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ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

„PROFESJA PANI WARREN" 

„Profesję pani WaTTen" napisałem w roku 1894, aby zwrócić 
• uwagę na fakt, że przyczyną prostytucji nie jest znieprawienie 

kobiet, ani wyuzdanie mężczyzn, lecz po prostu wyzysk, niedo
cenianie pracy kobie't i · przeciążanie ich w sposób tak haniebny, 
iż najuboższe wśród nich zmuszone są chwytać się nierządu, by 
się utrzymać przy życiu... Pragnąłem również wydobyć na światło 
dzienne fakt, że prostytucja uprawiana jest nie tylko jako pry
watne prze,dsiębiorstwo, w sposób niezorganizowany, w mieszka
niach samotnych kobiet... ale, że jest także wielkim międzynaro
dowym handlem, zorganizowanym. i prowadzonym, jak każdy 

inny, d~ zysku kapitalistów". 
Tymi słowami ,określa Shaw w przedmowie do swojej sztuki 

jej genezę i problematykę. Temat był bardzo śmiały i dra-· 
styczny, nic więc -dziwnego, że stara, poczciwa, purytańska Anglia 
zatrzęsła się z oburzenia w posadach. Jakże to? Bernard Shaw, 
pisarz stosunkowo młody, ale znany już ze swoich liberalnych, 
socjalistycznych poglądów (napisał już przedtem pięć powie~ci 

i komedię „Szczygli zaułek"), odważył się ukazać na scenie ko-· 
bietę lekkich obyczajów jako ofiarę ustroju kapitalistycznego? 
Miał śmiałość ukazać ją jako damę z towarzystwa, a tym samym 
dać pikantnie do zrozumienia, że niejedna londyńska dama w pu
dobny sposób doszła do swoich godności i tytułów! Ba, więcej 

nawet --' ma czelność dowodzić, że odpowiedzialność za wykole
janie się kobiet spada na całe angielskie społeczeństwo, na czci
godnych lordów i baronów, na bogobojne cnotliwe matrony, na 
świątobliwych pastorów! Zatrąbiono na alarm. Skandali Zgorsze
nie! Pornografia! Lord Szambelan, cenzor Jego Królewskiej Mości, 
rzucił klątwę na niemoralne dzieło Shawa i zakazał wystawiania 
go w publicznych teatrach, a kapitalistyczna ·prasa zachłystywała 
się oburzeniem. Grywano „Profesję" jedynie w zamkniętych klu
bach aż do roku 1924, kiedy wreszcie zdjęto klątwę z tej „nie
przyjemnej" sztuki. Nazwa ta zresztą pochodzi od samego autora, 
który w wydaniu książkowym nazwał „Profesję pani Warren" oraz 
Ó rok wcześniej napisany „Szczygli zaułek" „sztukami nieprzy
jemnymi" („The Unpleasant Plays"). 
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Tak, mieli rację czcigodni lordowie, obawiając się grania „Pro
fesji". Sztuka jest bowiem policzkiem celnie wymierzonym ówcze
snemu angielskiemu społeczeństwu. Niezrównany ironista, wni
kliwy obserwator życia i krytyk, namiętny bojownik o postęp 
i sprawiedliwość społeczną, Shaw swoimi „sztukami nieprzyjem
nymi" złośliwie pozdzierał angielskiej arystokracji i burżuazji 
peruki i kosztowne szaty, ukazując pod nimi błyszczące jak próchno 
łysiny i zdegenerowane ciała. Ukazał obłudę i cyniczne zakłama
nie ówczesnego społeczeństwa, zgniliznę obyczajową, a co więcej -
odkrył sprężyny owej choroby tkwiące w ustroju kapitalistycznym, 
w nieludzkim wyzysku mas robotniczych, w nienasyconej żądzy 
pieniądza angielskich „gentlemanów". 

Shaw, związany wówczas z socjalistycznym Stowarzyszeniem 
Fabiańskim, które było według określenia Lenina „najpełniej
szym wyrazem oportunizmu i liberalnej polityki robotniczej", nie 
uznawał oficjalnie kierowniczej roli proletariatu w walce klas, 
nie wierzył w konieczność rewolucji socjalistycznej, dostrzegał 
jednak jasno zwyrodnienia kapitalizmu i przez całe życie otwar
cie im się przeciwstawiał. Walczył o godność człowieka, o jego 
prawo do życia i szczęścia. Do samej śmierci (urn. 1951 r.) był przy
jacielem i entuzjastą Związku Radzieckiego, a nawet nazywał siebie 
komunistą. Nie zawsze konsekwentny w swych teoriach, zawsze 
jednak czuł, myślał i pisał jak humanista, żywo i uczciwie. 

