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„Profesja pani Warren" 
Nie bez a-acji Shaw w finale a:ktu drugiego tak szczegółowo rozwija to, 

oo by nazwać można ekonomiczną genealogią pani Warren. Owa martka jej 
ze swym nędzarskim straganem, owa jej nieszczęsna sioot:ra, w :mrodych 
latach ginąca od nieludzkJch warunków pracy fabrycznej, ona sc:ma, pani 
Warren, zanim prze3zła na karierę kcJ'.iroty, próbująca uczciwego życia jako 
pomywaczka i otrzymująca za to wynagrodzenie gorsze o.d naJgorszych za
robków żebraczych - wszystko to winno nam, w myśl intencji Shawa, przy
pcmnieć opłakane szanse egzyste,ncji proletariackiej w ustroju burżuazyjnym 
i mu3imy zgodzić się z autorem, że prostytucja kwitnąca w tym ustroju jest jego 
bezpośrednią konsekwencją. Trudniej już oczywiście trwać na gruncie wyjaś
nień czysto ekonomicznych, gdy się chce rozważać, dlaczego ta niegdyś proleta
riuszka, obrósłszy na ko·ko0Lw1e w 1man3owe pióra, rue zadowaJ.a się swoim 
;wystarczającym za1pewne dobrc1bytem, lecz z ,,pracownicy nie·rządu" s·taie się. 
,,kaipitali~tką rozipusty", z,aikładając szereg Iuksusow)rch i świetnie dochodo
wych lupanarów. Można przy;puścić, że potrochu działała tu znana u Shawa 
chęć dokuczenia Anglikom: pani Warren nie była by Angielką, ~dyby we 

krwi nie miała żądzy businessu, ale gdybyśmy samego autora o to zaipyita.11, 
ikto wie, ozy po swojemu nie odpowiedziałby nam: „wyobraź.my sobie, że 
pani Warren po okresie swego „chałupnictwa" nie przernuaiła się na ,1prze
mysł" - czy miałbym maiteriał na komedię?" · 

Bo isrtotnie: cały konflikt komedii opiera się o moralny wydźwięk zarobku, 
płynącego z tych przemysłowych, kaipitalistycznych „środków 'Produkcji"; 
a podmiotem tego konfliktu staje się cóPka pani Warren, Wiwia. „Profesję 
pani Warren" napisał Shaw przed 60 laty. W epoce jej prapremiea-y, a i do
bre trzydziP.ŚCi lat później sz.tl.lkę tę W rorytyce i U widzów pojmowano W ten 
sposób, że zdemc1ralizowane1j matce przeciwstawiało się dodaitnią moralnie 
Wiwię i sprawa była proota, a raczej nie tyle prosta ile U1pro3zczona. Obecne 
czasy ·poddały i;annę Warren baczniejszemu prześwietleniu - os.trzejszą zwró
cono uwagę nie tylko na to, co juź sam tekst sz.tuki z.aznacza, tj. że ta 
antagonis.tka ,;kaipitalistki" jest jednaik nieodrodną jej córką, ale zaczęto się 
też zaSJtanawiać nad pyfaniem, czy ta ze wszystkimi swoimi grzechami, ale 
nie tyle niemoralna ile poza mc•raJ:nością wychowana par:1i Wa•ocen nie mniej 
nas odi:;rycha od siebie niż tak lratego.ryczna, że aż na zimno okrutna jej 
córka? Do tej rewizji pojęć o Wi'Wlii przyłączyła się też marksistowska me
rtoda badań artystycznych; - nie tylko czytelnikom ezy teatralnym widzaro 
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„Profesji" ale i ... autornwi sztuki wyijaśniła, dlaczego najwazmeJszy moment 
w roli Wiwii: jej stosunek do nabytych kapitałów matki musiał się objawrl.ć 
w taki a nie inny sposób. 

