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Pygmalion 
Shaw jest socjaliJStą. Jako komediopisarz - z zapaleni przekonaneqo 

socjalisty i wdziękiem urodzonooo komediopisarza w utworach swych ołosi 
tezy, stanowiące podstawę <SOcjalistycznego poglądu na świat w angielskim, 
z. zw. „fabiańskim" wydaniu. 

„Pvgmalion" to nie tylko mniej lub więcej z talentem napisana komedia, 
ale też proipaqanda. Oczywiście nie naiwna i brutalna „aqitka", ale utwór 
sztuki, w którym motorem wewnętrznym jest pa&ja iszczereq-0 i przekona
neqo socjalisty. Shaw nie pisze na tak zwane „zamówienie społeczne", 
nie naqina swe i umysłowości 'i temperamentu do idei politycznych. On wv
raża siebie. Ze zaś sam odczuwa zaqadnienia polityczne z pasią, siłą 
rzeczy obiawia·ją się one w jeqo utworach. Jest to oczywiście talkże pro
paqanda, ale nie propaqanda wvmuszona i sztuczna. Jego osobowość jest 
tak skc>nsh'uowana. że bez wszelkieqo nacisku, naturalnie - siła WP.wnętrz
nvch na:pieć wvładowuie osię w utw-0rach o wyrażnei tendencji ipolltycznej. 
Dlateqo też tylko sztuki je<:ro nie robią na nas wrażenia utw-0rów „na za
mówienie" .Jecz przekonywuią nas estetvcznie - pozostają prawdziwą Sztu
ką. Jest to autor typu „arystofanesowskiego". 

W „Pyqmalionie" ipotljał Shaw zaqadnienie wyższości obyczajów i od
czuć moralnych 'burżuazji. Z przeięciem qłosi tezę, że wyższość ta polega 
wyłącznie na warunkach materialnych bytowania. 

Stwierdza istotną różnicę w obyczajac'h i moTalności .proletariusza 
i burżua. Ale równocześnie podkreśla. że nie trudno jest proletariuszowi 
nie tvlko opanować obyczaje mieszczańskie, ·lecz także typ kultury miesz
czańskiej. 

Ordvnarna 'kwiacięrka bedąca ;przedstawj.cielką rproletaTiatu w stosun
kowo krótkim czasie staie sie dama, której nikt od urodz.onvch dam nie 
odróżni. Opanowuje bez większych trudności mowę inteliqencka. 'Drze
pisv kodeksu towarzyskiego i svistem moralny kla'Sy WV'Ższej. Robi to 
z ta.kim powodzeniem. że „nauczvdel" iej poczat!kowo -0dnosza-cy sie do 
niei z .pogardą, zakochuje się w niej i, jak możemy przypuszczać, ożeni się 
z nią. 

Ta przemiana jest właściwvm tematem sztuki. Spotykamy się nai
p!erw z ordynarną napół zwlerzec!l postacią, która mzy zmienionvc:h 
warunkach rozwiia się przed nami ia'k motvl z •por:zwarki. Z tematu teqo 
umiał Shaw wvczemać dużo knmizmu. W komedii roi się od intelioent
nvch sformułowań i •sadów. Shaw będacy krvtycznvm socjalistą. bvnaj
mme1 nie oloryfikuje życia oberneqo :proletariatu. Nie daży on do zrów
nania w dół. ale w qórę. Całv świat proletariacki. umvsłowv i mo-
ralnv. nie przedstawili sie w komedii zachwycaii!co. Winą teqo iest ied
nak soosób żvcia ptoletariatu. JlnhatPrka komedii nie oraanie też lhvnai
mniei <powrotu do warunków, z kfórvch iei sie szcześliwie ud„ło wvdohvć. 
Sarna mvśl o takim oowrocie budzi w niej <pra<rnienie samo'bóistwa. Ona 
praanle dostatku, '<:lo'brego wychowania i wyczulenia uczuciowego i moral
nego. 