Jaki jest obraz społeczeństwa angielskiego nakreślony przez 
Shawa w „Profesji pani Warren"? Kim są bohaterowie sztuki? 
Zacznijmy od głównej postaci, od pani Katarzyny Warren, przez 
przyjaciół zwanej po prostu Kitty. W chwili gdy ją poznajemy 
jest to światowa dama przybywająca w odwiedziny do córki, 
dama, o której z pierwszych scen dowiadujemy się bardzo nie
wiele. I dopiero sprowokowana przez córkę, pani Warren zaczyna 
przemawiać gwarą prostej kobiety, opowiadając historię swojego 
życia. Jest jedną z czterech córek londyńskiej straganiarki, ojca 
nigdy nie znała. Żyły w skrajnej nędzy. Jedna z sióstr przyrodnich 
„pracowała w fabryce bieli 'ołowianej: dwanaście godzin na dobę 
za 9 szylingów tygodniowo, aż umarła z zatrucia ołowiem". Druga 
zmarnowała życie; wychodząc za robotni~a, który się rozpił. Kitty 
i jej rodzona· siostra Eliza chodziły do szkoły parafialnej. Eliza ucie
kła pewnego dnia z domu i nie wróciła więcej. Kitty została pomy-, 
waczką, a później awansowała na kelnerkę barową na stacji Wa
terloo. Wolała wybrać ten .zawód, niż śmierć od zatrucia ołowiem.-:
Spotkanie z Elizą, która tymczasem stała się wytworną damą, 
sprowadziło zasadniczy prżełom w życiu Kitty. Eliza , pożyczyła jej 
pieniędzy i ułatwiła pierwsze kroki w pogardzanej przez społe
czeństwo prófesji. „Oszczędzałam systematycznie .....:.. mówi . pani 
Warren - i najpierw zwróciłam jej dług, a pote'm zostałilm 
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wspólniczką w ' interesie11
• f oto biedna robotnica Kitty stała się 

panią Warren, bogatą damą, współwłaścicielką dom6w publicz~ 
nych w największych miastach Europy. Oczywiście nie mówi 
o tym głośno, bo to jest w złym tonie, ale nie żałuje dokonanego 
wyboru. Musiała się zbuntować. Nie chciała stracić życia pracując 
ciężko dla jakiegoś kapitalistycznego wyzyskiwacza. „Gdzie były
byśmy teraz, gdybyśmy słuchały głupich rad pastora? - woła 
w uniesieniu do córki. - Szorowałybyśmy podłogi za półtora szy
linga dziennie, bez żadnych widoków na przyszłość, oprócz izby 
szpitalnej w przytułku... Skoro ludzie tak urządzają świat dla 
kobiety, niema co głowy zawracać, że go urządzają inaczej. Nie, 
prawdę mówiąc, to ja się właściwie nigdy ani trochę nie wsty
dziłam". 

Pani Warren jest dumna z siebie i swojego zawodu. Przynaj
mniej teraz ją szanują, bo ma pieniądze, bo nie potrzebuje ni
czyjej łaski, bo ma dorosłą córkę, którą, w swoim mniemaniu, 
potrafiła świetnie wychować. Pani Katarzyna lubi obnosić się ze 
swoim macierzyństwem. I chociaż z córką nie widuje się latami, 
a jedynym widomym znakiem miłości do niej s~ przysyłane jej 
regularnie pieniądze, to jednak chętnie się zgrywa na czułą matkę 
i pilnie strzeże, by córka nie straciła należnego jej jako rodzi
cielce szacunku. 

