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ALICJA KĘDZIELSKA 

PIGMALION 

OD PRZODU I OD TYŁU 

W Amothos no Cyprze Pigmalion - aeźbiorz i kró l 
zomy.kol się wśród posągów, rzeźbił i wielbił Afrodytę, 
boginię rodzinnej wyspy. Jak głosi historio, u jej wy
brzeży wyłoniło się z różowej piony, tu więc miało byc 
czczono . Lecz Propetydy - dziewczyny z Amothos -
drwiły z kultu bogini. Za korę Afrodyto napełniło je 
bezwstydną nomiętnośdą - to'k, że sprzedawały się każ 
demu, 1kto tego zapragnął. Pigmalion odwrócił się od 
kobiet z odrazą. Był szozęśliwy tylko w swej pracowni . 
Tu w 1kośoi słoniowej wyrzeź:bił posąg dz·iewczyny tok 
J)'ięlmej, że ją pokochał. Afrodyto wzruszyło się oierpie
niomi swego wyznawcy - pewnego dnia posąg drgnął 
w jego .ramionach i oddal mu pocałunek . 
Jest to mit o spełn.ionym morzeniu. W azylu swego 
studio oddany modlitewnej kontemplacji i procy Pig 
malion osiąga pełnię artystyczną: udoje mu się wyra
z~ ć w posągu to, co prawie niewyrażalne - własne od
czucie idei pięlcno, proporcji, nastroju, swoje uczucie. 
Galateo z kości słoniowej jest przeto częścią tego, co 
w 1nim najlepsze i najgłębiej ukryte, o co przybrane w _ 
formę rzeźby wydoje się tok piękne, że boli myśl. iż 
musi pozostać w bezruchu. Wyrażono myśl, wypowiedzia
ne pragnienie domagają się przekroczenia własnej formy 
i wcieleni a w dzfoło!l'ie. I oto no wspaniałym białym 
ciele Galatei rysują się żyłki, przez skórę prześwie::a 
ciepło róż.owość, romiono obejmują kochanko, o wargi 
składają się do pocałunku. 
Histonie romantyczno, czy jednak bez skazy, bez cie
n·io? Bo czyż 1o nie podejrzane zakochać się we włas
nym driele? Czy to noie znaczy zakochać się po trosze 
w samym sobie? Czyż nie dlatego mityczna Galateo 
nigdy nie przestonie być tylko przedmiotem? Przedmio
tem wydobytym z tworzywo, pokochanym, uwielbionym, 
przedmiotem ożywionym przez Afrodytę i wziętym w po
siadanie. Ono żyje, ole tylko dla swego twórcy. Wiemy 
o n1iej jedynie to, że było piękno . 
Dokonując łronskrypcji mitu Pigmaliona no dramat, Ber
nard Shaw zajął się przede wszystkim niedopowiedze
niami, i miejsca niedookreślone wypełnił szczelnie żywą 
materią realiów współczesnych. Golatea - Liza nie pow
staje z kości słoniowej oni z marmuru - jest bryłą po
spol itej gliny niezdarnie ukształtowaną i wegetującą pod 
zmiętym 11copeluszem i zaszarganym fartuchem. Odrzu
cenie uniformu kwiaciarki i kąpie l , zmiana języka ulicv 
no cywilizowaną mowę, zastąpienie sposobu bycia prze
kupki manierami domy, to kolejne stadia zrywania za
skorupiałej powłoki z „posągu" lizy. Kiedy to Galatea 
złoży usta, to nie d-0 pocałunku, ole po to, by prze
mówić nowym językiem. Bo ożywia ją wolo: ona sama 
pragnie stać się gliną znaczącą, piękną . Przygląda się 
rękom, !które ją 1ksztoltują, poddając się dłutu pomaga 
rzeźbić wiosny posąg. Jest nie tylko powolnym przedmio
tem - współtworzy , choć nieświadoma, nieogarniająca 
w pełni perspektywy tego działania. 
