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TEATR KAMERALNY Premiera 30 kwietnia 1950 r. 

G. B. SHA \\T 

Profesjci: Pani Warren 

ReżNseria: Kazimierz CzNński. 

Sztuka w 4 aktach 

Przełożył Florian Sobieniowski. 

Pani JVarren 

Wiwia, Jej córka 

Sir George Grofls 

OS OBY: 

"' 'Helena LarNs-Pawińska 

Janina Łukowska 

Adam Rokossowski 

Pastor Samuel Gardner Ferd~nand Sarnowski 

Fran/i, jego SNn Sławomir Misżurewżcz 

Praed Marian Łoziński 

Rzecz dzieje się w Anglii. 

AsNslent reżNsera: Sławomir Misiurewicz. Suflerka: Janina Hollakowa. Scenografia: WładNsław Wagner. 

KostiumN z pracowni własnej pod kier. Stanisława BNstrzNckiego i Janin">} Niwińskiej. Prace frNzjersko - perukarskie pod kier. Alfreda Szablewicza 

WNkonali Romuald Gawron t Jadwiga Sokołowska. 

Zespół technicznN: Zenon Boruc, Marian Dzwonnik, Kazimierz Knap, Marian Kopek, Józef Marchewka, Stanisław Miszczaki Stanisław SkrzNpcz.~k. 
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\\la p: l \. Z,t' utwor) lt"\11l lt)C'7.lll' n. ''· 'haw (ur. 1&Jo) mają 

dny podkład t1<ljaliz:mu i ą 1włnymi wy1 azu i iły w1y1:,tą-
11i ni:11mi p1ze<·;w kapitałnwi. Pierw:;zy z nich t-0 „~{u·zygli za•u:k·k", 
grany w nv zpn T 'ltrzl' i-anwralnym rna 01\\ arc;e "('~lrnu. Shaw 
.. aj11ł sit; tutaj prohlrniem \\ yzy ku mie,.;zknm imw•go i po brwił py
hnil', ezy t) ;-;iąl'l' ludzi mają prawo ży(> z wyn,ajmowani1a bi·c>cla-

1 1 nc:d71rweh noT, kt61'Ł' m1glicy na•zywają pog"alJ'dliwiP . lums l 
l zy mają prawo <•z.erpae 7.Y ki 01cl kavitału, 11loh>watrwgo w tyi.:h 
nornd1, \\ ieclząe, że abl'·i11żają "iC: h:rz} \\clą nt;dzarzy? Biohnteu· 
.,. 'z zygiL'g'O ziaułJrn", cloktór 'l'10neh, gardzi zy~k-rmi z tab~go źn:'1<l
l 1, o i~l' 0z01 pią jP inni. Sztuka ta'lmwi jeod:nruk afa!k niit• na n atu
, t; ludzką, lel·z na ustr(ij kapitali ·ty<"72ll ·,'który na ' t jNlno.,;tkom 
u t~k zwanej wyż ·zej moralrr10 ~C'i unieimożlhvia mot·alne po,.;t~po-

" 'llll{'. 
\Y drugi ·.i ,.;ztuN.•, ,,frofe,.;ji Pani \Yar1't"n", i)ic>rzl' Shaw p1·0-

blc'111 J.apitału od. trony o wi.p]p clrastyC'z.nic•j,.;zej. Bo\\·irnn „prot'P"
.it:" hl}]iah r ~--i ;-;z h f:itm1<1wi najprzód niP1 zącl, a pó:tnil'j strę<'Z('
nio do nic•1ządu, kt.()]'(• pr;,ynorsi jl'j lJO\Ya;r,ny lllajątl'JC ()._karŻl'lli!' 
Z\\ raea Slta;w eałki:ern \\ yl'aźnil' prz~·c•iw prnnując•pmu u,.;trojo\\ i 
"P1· IN ml'mu, nie ziaś prze>C"irw sanrn'.i p<mi \Yairrc:n i jt>j nipg-0d~i
'wrnu ;-;p(1lniJ\:mvri, ary tokr1wi'l· b<"z żadn:reh "krupułów. Żyei(' i "·'a
runki pol0czne, stworzion€' rn•zc z zgnił~ kapitalizm, zrobiły z pani 
\\':w1 Pn to, czym jl' t. i.. Tit mnii1..'j, pamii \Yarrcn - " ::;w-0irn kręgu 
t od'Z'i'lmym - ma głęboko ludzkie cc>ch:·. jP„t idN1Lną matką i prag
niP prrz1pcl jedyną 1eórk11 wkr,\ {> haniebne źródło .-wego bogad\\·a. 
I>wrl'mnie. \Yiwi~1 dowiadujP . it: o w:-zy;,.1ikim i blz wahmu:a odpy
dw. od sil'biP matkę z jc•j brndnymi pieniędJJmi, żeby wej8ć na 
dt'()gt; cię;iJkilC'j i m"z.ei·wej pmcy . 

.:\Ti·<; \Yiwia \Van'l('n w „Pr~ofe::::ji". jE"st odpowiednikiem dok
tora 'l':r1tnl'h'a w ,,S1zezyglim zau~ku". 'I'rzeba przyznać, ż~ posi1adru 
o tyle więcl'j Dcl niego charakteru i cech pra,wd~iwie męskich, o ile 
om. więc-ej od niiej ccwh k<)OiC'cyeh. Gclzje Tr(•nch wywi('"ZU biaRą 
c·l10rągiew, tam \Yii\\ ia bierz,e do ręki z L"\\«0111ą i rn"za do wa[ ki 
o norwy poirtzą:dek 
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