETA I MĘŻCZYZNA W AFORYZMAC_H _G. B. SHAWA 
. . .. 

Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, !J miłości mówią, że wy
pełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest. 

* 
Traktowanie człowieka jako środka, a nie jako celu znaczy od
mówienie mu prawa do życia. 

* 
Kariera domowa nie więcej pociąga wszystkie kobiety, niż ka
riera wojskowa pociąga wszystkich mężczyzn. 

* 
Mężczyźnie naprawdę pochlebia to, że twoim zdaniem jest on 
wart pochlebstwa_. 

* 
Dla kobiety jedyne tJ-aprawdę wygodne mie1sce do płaczu to 
pierś mężczyzny: prawdziwego mężczyzny i prawdziwego przy"
jaciela. 

* 
Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest tylko jeden mężczyzna 
czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest 
to właśnie t e n mężczyzna lub t a kobieta. 

* 
Kobiety wszystko psują . Wystarczy wpuścić je do naszego ży
cia, aby się przekonać, że kobieta chce jednego, a my drugiego. 

* 
Mężczyzna czy kobieta, czujący się silnymi we dwoje, poszu
kują w partnerze każdej innej zalety oprócz siły . . . 

* 
Istnieją niewątpliwie kobiety o niewolniczym usposobieniu, tak 
jak i mężczyźni. I ,podobnie jak mężczyźni, kobiety podziwiają 
silniejzych pd siebie. Ale podziwiać silnego 1i żyć pod jego mo
cną ręką to 'dwie różne sprawy. 

* 
Kobieta nie powinna popisywać się swym rozumem, jak męż
czyźni. Powinna chować go w zanadrzu na odpowiedni moment. 



• 
Żaden na świecie mężczyzna czy kobieta nie ścierpią swego 
portretu, jeśli odsłania o nich całą prawdę. 

• 
Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przestrzegający ściśle kon
wencyjnych nakazów przyzwoitości, gdy próbują ich z drogi 
cnoty sprowadzić osoby im niemiłe, mogą się okazać znacznie 
słabsi wobec osób, które lubią. 

* 
Kobiecie bez majątku czy dającego korzyści talentu mąż jest 
bardziej potrzebny niż właściciel psu. 

* 
Zmarszczki są po to by odstraszyć ludzi młodych. 

* 
Każdy mężczyzna po czterdziestce jest łajdakiem. 

* 
Tożsamość poglądów w dziedzinie sztuki ma tyle wspólnego ze 
szczęściem małżeńskim co zamiłowanie do geografii lub prze
padanie za baraniną; nie więcej. 

* 
Największą rozkoszą kobiety jest móc obrazić miłość własną 
mężczyzny, a największą rozkoszą mężczyzny jest zadowolenie 
miłości kobiety. 

* 
Jedyną rzeczą, jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie 
przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, 
którego stać na to, żeby był dla niej dobry. 

* 
Niektóre kobiety po siedemdziesiątce są młodsze od większości 
kobiet w siedemnastej wio§nie życia, 

ANTONI SLONnMSKt 
G. B. SHAW 

Krytytk angielski, Site1phan Winsten, cy.tude jcdn~ z ostatn ich r0'7Jl11ÓW; 

które miał :z Shawem parę •ty;godn.i iprzecr jego śmiercią w A'.yot St: 1!.a
wrence. - C-z~ młodzi ·interesują się moją twórcz<>kią? C!.:zy pamięć 

o mnie przetrwa. dług<>? Czy pamiętać będą <> mnie ja·k <> M~el1ale 

Aniele czy <> Men.arcie? 
Trudn<> nam już dziś odpowiedzieć na• te pytania. Czy dzieła Shawa 

poz.ostaną dług<> żywe i atrak·cyJne i czy 1Pami-ęć ' e nim lbędl!ie rMvn!e 
trwała jak melOdie „Wesela ·Figara" czy :freski Kaipilcy Syrlistyńskiej? 

