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Bernard Shaw 

Zostałem literatem, bo jest to jeden z nielicznych za
wodów, w którym nie musi się osobiścif' rozmawiać 

z klientami. 
G. B. Shaw 

Bernard Shaw 
· Kronika życia i twórczości 

1856 

George Bernard Shaw, syn średnio zamożnego kupca 
z rodziny protestanckiej, urodził się w Dublinie. 

1866-1871 
Szkolne lata. Shaw, raczej mierny uczeń - wycho
wuje się sam, przejawiając coraz większe zaintereso
wania muzyką (po matce śpiewaczce), literaturą ' 
i grafiką. 

1872-1876 
Skromna posada kasjera w Dublinie i pierwsze arty
kuły systematycznie odrzucane przez redakcje. Dnia 
3. IV. 1875 Shaw drukuje pierwszy artykuł w ,,Public 
Opinion". 

1876 
Shaw opuszcza Irlandię i przybywa do Londynu. Pi
~ ze recenzje muzyczne. 

1879 
Pierwsza pow1esc: „Niedojrzałość". Shaw wstępuje 

do dyskusyjnego klubu Zetetical Club, poznaje socja
listę Sydneya Webba i rozpoczyna dziewięcioletnią 

karierę publicznego mówcy. 

1882 
Przemówienie HePry George'a i JP.go książka „Postęp 
i ubóstwo" spowodowały zwrot Shawa ku socjaliz
mowi. 

1883 
Shaw kończy piątą z rzędu powieść „Socjalista na 
ustroniu", po „Niedojrzałości", „Nierozważnym więźle", 
„!Uilości wśród artystów" i „Profesji Cashel Byrona". 

1884 
We wrześniu Shaw przystępuje do socjalistycznego 
Fabian Society, założonego w styczniu przez utapistę 
- filozofa Thomasa Davisona. Pozostaje członkiem 

egzekutywy teJo Towarzystwa przez dwadzieścia 

siedem lat. Na terenie Towarzystwa Shaw zapoznaje 
się z twórczością Ibsena. 
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1885 
Współpraca Shawa jako krytyka sztuki, literatury, 
dramatu i muzyki w pismach „Daily Chronical'', 
„Star", „The World", „Saturday Review". Studia nad 
„Kapitałem" Marksa i kontakt z kółkiem marksistow
skim. Pierwszy rzut „Szczyglego Zaułka". 

1891 
Krucjata proibsenowska i publikacja książki „Kwin
tesencja ibsenizmu". 

1892 
Początek działalności dramatycznej: wystawienie 
„Szczyglego Zaułka" w Teatrze Niezależnym Geina. 
Odtąd prawie rok rocznie powstawać będą nowe 
sztuki. 

1894 
Zakazana przez cenzurę (do roku 1924) „Profesja pani 
Warren". 

1897 
Shaw zostaje członkiem Rady Parafialnej jednej z 
dzielnic Londynu. 

1898 
Małżeństwo z Irlandką, Charlotte Payne-Townshed. 
Shaw ogłasza rozprawkę „Wagnerzysta doskonały"' 

oraz dwa tomy „Sztuk nieprzyjemny~h i przyjem
nych" zawierające siedem pierwszych utworów dra
matycznych. Na rok 1898 przypada również napisanie 
jednej z najciekawszych sztuk historycznych Shawa 
„Cezar i Kleopatra". 

1900-1914 
Seria utworów dramatycznych o tematyce społecznej, 
jak „Człowiek i nadczłowiek", „Major Barbara" i 
„Pigmalion" - oraz politycznej, jak „Druga wyspa 
Johna Bulla". W roku 19-06 ukazuje się zbiór recenzji 
teatralnych z „Saturday Review" pt. „Nasze teatry 
u schyłku stulecia". Przed samą wojną Shaw ogłasza 
w „New Statesman" pamflet pt. „Wojna i zdrowy roz
sądek", zawierający ostrą krytykę rządu brytyjskiego. 

1921 
Pięcioksiąg dramatyczny Shawa : „Powrót do Matu
zalema", którego akcja zaczyna się w raju, a koń

czy się w roku 31920. 
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Autor „Matuzalema" 
grodę Nobla. 

1925 

„Sw. Joanny" otrzymuje na-

1928 
Shaw ogłasza książkę zatytułowaną: „Co inteligentna 
kobieta powinna wiedzieć o socjalizmie i kapitalizmie". 

1929 
Warszawska prapremiera „Wielkiego kramu". 

1931 
Podróż do ZSRR, wizyty u Stalina u wdowy po Le
ninie. 

1933 
Po podróżach do Afryki podróż do Stanów Zjedno
czonych. Okres największej sławy Bernarda Shawa; 
jego dzieła tłumaczone na wiele języków i grane w 
najlepszych teatrach obu półkul. 

1938 
Sztuka o Lidze Narodów „Genewa". 

1945-1950 
Pisarz nie zarzuca działalności literackiej ogłaszając 

coraz to nowe artykuły w czasopismach: „The Times'', 
„New Statesman" i „Daily Worker". Ostatnie u twory: 
sztuka ,,Biliony Buoynatów", i „Szesnaście s'.llkiców 
o sobie samym". 