. . Shaw bvnaimniei jei za to nie .qani. Nie miota on piorunów na „zaniły" 
sw1at mieszczański Z chłodem konst~tuie je.ero cechy, nie uważa·iac ich za 
11pecialn11 zasługę lub winę mi~zczańską. Jest on w takim spoirzeniu na 
rzeczvwistość „naukowo" oibie'ktvwny. MiMzczaństwo - wedłuq jł!(l'O 
Z!l'Oatrvwanla - jest tak samo ściśle uwarunkowane suosOlbem fycia iak 
proletariat. Nie mamy •na scenie "Ootworów ani z jednei 11ni 'Z drucrie j 
stronv. To nie SCI notworv. lecz ludzie. Ludzie z wuystkimi 'P!"ZVWaTami 
i wadami, które człowieczeństwo cechują. - Po jednej i po drugiej stronie. 

Różnią się - ale te różnice wynikają z warunków materialnych bytowania. 
Z tak przedstawionego obrazu wynika dla Shawa konieczność stworzenia 
takich warunków życia dla proletariatu, jakie by mu umożliwiły i dostatek 
i ogładę i subtelność moralną. Tego właściwie pragnie Shaw, do tego na
wotuje. Nie ·pragnie zgoła nawrotu do biedy, ordynarności i prymitywu 
moralnego. Nie pragnie bynajmniej utrwalenia typu kultury proletariac
kiej obecnej, ani też nie odnosi się z nienawiścią do typu kultury miesz
czańskiej. Nie wie~bi jej, ale nie nienawidzi. Wyrażnie dąży do zrówna
nia w górę. Do uzyskania dla każdego człowieka maximum dobrobytu 
i możliwości kulturalnych. To jest jego kryterium i jego cel - taki jest 
w jego pojęciu sens socjaJ:zmu. 

Komedia Shawa, bardz-0 intelektuaHstyczna w założeniu, wykazuje 
wyjątkowe odczucie sceny. Problematyka, tak chłodno intelektualistyczna, 
w realizacji scenicznej nie nuży. Z zainteresowan:em śledzi widz losy 
biednej kwiaciarki, na chwilę nie wpadając w nudę rozważań. Te rozwa
żania są tak umiejętnie przełożone na język akcji, lub tak zręcznie prze
mycone w dialogu, że widz nie dostrzega prawie zupełnie w „Pygmalionie" 
„·roboty ideologicznej". Wychodzi wzruszony i rozbawiony losem biednej 
kwiaciarki, w równocześnie zmuswny do przemyślenia poważnego proble
mu lij)ołecznego, który mu został niepostrzeżenie przez autora narzucony. 
Może z nim dyskutować - ale nie-może go nie przemyśleć. 

Na tym polega triumf Shawa jako ikomiedi01pisarza i Teformatora. I to 
właśnie nadaje jego komediom głębszą powagę i znaczenie, szczególnie 
dz~siaj, gdy problemy ·Społeczne >Są tak żywotne. Takiej propagandy nie 
powstydziliby się najwięksi komediopisarze świata. Jest w niej 9ł-0s wol
nego człowieka i twórcy, który z najgłębszego przekonania głosi tezy, uwa
żane przez siebie nie tylko za słuszne, ale za tak palące i istotne, że oddaje 
się ich głoszeniu całą osobowością - a więc uczuciem gorącym reforma
tora i umysłem intelektualisty -chłodnego i nie ulegającego prostodusznym 
wybuchom nienawiści. To jest ·pisarz polityczny z urodzenia nie z wyboru. 

Ze przy tym ma wdzięk i niewątpliwy talent komiczny „propaganda" 
jego zachwyca zwolenników i przeciwników socjalizmu, witających w ni~ 
przy każdym przedstawieniu znakomitego artystę i czującego niedolę ludz
ką -człowieka. 