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Pigmalion - Higgins, inaczej n1z iego mityczny poprzed
nik, nie popada w zachwyt wobec własnego dzieła i nic 
pragnie go zachować dla siebie. Jego zadaniem było 
dać mu życie . Teraz Liza będzie istnieć dla siebie i dla 
innych. Ale zanim to zrozumie zapragnie bliższego 
zwiąZ'ku z mistrzem . Jego ·Opór wyzwoli w niej bunt, agre
sję i poczucie własnej odrębności. Wtedy dopiero współ
czesna Galatea przestanie być ożywioną płytą z nagra
niem własnego głosu - stanie się człowiekiem . 
W wersji Shawa mit Pigmaliona traci swą romantyczną 
nadczasowość i ulega socjalizacji. Liza przychodzi do 
Higginsa nie dlatego, że spodobał jej się przystojny 
gentleman rzucający pieniędzmi . Ona chce się uczyć, 
bo w nauce dostrzega szansę szybkiego awansu spo 
łecznego. Posada panny sklepowej w kwieciami · to 
szczyt jej marzeń. Kiedy jednak zdobywa upragnione 
kwalifikacje, spostrzega, że nie wie dokąd pójść . Dawne 
środowisk-o jest już dla niej nie do przyjęcia, a przyja
ciół poza Higginsem i Pickeringiem nie ma. Pr.zerażon~ 
tym zwrotem w swej sytuacji lgnie do tego co już zna 
i przez chwilę łudZ'i s i ę, że zostanie przy swym profeso
rze; chce stać się Galateą kochaną I adorowaną. Jed
naik Higgins odbiega od swego mitycznego pierwowzoru 
~nacznie bardziej niż Eliza. Jest tym mistrzem, dla któ
rego największą radością jest tworzenie. Entuzjasto nauki 
i poprawiacz świ ata ~ dzie przez świat zapatrzony w swoje 
idee nie dbając o uczucia i maniery własne i cudze . 
Spełnia pomyślnie misję przekształcenia prostaczki w da
mę, a kiedy praca zostaje ukończona, pragnie po pro
stu odpocząć i, zapewne, zająć się następną sprawo. 
Galatea nie jest mu już potrzebna . Może ją zatrzymać 
ole no warunkach, które są dla niej nie do ,przyjęcia. 
Higgins wprawdzie dostrzega i docenia jej urodę, zdol 
ności i dążenie wzwyż, ale przede wszystk>im ceni sobie 
jej przydatność w sprawach domowych. Dotychczasowy 
układ: profesor - uczennica proponuje więc zastąpić 
układem między dwojgiem współpracowników i przyja
ciół. Tę propozycję Eliza musi odrzucić, bo nie tego ocze
kiwało, bo czuje się głęboko urażona choć wie, że jak 
powiada Shaw „Higgins był 1ak fantastycznie uodpornio
ny na czar, który od pierwszego wejrzenia rzucił Freda 
do jej nóg", bo„. „wiedziało, że dla jakiejś tajemniczej 
przyczyny Higgins nie inodowoł się na męża, zgodnie z jej 
koncepcją męża, dla którego ona byłaby przedmiotem 
najbliższego, najczulszego i najgorętszego zointereso
wonio". Higgins szuka w Elizie tylko oznak uświadomio
nego człowieczeństwa. Następuje to wtedy, gdy Eliza 
buntuje się przeciw jego postawie i wybiera samodziel
ne, choć nie samotne, życie . Wybór Freda no współ
partnera może dlatego budzi odruch niedowierzania 
i rozbawienie profesora, że chłopak jest tok stereotypowy. 
A przecież Elizie musi zaimponować mężczyzna z do
brego domu, gentleman, przystojny, po uszy zakochany 
i głupszy od niej . Czuje wprawdzie, że wraz z Higgin
sem troci coś nieporównywalnego i niewymiernego, ale 
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jest to coś, czego jej świeżo nabyto postawo drobno
mieszczanki przymierzającej wszystko do własnego po
ziomu, nie pozwala zrozumieć i zaakceptować. 
Uwspółcześniono wersjo mitu o Pigmalionie uwzględnia 
jąc zależności społeczne i kulturalne jego bohaterów, 
równając pojęcia życia i świadomości, rezygnuje iro
nicznie z happy endu. Galateo ontyczna interesowało 
nos do chwili, w której gest bogini wyrywał ją z nieby
tu. „Pigmalion" Shawa zaczyna nabierać treści wtedy, 
kiedy Lizo rzuca Higginsowi w twarz pantofle, kiedy za
czyna być sobą, o nie tylko wdzięczną uczennicą odda 
ną swym nauczycielom jak pies, kiedy stawia pierwszy 
krok w stronę niezależności. 
