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WIELKI KPIARZ 
Był osobowością iście renesansową. Z równą swobodą poruszal 

~ię w materii prozy, teatru, muzyki, był świetnym publicystą 
i wnikliwym krytykiem, brał czynny udział w życiu społecznym 
i politycznym. Pasja uczestniczenia w ważnych wydarzeniach. 
zmysł obserwacji i niebywała erudycja George 'a Bernarda Shawa 
przyniosły mu nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie 
miano człowieka instytucji. 

Dzieło Shawa to prawie epoka - jego daty biograficzne za
mykają się w latach 1836-1950. Przez z górą siedemdziesiąt la t 
towarzyszył dziejom wiktoriańskiej, a póżniej współczesnej już 
Anglii. W jego utworach zamyka się prawie całe stulecie wielkich 
przemian w Europie od czasów świetności Imperium Brytyjskie
go nad którym nigdy nie zachodziło słońce, poprzez przemiany 
kapitalistycznego i kolonialnego imperium, aż po bliską nam już 
współczesność. Swym nieprawdopodobnie ostrym piórem rejestro-
wał i wyszydzał obyczajowość czasów wiktoriańskich, słynnych 
z pruderii i zakłamania, smagał mieszczańską moralność nieza
leżnie już od czasów, w których tworzył. 

Wielki Kpiarz. Ironista, szyderca. 
Jedną z niezwykle ważnych „trybun" Shawa stał się teatr 
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' kreacji wybitnych gwiazd teatrów londyńskich; był przy tym 
niezwykle subiektywny, ale dziś - dzięki wnikliwości Shawa 
i jego r ecenzjom ta świetna epoka w dziejach angielskiego teatr u 
znalazła swego kronikarza. Szczególnie dużo miejsca poświęcał 
Szekspirowi i Ibsenowi, choć współczesna dramaturgia in tere
sowała go równie mocno. Dziś jeszcze recenzje Shawa czyta się 
z wielką przyj emnością, choćby ze względu na ich literacką 
sprawność, t rafne spostrzeżenia k rytyka, świetne puenty. Upra
wiając krytykę teatralną i muzyczną, będąc publicystą i czło
wiekiem zaangażowanym w sprawy polityki po stronie Towa
rzystwa Fabiańskiego, był równocześnie dramaturgiem i pro
zaikiem, zyskującym coraz większą sławę europejską. 

• Dziś uważa się Shawa za najwybitniejszego twórcę nowoczes
nej komedii. Stanisław Helsztyński, doskonały znawca literatury 
angielskiej, pisał: „Był twórcą i największym popularyzatorem 
(wspomaganym aktywnie przez Arcl1era) teatru intelektualnego 
(the theatre of ideas). Dramat traktował jako narzędzie rozpow
szechniania własnych poglądów społecznych, filozoficznych i nau
kowych, podanych jednak widzowi w formie rozrywki pobudza
jącej intelektualnie, ale i zabawnej. Jego dramatopisarstwo oscy
luje więc zawsze między tendencją a artyzmem.". Komedie Shawa 
nie podzieliły jednak losu wielu uhvorów świadomie tendencyj
nych , które umierają wraz z dezaktualizacją problemu, który 
poruszały. Większość z nich była na tyle u niwersalna, że prze
trwała walkę z czasem. 

W swoich komediach Shaw jawnie i ostro szydził z mieszczań
skiej moralności, obnażał krzywdę i wyzysk, konformizm i hipo
kryzję. Dlatego też nieobca mu była atmosfera skandali, które 
wywoływała tematyka np. „Profesji pani Warren" i kilku innych 
utworów, bojkotowanych przez wyższe sfery towarzyskie. 

Shaw reprezentował postawę trzeźwego realisty, zafascyno
wanego Ibsenem i jego naturalistyczną dramaturgią, wprowadza
jącą tematykę społeczno-obyczaJową uznaną za szczególnie draż
liwą, dlatego też wszystko co odrobinę romantyczne bąd~ senty
mentalne, od razu zderzało się z jego ostrym piórem. 

