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Ważniejsze utwory dramatyczne Shawa 

„Szczygli zaułek" (Widowers' Houses) 

„Profesja pani Warren" (Mrs Warren's Profession) 

„Żołnierz i bohater" (Arms and the Man) 

„Candida" 

„Mąż przeznaczenia" (The Man of Destiny) 

„Nigdy nic nie wiadomo" (You never can tell) . 

„Uczeń diabła" (The Devil's Disciple) . 

„Cezar i Kleopatra" (Caesar and Cleopatra) 

„Nawrócenie kapitana Brassbounda" (Captain Brassbound's 
Conversion) 

„Człowiek i nadczłowiek" (Man and Superman) . 

„Druga wyspa Johna Bulla" (John Bull's Other Island) 

„Major Barbara" 

„Lekarz na rozdrożu" (Doctor's Dilemma) 

„Mezalians" (Misalliance) 

„Pygmalion" 

„Dom złamanych serc" (Heartbreak House) 

„Powrót do Matuzalema" (Back to Methuselah) . 

„Swięta Joanna" (Saint J9an) 

„Wielki kram" (The Apple Cart) . 

„Zbyt prawdziwe, żeby było dobre" (Too True to be Good) 

„Matołek z wysp nieoczekiwanych" (The Simpleton of the 
Unexpected Isles) 

„Genewa" 

„Biliony Bouyantów" (Bouyant Billiona) 
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Bernard Shaw jego teatr 

Zmarły w 1950 roku, znakomity pisarz i publicysta angielski, 
George Bernard Shaw, pozostawił w spadku około 30 sztuk scenicz
hych, pisanych na przestrzeni 60 lat swego długiego życia. Przeżył 
on - mimo znanej długowieczności królowej Wiktorii - wraz z nią 
pięciu królów angielskich. Aby zdać sobie sprawę z odległości cza
sów, w jakich tworzy, wystarczy przypomnieć, że był rówieśnikiem 
Oskara Wilde'a i Józefa Conrada, którzy już dawno należą do hi
storii. Toteż można go równie dobrze zaliczać do epoki późno
wiktoriańskiej jak do naszych czasów. 

Shaw (ur. 1856 r.), syn kupca z Dublina, Irlandczyk z pochodze
nia, przybył do Londynu w 1876 roku i już nigdy nie wrócił do 
swojej ojczyzny. Zanim (po 15 latach) podejmie dzieło przekształ
cenia angielskiego teatru na trybunę krytyki społecznej - pisze 
najpierw powieści, zajmuje się publicystyką, krytyką literacką, dra
matyczną, muzyczną i w zakresie plastyki, a co więcej - przez 
9 lat niezmordowanie uprawia działalność polityczną, wygłaszając 
w tym czasie 1000 mów wiecowych i stykając się bezpośrednio 
z proletariatem londyńskim. Bodźcem do wejścia na drogę socjaliz
mu była książka H. George'a pt. „Postęp i ubóstwo", wysnuwająca 
bardzo pesymistyczne wnioski z rozwoju kapitalizmu. Shaw zapo
znaje się również z „Kapitałem" Marksa i wiele jego poglądów i ob
serwacyj przenosi na karty ostatniej swej powieści „Socjalista na 
ustroniu" (1884), szczególnie jaskrawo malując wyzysk i nędzę ko
biet i dzieci, 

W zakresie teatru był rzecznikiem Ibsena i Wagnera, dla których 
wybijał drzwi na scenę angielską, opanowaną przez melodramat 
i konwencjonalne sztuki francuskie, którymi to drzwiami następnie 
wprowadził własne dramaty. Zwalczał zawzięcie estetyzm i szablo
nowość - jako maskę dla burżuazyjnych treści. „Jeżeli sztuka ma 
być prawdziwa - mówi przez usta jednego z bohaterów powieścio
wych - nie może ona być sztuką tego najbardziej upiornego ze 
wszystkich nierealnych zjawisk - niepracującego człowieka. Naj
istotniejsza z rzeczywistości, człowiek pracy, musi sam stae się 
kulturalny, by fałszywa kultura salonów przestała mu imponować 
i zmuszać go do uznawania mieszkańców owych salonów za jego 
naturalnych władców". 

