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G. B. S. 
Pod tymi inicj łami znany jest w całym kulturalnym świecie zna

komity dramatopisarz i myśliciel George Bernard Shaw. 

Osiadły od lat 50-ciu w posiadłości własnej w Ayst St. Lawrence 
zasila po dziś dzień sceny europejskie swoimi świetnymi sztukami, które 
podobnie jak ich twórca, dziś już 93-letni starzec, zdają się nie ulegać ni
szczącemu wpływowi czasn. 

Życie i twórczość Shawa spina nie tylko dwa wieki dziejów ludz
kości ale, co ważniejsze, wa olbrzymie okresy kultury. Bo jakżeż rozległe 
etapy myśli ludzkiej zaw.i.r.e są między np. ukazaniem się manifestu ko
munistycznego w r. 184i' a stworzeniem pierwszego pań~twa socjalistycz
nego w roku 1917, albo między skropleniem powietrza, a złoże

niem stosu atomowego, !ub wreszcie między wystąp:eniem naturalisty Co
urbeta a pojawieniem się rewolucjonisty Picasso. 

Rówieśnik i kraj1n Shawa Oskar Wilde stał sią JU7. niemal martwą 
pozycją historyczną. Sl''1W natomiast jest ciągle żywy i aktualny na obu 
półkulach. Czemu to za„dzięcza? Odpowiedź jest prosta. Dzieło pisarskie 
S~awa natchnqł bunt wobec bezdusznych formułek i awersja do schema
tycznego myślenia, a p ;:_de wszystkim służba społeczna dla ludzkości. 

Rzecz :namienna, że największe przeszkody w zdobyciu popular
nosc1 napotkał haw w Anglii. Wiele jego sztuk doczekało się prapremier 
poz:i Ang-jią ( zczególnie w Polsce dzię ·i czujności jego tłumacza Floriana 
Sobieniow„kiego) zanim teatry brytyjskie odważyły 'się ie zaryzykować. 
Nic jest to dziwne, je~li si zważy, że Shaw jest zaprzeczeniem przecięt
nego Anglika iako socjalisL, wegetarianin, aQstynent i zdecydowany wróg 
skostniałej tradycji, któr"ą też często sztychuje wyostrzoną bronią para
doksu. 

Wyszedłszy z oziębłego religijnie środowiska w Dublinie i zetkną-
wszy się w Londynie z przerostem religianckiej idealizacji utwierdza się 

w swoj.'.!j samotniczej drodze bul!tu i sekciarskiej mentaln ści Anglików 
przeciwstawia swoją religię naturalną opartą o Life-Force, t. j. siłę witalną. 

Tą mzwą o~c .:!śla Shaw atawistycz'ly instynkt, który każe człowiekowi clą· 

żyć do reali~acji w: tsnego szczęścia. z t j teorii wysnuwa S11aw bardzo 
śmiałą zasadę etyczną, według której czyny ludzkie 11.ależy oceniać p::ny
tywnie lub neg-aty"mie zależnie od ich doraźnego wpływu n1 szczęsc1e 
człowieka, a nie według ich związku z duchem religii, ideału czy pra
wodastwa. 

Z ego klim~.~u myśli rodzi się głośna jego sztuk· „Joann 1 D'Arc", 
która jest utworem r J. cześć świętej i oddaje zarazem sprawiedliwość jej 

płci i wiekowi, czyli, jak to dowciprie określa je ,., biograf Hackett, 
„Shaw (tu} podnosi rękę ku górze na znak szacunku i r • w·nocześnie w tym 
samym geście gra palcami na nosie". 

Teoria Life-Force stawia więc wyraźnie użytecz. ść pOI''"4 pra\\Cm, 
co oczywiście musi oburzyć każdego logiczni myśląc ~o czlo vieka, ale 
nie Shawa, bo on chce przez swoją· paradoks lną teorie; wykazać wadliwość 
wszystkich ustrojów i bezużyteczność wszyst ·ich teorii, które chcą uszczę
śli\\ ić ludzko«ć w sferze idea!. ej, a nie na gruncie pr,.cmiany społecznej. 