1950 
2 listopada śmierć Bernarda Shaw. 

Shaw w rozmowie z członkami Towarzystwa Fabiań
skiego w roku 1895. Rys. B. Newcombe 



Antoni Słonimski 

G. B. SHAW 

Krytyk angielski Stephan Winsten cytuje jedną z 
ostatnich rozmów, które miał z Shawem parę tygodni 
przed jego śmiercią w Ayot St. Lawrance. - Czy 
młodzi interesują się moją twórczością? Czy pamięć 
o mnie przetrwa długo? Czy pamiętać będą o mnie, 
jak o Michale Aniele czy Mozarcie? 
Trudno nam już dziś odpowiedzieć na te pytania. Czy 
dzieła Shawa pozostaną długo żywe i atrakcyjne i czy 
pamięć o nim będzie równie trwała jak melodie „We
sela Figara" czy freski Kaplicy Sykstyńskiej? 
Trwałość w sztuce rzecz to bardzo względna i gdy 
spytamy dziś kompozytora muzyki „konkretnej" o 
Mozarta czy malarza abstrakcjonistę o Michała Anioła, 
łatwo nas zbyć może pogardliwym machnięciem ręki. 
Są jednak kryteria poważniejsze od mody i snobizmu 
awangardowego. -Parę tysięcy lat naszej cywilizacji 
przekonało nas, że istnieją pozycje trwałe, że nie ma 
bałamutnego „piękna historycznego", ale że w archi
tekturze, rzeźbie, malarstwie i literaturze przeszłości 
odnajdujemy w każdej epoce dzieła zdolne nas v.rzru
szyć i zainteresować. 
Co pewien -czas zjawia się przecież krytyk koncepcjo
nista, grabarz niecierpliwy, który ogłasza koniec ja
kiegoś pisarza czy całego rodzaju literackiego. Dowia
dujemy się więc, że nie można już pisać wierszy opar
tych na rymie czy asonansie, że już nię można napi
sać komedii obyczajowej, że już nie można czytać 
Prousta czy Conrada, że już nie można wystawiać 
Moliera, Gogola czy Shawa. Pamiętamy, jak to u nas 
próbowało się likwidować Norwida, Słowackiego i 
Wyspiańskiego, jak się demaskowało Conrada. Z tych 
złych czasów została nam zasada albo-albo. To znaczy, 
albo taszyści albo impresjoniści, albo Dlirrenmatt, 
albo Shaw. Nie lubię tej zasady albo-albo. Pamiętam 
w czasie jakiejś konferencji ministerialnej pokłóciło 
się dwu urzędników. Jeden z nich oświadczył drugie
mu: „Albo pan zwariował, albo ja jestem wariatem". 
Pozwoliłem sobie zwrócić im uwagę, że te rzeczy się 
nie wykluczają i że obaj mogą być niespełna rozumu. 
Zasada ta da się zastosować również w sensie pozy
tywnym. Dlirrenmatt jest znakomitym autorem, ale 
fakt ten w niczym nie umniejsza atrakcyjności „świę
tej Joanny" i ,,Pigmaliona". Dziś z perspektywy lat, 
które dzielą nas od śmierci Shawa, wiemy że sztuki 
jego wytrzymują próbę czasu. „Pigmalion" pod no
wym wdzięcznym tytułem „My Fair Lady" osiągnął 
powodzenie nie notowane w historii teatru. Od paru 
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lat piękna ta komedia grana jest bez przerwy we 
wszystkich niemal stolicach świata. Z pewnością nie 
dla paru piosenek, dodanych do w pełni zachowanego 
tekstu Shawa, miliony ludzi oklaskuje co wieczór 
„Pigmaliona". 
Zasługi historyczne Shawa są ogromne i bezsprzeczne. 
Shaw obalił kanony teatru dziewiętnastowiecznego, 
pokazał, że słowo może zastąpić akcję. Wprow8:dził 
element dyskusji, potrafił dialogiem trzymać widza 
w napięciu, umiał rozśmieszyć salę żartem ii:telek
tualnym. Rewolucjonizm Shawa nie ogranicza się tyl
ko do form scenicznych. Był socjalistą. Nie błachym 
jest fakt, że sprzymierzał się swym pisarstwem z~ 
sprawą słuszną. Jednym z powodów jego popularności 
bvło to właśnie, co najbardziej zarzucano jego znako
~itemu pisarstwu. Myślę o wszędzie obeci:ym ~y
daktvźmie jego sztuki, o pasji wychowawczeJ , o sile , 
z jaką rozbijał konwencje moralności burżuazyjnej. 
, ie łudźmy się jednak. Słuszność jego postawy, śmia
łość walki z obłudą nie obroniłaby go przed zapomnie
niem. Przetrwał i długo jeszcze utrzyma się n'.ł ~es
kach scenicznych budząc swym rozumem, wdziękiem 
i dowcipem wdzięczność widzów teatralnych, nie tyl
ko dlatego, że służył sprawie ludzkiej, al~ przede 
wszystkim dlatego , że pisarstwo jego miało siłę twór
czą. A obcowanie z autentyczną siłą kreującą, z wiel
kim pisarstwem, bez względu na zmiany, jakie czas 
przynosi, zawsze nas pociąga i czaruje. 

