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Premiera 7 kwietnia 1955 r. 

GEORGE BERNARD SHAW urodził się 26. 7. 1856 r. 
w Dublinie (Irlandia) w protestanckiej rodzinie średnio za
możnego kupca. Mając lat 15 pracował jako kancelista i ka
sjer u handlarza parcelami. W 1876 r. przenosi się wraz z ro
dzicami do Londynu i tu stawia pierwsze kroki pisarskie, 
drukując w prasie korespondencje z koncertów, wystaw 
i teatrów. 

Do literatury wkroczył pięcioma powieściami. Przez lat 
dziewięć był publicznym mówcą politycznym, zwolennikiem 
„bezzębnego socjalizmu" fabianistów. Do Fabian Society 
wstąpił w 1884 r. i przez 27 lat był członkiem jego egze
kutywy. W 1891 r. propaguje dramaturgię Ibsena a w rok 
później w Teatrze Niezależnym Greina występuje z pierwszą 
swą sztuką „SZCZYGLI ZAUŁEK". Odtąd prawie co roku 
pisze nowe sztuki, w których z pasją moralisty demaskuje 
pustkę i fałsz mieszczańskiej kultury. W 1925 r. otrzymuje 
nagrodę Nobla. W 1931 r. odwiedził Związek Radziecki, zło
żył wizyty Stalinowi i wdowie po Leninie. Do końca życia 
pozostał szczerym entuzjastą ZSRR i czynnym obrońcą poko
ju. Zmarł 2.11.1950 r. 

W Polsce często wystawia się sztuki Shawa. Jedną z nich, 
„WIELKI KRAM", wystawiono u nas przed scenami angiel
skimi, w 1929 r. w Warszawie. Zasłużonym propagatorem 
dramaturgii Shawa jest tłumacz jego sztuk Florian Sobie
niowski. 

Z przedmowy Autora 

„Profesję pani Warren" napisałem w r. 1884, aby zwrócić 

uwagę na fakt, że przyczyną prostytucji nie jest ani znieprawie

nie kobiet, ani wyuzdanie mężczyzn, lecz po prostu wyzysk, nie

docenianie pracy kobiet i przeciążanie ich w sposób tak hanieb

ny, że najuboższe wśród nich zmuszone są chwytać się nierzą

du, by utrzymać się przy życiu. Istotnie wszystkie kobiety po

wabne, a nie obdarzone majątkiem ponoszą straty materialne 

przez nieugięte trzymanie się drogi cnoty lub zawieranie mał

żeństw nie należących do kategorii mniej lub więcej sprzedaj

nych. Jeśli to, co zowiemy występkiem, nie zaś to, co nazywamy 

cnotą, występuje w tak szerokiej skali jako zjawisko społeczne, 

to jedynie dlatego, że występek opłacany jest znacznie hojniej. 
Zadna normalna kobieta nie zostałaby zawodową prostytutko,, 

gdyby mogla zapewnić sobie byt uczciwym cnotliwym życiem, 

ani też nie wyszłaby za mąż dla pieniędzy, gdyby mogła pozwo

lić sobie na małżeństwo z miłości. 

Pragnąłem również wydobyć na światło dzienne fakt, że 

prostytucja uprawiana jest nie tylko jako prywatne przedsię

biorstwo, w sposób niezorganizowany, w mieszkaniach samot

nych kobiet, z których każda jest panią na własnych śmieciach 

1. chwilową kochanką każdego klienta, ale że prostytucja jest 

także wielkim międzynarodowym handlem, zorganizowanym 

i prowadzonym, jak każdy inny, dla zysku kapitalistów". 

G.B.S. 
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Andrzej Stopka.. Projekt dekoracji 

O „Profesji pani Warren" 

„Jest to najlepsza z moich sztuk - pisał Shaw do Ellen 
Terry w 1897 r. - ale mrozi mi krew w żyłach; z trudem wy
trzymuję jej najbardziej przerażające miejsca. Ach, kiedym to 
pisał, byłem naprawdę odważny". 