Stąd właśnie wynika sukces Shawa we wszystkich ikrajach gloou, be:z: 
względu na ustrój który w nich panuje. Sukces wielkiego pisarza i wol
nego, nie dającego się niczym skrępować w głoszeniu idei, uważanych 
przez 11iebie za słuszne - czł-0wieka. Cała wolność Shawa objawi się 
najjaS'krawiej, gdy uwzględnimy, że pi·sze on w Anglii, za jego czasów 
czysto kapitalistycznej. Jasno wtedy można po•jąć, że nie jest to pisarz 
„nadworny" ustroju, w którym żyje lecz śmiały i oryginalny twórca waT
tości niedocenianych lub zagłuszonych, do których miała przyszłość na
leżeć. Nie ma w nim nic z pochlebiającego uznanym i potężnym siłom 
ówczesnym pismaka. Jest to prawdziwy, rasO'\'!'Y pisarz. To musi mu 
przyznać każdy bez względu na sympatie cży antypatie ideowe. · "Sława 
jego we wszystkich kraja.eh globu o najróżnorodniejszych ustrojach, jest 
dowodem, ie umiano wolnemu głosowi pisarza oddać p-nynależne mu 
prawa. 

Wojciech Bąk. 
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G. BERNARD SHAW 

PYGMALION 
Komedia w 5 aktach 

Przekład Ryszarda Ordyńskiego 

os BY: 

Pani Higgins 
Prof. Henryk Higgins, jej syn 
Pułkownik Pickering 

Nuna Młodziejowska- Szczurkiewiczowa 
Mieczysław Serwiński 

Pani Eynsford - Hill 
Klara, jej córka 
Fred, jej syn . 
Alfred Doolittle 
Liza, jego córka 
Pani Pearce . 
Pokojówka 
Przechodzień I 
Przechodzień II 
Przechodzień III . 

Reżyseria: Czesław Strzelecki 

Zygmunt Maciejewski 
Maria Wilkoszewska 
Irena Żuromska 
Olech Moliński 
Zenon Laurentowski 
Karolina Sroczyńska 
Maria Wnorowska 
Krystyna Górczyńska 
Marian Nowakowski 
Władysław Oksza 
Eugeniusz Kotarski 

Rzecz dzieje się współcześnie w Londynie - akt I w klatc~ 
schodowej jakiegoś domu, akt II i IV w mieszkaniu prof. 

Higginsa, akt III i V w mieszkaniu pani Higgins. 

Kierownik litera i: Wojciech Bąk 

Suknie pań projektowała i wykonała S. Morańska, ul- Wrocławska 28/29 m. 14 
Garnitury panów z pracowni krawieckiej Ignacy Czader, Armii Czerwonej 5 m. 20 

Wrtworn1 kosmetrke - mydła - tylko u CZEPCZYŃSICIEGO 

Wystawa: Zygmunt Szpingier 

Drogeria Uniwersum Poznail, ul. Armil Czerwone) 5 • Tel. 27-48 



Sztuka ar • zywe1 zbiorowości 
Teatr jest sztuką z konieczności najwięcej społeczną. •Podczas gdy 

Hryk lu'b powieściapiisarz obcuje z .indywiduami, dramaturg ma zawsze do 
czynienia z gromadą. .Psychologia człowieka w odosolbnieniu jest zaś inna 
niż psychologia człowiek.a w gromadzie. To, co budzi zachwyt w samotnym 
obcowaniu autora z czytelnikiem, może nuiyć w obcowaniu z tłumem. 
Ten sam człowiek w tłumie inaczej reaguje, pewne bodźce wywołują 
u niego silniejsze reakcje uczuciowe, inne zaś nie wywołują żadnego od
dźwię"ku, choć w samotności mogły 90 zachwycać. Już dawno stwierdzono, 
że tłum nie stanowi zbioru przypadkowo zebranych jednostek, ale jest jed
nością, trudną do ścisłego scharakteryzowania, ale nie mniej istotną j wy
raźnie dającą się dostrzec. Wciąga on indywiduum i każe mu rytmem 
powszechności się unosić. 

