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Zamiast streszczenia 

lon 11 tyn roku c ••• C>J11 "'- Poiny. ~ ,., ~'1ÓI 
" l!lilf(\; ~ lt't1'!90~""1 publ'tanoli• op.N.~ po 
P'n<h1-.eou 9'Xh C pt<) t\I p.Y ( Jf'\ICld fł om 1f1 sm 
ft!dttJ. ()i lłl „ ~ „ i.tli6't.-\4 pOI ą<~ ulCl\4 0.-•t 
~ ~ "4 pod por.'1 • I~ ~1CU90 ~ lO\I ,~ 
!eo Nb ly,-..xJ.rl.I l'..1 l:;ll)ł ~ ~~ ~4 lę
l}ł f1I \."ę ~ tw1'..1Ul ~V.119( dw• ger°..f4matić"N !n" 
~a HY; Sł tll M:j ~ 1 ~~ Flne<111~.ł. 
~ R!f,9JCtl 11.'1 tC\ 
W'd;. ~I: łJU"Jff I Ir"! /ł1 tif!l:unt ul>afttOO S.:<t• 7 - <łgi 

d!i'! ~rifl« tl it1 g„.,.., r.i ~ l)OI' ll14 en~ .1 r1"'5."!!Jłti • Jił 
JW~ lt;rdl ~f. m(lgll7fm "'ceń ..pro.-\lO/i\ P' ~ 
ni Clf1r)fClf oo '1Dbds.Jd1 Mógllrm ,_,: pt~2ł R oc: 
~~ ~"ł ClY"'~::l CDWl""'!/IJf"l'C~"°P' 
'• t; 1"21Cr.f' \..-uftrir 
Na~t~ntgO dnlol lwii!Clol IJ mtłd ~ \<ę u H~ Nalywa "~ 
Eliz~ Doo!.:tlP <tie• bra< u l1leqO ltlc~ stararllfl •'yrnt.'"'i Gor 
P1tkPI 19 •td.lguie fi\jifl~'>J tmrt"'* CtV po~1 ~ llllOd<i dlleW 
ay11y w domv OOjtl~ł"'J•> m~t· 1y1 , M l\ilra11 11'1 1\1 ftf1'11J!Xo, 
w o<łp11w1ed11 sly\!'I' t111d~ 
'"' tl;Jmo~ 1 Ir/ Pilll Q;I IWJllol /!">I \\ VOWI~ Utttnnrcd. IJatfł 

llYu<l't11mcd ro <lld m11,.. l>'•\'IOU N.111c:yl1·m llldwi( po ~ng11'łslu 
kopy umm•.1~1iich ,,,,11ont•r1„„ "'11rt~>'Jtf11'/ ueso p1ęk1wLł1 )di 
111J11r111e le>tem vodµorn1onr da 11'1/0 1topnio1 1ł /J<O kob1c1y zna· 
CJY/ot d/J mn.P 1~/P co ko/ki w p/oo, ~r~m 1rt. co >'<·\11'1. 1>11ekona-
111e, 1e p;Jdo~ ~ob!J•en1e ant """1; o mnir J 110 o ~lUYlme 
f'p1,"11e<JO dn ~ 14 11 • ~ n.1chod11 "J~ Eltł'f. l161y Jl'Sl snueo.mem 
Pi~ 0.1111 !IJ'1u• I} ~'~ VJnl.1/)'J~ gr011r:. ie wPlwttpolqę 
\lttlM> uriu ·I ąo 11'tl 1.11 O:Jtoo.•I i.ilrm Oool1aWa jego poclll()(' 
t.,l')lN. ~cmi •1ncrn 1.ł9001tir1qię'l.o!c'411dolnoi( do l :>m
promisu llool 11t.o 1TI1<1'10W'l(Jt poptt~ldl" n.i t(Jll lul'IA· h 
E~Jl<jl Elzy ~d \fe"' .uqm ti:mSllf I be.: ~~h P'l)· 
pomma t fW!f I ,nt ~ llltf od<ę\.) Ol<"NCl'jl\ł • ..,.. „ ira<')'Nfll 

m>:dzy pro!~ pJl "' ~ I Clll<lt'łll f)f ztll ~Jf&lm ~ 
i&tll. a Hi<]<J ~ rif ~ tt l.ąd.t oJ 'lltl ~o~"~;., 
6lm clfntrw\;jf ~ s:ą.1 ntrhO'.v~ ~ gł,~ "aflfl pr.t: 
<ll...it iir po: a• wec:« ,,,, 1'11.'<fSCU Gd,ir. l'IOll1a ~ 
~ ~ rol'11f • "" ~ IQ(tz łJ l!yVy z;,j;~ odW'ftl 
ZW1C! ~t~-- H~sll.l ~1Uzap:>•a: 

-
i 



i:wrv-v, "1~„ się.-~ l.tmf\" ~. :ac.ate 
Jtj w r,lll ~liazę Tltt - ,., Sj:l,J.,, Sl.łt1 Ml"'.~ n ttie pia
.,_ ~lllt• po ~ i:wrrbrlla pD\1 " ~ llll)C 1Jt1 dme,
s:„ Pflt~ dni Sb.Jw poprmal "' r"" tn"jS<ll na 1>11 1id'rr.1. 
Sol)' I M eł ltl. • rellO t.tt k.,,.,W,f okrT1• tm· to? M m.Jłl' 
• lhfflll' ot hrf 

~i.t) pUbfczriy egz.arnn odb)v.a ~ na "'v!o9a<h w As<on 
I lońay ~ Z początku fi u ~u)f się nay"' dama. 
ll)bi~ Jfdn<~ #ypolda 1 IOl!ry W«IJ<lC IO#lll)~O~nd•lic:2ry· 
mi OOO'o\lU~ ~ slo~m <o,all0fl)'lll 1111cw.ą IA1C2fllc. 
Alt r.a rim,-. '°4>'11f tym y,.ywahi,e pooiunu~ wrazr~. w ze 
<!Jłl;lii l ~ ~ "'Ml U.'OetU)f 
'-• l<l'I« Hqgr6 złb~ fl11ę na b.11 w a~• Oz~ 
na 1o1r19 ąd'1 ~131t. ~Jl' s~ ~ zar11.iu I wlOudu podltN 

Oa.;ra...'JJt '-'°°""' ~ f10łnSjł..W 1 \nobi l:łf Pilt\fgo. 1(16<) l u„a 
!Jl N SPOSób. w J<t~1 ~ ptl')' n m w)'Sl.I ... „. boeitl' fl za .wychowa
ną w Anglo•~ fB4 ~l(ZlllQ•~· . 
Ola H199111Sa 1prawa dobiegła korlca f'rzy1mu1t l.nk.r,..1t gratul.r 
Cjf Podtnng.i I slu1by, na Eb( Ntomiast riawe1 nit lWraca uwa91 
W lońeu doctlod11 do awantury, po lc\órtJ Eloza opuszaa dom 
piofr10ra Pomewaz me wie. dokąd ma •~ć. F"ddy'emu, k1óremu 
w mkl tez 11nywd głowę, kaze się 1.aw1eSC na Coveni Garden. 
Spoty~ tam ojca. który p1zeobra1ll się 1ymczasem ze Smiedarza 
w ąemelmanu .. 
Higgins 1es1 zaskoczony udeatą Eh1y Co gor11a. not moze so
bie bez niej poradr1c Gotćw JtS1 klgać 1ą p1zez policję w końtu 
jed11.1k odNJdu~ rgubę w domu ma:Jci l~ 10 1po11<inie pagal'ila 
l'!SIOt 1)1~ę. ~a gdy doNiadu)t' \~, te Elllil za'TI>erza 
"'tl~ ,. "~ 
~on•!on-1 1 „1dtttj v.f;icJ do domu Briil: ru• Ił!. 1om naw·1..ia 
fonog«IM, by (ho( poWcha( ,., gl<xu S~d„ ,,,~ wodząc, 1•k u~ 
U 11<1!' W drr.o.lieh Shf .,.~ SO "''X'*rlvtfy fo>o.. SO ll!mb/t d:<· 
~ - "'°"'1 do siebt Eliza ..wytąaa •p.ira1 I 11111/ttd "'t IKt '"" 
"'ttd> btlo<t- I <~ you knov. • Hoggins ~IUfP 11ę w UW!e 
le.i bbski, bo; rOlfSmiać się <;lo!no. f>O'W.K 14"' ram Oli<) a~ milczy 
Ooptn> Po chw1ł1 P'f1a Elrla, whfrt Jtt my 1łpllffl' 