'llrwałość w sztuce rzecz to .bardz<> względna i gdy sJ)yitamy dZiś 

kompozytora muzyki „'konkretnej" <> Mozar.ta czy ·małari.a1 abstra:kcyj" 
nego o Michała Anioła, łatwo nas z.byk może' ip<>garidliwym1 machnię· 
ciem ręki. Są ,jednaik ·kryiteria 1POważnie.jsze odi ·mody i snobizmu awan• 
gardowego. Parę tysięcy lat naszej cywili:zacji \Pl'zekonał<:i na'S, że ' i~t

nie<ją pozycje ttwałe, że nie ma bałamutn{;'go ,,pię'kna historycznego•, 
ale że w archiite.kfurze, rze:źJbie, mafal'Stwie i literatur.ze• p~złości 
odnad,dujemy w tkaooej ®<>Ce dzi·eła -z.dolne nas wzrorszyć i zalntere-' 
sować. 

Co pewien czcu; zjawia• się pl'zecież 'kryty.k koncepcjbnista, grabarz 
niecierpliwy; ·!«óry óglasza• .koniec jakiegoś l}li.sarza c.zy całego rł>&aju 

literackiego. Dowiadujemy się w.ięc, że nie można już !Pisać wierszy 
opartych na rymie czy· asonansie, że już nie można naipisać komedii 
oby<:.Zajowej, że już nie można cz)"Ulć Prousta czy Conraida, że już nie 
można wystawjaó MoUera, Gogola• .czy Shaw'<!. Pamiętamy, ja.k tt> u nas 
próbowało się . li'kwi<dować Norwida, Słowackiego i Wyspiańskiego, ja•k 
się demaS'lrowało Conrada. Z tych złych. Z ,tych• złyeh czasów została 

nam zasada alolio'-aioo. To znaczy, al-bo taszyści, albo impresj<>niści, albo 
Di.icrenmaht, albo · Shaw. N•ie lubię tej zasad~ albo---ailbo. Pamiętam w 
czasie jailmejś konferencji mi1nisterialnej tP<>kłócifo się id.Wu urzędni

ków. Jeden z niehi oświadezył drugiemu: „Atlbo pan zwariował1 albo ja 
jestem warlaitem". P<>zwoliłem sobie zwrócić uwagę, że te I'Z€'CZY się 

nie wykliuczaiją i że Olbaj imogą być niespełna r.o.zumu. 2asada ta da 
się ; zastosować · również w sensie p~y,tywnym. 

DiirrenmaM jest ma:kom'itym autorem1 a1le fakt ten w nI:czyirn nie 
umniejsza• atraatc~jn<>Śei „Swiętej Joanny" i· „P!-gmałiona". 

Drz.iś z perisipektywy lat, które dzieJą1 nas ·od· śmierci Shawa, wiemy, 
że sZltuki j.ego wy.ttzymują próbę cz.aS"U1 „P.tgmalion" pod n<>wym ty~ 

tu·łem „M~ Fair Lady" -Osiągnął powodzenie nie notowane w historii 
teaitnu . Odi par:u- lilt .piękna ta ko.media ®rana jest 1bez. pr.zerwy. we wszy
st·Jach· niemałl stolicach świata. Z pewnością nie dla tpanb, piosenek, do
danych do w pełni zachowanego tekstu Shawa, miliony ludzi oklaskują 
co wieczór PIGMALIONA. 



IW AN MAJSKI 

ZE WSPOMNIEŃ O BERNARDZIE SHAW 

Jak został pan dramaturgiem? 
Shaw 'błysnął fig·larn.ie swymi niebieskimi oczami odpowiedzial 

z uśmiechem: 
- Winne są •temu dwa „I" - Irlandia i I1bsen. 
- Co chce pan przez to powied~ieć? - z<lumiałem ·się. 

- Każdy Irlandczyk - jął wy~aśniać Shaw - jest potencjalnym 
buntownikiem przeciwko ws.zys.bkiemu co angielskie... Kiedy pod ko
niec lat siedemdziesiątych ubiegłego w.ieku trafiłem do Londynu, po
cząitlkowo •zacząłem piJSać powieści. Pisa<łem pro.wadzą<: zdyscyip1ino.wane 
życie, pisałem uparcie, wy·trwale. Każdego dnia piisałem il.llWsze pięć 

stronic - ni mniej, ni więcej. W ciągu pię.ciu 'la•t napi1Sałem pięć po
w~eści, lecz n·ie o.t.rzymał·ean za nie ani jednego peny. Ni1klt nie chciał 