„ Najwiębzą zbrodni~ dokonaną na ludzkości jest nędza" - po· 
wiada Shaw we wstępie do sztuki „Profesja pani \'{'a ·ren" i wierzy nie
zmiennie, (a zmienny jest b.:mlzo) że ta zbrcdnia jest \n nikiem wadliwych 
ustrojów społecznych. Jako c ynny członek zrzeszeni". socjalistycrnego 
Fabian-Society zakłada' Sh w możliwość przebudowy i"'-.1 i ustroju 
przy pomocy ewolucji i intel.:k•ual ej propag,ndy marksiwrn. 

Shaw wypowiada się nie tylko w sztukach ale i w licznych pracach 
public) stycznych. .: ztuki „Człowiek i nadczłowiek.", „Major Barbara" oraz 
rozprawa „Iluzje sccjalizmu" rzucają bodajże najpein 'ejsze światło na od
rc;bność socjalizmu Shawa. Z ( ucha fabianizmu wywodzi si . ostatnia, 
jak dotychc:las - vedlug Chestertona - ewolucja św'atopoglą,Ju Shawa. 
Odrrnciwszy teori'< Life-Force mieni się nasz „wielki kpiarz" obecnie szer
mierzem naczelnego ideału ludzkośl·i, to jest wiary w ewolucię twórczą 
dziejów ludzkich, która winna być jedynym miernikiem wartości człowieka 
i jeg·o dzieł. Przyjmujemy tę teorię chętnie, ale z wyczekiwaniem do usły
szenia następnej, bo Shaw wymyka się właściwie wszelkim klasyfikacjom 
krytycznym i ideologicznym zaskakując nieustannie widzów i uczonych 
niespodziankami swojego geniuszu. Od zarania twórczości wybrał Shaw 
karkołomną drogę akrobaty i żonglera; żongluje ideami, staje na głowie 
i w najpoważniejszych momentach pokazuje język. Pis2e nieraz świetną 
sztukę dla uzasadnienia jakiejś prawdy poto, by w przedmowie do tej sa
mej sztuki tę prawdę właśnie obalić. · 

Więc kim właściwie jeśt Shaw? 
Wielkim myślicielem czy błaznem? 
Genialnym paradoksistą czy cyrkowcem? 

Jest to „duch, wieczny rewolucjonista", a niepoważna forma jego 
wystąpień to tylko metoda działania, o której sam tak pisze; „Moja meto
da polega na 1ym, aby odmleźć i poruszyć jakąś sprawę, ważną i godną 
wypowiedzenia się o niej, a następnie omówić ją w sposób możliwie naj
bardziej frywolny. htota żartu tkwi zaś przez cały czas w tym fakcie, że 
ja to biorę zupełnie na serio". 

K. B. 
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BERNARDA SHAWA 
Przekład autoryzowany Fi o r i a n a Sobie n i owskiego 

O s o b y a k t u I. : 
Matka 

Córka 

Fred 

Jegomość z notatnikiem 

Jegomość o wyglądzie wojskowego 

Kwiaciarka uliczna 

Przechodnie 

Janina Staszewska 

Barbaro Krofftówna 

Leon Górecki 

Konrad Łaszewski 

Kazimierz Zarzycki 

Aniela Świderska 
Władysław Kozłowski, Tadeusz Wa
czkowski oraz słuchacze studio : 
Janina Heine, Krystyno Krasicka, 
Stanisław Dąbrowski 

Osoby aktów następnych: 

Henryk Higgins, profesor fonetyki 

Pułkownik Pickering, badacz sanskrytu 

Elizo Doolitle, uczennico prof. Higginsa 

Pani Pearce, gospodyni prof. Higginsa 

Alfred Doolitle, śmieciarz, ojciec Elizy 

Pani Higgins, matko prof. Higginsa 

Pani Eymsford Hill 

Klaro 

Fred } jej dzieci 

Pokojowo 

Konrad Łoszewski 

Kazimierz Zarzycki 

Anielo Świderska 
Zofio Ankwicz 

Roman Stankiewicz 

Heleno Sokołowska 

Janina Staszewska 

Barbara Krofftówna 

Leon Górecki 
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„Pygmalion" 

