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GEORGE BERNARD SHAW 

Ge?r.ge Be:nard Shaw, znakomity dramaturg angielski, urodził się 
w Dubhme 26 hp~a 1856 roku, jako syn kupca, niezbyt szczęśllwie pro
wadzącego s":'oje interesy i z upodobaniem zaglądającego do kieliszka. 
„Gdy mego Ojca zapraszano na obiad, nie zawsze przychodził trzeźwy ale 
zawsze wychodził pijany" - wspomina Shaw. • ' 

Ci~pl.ejs~y blask u11;osi się nad wspomnieniami z lat dziecinnych tylko 
w_ c;dm~si~mu do rr_iatki, któ~a miłością i tkliwością starałil się wynagro
dzlc dziec10m braki ich rodzinnego życia. „W szkole nie nauczyłem się 
nicz.ego" - 'Yspom!na dalej Sh~w - „i dzięki temu uniknąłem niebezpie
czenstwa mmemama o sob~e. ze jestem przyzwoicie wykształtcony dla-
tego, że umiem skandować łacinę i grekę". . . 

Mając lat 15, Shaw musi już sam zarabiać na siebie. Pracuje jako 
pomocnik pośrednika mieszkaniowego, co wywiera na nim wstrząsające 
wrażenie, którego odbicie znajdujemy w napisanej po dwudziestu latach 
sztuce „Szczygli zaułek". 

Licząc lat 20 Bernard Shaw wyrusza z małym kuferkiem w ręku -
do Londynu, do _Anglii - którą oglądać i oceniać będzie oczami Irland- · 
czy ka. · 

A była to Anglia wolnej konkurencji i burżuazyjnego liberalizmy, 
Anglia tocząca walki z Burami, ostatecznie podbijająca Indie i wyzysku
jąca ludność kolonialną - Anglia rodzącego się imperializmu. 

Anglia, na brzegu której wysiadł z walizką w ręku !W-letni B. Shaw, 
człowiek - który chciał pokazać ludziom prawdę o nich samych i o świe
cie, który stworzyli. 

Osiedliwszy się w Londynie zaczyna Shaw pracować jako dzienni
karz i krytyk teatralny, zdobywając sobie bardzo szybko dobre nazwisko. 

Pierwsze artykuły zamieszczał w dzienniku „Frelon". Były to kry
tyki muzyczne. Shaw glęboko rozumiał muzykę i zawsze uważał ją - jak 
się wyraził - za swój „język ojczysty". Przez całe życie zresztą darem
nie marzył o napisaniu opery. 

Pod wpływem „Kapitału" Marksa i po przeczytaniu książki Georga 
„Postęp i ubóstwo" Shaw przemawia publicznie na meetingu w Hyde 
Parku w obronie idei upaństwowienia majątków prywatnych. W jakiś 
czas potem uzyskuje nienajlepszy w Londynie rozgłQS dzięki odczytowi 
pt. „Złodzieje", którym! nazwał wielkich właścicieli ziemskich i kapita
listów. Tak zaczęta kariera polityczna Shawa nie powiodła go jednak 
po właściwej linii. W roku 1884 staje się członkiem reformistycznej gru
py Towarzystwa Fabianistów. Stąd „socjalizm•· Shawa to <>ocjalizm 
l>ez walki klasowej, bez dyktatury proletariatu. Osłabiło to całą później
szą twórczość Shawa, nie dyktując mu żadnych rozwiązań dla wskazanych 
przez niego niedomagań społecznych. Lenin, który był wielbicielem 
Shawa, powiedział o nim: „Jest to dobry człowiek, który wpadł między 
Fabianów''. 

Powieści, których kilka napisał Shaw w początkach swojej kariery 
literackiej, nie przyniosły mu żadnego rozgłosu. Tak samo i pierwszych 
jego sztuk teatry angielskie ze zrozumiałych względów nie chciały wy
stawiać. Dopiero gdy wystawiona przez Richarda Mansflclda w Ameryce 
sztuka „Uczeń diabła" zdobyła sobie ogromny rozgłos, Shawem zaczęły 
się interesować niezależne teatry angielskie. 

Twórczość dramatyczna Shawa nosi ślady wpływu wielkiego drama
turga norweskiego Henrika Ibsena, którego Shaw był gorącym wielbi
cielem. Shaw nie zamierza jednak · pisać tragedii. Wielki pisarz i iro
nista rozprawi się z purytańską moralnością społeczeństwa angielskiego 
za pomocą groźniejszej broni - bezlitosnej i zjadliwej komedii. 

B. Shaw miał 37 lat, gdy napisał pierwszą swoją sztukę „Szczygli 
Zaułek". „Poką.załem, jak czcigodność klasy średniej oraz szlachectw~ • 
młodego arystokraty tuczą się na nędzy zaułków niby muchy na gnoju 
- mówi sam o tej sztuce. 