W ten sposób zostaje rozbita konwencja romansu. Naj
ważniejsze stają się nie wyznania miłosne Freda, które, 
rzecz znamienna, podają za sceną, lecz kształtowanie 
się psychiki ożywionej Galatei. Ma ona poza Doolittlem 
jeszcze dw6ch ojców: obok nowoczesnego Pigmaliona 
pojawia się pomocnik, ironiczne alter ego Higginsa -
Pickering. Wprowadzony no scenę jako przyzwoitko, gro 
jeszcze inną, ważniejszą ·rolę : współtworzy Elizę. On daje 
jej maniery i poczucie godności. To dzięki niemu Liza 
zaczyna czuć się damą, o nie tylko materiałem doświad 
czalnym. 
Shaw zaproponował takie odczytanie mitu, które ukazało 
jego bohaterów bez zwiewnych szot i poetycznych póz. 
Niedomyta Galateo i Pigmalion daleki od wzoru nie 
tylko antycznego herosa , ole nawet gentlemana, pod
stawienie w miejsce miłości, która „qóry przenosi" me
chanizmu awansu społecznego i eksperymentu nauko
wego, wreszcie - bezlitosne potraktowanie głównych po
staci dramatu malujące nawet ich intymne słabostki 
i przywary skomplikowało fabułę „Pigmaliona" i ukazało 
jego znaczenie i podteksty w i.ronicznej perspektywie . 
Uczęsz..:zojąc tłumnie na przedstawienia „Pigmaliona' 
i bawiąc się jego perypetiami widz współczesny przy 
jął do wiadomości żart „Wielkiego Kpiarza", ale nigdy 
nie chciał pogodzić się z sugerowanym przez Shawa za
kończeniem, z małżeństwem Elizy i Freda. Pisarz nie 
poprzestał zresztą na sugestii. Do drukowanego tekstu 
sztuki dodał posłowie obszernie uzasadniające ten zwią
zek, bo wiedział, „„.że nie byłoby potrzeby ciągnąć da
lej tej opowieści, gdyby nasza wyobraźnio nie było 
przytępiona lenistwem, mając do dyspozycji gotowy 
asortyment happy endów„ ." które „romantyka wyciąga 
ze swej szmaciarni, aby zapaskudzić nimi każda histo
ri~". Ponieważ jednak, pisał dolej, „decyzjo Elizy nie 
przemawia do naszych instynktów" przedstawił nom jesz 
cze dalsze losy tej pory jako właścicieli kwiaciarni i owo
carni oraz dzieje ich przyjaźni z Higginsem i Pickerin
giem. Mimo tych wywodów popierających looicznymi 
argumentami wymowę dramatu, „Pigmalion" nie oparł 
się zakusom poprawiaczy tekstu, dla których najważniej 
szym argumentem przemawiającym za dodaniem sztuce 
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innego niż chc~oł Show zakończenia, były wymagania 
widzów. Ich gustom dedykowano finał sztuki rozegrany 
w ·pracowni Higginsa, dokąd wracała skruszona Eliza . 
Pragnienie skojarzenia dwojga kochanków tkwi w nas 
równie głęboko, jak potrzeba, żeby szlachetny szeryf zwy
ciężył sprytnego bandytę . A ponieważ na erotyczną hi
storię Pigmaliona nakłada się w świadomości zbiorowej 
bajka o Kopciuszku, dlatego niełatwo odsunąć pokusę 
stereotypowego zakończenia . 
Z okazji angielskiej prapremiery „Pigmaliona", w której 
rolę Higginsa grai Beerbahm Tree, Show pisał do 
żony: 
„Na ostatniej próbie zwróciłem mu (tj. Tree) uwagę 
głównie no kwestie końcowe i nakłaniałem go do tego. 
by zajęty serdecznie matką rzucał Elizie przez ramię 
zamówienie na szynke itp. I oto co zobaczyłem tui przed 
wyjściem z teatru : Higgins niegrzecznie odtrącał matkę 
i jak osierocony Romeo czarował Elizę .prośbami o szyr.
kę dla swego osamotnionego domu". Nie bocząc no 
żądania autora, Tree zagrał scenę końcową pod pubP· 
czność. 
