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W zeszycie zamieszczamy fotografie z obecn_ej, p_re
miery „Profesji pani Warren". Autorem zd1ęc 1est 

Fr. Myszkowski. 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

Jan Parandowski: 

MŁODY KOLEGA DZISIEJSZYCH POKOLEN 

W Anglii słyszało się nieraz: Szekspir i Shaw. Sam 
Sharw miał poważny udział w założeniu i reklamowaniu 
tej spólki wielkości i słarwy, co zostało wyszydq;one w pa
miętnej ~arykaturze Reede'a. Gdy pisarz za życia osiąg
nie takie znaczenie i zachowuje je niezmiennie przez tak 
długi czas, ziwyikle po śmierci czeka go jakby czyściec, 
z którego dwie drogi prowadzą - jedna do ZJapomnienia, 
druga do utrrwalonej sławy klasyka. Za naszej pamięci 
zeszło paru wielkich pisamy do takiego czyśćca, np. Ana·
tol France, bo to imię samo się nasuwa przy porównaniu 
z autorem Swiętej Joanny. Lecz zawsze krnąbrny Ber
nard Shaw i temu prawu nie chce się poddać i jak za 
dawnych lat przebiega sceny wszystkich części świata -
lekko, jakby mu <nie ciążyło stulecie, które na sobie dźwi
ga. Nie widać również żeby miał ochotę zastygnąć w kla
syka - nieodstępny towarzysz tylu różnych okresów, 
w zarwsze młodym koleżeństwie z każdym pokoleniem. 

(Zakończenie eseju napisanego w r. 1956 dla „Twórczości", 
3 w stulecie urodzin autora Profesji pant Warren.) 
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G. B. Shaw: 

CAŁE SPOł.ECZEŃSTWO KAPITALISTYCZNE 
CZARNYM CHARAKTEREM TEJ SZTUKI 

ZAKAZ GRANIA PROFESJI PANI WARREN 

Profesję pani Warren napisałem w r. 1894, aby zwrócić 
uwagę na fakt, że przyczyną prostytucji nie jest ani znie
prawienie kobiet, ani wyuzdanie mężczyzn, lecz po prostu 
wyzysk, niedocenianie pracy kobiet i przeciqżanie ich 
w sposób tak haniebny, iż najuboższe wśród nich zmuszo
ne są chwytać się nierządu, by się utrzymać przy życiu. 
Istotnie, wszystkie kobiety powabne, a nie obdarzone ma
jqtkiem, ponoszą straty materialne przez nieugięte trzy
manie się drogi cnoty lub zawieranie małżeństw nie na
leżących do kategorii mniej lub więcej sprzedajnych. Je
żeli to, co zowiemy występkiem, nie zaś to, co nazywamy 
cnotą, występuje w tak szerokiej skali jako zjawisko spo
łeczne, to jedynie dlatego, że występek opłacany jest 
znacznie hojniej. żadna normalna kobieta nie zostałaby 
zawodową prostytutkq, gdyby mogla zapewnić sobie byt 
uczciwym cnotliwym życiem, ani też nie wyszłaby za mąż 
dla pieniędzy, gdyby mogla pozwolić sobie na małżeństwo 
z miłości. 
Pragnąl_em również wydobyć na światło dzienne fakt, że 

prostytuc3a uprawiana jest nie tylko jako prywatne przed
siębiorstwo, w sposób nie zorganizowany, w mieszkaniach 
samotnych kobiet, z których każda jest paniq na wlas-
1}-YCh śmieciach i chwilową kochanką każdego klienta, ale 
ze prostytucja jest także wielkim międzynarodowym 
handlem, zorganizowanym i prowadzonym, jak każdy 
inny, dla zysku kapitalistów; jest to handel bardzo zys
kowny, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości wielko
miejskich - wlqczając w to nieruchomości kościelne -
pobierających opłaty czynszowe z domów, w których się 
praktykuje ten proceder. 