Bo dzieje się w s:zituce Shawa tak: 
Wiwia dowiaduje się o przedsiębiorstwach matkii, ale przy;puszcza, że ta 

ohyda należy już do przeszłości, że dziś już nic mabkę z tym nie łączy 
(chyba tylko zdobyte na przedsiębio11s.twie pieniądze), więc uwagą zatrzymuje 
się raczej tylko na latach matczynej niedoli i nie przestaje się czuć jej córką. 
I dopiero wówczas, gdy się ujawnia, że matka do dziś dnia trudni się swoom 
,,hotelarstwem" - w Wiwii powstaje decy:zija, której świadkami jesteśmy 
w CZJWaritym akcie. Każda konsekwentnie etyczna myśl krytyczna· musi się 
zwrócić do Wiwii.i z pytaniem: ,.co cię więc, miss Warren, razi: zatrudnienie 
ma•tki czy też zatrudnienie i pieniądz, który tym zatirudnieniem zdobyła?". 
I. A. Szczepański („Teatr" nr 3, r. 1952) daje interesujące wyjaśnienie, że 
ta rysa w logice postaci Wiwii powstała nie z czego innego, jak tylko z ów
czesnego fabianizmu Shawa. 

„Fabian sooiety", od rzymskiego Fabiusa kunktatora biorąca nazwę, była 
to założona w r. 1883 wpływowa organizacja teoretycznego socjalizmu, do któ
rej należeli też tacy wybitni rjisarze jak Shaw lub Wells. Fabianie mający 
sobie za oddalony, nawet bardzo oddalony cel zwycięstwo socjalizmu, tym
czasem jednak w swojej taktyce niczym się prawie 'Ilie różnili od radykali
zujących dzfałaczy ,obozu mieszczańskiego. Głosili swoją odrnzę do „piekła 
kapitalizmu", ale bez krępowania się korzyistali ze skutków ka·pitalizmu: z ren
townych usług na rzecz kapitalizmu (radcow.sitwa prawne trustów, tłuste po
sady bankowe itd.). Otóż panna Wiwia jest typową fabianistką - stwierdza 
I. A. Szczepański: - przeraża ją briudne zatrudnienie matki, ale nie odpy
cha jej skulek tego zatrudnienia: leżące w banku pieniądze, na prowadzeniu 
lupanarów zdobyte. 

Dłużej zatrzymaliśmy się nad tą szczeliną w caliźnie „Profesji pani War
ren", bo ona stanowi właściwie oś, około której toczą się dzisiejsze d}"Skusje 
nad tym utworem Shawa. Nie było by dyskusji gdyby utwór przeszedł ad 
acta. Ale „Profesja pani Warren'' pozostaje żywa dziś jak nią była przed 
60 laty. Może nawet b'lrdziei żvwa. bo w to'rnch dv„kusrji wzbogacona wy
łowieniem nieznanych dawniej zagłębień jej idei. Genialny w rozeznaniu sedna 
spraw myśLiciel Shaw ściągnął tu do podstawowych warstw poruszone zagad
nienia, czyli do tych, które się nie mogą zestarzeć. Programowo chaotyczny 
w późniejrszych swoich utworach dramatycznych autc•r „Candidy" pilnuje tu 
prawidłowej konstrukcii d7rieła. Nieposkromiony (a i nieporównanv) polemista 
w innych swoich komediach, choćby w „Człowieku i nadczłowieku" raz po raz 
z furią wpadający na scenę, „gdzie rozipycha łokciami działające na scenie 
swoje własne figury" - i od siebie wprost zasyipuje salę widzów tyradami, 
jakże :ziresztą porywającymi! - W „Profesji pani Warren" Shaw trzyma na 
wodzy swoją wybuchową osobowość - i bardziej niż w innych swych sztu
kach poprzez osoby komedii wy.rzuca gorejącą lawę swoich wy,rowiedzi. Dawno 
auż zwrócono uwagę, że autor „Wielkiego kramu" nie lubi zajmcrwać się świa
tem uczuć ludzkich. Choć umie on podać nam i prawdę uczuć (cho(~by ostatni 
akt „Pigmaliona"), a nawet dawać wzruszającą poezję serca (scena umierania 
malarza w „Lekarzu na rozdrożu"). to jednak nie da się z::inrzeczyć. Żf' w'erej 
od serca ludzkiego zajmuje go człowiek, jako cząs1Jka jakiegoś zagadnienia, 
jako temat do debaty. W komediii, którą obecnie tea,br byagoski wystawia, 
mamy Shawa obu swych możliwości: daie tu aktorom pole do rirzenoozenia 
debat na grunt ucruciowy i olśniewa nas arcytalentem argumentacjd, hura
ganem myśli. 
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