Przed 60-ciu laty sztuka ta była dla kapitalistów nie tylko 
utworem „nieprzyJemnym" ale rewolucyjnym. Nic też dziwne
go, że w Londynie, którego widza Shaw z czasem dopiero nau
czy „zabierać z sobą do teatru sumienie i rozum zamiast zosta
wiać je w domu razem z modlitewnikiem, jak to czynił dotąd". 
„Profesja pani Warren", jedno z najostrzejszych oskarżeń całej 
cywilizacji kapitalizmu, została napiętnowana jako „niemoral
na" a wystawienia jej zakazano. Wolno ją było grać jedynie na 
scenach zamkniętych klubów. Ale wśród tych znalazły się led
wie dwa - Towarzystwo Miłośników Sceny i New Lyric Club 
- które dopiero po 8 latach od napisania sztuki odważyły się 
zagrać ją kilkakrotnie. 

„Profesję" próbowano wystawić w 1907 r. w Nowym Jorku, 
ale tu cały zespół został aresztowany pod zarzutem siania zepsu-
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cia. Sąd wprawdzie uniewinnił aktorów, ale kilka stanów wpro
wadziło zakaz publicznego wykonywania tej s~tuki. Trzeba było 
31) lat, ty „Profesja pani Warren" utorowała sobie drogę no 
sceny. 

Matka czy córka? 

Okładka ,,Fabian Essays" 
Projektował Walter Grane 

Widzów drapieżnej, z pasją napisanej sztuki w miarę roz
woju akcji zaczyna niepokoić pytanie, która z dwu kobiet jest 
właściwie bohaterką sztuki, która z mch wyraża myśl autora. 
By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba pamiętać, że Shaw 
właśnie w tej sztuce najpełniej wyraził rozterkę własną i po
dobnych mu postępowych ludzi jego czasów, widzących zło a nie 
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umiejących znaleźć drogi wyjścia z jego kręgu . Shaw - fabia
nista uznawał teorię przerastania kapitalizmu w socjalivn bez 
walki klasowej. W siły rewolucyjne proletariatu nie wierzył, 
L: moralnością kapitalizmu i jego wyzysKiem walczył, między 
dwiema klasami był samolny, jak Wiwia z pierwszego aktu. 

Ale Shaw, jeden - jak o sobie mó·.vił - z pół tuzina ludzi w 
Anglii, którzy przeczytali „Kapitał", czuł słabość burżuazyjnej 
ideologii, oderwania się jednostki od społeczeństwa, jej rzeko
mej odeń niezalezności, „samotnej wrogości" wobec wszystkie
go co mieszczańskie. Taką jest Wiwia, spokojna, opanowana, 
z pogardą odnosząca się do piękna, miłości sentymentu do 
wszystkiego, co nie wytrzymuje krytyki prak~yczn~go roz~mu, 
którym jedynie chce kierować się w swym życiu. I taka Wiwia 
ponosi klęskę w akcie II, pobita przez matkę, odsłaniającą jej 
prawdę o życiu. „Doniosłość sztuki - pisze krytyk - marksista 
Alick West w swym studium o autorze „Profesji" - tkwi 
w tym, że stosunek Wiwii do matki symbolizuje stosunek jedno-
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stki do społeczeństwa. Wiwia usiłuje traktować matkę jako ko
goś obcego. Ale nie może. Zawdzięcza jej bowiem swoje istnie
nie, tak jak jednostka zawdzięcza istnienie społeczeństwu; a od
krywszy jakiego rodzaju kobietą jest jej matka, Wiwia odkrywa 
również do jakiego społeczeństwa należy". 

Tak więc w połowie sztuki bohaterką Jej wydaje się być pa
ni Warren. Jej profesja schodzi na plan dalszy wobec prawdy 
o świecie i życiu, która druzgoce indywidualizm, zapatrzonej w 
swą doskonałą „wolność" Wiwii. Tu pani Warren jest oskarży
cielką systemu wyzysku, fałszywej moralności, służącej do 
wmawiania biedakom, że powinni być „dobrzy", by dać się za
męczać w fabrykach bieli ołowianej. Ustami pani Warren, ko
biety z ludu, ze slumsów koło mennicy, z dzielnicy londyńskiej 
biedoty, rozwiewa Shaw burżuazyjne przekonanie - podobne 
do wyznawanego przez doktora Trencha z „Szczyglego zaułka" 
- że można żyć „obok" społeczeństwa, „po swojemu", wyka
zując zarazem, że podstawą niezależności Wiwii, jej wykształ-
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cenia, pozornej wyższości nad konwencjonalną moralnością -
jest walka głodnych ludzi o byt. 