ich drukować. Wówczas za.brałem się do innego gabun'ku. Próbowałem 
piisać airty.kuły poliityczne do gazety „S.tar". Gdzie tam! Redakitor nie 
chciał ~eh drukować, oświadczaijąc mi, ŻP. prrzega•niaiją one współczesność 
o całe stulecie. Mooiałem się jąć kry.ty1J(i - początkowo muzycznej, a 
potean teaitra•lnej ... W tym \V1aŚinie momencie do.szedł we mnie do głosu 
irlaind·zki 1buntown'ik.„ Na dodartek, w tym sa1mym czasie zostałem socja
listą ... 

Shaw gwałitownym ru•chem ,pogładził swoją iklasyczną brodę i ude
'CIZy,Wtszy dłonią o dłoń, ciągnął dalej ożywiony: 

- Scena angiel.sika pod koniec minionego wieku była odrażająca.„ 

GłlliPie, nieudolne sztuki o głupich .i nieudolnych sprawach... Drobne 
intryżki miłosne, zdrady i skrucha z powodu zdrady„. Obowiązkowo 
haPIPY end.„ żadnej poważnej myśli· ani TZeczywiście głę'bakiego uczu
cia.„ Bemadzie.jne pan01Szenie się nastrojów ,gy,tej, zadowolonej z siebie, 
beizmyślnej angielskiej warstwy średniej„. To było wstrętne!... Swę

dziły mnie ręce, aby porozibijać szyby w teatralnej cytadeli· bogatego 
wiktoriańskiego mieszczaństwa, aie jaik t<> uczynić?... Właśnie !Ibsen 
przyszedł mi z pomocą. 

Shaw niecierpil•iwie podrzucił głowę, ja'k: gdy.by opędIZając s.ię od. na
trętnych mu-eh i myknął nieco wyzy,wająco: 

- Iibsen to naprawdę wje1ki drama.turg! Większy od Szeks1Pira! 
Zrozumiałem ów gesit Shawa (IPrawdapodabnie nie jeden raz mu.siał 

odpierać protes.ty z tego powodu), ale mimo ws.zystko powiiedziałem: 
- Przesadza pan, mister Sihaw„. Ja także wysoiko oceniam Ibsena, 

ale nim<> W'Szystko„. Szekspir to Szekspi·r! To najwię'k:szy dramaturg 
\.VISzystk.ich •czasów i narodów„. To Mount Everest dramaitu.rgi·i świa· 
towej! 

Shaw nie chciał jednak zg.odzić się ze mną .. 

1 

- W S2ltukach Szekspira nawet pod lupą nie znajdzie pan ani filo
zofii, ani celu! - oburzył się Shaw. - W jakim celu je napisano? Je
dynie dla ro2lryiwki!.„ A przecież teatr powinien wychowywać Judzi! 
S:atu'k:i powinny zatrącać o wielkie problemy społec:vno-polityczne, 
kltóre nUll'.budą 1ludz.i!.„ "Nie takiego ni-e ma u Szek&pira!. .. z Ibsenem 
jest absolutnie inaczej! „. W 1899 roku Chairles Cairrington i · Jenny 
A.rcher wystawili po .raz pierwiszy w Londynie Norę. To było prawdzi
we odkrycie!.„ Powiedziałem sobie: oto czego nam trzeba!„. Zdecydo
wałem .się na 'Pisanie sztlllk, ale iS2ltu-k rw nowyim stylu - sztuk poświę
conych po.ważnym problemem„. Moja pierwsza sztuka Domy wdowca, 
w której ukazałem jak angiełska stateczność wyrasta na bazie eksplo
atacji .Jondyńskich dzielnic biedoty, była prawdziwym szokiem dla ów
czesnej .sceny angielskiej. Nie chciano jej wystawić. Jednak znalazł się 
pewien odważny teatr, który wystawił moją sztu·kę, Zjechano ją w pra
sie, ale dzięki temu powstał wokół niej hałas, a to miało duże zna
czenie„. Tak narodził się nowy dramat. Następnie napisałem Profesję 
_pani Warren, w k.tórej ostr·o postawiłem problem iprostytucji i domów 
publicznych„. Sztuka ta długo nie mogła znaleźć się na scenie z po
~odu cenzury teatralnej, ale hałas wokół moich sztuk zwiększył się 
Jeszcze bardziej„. W dalszym ciągu napisałem Majora Barbarę - sa
tyrę na naszych przedsiębiorców bogacących się na produkcji narzędzi 
śmierci i Dylemat doktora, w której uzasadniałem konieczność muni
cypalizacji zawodu lekarza. Potem po.wista! Pigmalion - to szyderstwo 
z czcicieli błękitnej kriwi... Każda z moich sztuk była kamieniem, który 
:zu.całem w okna wiktoriańskiego dobr.obytu„. Przeklinano mnie, wy
sm1ewano mnie, .tworzono na mój temat pr,zeróżne bajdy, ale mimo 
wszystko nowy dramat przecier.al sobie stopniowo drogę. 