Decydującym momentem dla późniejszej ewolucji poglądów po· 
litycznych Shawa było wstąpienie do Fabian Society (a nie do Fe
deracji Socjaldemokratycznej), choć na początku programy obu tych 
wgani:zacyj były jednakowe; różniło je tylko pochodzenie społeczne 



członków. Obie liczyły na bardzo szybką rewolucję. Lecz kiedy 
iluzje te zostały rozwiane (przez krwawą niedzielę 1887 roku). fabia
nie przyjęli zasadniczą tezę programową, „że socjalizm musi być 
wprowadzony bez objęcia władzy przez robotników, a zatem bez 
walki z klasą kapitalistyczną i jej państwem". Namiętność początko 
wych haseł zastąpili racjonalizmem, który obracali zarówno przeciw
ko feudalnej tradycji klas wyższych, jak i przeciw rewolucji prole
tariackiej. ów obosieczny racjonalizm jest najistotniejszym elemen
tem pisarstwa Shawa. Shaw porzuca rolę „trybuna ludu" i pragnie 
„nawrócić" burżuazję na socjalizm. Przyzwyczaić ją do możliwości 
zmiany ustroju. „Oręż marksistowski stale pękał mi w ręku" -
przyznaje z właściwą sobie szczerością. 

Ze względu na wagę gatunkową utworów jest on przede wszyst

kim pisarzem późnowiktoriańskim, a najlepsze jego sztuki grupują 

się prawie symetrycznie po obu stronach 1900 roku. Każdy jego 

dramat był dla tamtych czasów wydarzeniem. Twórczości Shaw a 

towarzyszy bardzo ostra obserwacja zjawisk społecznych i własna, 
swoista ich interpretacja. Tak powstaje cała jego „filozofia" , zwana 

szawianizmem, której najpełniejszy wyraz dał w pięcioksiągu dra
matycznym pt. „Powrót do Matuzalema" (1921 r.), Za ostatni jego 

wartościowy utwór, który mu przynosi nagrodę Nobla, uważa się 
„Świętą Joannę", napisaną w 1923 roku. W latach trzydziestych 

Shaw zdobywa światowy rozgłos, odwiedza Związek Radziecki, je

dzie do Afryki i Stanów Zjednoczonych. 

Shaw uderza swoimi dramatami w moralność i obyczaj przeżywa

jącego się mieszczaństwa. Wydobywa na pierwszy plan sprawę ko
biety i człowieka pokrzywdzonego. Jednak niewiara w skuteczność 
zmian rewolucyjnych prowadzi go do sceptycyzmu, w którym obok 

sympatii dla człowieka znajdzie się zawsze miejsce na drwinę i znak 
zapytania. z postawy niezależnego filozofa wypływa jego dystans 

wobec każdej sprawy. Jednym słowem - jest to genialny kpiarz, 

który mówi o rzeczach poważnych na wesoło. 

Sztuki Shawa stanowią w gruncie rzeczy wykład jego filozofii. 

Opierając się o pewne wspólne założenia problemowe, łączy je 
w cykle, jak np. „Sztuki nieprzyjemne" (pierwsze). „Sztuki przyjem

ne", Sztuki dla purytanów" itd. 

Shaw akcentuje nieograniczone możliwości ludzkiego rozwoju. 
Stworzył on typ człowieka sprężystego, który się nie załamuje i wy

kazuje obrotność życiową. W ten sposób niejako odnawia człowieka 
i dodaje mu odwagi i otuchy. Co więcej, ukazuje przed ludzkośr:ią 

możliwość pięknego i długiego życia. Aby długo żyć - trzeba po 

prostu chcieć - twierdzi Shaw. Lecz służą ku temu odpowiednie 

warunki - takie warunki może stworzyć socjalizm. 

