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GEORGE BERNARD SHAW 0856-19501 karie
rę pisarską rozpoczął od działalności politycznej 
(Jest współtwórcą Towarzystwa Fabiańskiego) 

i krytyki w dziedzinie literatury, muzyki i ma
larstwa. Jest autorem pięciu powieści, z których 
najbardziej znana, „Socjaliści na ustroniu", nie 
przyniosła mu wielkiego rozgłosu. Swiatowe 
uznanie zdobył dopiero jako dramatopisarz. Do 
najbardziej znanych jego dramatów należą: 

„Szczygli zaułek" (1892), „Profesja pani War
ren", „Zołnierz i bohater" (1894), „Kandyda" 
(1895), „Cezar i Kleoipatra" (1898), „Major Bar
bc.ra" (1905), „Androkles i lew" (1912), ,,Pig
malion" (1912), „Powrót do Matuzalema" (1921), 
„Sw. Joanna" (1923). 



Sztuki problemowe 
a dramat Shawa 

Tyle już napisano o niemal wszystkich aspektach 
twórczości dramatycznej Shawa, a sam Shaw tak 
wyczerpująco skomentował swoje własne dążenia, 

że jakikolwiek krótki, ogólny przegląd Jego twór
czoi;ci staje się wręcz niemożliwy. Niemniej warco 
tu jednak omówić, jeżeli nie jego poglądy społeczne, 
o których tyle już powiedziano, to raczej czysto te
atralne znaczenie jego sztuk. 

Wielu współczesnych Shawa dało się omamić jego 
własnymi, usilnie akcentowanymi zapewnieniami, iż 
)<'dynie dlatego poświęcił się twórczości teatralnej, że 
zr.alazł w niej najlepszą platformę do głoszenia pew
nych prawd moralnych i społecznych i że znacznie 
więcej ma w sobie z kaznodziei niż z autora drama
tycznego. Niewątpliwie jest w tych twierdzeniach 
pewne źdźbło prawdy. Shaw głębiej przemyślał pro
blemy społeczne naszej doby, uważniej i wnikliwiej 
niz którykolwiek ze współczesnych autorów. Sztuka 
po sztuce, przedmowa po przedmowie dawały analizę 
r;iedomagań i błędów naszych czasów i wskazywały 

własne sposoby ich rozwiązania. Począwszy od „Pro
fc.sji pani Warren" (1898), wczesnego studium wa
runków związanych z zawodową prostytucją, aż do 
szerokiego przeglądu ludzkiego upadku w „Z powro
tem do Matuzalema" (1920) stale wprowadzał do akcji 
idee filozoficzne i socjalistyczne. Nie ulega też wąt

pliwości, że platforma sceny dała mu sposobność do 
obalenia wielu fałszywych bożków, a także do myśli 
wychodzących poza sferę płaskich konwenansów. 

Równocześnie jednak, nawet uznając te fakty, ni::! 
możemy brać zapewnień Shawa za dobrą monetę. 

Gdyby jego sława wyrastała z owego „kaznodziC'j
stwa", miałaby bardzo nietrwałe podstawy. Dysku
sjłl na temat wGjny w sztuce „żołnierz i bohater" 
mogła wydawać się wnikliwa i pełna głębokich 

prawd, gdy ta sztuka ukazała się w roku 1894, ale 
nie mogałaby zainteresować nas dzisiaj, po dwu woj
nach światowych. Doświadczenie tych wojen obaliło 

s~me przesłanki, na których autor oparł głoszone 

w niej prawdy. Gdy podejmujemy analizę sztuki 
„Z powrotem do Matuzalema", nie pozostaje nam ni;: 
innego jak ponowić tylekroć już wyrażane ubolewa
nia nad dolą człowieka, który jest takim osłem, że 

kładzie się do łóżka i umiera akurat w chwili, gdy 
złlczyna coś niecoś rozumieć z nauk udzielonych mu 
przez życie. Podobnie z „Profesją pani Warren". 
Przesłanki społeczne, na których autor oparł sztul<ę, 

prawdziwe i istotne w momencie jej pisania, dziś 

zcstały przez życie obalone. Prostytucja nadal ist
nieje i prosperuje w krajach najbardziej zasobny,:h, 
jest uprawiana przez ludzi, którzy mogliby znaleźć 
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godziwe warunki życia w innych zawodach, a na
wet bywa uprawiana - obok tych zawodów. A Je1i
nak sztuki te oglądamy, bawią nas i pasjonują do dzi-

siaj. 
Fakt, że sztuki Shawa nadal utrzymują się na sce

nie dowodzi iż należy szukać w nich czegoś więc-:), 
a o'wym „cz;mś więcej" są walory różniące je od !<aż
c!ej innej analizy bolączek społecznych. Musimy całą 
uwagę skoncentrować na jego sztukach, a nie na 
tym, o co w swoim czasie sztuki te walczyły. 