Trudno było zrobić krok bardziej szkodliwy dla mojej 
dalszej kariery na samym jej wstępie. Oczywiście cenzor 
teatralny, noszący u nas tytuł lorda szambelana, który 
mocą ustawy parlamentarnej ma despotyczna,, a nawet 
ponadmonarszą władzę nad naszymi teatrami, napiętnował 
natychmiast moją sztukę jako „niemoralną i z innych 
względów nieodpowiednia, dla scenu". Zabroniono jej wy
stawienia, przy czym ja sam zostałem pośrednio napiętno
wany, z moja, wielką szkodą, jako łobuz i autor pozbawio
ny wszelkich skrupułów. Prawda, że przeżyłem to zniesła
wienie i nie odczuwam wcale jego ujemnych skutków. Nie 

przeczę również, że scena nasza pod władzą cenzury stała 
się po wojnie tak wyuzdana, że interdykt rzucony na moją 
stosunkowo skromną sztukę stal się śmieszny do tego 
stopnia, iż musiano go odwołać. 
Przyznaję także, że moja kariera jako rewolucyjnego 

krytyka naszych najbardziej szanowanych instytucji spo
łecznych utrzymywała mnie w stanie ciągłych i tak cięż
kich zatargów z cenzurą, iż dolanie przez lorda szambela
na jeszcze jednego kubla wrzątku wywarło na mnie zbyt 
słabe wrażenie, żebym miał rościć sobie pretensje do ja
kiegoś współczucia, zwłaszcza że sztuka wzmocniła bardzo 
wydatnie moją reputację wśród poważnych czytelników. 
Poza tym w r. 1894 przeciętny teatr o założeniach handlo
wych niewiele by mnie interesował, niezależnie od istnie
nia lorda szambelana. Mimo to wszystko wyrządzona mi 
krzywda, obecnie uznana za bezprawie, była poważ:na 
i istotna, a krzywda wyrządzona społeczeństwu jeszcze 
większa. 

Kiedy bowiem handel żywym towarem, jak nazwano 
później profesję pani Warren, stal się przedmiotem debaty 
ustawodawczej, parlament zdobył się jedynie na ustawę, 
według której mężczyźni pasożytujący na procederze pro
stytutek mają podlegać karze chłosty, pozostawiając 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 spra
wie lepiej poinformowani - ponosiła cenzura. 

W r. 1902 Towarzystwo Miłośników Sceny, formalnie 
będące klubem urządzającym kilka razy do roku przedsta
wienia dla rozrywki swoich własnych członków i dzięki 
temu nie podlegające jurysdykcji lorda szambelana, posta
nowiło odegrać moją sztukę. Żaden z publicznych teatrów 
nie miał odwagi narazić się na niełaskę cenzora (ma on 
bowiem absolutne prawo zamknąć każdy teatr, który wy
kroczył przeciw jego zarządzeniu) przez odstqpienie sceny 
na zamierzone przedstawienie; wreszcie inny klub•, rozpo
rządzajqcy niewielkq scenq, który po trosze zabiegał 
o lekko skandaliczną reputację, otworzył swoje podwoje 
na jeden wieczór i popołudnie dnia następnego. Pewne po
jęcie o wynikłej stąd sensacji można sobie wytworzyć 
z następującej polemiki, która ukazała się w formie przed
mowy efo specjalnego wydania sztuki i nosiła tytul: 
AUTOR WE WŁASNEJ OBRONIE 

N areszcie, i to zaledwie z ośmioletnim opozmeniem. 
odegrano na scenie Profesję pani Warren, a ja, podobnie 
jak Ibsen, triumfując bawiłem się fa.Idem, że wszystkich 
krytyków londyńskich - wyjąwszy najtęższe głowy spo
śród nich - wytrąciłem całkowicie .z równowagi niezJbęd-

• New Lyric Club, który wyst<iw!ł sztukę w dn. 5 i 6 stycz-
7 nia 1902 r. 



Fotografia Bernarda Shaw z roku 1893, roku powstania Profesji 
pani Warren 

nej w wykonywaniu ich zawodu. żaden z autorów, którzy 
zaznali upajającej radości, jaką daje w.prowadzenie prasy 
w stan histerycznej wrzawy pełnej protestów, moralnej 
paniki, mimowolnego, a zapamiętałego przyznawania się 
do winy, w ów stan w:llburzonego sumienia, w którym 
wolność rozr&żniania między dziełem sztuki na scenie 
a rzeczywistym życiem widza ulega przytępieniu i stłu
mieniu - żaden z takich autorów nie będzie nigdy dbał 
o stereotypowe komplementy, którymi dzienniki darzą 
każdą farsę lub melodramat grany z powodzeniem. [ ... ] 

