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KRONIKA ŻYCIA I TWóRCZOśCI 
GEORGE' A BERNARDA SHAW 

26 lipca 1856 

1866-1871 

1872-1876 

1876 

1879 

George Bernard Sha·w przychodzi na świat 
jako trzecie dziecko w . zubożałej rodzinie 
szlacheckiej George'a Carr Shaw i Lucindy 
Elizabeth, z domu Gurly, ·osiadłej od dawl'lfl 
w Dublinie. 

Mając jedenaście lat Shaw rozpoczyna na
ukę w szkole protestanckiej, którą opuszcza 
po roku. Przez następny rok uczęszcza do 
prywatnej szkoły pod Dublinem. Edukację 
szkolną koiiczy jako absolwent English Scien
tific and Commercial Day School, będącej 
odpowiednikiem dwuletniego kursu handlo
wego. Ponadto przez cały czas samodzielnie 
uzupełnia luki w swoim wykształceniu: stu
diuje arcydzieło literatury angielskiej ;,_: ~ 
dziełami Shakespeare'a i Dickensa na czele, 
jest stałym bywalcem galerii i muzeów Dub
lina a w domu, dzięki swej matce,_~9gorp:i; 
łej wielbicielce muzyki i jej przyja"cieloWi 
George'owi John Vandaleur Lee, dyrygento
wi i kompozytorowi poznaje muzykę Haendlq, 
Mozarta i Glucka. „ 

Młody Shaw podejmuje pracę kancelisty, 
a później kasjera w firmie pośrednika han
dlu nieruchomościami. Pisze pierwsze arty
kuły, początkowo systematycznie odrzucane 
przez redakcje. Dnia 3 VI 1875 r. debiutuje 
na łamach pisma „Public Opinion". -.· · · 

Wyjeżdża do Londynu, gdzie od kilku lat 
mieszka jego matka. Po latach stwierdzi w 
przedmowie do swojej pierwszej powieści: 
„Londyn był ośrodkiem literackim dla ludzi 
piszących po cmgielsku, oraz ośrodkiem ta
kiej kultury, na jaką stać było królewstwo ję
zyka angielskiego, którego królem .Z9fTlierz>a_
łem zostać". · • · 

Pisze swoją pierwszq, w · dużym stopniu au
tobiograficzną powieść pt. „Niedojrzałość'l·.· 
Przez pierwsze dziesięć lot pobytu w Londy
nie, w tym przez pięć lat pisząc co roku jed
ną powieść, pisarz zdoła zarobić jedynie 6 
funtów, z czego 5 to honorarium za reklamę 
nowego leku. • • 
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Show staje się bywalcem różnych klubów dy
skusyjnych. W jednym z nich poznaje ame
rykańskiego socjologa Henry George'a, któ
rego traktat pt. „Progress and Poverty" (Pos
tęp i ubóstwo) powoduje zainteresowanie pi
sarza socjalizmem. Podejmuje wówczas lek
turę „Kapitału" rvtarkso. 

Wstępuje do Fabian Society (Towarzystwo 
Fabiańskie) przyczyniając się jednocześnie do 
sformułowania jego programu. Podstawową 
tezą T oworzystwa jest stwierdzenie, że jedy
ną drogą wiodącą do socjalizmu jest par
lamentaryzm, wykluczający zdecydowanie 
wszelką myśl o użyciu siły fizycznej w walce 
z kapitalizmem. Show wygłasza wiele prze
mówień propagujących ideę Fabian Society, 
m.in. w Hyde Parku. Prowadzi działalność 
agitacyjną aż do roku 1898. 

Dzięki rekomendacji Williama Archera, re
cenzenta teatralnego, Shaw rozpoczyna pra
cę krytyka malarstwa w piśmie „The World". 

Prowadzi kronikę muzyczną w londyńskim 
dzienniku „The Star". 

„Kwintesencja ibsenizmu" wieńczy podjętą 
przez Shawa kampanię o wprowadzenie na 
scenę angielską dziel Henrika Ibsena. W roz
prawie tej Shaw nie tylko charakteryzuje 
twórczość wielkiego Norwega lecz tókże for
mułuje zasady nowej dramaturgii, której z 
czasem sam miał stać się twórcą. 