W roku 1892 powstaje „Profesja Pani Warren", sztuka, która wy
wołała jeszcze większą burzę niż „Szczygli zaułek". Na Shawa. posypały 
się oszczerstwa i obelgi. - Po tych doświadczeniach ~haw staJP s!ę ~ie
ustępliwy. Maksym Gorki nazywa go jednym z najśmielszych mysllcieli 
Europy. - Nie było zagadnienia ani instytucji w ustroju kapitalistycz
nym, do której nie dobrałby się Shaw w szeregu swych dalszych sztuk . 
Wyostrzony instynkt polityczny, wyrażający się w poczuciu sprawiedli
wości społecznej - prawie nigdy nie zawiódł Shawa. 

W roku 1917 na przekór szalejącej Interwencji ocenił właściwie epo
kowe znaczenie Rewolucji Październikowej. Gdy w roku 1931 przybył 
do Moskwy, oświadczył przedstawicielom radzieckiej. pracy: „ ... Przez 
dziesięć lat z rzędu mówię Anglikom prawdę o Rosji . . . Od samego po
czątku wierzyłem, że z wami będzie zwycięstwo." 

w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Stalina Shaw powie~zia_ł:. „Mó
wiąc o Stalinie pragnę powtórzyć to, co 1:iówiłem i pisałem juz me3~dno
krotnie. Stalin jest największym obroncą poko.fu. Jemu , . zaw.dzię~za 
Związek Hadziecki siłę i spoistość, a ta siła zabezpiecza pokoJ świata . 

w roku 1925 otrzymał Shaw nagrodę Nobla, którą zreszt~ w c:iłości 
przeznaczył na \\ ymianę stosunków kulturalnych. między Anglią a. Sz"'.e
cją. Wysokie to odznaczenie w~budzi~o w wi~lkim pisarzti zupełme„me
oczekiwane refleksje. „Jak mme mają oceniać przJ-:szłe _P?kolrnia 
pisał - „kiedy nie doceniają mojego geniuszu. wspołcz~sm. Akademia 
Szwedzka wybrała sobie rok 1925, by mi dać Nagrodę Nobla tylko dla
tego, że w tym właśnie roku nic nie napisałem - i za to mnie chciała na
grodzić." 

Tym razem jednak „ wielki kpia~z" się po~ylił. ~rzyszłe po~olenia 
potrafią na pewno we właściwy sposob ocenić Je_go. dzieło, potrafią spo
śród jego ironii, kpiarstwa i paradoksu wyłuskac ziarna ?o~yczy, ~to.re 
Shaw na każdym kroku odnajdywał w otaczającym go świecie. Oskarza
jąc kapitalizm o wszystkie jego grzechy - .wytoczył mu ten, jedyny 
w swoim guście, proces na wszystkich scenach swiata. I wygrał go wszę
dzie tam - gdzie widzami byli ludzie sprawiedliwi. 

St. F. 
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„PROFESJA PA::\I WARREN" 

„Profesję Pani \Vrrren" n11p1c~ł ~hvw w roku !Br\2 .• Test ona jedną 
z wcześniejszych Je-ro sztuk, prawdopodobnie tr7eci·1 z kole!. Jej tema
tyka, owo „nieprzyzwoite" zagadnienie, które an. iel<;ka opinia puhliczn::i 
starała się przemllc..zeć pod płaszczykiem jak n'>jdalej pornnii;tej tole· 
rancji - ściągnęło na głowę Shawa prawdziwą btrr;ę z' strony krytyków 
burżuazyjnych. Owczyi~cie --- o wystawieniu sztuki w tPatrach londyń· 
sklch nic mogło by<' mowy. Shaw oddaje więc swoj1 ;.;ztukę za ocean. 
Ale i tutaj mie~zkaj~ tacy srmi lud.'.ie. TL:.k samo zakhmani w swej ta
niej mieszczańskiej moralno.ie! - tak samo drapieżnie broniący pozycji 
swego pieniądza. 

„Profesja Panl Warren" ukazuje się wprmvdzie na scer.le teatru 
nowojorskiego, wys•awion:i przez odważnego dyrektora. rle policja pod 
naciccklem oburzonych kapitalistów - arE'cztow<'ła aktorów, \\ ystępują
cych w tej sztuce, zmuswj·ic teatr do zdjęcia jej z afisza 

Shaw jednak nie kapltul,1 ;t'. Twardy jego charakter każe mu do 
końca życia wytrwale bronić spraw, które uważa za cł!tszne. „Profesja 
Pani Warren" ukazuje się w wydaniu ksi iżk)wym, opatrzona w· obszerną 
przedmowę. w której Shaw rozprawia się po swojemu z przeciwnikami. 
Mimo zwycięstwa, .JDkic odnosi, (k->ią·i.b zo<;lajc wprost rozchwytana 
przez czytelników) "Profesja Pani \V.1rre'1" dopiero po trzech dziesiąt· 
kach lat. po sukcesach w Polsce i w 1\l"icmczech - l!Ostaje sli: na scenę 
angielską. 