Przedruk z Programu 
Teatru Narodowego w Warszav,;ie 

sez. 1960161 

Shaw przemawia do robotników londyńskiej stoczni 



Ryszard Ordyński 

PISARZ W SŁUŻBIE PROGRAMU 
SPOŁECZNEGO 

W styczniu 1911 roku wystawiłem w londyńskim Co
liceum własną, zmienioną wersję Reinhardtowskiej 
pantominy Sumurun. Po przedstawieniu, korzystając 

z uprzejmości zaprzyjaźniom•go z nami pisarza i wy
bitnego reżysera, Granville-Barkera, ściągneliśmy kil
ku pisarzy chcąc usłyszeć ich opinie o widowisku. 
I wtedy to właśnie zetknąłem się osobiście z Shawem, 
służąc zarazem za tłumacza w tej bardzo interesującej 
rozmowie, prowadzonej z konieczności w dwóch ję

zykach. 

Shaw zaczął od żartów na temat teatru, w którym 
aktor doskonale daje sobie radę, mimo że nie ma 
ani tekstu, ani pisarza. On chce mnie pozbawić chle
ba! - wykrzyknął z humorem w stronę obecnego na 
zebraniu Reinhardta. 

Pamiętam bardzo dokładnie istotę jego wywodów 
na temat Sumurun, Shaw oświadczył, że mu się to 
wszystko szczerze podobało, że było interesujące i 
miejscami wzruszające. Przedstawienie zasługiwało na 
szczere oklaski, było naprawdę udane. To jednak wi
dzowi nie powinno wystarczyć, gdyż zadaniem sztuki 
teatru jest podniecić go do p r ze m y ś 1 en i a pew
nych problemów, do a n a 1 i z o w a n i a ich i ewen
tualnego o nich dy s ku t o w a n i a. Sztuka w teatrze 
-- zdaniem Shawa - nie może przejść bez echa, wię
cej - powinna pobudzić krytycyzm widza, wnieść coś 
nowego do jego życia. 

To samo odnosi się do mnie jako pisarza - mówił 

Shaw. Jako autor nie umiałbym się zabrać do pisani'ł 
sztuki bez jasno określonego celu. Każde zdanie mo
jego dialogu - poważne czy żartobliwe - jest dla 
mnie ważne. L tu znowu Shaw podkreślił swą rolę -
rolę pisarza ideo 1 ogi cz n ego, swoją służbę w ra
mach programu społecznego. Nie wystarcza wartość 
formalna czy nawet świetność artystyczna utworu -
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twierdził - gdy autorowi zabraknie ochoty czy od
wagi do demaskowania wielkich moralnych i socjal
nych problemów, trapiących społeczeństwo, w którym 
żyje. Pisarz - zdaniem Shawa - winien bezlitośni·~ 

piętnować zakłamanie burżuazji, pragnącej uwiecznić 

niesprawiedliwość ustroju klasowego. 

„Z mojej włóczęgi" 
Wydawnictwo Literackie 1956 

(Tekst fragmentu od redakcji programu) 

BERNARD SHAW 



Rys. K. Czapka 
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Karol Czapek 

Pan Bernard Shaw 

O to istota niemal że nadprzyrodzona. Pan Bernard 
Shaw. Nie mogłem go narysować lepiej, bo ciągle się 

rusza i mówi. Jest niezwyle wysoki, cienki i prosty, 

wygląda trochę jak Pan Bóg, a trochę jak złośliwy 

satyr, który jednakże na skutek tysiącletniej sublima

cji utracił całkowicie związek z przyrodą. Ma siwe 

włosy, siwą brodę i bardzo różową cerę, niesamowicie 

jasne oczy, duży agresywny nos, coś z rycerza Don 

Kichota, coś z apostoła i coś, co kpi sobie ze wszystkie

go na świecie, nawet z samego siebie. Nigdy w życiu 

nie widziałem istoty tak niezwykłej. Prawdę mówiąc, 

to się go bałem. Myślałem, że to jakiś duch, który 

udaje Bernarda Shawa. Jest wegetarianinem, ale nic 

wiem, czy dla zasady, czy przez smakoszostwo; nigdy 

właściwie nie wiadomo, czy ludzie mają zasady dla 

samych zasad, czy dla własnej przyjemności, Ma roz

sądną żonę, cichy klawikord, okna wychodzące na 

Tamizę. Tryska życiem i opowiada masę ciekawych 

historii o sobie, o Stringbergu, o Rodinie i innych 

sławnych rzeczach. Słuchać go to rozkosz połączona 

z grozą. 
(R. 1923) 

„Listy z Anglii" 
PIW 1957. Tłum. E. Witwicka 
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Bernard Shaw: 

Profesja Pani Warren 

Dlaczego napisałem sztukę? 