Sto" b6lO'ld, 1n•n• nlSlO<.a, n·eodmlennie JY.JtiągaJilca hlltona Tę 
atr•ft)1no!l potw1erdw l11eut.11 ~wiadczaw '"' ~morfoiy, 1•· 
kir pr>~" S21!!'<3ch plękn•/(11 I "'Jll(e W na11t><llfl posiaci b..t 
ID 1dprwne gitdi mil Z<lptwne. bo~. w 1•l1r1 do .as~ 
t.l~. I w 1a~1tJ nal'l>'Cl 14 zna11y, '"Sll.l lj)O(J rylca Ow<diulla 
~lew•r po !Vl•Vyd>. qll!ckich .olegath r~1ego w111uo.ia 
,.....,. 1 sl~wa p1®'·taly Zi)ie(fw1e sk~pe wz.-.anb. ro G•ecy \ 
111",'Slol• 1 1'1Y9Mlywali o Pig'11af<l<'•„ lfgo na dobrą '!l"IWę nie ~ 
w1errry W •tl.l<f Ow101usza ;N to h!Stona kla1owna, d>O< p;kilnt-
na ' P•lł>YIOUta. rrafiamy"" „. w dltes1ą1ej L-.s•ędte ~l&mońoz 
Je11 to, 1<>t wuvscv wiedzą, k"i:ga CllX>'N>adaJ.:tUl o lu..ch Orieuru, J 
Wk 1ak w memaici ~ leucie '31ęga nast~ Relaqa o l'lljm;i~in~ 
"" tatem status"'"""' wt~on~J w 1oną .,, ·~opowie~. • P"l".via 
"<: w chwili, gdy Ońe1isz :truJzony bezs~ulo:<iną wyorawą do 1„1.11a 
tmaltych. 1ut po il<l"tOl!lej .Ila!•• m<llionlJ, pown-a..,ia odvmn•• 
iyl il<>l ~·et l zeby w tej dttj'!J! mocniej lłe UlWlt'fdl(. koncenu 
1• po Iw~ to z aną o lo1ad'ł Hiot}'1•a - ui<Ochanego A!>o'iana, 
polm•e1tn1e 11-'2•m•enoon~o w wonny kwiat. to 1 matab<esi<ą 
o P19rnallon•e, l1'lfl w f(>go 1•laq1 ma rys-, p•!W(>rsy1nego 
nwioglna Owidiuu n"J(ly nie był a11101em s.>tolnym Na 
''IYP"'nie nad Morzo <iatne 'w•nv 10>!.ll !'Jl za inne 
iialhidnwa lnie w1omy, fał'i•. 111.ld 1ym p11.1noem uaenl 
glowią ~ cd dwu 1%i~cy l<IO, lotri his1011ę P.gmaioo.1 
1Jlna1 pl'W!>~ za e>:.s11awaganqę. ®r.l tilt nie mog~a !Ul 
mu pogo~! oporni 

Pąnalion nie lubi le>WI. Uo1ka 1th, !"li pllłlMany, 
ie >ą \vystP,pne i klamll'Ni >onit>l·•at 1rdnak !le lro'ł 
samorr><>l(. 1mb1 w koio !loncwtt poMa( kobiety 
I 'N l)'m dl'f„ •W}Ch 1ąk ~fl'lle Się Z3k0· 

chu jo „ POOaas lwięta Wenery, '•~ll 11ę p10· 
>IC bogonię, by rru li.i. za lMę goll7"Y pos.i9, 

cttiumea virgdt iM9' ~ ll'df o ..i~ tatą ,.Jl. 
pcąg;" {.simifis mtiJ f"but1wei ~\•env:, pQ1rnlł 
1• v, czym rzeu, a pon~;;az go lub , orywia 
figc1ę U Ow•dtusza Gai.li.. nie tyl-
ko n•e • .,.,..,. "ę 1o.s1cze Gal.l•Cł. ale 
w ogóle "'' ""' iJr-Lenia. Pi9'!1ill""' r•I n.e 
l<'lt rz~lblarzem, l'f'~o. JJ~ Si~ na'err do-
··wll.11 krolem C)P'U Podobnie J•S1 "' 
~"'paru iOn)•<.h wer>Jtn"" H.l pei.vno taś •,v tC>1. 
w my;i lc!O•ej P1gmalon zakod\al się 
w sarr.e: bog1n1 Pornewaz ta z-.a n•_ w śwte· 
cie "" tncSł me się odda<. Wi"ttlb1ł 1eJ 
po'><jg, ul>ttl llł coslanlu I DO(y S'\' no-
dt~. pOkl Wen.is i>e zlitowala się 1ech;l. 
1 •it wcieli•a w ~9 ocf~.Y6L'f 90 dl.i 
rvopOJnaki jako Gal••"'I 
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'""ll><rmii ~ ~ - „ l':~otJ G.lll!to '-.... 
5'CIC>ł 116}). ~ mew~~ 4J!o b.ld1'! 11•~~ uo 
lfgO CO "l~wl' ~ l'!O bo I Jolia i.tio do\l lllolłł ~ \cbotty 
f1!0 l f •>Ji< I lą\; •lftitO<a. I li l"'lQł o\Odo"IOl>tC)Q n.J IJ-1 ~ 
cię llłtom..,>1 1n.1 Owldiw ldm. gdN c1y,tlł01ot cytuit Wtl!a z •f<Juły 
J u~ '~' n.1 p•l)1wo11oś( Wl(\'dl,wte pom1jłnt tu m1;oowl(lt, w Sv.lt~• 
kl<lly.h r19m.illon ołlazv1e się n1ek$wtn<1ona1n,.,., byl molt. alt,,. pew 
no nrc~wtstionowJnym gwaklaeltm ... Supp~. l•k I le110 ukrywa,~cy si~ 
pili) pi~udonlmem .11ys1okratyany lrbrec1>t.1, tez n1u '"" httyny rtspttlu 
oni wobtr Mulowego bohalfl\1. ani ~o v,ybłinl<I dni9K'~ po Pi~IM/ 
"fito„ OlttnlM<ll• ant)'Qnt1o~e,11otlno!o ~,.ma go IÓYł
"'°""' fi .... „ '°'""t Glla!N JoO•' ft'lllOóhó~~ ~· bow<f!!I l"'łOO 
MUjll Ktncm1 M"tlt „ dgmj., -.~·I':~ f90 "'ldli z l~ifVO 
l-~oeg:~·~ 

~~IOccłlmf90 ~v.: u~ 11'1QłX!n" 
··~~ClOrł~~ Mł'MWt 
iro.'luord'*"*'° ..,-, ~ im<:"..in, b • bn..-cti Ctione 
~ • ~Gł „ dllffcb. „ IN<b. lblm ~ 6or.i (~ 
~ 1t>t 'ł<P'lf'll - c1 ~ r~~ n p.m ~ ~ 
~ ł 0..iltu M Ml~ S 9'1iJr~ fW'i Nlł.:m.1\1 ł)~ ...,..~ 
)«: ~ ~ ~. rua ~!>W. d.11• .i- dit lllllUr>tr>a 
tt uww "' u drarNIWIJol ~yu•ri ~" lt 1f<10 lllulw pO•Jsza 
1\tOrnt kwt!>llf dydakl'jtlllf MllSl~ PtXhw;ll( Ilf wy1n~1t z dum~ 
w P11ed.,,ow1e 1r Pigmalion odnosił 11i.byw1lr <tJlttlf w Curople 
' w A•ll<'r)'t'c /'Olnocnt'f. Sztuka ta )tli do g~bl 1 rotmy11mc dy<IJ41)'(Zna. 
a I~ 1rm61 uchodti „ lak sud>y. tel tOllOIJ. fJU(dln I~ meo1lom co IO 
1l11tu411l.1al.Jt IJ<lpvg1, te dz.tlo Sllukl pod 1~d11~1n POIO/( m fllt mort 
t>r( dydakl\'CllH' lymqa.sem Ul ~łvtdl 1p11~~ł i·~ '"<'Ił tw'~dlf•<f!. it 
1.ttou "" "'°"' ~"""' flit pliy ~ o1'11«1>t ~I two t.i• 1<> C1"IO ua;' 
w„ lłl< *'ldorna. bt' ._....,.,.., umtrv.łlellm plOłl!tn>O'„ ~ 
S«.a! --- Jil IJSll. - ~ t1 lllf cd<!"' fi..-. ~ 
-w!r'lhiN<wl~ . ~~IN ~~-eh 
Anj1 "'--a~~- l'i ~ ' I Oil ~11.1 ~ 
~ ""f*r.l.:Sl>l)- ."90 ~ ll'I' JC.')ł IPQl(ib ~ 9t 
ro I ruPll. ~„ O)'~ :t llll:'G ~'l ,„„~ I~ la 

-·~ „-(2\~ fin!»~ 1r„~"Od 
~--·.l~S:Z--"'t 'l.11'A>•".ls«M}byld~'"~ 
t.llf Podobr'4 rr.tłl ··.,...,_'U. n z.a ł>«;/!lę rcrrw t-., •nąt •~1'<:1ar•ę 
-~pt •\lęltlol T~m zda....,. y,,„. ~ udlł;V O•ll\O ~· 
I "•n\lor'!WC!t ld.J'lat, ~ l<aldf<Jo d..a 



I 1rmu ?Jaw>Slu polwlęcona 1est s110!4 w 1•1 p1urw<1•1. ""19'naltle1 we1 
SJi. Po nie1 ~j.lwit, •ię 1•<1ac lrl'f JłWl(' I* preylro~o sP<X)tal1 d.JIO<d 
od ••mego pOCl~ll.u Ali w pierwsr.e1 '<'illlliłCp . 1:torc1 prem1eta odbyta S>ę 
11kwcmia 1914 Jol.o."" l1órej Ęh1~ gra~'"' Paul<k Cambell, llerbe<t 
Bttlbohm Tr ee. który~ w roli ll1gg1n>a, a pay rym hyl produreoiem 
~llu. wpadl na pomo;J l bukiolem. l:tOry wręaal Elillt n• konie< rnu 
Io, iakbt S<J<Jeru14( poa4MłdalsuJ romantyWlt! hos!On Snowa wprawllo 
IOV\1 funę. 

