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"Wiesław Mirecki 

G. B. SllAW 

Istnieje lapidarne powiedzenie 
ang ielskie, że ostatnie półwiecze 
Wielkiej Brytanii kształtowali 
dwaj ludzie: Winston Churchill 
i Bernard Sha.w, pierwszy wy
warł decydujący wpływ na losy 
Królestwa, drugi na jego kulturę. 
Każde tego rodzaju stwierdzenie, 
choć efektowne zazwyczaj, jest 
ryzykowne i jeśli nawet nie bu
dzi zasadniczych sprzeciwów, wy
wołuje z reguły poważne zastrze
żenia. Również i w tym wypadku 
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należy zauważyć, że zamknięcie 
działalności tych dwóch wybit
nych ludzi w zaokrąglonym cza
sokresie ostatniego półwiecza jest 
mocno naciągnięte. Najinten
sywniejsza praca, najpłodniejsza 
twórczość Bernarda Shaw'a przy
pada bowiem na ostatnią dekadę 
ubiegłego stulecia, gdy Winston 
Churchill miał jeszcze przed sobą 
daleką drogę do pozycji męża 
stanu. 

Autor „Pigmaliona" debiu tuje 
jako dramaturg sztuką „Szczygli 
zaulek" wystawioną w roku 1892 
w Teatrze Niezależnym Greina. 
1\11 wtedy już za sobą kilkanaś
cip lat pracy piór m, jako po
wie'·ciopisarz, krytyk literatury, 
dramatu i muzyki. Ale dopiero 
w teatrze, w dramatopisarstwie 
wypowie się Shaw najpełniej , 
osiągnie największe sukcesy i. ko
r7yści, zdobędzie sławę świato
wa. W rok po debiucie kończy 
„Profesję pani Warren", w na
stc:;pnym 1894 roku pisze aż dwie 
szt uki· „Żołnierza i bohatera" 
oraz „Kandydę". Potem powstają : 
„Mąż przeznaczenia'', „Nigdy nic 
nie wiadomo", „Uczeń diabła", 
„Cezar i Kleopatra", „Nawróce
nie kapitana Brassbounda". To 
jeszcze ciągle wiek dziewiętna
sty.„ 

Rzeczą charakterystyczną tej 
twórczości jest dojrzałość warsz
tatu dramatopisarskiego. Shaw 

nie przeżywa tak często spotyka
nej słabości okresu początkowe
go. On nie raczkuje. Pierwsze 
sztuki od razu posiadają zgrabną 
konstrukcję i świetnie postawio
ne postacie. W ciągu pięćdziesię
ciu siedmiu lat wielki pisarz 
wzbogaci dramaturgię światową 
o dwadzieścia trzy utwory, z któ
rych znakomita większość wej
dzie na stałe do repertuaru scen 
nie tylko anglosaskich. 

Bernard Shaw był jednak kimś 
wi ęce j n iż doskonałym autorem. 
Był człowiekiem o skrystalizowa
nym światopogladzie, pisarzem 
zaangażowanym społecznie, zde
klarcwan•m soc'alistą. Jego sztu
ki szckują konserwatywną Anglię. 
ataku.i<> duszne rejony mieszczań
skie.i mo:·alności, wywołują pro
tPsty. ..Profesja pani Warren" 

była zakazana przez cenzurę do 
roku 1924, to jest ponad trzy
dzieści lat! Jego działalność pu
blicystyczna, jak choćby pamflet 
„Wojna i zdrowy rozsądek", za
wierający ostrą krytykę rządu 
brytyjskiego, spotyka się z nie
mniej silną reakcją. Wystawiona 
w roku 1938, w przeddzień wy
buchu drugiej wojny światowej 
„Genewa", sztuka ośmieszająca 
dyktatorów, stała się powodem 
bezsilnej wściekłości rządów 
państw faszystowskich. 

Dzisiaj, wobec przeobrażeń za
szłych w świecie, postcpu myśli 
i 7mian w poięciach o mo:-alności 
i etvce. r 0 trze satvry społeczno
po' 'h c7ne>j ~h w·a. problematy
ka n ·r:.>ktńr,;ch sztuk jego zdezak
tt:a!izow11a sic. Mimo to pozo
striną o~C' nadal bliskie naszej 

U PANI HIGGINS 
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REŹ WTFSł.4W MIRECHJ 

współczesności i co jest najistot
niejsze pozostaną zawsze świet
nym teatrem. 