IDĄC DO TEATRU ZABIERAJ ZE SOBĄ - SUMIENIE 
I ROZUM 

W moim przekonaniu dzieło sztuki jest naj·subtelniej
szym, najbardziej u11Zek:ającym i na,jskutecznieijszym na
rzędziem moralnej propagandy na świecie poza jednym 
wyjątkiem - przykładu wynikającego z postępowania 
jednos1Jki, co więcej, odrzucam nawet i ten wyjątek na 
korzyść s:lltuki scenicznej, ponieważ działa ona ukazując 
przykłady postępowania jednostki w sposób zrozumiały 
i wzruszający tłumy ludzi nieuważnych i nierozważnych, 
którzy nie zastanawiają się nad życiem realnym. Pod
kreślałem już wielokrotnie, że wpływ teatru rw Anglii 
przybiera tak poważne rozmiary, iż życie prywatne, re
ligia, prawo, wiedza, polityka i moralność stają się co
raz bardziej teatralne, podczas gdy sam teatr ,pozostaje 
niedostępny głosowi .zdrowego rozsądku, religii, wiedzy, 
polityki i moralności. Oto przyczyna, dla której walczę 
z teatrem nie za pomocą broszur, ka'ZJań i rozpraw, Jecz 
za pomocą utworów scenicznych. Ta dramatyczna meto
da wydaje mi się tak skuteczna, iż nie mam wątpliwości, 
że zdołam w końcu przekonać nawet Londyn, by idąc do 
teatru zabierał z sobą sumienie i rozum zamiast zostawiać 
je w domu razem .z modlitewnikiem, jak ito czyni obec
nie. Tym samym nie ,przyszłoby mi nawet na myśl zaprze
czyć, że gdyby ostatecznym rezultatem wystawienia Pro
fesji pani Warren miał być wzrost Jiciby osób poświęca
jących 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 za
chęcać do itakiej rekrutacji. Nic łatwiejszego. Niechaj cen-
zor sztuk z biura lorda szambelana wyda przy poparciu 
prasy nie pisany, lecz uznawany powszechnie przepis 
stwierdzający, że cz~onkinie profesji pani Warren będą 
tolerowane na scenie tylko pod warunkiem, iż będą pięk-
ne, wytwornie ubrane, że będą mieszkały i jadały z prze
pychem; tudzież że tP<>Winny one pod koniec sztuki umrzeć 
na suchoty wywołując łzy współczucia całej widowni 
wl'lględnie przejść do sąsiedniego pokoju i popełnić samo
bójstwo albo przynajmniej powinny być wyrzucone na 
bruk przez swoich protektorów i oddane dla „zbawienia" 9 
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w ~ęce swoich starych i wiernych kochanków, którzy je 
ubostwiali ,pomimo ich całej lekkomyślności. 
Oczywiście, uboższe dziewczęta, siedzące na galerii, 

uwierzą w urodę, śliczne stroje, zbytkowne życie i nabiorą 
przekonania, że niekoniecznie trzeba zaraz umierać na 
suchoty, popełniać samobójstwo czy też narażrać się na 
wyrzucenie. Słowem, będą 1wiedtziały, że te wszystkie alter
natywy są jedynie świątobliwymi formami służącymi dla 
oca'lenia dobrego imienia cenzora. A gdyby nawet te czy
sto fonnalne katastrofy wołały kogoś przekonać, to i tak 
większość dziewcząt angielskich żyje w takim ubóstwie, 
w taikiej zależności i w takim pmeświadczeniu, że ciężki 
wysiłek nieodłączny od ,wszelkiej dostępnej dla nich uczci
wej pracy może doprowadzić je w końcu do choroby płuc, 
przedwczesnej śmierci i porzucenia przez męża albo bru
talności z jego strony - iż jeswze ciągle wolałyby ścieżkę 
usłaną kwiatami zamia.st kamienistej drogi cnoty, skoro 
jedno i drugie, roz;pusta w najgornzym razie, a cnota 
w najlepszym, wiedzie do tego samego końca w nędizy 
i .w ,pracy pcnad ·siły. Oczywiście każda nauczycielka s:rJko
ły elementarnej powie wam, iż w ten ,sposób roz;umują 
tyllko d:z:iewazęta pewnego typu. Niestety, właśnie Po ziba
daniu :rrzectzy okazuje się, że ten pewien typ to po ipro:>tu 
tyip drziewczyny ładnej i !Pełnej w'dZięku, to znaczy ten je
dyny, kitóry ma możliwości działania zgodnie z ,takim ro
zumowandem. 