„profesję Pani Warren" napisa
łem w roku 1894, aby zwrócić 

uwagę na fakt, że przyczyną 

prostytucji nie jest ani zniepra
wienie kobiet, ani wyuzdanie 
mężczyzn, lecz po prostu wy
zysk, niedocenianie pracy kobiet 
i przeciążenie ich w sposób tak 
haniebny, iż najuboższe wśród 
nich zmuszone są chwytać ;;i~ 
nierządu, by się utrzymać przy 
życiu. Istotnie, wszystkie kobie
ty powabne, a nie obdarzon~ 

majątkiem, ponoszą straty ma
terialne przez nieugięte trzyma
nie się drogi cnoty lub zawiera
nie małżeństw nie należących do 
kategorii mniej więcej sprzedaj
nych. Jeżeli to, c:o zowiemy wy
stępkiem, nie zaś to, co nazywa

my cnotą, występuje w tak szerokiej skali jako zja
wisko społeczne, to jedynie dlatego, że występek opła
cany jest znacznie hojniej. Żadna normalna kobieta 
nie zostałaby zawodową prostytutką, gdyby mogła za
pewnić sobie byt uczciwym cnotliwym życiem, ani też 
nie wyszłaby za mąż dla pieniędzy, gdyby mogła poz
wolić sobie na małżeństwo z miłości. 
Pragnąłem również wydobyć na światło dzienne fakt, 
że prostytucja uprawiana jest nie tylko jako pry
watne przedsiębiorstwo, w sposób nie zorganizowany, 
w mieszkaniach samotnych kobiet, z których każda 
jest panią na własnych śmieciach i chwilową kochan
ką każdego klienta, ale że prostytucja jest także wiel
kim międzynarodowym handlem zorganizowanym i 
prowadzonym, jak każdy inny, dla zysku kapitalistów; 
jest to handel bardzo zyskowny, zwłaszcza dla wła-
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ścicieli nieruchomości wielkomiejskich - włączając 

w to nieruchomości kościelne - pobierających opłaty 

czynszowe z domów, w których się praktykuje ten 
proceder. 

Temat nieprzyjemny 

W sztuce „Profesja Pani Warren" poruszyłem bez 
ogródek fakt, że jak mówi pani Warren: „Jedyną rze
czą, jaką kobieta może zrobi~ dla zapewnienia sobie 
przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego męż
czyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry". 
Są pewne sprawy, co do których, jak większość socja
listów - jestem krańcowym indywidualistą. Uważam, 
że każde społeczeństwo, które pragnie oprzeć się na 
wysokim poziomie prawości charakteru jednostek, 
powinno zorganizować się w sposób umożliwiający 

wszystkim mężczyznom i kobietom przyzwoite utrzy
manie w zamian za ich pracę, bez konieczności sprze
dawania uczuć i przekonań. Obecnie nie tylko skazu
jemy kobiety - pod grożbą straszliwych wyrzeczeń 
i strat - na wiązanie się z żywicielami - mężczyzna

mi, w sposób dozwolony lub zabroniony, lecz posia
damy wielkie klasy prostytujących się mężczyzn, na 
przykład pisarzy scenicznych i dziennikarzy (do któ
rych ja sam należę) nie mówiąc już o całych legio
nach prawników, lekarzy, duchownych i estradowych 
polityków, codziennie wysilających najszczytniejsze 
przymioty umysłu, by zadać kłam swym prawdziwym 
uczuciom. Jest to grzech, w porównaniu z którym 
grzech kobiety sprzedającej swoją osobę na kilka go
dzin jest zbyt wybaczalny, żeby się nad nim rozwo
dzić. Bowiem bogaci mężczyzni bez przekonań są 

większym niebezpieczeństwem w nowoczesnym społe
czeństwie niż biedne kobiety nie żyjące w czystości. 

Trudno i ten temat nazwać przyjemnym. 

Nareszcie na scenie 

Nareszcie i to zaledwie z ośmioletnim opóźnieniem, 

odegrano na scenie „Profesję pani Warren, a ja, po
dobnie jak Ibsen, triumfując bawiłem się faktem, że 
wszystkich krytyków londyńskich - wyjąwszy naj
tęższe głowy spośród nich - wytrąciłem całkowicie 
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z równowagi niezbędnej w wykonaniu ich zawodu. 
Żaden z autorów, którzy zaznali upajającej radości, 

jaką daje wprowadzenie prasy w stan histerycznej 
wrzawy pełnej protestów, moralnej paniki, mimowol
nego, a zapamiętałego przyznawania się do winy, w 
ów stan wzburzonego sumienia, w którym zdolność 

rozróżniani;i między dziełem sztuki na scenie a rze
czywistym życiem widza ulega przytępieniu i stłu

mieniu - żaden z takich autorów nie będzie nigdy 
dbał o stereotypowe komplementy, którymi dzienniki 
darzą każdą farsę lub melodramat grany z po\vodze
niem. 

