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.,Dom serc złamanych" grany był w Polsce 

po raz pierwszy w łatach trzydziestych w Tea

trze Narodowym w Warszawie. Przedstawienie 

białostockie , przypadające w stulecie urodzin 

Shawa stanowi pierwsze na naszych scenach 

wznowienie tej sztuki po ostatniej wojnie . 

G. B. Sha\\' 

DOM SERC ZŁAMANYCH 
(fragmenty) 

„Dom serc złamanych' to nie tylko ty lu! 

sztuki, którą poprze"dza ta przedmowa. ..Dom 

erc złamanych" to także _wykształcona i roz

próżniaczona przedwojenna Europa. Kiedy za 

eząlem pisać tę sztukę, nie oddano jeszcze ani 

jednego strzału i jedynie zawodov"i dyplomaci 

i bardzo niewielkc.. grupa ludzi interesujących 

się politykn zagraniczną wiedziała , że armaty 

były już nabite. Rosyjski dramatopisarz Cze

chow napisał cztery znakomite studia drama

tyczne ,.Domu serc złamanych·-. Trzy L nich, a 

mianowici.~ .,Wiśniowy sad'·, „Wujaszek Wania'· 

i „Czajka · były grane w Anglii. Bezlitosną i 

pełną pogardy ocenę świata „Domu serc złama

nych" sformułował Tołstoj w swoich „Płodach 

oświecenia" . Tołstoj wiedział. że w dusznej at

mosferze calonu obumierają duchowe wartości 

Europy i że nasza apatia i bezczynność oddaje 

kontrolę nad światem w ręce bezdusznej i po

z.bawionej ~krupułów przebiegłości i przedsię-

9iorczości ... 

Po obejrzeniu sztuk Czechowa, powiedzieli

ŚL"l}' ,.jakże on jest rosyjski!" Nie mieliśmy 

jednak calkowicie racji. Tak jak głęboko nor

weskie sztuki Ibsena zawierały pełną prawdę o 

każde.i zamieszkałej przez średnią klasę dziel

nicy E'Uropejskiego miasta, tak sztuki Czechowa 

mówiły calą prawdę o wszystkich wiejskich re-



zydencjach w Europie i o ich mieszkańcach. 

którzy szukali teraz rozrywki w literaturze, 

muzyce, ~ztuce i teatrze, zami<lst jak dawni('i 

w polowaniu, strz.e~aniu, łapaniu ryb, flircie, 

jedzeniu i piciu. Ci sami mili ludzie, ta sama 

wewnętrzna pustka. Ci mili ludzie lubili czy

tać. niektórzy z nich nawet pisali. Byli jedyny

mi wykształconymi ludźmi, którym zajmowana 

pozycja społeczna wn-0żliwia!a utrzymywanie 

kontaktu z naszymi politykami, administratora

mi i właścicielami gazet. Ale oni wyrzekli się 

tego kontaktu ... Nienawidzili polityków. Nie za
mierzali zrealizować „Utopii" dla prostych lu

dzi ... i jeżeli mogli, żyli bez skrupułów z docho

dów, których zdobycie nie wymagało od nich 

żadnego wysiłku. 

Krótko mówiąc władza i kultura nie miały 

ze sobą żadnego kontaktu. Barbarzyńcy zasia

dali w pierwszych rzędach Izby Gmin nikt 

nie poczuwał się do obowiązku zaprotestowania 

przeciwko ich nieprawdopodobnej wprost igno

rancji... 

Mieszkańcy „Domu seJ.·c złamanych" byli zbyt 

leniwi i gnuśni, by sami mogli znaleźć wyjście 

z tegc zaklętego kręgu. Głosili pochwałę Miło

ści, ale wierzyli w Okrucieństwo. Lękali się 111-

dzi okrutnych, ale byli przekonani, ie okru

cieństwo jest twórcze. Ludzie okrutni dokonują 

rzeczy, które przynoszą pieniądze, Miłość do

wodzi tylko słuszności powiedzenia Larochefo

ucaulta, który utrzymywał. że bardzo niewielu 

ludzi zakochałoby się, gdyby literaci nigdy nie 

pisali o miłości. Mieszkańcy „Domu serc złama

nych" nic wiedzieli jednym słowem jak żyć 
dlatego jedynym ich powodem do dumy było 

przeświadczenie, że umieją przynajmniej umie
rać„. 

