


Humanista G. B. Shaw 
Dramatopisarstwa l•. B rnarda Shaw..1, tak jak ;.adnego LJa 

wi. ka literackie o, nie mozem' d1i' oceni 1ć w c1clen\aniu od 
układów sp łecmych, \\ kt1'•r) eh o o powstaje, od praw hi. •o 
r) zny h, które r1.ąd1.ą ~c(.t l.C'l..'Z\ wi. tością. od zma ania ię sił 

klasowych, które na je o terenie ie; przecinają. Bernard Slul\\ 
je, t wielkim i. -jącym pt an m w. pókzesn)ru Ale i tota j go ye 

niuszu, jego iudywirfoalno. c1 pisar kieJ, jego problematyki ma 
;ci~łe granice ( 1 .. asowt 1 l11storyc1ne. 1 o.i;poi~zvna ii: w epoc , gtly 

Anglia utwierdzała swoje kolonialne panowanie nad światem, z<t 

myka 1c; w latach mięclz\'\\ojennych 1918 1939, kiecl}' imperia 

lizm - to ostatnie' stadium kapitalizmu wraz z jego <!mianą 

faszyzmem - od łaniał Jll:i' hez 1awstydzeń swoje naji totniejsze 
lupic.-kie obli ze, a uia„owc u h) ludowt: i W) 7.WOleńcze podm) · 
waly ostatnie jego fort fikacje. W t) h granicach - tym wy 
cinku dziejón Europy - za \'ni ta ie t my·l :iha ra i jego sztuka. 
W tych granicad1 inteli ·en ja wiel ieg11 racjonali:ty dokouala 
swojej krytycznej, ohrazoburo:CJ prac:5. ulrowego dzieła niszczenia 

f<>11dal110 mieszczańskich warto' 1. 

G. B. 'haw urodził ię 2(i lip a 18f>6 r Pierw ze lata 
jego działał no· i to lata bi d), dę1.k1e~ walki o '>Yt, lata . zarej 
pracy dziennikarskiej, publi :ystyczneJ, recen1enckieJ n ;.arazem 
Jata ocjalizmu. Był wtcd) Shaw j dnym z najczynniej zych dzia 
łaczr Fabian ociety, był 1J'ChHą i agitatorem, autorem „ Prze
wodnika po socjaliźmie dh inteligentnych kobie„', autorem nowel 
1 puwie.~ i o ocjalistycznym zabarwieniu. auto em \ „eszcie dra 
matÓ\\, które ucz) niły imię je o ło U} w jak przede wszystkim 
„Szczyglego 7.attłka", i „P1ofesji pani \\'an·en', gdzie ostrq druz
gocąC'ą bronią ironii i paradoksu ora1. świetnego bezbłędnego ro 

z111nowa•1ia • lakował ni naru zalne dotąd ·więte zasadv pn·wa•mj 

' łasno • c1 i inne fu n dam 11 t) kap i tali tycznego ustroju, ujawniając 
jego kr1.ywdząc), kłamliwy i;en ·. Ale S·l 1alizm Rernar<ła Sha\\ 
i „ fabianistó\\'„ ni posiarlał i:totnie naukowego, ~ciśl • marksi 

G B. SHAW 
1ek pir wspókze ncgo l~' lnt angl I kle o 

stow:;kiego "ykoxklema Źródła Jego nic leżały w twardej prole 
t riackieJ wnlce klasm\ eJ, która o tro i jasno roz ,rauicza świat 

wvzyskiwaei:y 1 wy.t.yskiwany~h. Jc6u korzenie tkwiły r czeJ 
'• inteligenckich dy kusjacb, roz\\ ipjqc się pięknie i bujnie na po-
1,ywkath sceptycyzmu i "przewarto·ciowan.a w .t.V tkich wartoś i". 





Bd t1 h11j11) l)krc·.; kapitalirn•u w jego JUnteJ, zdob \\ l.CJ ek 
pan ~i, okre<; sto unkowego r1obrobytu połeczuego 1 .zadowolenia 
kia posiadających 1.e siebie 1 ze ·woich umiejętt10 ·ci rządzenia. 

pokojui i doLrodu rni władcy kolonialni ( krótce miało ię oka 
1.ać, 7.e do~roduszność ta była bardzo groźna, a spokój doh· ze 
.1.ahezpieczo11}) pozwalali 1es1.cze nn tego rodzaju dysku-;Je, po;ma 
lah nn wolność. Woln•1~ć Ut hyła niewątpli\\ il klnsow!l zd tenn1 

nowana i '' yra 'tająca na gruucic mniej luh bardziej Jawnvch nie 
równe :;ci . połeczn}ch. ale: tym niemniej - w tych kia owych 
ramad1 twarzała tm . fcrę integralnej ·wobod;. Ha.o;ło ekono
miczne • lai sez faire, la i'>. e1. pass er" zn1jdo\\ ało r.astoso\ ·a me 

również na terenach int lektualll\ch. Epoka heroizmu mi· zc1ań 
sk1ego u tąpiła miejsca epo e sceptycym1u i rozluźni nia ryg rów 
we nętr111ych. \Viedziano już, że kończy się pewien okres histo 
r~ czny ale umiano tylko, Lardzo inteligentnie, pokpiwać z tego. 