Gdy 1ol. J>hlnie1 vr)rlawal P19maf..,..druk-em, próa P1zedmcwy dol<ta.yl 
1eszae humor't'l\'(Zny l'.iąg dalszy As „.~ ~ .sren iarer on - IO poerwsze 
zdąnle P11l'O"""'l'- l'yt)malloo ri""'11. nor~ ptPlace, 001 J 5"1'"'· Clą<) 
d~y nalom1ast Za<:J.y'la się mn·el Wl(tej tal me mo fJ<Jlrlt~y ~;r 
n.a dals2e90 aągu te! hist o•" n.i 1ffl>/e. r1„ by.oilf lei porrtrby ci~gn'i'(id 
lt/ opowlfici. gdyby Oo(' IO. le wyobrJinię naSl~ ClffJdO ru1/.n1w1-
' vz.łlelnrtnie od MOl!)'mt<>tu nlo1yrh swę$11w){n 10IOllCZ•ń. w ja/Jr; ob
lirUJ• (Of!WRS</WJ nlfllPOoffilił. Ot61 h1SIOf/a flll)' Doolrlbe. kl6rq ""z;va· 
Iem ~. pon1eivaz PQelSlocnmt bcha•erl:i ~ $iC mem.11 
nlewia~. ~'st w svmre dost poioolrra rakle przeobtah!ma ormllo 
wiele e~arydl. amOirnyc~ ml0d)<!l lalue1. Pomimo ID pmr6Uli 'u
d/le doszli do •V!ll'.JSiu. te nielJ()ltonnl• "1'.J>ldla ona poJlvbJ{ bohd1rl<11e,1 
historii 01ói rak„ pos!.IW>lnie sprawy j!'Sl 11<1' do P'iY/edil . llai<i ~·~ 
n.~ moze p11e1kodz„ dal!.!• perypetie boh.wilw szwkl Jak. j.lk ulozyly ~ 
.v Wl')b<a1n1 >amrgo auuxa. 

Pai~ lat pclm~ u diiw1 Shawa S&Mlol' n1eiak1 Gabriel Pas;.:.i Pasail flik 
go wspor!>ona Alan Jay Ler!'fr, bjA to !Wmun, kra1y uwout Sif Ja W~gta . 
• kt61) •>wlądal "'! p1tybyll l Hm.->ldfelw ... uy Qe(Zyw.!oe rozb101l 
Shawa v-~"ZTianit:m. lt ma ws1ys1klego rapce'I' 1edenaic1e s!yiogćw. a.y 
tei ująl 90 urm rmym. nle wiadomo WalrnejSlt 1es1, le 1ego """""USl 
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haw. póki żył. a pożył do1950 roku. póty słyszeć nawet nie chciał o prze
róbce Pigmaliona na libreno operetki czy musicalu. Wystarczyło mu do
świadczenie z Żolnierzem i bohaterem (Arms and rhe Man, 1 898) i to. co 
zeń wyszło w operetce Oscara Strausa Der tapfere Soldat (Wiedeń, 1908). 
Jeszae w 1948 roku pisał do Pascala. że kategorycznie zabrania takich 
nadużyć. Jeśli Pigmalion ze swoją muzyką stów nie jest dobry dla twoich 
zna1omych, to muszą mieć nadzwyaajne talenty. A wtedy powinni raczej 
spróbować z Cos1 fan tune Mozana ay z Wielką księżną Offenbacha ... 
Dziedzice pisarza nie stawiali JUŻ, rzecz jasna. przeszkód. Nie mieli też 
nic przeciw zmianom. Jak wiadomo. Shaw dopisał do Pigmaliona epilog 
i wstęp. Lemer w Przedmowie do My Fair Lady kwituje je w bezceremonial
ny sposób: Pominąłem wstęp, bo zawane w nim informacje odnoszą się 
bardziej do Pigmaliona niż do My Fair Lady ... Pominąłem tez dalszy ciąg, 
ponieważ Shaw wyjaśnia w nim, dlaczego Eliza pozostaje z Freddym, a nie 
z Higginsem. a ja - niechaj Shaw i niebiosa zachcą mi ro wybaczyć - nie 
jestem pewien, czy on ma rację. 
Rzecz w tym, że tak zmienione zakończenie zmienia wszystko, także sens 
sztuki, czyn iąc z niej wariant historii Kopciuszka. to jest akurat to, co zda
niem Shawa było niemożliwością, nawet jeśl i garden party w ambasadzie 
to coś równie atrakcyjnego jak wspaniały bal. Slabi ludzie- pisze Shaw we 
wspomnianym sequelu - pragną malżeństwa z silnymi, którzy ich zbytnio 
nie przerażają. Wiedzie to częsro do pomyłki, którą metaforyanie okre
ślamy jako potknięcie kąska. którego nie da się strawić. .. Kończy nato
miast rym, ze slabsza strona albo dostaje odprawę, albo staje się krzyżem 
pańskim, co jest jeszcze gorsze. Ludzie, nie tylko są slabi, ale jeszae tępi 
i glupi, często popadają w rakie opaty. Wobec takiego stanu spraw, co 
zrobi Eliza niemal na pewno, mając do wyboru Freda bądt Higginsa. Czy 
wybierze życie polegające na podawaniu Higginsowi pantofli, czy też ta· 
kie, w którym ro Fred będzie podawać jej pantofle. Co do odpowiedzi na 
to pytanie, nie ma wątpliwofo. Jeśli Fred nie jest dla niej odstręczający. 
a Higgins nie pociąga jej w stopniu zagluszającym wszelkie inne instynk1y. 
ro Eliza. jeśli w ogóle wyjdzie za ktoregoś z nich, to za Freda „ . I rak rze
czywiście postąpi/a ... 



George Bernard Shaw 

Anglicy nie mają zadnego szacunku dla swego 1ęzyka i nie uaą dzieci po
prawnej mowy. Nie potrafią też p isać onograficznie, ponieważ to. czym 
mogą się posług iwać. to przestarzały, zapożyczony alfabet, w którym jedy
nie spółgłoski , a i to nie wszyst ie. mają ustaloną wymowę . W rezultac1 
nikt nie wie, jak naprawdę ma brzm ieć to, co czyta. 1emożliwe jest również, 
by Anglik, kiedy otworzy usta, nie wzbudził pogardy u innego Angl ika . .. 
W większości europejskich Języków wymowa jest dla cudzoziemca dostęp · 
na poprzez to, co widzi czarno na bia łym w zapisie; angielski jak i francuski 
są językam i fonetycznie n i edostępnymi nawet dla Angl ika i Francuza. Po
trzebujemy na gwah jakiegoś entuzjasty-fonetyka. który mógłby odegrać 
rolę reformatora w tej dziedzinie. I dlatego właśn ie takiego człowieka zro· 
biłem bohaterem popularnej sztuki ( ... ). 

Na pociechę tym. których martwi 
ich gminny akcent 1ako przeszkoda 
do objęcia wyższego stanowiska, chcę po· 
wiedzieć. że przemiana. jaka za sprawą profesora Higginsa dokonała s ię 
w kwiaciarce ulianej, nie jest ani niemożl iwa. ani niezwykla . Współcześn i 

córka paryskiego dozorcy może zaspokoić swoje ambicje. grając na scenie 
The3 re Fran~ai s ro lę królowei hiszpańskiej w sztuce Ruy Bias. przy czym 
wśród wielotysięanej rzeszy mężczyzn i kobiet jest tylko jednym z przykła · 

dów osoby, która pozbyła si ę na leci ałości gwarowych i na nowo nauayła 
języka . Nasze sklepowe 1 pokojówki z West Endu są dwujęzyune. Ale ię· 
zyka należy s i ę uczyć w oparciu o wi edzę. w przeciwnym razie ostatea· 
ny rezultat u aspiran a może okazać się jeszcze gorszy niż stan poprzedni. 
Przyjemnie) się słucha zwykłego języka slumsów, niż wysilków tych. którzy 
nie mając pojęcia o poprawnej wymowie, usi łują naśladować plutokrację . 