- Jak jednak, mimo wszystko potrafił pan pokonać sprzeciw teatru, 
pu•bliczności i wiktoriańskiej opinii społecznej? 

Shaw roześmiał się głośno i jął opowiadać: 
- Aby w.płynąć na ludzi, należy ich przede wszy.s tkim zaatakować 

czymś nowym, niezwykłym oryginalnym.„ Nawet nieprzyjemnym ale 
czymś takim, czego nie widzieli do tej pory„. Tak właśnie robilem„. 
St":'ar.zano wszystkie możliwe trudności, aby przeszkodzić wystawianiu 
moich sztuk na scenie - wówczas zacząłem je publikować, a nawet 
opatrywać specjalnymi wstępami, w których wyjaśniałem szczegółowo 
sens "Sztuki i cel jaki mi przyświecał... To taikże było nowością i hałas 
wokół mojego nazwiska jeszcze bardziej przy>brał na sile.„ 

- Przedtem - kontynuował Shaw - przy,pisy do sztuk były nad
zwyczaj. krótkie i adresowane jedynie do reżysera; zacząłem je prze
ksz•tałcac w dokładne opisy scen, wnętrz, sytuacji itd. z zamiarem za
interesowania tym czytelnika lub widza. Na początku sztuki nie umiesz
czałem dbsady, ja~ to było przyjęte, lecz uwida.czmialem nazwiska stop-



niowo, w .miąrę pojpwiania się pustaci .na scenie, ,a ,nawet .opatrywałem 

je o.strymi chairaktery .... tyka.mi.„ W ogóle starałem się zqliżyć dramat 
do .powieści tak, aby można go nie 1y)ko og•lądać z zainteresowaniem, 
ale także czyitać.„ Wszyst.ko ,to spr:zeciwiało się kanonom teatralnym, 
wywoływało !})rQltesty, ktrytykę, ataki... lliała•s zwi.ększrał si~. lecz mnie 
tego \\lłaśnie •by,ło trzeba ... ·P.r.zez rwiele lat 1pon01;iłem straty materialne, 
ale na początku bieżącego stulecifl stworzyłem sobie dobrą pozycję„. 

Udało mi się „w.strząsnąć" wyobraźni!ł publi-czności i ta zaczęła mnie 
słuchać, chociaż w 'większej .cz~i nie zgadzała się ze mną. To jednak 
wcale mnie nie martw.iło. Miałem możliwość wypeJnienia swojej misji: 
Zawsze pisałem i piszę ·sztuki w celu przeciągnięcia ludzi na moją 

str-0nę. 

- •Wychodzi na to - zauważyłem ze śmiechem - że aby publicz-
ność przeciągnąć na swoją stronę, należy jej mocno dać po łbie. 

Shaw także ro.zaśmiał się i stwierdził: 
- Tak, tak mocno dać .po łbie ... 
Z!lmilikł na chwilę i potem dokol'lcz.ył: 
- ... Bjle nie za mocno„. Inaczej ~publiczność .przestanie ,nas słuchać. 

„Lilteratura na świecie" 1974 nr 4. 