EM 

Dowcip, ironia, odważna niszcząca satyra, ujęte w paradoks, któ
rego treścią jest ścieranie si~ naukowej wiedzy o świecie z ideałam i 
f alszywej romantyki, oto, lapidarnie biorąc, istota i jednocześnie me
toda· twórczości Shawa. Dlatego paradoksy jego są wysoce twórcze, 
dlatego niepokoją i pobudzają innych do inyślenia. Takie jest zamie
rzenie Shawa. Chce budzić sumienie i · rozsądek, to znaczy chce, byśmy 
sami rozstrzygali konflikty udramatyzowane przez niego. Dramaty 
Shawa są wyzwaniem, wobec którego nie można pozostać obojętnyni. 
I w· tym tkwi ·tajemnica jego popularności na obu półkulach. 

Teatr George Bernarda Shawa: 

„ .Był w duszy poe tą, odwrócił się jednak od formy 
poetyckiej , jako zbyt romantycznej. Nie mógł całko
w icie s tępić swego zmysłu poetyckiego, k tóry często 
przejawia się w uwagach autorskich i jest też podstawq 
wspania lej retoryki Shawa. 
S haw zdetronizował in trygę miłosną jako główny m o-
tyw konf liktu dramatycznego wprowadzając n a jej 
m iejsce pasję moralną , to znaczy pokaza ł konflikty, 
których podstawą by lo ścieranie się dwóch koncepcji 
ideowych. 
Stworzył nowy rodzaj literacki w postaci dramatu, w 
k tór ym dialog jest uzupełniony narracją autora i dla
t ego sztuki jego nabierajq pełnej wymowy w czytaniu. 
Jego podteksty do d.i.alogów odegrały poważną rolę 
w wychąwaniu nowej generacji aktorskiej ilnglii, która 
dzięki niemu ze rwała z nienaturalnym patosem i skłon
nością do robienia z roli popisu osobistego . 
Shaw zerwał z tradycją dramatu zakończonego śmier
ciq. W „Kwintesencji ibsenizmu" pisze na ten temat: 
„Stawiają mi zarzut, że postacie mych dramatów mówia 
tylko i nic nie robią, co ma znaczyć, że nie popełniają 
przestępstw . V/ gruncie rzeczy przekonaliśmy się prze
cież, że to nie jest żadne rozwiqzanie rozciqć węzL 
gordyjski uderzeniem miecza, jak to uczynił Aleksa''
der Wielki. Jeśli dusze ludzkie skrępowane są prawe 1 
i opinią publiczną, znacznie bardziej tragiczne j e 
zostawić ludzi przy życiu jako ofiary tych więzów n -
rozładować uzdrawiający żal publiczności przy pomoc;; 
aktów gwałtll". 
Shaw przez dlugi czas uważany był za publicystę pr.:: 
mawiającego ze sceny. Postaciom jego zarzucano br 
życia. Lecz oglądanie jego sztuk pól wieku po ich, 11 

pisaniu nie pozostawia wqtpliwości, że problemy por 
szane przez niego sq problemami żywych ludzi. Hum 
Shawa jest niezniszczalny, oparty na mądrości i obsc 
wacji natury ludzkiej, której sprzeczności odczuu; 
w samym sobie. Hwnor był tylko jednq stroną je: 
intelektu, drugą bylo nieustanne poszukiwanie. 

Cl:.:CYLIJ\ WOJEWOl'· ' 



I. 
r „Profesję pani Warren" napisałem w r. 1894, aby zwró

cić uwagę na fakt, że przyczyną prostytucji nie jest ani 
znieprawienie kobiet, ani wyuzdanie m<;żczyzn, lecz po 
prostu wyzysk, niedocenianie pracy kobiet i przeciążanie 
ich w sposób tak haniebny, iż najuboższe wśród nich zmu
szone są chwytać się nierządu, by się utrzymać przy życiu. 
Istotnie, wszystkie kobiety powabne, a nie obdarzone ma
jątkiem, ponoszą straty materialne przez nieugięte trzy
manie się drogi cnoty lub zawieranie małżeństw nie nale
żących do kategorii mniej lub więcej sprzedajnych. Je
żdi to, co zowiemy występkiem, nie zaś to, co nazywamy 
cnotą, wyst,puje w tak szerokiej skali jako zjawisko spo
łeczne, to jedy~ie dlatego, że występek opłacany jest zna
cznie hojniej. Zadna normalna kobieta nie zostałaby za
wodową prostytutką, gdyby mogła zapewnić sobie byt 
uczciwym cnotliwym życiem, ani też nie wyszłaby za mąż 
dla pieniędzy, gdyby mogła pozwolić sobie na małżel1stwo 
z miłości. ( ... ] 

