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NOWA PRZEDMOWA SHAW'A 
DO „CANDIDY" 

(napisana w lutym 1937-z powodu wznowienia tej sztuki w Londynie 

w dniu 10 lutego 1937 w teatrze „Globe"), 

W latach dziewięćriziesiątych ostatniego stulecia teatr euro
pejski zachwiał się od ciosu, wymierzonego w jego zmurszałe pod
stawy przez wielkiego dramaturga norweskiego, Henryka Ibsena, 
który rozpoczął swój atak w okresie, gdy rzeczony teatr znajdował 
się w stanie jałowej stęchlizny i zupełnego braku kontaktu z aktual
nym życiem niemal każdego środowiska ludzkiego. 

Sztuką, która posłużyła Ibsenowi do ataku wręcz, był słynny 
„ Dom Lalki", dom, którego panem i władcą był jegomość, posiada
jqcy wszystkie zalety i wartości idealnego bohatera scenicznego ro
mansu owych czasów; w domu tym mieszkała również urocza młoda 
żona tego bohatera i jej dzieci. Otóż sztuka ta zaczynała się od tego 
czym się w owym czasie kończyły wszystkie głośne i popularne ko
medie salonowe-mianowicie od happyend ' u; dopiero w dalszym 
ciągu sztuka ukazywała w sposób równie niespodziewany jak bez
względny, że pan domu jest poprostu moralnym „fircykiem", zaro
zumialcem, egoistą i niesłychanie „małą duszyczką" w krytycznych 
momentach życia; wreszcie sztuka ta doprowadzała pod koniec uro
czą żortę do tak głębokiego przekonania, że jest tylko ładną lalką 
dla zabawy mężczyzny, zupełnie nie zdolną do zajęcia się w sposób 
odpowiedzialny czy dziećmi, czy czymkolwiek innym, iż nie kto inny, 
tylko właśnie ta żona kończy, sztukę opuszczając dom i zatrzasku
jąc drzwi za sobą, aby się przekonać i zbadać naocznie, jak to jest 
naprawdę na świecie. Zgorszenie, wywołane tym niespodziewanym 
zakończeniem w zawodowych kołach teatralnych było tak wielkie, 
że nikt przez dłuższy czas nawet nie zauważył, iż autor czuł się zo
bowiązanym do wprowadzenia nowego momentu konstrukcyjnego. 
Sta ra reguła, obowiązująca wówczas pisarza scenicznego polegała na 

tym, że autor wprowadzał kulminacyjny moment sytuacyjny pod ko,.. 
niec przedostatniego aktu, a ostatni akt poświęcał na sfabrykowanie 
„happy~end'u", tak, aby publiczności nic nie przeszkodziło rnyślf'r. 
na czas o garderobie i kolacji. Ibsen postąpił zupełnie inaczej. Doko
nał on rewolucyjnej jak na owe czasy innowacji , polegającej na tym, 
że najpierw skończył sztukę całkowicie, a potem, zamiast spuścić 
jak najprędzej kurtynę, kazał postaciom swojej sztuki usiqś<', prze
dyskutować całą sztukę i wyciągnąć z niej naukę moralną. 

Coś podobnego dzieje się w „Candidzie"; a wszystko to było 
taką nowością w r. 1895. że nawet tak wybitnie i wszechstronnie 
inteligentna artystka jak Ellen Terry, oświadczyła mi wówczas: „Jest 
rzeczą absolutnie niemożliwą dla bohaterki scenicznej oznajmić z zu
pełnym spokojem w chwili, gdy publicznośc~ myśli o kapeluszach 
i parasolach: U:;iqdirny wygodnie i pomówmy o tym wszystkim jak 
troje przyjaciół". 