W kabotyństwie pani Warren, w jej specyficznej filozofii ży
ciowej jest jednak jakaś prawda, która chwilami wywołuje współ
czucie dla niej. To przerażająca prawda o ustroju kapitalistycz
nym, ustroju nieludzkiego wyzysku, który produkuje takie wy
kolejone istoty. Kelnerka ze stacji Waterloo widziała niesprawie
dliwość· okrutnego systemu, chciała z nią walczyć, ale była zbyt ogra
niczona, żeby dojrzeć możliwość innej walki, jak ta, którą wy
brała. Wyzyskiwana robotnica stała się więc sama wyzyskiwaczką, 
ciągnącą korzyści z wyzysku innych. 

A teraz przyjrzyjmy się otoczeniu pani Warren. Sir George 
Crofts, wieloletni jej przyjaciel, nie jest niczym innym, jak przede 
wszystkim jej wspólnikiem. Baronet, należący do londyńskiego 
towarzystwa, umieś.cił w domach pani Warren swoje kapitały, 
które przynoszą mu 35°/ó dochodu. Shaw określa go jako „dżen
telmeńską mieszaninę najbardziej brutalnego typu aferzysty, spor
towca i światowca". Ten dżentelmen „o szczękach buldoga", po
drażniony w swojej męskiej ambicji przez córkę pani Warren, 
Wiwię, z całym cynizmem wyjaśnia jej brudne metody zdoby
wania pieniędzy przez najbardziej szanowanych ludzi ówczesnego 
społeczeństwa, z których niejeden jest jego bliskim krewnym. 
„Nie ma głupich! - woła. - Jeśli pani chce wybierać i dobie
rać sobie znajomych według zasad moralnych, to niech pani lepiej 
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wyjedzie z tego kraju, chyba, że pani sama chce śię wykluczyć 
z przyzwoitego towarzystwa". 

Do grona zaufanych przyjaciół pani Warren należy również 
architekt Praed, który przy całej swojej inteligencji, poczciwości 
i prawości charakteru jest pięknoduchem uciekającym od życia, 
jego spraw i brudów. Jak najdłużej usiłuje trwać w stanie ofi"
cjalnej nieświadomości o profesji i dochodach pani Warren. Nie 
chce o niczym wiedzieć, bo i poco zakłócać sobie spokojne życie 
sprawami nieprzyjemnymi. O wiele wygodniej jest przecież nie 
dostrzegać zła i występku, niż walczyć z nim. 

Pastor Samuel Gardner reprezentuje tak typową dla społe
czeństwa angielskiego obłudę religijną i świętoszkostwo. · Ten czci
godny, naszpikowany podniosłymi zasadami duszpasterz ma za 
sobą dość burzliwą przeszłość, ukrywaną skrzętnie przed żoną 
i najbliższym otoczeniem. Romans z panią Warren, ówczesną panną 
Vavasour, jest widomym tego znakiem. Pikantną przeszłość „sro
giego Rzymianina" zna jego synalek, Frank, który w pełen swo
istego ' wdzięku sposób wykorzystuje to dla swoich celów. Ten 
młody cynik i szyderca nie jest pozbawiony trzeźwego spojrzenia 
na swoje społeczeństwo, ale nie potrafi i nie chce z nim walczyć. 
Na razie nic nie robi i żyje z kieszeni ojcowskiej; w najbliższej 
przyszłości „zrobi użytek ze swojej urody", ożeni się bogato i przy 
pomocy pieniędzy żony znajdzie sobie jakieś wygodne miejsce 
w kapitalistycznym ustroju. Prawdopodobnie, jak Crofts, stanie 
&ię kiedyś ogólnie szanowanym obywatelem, ojcem rodziny, i: jak 
jego tatuś, zapuści gęstą zasłonę na wszystkie wybryki młodości. 

I wreszcie Wiwia Warren. Wiwia, która od lat spędza sen 
z powiek wielu krytykom, badaczom, reżyserom i aktorkom gra
jącym tę rolę. Kim jest Wiwia Warren? Czy - jak chcą niektó
rzy - pozytywną bohaterką sztuki i namiętnym protestem Shawa 
przeciwko niesprawiedliwościom ustroju, czy też jeszcze jedną 
ofiarą tego ustroju, jeszcze jednym okazem patologii kapitalistycz
nego społeczeństwa? 