Prawdę o kapitalizmie uzupełnia dalszymi odrażającymi ry
sami postać Croftsa, brutalnego aferzysty w skórze dżentelme
na. Brat sir Croftsa obciął płace robotnicom w fabryce, rzucając 
je na łup takim paniom Warren, a z dochodów w ten sposób 
uzyskanych ufundował stypendium, dzięki któremu Wiwia mo
gła studiować w Cambridge. Tak oto „niezależna" Wiwia 
wszystko zawdzięcza w istocie pensjonariuszkom domów jej 
matki. 

Jakiż użytek robi Wiwia z wiedzy o zgniliźnie przeżerającej 
cały system kapitalistyczny? Czy buntuje się? Czy dokonuje 
wyboru między klasą posiadaczy a klasą wyzyskiwanych? Nie 
Tu załamuje się rewolucyjność sztuki Shawa, obciążonego błę
dami fabianizmu, nie uznającego walki klasowej. 

W III akcie Wiwia dowiaduje się, że matka jest kapitalistką, 
że koncern Crofts-Warren nie został zwinięty, bo „któż by zwi
jał interes przynoszący w najgorszych latach 35 procent docho
du". Dotychczasowa bohaterka sztuki, pani Warren przestaje 
być zbuntowaną ofiarą ustroju a staje się jego przedstawicielką. 
Autor łącząc w jednej osobie ofiarę wyzysku i wyzyskiwacza 
zaciera sam prawdę, którą głosił przez dwa pierwsze akty, 
o nieuniknionej w społeczeństwie klasowym walce robotników 
z kapitalistami. Z woli autora bohaterką sztuki. ma stać się te
raz Wiwia, ale jakież to jej zwycięstwo'? Tylko pozorne. Nie 
wierzymy autorowi, gdy usiłuje przekonać nas o wyższości 

Wiwii „czystej", uciekającej w swój świat pozornie wolny od 
brudów kapitalizmu, zrywającej z matką nie dlatego, że byh 
prostytutką, lecz, że uprawia nadal swą profesję (gdyby była 
rentierką swego zawodu, Wiwia nie miałaby do niej pretensji!). 

To „zwycięstwo" Wiwii nad matką jest tylko pozorne, gdyż 
Shaw udowodnił już przecie, że nie można żyć poza społeczeń
stwem. Wiwia robiąca pieniądze w spółce z Honoratą Frazer łu
dzi się, że jest niezależna. Jest jak struś chowający głowę w pia
sek; znając bowiem prawdę o potworności kapitalistycznego 
gmachu krzywdy i obłudy zamyka się w swym wyobcowaniu 
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z życia społecznego, z jego związków moralnych i uczuciowych; 
jak matka będzie „robić pieniądze" z tą tylko różnicą, że ina·
czej, jej zdaniem uczciwiej, ale my wiemy, co sądzić o możli
wości „uczciwego robienia pieniędzy" w ustroju opartym na 
wyzysku. „Dobry kapitalista" nie przestaje być kapitalistą. Roz
stajemy się z Wiwią nie zmienioną odkryciem prawdy, lecz ta
ką samą, jaką poznaliśmy na początku sztuki. Nie ma w niej 
nic z bohaterstwa. 

„Profesją pani Warren" Shaw - jak mało kto - odsłonił 
potworność mechanizmu kapitalistycznego systemu, całą jego 
zgniliznę, ale na toczącą ten ustrój gangrenę nie podał lekar
stwa. 

W części demaskatorskiej swej sztuki jest twórcą postępo
wym, wielkim realistą, oskarżycielem ustroju kapitalistycznego 
i jego zakłamanej moralności. Pod aktem oskarżenia wytoczo
nym przez Shawa kapitalizmowi podpisujemy się oburącz, nato
miast z jego wyroki.em przyznającym słuszność postawie życio
wej Wiwii, nie zgadzamy się. Wydał go pisarz o światopoglą
dzie ograniczonym klasowo. Nasz sąd o matce i córce jest iden
tyczny - obie nie buntują się, lecz ulegają systemowi, który je 
wydał, obie potępia historia rozwoju ludzkich społeczeństw. 

W.L. 
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