Trudno było zrobić krok bardziej szkodliwy dla mojej 
dalszej kariery na samym jej wstępie. Oczywiście cenzor 
teatralny, noszący u nas tytuł lorda szambelana, który mo
cą ustawy parlamentarnej ma despotyczną, a nawet po
nadmonarszą władzę nad naszymi teatrami_, napiętnował 
natychmiast moją sztukę jako „niemoralną i z innych 
względów nieodpowiednią dla sceny". Zabroniono jej wy
stawienia, przy czym ja sam zostałem pośrednio napiętno
wany, z moją wielką szkodą, jako łobuz i autor pozbawio
ny wszelkich skrupułów. Prawda, że przeżyłem to zniesła
wienie i nie odczuwam wcale jego ujemnych skutków. Nie 
przeczę również, że scena nasza pod władzą cenzury stała 
sic; po wojnie tak wyuzdana, że interdykt rzucony na moją 
stosunkowo skromną sztukę stal się śmieśzny do tego sto-
pnia, iż musiano go odwołać. · 

Przyznaję także, że moja kariera jako rewolucyjnego 
krytyka naszych najbardziej szanowanych instytucji spo
łecznych utrzymywała mnie w stanie ciągłych i tak cięż
kich zatargów z cenzurą, iż dolanie przez lorda szambela
na jeszcze jednego kubła wrzątku wywarło na mnie zbyt 
słabe wrażenie, żebym miał rościć sobie pretensje do jakie
goś współczucia, zwłaszcza że sztuka wzmocniła bardzo 
wydatnie moją reputację wśród poważnych · czytelników. 
Poza tym w r. 1894 przeciętny teatr o założr,niach handlo
wych niewiele by mnie interesował, niezależnie od istnie
nia lorda szambelana. Mimo to wszystko wyrządzona mi 
krzywda, obecnie uznana za bezprawie, była poważna i 
istotna, a krzywda wyrzą?zona społeczeństwu jeszcze 
większa. . • 

Kiedy bowiem handel żywym towarem, jak nazwano 
później profesję pani Warren, stal slę przedmiotem· de
baty ustawodawczej, parlament zdobył się jedynie na 
ustawę, według której m<;iczyźni pasożytujący na pr:oce
derze prostytutek mają podlegać !~arze chłosty, pozosta
wiając pani Warren panowanie nad sytuacją i maskując 
prawdziwy stan rzeczy o wiele skuteczniej niż poprzednio. 
Winę za to, ie nasi ustawodawcy i publicyści nie byli w tej 
sprawie lepiej poinformowani - ponosiła cenzura. 

W r. 1902 Towarzystwo Miłośników Sceny, formalnie 
będące klubem urządzającym kilka razy do roku przed F- ta-
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wienia dla rozrywki swoich własnych . członków i dzi<;ki 
temu nie podlegające jurysdykcji lo_rqa szambelana, po
stano.wiło odegrać moją sztukę. Żaden z publicznych te
atrów nie miał odwagi narazić się na niełaskę cenzora (ma 
on bowiem absolutne prawo zamknąć każdy teatr, który 
wykroczył przeciw jego zarządzeniu) przez odstąpienie 
sceny na zamierzone przedstawienie: wreszcie inny klub1, 

rozporządzający niewielką sceną, który po trosze zabiegał 
o lekko skandaliczną reputację, otworzył swoje podwoje 
na jeden wieczór i popołudnie dnia następnego. Pewne po
jęcie o wynikłej stąd sensacji można sobie wytworzyć 
z następującej polemiki, która ukazała si<; w formie przed
mowy do specjalnego wydania sztuki i nosiła tytuł: 