Filmowy „Pigmalion", nakręcony w roku 1939 przez Go· 
brielo Pascala, nie ogranicza zmian w zakończeniu 
do melodramatycznych gestów i min. Scenariusz zawie
ra przypis Shawa nalegający na silne skontrastowanie 
typu aktorów obsadzanych w roli Freda i Higginsa i ak
centuje młodzieńczość i urodę chłopca , obok interesu
jącej, ole nieurodziwej postaci profesora . „Reżyser'', pi · 
sze dalej Shaw, „powinien • pamiętać o tym, ie Fred 
podbija i w l<ońcu porywa Elizę i ie należy stanowczo 
unikać sugerowania romantycznych związków między Eli
zą i Higginsem". Na pokazie filmu postawiono Shawa 
przed faktem dokonanym, bo finał ukazuje lizę zakra
dającą się do pracowni Higginsa, który siedzi w fotelu 
odwrócony do niej plecami. Słysząc kroki, wyciąga się 
wygodnie i nie zmieniając pozy mówi : „Elizo, gdzle 
u diabla są moje pantofle?" 
Jak było do przewidzenia , Alan Jay Lerner przerabiając 
„Pigmaliona" na musical posunął się jeszcze dalej. Nie 
tylko zachował filmowe zakończenie, ole opatrzył je 
nadto przypisem, który Higginsowi słyszącemu nadcho
dzącą Elizę każe przybrać wyraz „promiennej radości 
i ulgi" i, dodaje Lerner, „gdyby mógł sobie na to po· 
zwolić , podbiegłby do niej" Eliza zaś, jak pisze, ma hy 
w oczach i „rozumie". 
Pigmalion - Bernard Shaw stworzył zbuntowanego Pig 
maliona - Higginsa, przeciw któremu wzburzyła się wi
downia stawiając nieodmiennie no piedestale ucukro
woną Galateę wyciągającą krągłe ramiona do kiczo 
watego 'kochanko. 
Shaw tyle razy potrafił okp i ć i tradycję teatralną i wi
dza - ole tym razem on został okpiony. Nosi ł wilk razy 
kilka .„„. 

Alicjo Kędzielsko 
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/RENA DZIEDZIC 

TAK JEST 
JAK SIĘ PAŃSTWU ZDAJE 

Gdyby Pigmalion był kobietą„ . 
Jego Galateo znienawidziłoby go rychlej, niżby autor 
zdążył rozwinąć sztukę do miejsca, w którym obojgu 
przyszło decydować - zupełnie razem, czy zupełni e 
osobno? 
To jasne, że osobno, ponieważ męskie Golatee node 
wszystka nienawidzą tych, którzy pamiętają, jakimi byli . 
Sztuko też musiałoby trwać dłużej, bo męskie Galotee 
nie uczą się tak szybko - z aktu na akt - męski honor 
przeszkadza, z reguły nie w tym miejscu ulokowany, w 
którym tkwić powinien. Dzisiejszym Pigmalionem nie 
wadzi, kiedy Elizy ciężej pracują, więcej zarabiają, utrzy
mują dom. Dzisiejszym Pigmalionom wadzi, kiedy stają 
się kimś . Powiecie Państwo, że nie ma męsk i ch Galatei -
i nie będziecie mieli racji. Są - jest ich nawet więcej 
niż podejrzewamy. Gdybyście znali listy kobiet do tygod
ników, gazet, radia i telewizji, listy pisane zwykle za póź
no, bo dopiero w momencie, kiedy Galatee podnoszą 
bunt„. Gdybyż owe kobiety pisały wcześniej, można by 
je przynajmniej przestrzec: „nie konstruujcie karier wa
szych Galateom, nie pracujcie na nie (na nich!) tak 
ciężko, rzucą Was, żeby pozbyć się świadka„." 