Kiedy pierwszy wstrząs, wywołany tą innowacją, minął, a pu-
bliczność przekonała się, że dyskusja może stanowić najbardziej in· 
teresującą część sztuki, w którym stosunkowo czasie zniknęła ona 
jako oddzielna część utworu formalnie zapowiadana zwykle tuż prz.ed 
zakończeniem sztuki-i rozciągnęła się ha całą sztukę, przywraca1ąc 
tym samym dramatowi klasyczną technikę Szekspira i starożytnego 
teatru greckiego. Tak czy owak-publiczność teatralna nie intere
suje się technicznymi momentami sztuki. Dlatego „niespodzianka" 
w Candidzie w owych czasach przed czterdziestu przeszło laty -
poległa na tym, że odwracała ona całkowicie sytuację Ibsenowsk ie
go Domu Lalki. Jakkolwiek bowiem mąż nie jest tu przedstawiony 
tak_ czarno jak u Ibsena, przeciwnie, jest to niewątpliwie człowiek 
z gruntu dobry i uczciwy, obdarzony wysokiej miary chnrakterem 
i daleki od samolubstwa, lecz sztuka wykazywała niezbicil', że w 
życiu domowym on był pieszczochem i lalą, i że całym domem kie
rowała jego żona, która umożliwiala mu jego społeczne i publiczne 
sukcesy. Z tego to powodu „Candida" zjednała mi tyle przyjaźni 
wśród kobiet, przy sporej dozie wrogości ze strony mężczyzn-przed 
laty czterdziestoma; a jakkolwiek pewna część ówczesnej pnbl ie z
ności nie wróżyła tej sztuce d~uższego żywota - ja nie żywię d z i ś 
tych obaw, gdyż sztuka, której wartość nie wytrzymuje czterdzies
toletniej próby czasu, jest w ogóle niewarta pisania. 



FRANK HARRIS 
O „KANDIDZIE~' SHAW'A 

O wielkiej wartości "Kandidy" świadczy wymownie fakt, że 

Frank Harris znany obecnie u nas ze swojej autobiografii, najsu

rowszy i cajmniej objektywny krytyk Shaw'a, uważa tę sztukę za 

jedno z najpiękniejszych dzieł napisanych w naszych czasach. Toteż 

warto przypomnieć sąd Harrisa zawarty w jego nieautoryzowanej 

biografii Shaw'a, pisanej w r. 1931, tuż przed śmiercią, 

"Moim zdaniem-pisze Harris-Shaw dał nam w „ Kandidzie" 

nietylko wielką sztukę, ale-co najważniejsze-stworzył postać wiel

kiej i szlachetnej kobiety. W rysunku jej charakteru, w jej rozwoju 

i samo-uświadomieniu, Shaw przewyższył wszystko czego dokonał 

w dziedzinie tworzenia charaktern. Niewątpliwie unosił się nad nim 

duch geniusza i natchnął jego wiz.iti w chwili gdy objawiała mu się 

dusza Kandidy. 

Prawdziwy artyzm polega na tym, że autor pozostaje wyższym 

od swoich postaci, od ich emocji i sytuacji, które przedstawia. W 

żadnej innej sztuce nie udało się to Shaw'owi w takiej pełni jak w 

• Kandidzie" „. Jego portret Kand idy dowodzi, że zdołał wyelimino

wać siebie całkowicie i bodaj raz rozwinął skrzydła do nieskrępo

wanego niczym lotu idealnej nadziei i jasnowidztwa. 

Mam przekonanie, że przeciętny widz teatralny oklaskuje "Kan

didę" spowodu cnotliwego zakończenia sztuki, ostatecznie pomimo 

niekonwencjonalnych i nie moralnych rzeczy wypowiedzianych w 

sztuce, zakończenie jej jest konwencjonalne. Lecz taka podstawa 

jest fałszywa i niedorzeczna. Dowodzi ona tylko jak gruntowne mo

że być niezrozumienie sztuki. Uważam za szczególną zasługę Sha'wa 

że nie cofnął się przed możliwością fałszywej interpretacji jego in

tencji. Miał on od wagę zakończyć sztukę zgodnie z charakterem Kan

didy, zgodnie z wymaganiami życia i artyzmu, narażając się nawet 

na zarzut, że konwencjonalne zakończenie pozbawi sztukę cechy 

oryginalności. 

Ta odwaga, to był mistrzowski chwyt. Cała sztuka zawisła na 

niej, nabrała dzięki niej siły i żywotności. 

Niewiele jest Kandid na świecie ale istnieją one i świat jest 

lepszy dzięki ich istnieniu.„ Dlatego zawsze sądziłem, że Kandida 

jest napiękniejszą kreacją Shaw'a„. W sztuce tej dokonał on czegoś, 

czego pominąć nie można, co należy organicznie do literatury an

gielskiej. "Kand i da" będzie żyła„." 



S Z T U K A W 3-ch A K T A C H 

G. B. S C H A W' A 
Przekład: F L OR I A N SOB I E N I OWSKI 

James Morell, pttstor 

Kandida, jego żona . 