Proszę, iprzeczytajcie pierwsze sprawozdanie Komisji do 
Badań Warunków Mieszlkaniowych Klasy Robotniazej 
(Blue Book C. 4402, 1889); przeozy'tajcie sprawoodanie 
o Przemyśle Domowym (święte słowo: Dom!) wydane 
pnzez Radę Przemysłową Kobiet (Home Industries of Wo
men in London, 1897) i zadajcie sobie pytanie, czy nie wo
lelibyście być raczej wampem obsypanym klejnotami, 
gdyby wasze życie miało być podobne do życia opisanego 
w tym sprawozdandu. A nawet gdyiby ktoś z was roz;wa
żający te sprawy głębiej zdobył się na odpowiedź: „nie", 
to ileż tych nriewy~tałconych i na pół zagłodzonych 
dziewcząt urwierzy, że mówicie szczeme? Dla nich los sce
nicznej kurttyzany jest rajem w porównaniu z ich włias
nym losem. A jednak cenzor z biura lorda szambelana, 
jako ur.zędnik królewslmego dworu, wkłada królowi w usta 
tego rodzaju oświadczenie pod adresem dramaturga: „Tak 
i tylko tak będziesz przedstawliał profesję pani Warren 
na scenie - inaczej zginiesz 12: głodu. Swiadkiem Shaw, 
który .powiedział o niej niepociągającą prawdę i któremu 
My, .z Bożej łaski, zgodnie z powyższym odmawiamy Na
szej aprobaty usuwając go w cień i czyniąc wszystko, 
co w Naszej mocy, żeby go zmusić do milczenia." 
Całe szczęście, że Shawa nie można zmusić do milczenia. 

„Krzyk nierządnicy 1z ulicy w ulicę" jest bardziej donośny 
niż głosy wszyistlkich k!rólów. Nie jestem zależny od teatru 
i n:iktt nie izmusi mnie głodem do zrobieni,a z mojej sztuki 
stałej reklamy dla pociągającej strony p11zedsiębiorstrwa 
pani Warren. [„.] 

SLEPOTA AUTORA CZY WŁASCIWE WIDZENIE 

Profesja pani Warren nie jest tylko jakimś teorematem, 
lecz grą instyinktów i temperamentów ścierających się ze 
sobą i z ostrym problemem spo:ecznym, który nie zmniej
sza się ani o jotę IPod naporem samego tylko uczucia. 
Posunę się jeszcze dalej. Oświadczam, że !Prawdziwy po·