Pan profesor Freud, mężczyzna, który jak mało który znal 
kobiety, bo na wysłuchiwaniu ich spędził czterdzieści lat 
życia, miał ponoć rzec pod koniec, że nadal jedno pyta
nie zostaje dla niego bez odpowiedzi i pewnie nigdy 
się jej nie doczeka: „c ze g o m i o n o w i c i e c h c e 
kobiet a?" Tę odpowiedź miał w zasięgu ręki, ole 
wpaść przecież na nią nie mógł: kobieta przede wszyst
kim i nade wszystko chce z m ie n i ć swojego mężczyz
nę i tę mrówczą pracę rozpoczyna od dnia, w którym go 
dostaje! Mimo że kiedy walczy o niego, walczy niejedno
krotnie per fas et nefas o takiego jakim jest. 
Zmienić mężczyznę - bagatelo! To właśnie jest niewy
konalne. Dlatego ponoszą kieskę te, które nie potraf i ą 
wyzbyć się irracjonalnych pragnień własnej płci, dlatego 
przegrywa Eliza, kiedy z zimnego egoisty chce zrobić 
rozamorowanego kochanka i adorującego adonisa . (Ze 
swojego punktu widzenia przegrywa zresztą także i Hig 
gins.) Kiedy dobrze rozejrzymy się wokół, dostrzeżemy 
bardzo wiele Eliz. Są dziś znacznie brutalniejsze i bar
c.Jziej bezwzględne - choć bywa, że ich Pigmalinowie 
wierzą, że zostali poślubieni z miłości. 
Trzeźwieją, kiedy tracą stanowisko i w dzień później żo
nę. Nosze dzisiejsze Elizy uczą się szybciej jak być do
mami, a przynajmniej - jak sobie damę wyobrażać. Zna
łam Elizę, która wprowadzona do nowego dla sieb ie 
środowiska i zawieziona do demokratycznie wspólnej po
siadłości, ogarnęła ją przytomnym wzrokiem i orzekła 
w głos: „chciałabym to wszystko mieć, ale bez Hipka .„" 
I miałoby, wierzę głęboko. gdyby „jej Hipek" nie padł 
wcześniej wśród orki, do której zurnszała go swoją łap
czywością. Teraz wróciła no z góry upatrzone pozycje 
i czeka no następnego Pigmaliona . Już go podobno 
ma. 
Więc jak to jest? - zapytają Państwo . Co się zmieniło? 
Kto winien bardziej? Nie wiem. Podejrzewam jednak, że 
pora zaprzestać opowiadać o w a I ce płc i, o czas za
cząć myśleć o rozsądnej wsp ó I pracy. Jeśli w ogóle 
morny cokolwiek uratować z emancypacji, zwanej przez 
naiwnych naszym zwycięstwem. 

I rena Dziedzic 
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JERZY URBAN 

PÓŁ WIEKU PÓŹNIEJ 

Można wyszukać rozne związki „Pigmaliona" ze współ
czesnością. Znam no przykład uliczną kwiaciarkę wy
rażającą wszystkie myśli i uczucia jednym tylko słower:l 
no „k" i nie przesadnie domytą . Inna rzecz, że jej do
chody są o wiele pokaźniejsze niż przeważającej więk
szości eleganckich mniej więcej ponów, którzy po wyj· 
ściu z teatru beznadziejnie uganiają się za taksówką. 
Znam także realne dzisiejsze losy panienek, których wy· 
kształcenie nie było przesadnie wysokie, a myślowy ho
ryzont nie szerszy od przeciętnego łóżka . Ich kariero ży
ciowo obecnych żon ludzi eksponowanych, żon animu
jących działalność mężów i górujących nad nimi inteli
gencją oraz charakterem, wiodło właśnie poprzez zapew
nienie sobie towarzyskiego wzięcia. Edukację no po
ziomie szkoły średniej odbywały w tra•kcie kibicowania 
kawiarnianym dysputom ich znajomych. Do szczebla do
ktorskiej wiedzy i umysłowej ogłady dochodziły we włas
nym już domu prezydiując salonom literackim, nauko
wym -czy dyplomatycznym. 