ł 

E>zieje odbioru ,,Pigmaliona",-t jego realizacji scenicznych i w ogóle 
widowiskowych, są nie mniej interesujące od samej komedii. Jej pra
premiera światowa odbyła się nie ·w Anglii, lecz w wiedeńskim Borg
theater (16 X 1913 r:). P.rzed pra:premierą angielską była jeszcze i war
szawska, w Teatrze Pol.skim (10 IIl1914 r.) w reżyiserii Szyfmana, sce
·nografii 'Frycza i Drabika, z Przybylko-'P.atooką jako 'Elizą i Zelwero
w.iczem jako -Higginsem. Sztuka szla pr.zez trzydzieści jeden wieczorów! 
Angielską prapremierę reżyserował głośny reżyser, zwa~czany zresztą 

przez Shawa, Herbert Beerbohm Tree. •On to wystawił w miesiąc po 
premierze war.szawskiej „Pig;maliona" w His Majestyś Theatre (11 IV 
1914 r.) z panią ·Ji>a•t, czyli panią .Patrick Campbell w roli Elizy. Premiera 
ta, popnedzające ją perypetie autora z reżyserem , anegdotyczne już 

roztargnienie Sha•wa - którego wów<ezas dal dowody - były w stolicy 
Imperium na ustach wszystkich. 

Sławna stała się premiera „Pigmaliona·' jeszcze z innego względu. 
Poznawszy osobiście odtwórczynię roli Eli-zy, ameryka11ską aktorkę pa
nią Patrick Campbell, 1 czytając z nią swoją is.ztukę, biorą{: udział w pró
bach, uparty racjonalista Shaw, ku własnemu zdumieniu , po raz pier
wszy bodaj w życiu zakochał si-ę na dobre w kobiecie, a miłość ta, 
choć pozostała platoniczną, znalazła ·odb~cie rw długotrwałej korespon
dencji obojga ar.tystów. Po latach listy ich stały się tematem opraco
wania scenicznego, grali w nim Antoni.na Gordon-Górecka i Andrzej 
La.picki. Tak to po komedii na pozór „romanty.cz.nej" i w związ.ku z nią 
przeżył Shaw jedyną w swym życiu przygodę praw.cizi.wie romantyczną. 

Tymczasem od 1913 :r. niezliczone pr.emiery „Pi~maliona" odbywały 
się na <:ał)'lm świecie, również we wszystkich teatrach Polski. Z pol
skich tłumaczy przekładali „Pigmaliona" kolejno R. Or.dyńs-ki, .F. So
b.ienowski, K. Górski, K. Piotrowski. 

1 Wed-Ług m uiclogii greck!~ej: nzeżbia·rz Pi~maHc:n s~w,apzyl po<ąc; G;;•la•tC!i•, 'ko
"biety tak pięknej, :l:e sam zakochał się w swoim dziele. WC11us utitowała się jego 
doli i przemieniła rzeźbę w żywą dziewczynę. 

• Beatrice Stella Patrick Oampbell (1865--1940) - wybitna aktorka angielska, 
:!lilallllal z W'!e;Lkdej unody i temp.er·aimen.tu, stWlC>rzyla w ty.m c:za\Sle iniCZ.rÓIW!llJam.e 
kreaoeje w rolach tytułowych najwartościowszych sztuk P.inero. W cztery lata 
później nawiązała się pomiędzy nią a Bernardem Shaw ciekawa korespondencja, 
która trwała do końca życia Patrick Campbell. Była to więcej niż przyjaźń. 

Próbując zmusić sa1awa· do ulegania jej kaprysom; a<ktork•a stworzyła pewnego 
razu prototiYP znamiennej sceny z Wle!ktego kra.mu powalajątc sławnego już 

Pid:llĆlWClZa6 dtr.ama,tnJrga· na pOitliogę . :Z.n.ak.am~t.a. ochtwó~ozyflli ról w l.1Z.buka.ch Słlt1wa· 
(ELi<za w „Pl1gma&Dianiie"). 



Shaw się zestarzał? Na pewno. Shaw jest dalej młody? Być może. 
Pytać chyiba należałoby inaczej: co się rw komediach Shawa zesta.rzało? 