Występuje po raz pierwszy jako autor sce
niczny. 9 Xłł zostaje wystawiona w lndepen
dant Theatre Society Jacka Thomasa Greina 
jego sztuka pt. „Szczygli zaułek". Przedsta
wiony w niej problem społeczny, potępiają
cy system kapitalistyczny i ukazujący koniecz
ność zmiany ustroju spowodował wrzenie w 
intelektualnym środowisku Londynu. 

Shaw pisze kolejne sztuki: „Profesję pani 
Warren", która będzie zakazana przez cen
zurę angielską aż do 1926 r. oraz „Kandydę". 

Rozpoczyna wieloletnią współpracę z pismem 
„The Saturday Review", gdzie drukować bę
dzie swoje słynne recenzje teatralne, pod
pisane inicjałami G.B.S. 

Powstaje sztuka pt. „Uczeń diabła". 

1945-1950 Pisarz nie zarzuca działalności literackiej, 
ogłasza coraz to nowe artykuły w czasopis
mach „The Times", „New Statesman" i „Dai
ly Worker". Ostatnie jego utwory to sztuka 
pt. „Bił.iony Buoyantów" i „Szesnaście szki
ców o sobie samym". 

2 listopada 1950 roku George Bernard Shaw umiera w 
w Hertfordshire. 
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Zawiera małżeństwo z irlandzką milionerką 
Charlotte Payne-Townshead. Ogłasza roz
prawkę pt. „Wagnerzysta doskonały" oraz 
dwa tomy „Sztuk nieprzyjemnych i przyjem
nych", zawierających siedem pierwszych ut
worów dramatycznych. Pisze jedną ze swych 
najciekawszych sztuk historycznych pt. „Ce
zar i Kleop~tra"_. 

Powstaje serio sztuk o tematyce społecznej, 
jak „Człowiek i nadczłowiek", „Major Bar
baro" i „Pigmalion" - oraz politycznej, jak 
„Druga wyspa Johna Bulla". W 1906 r. ~ka.~ . 
zuje się zbiór recenzji z „Saturdoy Rev1ew 
pt. „Nasze teatry u schyłku stulecia". 'IJ.f. 
1914 r. Shaw ogłasza w „New Statesman 
pamflet pt. „ Wojna i zdrowy rozsądek" . W 
1919 r. ukazuje się sztuka pt. „Dom złama
nych serc" . Rok 1921 przynosi pięcioksiąg 
dramatyczny Shawa pt. „Powrót do Matuza 
lema", którego akcja zaczyna się w roju a 
kończy w 31920 roku. Napisane w tym okre
sie sztuki wyrażają stworzoną przez Shawa 
filozofię „S i ły życiowej", która wywodziła się 
z teorii ewolucji S. Butlera, H. Bergsona o raz 
f il ozofii Schopenhauera i Nietzschego. Shaw 
wprowadza także pojęcie „Ewolucji twór
czej" , przejęte od Lamarcka, ewolucji, dzię
ki której ma się dokonać postęp społeczny 
i cywilizacyj ny. 

Pisze „Świętą Joannę", której wielki sukces 
a rtystyczny zostaje ukoronowany przyzna niem 
autorowi literackiej Nagrody Nobla w 1925 r. 

Shaw ogłasza książkę pt. „Co inteligentna 
kobieta powinna wiedzieć o socjalizmie i ka 
pitalizmie". 

Podróż do ZSRR, gdzie Shaw obchodzi sie
demdzi esiątą piątą rocznicę urodzin. Po po
wrocie do Anglii pisze sztukę pt. „Zbyt praw
dziwe, żeby było dobre". 

Podróżuje po świecie (Afryko, Stany Zjedno
czone). T rwo okres największej sławy Sha 
wa , jego dzieła tłumaczone są na wiele j ę
zyków świata i grane w najlepszych teatrach 
obu półkul. 