* * * 
Swoją olśniewaJącą karierę dramatopisarską 

rozpoczął wystąpieniami, które wytworzyły wo
kół jego osoby atmosferę skandalu. To co po
wiedział o swoich współcze~:iych w „Szczyglim 
wulku" 1 „Profes.ii pani Warren" powiedziano 
w mieszczańskiej , dobrze wychowanej Anglii 
po rv pierwszy. 

Owcześni dostawcy repetuaru dla scen an
gielskich poruszali się w kręgu tych samych 
lękliwie podejmowanych i połowicznie rozwią

zywanych problemów, które były obsesją pol
skie.i pozytywistycznej komedii społE!1:znej . 

Shaw z właściwą sobie bezceremonialnością za
kwestionował te wszystkie tradycyjne instytu
cje społeczne, opinie i przesądy, które wedle 
ostrożnego realizmu krytycznego Robertsona, 
Jonesa i Pinero drobnej tylko wymagały kore
ktury. 

W „Sztukach przyjemnych" zwierzył się ze 
swojej niechęci do nieżyciowego idealizmu i z 
przywiązania do zdrowego rozsądku . W „Swię
tej Joannie" i „Cezarze i Kleopatrze" podjął 

wielką problematykę moralną, która przerasta
ła zainteresowania jego epoki. W „Kandydzie'" 
dowiódł, że j.est także poetą. 

Oczywiście nie mógł pozostać obojętny wobec 
organizującego się właśnie w Anglii ruchu ro
botniczego. Akceptując w zasadzie założenia 

programowe socjalizmu, niejednokrotnie podej
mował z nimi dyskusję. Jako artysta i myśliciel 
pragną! zachować niezależność od doktryny, ale 
temperament pisarza - społecznika, wrażliwe

go na każdą formę poniżenia człowieka, popy
chał go do udzielenia poparcia sprawie, która 
fascynowala jego wyobraźnię od najwcześniei

.. zeJ młodości. 

Dramatopisars two Shawa oceniane jako ca
iość opowiada się wyraźnie po stronie socjali
zmu, który autor .,Kandydy" traktuje ni~ tylko 
,iako jedynq szansę oparcia stosunków produk
cji na sprawiedliwszych za ·adach, ale także ja-



Ko propoL:vc:ję uk:;ztałtO\\ ani,1 110\1 L'~<>, >'zlachet
nit·.i:;zcgo modelu ctło\\'ieka. 

.. Dom se1·c: zlmnan.vc:h" jest .iednq 7. póżniej

;:;z,,•ch ·ztuk Shawa (zacZGla \\' HJJ:J, :>koóczona 
'' l!Jl9. nrcmi.:ra w lfl20 w .\meryct'). żadn 
'lre:>z c:zcni~ nic jest w stanic oddać specyficz
nej almo<fcr.v sztuki. Sam Shnw zapyt;rny c:o 
\\'laści\\'ie ma ona oznaczać. odpowi12dział: 

„sk<)dżc mógłbym to '' ic'dzit•ć'1 .Je:;tcm tylko 
aulorc·m''. „W parę eh\\ il 1;n podnitsicniu kur
ty1w - pi~ze Alick \A: c< t ) - Shaw stwarw 
\\'rażenie. że żadne kom"·enan>' nie sq .1ui: wctż
nc. że moi.c się stm: wsn·stkn - lub nic:. Shaw 
móv:il kied~·ś o swobodzie. która rodzi siq 7.L' 

,;,, ;adomo:ti. że ludzie lJGcla post powaC:: tak. 
iak $ię tcso po nic:h spoclzil·11'<\l1l.\'. W świeci·~ 

.Domu zl<imanyc:h sen"· l<t S\\'Obod.i i 1a pcw
nośC:: przc~laly istnicC::. 

Sztuka !<1czy wszystkie post;ic:ic ,, . .icdnq CJJO

lomion<1 i bcznadzicjnq ludzkośc. lc:h rzeczywi
stość to nic zróżnicowana indywiduu lność, lecz 
nierozerwalna więż zcspalaj4ca ich w pozbawio
na rnac:zcnia .icdnnśC::. 