Ambitne kwia iarki. które przeaytają tę sztukę, nie powinny wyobrażać 
sobie. że wystaray malpować wymowę dam. aby być wziętym za damę. 
Nie. uszą się uczyć alfabetu na nowo, inaczej niż dotąd, i pod kierunkiem 
specjalisty. bo malpowa iem wystawią się tylko na pośmiewisko . 
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Gustaw F. Steffen 

Trudno przejść choćby parę kroków ja kąkolwiek handlową ulicą Londynu, 
by się nie natknąć na dziewczynę z koszem kwiatów, a już zupełnie niemoż· 
liwe jest, by od razu nie dostrzec, jak bardzo różnią się one od pozostałej 
populacji płci żeńskiej. 

W ich zachowaniu, choć do cynizmu nic ich przecież nie zmusza, nie ma 
śladu tej konwencjonalnej przyzwoitości , która wszędz ie poza tym tak 
znamiennie cechuje brytyjskie kobiety. czy są to szwaczki, czy księżne. Ich 
odzież, niechlujna, porozdzierana i brudna. ich prostackie ozdoby z miedzi, 
opalenizna i rozczochrane glowy - wszystko to sprawia, że bardziej aniżeli 
Angielki przypom inają Cyganki. 
Nieszczęśnicom tym brak wszelkiej oglady i wykształcenia, których po· 
wszechnie oczekuje się od cywil izowanych istot. To analfabetki. Nie umieją 
ani czytać, ani pisa ć , nie wiedzą też nic ponad to, że od rana po późny 
wieczór muszą pracować, aby zarob ić w tygodniu choć parę groszy, oraz że 
m1U szą dobrze uważać, by w pewnych okolicznościach nie dać się przytapać 
przez policję ... 

Strangely enough, the flower seller. as a rule, has no love for flowers. She 
knows thac her cuscomers like them, and appreciace a well-arranged buc
conhole. but where the great arrracrion fies she herself cannot understand. 
How seidom you see a flower girl wearing a flower' That her małe asso· 
ciates should be insensible to the charm of their goods is less surprising. 
Probably che only personal use a coster ever made of a flower was to puc 
the stalk in his mouth and chew it. 

Montagu Williams, Down East and Up West, 1894 



Ovidius 

Quas qu1a Pygmalion aevum per crimen agentis 
viderat, offensus vitiis, quae plurima menti 
femineae natura dedit, sine coniuge caelebs 
vivebat thalamique diu consorte carebat. 
interea niveum mira feliciter arte 
sculpsit ebur formamque dedn, qua femina nasci 
nulla potes . operisque sui concepit amorem. 
Virginis est verae facies, quam vivere aedas. 
et, si non obstet, reverentia, velle moveri: 
ars adeo latet arte sua. miratur et haurit 
pectore Pygmalion s1mulati corporis ignes. 
saepe manus operi temptantes admovet, an sit 
corpus an illud ebur, nec adhuc ebur esse fatetur. 
oscula dat redditque putat loquiturque tenetque 
et credit tactis dig itos insidere membris 
et metuit, pressos veniat ne livor in anus, 
et modo blanditias adhibet, modo grata puellis 
munera fen illi conchas teretesque lapillos 
et parvas volucres et flores mille colorum 
liliaque p1ctas pi las et ab arbore lapsas 
Heliadum lacrimas; ornat quoque vest1bus artus. 
dat digitis gemmas, dat longa monil ia collo, 
aure leves bacae, redimicula pectore pendent: 
cuncta decent: nec nuda minus formosa videtur. 
conlocat hanc stratis concha Sidonide tinctis 
adpellatque tori sociam adclinataque colla 
mollibus 1n plumis, tamquam sensura reponit . 

Owidiusz 

Pig malion znając kobiet przewinienia, błędy natury kobiecej skażonej , jak 
mniemał . nie mial żony i żył w samotno~ci. 
Pewnego razu wyrzeźbił z śn ieżnego marmuru posąg wielkiej piękności . 
Nadał mu kształty tak nieskazitelne, że nie dorówna im żadna kobieta. 
Twarz mlodej dziewuyny cała zdaje s ię iyć i oddychać. 

Artysta sam zakochał się w swym dziele, napatrzeć się nie może jej 
piękności. 

Czasem wyc iąga d loń, by dotkną~ i sprawdzi!'., r:zy jest z kamienia. 
i nie śmie sam przed sobą przyzna!'., że z kamienia. 
Całuje marmur. Zdaje mu s i ę, że marmur oddaje pocałunek. 
Przemawia do posągu, obejmuje, wierzy, że smukłe palce go musnęły, 
Dotyka ostrożnie. by nie skazić p iękna. 

Czasem przynosi jej podarki tak miłe dziewaętom. muszle, perty okrągle. 
Ptaszki, różnobarwne kwiaty i lilie, malowane pilki, 
bursztyny z łez zaklętych w drzewo Heliad. 
Ubiera ją , na pa lce przymierza pierści onki, 

Naszyjniki na smuklej szyi zapina, wiesza na uszach ko czyki, 
Na piersi drogi kamień. Jak piękna jest w tym stroju! Żoną ją nazywa. 



Festa dies Veneris tata celeberrima Cypro 
Venerat, et pandas induaae ornibus aurum 
conciderant iaae nivea cervice iuvencae, 
turaque fumabant, cum munere funaus ad auras 
cons11tit et timide'si di dare cunaa potestis. 
sit coniunx. opto. non ausus' eburnea virgo', 
dJCere, Pygmahon 'similis mea' di it 'eburnae.' 
Sensit. ut ipsa s is aderat Venus aurea festis. 
Vota qu1d 1lla vehnt et, amici num1nis omen, 
Flamma ter accensa est apJCemque per aera duxit. 
Ut rediit, simulacra suae petit ille puellae 
lncumbensque toro dedit oscula: visa tepere est; 
Admovet os 11erum, minibus quoque peaoral temptat: 
Temptatum mollescit ebur positoque rigore 
Subs1dit digitis ceditque, ut Hymenia sole 
Cera remollesc1t traaataque pollce multas 
Fleaitur in facies ipsoque fit utilis usu. 
Dum stupet et dub1e gaudet falhque veretur, 
Rursus amans rursusque manu sua vota retractat. 
Corpus erat! Saliunt temptatae pohce venae. 
Tum vero Paphius plenissima conopit heros 
Verba, qu1bus Veneri gretes agat, oraque tandem 
Ore suo non falsa premit, dataque os ula virgo 
Sensil et erubuit timidumque ad lumina lumen 
Anollens pa11ier cum caelo vidit amantem. 
Coniug10, quod fecit, adest dea, 1amque coactis 
Cornibus 1n plenum noviens lunaribus orbem 
lila Pophon genuit, de qua tenet insula nomen. 

Nadeszlo św ięto Wenery na całym Cyprze obchodzone u roczyście, 
Jalówki ze zleconymi rogami padają na ołta rzach, dymią wonne z1ola, 
Pigmalion do ołtarza się przybliża, dary składa i prosi nieśmialo : 

- Bogowie. jeś l i wszystko u czynić możecie, dajcie mi żonę piękna jak posąg. 
Nie śmiał przecież prosić: Dajcie mi posąg za żonę. 

Wenus obecna w kadzidlanym dymie świątecznych modlów wysluchała prośby 
a znak przyzwolenia trzykroć buchną! płomień z ołtarza i wybłysnął w górę. 

Wraca rzetbiarz, spieszy do swojej dziewczyny z kamienia, całuje. 
Czuje ciepło ciala . Znowu całuje, do piersi przyciska. 
Czuje, że kamień mięknie, lagodnieje, poddaje s i ę dloniom. 
Jak od promieni słońca miękną woski pszczele, 
Dadzą się w palcach lepić i kształtować . 

Pigmalion zdumiony nie śmie uwierzyć, a pragnie. by złudzen ie trwalo. 
Znowu bierze w objęcia, obejmuje z trwogą. 

Tętn ią pulsy w jej żyła ch, am ień stal się cialem. 
Więc d ziękuje Wenerze szczęś liwy. Dziewczyna rumien i się , otwiera oczy, 
widzi świarto. a w świetl e twarz ai1ysty. Sama bogin i błogosławi 
zaślubinom . a zaledwie dziesiąty raz odnowi! się ks iężyc -
syn przyszedł na św iat. 

Jego imię - Pafos - przyjęta cala wyspa odtąd Cyprem zwana. 

Przekład Anna Kamieńska 





J. W. Goethe 

Es war einmal ein Hagestolz 
Der h1eB Pygmalion 
Er machte manches Bild von Holz. 
Von Marmor und von Ton. 

Und d1eses war sein Zeitveneib 
Und alle seine Lust; 
Kein junges schtines sanftes Weib 
ErNarm e seine Brust. 