Między dramaturgiem a widownią odbywa się skomplikowana gra. 
Gra ta jest tym bardziej ważka, że ani autor ani ,s!uchac:z nie może jej 
w pewnej chwili przerwać. Widz może iprzedstawienie solbie „odlożyć" na 
późni.ej, jak to często czyni z powieścią. Nakłada to 11'.la autora bardzo 
ciężkie obowiązki. Obowiązki wynikające ze „społeczności" teatru. 

Przede wszyistkim musi się on liczyć z normalną wytrzymałością ludz
ką. Wcale nie dowolne jest to, że s-ztu'ki trwają 2-3 godziny. Są osob
nicy, którzy wytrzymaliby dłuższy kontakt ze sztuką, są oni jednak wy
jątkami. Autor dramatyczny nie może się z wyjątkami liczyć. Nie może 
sobie też ·pozwalać na dygresje nieumotywowane akcją, dłużyzny itp. Tłum 
tego nie zniesie. Uwaga jego gaśnie, przesta.je reagować. Wszystko co 
powstTZymuje akcję - choćby bylo skądinąd niezwykle ciekawe i mogło 
budzić w jednostkowym 'Słuchaczu a.y czytelniku najwięk-sze zaintere
sowanie - jest obce tłumowi, jego psychologii. 

Autor dramatyczny jest też 'bardziej niż jakikolwiek inny :związany 

normami ;powszechnymi, w .szczególności normami moralnymi. Teatr zbyt 
indywidualistyczny jest zawsze niepoTOzumieniem. To co mogłoby bu
dzić zainteresowanie u wyjątków ·jest tłumowi obce. Ten tłum jest chó
rem, który brawami wtórzy autorowj, albo też -zimnym milczeniem prze
kreśla sztukę. Na całość przedstawienia ma ten chór ogromny wpływ. 
Proszę zapytać aktorów, 'ak inaczej się im 9xa, 9dy chór wtóruje, 'lub gdy 
nie W15póllbrzmi. 

Teatr jest bardzo trudną sztuką, <trudniejszą niż inne. Ale ma też 
talcie możliwości, jakich w zasadzie żadna inna sztuka nie da,je. Wid-z 
w teatrze przeżywa nie tylko osobiste wrażenia, ale niejako rozpływa się 
w szerszą oso.bowość gromady. Dla tego który lubi obserwować, obraz 
widowni jest równie, a nieraz bardziej interesujący niż iSama sztuka. Za· 
liważy' on wtedy jak pod magiczną las.ką dramaturga - tysiqc:moręka 
osobowość tłumu, uniesiona jednym rytmem wyraża swój -zachwyt I ra
dość o:ibiorową. T990 przeżycia nie daje ~adua 1nna sztuka.. 

Wojdech 11\k· 

Materiały 

Damskie - Męskie 
-1edwabie - Wełny 

poleca 

manutaklur·a · Kontekcia 
K. Konieczka i L. Kruger 
Po z n a ń. Fr. Ratajczaka 40 

Znana 
z wyborowej kuchni oraz szla
chetnych trunków przed wojnq 
i obecnie, cieszqca się uznaniem 
szerokich warstw społeczeństwa 

Restauracja „Empire" 

Poznań, 
ulica 3 Maja 5 przy Placu Wolności 
Telefon 39.35 
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»Hodna TL:anina« 
POZNAŃ, PLAf WOLNOŚCI S, telef. 25-71 

poleca 

Jedwabie 
wełny 

ma:teriały męskie 
bawełny 

Bogaty wybór najnowszych żurnali 
krajowych i zagranicznych 

Fachowa obsługa! 

FJRANY imponujący wybór 

DYWANY m'!szyno~e, r~cz~ie wiązane 1 perik1e -----
Materiały meblowe i dekoracyjne. 
chodniki. kilimy, koce. wycieraczki itp. 

Magazyn Dywanów 

Antoni Ilf arkwitz ----Poznań 

Al. -Marcinkowskiego 19 - Tel. 34-26 

NAJWIĘKSZY SPEC.JA LNY MAGAZYN! 

99 Drukarnia WvdaW11lcn, Pond 1\ • 22524 