Shaw pisze sztukę o Lidze Narodów pt. „ Ge
newa", której premiera odbyła się w Teatrze 
Polskim w Warszawie 25 VIII 1939 r. 
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Stanisław Helsztyński 

BERNARD SHAW 

{„.) Obdarzony bystrą obserwacją i ost rym krytycyzmem, stwo
rzył nowy gatunek dramatu, w którym ścieranie się idei za
stąpiło tradycyjny konfl ikt miłosny . Błyskotliwy dialog pełen 
dowcipów i nowych oświetleń, nie świadczy bynajmniej, ja
koby te utwory były jedynie dyskusjami. Czujemy mocno, że 
w teatrze Shawa mamy do czyn ien ia z żywymi ludźmi. Im 
bardziej oddalamy s i ę od tendencji i problematyki, które nie 
zawsze wytrzymują krytykę, tym lepiej zdajemy sobie sprawę, 
że cechą zapewn i ającą sztukom Bernarda Shawa trwałość, 
są ich wartości artystyczne, ich piękno i ich pasja moralna, 
genialnie wyrażona . 

Shaw był urodzonym poetą i to pozwoliło mu wznieść s i ę na 
wyżyny twórczości. W uwagach autorskich, w przedmowach, 
a przede wszystkim w wypowiedziach swoich bohaterów zo
staw i ł setki kart, które świadczą o autentyczności jego poe
tyckiego oatchn ien ia. Nie będzie chyba pomyłką wypow ie
dzen ie przekonania, że nie mógł nie być poetą twórco, któ 
ry w usta umierającego artysty-malarza Louis Dubedata , z 
„Lekarza na rozdrożu" , włożył to szczere i nam iętne credo : 
„ Wiem , że w danych okolicznościach, przebijając s i ę przez 
nieistotne sprawy życia, nie byłem w stan ie stosować się do 
moich idealnych wzorów ; lecz w swej istocie - jako takiej -
nie uczyniłem nigdy nic niestosownego, nigdy nie zaparłem 
się swojej wiary i nie sprzeniewierzyłem się samemu sobi e. 
Spotykałem s i ę z groźbami, z oszczerstwem, zniewagą i gro
źbą głodu, lecz zwalczyłem to wszystko. Stoczyłem godnie 
swoją walkę . A teraz, gdy wszystko skończone, czuję w so
bie spokój niewypowiedziany. (Składa ręce i mówi :) Wierzę 
w Michała Anioła, w Velasqueza i Rembrandta , wi erzę w po
tęgę rysunku, w tajemnicę koloru, w i erzę w odkupien ie wszy
stkiego przez piękno niezniszczalne, i w posłann ictwo sztuki 
która uświ ęciła moje ręce. Amen ." 

Podziwiamy geniusz poetycki Shawa w jego nieprzebranej -
wydaje s i ę - inwencji i wyobraźn i twórczej, pozwalającej 
mu spoglądać inaczej niż ogół myśl i ciel i i poetów na czło
wieka i jego zagadnien ia. Bohaterzy z dziejów starożytnych 
i nowożytnych, wyczarowani jego fantazją, jawią się w sy
tuacjach i barwach zupełn i e nowych i dz i ałają silnie na na
szą psychikę . Zwykli mieszczan ie wchodzą na scenę •z akom
paniamentem uwag reżyserskich , które uderzają precyzyjnym, 
realistycznym, a poetyckim op isem osób, pejzażu, ogrodów 
czy wnętrz mieszkalnych . Dotyczy to i charakterystyk osób 
działających tak, że nie tylko w teatrze, lecz przy lekturze 
kameralnej zyskujemy plastyczny obraz przedstawianego śro
dowiska. Gdy Shaw wstępuje na teren szczególnie mu drogi, 
gdy porusza temat o możliwości przemienienia ludzkości, gdy 
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stwarza postacie wyrażające jego najskrytsze marzenia, wtedy 
słowa pisarza układają się w entuzjastyczne rytmy i nobie
rają takiej siły przekonania, że przestają być zwykłą literac
ką wypowiedzią, a stają się czystym natchnieniem, które po
rywa każdego słuchacza, jak te oto słowa Tannera w „Czło
wieku i nadczłowieku": 

„Mówię wam: jak długo w myśli mej rodzi się pojęcie cze
goś lepszego ode mnie, nie zaznam spokoju, dopóki nie będę 
dążył do jego urzeczywistnienia lub utorowania dla niego 
drogi". 

Kwartalnik Neofilologiczny 

1957, zeszyt 1, Warszawa 
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Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godz. 10-19, tel. 36-08-47, ul. Więckowskiego 15 

Biuro Organizacji i Obsługi Widzów czynne w godz. 8-16, 
tel. 36-08-47, ul. Więckowskiego 15. 
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