Nie czui<~ nic - mÓ\\i kapitan Shotover -
poza owym przeklętym szczęściem. które~o ba
lem się całe życie: szczę'ciem, które zjawia się 

\\'tedy. gdy życie mija: szczęściem ustępowania 

i marzenia Lamiast oporu i działcinia; słodycz'! 

O\\'OCU, który zaczyna gnić. 

Całq sztllkę przC'nika .1akicś „prL:eklt:;tc szc:tę
ście" rezygnacji. Według powi.::!dLenia Blanco 
Posneta. **) które Shotovcr stosuje do siebie, 
.. rozklejają ię" i on, 1 wszyscy. W trzecim ak
cie, gdy nikt już nic usiłuje podtrzymywać ja
kichś pozorów celowości w tym bezsen ·ownym 
świecie. \\'Szyscy siedzą w ogrodzie, marzą. 
śpią lub 1·ozmawiają spokojnie wśród ciepłej, 

dchej nocy. Pogodzili się z sobą i z absoluln<1 
pustką swego wspólnego istnienia; w pogodze
niu tym jesi jakaś ulga i zadowolenie, a w 
~lębi świadomość, że jego słodycz jest „słody 

czą owocu. który poczyna gnić". P9Łem zaczy-

~ ) .\1ick West: „G. B. Shaw" („A good man 
(alłcn among Fabians). 

h ) Blanco Posnel - bohater sztuki Shawa 
„Stawienie się Blanco Posncta". 

naj<~ !)adać bomby. ludzie c:i budLą się do dzia
lania; zapalają wszystkie Ś\\'iatła i zdzieraja 
wszystkie zasłony, chcą byc: zmieceni ze świata . 
ale w tej .iednej chwili chC<! mieć świadomość. 
/.t• żyją. „Siła życiowa · stała się „siłą śmierci" 

i postac:ie ::;ztuki wyśpie\\·ują nic amowilc hym
ny na cze::ic': \\Jasnej zaglad.v. 

Cho( bezpieczne ramy spoteczcóst\\'a kapita

listycznego staly się już tyko złudnym w,po-

11mieniem. pieniądz kapitalizm pozostai<l; 

\\$ród tej gromady histerycznych i zdezoriento

wanych Judzi. te wartości sq jeszcze wciqż re

alne. Pośród te.i całej beznadziejne.i niepc\vno

ki zaw,;ze pozostaje pe\\ nikiem, że picni<1dzc w 
wystarczajacej ilości skądś się znujdq, a „tępy 

mąż„ lady Utterword. wysoki urzędnik :;łużby 

kolonialnej, zawsze tkwi w cieniu jako rczN\\'a 

siły i bezpiecze1'islwa„. 

Du!>zna <::tmosicra panujqca na „okręcie" ka

!Jitana Shotovera. niewątpliwie pnygnębiaj<)cy 

wizerunek ludzi, którzy wiodą życie jałowe i 

puste, sprowokował Stanisława Hclszlyt'lskie
go*) do nazwania „Domu serc złamanych„ 

„\\'!>trząsającą tragedią''. W rzeczywbtości 

konfljkty, rozterki i niepokoje przeżywane 

przez bohaterów ,.Domu serc złamanych„ nic 
mają forma tu tragicznego i nic budzą w nas 
ani solidarności, ani współczucia. J cżeli nawel 
niektórzy z krewnych i gości kapitana Shoto
vera skłonni są uważać się za skrzywdzonych i 
zawiedzionych. to jednak ich prawo do rzeczy
wistego dramatu zostaje w sztuce bezlitośnie 

skompromitowane i wyśmiane. Nie jest l.viqc z 
pewności<) .,Dom serc złamanych" wstrząsając<! 

tragedią. Jest to po prostu zjadhwy i dowcip
ny pamflet na ludzi, których życie było nędzne 
puste, ponieważ nie potrafili znależć w sobie 
dość energii ani dość odwagi, aby podjąć 

walkę ze światem przedsiębiorczych i pozba
wionych <,krupułów Manganów. 

*> Stanisław Helszty1iski ,.Drogi 
Bernarda Shawa". 

bezdroża 
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