rie oszczędzano mczego· . 1 iłości ani piękna, o;cz •imy oni boha 

tl r: twa. 'Nszystkie te spiżowe ideał) opu ki ·ni10 / niedowie
rzaniem, na łuehujqc fał<>zywego dŻ\\ ięku pu ·tych miej c. Istotnie, 

owe ideały '· mieslezaiiskich wymiarach -- jut tylko taki 
diwięk W) dawały 

G B Shaw b) ł v. tym ok1 esie jednym / naJz.nc1 kom t: z) eh 
przed tawicieh tego r latywi1.mu intelektualnego, w parze z któ
rym , 1.edł zre·zt.1 również relaty' izm ·ego techniki dram· topisar 
skiej. Tmdyc.)jną mocno i zczelnie 1wiązanq faktur..- dramatyczną 

rozluźniał dy<;kuS\'jn mi, ·pkkim1 wątkami, rozma1tyn11 margi
naliami paradoksów T1ad C)JDQ. jednolicie lleroiczną postawę 

p )Chtctm1 bohateróv. kła vczncgo, romanty<:.1.nego zy natura-
listy~ ;mego rłrnmatu ozhijał drwi;1co woją intelio-Pnc;ją naJ 

w żs1.ej prób., zbrOJUfł w dodatku w cal) :irsenał now czesnej, 
hujnie rozwijającej ię ' i dz) ~cisłej i przyrodniczej, kt6ra służyła 
<łobrej ·prawie demaskowania mitów. W bogatej jego twór zo. c1 

1 zadko t) lko ;;potka( moźn. o.;7 tuki odznal'.zające ię bardziej 
I.\\ artą kon~ tniktją dramatyczną, Jasną - przrnajmnieJ w g16wnych 

1arysach kompozycją 1 nrchiLek · ~ceniczną (do takich 
np należy Pigmalion c ). Przeważ11 · . to luźne i kapryśne 

igraszki, w których autor, w spo Ól' " ;.1 · j luh więcej w}rain) 
kpi obie 1 norm tra(hc~jne~ po L~ ki /. ludzi, ze świala. Rzt1..·z.v 
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„ 

\vis to. <- posiada u niego różne ohli za, bo\int<'r<'-l \o i tc:lu:kzchtwo, 

cnota i wy tępek, iutehgeuc1a i nieroz ·ądek poplqtane są '' ps -
<hi e jegu po. taci bardzo misternie. Kom dl Shawa _ta1nw1ą tez 
nieraz coś w rodzajn m"noh>gu \\ewnętrz11egn 1utora, pnwpomi 

nającego trochę ten, jaki prowadził Hamlet na I •zaszką Yorrkka. 
'I ·le tylko, że n Shawa je- t to monolog na wec;oło . 

Jakie daleko odbiegliŚtn) od prawdziwego socjalizmu, dla 
którego granice rzec1.ywi .to. i przepro\\oadzone są wvrai.nie, ktÓt'} 

wie jasno, p<.' któreJ tron il' !ety spra wiedliwoś ', a po któreJ 
krz ·wda·' To też programou) socjalizm httwa nie tnvał długo 
.\ktualność jego sp łecitH'J pr blematyki µrzetn \ła do grani 
nnwoczer.no'ci, t 1.11 do lat międzywoj nnyeh, kic:dy bror'1 at. ku-

14ca wadliw' ustrc'1 nm~iała zmienić . woj o ·trze, ab\ godzić 

.kutec.rniej 1 celniej. ~· bar 1.0 w1 •lu \ ' la lk..1 h komedie . h \a 
. nalezą dzisiaj do przenvy ięzonej •·poki •pad,uneut, T") ltUll inte 

lektualnegu i literackicgoc, a ic-11 autora l).l·łetniego ~taruszka, 

111oi11a trnaźnć z, ost 1tmego l\lohikanina, wielkiej ale hi~toryczuej 

już tylko. po ·tępO\\ e1 m; li mieszczańskiej. 
J czeli j 1 1 k (przy 'rszvstkich (') 11 entach, które . pr..iwia1q, 

że wiele utwo:-Ó\\ ._ hawa •t t 11101.liwyc.h do przyjmo\v nia raczej 

w czytaniu nizeh " realizacji cenicrntj) \Vięk ze • ć jego ztuk 
posiada wciąż je zcze atrakc}jną siłę i w repertuara h teatralny h 
krajów sodalizmu jest ogromnej warto~ci po1.hJą - przypis11t.'.· 
należ) temu, ze \\ ielki Kpiarz w naJb·trd.dej nav. t karkołomnej 

ekwilibryst) ce , c nil:zne~ nie trac "Pr 1.e<l w )ich o ·w czło 

,, eka. Tym ~ię r6żni Sha\\ od w1elu wspókze ny<'h mu t\\órców, 

\ yrosły'-h " t('j samej atmosferze t::yni11nu. 5Cept' cyznm i relaty· 
wizmu etycznego. Rozmaici zonglcr:t.) formy uprawiali wspltł 

cz~ 'nie z Shawem z.onglerkę dramatyl"znq .\le uprawiali ją dl· 
samej żonglerki, JBk sztukę dla sztuki. t ha\\a na dnie jego 
kapryśnych konstrukcji scenicznych tkwi la\ Slt' zaintere:,,owanie Sltt 

i.yw} m i prawdziwvm cłłowiekiem Dlatego - w najlep i.~ eh 

:.. 01ch ztukacb - nalez on -- prz) wpełnCJ odmienno'c1 
tecb01ki - do teJ a mej rodzin) wielkich reali lÓ\\ i humaui tów. 

do k~órej należy np. Gorki. lllnt go np. tak '•ielt rnall'ŹĆ nJClhna 
u niego pięknych, z cał) m szczerym, . enleczn) m c 1epłem nakre 
.ślonych postaci ·obiec ·eh, ;ak np Cec' lin z • , \HÓ'-enia i· pi 
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