Gdy prawdziwy dramaturg (a nie tylko „pisarz 
pt oblemowy") podejmuje wątek swej fabuły i zaczy
na kształtować jej postacie, sytuacja jego staje się 
paradoksalna: z jednej strony, obdarzony boską mo
cą, jest on stwórcą i panem owych figur poczętych 
we własnej wyobraźni, z drugiej zaś - osoby, ktorc 
wyczarował z nicości, zaczynają życ swoim własnym 
życiem. Zadaniem dramaturga, prawdziwego drama
torga jest dać im możliwie największą swobodę 
działania, a zarazem doprowadzić wszystkie do za
~;erzonego przez siebie zakończenia. Właśnie w tym 
paradoksie leży szczególna cecha sztuki dramatopi
sarskiej. w tym paradoksie tkwi tajemnica scenicz
nej żywotności Shawa, życiowej prawdy jego postaci, 
mimo że sprawy, o które postacie te walczą, już prze
stały być aktualne, albo nabrały aktualności nowe], 
innej, nie przewidzianej przez autora. 
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HILARY KRZYSZTOFIAK 
szkic scenograficzny do 
„Profesji pani Warren" 

NOEMI KORSAN 

W roku 1948 ukończyła wydział aktorski przy 
PWST w Warszawie. Kolejnymi etapami jej 
pracy są Katowice, Opole (dyr. Byrskich), Ki~l
ce (dyr. Byrskich), Kraków. Jej ciekawsze role: 
Smierć w .,Pastorałce" Schillera, Marcyna 
w „Lekarzu mimo woli", Armanda w „Weso
łych białogłowach", Tilly w „Swierszczu za ko
minem", Marianna w „Kaprysach Marianny", 
Mrs. Banks w „Przyczynku do podróży Cooka" 
Giraudoux, Sędzina w „Małym domku", Agata 
w „Zbrodni na Wyspie Kóz" Ugo Betti'ego, Dona 
Anna w „Dziewczynie z dzbanem", Lady Brack
nell w „Bracie marnotrawnym". W roku 1961 
kończy wydział reżyserski PWST w War
szawie. Jej prace reżyserskie: „Jaskinia filozo
fów" Herberta w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie, „6 postaci scenicznych w poszu
kiwaniu autora" Pirandella w Teatrze Rozmai
tości we Wrocławiu, „Burza" Tsao-Ju w Te
atrze im. Jaracza w Olsztynie. W roku l!l62 
otrzymuje stypendium UNESCO i odbywa staż 
reżyserski w teatrze „Kammerspiele" w Mona
chium.. W sezonie 1963/64 ·lpiOcle~;muje pracę 

w Bałtyckim Teat-7.e Dramatycznym. 
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RYSZARD KOLASZYŃSKI 

W roku 1948 kończy Szkołę Dramatyczną 

w Lublinie. Kolejnymi etapami jego pracy ak
torskiej są Rzeszów, Szczecin, Lublin. Jego 
ciekawsze role: Wojewoda w „Mazepie", Nieś
miałowski w „Klubie kawalerów", Powiłas 
i Jonas w „Pieją koguty" Bałtuszisa , John 
w „Swierszczu za kominem" , Rotmistrz w ,,Da
mach i huzarach", Orgon w „Dożywociu", Smu
goń w „Uciekła mi przepióreczka", Mtiller w „In
trydze i miłości" , Don Diego w „Cyd'zie", Sie
riebriakow w „Wujaszku Wani", Branicki 
w „Królu i aktorze". Pozatem pracuje w ama
torskim ruchu teatralnym. W sezonie 1963/64 
podejmuje pracę w Bałtyckim Teatrze Drama
tycznym. 
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Personel techniczny 

Kierownik techniczny JOZEF KARBOWIAK 

Kier. prac. perukarskiej ZOFIA WOŻNIAK 

Kier. prac. krawieckiej STEFAN ROGALA 

Kier. prac. stolarskiej IGNACY WALENDOWSKI 

Slusarz JERZY MESZYNSKI 

Malarz FRANCISZEK PIĄTEK 

Modelator TADEUSZ GOSCINIAK 

Tapicer WŁADYSŁAW TEODOROWICZ 

Farbiarka APOLONIA KUŻMINSKA 

Główny elektryk STANISŁAW JEZIORSIH 

Akustyk JAN LASKOWSKI 

Brygadier aceny STANISŁAW KAWALEC 

• * 
* 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE 

I SŁUPSKU 

piątek, sobota, niedziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniediziałków) 

godz. 11-13, w dniach przedstawień godz. 18-19 

Orbis (z wyj. niedzieli) ge>dZ. 9-17 

ZAMÓWIENIA N A BILETY 

Ke>szalin tel. 20-58 

Słupsk tel. 34-76 i 24-11 

* • • 
Program wydaje Dyrekcja Bałtyckiego Teatru 

Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego 

w Koszalinie 

Zródła tekstów: Allardyce Nicoll „Dz'eje dra

matu", PIW, Warszawa 1962; 

Łamanie - Józef Filasiak 

Kl;sze - Henryk Stankiewicz 

Druk - Stanisława Bralewska 

KZG D-993 28 . Il. 63 10.5 X 20,5 pap . r'ruk. H - 4 798 



Cena 2,- zł. 

„ .... „„ ......... „. 
Wo.IClllCHLllW,._OW ... 

„.„ ........ „. __ „ PALIClaWICZ 

ezon 1983·1984 