Burgess, ojciec Kandidy 

Eugeniusz Marchbanks 

Prozerpina, sekretarka Morell 'a 

Aleksander Mill, wikariusz 

OSOBY: 

Edmund Szafrański 

Jadwiga Domańska 

Edward Fertner 

Bronisław Kassowski 

Joanna Sobotkowska 

* ':' * 

Rzecz dzieje się w Londynie. 

Reżyser: 

Edmund Szafrański 

Dekoracje: 
Jadwiga Przerad.zka 
Aleks, Jędrzejewski 



JADWIGA DOMAŃSKA EDMUND SZAFRAŃSKI BRONISŁAW KASSOWSKI APOLINARA MAKARSKA 

EDWARD FERTNER JOANNA SOBOTKOWSKA 
ALEKSANDER J~DRZEJEWSKI JADWIGA PRZER ADZKA 



Zapowiedź repertuaru na 
• m-c czerwiec 

N A Z A K O Ń C z-E N I E S E Z O N U 

DYREKCJA TEATRU 

OPRACOWUJE DWIE DOSKONAŁE KOMEDIE: 

OSTATNIA NOWOŚĆ - CLOU SEZONU. 

Grana obecnie z niebywałym powodzeniem 
w teatrze A t e n e u ir. w W ars za wie. 

„S Z ÓS TE PIĘTR O" 
ALFREDA GENRE 

W reżyserii EDMUNDA SZAFRAŃSKIEGO udział biorą Halina Doree-
Zofia Sławińska - Helena Krzywicka - Jadwiga Okońska - Irena 

Włodzimirska oraz Szafrański i Orłowski. 

Lekka francuska komedia, tryskająca humorem, 
pełna dowcipnych sy+uacji. 

„MOJA PANNA MAMA" 
L. VERNEUIL'A. 

W reżyserii STANISŁAW A Dl<łBICZA i z udziałem 
Klary Sarneckiej-Joanny Sobotkowskiej- Stanisła
wa Dębicza - Bronisława Kassowskiego - Edwarda 

Fertnera-i innych. 

I 

ARTYSTYCZNIE URZĄDZONY 

MAGAZYN BŁAWATNY 

Bracia SARNECCY 
Centrala: 

LUBLIN, Krak. Przedmieście 30. 
Telefon 14-33. 

F i I i a: 

L U C K, ul. Jagiellońska 101. 

Poleca ostatnie no

wości w jedwabiach, 

wełnach i bawełnach 

SKŁAD APTECZNY 

SPÓŁKA FIRMOWA 

Łuck, Jagiellońska 10. 

POLECA: 

Perfumy i kosmetyki firm krnjowych 
i zugranicznych. Różne wyroby ze 
szkła, kryształy, wyroby skórzane. 
Artykuły podarunkowe. Aparaty i 
pt·zybory fotograficzne i optyczne. 
Artykuły gospodarcze, turystyczne 
i podróżnicze. 
Towar pierwszorzędnej jakości 
po cenach najniższych. 

Tel. 333. 

Przy składzie no

wocześnie urzą

dione laborato

rium fotograficzne 

dla prac amator

skich. Wykonanie 

szybkie i solidne. 



Trasa objazdów na m-c maj 1938 r. 

Data KAN Dl DA I TRZECIA MŁODOŚĆ 

I 

4 ś. Rożyszcze Ostróg n,H. 

5 cz. Lublin 
, 

Równe p. 

6 p. Lublin 
. 

Równe p. 

7 s. Lublin p. Zdołbunów 

8 n. . Lublin p . Krzemieniec 

9 p. Siedlce Dubno 

10 w. Biała Podlaska Łuck 

11 ś. 
I 

Brześć p. Janowa Dolina 

I 12 cz. . -- --
13 p. Pit'L.;k . Kostopol 

14 s. ' 
Łuninicc I Kowel 

15 n. . Sarny I Włodzimierz p. 

16 p. Hówne p. 

I 
Hrubieszów 

17 w. Równe p. 
I 

Zamość 

18 ś. Dubno Chełm 

19 cz. Krzemieniec Lublin 

20 p. Łuck Lublin 

21 s. Włodzimierz p. Lublin p. 

22 n. Hrubieszów Lublin p. 

23 p. Zamość Biała Podlaska 

24 w. Chełm Brześc p. 

25 ś. Lubomi Pińsk 

26 cz. Kowel Sarny 

l 
- -- -

1 Drukarnia .Spóldruk• Łuck 
~ 'Z \~Ld PJP&DA-~ /.}- ~~I '- ~t:L~u.IE'-o 