wód, dla którego baroziej powierzchowni krytycy zarzu
cają mi cyniJzm i brak ludzkich uczuć, kryje się w nie
oczeki!wanej postaiwlie moich bohaterów, którzy zachowują 
się jak prawdziwi ludzie, zamiast dostosować się do ro
mantycznej logiki sceny. Alksjomaty i .postulaty tej okrop
nej mim-antropometrii* są tak dobrze znane, że jej nie
wolnicy po prostu nie mogą napisać znośnych ostatnich 
aktów do swoich sztuk, do tego stopnia konwencjonalne 
konlkluzje ich sztuk wypływają z tych aks;omatów. Po
nieważ z całą bezwzględnością wyrnuciłem tę logii!kę za 
burtę, oskarżają mnie nie o brak logiki scenicznej, lecz -
kto by pomyślał - ludzkiego ruczucia. Ludzie z wyobraźnią 
dosZJOZętnie zdeprawowaną przez konwencje teatralne mó
wią mi, że żadna d:lliewczyna nie traktowałaby swojej 
matki jak Wiwia Warren, rozumiejąc pnzez to, że żadna 
bohaterka sceniczna w popularnej sentymentalnej sztuce 
nie mogłaby tak postąpić. Mówią to z ta'ką swobodą, 
jak by chodziło o .fakt, że dwie linie proste nie mogą oto
czyć kawalrka przestrzeni. Nie 2ldają sobie sprawy, jak 
doszczętnie wypaczył się ich wzrok, mimo że odsłaniam 
im całą absurdalność ich widzenia, co czynię wielokrot
nie w tej sztuce. Praed, sentymentalny artysta (cóż za 
dureń ze mnie, że nie zrobiłem go krytylktiem teatralnym 
zaimiast architek~em!), ośmiesza ich, oczekując przez całą 
sztukę, że uczucia drugich dadzą się logicznie wy.prowa
dzić z ich stosunlków rodzinnych i z jego „konwencjonal
nie niekonwencjonalnego" kodeksu towarzyskiego. Sz'ko
da jednak sarkazmu na krytyików; przepojeni tą samą 
logiką, uważają go za jedyiną rozsądną postać w tej sztuce. 
I talk, im bardziej dramaturg jest wolny od złudzenia, 
że mężczyźni i kobiety są przede wszystkim istot•ami roz
sądnymi, im mocniej podkreśla bezwzględną obojętność 
ich wielk!iego dramatycznego antagonisty - świata ze
wnętrznego - na ich wizruszenia i zachcianki, tym pew
niej spotka go zarzut ślepoty właśnie wobec tej cechy, 
na której opiera się cała jego praca. Daleki od niedoce
nianria idiosynkrazji, woli, pasji, odruchu i kaprysu jako 
czynników ludzkiego działania, obnażyłem je na scenie 
do tego stopnia, że starszy obywatel, ,przywykły patrzeć 
na nie przez zasłonę sfabrykowanej logiki o obowią~ku 
i zasłaniający w ten sposób własne odruchy nawet przed 
samyim sobą, uznaje mój obraz za tak .nienaturalny jak 
proponowane przez Carlyle'a * maloWtidło przedstawiające 
nagich członków parlamentu podczas sesji. 

• Neologizm Shawa dla określenia mimiki i gestów, którymi 
aktor wyraża uczucia. 

• Thomas Carlyle (1795-1881), angielski historyk i filozof. 11 



Janina Romanówna jako pani Warren, &tóra jest dziewiątą jej 
rolą w sztukach Shawa 

SZTUKA DLA KOBIET 

Z kolei przechodzę do tych krytyków, którzy intelek
tualnie zaskoozeni zagadnieniem, poruswnym w Profesji 
pani Warren, sprytnie odwracają się od niego :z;asłaniając 
się dżentelmeńSkim argumentem, że w teat1rze bywają 
także damy, nie tylko panowie, i że tego rodzaju zagad
nienia nie pow.inny być omawiane ani nawet wspomniane 
w obecności kdbiet. Z drżentelmenerią tego rodzaju nie 
mogę toczyć sporu; stwierdzam po prostu, że Profesja pani 
Warren jels.t sziu'ką dla kobiet; że napisałem ją dla kobiet, 
że wyreżyserowano ją i wystawiono głównie dzięki sta
nowczej decyzji kobiet, iż powinna być wyreżyserowana 
i wystawiona; że entuZJja:zan kobiet zamienił premierę 
w pełen rozgłosu sukces; wreszcie, że ani jedna z tych ko
biet nie miała innej pobudki do popierania sztuki po2a 
wiarą w siłę i akltualność zawartej w niej przestrogi. 
Tymi, których , ;zaskoozyła obecność dam", byłi mężczyź
ni, a kiedy zaczęli wyjaśniać, że pisma reprezentowane 
przez nich nie mogłyby za żadną cenę demoralizować 
publiczności streszczeniem takiej sztll!ki, ich redaktorzy 
z wyrafii.nowanym okrucieństwem poświęcili szpa1ty, ura
towane dziękd delikatności krytyków, na wyczerpujący re
portaż wyjątkowo ohydnej sprawy kryminalnej. 

KTO WINIEN? 