Do sztuk najwybitniejszych, 
a w pełni odpornych na działanie 
czasu, należy „Pigmalion", najpo
pularniejsza, najbardziej lubiana 
komed!a Shaw'a. Ukończona przez 
pisarz::i w roku 1912 prapremierę 
swoją miała, rzecz ciekawa, nie 
w Anglii, a w Polsce. Odbyła się 
ona dnia 14 marca 1914 roku 
w Teatrze Polskim, w Warszawie, 
z Marią Przybyłko-Potocką i Ale
ksandrem Zelwerowiczem w ro
lach głównych. 

„Pigmalion" - co to za słowo, 
co za imię, które w sztuce nie 
pada zresztą ani razu ze sceny? 
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Shaw sięgnął tu do mitologii 
greckiej. Legenda głosi mianowi
cie, że PigmaliCllrl stworzył posąg 
kobiety tak cudownej piękności, 
że zakochał się w swoim dziele. 
Bogini Wenus zlitowała się nad 
jego cierpieniem i przemieniła 
Galateę w żywą kobietę, Analo
gia jasna. Profesor Higgins też 
tworzy z prymitywnej, brudnej 
i ordynarnej dziewczyny ulicznej 
kwiaciarki - piękną i uroczą 
kobietę. 

Ale na tym i koniec analogii. 
Bo z dalszym ciągiem jest już 
nieco inaczej. Konflikt, na któ
rym opiera się budowa utworu, 
pasowałby lepiej może do dra
matu, a nawet tragedii. Dwoje lu
dzi, przeżywających w stosunku 
do siebie silny a określony stan 
emocjonalny, rezygnuje z możli
wości wspólnego życia. On pozo
staje świadomie przy swoim sta
rokawalerstwie, ona decyduje się 
na młodszego, choć njekochanego 
partnera. Jakiż dramat na tej 
kanwie móglby napisać Ibsen! 

Bernard Shaw napisał komedię. 
I trzeba podziwiać jak bliskimi 
nam dzisiaj środkami wyrazu 
operował on pół wieku temu, jak 
nowoczesny jest rysunek psycho
logiczny bohaterów „Pigmaliona". 
Nie ma w tej histori o pannie 
Doolittle i profesorze Higginsie, 
nic z komediowej sztampy, czy 
banału taniego romansu. A jed
nak w scenicznych realizacjach 
usiłowano często utwór ten do 
takiego banału naginać. Bywały 
spektakle, nie tylko w Polsce, 
w których niedwuznacznie suge
rowano widzow:i „szczęśliwe po
łączenie się" pary bohaterów. 
Przeciwko takiemu fałszerstwu 
intencji autora zastrzegł się naj
wyrażniej sam Shaw. Oto co na 
ten temat napisał w zakończeniu 
sztuki: 

,„„ nie byłoby potrzeby ciągnąć 
dalej tej opowieści, gdyby wy
obraźnia nasza nie była przytę
piona lenistwem, mając do dyspo
zycji gotowy asortyment „happy 
endów", które Romantyka wycią
ga ze swej szmaciarni, aby spa
skudzić nimi każdą historię. Otóż 
historia Elizy Doolittle, chąciaż 
nazwałem ją Przygodą Roman
tyczną„, jest mimo wszystko hi
storią dość pospolitą„. Jednakże 
ludzie różnego pokroju wyciąg
nęli wniosek ... , iż musiała ona 
nieuchronnie poślubić bohatera 
tej historii. Takie postawienie 
sprawy jest nie do zniesienia". 

W związku z realizacjami „Pig _ 
mali ona", nierzadko mistrzow
skimi pod w.zględem gry aktor
skiej, należy podkreślić jeszcze 
jeden moment: utwór ten bynaj
mniej nie należy do repertuaru 
kameralnego, choć właśnie w tej 
kategorii scenicznie go osadzono. 

Sztuka ta posiada szerszy oddech, 
wzbogaca podmalowane tło cie
kawszą formą teatralną. Akcja 
komedii rozgrywa się nie tylko 
w mieszkaniach Higginsa i jego 
mamy, ale biegnie poprzez ulice 
i. place Londynu, dzielnicę bie
aaków Lisson Grove i dziel.nicę 
pałaców i ambasad w okolicy 
Park Lane. Zazwyczaj ograni
czano się jednak do dwóch 
wnętrz i prologu pod portykiem 
kościoła św. Pawła, traktując ten 
prolog jako zło konieczne, bez 
którego akcja sztuki nie byłaby 
dostatecznie zrozumiałą. W kon
sekwencji takiego wtłaczania 
,,Pigmaliona" w ramy kameralne 
i naciągania interpretacji w kie
runku „happy endu", wekslowa
no ten utwór treściowo i for
maln'.e na płaszczyznę komedii 
mieszczańskiej. A ta „romantycz
na przygoda" nigdy do tego ga
tunku teatru nie należała. 

SPACER PO LONDYNIE 
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