Denn er war klug und furchte sehr 
Der Horner schwer Gewicht: 
Denn schon seit vielen Jahren her 
Traut man den Weibern nicht. 

Dach es sei einer nach so wild, 
Gem wird er Madchen sehn. 
Orum macht' er sich gar manches Bild 
Von Madchen jung und schtin. 

Einst hat er sich ein Bild gemacht, 
Es staunte, wer es sah: 
Es stand in aller Schtinheit Pracht 
Ein junges adchen da. 

Sie schein belebt und weich und warm, 
War nur von ka tern Stein 
Die hohe Brust, der weisse Arm 
Lud zur Umarmung ein. 

Das Auge war empor gewandt, 
Halb auf zum KuB der Mund: 
Er sah das Werk von seiner Hand, 
Und Amor schoB ihn wund. 

Er war von Liebe ganz erlullt, 
Und was die Liebe tut! 
Er geht, umarmt das kalte Bild, 
Umarmet es mit Glut. 

Da trat ein gu er Freund herein 
Und sah dem Narren zu, 
Sprach: "du umarmest hanes Stein, 
O Welch ein Tor b1st du! 

Pigmalion 

Żył sobie raz stary kawaler, 
Pigmalion miał na imię . 

Rzeźbiarzem był . Postaci szpaler 
Stworzył w marmurze, drewnie, glinie. 

Tak spędzał a as. W tym znalazł smak. 
Sens, pasję , wdzięk i radość życia 

Kobiet się bał biedak ów ak, 
Że lęk nie żar auł w piersiach. 

Bo mądry był, więc bał się, drżał 

Że mógłby dźwigać rogi. .. 
Kobiecie wierzyć? Popaść w szaP 
Tego od iekćw nikt nie robi. 

Lm nawet dzikszy typ niż on 
Pragnie widoku kobiety, 
On też go pragnął, więc rzeźbił wciąż 

Posąg i zgrabnych dziewayn. 

Ai. raz wyrzeźb ił postać cud, 
Że sam osłupiał z zachwytu, 
Gdy ujrzał przepych piersi, ud 
Postaci wykutej z granitu. 

Z zimnego głazu bił wprost żar. 

- Zadriała ! To nie do pojęcia ! -
Te piersi, szyja, łono, kark 
Kuszą. by chwycić w objęcia. 

„A te na wpół rozwane usta. 
Ta rozkosz w oaach, stuporl" 
Zachwyt go zdiął 1 żądza pusta, 
I wtedy strzel ił doń Amor. 

Zakochał się i stracił głowę, 
- Jak miło~< może zaślepić! -
I wziął w ramiona chłodny głaz 
By tulić go i pieścić. 

Na tym zaskoczył go stary druh, 
Popatrzył nań jak na szaleńca. 
- Nie widzisz. że to kamień, glaz7 -
Szydził zeń jak prześmiewca. 



Ich kauft'ein schónes Madchen mir, 
Willst du, ich geb' dir sie? 
Und sie geffalt gewiBlich dir 
Weit besser ais wie die. 

Sag', ob due es zulrieden bist" -
Er sah es nun wohl ein, 
Ein adchen, das lebendig ist, 
Sei besser ais von Stein. 

Er spricht zu seinem Freunde: "Ja". 
Der geht und holt sie her. 
Er glUht schon, eh' er sie sah, 
Jetzt gli.ihte er zweimal mehr. 

Er atmet tie!, sein Herze schlug, 
Er eilt und ohne Trau 
Nimmt er - man ist nicht immer klug -
Nimmt er sie s1Ch zur Frau. 

Flieht. Freunde, ja die Liebe nicht, 
Denn niemand fl iet ihr reich. 
Und wenn auch Amor einmal kriegt 
Dann ist es auch mit euch. 

Wer wild ist, alle Madchen flieht 
Sich unempfindlich glaubt, 
Dem ist, wenn er ein Madchen sieht, 
Das Her.ze gleich geraubt. 

Drum seht oft Madchen, kusset sie 
Und liebt sie auch wohl gar, 
Gewóhnt euch dran und werdet nie 
Ein Tor, wie jener war! 

Nun, liebe Freunde. merkt euch dies. 
Und folget mir genau, 
Sonst straft euch Amor ganz gewiB 
Und gib! euch eine Frau. 

Wiesz. mam u siebie n iewoln icę, 
Jest piękna . Chcesz, to bier.z ją. 
Ma cudne dało, gladkie lico, 
Wierz mi, jest lepsza n iż to! 

„No. powiedz tylko, zgadzasz się?" 
- Druh chciał to styszeć odeń -
„Cieplutkie cialo milsze jest 
N 'ż najwspanialszy kamień". 

Odpowiedż brzmiała krótko: Tak! 
Druh przyprowadził dziewczynę. 
Pigmalion zrobił się jak rak 
I jak z komina miał minę ... 

Z bijącym sercem, chwytając dech, 
Nie baaąc na nic, wziął dziewczynę ... 
Z rozsądkiem mężczyzn już tak jest 
Albowiem wziął ją ... za żonę . 

Nie uciekajcie przed miło~cią, 
Od tego uciec się nie da, 
Bo ·edy Amor trafi w was str.zalą , 
To koniec, to wielka bieda. 

A dzikus, co od kobiet stroni, 
Plotąc. że to nic dla niego, 
Naraz na amen serce gubi, 
Wystarczy buzia niczego. 

Zatem poświęćcie im wasz czas! 
Całujcie choćby i pól dnia! 
Wtedy z pewnością nie spotka was, 
To, co tamtego durnia. 

A teraz. przyjaciele, muszę 

dać wam pr.zestrogę, oto ona: 
Dotknięty Amor ostro karze, 
Zamiast rozkoszy jest to żona. 



E. T. A. Hoffmann 

Olimpia ukazała s ię w ubiorze bogatym i gustownym. Podziwiano piękne rysy 
jej twarzy i figurę . Osobliwie wygięte plecy i talia cienka jak u osy świadayły 
o tym, że jest zanadto ściśn ięta szn urówką. Także chód jej i ruchy miały w so
bie coś jakby ściśle obliczonego i nadto jednostajnego .. . Rozpoczęto zabawę 
koncertem. Olimpia dała się naprzód słyszeć w grze na fortepianie, w czym 
okazała biegłość znakami ą. następnie odśpiewała brawurową anę głosem 

czystym i dtwięcz ym ja szklany dzwoneczek. ale nieco ostrym. Nataniel był 
zachwycony ... 
Ucalo al rękę Olimpii, pochylił się, jego płonące usta dotknęły warg jak lód 
zimnych. Podobnie jak wprzódy, przy pierwszym ręki dotknięciu , mimowolnie 
przypomniała mu się legenda o martwej oblubienicy; ale Olimpia namiętnie 
przycisnęła go do piersi, a usta jej zdawały się rozgrzewać w pocałunku . .. 
Natanielowi najzupełniej wyszlo z pamięci , że była na świecie jakaś Klara, któ
rą kochał. Tym bardziej ietrzeli mu z głowy matka i Lotar. Już tylko zył 
dla Olimpii, poświęcając jej wszystkie niemal chwile, nieustannie jej tylko mó
wiąc o swojej miłości, o dziwnym ich dusz powinowactwie, o nadziemskich 
wplywach .. . Wszystkiego ego Olimpia słuchala z najw ęk.szym zbudowaniem. 
Wreszcie powyciągał z teki wszys ko, co kiedykolwiek w życiu napisal: poematy, 
fantazje, szkice, powieści, pieśni; cały ten zbiór szpargałów godzinami niezmor· 
dawanie czytał Olimpii. Przyznać na leży, że nigdy nie miał tak cierpliwej slu
chaczki. Ani haftowała, ani robiła pończochę. ani wyglądała oknem, ani karmiła 
ptaków, ani bawiła się z pieskiem, ani z ko em ulubionym, nawet nie kręciła 
w rękac ścinka papieru, a jednak nigdy nie potrzebowała kasłać w sposób 
przymuszony w celu ukrycia ziewania. Krótko mówiąc, całymi godzinami, sie· 
dząc bez ruchu, patr ała się tylko oczy swego kochanka, a wzrok jej za
pa lał się. stawał coraz żywszy. Tylko ile razy Nataniel przyciskał sobie jej rękę do 
piersi albo całował ją w usta, mówila: „ach! ach!", a niekiedy także: „do zoba· 
czenia, mój luby'' ... Niekiedy wprawdzie w chwilach rzeżwego opamiętania, 

na przykład rano, tuż po obudzeniu się, dziwiło go uparte milczenie dziewczyny 
i bierność umysłowa; ale wtedy mówi! do siebie: - Słowa? Cóż mi slowa. 
Jedno spojrzenie jej czaro nej irenicy sto razy ięcej mówi niz na1wymow
nie1sze wyrazy .. . 
Zygmunt, widząc ze smutkiem chorobliwy stan swego przyjaciela, zaniechał 

drwin i przy nał, że w miłości jedynym prawem jest upodobanie. ,.Tylko dziw
nym mi się wydaje - dodał - że ktokolwiek widział Olimpię, tak samo ją sądzi 
jak ja„. Wszyscy znajdują ją sztywną i jakby pozbawioną duszy. Ma kibić po
wabną, twar nawet piękną, to prawda, ale cóz z jej piękności, kiedy jej nie 
ożywia spojrzenie. Czyż nie dostrzegasz, ie w oczach jej nie ma iskry życia, ze 
zdają się pa rzeć nie widząc? Podobnie i ruchy jej dziwnie się wydają obracho
wane; czyż nie można by myś leć. że są zależne od układu jakicM kółek, które 
się obracają stosownie do nakręcenia 7 Podobnie gra jej, śpiew na et. posia
dają tę osobliwszą dokladność. nieprzyjemną i bezduszną, jaka jest udziałem 
sztucznego tylko mechanizmu ... Wierz mi, atanielu, ta twoja Olimpia zrobiła 
na nas wszystkich nieprzyjemne wrażenie . Wydała nam się po prostu zręcznym 
podrobieniem istoty obdarzonej życiem .. . ". 