Sztuka dla kobiet 

Z kolei przechodząc do tych krytyków, którzy intelek
tualnie zaskoczeni zagadnieniem poruszonym w ,,Pro
fesji pani Warren" sprytnie odwracają się od niego 
zasłaniając się dżentelmeńskim argumentem, że w 
teatrze bywają także damy, nie tylko panowie, i że 

tego rodzaju zagadnienia nie powinny być omawiane 
ani nawet wspomniane w obecności kobiet. Z dżentel
menerią tego rodzaju nie mogę toczyć sporu; stwier
dzam po prostu, że „Profesja pani Warren" jest sztu
ką dla kobiet, że napisałem ją dla kobiet, iż powin
na być wyreżyserowana i wystawiona, że entuzjazm 
kobiet zamienił premierę w pełen rozgłosu sukces, 
wreszcie, że ani jedna z tych kobiet nie miała innej 
pobudki do popierania sztuki poza wiarą w siłę i 
aktualność zawartej w niej przestrogi. Tymi, których, 
„zaskoczyła ~becność dam" byli mężczyźni, a kiedy 
zaczęli wyjaśniać, że pisma reprezentowane przez nich 
nie mogłyby za żadną cenę demoralizować publicz
ności streszczeniem takiej sztuki, ich redaktorzy z 
wyrafinowanym okrucieństwem poświęcili szpalty, 
uratowane dzięki delikatności krytyków, na wyczer
pujący reportaż wyjątkowo ohydnej sprawy krymi
nalnej. 

Sztuka jest rajem w porównaniu z rzeczywistym 
losem dziewcząt 

Proszę przeczytać pierwsze sprawozdanie komisji do 
Badań Warunków Mieszkaniowych Klasy Robotniczej 
(Blue Book C. 4402, 1889); przeczytajcie sprawozdanie 
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G. B. Shaw i K. Stanisławski w roku 1931 podcza 
pobytu autora „Profesji" w Związku Radziecki1 

o Przemyśle Domowym (święte słowo: Dom!), wydane 
przez Radę Przemysłową Kobiet (Przemysł Domowy 
Kobiet w Londynie, 1897, 1 s) i zadajcie sobie pytanie, 
czy nie wolelibyście być raczej wampem, obsypanym 
klejnotami, gdyby wasze życie miało być podobne do 
życia opisanego w tym spnwozdaniu. A nawet gdyby 
ktoś z was rozważający te sprawy głębiej zdobył się 
na odpowiedź: „nie", to ileż tych niewykształconych i 
na pół zagłodzonych dziewcząt uwierzy, że mówicie 
szczerze? Dla nich los scenicznej kurtyzany jest ra
jem w porównaniu z ich własnym losem. A jednak 
cenzor z biura Lorda Szambelana, jako urzędnik kró
lewskiego dworu, wkłada królowi w usta tego rodza
ju oświadczenie pod adresem dramaturga: „Tak i tyl
ko tak będziesz przedstawiał profesję Pani Warren 
na scenie - inaczej zginiesz z głodu. Świadkiem 
Shaw, który powiedział o niej niepociągającą prawdę 
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i któremu My, z Bożej łaski, zgodnie z powyższym 
odmawiamy Naszej aprobaty usuwając go w cień i 
czyniąc wszystko, co w Naszej mocy, żeby go zmusić 
do milczenia". 

Całe szczęście, że Shawa nie można zmusić do mil
czenia. „Krzyk nierządnicy z ulicy w ulicę" jest bar
dziej donośny niż głosy wszystkich królów. Nie jestem 
zależny od teatru i nikt nie zmusi mnie głodem do 
zrobienia z moje.i sztuki stałej reklamy dla pociąga
jącej strony przedsiębiorstwa pani Warren. 

Z przedmowy do tomu „Sztuk nie
przyjemnych" i do „Profesji pani 

Warren" 
Tłum . Florian Sobieniowski 
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Karol Irzykowski (1873-1944) 

Żarliwość i nienawiść 
Świetna i ważna sztuka. Należałoby o niej dużo na
pisać. Jakże inny był rozmach Shawa przed czterdzie
stu laty w krytyce kapitalizmu. Taki, że nie wahał 
się dla zilustrowania jego bezeceństw wybrać wypad
ku dosyć wyjątkowego i niecharakterystycznego. 
Przecież ucisk kapitalizmu objawia się przez działa
nie pośrednie, jego reprezentanci mają zwykle tak 
zwaną dobrą wolę, budują nawet domy i szółki dla 
robotników; tutaj zaś i pani Warren, i baronet Crofts 
są aż właścicielami domów schadzek za granicą; pro
ceder cyniczny, związany z kapitalizmem, ale nie bę
dący jego wyrazem. Pod względem socjologic:mym 
najciekawszy jest los samej pani Warren, która nie 
chcąc gnić jako robotnica fabryczna, wolała chwycić 
si<; nier~'du i zostać jego aranżerką zamiast ofiarą, 
1il teraz umie przed córką bronić swej haniebnej ka
riery tym, że mundus vult decipi* i że kto nie potrafi 
być na wierzchu, musi dać. się gnieść w dole. 
Wspaniała jest scena tej rozmowy między matką a 
córką, a jest nie tylko dielektyczna w stylu później
szego Shawa; rozn;iawiają tu przecież z sobą także 

dwa . !;~~erameJltY, · dwie kultury i dwa pokolenia, 
i dwie dole ~ a w grze jest najcenniejśzy skarb ludzki, 
miłość rodzinna. Ta łotrowska pani Warren była 