AUTOR WE Wf.ASNEJ OBRONIE 

Nareszcie, i to żaledwie z ośmioletnim opóźnieniem, 
odegrano na scenie „Profesję pani \Varren", a ja, podobnie 
jak Ibsen, triumfując bawiłem si<; faktem, że wszy~tkich 
krytyków londyńskich - wyjąwszy najt<;ższe głowy spo
śród nich - wytrąciłem całkowicie z równowagi niezbęd
nej w wykonywaniu ich zawodu. Żaden z autorów, którzy 
zaznali upajającej radości, jaką daje wprowadzenie prasy 
w stan histerycznej wrzawy pełnej protestów, moralnej 
paniki, mimowolnego, a .zapami<;tałego przyznawania si<; 
do winy, w ów stan wzburzonego sumienia, w którym zdol
ność rozróżniania między dziełem sztuki na scenie a rze
czywistym życiem widza ulega przytępieniu i stłumieniu -
żaden z takich autorów nie będzie nigdy dbał o stereoty
powe komplementy, którymi. dzienniki darzą każdą fars<; 
lub melodramat grany z powodzeniem. 

Uściskałbym tego krytyka, który po mojej sztuce wy
biegł z teatru i oświadczył z pasją, że sir George Crofts 
zasługuje na tęgiego kopniaka. Cói za triumf dla aktora 
doprowadzić zblazowanego dziennikarza londyńskiego do 
stanu prostego marynarza,_ który z galerii prowincjonal
nego teatru zasypuje Jagona złorzeczeniami i ostrzega 
Otella, żeby mu 1I1ie wierzył! Lecz jeszcze milsze od tej 
prymitywnej reakcji jest wrażenie, że podstawy moralno
ści zadrżały jakby od trzęsienia ziemi, wrażenie, które wy
pędza na ulicę tłum pobladłych krytyków, krzyczących, że 
podpory społeczeństwa trzeszczą w swych posadach, a pań
shvu grozi natychmiastowa zagłada. Nawet obrońcy i zwo
lennicy Ibsena sprzed lat dziesięciu zasypują mnie dziś za
rzutami, tak samo jak weterani owych sławetnych czasów 
zasypywali. nimi tych obrońców. Pan Grein, śmiały obra
zoburca, który pierwszy wprowadził moje sztuki na scenę 
razem z „Upiorami" i „Dziką kaczką", wola na cały głos, 
że strzaskałem jego ideały. Ni mniej, ni więcej tylko 
jego ideały! Co by na to powiedział Dr Relling?1 N a
wet sam \Viliam Archer wyrzeka się mnie, ponieważ „ni e 
mogę dotknąć brudu nie wytarzawszy się w nim". "'i
docznie sztuka moja była bardziej potrzebna, niż sądzi
łem; a mnie się zdawało, że wiem, jak mało wiedzą in!1i. 

Nie przypuszczajcie jedna~, że konsternacja prasy j est 
odbiciem jakiejś konsternacji wśród szerokiej publiczności. 
Każdy może wytrącić z równowagi krytyków teatralnych 
jednym pociągni<;ciem pióra, po prostu przez zas tąpienie 



romantycznych banałów scenicznych moralnymi banałami 
kazalnicy, estrady lub czytelni. Zagrajcie „Profesję pani 
Warren" dla klerykalnych członków Unii Chrzcścijah~ko
Socjalnej tudzież dla niewiast doświadczonych w pracy 
nad ratowaniem upadłych kobiet, zwalczaniem pijaóslwa 
i w klubach dziewcząt, a nie będzie żadnej paniki, gdyż 
wszyscy obecni będą wiedzieli, że dopóki rn;dza b~dzie 
zohydzała cnot<;, a kieszonkowe oszczędności złotej mło-

. dzieży czynić Będą rozpustę czymś olśniewającym , dopóty 
ich codzienna walka z prostytucją przy pomocy modlitwy, 
perswazji, nocnych przytułków i skąpej jałmużny będzie 
skazana na niepowodzenie. Był czas, kiedy ci ludzie mogli 
głosić, że chociaż „fabryka bieli .ołowianej, w której za
truła się Anne Jane, jedna z sióstr pani \Varren", może 
być miejscem o wiele straszniejszym niż przedsiębiorstwo 
pani \Varren, to jednak piekło jest jeszcze straszniejsze. 
Dzisiaj sami nie wierzą już w piekło; a dziewczęta, wśród 
których pracują, wiedzą o tym i wyśmiewałyby ich, gdyby 
-wierzyli.„ 