Science fiction Shawa, że mianowicie fonetyko może 
być instrumentem rewolucji społecznej, bo posłużyć do 
zapewnienia ludziom równości szans, spełniła nadzieje 
wielkiego gaduły tylko w sensie technicznym. Obecny 
Mr Higgins nosi tytuł zawodowy logopedy. W Polsce 
spece tacy pracują w dwó-ch typach szkól dla młodzieży 
upośledzonej: w szkołach specjalnych i aktorskich. Obok 
leczenia wad wymowy powołaniem logopedów jest ogól
ne, społeczne i intelektualne dowartościowanie pacjen
tów, co było także ambicją Higginsa. Znam dane ame
rykańskie. W samym sz:kolnictwie publicznym Nowego 
Jorku procuje 500 logopedów, którzy kształcą wymow
ność jąkałów i zacukanych Murzynków. O wiele wię~<
sza ich liczba praktykuje prywatnie, szlifując dykcję pio
senkarzy, ucząc stosownej mowności polityków i panie
nek i na zawołanie czy zacierając nieoxfordzką przesz
łość edukacyjną nuworiszów. Tak, że przerabianie dzisiej
szej Lizy na damę jest pod pewnymi względami zupeł
nie proste. Jeśli „fonetyka" nie spełniła jednak pokłada
nej przez Shawa nadziei, że może zastąpić rewoluch 
proletariacką, to nie tylko dlatego, że marksizm-leni
nizm wziął górę nad fabianizmem . Również z bardziej 
szczegółowych przyczyn. 
Kształcenie sposobu mówienia jest także w PRL dźwig
nią awansu społecznego, jednakże odbywa się ono nic 
przy pomocy logopedów i krętą w ogóle ścieżką. Dziec· 
ko uczy się polszczyzny domowej, a w szkole pobiera 
równolegle drętwą . No to nakłada się potem żargon 
naukowy, którym karmi uczelnio, a następnie biurokra
tyczny, będący jęz~iem polskim pracy zawodowej i ży
cia społecznego. Z boku wczepiają się w tę mieszanke 
elementy !JWary młodzieżowej . Amalgamat ten stanowi 
w rezultacie polszczyznę współczesnego pól czy calointe
ligenta. Ale na tym 'nie koniec. Osoby pnące się wyżej, 
a także inne, które przejawiają ambicje umysłowe, zwra
cają się potem ku polszczyźnie potocznej: knajackiej, 
młodzieżowej. Ku jęz~owi swobodnemu i skrótowemu. 
Proszę zauważyć, że Shaw tę skłonność do wtórnego spu
szczania się w niziny języka spontanicznego przewidział. 
a jakże. W salonie starszej pani Higgins damy z za
chwytem imitują -'liang Lizy, gdy ona tylko coś takiego 
z gęby jeszcze popuszcza. 
Kreślona w roku 1912, więc w czasach plus minus an
tycznych, postać pana Higginsa jest pod pewnymi wzglę
dami prekursorska. Czytając odnoszące się do niej dida
skalia Shawa ma się wrażenie, że monsieur Tati z nich 
to uczył się poruszać. Mężczyzna - chłopiec, którego 
Higgins uosabia, zrobił zawrotną karierę literacką i fil
mową. Również według socjologów i socjopsychologów 
dominujący typ współczesnego mężczyzny jest mocno 
higginsowaty. W syntetycznym meżczyźnie z manile-
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stów ruchu wyzwolenia kobiet także rozpoznajemy uczo
nego fonetyka z całą jego nieczułością, zadufaniem i po
czuciem wyższości, egoizmem i apodyktycznym stosun 
kiem do kobiet. Tyle, że ten wróg rodzaju prawdziwie 
ludZ!kiego we współczesnych opisach rozwinął się w gada 
bardziej jadowitego. Jego kompleks Edypa nie ma już 
higginsowych tylko przejawów. Shawowskiego bowiem 
profesora fonetyki cechują, że przypomnę, seksualna 
powściągliwość, skłonności starokawalerskie, a także wi
ktoriańskie jeszcze, mimo że się od nich odżegnuje, 
zasady obyczajowe. Molo, że z zapałem twierdzi, że 
ani myśli dobierać się da panny Lizy, którą trzyma w 
domu, ale rzeczywiście czyni jej to świństwo. 