przecież dobrą matką, dała swej córce jak najlepsze 
wykształcenie z dala od swego procederu i wycho
wała ją na ... swojego najzacniejszego wroga. To nie 
tylko rozmowa, to walka; otwierają się serca, a po
tem się zamykają, a potem się kurczą - tyle uczucia 
dawno już nie widzieliśmy u .Shawa. 
Córka ostatecznie wyrzeka się matki i jej majątku, 
pójdzie przez życie sama, jako uboga pracownica, 
choć matka odstraszającymi barwami już namalowała 
jej ten podły los uczciwości. Nam się tu przypominaj~ 
niektóre rzeczy Żeromskiego; Piotr Cedzyna, Judym, 
ta sama żarliwość i nienawiść nieprzejednana wob,'?c 
krzywdy i gwałtu. 

• Swiat chce być oszukiwany 
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Tak, przed czterdziestu laty dopiero krystalizowały 

się dyspozycje intelektualne i uczuciowe, które dziś 

są już doskonale umiane i wychowane. Co niegdyś 

przyjęto by ze zdziwieniem, tego dziś słucha publicz
ność z pełnym zrozumieniem i aprobatą. Atmosfera 
na sali taka jak na przykład na „Weselu" lub na zna
nej operze kiedy słuchacze wszystko z góry wiedzą, 
a jeszcze niczym się nie znudzili. W każdym akcie 
jest tu jakaś wielka rozprawa między ludżmi i idea
iami, a widownia słucha jej z zapartym oddechem. 
Nie przepada żadna myśl, jak to czQsto bywa z no
woczesnymi sztukami Shawa. Widz wszystko chwyta 
i wszystko kwituje. • 

Tadeusz Żeleński-Boy (1874-1941) 

Wyzwanie kapitalistycznemu 
ustrojowi 

„Profcs,ia Pani Warren" zaskakuje nas gwałtownością 
pamfletu, siłą ironii, jaskrawością środków i prostoli
nijnością tendencji. 
Sztuka ta zadziwi nas tym bardziej swoją śmiałością. 
jeżeli sobie uprzytomnimy wiktoriańską jeszcze datę 

jej powstania { ... ) To było gorzej niż shoking. Socja
lista Shaw rzuca tu wyzwanie kapitalistycznemu 
ustrojowi, całej moralności społecznej, będące owego 
ustroju kamieniem węgielnym. Podpory społeczeństwa 
zatytułował ironicznie jedną ze swoich pierwszych 
sztuk Ibsen, którego niewątpliwie kontynuacją jest 
teatr Bernarda Shawa. I tu mamy takie podpory. Bo 
jeżeli handel żywym towarem, stanowiący profesję 
pani Warren, jest dla Shawa ściśle związany z gospo
darczymi formami społeczności, czynnym choć cichym 
wspólnikiem pani Warren jest sir Crofts, arystokrata 
i obszarnik, należący do angielskiej elity, pośrednim 
jej wspólnikiem jest pastor Gardner, a biernym 
świadkiem jej przemysłu i „przyjacielem domu" jest 
inteligent Pread, coś w rodzaju artysty, lepszy od 
tamtych, ale niezdolny przeciwstawić profesji pani 
Warren nic prócz sceptycznego uśmiechu. Nie prze
ciwstawi jej też nic młody Frank, syn pastora, dość 
sympatyczne ladaco, ograniczający się do anarchii 
nieuszanowania i do cynicznych konceptów; jedynie 
młoda Wiwia, poważna, rzetelna i bezkompromisowa 
dziewczyna, kryje może w sobie zadatek innej przy
szłości. 

Rzecz prosta, że profesję pani Warren trzeba brać 
!'ymbolicznie czy syntetycznie. Brana dosłownie, była
by może zdarzeniem zbyt odosobnionym, w każdym 
razie nie jest codziennym zjawiskiem ta właścicielka 
dyskretnych domów w licznych stolicach Europy, która 
chowa córkę z dala od siebie, w zupełnej nieznajo
mości żródeł swego dobrobytu, aby ją kształcić wzoro
wo w najświetniejszych kolegiach angielskich. Nie 
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Rys. E. Głowacki 
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jest rówmez miejmy nadzieję - codziennym zja
wiskiem angielski arystokrata, dostarczający kRpitału 
zakładowego na przedsiębiorstwo pani Warren, dające 
mu trzydzieści procent zysku. Ale przetłumaczmy mło
dą Wiwię na córkę jakiegoś właściciela fabryki lub 
kopalni, tuczącego się wyzyskiem, śmiertelnością 
i krzywdą swoich robotników; wyobraźmy ją sobie 
nagle uświadomioną społecznie i przejętą wstrętem 
do ojcowskiego rzemiosła, a uzyskamy sytuację, która 
moźe się zdarzyć codzień. Ale pokazać ją na scenie 
oyłoby nieco ryzykowne; trąciłoby donkiszoterią; to
teź to, co się wydawało w sztuce Shawa szczególnie 
odwaźne - ów przemysł pani Warren - było prze
ciwnie przezorną asekuracją autora. Zerwanie córki 
z matką, właścicielką domów publicznych akceptuje 
widz bez szemrania; wyrzeczenie siQ dostatków jakie·
goś ojca, właściciela fabryki, wydałoby się może nie
wiarygodną egzaltacją. Instynkt teatralny kazał Sha
wowi wziąć symbol o ile jaskrawy, o tyle niezawo
dny.( . . . ) 
Biorąc scenicznie, sztuka poprowadzona jest śmial4 
linią, miejscami opiera się o melodramat. ale ani na 
chwilę nie popada w jego ckliwość , neutralizowaną 