,,, 
?i' 

Ta sprawa cenzury przypomina mi, że powinienem prze
prosić tych wszystkich, którzy poszli na przedstawienie 
,.Pwfesji p:ini \\Tarren" w n:idziei, że zobaczą coś, co na
zwałem przed chwilą podnietą zmysłową. Spotkał ich za-

wód z winy cenzora, nie z mojej. Pamiętając przytoczone 
przeze mnie przykłady tolerancji departamentu cenzora, 
ludzie bezmyślni wywnioskowali naturalnie, iż sztuka, któ
ra przekroczyła granice jego pobłażliwości, musi być na
prawdę bardzo podniecająca. Zgodnie z tym, jeden z kry
tyków nie ukrywał wcale swojego rozczarowania mówiąc 
prosto z mostu, że „taka pusta gadanina, jaka się toczy 
w sztuce na ten temat, jest nędzną imitacj ą tego, co ludzie 
mający krew w żyłach myślą i mówią w takich okazjach". 
\V ten ~posób dostałem się między dwa kamienie młyńskie; 
z góry miażdży mnie cenzor uważający mnie za rozpust
nika, a z dołu kruszy mnie popularny krytyk, który widzi 
we mnie obłudnego świętoszka. Krytycy wszelkiego kalibru 
i wieku - ojcowie rodzin w Średnim wieku nie mniej niż 
zapalczywi młodzi entuzjaści - wszyscy są _ oburzeni na 
mnie w równej mierze. Zniesławiają mnie zarzucając mi 
brak pasji. brak uczucia i brak męskości. Niektórzy nawet 
załatwiają si<; z całą sprawą odmawiając moim sztukom po 
prostu wszelkiego napięcia dramatycznego - smętne 
stwierdzenie, czym jest napięcie dramatyczne na naszej 
scenie pod władzą cenzury! Czyż wobec tego może ktoś 
wymagać, żebym się wstrzymał od śmiechu na widok czci
godnych jegomościów lamentujących, iż pisarz sceniczny 
zwabia ich do teatru obietnicą podniecenia ich zmysłów 
w sposób bardzo specjalny i sensacyjny, a potem, zwa
biwszy ich w wyjątkowo dużej ilości, najspokojniej 
w świecie ignoruje ich zmysły i bezlitośnie oświeca ich 
umysły. Otóż zaznaczam raz jeszcze, że ja nikogo nie wa
biłem. Sztuka ukazała się \V druku cztery lata temu, a ja 
sarn nie szczędziłem trudu głosząc na lewo i na prawo, że 
sztuki moje są pisane tak, żeby budzić nie lubieżne ma
rzenia, lecz intelektualne zainteresowania: nie romantycz
ne uniesienie, lecz ludzkie wzruszenie. Dlatego krytycy, 
obdarzeni intelektualnym apetytem i politycznym sumie
niem, nie oskarżają mnie o brak napięcia dramatycznego; 
raczej wytykają mi, nie bez słuszności, że popadam czasem 
w efekciarstwo teatralne i nadużywam karykatury - grze
chy młodego pisarza i starego bywalca teatralnego wi
doczne w tym wczesnym utworze. Co do lubieżników, mo
gę ich zapewnić, że pisarz sceniczny, ja czy kto inny, zaw-