Platoniczny charakter kursów, które Lizo pobiera w domu 
Higginsa, kłóci się oczywiście ze współczesnymi realiami 
życia i również z dzisiejszymi konwencjami literackimi . 
lóiko w rzeczywistości doje początek stosunkom między 
mężczyzną <l kobietą, miłości, nienawiśoi oraz, co prze
waża, wsze~kim uczuciom mieszanym . Nie sądzę zresztq, 
by przed pierwszą wojną światową, (czy też mówiąc ję
zykiem teatralnym przed ostatnią wojną kostiumową) 
rzeczy miały się inaczej . Jeśli zważymy no wszystkie psy
chologiczne komplikacje związku Higgins-Eliza, procesy 
wzajemnego ich przyciągania się i odpychania, skłon· 
ności i lęki, jasne jest, że wedle dzisiejszych zasad dra
maltlrgii przespali się ze sobą, co jest w domsko-mę· 
skich zwiątkach niepotologicz:nych punktem wyjścia dla 
czucia i myślenia. Więc tylko ze względu f10 konwe
nanse literackie epoki Shawa formalności tej nie dopeł
nili, czyli dopełnili ją w wyobraźni. 
Moim zdaniem „Pigmalion" jest i współcześnie sztuką 
znaczącą, mimo że jej sens społeczny zwietrzał, a soc
jalne ostrze stało się muzealnym bibelotem. Ale nie 
dlatego, iż zawiera zachowujące trwałość podpatrzenia 
stosunków damsko-męskie~ . Naprawdę opowiedziano 
nam od czasów Shawa wiele rzeczy bardziej wnik!i- · 
wych i to w sposób mniej rozwlekły czy łopatologiczny . 
Najważniejsze, co nom uzymsłowia to „przygodo roman
tyczno w pięciu aktach", to Io, że colo nowość współ· 
czesnej rewolucji obyczajowej, ruchu wyzwolenia kobiet 
i pędu emancypacyjnego stanowi pic no <lrążku. Wszyst
·ko co istotne w przewrocie obyczajowym XX w. doko
nało się zaraz po śmierci królowej Wiktorii, gdzieś hen 
w czasach, gdy Show pisał „Pigmaliona''. W ten spo
sób Show, który .miał ambicje kpienia ze swoich współ
czesnych, niespodziewanie zagrał no nosie nom, ludlliom 
żvjącym w pól wieku po przedzierzgnięciu się kwiaciarki 
Elizy w dwustuprocentowe domidlo. W ćwierć wieku po 
śmierci pokazał nam bowiem, że zasadnicze dążenia 
i konflikty mężczyzn i kobiet mających się ku sobie, któ
re uważamy za produkt najnowszych czasów, zleioły 
się w bardzo starym już kufrze . 
Lizo, przyjęto do domu profesora Higginsa jako zwierzę 
eksperymentalne do tresury i traktowano jak przedmiot, 
objawia, chociaż kobieto, swe przyrodzone człowieczeń
stwo. Z czasem okazywać ,poczyna także charakter, aspi
racje i wymagania, co jest nie tyle efektem edukacji , 
ile postępu uczuć wobec preceptora. W końcu bierze 
konwencjonalne uzbrojenie bojowniczek o wolność, czyli 
pantofle, i ciska mu w twarz, zamiast je grzecznie poda
wać do stóp. Gotowa wolej stłumić uczuciową skłonność, 
niż zrezygnować z niezależności i samostanowienia. Ale 
to niezupełnie prawdo. Równocześnie bowiem z jakże 
dobrze znaną nom niekonsekwencją żąda od męskiego 
partnera uczuć, adoracji, chce być wielbiona, doceniono. 
nagradzano, kochana„. więc zależna. Za tę cenę zrezy. 
gnowołoby przypuszczalnie z urzeczywistnienia w cało
ści swej koncepcji człowieczeństwa . Gdyby Higgins padł 
przed nią no kolano, Lizo skłonna byłoby uzależnić się 
od niego zawarowując sobie tylko status przedmiotu 
adoracji i deklaratywne uznanie jej ludzkich praw. I to 
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przy całej świadomości, że Higgins jest zbyt kostyczny, 
aby go można było w całości pożreć . W taki właśnie spo
sób w dzisiejszym realnym życiu pryskają wolnościowe 
ambicje kobiet (mężczyzn zresztą także) . Dążenia do nie
zależności i samorealizacji zbywane są w zamian za 
uczucia partnera i jego admiracyjne do czasu gesty. 