Było to w czasach legendarnych. Na Cyprze panował naówczas 
niejaki Pygmalion, potrosze kr91, a potrosze rzeźbiarz. Pewnego razu zabrał 
się król do rzeźbienia posągu kobiety i widocznie natchnienie mu dQpisa
ło, bo pod jego dłutem powstała tak piękna i powabna dziewczyna, że Py
gmalion zakochał się w swoim dziele bez pamięci i upadł przed boginią 

Afrodytą na kolana z błaganiem, by wlała życie w kamienną formę. Afro
dyta wrażliwa na cierpienia miłości ożywiła posąg Pygmaliona i w krótce 
odbył się ślub niezwykłej pary. Owocem tego związku był dziarski chło
piec Pafos . . 

Ten mit grecki o Pygmalionie stał się natchnieniem dla nieśmier

telnej sztuki Shawa. Powstała ona w roku 1912. Napisał ją Shaw podobno 
specjalnie dla wybitnej aktorki angielskiej Patrycji Cambell. Rolę Elizy 
kreują kolejno najlepsze aktorki angielskie Fontaine, Lawrence i Hilles, 
a Higrinsa-Mason i Leslie Howard. Również na scenach zagranicznych ta 
sama para stanowi role popisowe najlepszych aktorów, przy czym w Polsce 
wymienić należy kolejno Przybyłko - Potocką i Zelwerowicza, Romanównę 
i Węgierkę. 

Od czasu wydania „Pygmaliona" datuje się podbój Anglii przez 
Shawa i jego zwycięski marsz przez sceny zagraniczne. 

Musiało tak być, bo „Pygraalion" to przepiękna bajka o życiu, 
bajka o tak potężnym ładunku optymizmu, że w jej atmosferze nawet lęk 
przed bombą atomową wydaje się majakiem chorej wyobraźni. 

Pod dotknięciem czarodziejskiego pióra Shawa mit o Pygmalionie 
zamienia się w surestywną prawdę nowych czasów. Oto uliczna sprzedaw
czyni kwiatów, staje się wytworną ·damą, jej ojciec śmieciarz, zatabaczony 
pijaczyna Doolitle olśniewa nas głębią swoich filozoficznych spostrzeżeń, 

trochę cyniczny, zasuszony naukowiec Higgins opuszcza swoją wieżę 



z kości słoniowej i schodzi do rynsztoka by cudem swojej wiedzy prze
ks~tałcić ulicznicę w pełnowartościowego człowieka i upaść jej potem do 
nóg z wyznaniem miłosnym. Oto wreszcie wielkoświatowa dam 1, odgro
dzona od życia murem konwer.ansu, żeni syna z kwiaciarką upatrując 

w tym najwyższe szczęście dla swego dziecka. Oczywiście, w' zystko to 
brzmi jak bajka, ale na taką bajkę stać każdeg-o człowieka. Bo chemia 
tej b<ijki jest bardzo nieskomplikowana Chodzi tylko o odwagę przeciw
stawienia się martwej tradycji, konwenansom i wyświechtanej moralności 

oraz o nawiązanie kontaktu· uczucio·.~· ego z realnym, codziennym życiem. 
Prawda wyjdzie sama i wtedy okaże się, że te same prawa należ.ą się lu
dziom na wszystkich szczeblach społecznych. 

Urok „Pygmaliona" polega jeszcze na tym, że w tej komedii ego
izm jako motor działania ponosi druzgocącą klęskę zarówno u Higginsa, 
Elizy. jak i Doolitle'a. Life-Force, siła witalna wznieciła międ1y bohatera
mi „Pygrnaliona" konflikty, które rozładowało dopiero odkryte niespodzia
nie szczęście no i„ uśmiech „wielkiego kpiarza" i wielkiego mędrca Shawa. 

K azimi<trz Barnaś 
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