sze zrobi im zawód. Dramat nie może uczynić wiele dla 
rozkoszy zmysłów; wszystkie pozorne przykłady, dowodzą
ce czegoś przeciwnego, są przykładami osobistego uroku 
aktorów .•• 
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Mój dobry znajomy pan Grein, dyrektor Teatru Nieza
leżnego, robi mi wyrzuty za obalenie jego ideałów i na
rzeka, że pani Warren nie jest dostatecznie nikczemna; 
wymienia szereg romansopisarzy, którzy przystroiliby jej 
czarną duszę we wszystkie grozy tragedii. Co do tego nie 
mam najmniejszej wątpliwości, lecz tego właśnie nie 
chciałem robić. Nic nic sprawiłoby większej przyjemności 
naszej świętoszkowatej brytyjskiej publiczności jak zrzu
cenie całej winy profesji pani Warren na samą panią 
Warren. Otóż całym zamiarem mojej sztuki jest zrzucić tę 
winę na samą publiczność brytyjską. Pan Grein pamięta 
jeszcze zapewne, że kiedy wystawił moją pierwszą sztuk<;, 
„Szczygli Zaułek", powstało dosłownie takie samo niepo
rozumienie. Kiedy cnotliwy, młody dżentelmen zerwał się 
w świętym gniewie przeciw właścicielowi slumsów, jego
mość ten udowodnił mu w sposób bardzo przekonujący, 
że slumsy nie są produktem poszczególnych harpagonów, 
lecz produktem obojętności cnotliwych, młodych dżentel
menów wobec sytuacji miasta, w którym żyją, pod wa
runkiem, że sami mieszkają w bogatych, centralnych dziel
nicach i żyją z pieniędzy zdobytych cudzą pracą. Pogląd, że 
prostytucja jest wynikiem nikc:zemności pani Warren, jest 
ł ak samo niedorzeczny jak pogląd przeważający jeszcze 
t:ią~le w kolach abstynentów, że pijaństwo jest wynikiem 
nikczemności szynkarza. Pani \Varren nie jest ani na joti; 
gorszą kobietą niż jej szanowna córka, która jej nie znosi. 
Obojętność pani Warren na społecuie konsekwencje jej 
środków zarobkowania i fakt, że . odkryła te środki zwy
cza jnyrn sposobem pójścia po linii najmniejszego oporu, 
są zjawiskiem zbyt pospolitym w społeczeństwie an_;iel
skim, żeby się nad nim specjalnie rozwodzić. Jej żywot
ność, zapobiegliwość i oszczędność; jej energia, szczerość 
i otwartość; jej mądra troska c córkę; a wreszcie zdolnoś~i 
organizacyjne, które umożliwiły jej i siostrze przebyoe 
drogi od sklepiku ze smażoną rybą (gdzieś w południowo
wschodniej dzielnicy Londynu) do pozycji kierowniczki 
zakładów; którymi się chlubi - wszystko to są cnoty wy
soko cenione w angielskim społeczeństwie. Jej samoobro
na jest tak przytłaczająca, że dziennik „St. James·s Ga
zette" czuje się zniewolony oświadczyć, iż „tendencja sztu
ki jest z gruntu zła", ponieważ „zawiera jedną z naj
śmielszych i pozornie słusznych obron niemoralnego życia 
biednych kobiet, jakie kiedykolwiek napisano". Na szczę
ście. opinia tego dziennika jest zby~ pochopna. Samoobrona 
pani \Varrcn jest nie tylko śmiała i pozornie sluszna, lecz 
także silna i nie do zbicia. Ale to wcale nie jest obrona 
występku, którym ona sic; trudni. Nie broni niemoralnego 
życia ten, kto mówi, że alternatywą występku ofiarowaną 
kolektywnie przez spoleczeńsl wo biednym kobietom jest 
nędzne życie, głód, przeciążenie pracą, brud, choroby 

brzydota. Chociaż jest rzecz(\ zupełnie naturalną 
i sł u ·s z n ą dla pani \Varren wybrać to, co wedlug niej 
jest alternatywą najmniej niemoralną, to jednak jest hań
bą dla społcczei'1stwa ofiarowywać takie alternatywy. 
'\V tym wypadku ofiarowane alternatywy to nie są moral
ność i niemoralność, lecz dwa rodzaje niemoralności. Czło
wiek, który nie może zrozumieć, że głód, nadmierna praca, 
brud i choroba ·są tak samo antyspołeczne jak prostytucja, 
że to są występki i zbrodnie całego narodu, a nic tylko 
jego nieszczęścia - jest (wyrażając się jak najuprzejmiej) 
beznadziejnie „prywatną jednostką".„ 
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