W zakresie techniki teatralnej Shaw wykazuje pełne opanowanie 

sceny i posiada dużą zdolność stwarzania sytuacyj scenicznych. 
Operuje paradoksem i niespodzianką sytuacyjną. Lecz równocześnie 

nie rezygnując z błyskotliwych chwytów, tworzy teatr codzienności. 

Wprowadza na scenę życie. Daje dla niego nowe i pomysłowe de

koracje, np. deszcz w „Pygmalionie", gabinet dentystyczny czy tym 

podobne atrakcyjne ówcześnie pomysły. Nie wierząc w umiejętności 
wykonawcze reżyserów i aktorów swojej epoki, podaje w sztukach 

dokładne informacje autorskie, dzięki którym tworzy nowy styl gry 
scenicznej. Jest przeto twórcą realistycznego teatru angielskiego, „ 

spełniając podobną rolę, co Galsworthy w powieście angielskiej . 

„CANDIDA" B. Shawa grana w 1953 r. Od lewej : M. Pluciński, 
K. Chamiec, Z. Klucznik, M. Żyro, Z. Piotrowska. 
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Profesie Pani Warren 

Trzecia sztuka Shawa z cyklu tzw. „Sztuk nieprzyjemnych", na
pisana w 1893 roku, ukazuje się na scenie dopiero po 8 latach, 
w ciągu których ciąży nad nią zakaz cenzury. Najlepsze wyjaśnienie 
powodów daje własny sąd autora. „Jest to najlepsza z moich sztuk 
- pisał w 1897 roku - ale mrozi mi krew w żyłach; z trudem wy
trzymuję jej najbardziej przerażające miejsca. Ach, kiedym to pisał, 

byłem doprawdy odważny". 

Na czymże polega ta odwaga? Oto Shaw odsłania bez miłosier
dzia najbardziej ukryte szwy łączące ludzi, stawia w sposób nie
słychanie drastyczny problem moralności mieszczańskiej, sięga sa
mych korzeni zła, wypływającego z wadliwego systemu ekonomicz
no społecznego. Z całą celnością swojej dramaturgii pokazuje w jaki 
sposób kapitalizm kształtuje moralność, aby stowrzyć osłonę dymną 
dla szczególnie haniebnego i silnego wyzysku, jakim była prostytucja. 

Tło sztuki nie pochodzi z wymysłu autora, lecz opiera się na ob
fitym materiale socjologicznym, ogarniającym szeroko i wielostron
nie współzależność stosunków bytowych i obyczajowości. ówczesne 
warunki egzystencji milionów kobiet były takie, że stanowisko 
ulicznicy stanowiło awans społeczny. Oto, na czym polegald 

odwaga Shawa. 

Młoda dziewczyna, imieniem Wiwia, wychowana z dala od matki, 
o której nic me wie, styka się wreszcie po skończeniu szkół z jej 
środowiskiem. Są to dżentelmeni z wysokich sfer towarzyskich. 
W wyniku zrozumiałego zainteresowania swoim pochodzeniem do
wiaduje się, że nie ma ona ojca w normalnym tego słowa znaczeniu, 
a matka jej zajmowała się nierządem, co więcej: prowadziła wraz 
ze swą siostrą, powszechnie szanowaną obecnie damą, dom publicz
ny. Obrzydzenie młodej dziewczyny jest naturalnym odruchem zdro
wego moralnie człowieka. Wiwia pragnie natychmiast zerwać z mat
ką. Lecz ta łzami i pełnym sugestywnej siły wyznaniem odmienia 
stanowisko córki. Wiwia wzruszona ciężką młodością matki i prze-

konana, że nie miała ona wyboru, godzi się z jej przeszłością, a na
wet pragnie jej okazać tkliwość. Nie bez znaczenia jest tu stosunek 
jednego z przyjaciół pani Warren, Preada, który z całą wielkodusl
nością anarchizującego estety uważa, że drobiazg nie posiadania 
męża niczym nie uwłacza kobiecie mającej dziecko. 