Mój dobry znajomy pan Grein, dyirektor Teatru Nieza
leżnego, robi mi wyrzuty za obalenie jego ideałów i na
rzeka, że pani Warren nie jest dostatecznie nikczemna; 
wymienia szereg romansopisarzy, którzy prz)'1stroiliby jej 
czarną duszę we wszysbkie grozy tragedi1i. Co do tego nie 
mam najmniejszej wątpliwości, lecrz tego właśnie nie 
chciałem robić, Nic nie sprawiłoby większej przyjem
ności naszej świętoszkowiatej brytyjskiej public:zmośoi jak 
:zirzucenie całej winy profesji pani Warren na samą panią 
Warren. Qtóż całym zamiarem mojej sztuki jest zrzucić tę 
v.>1inę na samą publiczność brytyjską. Pan Grein pamięta 
jeszcze zapewne, że kiedy wystarwił moją pief'Wllizą sztukę, 
Szczygli zaułek, powstało doslownie takie samo nieporo
zumienie. Kiedy cnotliwy, młody dżentelmen ~erwał się 
w świętym gniewie przeciw właścicielowi slumsów, je
gomość ten udowodnH mu w sposób bardzo przekonujący, 
źe slumsy nie są produktem poszczególnych harpagonów, 
lecz produktem obojętności cnotliwych, młodych dżentel
menów wobec sytuacjii miasta, w Mórym żyją, pod warun
kiem, że sami mies7Jkają w bogatych, centralnych dziel
nicach i żyją z pieniędzy 7Jdobytych cudzą pracą. Pogląd, 
'Że prostytucja jest wynikiem nikczemności pand Wariren, 
jest tak samo niedorzeczny jak poglą'd przeważający 
jeszcze ciągle w kołach abstynentów, źe pijaństwo jest 
wyni!kiem nikczemności szynlmrza. Pani Warren nie jest 
ani na jotę gorszą kobietą niż jej szanowna cór'ka, która 13 



JeJ nie znosi. Obojętność pani Warren na społeczne kon
sekwencje jej środków zarobkowania i fakt, że odkryła 
te środki zwyczajnym sposobem pójścia po linii najmniej
szego oporu, są zjawiskiem zbyt pospolitym w społeozeń
stwie angielskim, żeby się nad nim specjalnie roz;wodzić. 
Jej żyrwobność, zapobiegliwość i oszczędność; jej energia, 
szczerość i otwartość; jej mądra troska o córkę; a wresz
cie zdolności organizacyjne, które umożlriwiły jej i siostrize 
przebycrie drogi od sklepiku ze smażoną rybą (gd2lieś 
w południowo-wschodniej dzielnicy Londynu) do pozycji 
kierowniczki zakładów, którymi się chlubi - wszystko 
to są cnoty wysoko cenione w angielskiim społeczeństwie. 
Jej =oobrona jest tak przyrt;łacz;ająca, że d2liennik „St. 
James's Gru?:ette" czuje się zniewolony oświadczyć, iż „ten
dencja sztuki jest z gruntu zła", pondeważ „Zlawiera jedną 
z najśmielszych i pozornie słusznych obron niemoralnego 
życia biednych kobiet, jak.ie kiedy'kolwiek napisano". Na 
iszczęście opinia tego dziennika jest zbyt pochopna. Sa
moobrona pani Warren jest niie tylko śmiała d pozornie 
słuszna, lecz rtalkże silna i nie do .zbicia. Ale to wcale nie 
jest obrona występku , kltórym ona się trudnli. Nie broni 
niemoralnego życia ten, kto mówi, że alternatywą wy
stępku offarowaną kolektywnie prize<z społeczeństwo bied
nym kobietom jest nędz;ne życrie, głód, przeciążenie pracą, 
brud, choroby i brzydota. Chociaż jest rzeczą 21upełnie na
turalną i sł u s z n ą dla 1pani Warren wybrać to, co 
według niej jest alrternatyrwą najmniej .niemorialną, rto jed
nak j e s t h a ń b ą d 1 a s p o ł e c z e ń s t w a 
o f i a r o w y w a ć t a k i e a 1 t e r n a t y w y. W tym 
wypadku ofiarowane alternatywy to nie są moralność 
i niemoralność, lecz dwa rodzaje niemoralności. Czło
wiek, który nie może rz:rozumieć, że głód, nadmierna praca, 
brud i choroba są tak samo antyspołeczne jak prosty
tucja, że to są występki i zlbrodnde całego narodu, a nie 
tylko jego nieszazęścia - jest (wyrażając się jak naj
uprzejmiej) beznad2iiejnie „prywatną jednostką". [ ... ] 

DLACZEGO W SZTUCE WYSTĘPUJE PASTOR? 