Auguste Villiers de Lisie-Adam 

„ . . . Pa rzcie i podziwiajcie - przemówił przez nos Edison anem licytatora 
- mamy tutaj pas Afrodyty, szarfę Trzech Gracji i strzały Erosa! Oto, na po
czątek płomienny warkocz Herodiady, ptynny żarg iazd, blask słońca „ . , 
pamiątka po jasnej Ewie, naszej promiennej, wiecznie młodej pramatce! 
Ach, trząść tym skarbem aż do upojenia l". I w samej rzeay pot rząsnął 

wysoko w powie zu tłustą tęczą przyżółconych włosów, w których srebrne 
druciki przeplatały się z fioletowo przypalonymi loczkami - obrzydliwym 
splotem wyblakłych żółtych warkoczy przeżartych działaniem kwasów ... 
- „Oto cera bielsza od lilii. rumieniec dziewiczego stydu. czar drzący h 
wilgotnych warg nabrzmiałych pożądaniem i płonących milofoą! ". I na 
półokrągłym występie ściany ustawił rzędem wyszczerbione z jakimś czer
wonym kosmetykiem słoiki z resztkami sz inek ea alnych najrozmaits ych 
odcieni, pudełeczka muszek itp. „Oto niepowtarzalny ksztalt spokojnych 
głębokich oczu, idealny łuk b i, brązowe i sine cienie, ślady szalonych 
miłosnych nocy i I te cudowne żyłki na skroniach!. .. ". I demonstrował ko
lejno okopcone nad świecą szpi lki do włosów, niebieskie ołówki , pędzelki 
do różu, laseczki chińskiego tuszu .. . „O o drobne lśn iące ząbki, dziecięce 

i świeże ... ". I z klekotem wprawił w ruch sprężynki najpiękniejszej protezy, 
j ką kiedy olwiek widziano gablotce dentysty. 
„Oto świeżość i pertowy połysk szyi, młodość skóry ramion i sprężystych rak. 
alabastrowa biel pysznego falującego biustu!''. I kolejno podnos~ nad głowę 
wszystkie przybory stosowane przy emaliowaniu dams 'eh wdzięków. 

„Oto wspaniale, jędrne piersi Nereidy, słone od porannych igraszek wśród fal!". 
I pokazał dwa usmolone klęby szarej watoliny cuchnące zjełczałym tłuszczem ... 

„Oto rzefbione i cudownie zapamiętałe nóżki naszej baletniczki!". I patrzą · 
sat rytmicznie, trzymając je na odległość wyciągniętej reki, parą ciężki ch 

i cuchnących trykotów, niegdyś zapewne różowych, przemyślnie powypy
chanych tu i ówdzie watą . 
• Oto bryla towe skry paznokci rąk i nóg. orientalny blask rozkosznych pazurków. 
To światło także przybywa ze schodu!". I otworzył skrzyneczkę z henną czy 
rozeiną i kilkoma wytartymi szczoteczkami, oblepionymi kolorową mazią. 

„Oto balsamiczna woń łodofo i Życia , intymny aromat wcielonego kwia
tu!". I abo szminek i ołówków s awiał ostrożnie, niby cenne okazy, fiolki 
ostrych olej ów i nardów, óre farmaceutyka wytwarza dla tłumienia przy
kryc wyzie ów natury ... 



Zakończywszy recytację inwentarza, diabolia ny inż ynier powrzucał byle jak 
wszystkie ekshumowane przedmioty do szuflady ... 

„Mniemam, mój drogi lordzie, że rozwiałem twoje wątpl iwo~ci . Nie wierzę 
i nie ch cę wierzy( by wM d naszych wyblakłych i wyblanszowanych lek
komyś lnych piękności kiedykolwiek istn i ała kobieta . „ milsza „. n iż Miss 
Evelyn, twierdzę jedna kowoż, i mogę na to przysiąc, że wszystkie one wy
kaz ują rodzinne z nią podob ieństwo , albo też wykażą je z czasem, a to 
dzięki podob ieństwu nadużyć. .. Ostateanie mogę zrozumie( że ktoś kJęka 
nad grobem ay przy sarkofagu, ale nad tą sz u fladą i tymi resztkami. „ nie 
byłoby łatwe, co. A czyż nie jest to jej prawdziwy kośc iec'.„" 

„Otrzymawszy nieodparte dowody - mówił dalej Edison - że mój nieszaęsny 
przyjaciel trzymał w ramionach jedynie ponura chimerę, że pod tym niepraw
dopodobnym przebraniem jego umiłowana hybryda była skłamana tak samo. 
jak jego uaucie - tak dalece fałszywa. że mogla uchodzić za Sztua na Istotę 
obdarzoną pozorem życia - pomyślałem : Skoro w Europie i Ameryce, każ 

dego roku, tyle to a tyle tysięcy rozsądnych mężayzn - często porzuciwszy 
prawowite i godne podziwu żony - daje się uśmiercić Absurdowi w tysiącach 
przygód niemal identycznych z przypadkiem Andersona ... (. .. ) skoro przemie
szanie, zespolenie raczej SztucznoW z człowieczeństwem pociąga tak fatalne 
skutki, i skoro każda z tych kobiet, które je wywołują, jest właściwie mniej lub 
bardziej, pod względem fizycznym i psychicznym, andreidą . to aemuż by nie 
uciec się do prawdziwej Andreidy? Jak chimera. to chimera! Skoro o namięt
nościach tego rodzaju decyduje subiektywne złudzenia i wszystkie one mają 
w sobie coś sztucznego, skoro, jednym słowem , sama Kobieta daje nam przy
kład, podstawiając na swoje miejsce Sztuczną Istotę, spróbujmy oszczędzić jej 
wysnku. Kobiety chcą, by nasze wargi czerwieniły się , dotykając ich warg, by 
nasze oay lały gorzkie Izy, kiedy ich kaprys czy śmierć pozbaw ią nas tego czy 
innego słoika pomady! Spróbujmy zastąpić te kłamstwa nowym ldamstwem1 

Wygodniejszym dla nich i dla nas. Krótko mówiąc. jeśli tylko i stnieją formuły na 
istotę elektro-ludzką , zdolną ofiarować duszy mężayzny bezpieczne złudzenie , 

spróbujmy, odwołując się do potęgi Nauki, odkryć równania tej Miłości, która 
przede wszystkim nie będzie pociągała fatalnych skutków. nieuniknionych, jak 
dowiodłem, w obecnym stanie rzeczy; spróbujmy dodać do istot ludzkich nową 
istotę. która pomoże zlokalizować poża r. " . 