gryzącym humorem, zawartym w rolach samej pani 
Warren, młodego Franka i wreszcie owego Tartufa 
kapitalizmu a mimowolnego wesołka sztuki, pastora 
Gardner. 

(Fragment recenzji pisanej w 
roku 1936. Przedruk w tomie 
Krótkie spięcia. Wyd. „Rój" , 
Warszawa, 1938 r. Tytuł od 
redakcji programu) 
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G. B. Shaw w anegdocie 

Bernard Shaw został zaproszony r.a premierę innego 
dramaturga. Sztuka okazała się tak nudna, że po 
pierwszym akcie Shaw powiedział dÓ dyrektora te
atru, z którym siedział w loży: 
- Możemy już iść, nie podobna dłużej wytrzymać. 
- Nie wypada - powiedział dyrektor - jest pan 

przecież gościem i ma pan bilet bezpłatny. 
W połowie drugiego aktu Shaw wstał i skierował się 
do wyjścia. 
- Dokąd pan idzie? zapytał szeptem zgorszony dy-

rektor. 
- Do kasy zapłacić za bilet. 

N a przyjęciu u pewnego angielskiego lorda przedsta
wiono Bernardowi Shaw pewną damę, która potrak
towała go dość arogancko. Po kilku dniach Shaw 
otrzymał od tejże damy zaproszenie następującej 
treści: „W k'łżdy czwartek między godziną czwartą 
i szóstą jestem w domu''. Nie namyślając się długo 
napisał na odwrocie: „Ja też - Shaw". 

Bernard Shaw podczas obecności na próbie jednej ze 
swoich sztuk przerwał czytanie aktorowi kreującemu 
główną rolę: 

- Proszę pana, niech pan nie wzbogaca swojej roli 
dowcipami, które nie są w najlepszym stylu. 

- Ale proszę pana, ja dokładnie czytam pana tekst! 
Shaw zajrzał do egzemplarza i z uśmiechem we
stchnął: 

- O Boże, do jakich banalnych konceptów jestem 
zdolny się zniżyć. 

Swego czasu Shaw należał do klubu literackiego, 
w którym rozgrywano cotygodniowe partie brydża. 
W myśl regulaminu, prezes klubu był zarazem sędzią 
koleżeńskim, rozstrzygającym wewnętrzne sprawy. 
W czasie pełnienia obowiązków prezesa przez Shawa, 
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zdarzył się kiedyś nieprzyjemny incydent. Oto dwaj 
partnerzy pokłócili się przy zielonym stoliku i w efek
cie jeden z nich rzucił drugiemu talię kart w twarz. 
Poszkodowany zgłosił się nazajutrz ze skargą u Shawa. 
Prezes zastanowił się chwilę i rzekł ze stoickim spo
kojem: - Przebacz mu, mój drogi i pomyśl jak to 
dobrze, że nie graliście w kręgle ... 

Shaw miał swój własny sąd o małżeństwie. W mał
żeństwie - mówił - to tak jak w masonerii. Ci, 
którzy nie są członkami, nie mogą nic autorytatywnego 
o nim powiedzieć. członkowie zaś - skazani są na 
dożywotnie milczenie. 

Pewna organizacja kobieca zwróciła się kiedyś do 
Shawa z prośbą o podarowanie jej jednego egzempla
rza najnowszej książki znakomitego autora. Prośbę 

motywowano brakiem funduszy na zakup książki. 

Shaw nie tylko nie spełnił prośby. lecz napisał do 
czcigodnych dam list, w którym stwierdził, że orga
nizacja nie posiadająca 12 szylingów na zakup książki, 
nie powinna w ogóle istnieć. Po tym liście pomiędzy 

ową organizacją a pisarzem wywiązała się następująca 
korespondencja: 

List do Shawa: 
„Czcigodny mistrzu! Serdecznie dziękujemy za łaska
wą odmowę. List pański udało się nam sprzedać za 
cenę jednego funta. A że książka pańska kosztuje 
12 szylingów, pozostało nam jeszcze 8 szylingów, które 
ofiarowaliśmy na cel dobroczynny". 
Mistrz odpowiedział: 

„Ignorancja wasza przechodzi wszelkie przeobrażenia, 
przecież każde dziecko wie, że za jeden mój autograf 
można uzyskać co najmniej 15 funtów". 
Na to odpisała organizacja: 

„Szanowny Panie Shaw! Byłyśmy panu wielce zobo
wiązane, gdyby pan zechciał nas poinformować, 

gdzie się płaci tak dobre ceny. Za pański drugi list, 
mimo niezwykłej jego treści, nie możemy więcej uzy
skać jak 1 funt i 5 szylingów. W uznaniu pa1'Iskiej 
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uprzejmości chętnie przyjmiemy pana na członka na
szej organizacji. Dyplom gotowe jesteśmy wystawić 

po zniżonej cenie 7 szylingów". 
Po takiej odpowiedzi dowcipnych członkiń organizacji 
podobno nawet Shaw musiał uznać się za pokonanego. 