Jakiż to problem, tak n!ebezplPC'Zlly dla KróJe.,l\ a Angielskiego, po
ruszył Shaw w swojej sztuce l - Zagadnienie prostytuc Il - tak trzeba, 
z grubsza rzecz biorąc, okreś1 eć problematykę „J>rof('•,ji". Ale na jaskra
wym przykładzie wyzysku, J1 ynąct' 'O z jawnie tolf'rowanego nierzadu, 
Shaw oskarża cały ustrój kapitalistyczny - i to jest zasadniczy problem 
jego komedii. 

„Socjalista Shr w - pisał o „ Profe~J! pani Warren" Boy-Żeleński -
rzuca tu wyzwanie ustrojowi kapitvlistycznemu, całej moralności spolecz· 
nej, będącej owego ustroju kamlcniem węgielnym." 

Bo dziewczęta angielskie szły na ulicę z nc;d··y. Bo prostytucja była 
ich jedyną uciccLką pr ed glod m i wczesną ~miercią na skutek zbyt cięż
kiej i wyczerpującej pracy. 

Czy Anglicy nie wiedzieli o tym? Czy właścicl0lc fabryk, przykład
ni ojcowie rodzin, nie \\ !edzicl! - że len roLotnlce, zaral,laj.\c po kilka 
pensów muszą 7Cjść na drogę upadku, aby utrzymać się przv życiu? 
- Czy nigdy nie byli w East End (dzielnica biednych w Lr,ndynit'), gdzie 
ludzie mieszkali w piwnicach n d kanciłami. pełnymi cucQnącej wody, 
gdzie nędza I brud skracały zyc!e robotnika do połowy normalnego życia 
gentelmena ... ? A może ple czytali tez nigdy popt1larnego „Daily Mail", 
który donosił otwarcie, że w Londynie sprzed iwano w latach 90-tych 
5-6 tysięcy dzieci rocznie do dom'iw schadzek ... ? 

A więc czasem mówiło się o tych sprawach w puryt2ńskiej Anglii. 
Dlaczego więc nie pozwolono o nich mówić Shawowi I Shaw bowiem nie 
ograniczył się do suchego podania faktu, ale wskazywał na wmowajców 
i oskarżał ich. 

Angielscy burgois bardzo tego nic lubili. Przeżywali właśnie okres 
zupełnego ze siebie zadowolE'nla. Pod wpływem bo~obojneJ.'. pełnej do· 
mowych cnót, Hrólow~j Wiktorii - wysoko cenili moralnosc swych ro· 

dz~ni:iych ogn~sk., A?- tu nagl~ zja\~ia się śmiał~k. który z całą bezwzględ
noscq .o?slann zyc1e upadłej kobiety i oskarza ich, że to oni .są przy
czyną JeJ profesji. 

. O~karżcnia swego clo'rnnuje Shaw przez usta pant Wanen spowlada
J?c~J s1.ę przed. córką ze swej ciężkiej młodości. ~ le p ni Wan:en jest już 
~ł~sciciclką k.1lh.\t domow publ!czn:rch w krajJ i za grallicą - i ustrój, 
k.t.ory pchnął Ją na dro""ę prostytucji: w tej chwili n3jwpdniej jej odpo· 
w iada. O~a pragnęła tylko byc. w mm m~ \\ yzy.;i iwanq, a wyzyskującą 
i skoro osiągnęła tę pozycję, me ma zamiaru porzucić raz obranego za
wodu. 

Shaw nie ukacuje n m w swej sztuce postaci pozytywnych, buntują
c~c~ się prze~lwk_o krzywdz1_e u.~m~ju kapi!alhtycznego. Nie, Shaw jest 
P~S)_ mlstą I nll w d 1 ich w sronm ·, ku, kto re pried ,tawia. Nawet córkę 
pam .Warren - · \\iw ię , ra odch cizi od m,1tkl ciowiedziawszy się kim 
~~a Jest !1aprm d~. wyposaża. S_'1aw w typowo purytańską moralność. Wi
''.ia ?ow iem zg, dzlłaby sw Z) 1.. z matk.j, b:r ł l pros.ytutką, żYJącą z ka
p1tałow, pcchodqcych ze, z I i kw i cl o w a ny c h domów publicznych. 
ale opuszcza matkę - ktora te ciumy w dal'lzjm cl:1gu prowadzi. 

To. _że Shaw nie \\ id7:iał le~arstwa nu przedstawiane przez siebie nie
domaganrn spo,ec;zne -- Jest me oborem wszy,tklch pn.wie jego dzieł. 
SJ?owodowanym mczrozum1eniem siły rL'Wo!ucyjnej proletariatu. Robot
mcy :-- to u Shawa ludzie kl"zywdzcnl i wyzyskiwani, a nie walcząca 
- swiadoma swoich praw ki(.[ a. 

. Pozbawione tego promienia n< dziel, sztuki Shawa -- są tylko na
miętnym protestem i o karżeni:m pud udre cm ustr0ju kapitalistycznego. 

A to w latach 90-tycll ubiegłe ,o stulecia - było bardzo wiele. 

Stamsława Fleszarowa. 
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