Edgar Allan Poe 

... w rzęsistym świet le postrzeglem obraz, który uszedł dotąd mojej uwadze. 
Był to portret młodej dz1ewayny. Była to jeno głowa aż po ramiona włącz · 

nie. wszystko w tym stylu. który fachowcy nazywają winietowym ... Ramio· 
na. piersi, a nawet końayny prześwietlonych włosów tajały nrepochwytnie 
w rozwiewnym, lecz głębokim cieniu, który stanowił tło całości. Rama była 
owalna, bogato złocona i ozdobna w stylu maure ańskim ... Bezpodzielnie 
i zapalaywie oddany rozmyślaniom, godzinę niemal trwałem na wpół le· 
iąc. na wpół siedząc, z oczami przykutymi do portretu. Wreszcie odgadłem 
istotną tajemnicę jego oddziaływań. „ Domyśliłem się , ze cza r malowidła 
polega na zywotności wyrazu, który jest bezwzględnym równoważnikiem 
samego życia, a który od pierwszego wejrzenia przejął mnie dreszczem 
i ostatecznie - stropił , ujarzmi ł , przerazi ł. Z glębo im strachem u sunąłem 
świecznik na dawne miejsce i gwahownie chwyciłem do rąk książkę , która 
zawierała ocenę i opis obrazów. Trafiwszy na numer, którym był oznaczo· 
ny portret o alny, przeczytałem niejasną i osobliwą opowieść i tę poniżej 
podaję : . Była to młoda, niezmiernie rzadkiej urody dziewayna - zarów· 
no powabna, jak wesoła. Przeklęty jest ów dzień . gdy ujrzała i pokochała, 
i poślubiła - malarza. On zapalony, namiętnie oddany pracy, surowy i już 
w swej sztuce mający- obl ubien icę . Ona - młoda dziewczyna niezmiernie 
rzadkiej urody zarówno powabna, jak wesoła: nic jeno - światło i uśmiech, 
i swawolność młodego jelonka. Kochała i wielbiła rzecz wszelaką. iena· 
widz iła jeno sztuki - swojej rywalki. Przerażała ją jeno - paleta i pędzle , 
i inne dokuczliwe narzędzia, które ją pozbawiały widoku kochanka . Stra· 
szakami były dla tej pani nawet te słowa malarza. w których zdradzał chęć 
utrwa lenia na płótnie młodej małżonki . Lea była pokorna i posłu szna 

1 całymi tygodniami trwa ła w ciemnej a górnej komnacie, kędy światło je· 
dynie od sklepień sączyło się na bladość płó na. szakże malarz całą swą 
chlubę widział w swym dziele ... A był to człow iek - pełen zapału, i dziwny, 
i zamyślony. i tak zapodziany w marzeniach, ie nie chciał postrzec, jak 
światło , tak ponuro wpadające do wnętrza tej wieży, niszczy zdrowie i du· 
cha żony, która widomie nikła dla całego ś iata, z wyjątkiem jego osoby. 

imo to uśmiechała się wciąż i wciąż - bez skargi , gdyż widzia ła , że malarz 
z płomienną i ża rliwą uciechą oddaje się swej pracy i trwa w niej nocami 
i dniami. aby p rzenieść na płótno tę , która go kocha, lecz która z dnia na 
dzień coraz bardziej niszczeje i marnieje ... 
. . . po upływie wielu tygodni, gdy już praca była na ukończeniu i brakowało 
zaledwie Jednego rzutu pędzlem po wargach i jednej plamy na oku, dusza 
w piersiach pani tl iła się jeno jak płomyk w lampie. I wówczas pędzel doko
nał swego rzu u - i plama na oku spoczęła - i przez jedno mgnienie mistrz 
trwał w zachwyceniu przed dziełem spełnionym, lecz w chwilę potem. gdy 
przedłużył jeszae swe oglądan ie , zad rżał - i z bladł - i wręcz się przeraz ił! 
I głosem zburzonym krzycząc: - .Zaiste! To życie samo!" - od rócił się 
znienacka, aby zobaczyć swoją kochankę . Ta wszakże już nie żyła. 

Przekład Bolesław Leśmian 

---------



William Szekspir 

Akt piąty, scena rzecia 

LEO NT ES 

... Przyszli śmy posąg królowej oglądać 
Twoje galerie przebiegliśmy bacznie, 
Niejednym pięknym zdziwieni przedmiotem, 
Aleśmy dotąd jeszcze nie post rzegli 
Tego, co tutaj córkę mą sprowadza -
Matki posągu. 

PAULINA 

Jak pani za życia 
Nie miala równej na ziemi kobiety, 
Tak i jej ciała umarlego posąg 
Prześciga wszystko, co ręce cilowieka 
Zdziałały kiedy, a widziały oa.y .. . 

Królu wznieś oa.y i powiedz „o prawda I". 

Paulina podnosi zaslonę i pokazuje posąg 

Dobrze, że milczysz, to świadek najlepszy 
Twego podziwu . Przemów jednak, powiedz. 
Czy niepodobny? 

LEONTES 

Jej zwykła postawa' 
Drogi kamieniu, skarż mnie, bym powiedział; 

Jo Hermina! ". l ecz nie ty nią jeste ś. 

Bo się nie skarżysz ... 
Ale Paulino, Herminy lica 
Marszczków nie miały, ani tej starości, 
Którą tu widzę . .. 

PAULINA 

Tym większa dłuta snycerskiego sztuka, 
Która szesnastu latom zbieg ną~ daje 
I kształci posąg, jakby dzisiaj żyła .. . 

Ostrożnie' Posąg śwlezo postawiony, 
ł jeszcze na nim nie zaschły kolory „. 

Przekład Leon Ulrich 



Artur Lundkvist 

... Rozległ się gong wzywający na lunch. Cora wprowadzila Evy w ele
ganckiej kreacj i. Evy uśmiechnęła się do Ashwella albo do luksusowej ka
biny. Wziął ją pod rekę i poszli przytuleni do siebie, do sali jadalnej. Gdy 
weszli do sali. szmer głosów na chwilę przycichł z szacunkiem, by potem 
wzmóc się z nową siłą, pobudzony ich przybyciem. Służba zaprowadzila ich 
w ukłonach do s ołika, Ashwell usadowił Evy na krześle 1 sam usiadł na
przeciwko. Nie musiał jej pytać, aego sobie żya.y, oświada.ył kelnerowi, że 
pani Ashwell zachowuje dietę i nie żya.y sobie nic do jedzenia ani do picia. 
dotrzymuje mu tylko towarzyst a przy stole. E uśmiechnęła się lekko 
do niego, a moze 1 do kelnera, i powiedziała cicho: - Yes, Darling. Wcale 
nie była nieruchoma ay sztywna. Obracała wdz1ęa.n1e głową, opusmała 
ją i podnosiła, mrugała fioletowymi powiekami o wspaniałych wygiętych 
w górę rzęsach . Ashwell bawil ją rozmową, a ona odpowiadała cichym, 
dżwięcznym głosem, nie tylko: - Yes. Darling .. . Widać było yrażnie, że 

Evy nie jest po prostu piękną la ką, a.arującą idiotką ... 

ógł ją kochać. kiedy chciał i jak chciał. Jej gotowość była nieograniczona .. 
Mógł ją brać w odzieży lub calkiem nagą, w pełnym świe le, albo tylko 
w pantoflach i pończoszkach ... Podporządkowywała mu się we wszystkim. 
ale cale nie była przy tym bierna. Odpowiadała ruchami nar chy, dyszała 
z gorliwości , wydawała ciche okrzyki, ściskała go mocniej w ramionach, 
szep ała mu słowa milości, płomienne pochwaly albo podniecające nie
przyzwoitości, a.yniła go bardziej męskim i lepszym kochankiem niż ył 
iedykolwiek przedtem ... Po ukończeniu stosunku mógł oddać się całko· 

wicie zmęczeniu, odzyskiwaniu sił, z Evy pod sobą albo przy sobie, ostyglą 
i nieruchomą, cichą i zaspokojoną. Nie korzystała z okazji, aby w chwili 
słabości wymuszać na nim takie a.y inne obietnice ... 



Wieczorem Ashwell przechadzał się zwykle samo nie na górnym pokładzie ... 
Gdy raz stał tak oparty o reling, nagle aż wzdrygnął się ze zdumienia: na 
pokładzie poniżej przechadzała się Evy prowadzona przez rękę przez Wene
zuelczyka . Mówił coś do niej cicho i żywo, a ona odpowiadała melodyjnie: 
- Yes, Darling! - Przystanęli w kącie, mężczyzna ob1ął ją i namięt nie cało

wał. Ashwellowi zdawało się, że ziemia usuwa mu się spod stóp ... 

Nie ważył się interweniować. Pośpieszył tylko na dół do swego aparta
mentu ... Zapukano do kabiny. Cera otworzyła drzwi i puściła E . Ash
well podbiegł do Evy, dotykał jej punktów kontaktowych. Ale nic tam nie 
odkrył i nadal dręczyła go niepewność. Po Evy nie było z resztą widać nic 
szczególnego, wyglądała jak zwykle, spokojna i opanowana. Zazdrość 
i niepewność pobudziły Ashwella do większej niż zwykle namiętności . Od
prawiwszy Cerę , zerwał z Evy sukn ię i objął ją gwałtownie . Wypróbował 
całą klawiaturę, wszystkie wariacje w szybkiej kolejności. Reagowała jak 
zwykle i zaczął zapominać o swym niepokoju ... . Wtem rozległ się mecha
niczny zgrzyt wewnątrz Evy, coś się w niej zepsuło, poczuł że zesztywniała . 
i ściska go coraz mocniej ... Krzyknął, stracił przytomność. 

ilionera Ashwella znaleziono nieżywego w ramionach młodej żony, 

w której przecież nigdy nie było życia . 