Wiwia jest energiczną, samodzielną dziewczyną · o silnym, pra
wie męskim charakterze. Zdobywszy wykształcenie i tzw. pozycję 
społeczną, odrzuca wszelkie sentymenty i romantyczne porywy, 
tak częste u panien w jej wieku, nie uznaje żadnej ze sztuk, 
w ogóle jest przerażająco zimna i praktyczna. „Oschła, egocen
tryczna filisterka i arcykapłanka kultu samej siebie" - mówi 
o niej Shaw. Gdyby nie ludzkie odruchy w scenie pierwszej wiel
kiej rozmowy z matką czy też w scenie z Frankiem w pastorskim 
ogrodzie, Wiwia ze swoim egoizmem i bezlitosnym praktycyzmem 
była by jakąś karykaturą człowieka. Surowa moralistka, zamkną
wszy się w pancerzu cnót burżuazyjnej Anglii, wypowiada walkę 
staremu światu i jego przesądom. Pragnie rozpocząć egzystencję, 
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którą zawdzięczałaby tylko sobie i swojej pracy. - Gdy dowia
duje się o profesji matki i poznaje źródła jej dochodów, zrywa 
z nią, nie zważając na jej łzy i zaklęcia. Nie chce korzystać z pie
niędzy zdobytych w tak brudny sposób. 

Czy jednak ten bunt Wiwii zwraca się przeciw samemu sy
stemowi kapitalistycznemu? Czy Wiwia przechodzi na pozycje re
wolucyjne, wrogie klasie, z której wyszła? Otóż nie. Panna War
~·en reprezentuje poglądy fabiańskie i buntując się przeciw zwy
rodnieniom i przerostom kapitalizmu, nle wychodzi jednak poza 
zasięg burżuazyjnej moralności i burźuazyjnego zrozumienia po
stępu społecznego. Wlwia, podobnie jak jej matka, lubi zarabiać -
lubi i ceni pieniądze. Na razie objęła posadę w biurze swojej przy
jaciółki, gdzie zarobi na skromne życie, „cygaro, trochę whisky 
i .zajmującą powieść kryminalną". Z czasem dojdzie do całkiem 
niezłych zarobków, zrezygnuje z buntowniczych mrzonek i naj
prawdopodobniej kiedyś w przyszłości stanie się również kapi
talistką, ?;yjącą z cudzej pracy. Więc jak tu mówić o Wiwii, jako 
o pozytywnej bohaterce sztuki? 

Tak. W „Profesji pani Warren" nie ma pozytywnych bohaterów. 
Są tylko żałosne ofiary kapitalizmu, tak czy inaczej przez ten 
system wykoślawione. 

Zbigniew Krawczykowski 
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r - . b!icznych teatrów nie mia! odwagi namil ,1. na niela,kę cenwra 
(ma on bowiem absolutne prawo zamknąć każdy teatr, który wy
kroczył przeciw jego zarządzeniu) przez odstąpienie sceny na za
mierzone przedstawienie; wreszcie inny klub, rozporządzający nie
wielką sceną, który potrosze zabiegał o lekko skandaliczną repu-

Z PRZEDMOWY AUTORA 
DO „PROFESJI PANI WARREN" 

- Trudno było zrobić krok bardziej szkodliwy dla mojej dal
szej kariery na samym jej wstępie. Oczywiście cenzor teatralny, 
noszący u nas tytuł Lorda Szambelana, który mocą ustawy par
lamentarnej ma despotyczną, a nawet ponadmonarszą władzę nad 
naszymi teatrami, napiętnował natychmiast moją sztukę jako „nie
moralną i z innych względów nieodpowiednią dla sceny". Zabro
niono jej wystawienia, przy czym ja sam zostałem pośrednio na· 
piętnowany, z moją wielką szkodą, jako łobuz i autor pozbawiony 
wszelkich skrupułów. Prawda, że przeżyłem to zniesławienie i nie 
odczuwam wcale jego ,ujemnych skutków. Nie przeczę również, 
że scena nasza pod władzą cenzury stała się po wojnie tak wy
uzdana, że interdykt rzucony na moją stosunkowo skromną sztukę 
stał się śmieszny do tego stopnia, iż musiano go odwołać. 