Chesterton zarzucał kiedyś Shawowi, że nie miał 

prawa skrytykować jego sztuki, gdyż przespał całe 

przedstawienie i w ogóle nie zna jej treści. 

- Mój drogi - odpowiedział Shaw - spanie jest też 
swojego rodzaju krytyką. 

W czasie pewnej wizyty, gospodarze zaprezentowali 
Shawowi młodego skrzypka, wychowanka pani domu, 
o którym rodzina mniemała, że rokuje wielkie nadzieje 
na przyszłość jako muzyk. Kiedy po skończonym po
pisie pani domu podeszła do Shawa i zapytała go 
o wrażenie, ten odpowiedział: 

- Ten skrzypek przypomina mi Paderewskiego. 

- Ale przec1ez Paderewski nie był skrzypkiem 
i w ogóle nie umiał grać na skrzypcach! - od
rzekła pani domu. 

- Właśnie - wyj a śnił Shaw - ten skrzypek też tego 
nie potrafi. 

Po pierwszym przedstawieniu jednej ze sztuk Shawa, 
autora wielokrotnie wywoływano i przyjmowano 
z ogromnym aplauzem. Kiedy na chwilę owacje 
ucichły, z galerii rozległ się okrzyk: 
- Sztuka była zła mister Shaw! 
Shaw zwrócił się natychmiast do wołającego i odparł: 
- Całkowicie zgadz<im się z panem, ale cóż możemy 

począć my dwaj przeciwko tylu ludziom! 

Jeden z przyjaciół Shawa, odwiedzając pisarza w jego 
willi w Hertfordshire, zapytał go, dlaczego właśnie tu 
obrał sobie siedzib~. Shaw zaprowadził go na miejsco
wy cmentarz i pokazał jeden z nagrobków, na którym 
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. 
był wyryty napis: „Tu spoczywa Jane Ebersley, ur. 
w 1805 r., zm. 1895 r. Krótki był jej żywot". 
- Musi to być zdrowy klimat - powiedział Shaw 

Pewien amerykański wydawca sztuk Shawa spotkał 
go raz pogrążonego w myślach. 

- Stawiam dolara, mister Shaw, by dowiedzieć się 

o czym pan teraz myśli - powiedział wydawca. 

- Ach, to o czym myślę nie warte jest dolara -
odrzekł niedbale Shaw. 

- A jednak? O czym pan myśli teraz? 

- O panu! skłonił się uprzejmie Shaw. 

Pewna artystka dramatyczna posłała Shawowi zapro
szenie na bankiet z powodu 25 rocznicy jej urodzin. 
W przeddzień uroczystości, spotkawszy autora „Pro
fesji pani Warren", zapytuje: 

- Mistrzu, czy otrzymał pan zaproszenie na obchód 
25 rocznicy moich urodzin? 

- Owszem, ale przed siedmiu laty o tej porze bawi
łem w Szkocji. 

Nie chciałbym być drugim małżonkiem wdowy -
zwrócił się ktoś do Shawa, na co ten zapytał? 
- A co? Wolałby pan być pierwszym? 

Otrzymawszy zaproszenie do pewnego utytułowanego 
nudziarza, Shaw zatelegrafował: „Niestety nie mogę 

przyjechać, szczegóły kłamstwa listownie". 
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WAŻNIEJSZE UTWORY DRAMATYCZNE SHAWA 

Szczygli zaułek (1892) 

Bałamut (1892) 

Profesja Pani Warren (1893) 

Żołnierz i bohater (1894) 

Kandyda (1895) 

Mąż przeznaczenia (1895) 

Nigdy nic nie wiadomo (1896) 

Uczeń diabła (1897) 

Cezar i Kleopatra (1898) 

Nawrócenie kapitana Brassbounda (1899) 

Człowiek i nadczłowiek (1903) 

Druga wyspa Johna Bulla (1904) 

Major Barbara (1905) 

Lekarz na rozdrożu (1906) 

Nowa umowa małżeńska (1908) 

Zdemaskowanie Blanca Posneta (1909) 

Mezalians (1910) 

Pierwsza. sztuka Fanny (1911) 

Androkles i lew (1912) 

Pigmalion (1912) 

Dom złamanych serc (1916) 

Powrót do Matuzalema (1921) 

Sw. Joanna (1923) 

Wielki kram (1929) 

Zbyt prawdziwe, żeby było dobre (1932) 

Nad przepaścią (1933) 

Matołek z wysp nieoczekiwanych (1934) 

Milionerka (1936) 

Genewa (1938) 

W złotych czasach dobrego króla Karola (1939) 

Biliony Buoyantów (1949) 
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