Noty 
Jdiilnn Wolfgang Cioerhe (174'}-1832), IWITMedo pela. proza1 dramaturg, poił~ polimnemon 
AutDI C~ mlodego Wef!era. Fausu. fbwmowaaw z W)'botu. Naub o b.liwadl. WJ/Jelma Mllsfra Zamieszaona 
tu .rokokowa" ballada powstała na1prawdopodobniej w 1770 lub 1771 rolu. 1eszae p17ed W»clldern do S ra~nga, 
pochodzi z Raj~ okresu IWÓlaoSo poety 

Ernst Theodol Amadeus Hoffm<inn (177 6-182 2). memu.•oo ~rz. kompozyt o~ krytyk rnuzyany, rysownik, malarz 
Jeden z na1wyb1tnie1Sl)'dl twórców romaniyzmu niem1edoego Auto< opowiMc1 łantastyanych opublikowanych 
m.in. zbtorach ZJory garnek 1 8iaoa Serafiońsc;. ba~n1 Pchf.J. po~1 Kora Mrua,slilwa poglądy na~ oraz 
lragmenry b109rali1 K.ape/mlSlrza Jana Kltfskra Jego dzieła zamspnowały szereg waznych dzieł tealllJ muzyane
go Opowi&! Hoffmanna Offenbacha, Dllildl:a do onl!Chów Cza1~kiego, Card1/lac.! H1ndem1tha 

Fr~ct loewe (1904-1988). amerytansl:J kompozytOI pochodzenia austnadaego Uaen Susomego. d'Albe<ta 
1 Reznld:a .. Debiutowa! wa~nie ial:o płi!msta. potem z Oj<Pm, ~p1ewaloem operetkowym. wy)'Chal do Stanów 
ZJednoczonych, gdzlł daremnie pr6bowal wzbudzi( zainteresowanie ~od0W1sk muzyanych Przez dlugi czas 
grywal w kna1pach GreenWICh Village. pracowal ta~e ia o taper na slil b<h ku~u1ących między Mlilm11 Hawaną. 
Sukces ~gnął dopiero wtedy, gdy naw1ązal ~półpracę z Alanem Jay L.Pmerem. Razem stworzyli mu!>lcale 
Whar's Up (1943}, The Day IH!fore Spnng (1945). ale uwalą karierę 1 sławę przymósl 1m wyląanie szlagier My 
Fa111..idyz 1956 ro u 

AJan Jay Lemer ( 191 S-1986). wszechstronnie 1 siaranme wyksztalcony syn milionera Juz w WS!ł nauki zabłysną! 
iako autor StudendKh 1ew11 Z Loewem stworzyi kilka muSICilh, z których na1w1ększy sukces - oayw1~e przed 
My Fa11 /..idy - przyniósł 1m Bngadoon z pi~nką AJmosr /.Jke Bemg m Love L.Pmer mpólpracował tez z Kur· 
iem We.Iem (LoV!' Llle. 19.48). W Hollywood opracowywał scenanU5ZP filmowych musicali. m.on Amerykdnma 
w Paryzu Po My Fatr Lldywraz z Loewem stworzyi ieszae film G191 według Colene. oraz koleiny musical (a(IJ('/or. 
który obydwu przynoósł rozaarowanie Loewe zamkną! się po1em w swei rezydencp w Palm Spnngs. Lemer 
mpólpracowal ieszae z Rodge~m. l.ane'm, Prevmem Berns1emem. ale sukcesu porównywalnego z My falf 
/..idy JUZ me odnrósl 

Attur Lundkvisr (1906-1991 ). dobrze znany w Polsce wybitny szwedz poeta 1 prozaik W latach 1rzydziestych 
był na1wlększą 1ndyw1duał~ 11eoretyłoem ugrupowania .P~1u Młodych·, potem zasłyną! tez 1ako pol1tyczno
spoleany radykał. Mistrz drobnych form· opowłildoń, 1mpresi1. satyr. nowel (Góra r jaskólkl. Opowradania dla 
zbl4kanyc.h, Sny w cza!>le nl!'pogody). ies1 tez autorem gro1eskowei seksualizmem przesycone1 pow1eW Darunga 
albo mleko wilczycy 

Owidiusz. wla~1wie: Pubhus Ollod1us Naso (43 r p.n.e - 17 lub 18 n e.). ostatni wielki poeta rzymski. siazany 
przez Oklawiana Augusta w 8 r.n e. na wygnanie do Tonu nad M01Zem Czarnym. Autor m.in trzech ksiąg ełegn 
m1losnych Amores. Snub koc/lania (Ars amarona). He101d {poetyd<1ch listów bohaterek mirycznych). zanobl1wych 
wierszy O tosmeryce (De med1camme faoe1) Powaznie1szy charakter maią Meuimorlozy w 15 księgach oraz 
dwa zbiory elegn napisanych na wygnaniu rnsr (lale) w 5 ~ęgach 1 fpisrulae tt Ponr (l!Sly znad Morza 
Czarnego) w 4 księgach 

Edgar Allan Poe (1809-1848). amery fis poeta, nowelista. 1eoietyk li1eratury Rozglos przymosly m tales of 
hon0t - fantastyane dreszaowcr nawi.izuiące do utworów Hoffmanna 1 angielsJoe1 pow~ grozy (ł.igPJ<l. ~
gt.Jda domu Uschtrów, Srudma 1 wahadle) oraz nowele detektywistyczne (llory zuk. ZabóJsrwo przy Rut Morgue. 
raiemnlCil Mam Rogłl) 

George Bernard Shaw (1856-1950), angielski dramaturg. ~oopisarz. eseista pochodzenia 1rtandzkiego I.au· 
tfa Nagrody Nobla (19251 Autor Szczyglego zaulkil. Profesp fJd"' Warren. Uanlil drab/a, ewa 1 Kkopdrry 
Był rzeaooloem post(pu, pociągały go Klee soqahstycine, cenrl teaH intelektualny {The theatre ot 1deas}, odrzucał 
roman1y2m, szydz1I z sentymentalizmu Z enruziazmem wita! nowe z1awiska w sztuce (Doskonaly Wagneranm, 
1898 z oryginalną inlel)lretaqą tetralogu Wagnera). Kwmresenqa 1bse111zmu. 1891, artykuły o Whos1lerze) 



GllSlilW F. Steffen (1864-1929), 1,ZWedzlti m~l1c1el . polityk 1 p153rz, z p11ekonań soqaldemoklata. Autor glo!nych, 
tłumaaonych na inne Języki kslązek o Ang l11, m.m. Fra der modeme fngl.!nd (Gyłdental. 1894). z której pochodzl 
zamieszaony ustęp. 

William Szekspir (l 564-l 616). ang1elsk1 dramaturg i ~ta. Autor triydz1estu s1edm1u sztuk dzie
lony<h na klomb h1storyane. uaged1e i komedie. Do tei trieoej grupy nalezy przywołana tu Opo· 
"~e« zimowi# (The Wrnter 's Tille). w l:!Ore, wąiek mitu o P1gmahome Szeksp11 po aęSu prieiąl 
z Owidiusza. po aęiO od Innych elzbietańsklch autorów ja J lyly (Woman m rhe Moon, 1597) ay J. Marston 
(l'ygmii/lon·s fmilge. 1598). 

Augusre Vilhers de L'lsle-Adam (1840-1889), pow~opisa11 . nowelista 1 dramaturg francusl:J. Pochodzrl z eks· 
centryane~ katoltcl:Jej szlachty bretońskiej . sam wywodnl się od Wiei ego M1stria Zakonu Maltańskiego. Zyt w 
biedzie w Paryżu w kręgu pl1)'f<JÓÓI. do którego naleieli n.in Baudelaire, Mallarm~ . Monet Jego Opowlddilnia 
okru1ne należą do szaytowych osiągnię{ ~ty ei prozy francW:le], tak f<Jk .proroaa·. półnaukowa. pótfanta
styana o pow~ Ewa payszłoJ-0 
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HIGGINS: 

What could possibly matter more chan to cake a human be1ng and change her inro a diffe
rent human being by creating a new speech for her? 

ELIZA DOOLITILE: 

I sold flowers. I didn'r se// myself. Now you've made a lady of me, f'm not fit ro se// any· 
rhing else. 

PICKERING: 

Does il occur to you. Higgms, rhat the girl has some feelings?" 

ALFRED P. DOOLITILE: 

I ain't pretending to be deservmg. f'm undeserving. and I mean to go on being undese
rvmg. I like i. and that's the rrurh. • 

FREDDY EY SFORD-HILL: 

People stop and stare. They don ·r borher me. For rhere's nowhere else on earth rhat I would 
rarher be. Le the time go by; I won'r CDre if I can be here on the srreer where you live. 

MRS. HIGGINS: 

Ascot is usualfy the one pia e I can come to with my friends and nor run the risk of seeing 
my son. Whenever my friends meet h1m. I never see them again. 

PROFESSOR ZOLTA RPATHY: 

I speak thirty-two languages. I owe erybody in Europe. No imposrer escapes my derection 

MRS. PEARCE: 

J musr know on whar terms the girl is to be here. What is ro become of her when you've 
firnshed your teaching? You must look ahead a little, sir. 
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