Przyznaję także, że moja kariera jako rewolucyjnego krytyka 
naszych najbardziej szanownych instytucji społecznych utrzymy
wała mnie w stanie ciągłych i tak ciężkich zatargów z cenzurą, 
iż dolanie przez Lorda Szambelana jeszcze jednego kubła wrzątku 
wywarło na mnie zbyt słabe wrażenie, żebym miał rościć sobie 
pretensję do jakiegoś współczucia, zwłaszcza że sztuka wzmocniła 
bardzo wydatnie moją reputację wśród poważnych czytelników„. 
Mimo to wszystko wyrządzona mi krzywda, obecnie uznana za 
bezprawie, była poważna i istotna, a krzywda wyrządzona spo
łeczeństwu jeszcze większa. 

Kiedy bowiem handel żywym towarem, jak nazywano później 
profesję pani Warren, stał się przedmiotem debaty ustawodaw
czej, parlament zdobył się jedynie na ustawę, według której męż
czyźni pasożytujący na procederze prostytutek mają podlegać ka
rze chłosty, pozostawiając w rękach pani Warren panowanie nad 
sytuacją i maskując prawdziwy stan rzeczy o wiele skuteczniej 
niż poprzednio. Winę za to, że 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 przedstawienia dla roz
rywki swoich członków i dzięki temu nie podlegające jurysdykcji 
Lorda Szambelana, postanowiło odegrać moją sztukę. Żaden z pu-
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tację, otworzył swoje podwoje na jeden wieczór i popołudnie 
dnia następnego. Pewne pojęcie o wynikłej stąd sensacji można 
sobie wytworzyć z następującej polemiki, która ukazała się w for
mie przedmowy do specjalnego wydania sztuki i nosiła tytuł: 

Autor we własnej obronie. 

Nareszcie, i to zaledwie z ośmioletnim opóźnieniem, ode~rano 
na scenie „Profesję pani Warren", a ja, podobnie jak Ibsen tri
umfując bawiłem się faktem, że wszystkich krytyków londyń
skich - wyjąwszy najtęższe głowy spośród nich - wytrąciłem 
całkiem z równowagi niezbędnej w wykonywaniu ich zawodu. 
Żaden z autorów, którzy zaznali upajającej radości, jaką daje 
wprowadzenie prasy w stan histerycznej wrzawy, pełnej prote
stów, moralnej paniki, mimowolnego a zapamiętałego przyznawa
nia się do winy, w ów stan wzburzonego sumienia, w którym 
zdolność rozróżniania między dziełem sztuki na scenie a rzeczy
wistym życiem widza ulega przytępieniu i stłumie,giu - żaden 
z takich autorów nie będzie nigdy dbał o stereotypowe komple
menty, którymi dzienniki darzą każdą farsę lub melodramat grany 
z powodzeniem. 

Uściskałbym tego krytyka, który po mojej sztuce wybiegł 
z teatru i oświadczył z pasją, że Sir George Crofts zasługuje na 
tęgiego kopniaka. Cóż za triumf dla aktora doprowadzić zblazo
wanego dziennikarza londyńskiego do stanu prostego marynarza, 
który z galerii prowincjonalnego teatru zasypuje Jagona złorze
czeniami i ostrzega Otella, żeby mu nie wierzył! Lecz jeszcze mil
sze od tej prostoty jest wrażenie, że podstawy moralności zadrżały 
jakby od trzęsienia ziemi, wrażenie, które wypędza na ulicę tłum 
pobladłych krytyków krzyczących, że podpory społeczeństwa trze
szczą w swych posadach, a państwu grozi natychmiastowa za
głada ... 

... Nie przypuszczajcie jednak, że konsternacja prasy jest odbi
ciem jakiejś konsternacji wśród szerokiej publiczności. Każdy może 
wytrącić z równowagi krytyków teatralnych jednym pociągnię
ciem pióra, po prostu przez zastąpienie romantycznych banałów 
scenicznych moralnymi banałami kazalnicy, estrady lub czytelni. 
Zagrajcie „Profesję pani Warren" dla klerykalnych członków Unii 
Chrześcijańsko - Socjalnej tudzież dla niewiast doświadczonych 
w pracy nad ratowaniem upadłych ~obiet, zwalczaniem pijaństwa 
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i w Klubach Dziewcząt, a nie będzie żadnej paniki, gdyż wszyscy 
obecni będą wiedzieli, że dopóki nędza będzie zohydzała cnotę, 

a kieszonkowe oszczędności złotej młodzieży 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 
zatruła się Anne Jane, jedna z sióstr pani Warren", może być 
miejscem o wiele straszniejszym niż przedsiębiorstwo pani Warren, 
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... 