W czym jest jeszcze młody? Przez wjele ostatni<:h lat największym suk
~esem na Broadwayu i w Londynie cieszył się PIGMALION przerobiony 
na mus i ca I. Wyobraźmy sobie, że Go7!dawa i Stępień przerobili 
WESELE na komedię muzyczną .i wy·starwili w „Syrenie". Wolę sobie 
tego nie wyobrażać. Zbyt wiele moich pomysłów zostało zrealizowa
nych i skutki były straszne. Teatr Narodowy wystawił niedawno jedną 
z najbardziej błahych komedii Shawa i w dodatku odarł ją ze w.szy
stkiego, co było w niej choćby odrobinę serio. Myślę, że postąpił słusz
nie. Bo naj,bardziej zestarzało si-ę ser i o Shawa: namiętna rozprawa 
falbianowskiego socjalisty z wiiktoriańską Anglią i jego intelektualne 
paradoksy. Paradoksy przestają być zabawne, kiedy zostają zrealizo
wane. Niech Gozdawa i Stępień, broń ·Boże, nie wy.stawiają WESELA! 
Jestem osobiście przekonany, że G. B. S. wróci jeszcze tryumfalnie na 
sceny, i to nie w operetkowych przeróbkach, ale nastąpi to dopiero 
w tym czasie, kiedy postaciami komediowymi i historycznymi staną 

się nie tylko sufrażystki, różne panie Warren i różne ich córki, gene
rałowie Armii Zbawienia i kamienicznicy, ale również fabianiści i re
formatorzy z początków naszego wieku. Będziemy wtedy na nich pa
trzeć jak na pedantów i pusz-czających krew lekarzy molierowskiej ko
medii. 

Tymczasem Shaw odniósł jeszcze jeden sukces. ·wydarzeniem teatral
nym stał się KOCHANY KŁAMCA, ostatnia komedia, jaką napisał. 

Napisał? W końcu to on ją napisał. W roku 1899 czterdziestodwu
letni Shaw poznał panią Stellę Campbell, która miała wówczas trzy
dzieści cztery lata. Stella Campbell była wtedy bardzo piękną kobietą 
i uważano powszechnie ją za jedną z najwięk·szych aktorek. Shaw był 
najświetniejszym z krytyków teatralnych. Romans ten tmvał ponad 
czterdzieści lat. Romans? Prawdziwy romans triwał chy.ba dość krótko 
\ może właśnie dlatego wymiana listów trwała taik długo. Historia od

. na.lezienia tych lisiów mogłaby być sama dla siebie tematem sensa
cyjnej powieści . Dość, że listy zostały znalezione, wydane, a potem 
Jerome Kilty . zrobi! z nich sztukę, nie dodają><: od siebie ani jednego 
słowa. 

Sztuka jest świetna; w SW-OJeJ budowie jednocześnie niesłychanie 

anachroniczna i bardzo współczesna. Czterdzieści lat; między jednym 
. epizodem i drugim rok, dwa, cztery, sześć. Ramą, akcją, intrygą, wszy-
stko jedno, jak się to nazwie, jest tylko czais, który mija. Tylko to, że 

· bohaterowie dialogu si-ę starzeją; że muszą umrzeć! I w tym jest nagła 
i niepokojąca nowoczesność tej szituiki. I jeszc.ze chyba. w · jej niespój
ności. Nic z dobrze ułożonej fabuły. Pani Campbell ma mężów, jednego, 
potem dru.giego, Shaw ma żonę; mówi się o nich, potem przestaje mó-

• 

wić, uczestniczą w drarriade, są jego postaciami, potem wypadają z akc]i, 
aż znowu powrócą we wspomnieniu. 

I do tego teatr w teatrze. Shaw z aik·tol'ką odbywa próby z Pigma
liona. Na scenie. Ta pozornie prosta biografia sceniczna ma budowę 
bardzo wyrafinowaną. Ma nawet swoją stronę pirandellowską. Sztuka 
zrobiona jes·t z listów. Ale listy sta1ją się powoli jednym z je>j głównych 
temaitów. Shaw i a'k1torka coraz częściej pisizą do siebie o listach, jakie 
ze sobą wymieniaU. Pi!s:zą do sielbie konsekwentnie i wparcie, nie dla.tego, 
że się kochają, nawet nie d1atego, że się kiedyś kochali, ale dlatego, 
że do siebie pi•sali, że mają dawne listy. Prsu}my listy! 

Jan Kott „0.&tatnia s1.1t-uka Shawa" W: „Miarka za miarkę". PIW 1962. 
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