Lecz w dalszym rozwoju akcji, najstarszy przyjaciel pani Warren 

sir Crofts, olśniony charakterem i nieprzeciętnością Wiwii prag

nie ją poślubić. Pomysł małżeństwa nie jest pozbawiony pikanterii 

zważywszy, że Crofts może być ojcem Wiwii. Może nim być zresztą 

i miejscowy pastor, który w latach swej młodości należał do towa

rzystwa pani Vavasour, jak się ówcześnie nazywała Warren. 

Na drodze zamysłów Croftsa staje młody nicpoń, syn pastora, 
Frank. Ale i bez tego Wiwia daje Croftsowi zdecydowaną odprawę. 

Jednak w czasie utarczki słownej dowiaduje się szczegółów z upra
wianego procederu matki, który - jak się okazało - trwa nadal 
i znajduje się w pełnym rozkwicie. To prowadzi Wiwię do natych
miastowej decyzji zerwania. Na m;tatek dowiaduje się od Croftsa, 
że jest siostrą Franka, gdyż pastor jest i jej ojcem. To jest kroplą, 
która przepełnia i tak głęboki uraz na punkcie współżycia rodzinnego 
Wiwia postanawia do końca życia poświęcić się pracy zawo
dowej, a wszelkie uczucia wyrwać doszczętnie z serca. Ponieważ 

ma silny charakter, wprowadza bez zwłoki postanowienie w czyn. 
W biurze Wiwii zjawia się, - obok Preada i Franka, - także matka. 
Następuje druga rozmowa, w której córka druzgoce matkę. Dopóki 
stanowisko Warren jest podyktowane koniecznością życiową, mo.~e 

być wytłumaczone, lecz kiedy - w warunkach niezależności mate
rialnej - staje się wyrazem złej woli, jest dla Wiwii nie do przy-, 
jęcia. 

Jednak Shaw w ostatniej chwili jeszcze raz odwraca sytuacjr: 

i kładzie w usta Warren takie argumenty, które kwestjonują raCJo

nalistyczne stanowisko Wiwii. W tym miejscu ujawnia się właś!1ie 

przekora „filozofa", który nie chce zająć zdecydowanej postawy. 

Oto Warren wysuwa na pożegnanie myśl, że gdyby wszystko miało 

zależeć od słuszności, to wtedy „życie byłoby nudne". A nadto nie 

podaje Wiwii ręki. Wobec zrezygnowanego raczej stanowiska Wiwii, 

- że życie jest tym ,czym jest - ma to pewien walor atrakcyjnośri 

dezorientującej widza„. Taka to jest dwoistość ideowa Shawa. 



Shaw-obserwator daje pła!. yczny obraz, jak kapitalizm dla reali
zacji swoich niskich celów przeoruje człowieka przez sam środek 
serca, rozbija rodzinę, bezcze~ci najświętsze uczucia. Lecz Shaw
filozof nie ukaże innej drogi wyjścia z tej sytuacji, jak tylko odse
parowanie się od zdegenerowanego społeczeństwa. I Wiwia nie jest 
przedstawicielką buntu społecznego, a tylko - izolacji. Tymczasem 
Warren, która z ofiary systemu stała s1~ eksploatatorką jego urzą
zdeń pozostaje nadal na posterunku swego procederu. Zakończe
nie sztuki jest znamienne dla istoty fabianizmu, pełnego niedomó
wień i sprzeczności wewnętrznych, właściwych dla reformistycz
nych koncepcyj przebudowy społecznej. 

„PYGMALION" B. Shawa. Od lewej: M. Kubicka, Z. Piotrowska, 
M. Winkler, J. ladyński, S Kosmalewski. 
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