1 
... „,Profesja pani Warren" jest jedyną moją sztuką, którą mógł

bym posłać cenzurze bez cienia wątpliwości co do rezultatµ. Ale 
nie może to być cenzura drugorzędnego krytyka teatralnego, ani 
Bogu ducha winnego urzędnika dworskiego w rodzaju inspektora 
sztuk z biura Lorda Szambelana; ani tym bardziej cenzura ludzi 
świadomie ciągnących zyski z profesji pani Warren, albo ludzi 
korzystających z niej osobiście, ani też tych, którzy podzielają 
szeptany na ucho pogląd, że jest to niezbędna klapa bezpieczeń
stwa dla ochrony cnót domowych, ani nade wszystko tych, którzy, 
przejęci sentymentalnym afektem dla naszej upadłej siostrzyczki, 
„chcieliby jllenajczulej podnieść i dźwignąć troskliwie tę istotę 
tak słabą, młodą i tak urodziwą". Nie mam także zamiaru przy
jąć werdyktu przedstawiecieli zawodu lekarskiego, którzy chcie
liby badać przymusowo i rejestrować panią Warren, dając jej 
protektorom, a zwłaszcza jej wojskowym protektorom, zupełną 
swobodę niszczenia jej zdrowia czy w ogóle czyjegoś zdrowia bez 
obawy jakichkolwiek represji. Natomiast zgodziłbym się w zu
pełności na to, żeby moją sztukę sądził, powiedzmy sobie, wspólny 
komitet wyłoniony przez Centralne Towarzystwo Opieki nad Mo
ralnością i Armię Zbawienia. A im surowszymi moralistami by
liby członkowie tego komitetu, tym lepiej ... 

... W moim przekonaniu dzieło sztuki jest najsub~elniejszym, 
najbardziej urzekającym• i najskuteczniejszym narzędziem moral
nej propagandy na świecie poza jednym wyjątkiem - przykładu 
osobistego postępowania; co wi_ęcej, odrzucam nawet ·i ten wyjątek 
na korzyść sztuki scenicznej, ponieważ działa ona ukazując przy
kłady osobistego postępowania w sposób zrozumiały i wzrusza
jący tłumy nieuważnych i nierozważnych, którzy nie zastanawiają 
się · nad życiem realnym ...... Ta dramatyczna metoda wydaje mi 
się tak skuteczna, iż nie mam wątpliwości, że zdołam w końcu 
przekonać nawet Londyn,, by idąc do teatru zabierał z sobą su
mienie i rozum, zamiast zostawiać je w domu razem z modlitew
nikiem, jak to czyni obecnie. Tym samym nie przyszłoby mi nawet 

io 

na myśl zaprzeczyć, że gdyby . ostatecznym rezultatem wystawienia 
:,Profesji pani Warren" miał być wzrost liczby osób poświęcaja..: 
cych się temu zawodowi albo zatrudniających jego adeptki dla 
zysku, granie tej sztuki można by uznać za przestępstwo karalne. 

Zastanówmy się jednak, w jaki sposób teatr mógłby zachęcać 
do takiej rekrutacji. Nic łatwiejszego: Niechaj. cenzor sztuk z biura 
Lorda Szambelana wyda przy poparciu prasy nie pisany, lecz 
uznawany powszechnie przepis stwierdzający, że członkinie pro
fesji" pani Warren będą tolerowane na scenie tylko pod warun-' 
kiem, iż będą piękne, wytwornie ubrane, że będą mieszkały i ja
<iały z przepychem; tudzież, że powinny one pod koniec • sztuki 
umrzeć na suchoty, wywołując łzy współczucia całej widowni, 
względnie przejść do' sąsiedniego pokoju i popełnić samobójstwo, 
albo przynajmniej powinny być wyrzucone na bruk przez swoich 
protektorów i oddane dla „oczyszczenia" w ręce swoich starych 
i wiernych kochanków, którzy ' je ubóstwiali pomimo ich całej 