Liza wyszłaby za Higginsa, gdyby zechciał dla niej osza
leć. Dopiero później przypomniałaby sobie o swojej kon
cepcji człowieczeństwa realizując ją poprzez grę sił 
z mężem w małżeństwie, przypominanie mu a swym 
człowieczeństwie przez puszczanie się na boki, ujęcie we 
własne ręce życia potocznego Higginsa, reglamento
wanie zakresu jego suwerenności i innymi ogólnie zna
nymi sposobami. 
Profesor jednak, akceptując wreszcie udowodnione mu 
człowieczeństwo Lizy, okazuje odporność. Chroni swą in
tegralność osobistą i nie godzi na uzależnienie się od 
Lizy w zamian za uczucia . Jako człowiek primo - myślący, 
secundo - cierpiący no kompleks Edypa, tertio - pozba 
wiony szczególnego temperamentu erotycznego, quar 
to - mający naukową pasję, która może mu wypełnić ży 
cie samotnicze, Higgins nie ulega uczuciowej ofercie. 
Romans doznaje fiaska, gdyż w przekonaniu profesora 
ceno, jaką musiałby zań zapłacić, jest nadmierna. 
Autor sztuki zachwycony swoją bohaterką i zrazu stoją
cy po jej stronie, zda się racje Higginsa poważać, ak
ceptować i przyznawać im najwyższą wartość. 
Ostatecznie sztuka nie kończy się szczęśliwie. Liza odma
szerowuje, żeby rzucić się z premedytacją w ramiona 
bubka, który chętnie godzi się uznać ją za ósmy cud 
świata i adorować bez pamięci, świata poza nią nie wi
dząc. Ułatwi mu to brok innych zajęć oraz umysłowa 
kondycjo półgłówka . Takim to właśnie sposobem kobie 
ty ambit>ne zapewniają sobie dominację, niezależność 
uczucia i admirację równocześnie . Zoś szmaty wychodzą 
za intelektualistów typu Higgins. Profesor fonetyki skwa
śnieje zaś jako stary kawaler nad swymi aparatami. 
Pozostanie nieznośnym maminsynkiem i pochowają go 
jo,ko dziecko - piernik. 
Zarazem jednak sztuko ko11czy się pomyślnie, gdyż każde 
z tej romansowej pary -samo obiera swój los, dokonuje 
rezygnacji w imię przemyślanej koncepcji własnej po
myślności. A także dlatego „Pigmalion" ma happy end, 
że możemy się domyślać, iż gdyby Higgins i Eliza rzucili 
się sobie w ramiona przed spuszczeniem kurtyny - ich 
ze sobo ciąg dalszy nie byłby najlepszy. 
Równocześnie ten platoniczny romans spełnił się był do 
pewnego stopnia, gdyż jego bohaterowie dali sobie 
sporo . Profesor dostąpił poznania prawdy, że kobieto 
jest człowiekiem, on zoś sam też tym tylko, a nie Stwór
cą. Lizo zasię pozbyło się kompleksów socjalnych, pozna
ła swoje potrzeby i uświadomiła wymagania od życia . 
Nie mówiąc już o udoskonaleniu opakowania, którym 
jest dla ludzkiego towaru języ,kowa zdolność wyrażania 
myśli, społecznie o>kceptowone maniery, stosowne strojt:, 
kosmetyki i domywane cielsko. 
W każdym razie 63 lota temu Show przedstawił katalog 
damsko-męski dylematów, które mylnie uważamy za wla
ściwości naszej dopiero ep01ki, kiedy powszechnie już 
zostało uznane, że kobieta jest człowiekiem samoistnym. 
a mężczyzna potworem, że w stosunkach damsko- męskich 
nie można dokonywać wyboru idealnego, że nie mężczy
zno twarzy kobietę , tylko ludzie nawzajem się współtwo
rzą i że edukacja wspomaga ludZ!ką zdolność do zasta
nawiania się i odczuwania. A przynajmniej powinna. 
Cóż się zaś zmieniło od tamtych czasów, jeśli pominąć 
obalenie barier socjalnych i wyższą dziś oplacalność 
ulicznego handlu kwiatami? W życiu prawie nic, o wie!e 
więcej no scenie, gdzie podobne romanse aktorzy raz · 
grywają dziś w pozycji poziomej . 

Jerzy Urban 
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