• lekkomyślności ... 
„.Proszę, przeczytajcie pierwsze sprawozdanie Komisji do Ba

dań Warunków Mieszkaniowych Klasy Robotniczej (Blue book 
C. 4402, 1889); przeczytajcie sprawozdanie o Przemyśle Domowym 
{święte słowo: Dom!), wydane przez Radę Przemysłową -Kobiet 
(Przemysł Domowy Kobiet w Londynie, 1897, 1 s) i zadajcie so
bie pytanie, czy nie wolelibyście być raczej wampem, obsypanym 
klejnotami, gdyby wasze życie miało być podobne do życia opi
sanego w tym sprawozdaniu. A nawet gdyby ktoś z was rozwa
żający 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 rajem 
w porównaniu z ich własnym losem. A jednak ~enzor z biura 
Lorda Szambelana, jako urzędnik królewskiego dworu, wkłada 
królowi w usta tego rodzaju oświadczenie pod adresem drama
turga: „Tak i tylko tak będziesz przedstawiał ·profesję pani 
Warren na scenie - inaczej zginiesz z głodu. Swiadkiem Shaw, 
który. powiedział .. o niej niepociągającą prawdę i któremu My, 
z Bożej łaski, zgodnie z powyższym odmawiamy Naszej aprobaty 
usuwając go w cień i czyniąc wszystko, co w Naszej mo~y. żeby 
go zmusić do milczenia". 

Całe szczęście, że Shawa aje można zmusić do milczenia. „Krzyk 
nierządnicy z ulicy w ulicę" jest bardziej donośny niż głosy 
wszystkich królów. Nie jestem zależny od teatru i nikt nie zmusi 
mnie głodem do zrobienia z mojej sztuki stałej reklamy dla po
.ciągającej strony przedsiębiorstwa pani Warren. _ 

- Przekład: Florian Sobieniowski 
r 

.......... ~...._~„-:, _,... - - - - - -
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Pani Warren nie jest ani · trochę gorszą kobietą aniżeli jej sza
nowana . córka, która nie może jej znieść. Jej wspaniała obojętnośc 
na zwyczajne towarzyskie · konsekwencje, wynikające z jej spo
sobu robienia pieniędzy, jest zanadto· powsze-chna w angielskim 
towarzystwie, ażeby zwracała specjalną uwagę. Jej żywotność, 
Gszczędność, jej energia, .jej wygadanie, jej mądra dbałość o córkę, 
jej zaradność, która umożliwiła jej wraz z sioŚtrą wydostanie się 
z sklepiku ze smażoną , rybą i dojście do tego, czym się obecnie 
chełpi, są to wszystko wzniosłe angielskie cnoty , społeczne. 

Post scriptum z roku 1933 

Na przekór pognębieniu mojej sztuki przez cenzurę przed 
tylu laty, zagadnienie poj a~iło się znowu - tym razem w Lidze 
Narodów w Genewie, w kampanii o zwalczaniu handlu iywym 
towarem. Ale moje dowodzenie, iż korzenie zła tkwią w podłożu 
ekonomicznym zostało bezlitośnie zignorowane przez prasę do
chodową (tzn. przez całą prasę) i gdy nareszcie parlament orzekł 
konieczność ustanowienia odpowiednich praw, całe zagadnienie 
sprowadziło się do decyzji, iż męska konkurencja pani Warren 
ma być chłostana, zamiast karana grzywną. To miało podwójny 
skutek: pobudzenie perwersji płciowej rozkoszą chłosty i przeję.,
cie handlu przez ręce kobiece. Pozostawiono panią Warren tri
umfującą. 

Zakaz grania mojej sztuki został dawno cofnięty. Kiedy uka
zuje się na scenie, krytycy śpieszą oświadczyć, że skandal źle 
opłacanej cnoty i przepłacanego występku' jest sprawą przeszłości. 
Teraz, kiedy wojna stworzyła naglącą konieczność pracy kobiet, 
Rząd w roku 1914 postanowił zatrudniać kobiety po dwanaście 

godzin dziennie z wynagrodzeniem 21/z pensa za godzinę. Jest rze
czą zastanawiającą w jaki sposób najszkaradniejszy wyzysk przy
czyni się do szanowania ich, kiedy się staną starymi, nieszczęsnymi 
niepotrzebnymi istotami w czasach wymarzonego postępu. 

. (Przekład: Irena Babel) 
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