Jeden z !krytyków nazywa mój portret wielebnego Sa
muela Gardnera atakiem na reMgię. Zgodnie z tym poglą
dem i portret 1I1iższego oficera Jagona jest atakiem na 
armię, postać Flallstaf:fi3. - atakiem na rycerstwo, a postać 
króla Klaudiusza* - atakiem na stan królewski. I tu 
znowu fakt, że tylu krytyków tak hałaśliwie domaga się 
naturalności i lud71kiego uczucia, z chwilą gdy .ze sceny 
patrzy na nich coś prawdziwego, jest właściwie domaga
niem się jak najbard1liej mechanicznego i powierzchow
nego rodzaju logiki. Dramatyczną racją zrobienia z du
chownego figury określonej przez rpanią Warren jaiko 
„stara, nudna 1piła", człowieka, którego synalek pomimo 

14 • Shaw wymienia bohaterów Szekspira 

znac.znych zdolności i wdzięku jest cynicmie bezwartoś
ciowym członkiem społeczeństwa - jest istworzenie gry
zącego kontrastu między nim i kobietą niegodziwej pro
fesji, a jednocześnie matką dobrze wychowanej, uczciwej 
i pracowitej córki. Krytycy, którzy rnie wyczuli tego kon
trastu, musieli jednak często zaobserwować, że wielu du
chownych zajmuje 1swoje stanowiska w kościele nie 
z fototnego powołania, lee.z IPO prostu dlatego, że w ko
łach, które dysponują tymi posadami, rtraktuje się je jako 
schronienie dla aza1mej owcy rodziny oraz że syinowie du
chownych często gwałtownie łamią hamulce l!larzucone im 
w dzieciństwie pnzez profesję ich ojców. Tacy krytycy 
powinni również wiedzieć :z historii, jeśli nie z doświad
czenia, że kobiety tak bezwzgilędne jak pani Warren 
odzmaozały się nieriaz jako administratorki i władczynie 
zarÓWl!lO w handlu, jak 'i w polityce. Ale gdy dzienni·k!arze 
idą do teatru, zostawiają w domu wiedzę i !Zdolność obser
wacji. Gdy zasiądą w swoich fotelach, uważają za nzecz 
„naturalną", że duchowny ma być świątobliwy, żołnierz -
bohaterem, rp11awnik - człowiekiem twardego serica, ma
rynarz - szczodrym prostaC2lkiem, lekarz - cudotwórcą, 
a pani Warren - demoniicz;ną bestią. Otóż wszystko to nie 
jest ani na'tura1ne, an'i dNlll'Ilatyczne. Zawód człowieka 
wkracz;a w dramat jego życia dopiero iwtedy, gdy wchodzi 
w konflikt z jego naturą. W wypadku pani Warren re
zultat 'tego konfliktu jest tragiczny, w wypadku duchow
nego jest komiczny (w !każdym razie jesteśmy takimi 
d21ilmsami, że 1się z niego śmiejemy); lecz w obu wypad
kach rezulitat ten jest nielogiczny i w obu wypadk!ach 
naturalny. Powtarzam: !krytycy, którzy oskarżają mnie, 
że poświęcam naturę logice, są tak zniewoleni sofistyką 
swojego zawodu, że id.la nich logika jest naturą, ia natura 
niedorzeczmością. [ ... ] 

W NOWYM JORKU - JAK W LONDYNIE 

W roku 1905 Amold Daly wystawił Profesję pani War-
ren w Nowym Jorku. Prasa tego miasta podniosła na
tychmiast wrzask, że osoby takie jak pani Warren, to 
„zakała" i nie powinny być wspominane rw obecności 
przyzwoitych ludzi. To ohydne odżegnanie 1się od ludz
kości i społecznego sumienia tak opanowało nowojorskich 
dziennikarzy, że ci nieliczni, którzy zdołali zachować mo
ralną i intelektualną równowagę, nie mogli nic zrobić, 
żeby powstrzymać prawdziwą epidemię plugawego słow
nictwa, grubiańSkich sugestrii i szalejącej sprośności sło-
wa i myśli, które się rozpętały na łamach pism. Pisarze 
poz;byli .się wszelkich hamulców w przekonaniu, że nie 
gwałcą, lecz stają w obronie cnoty. Tak długo zarażali 
się własną histerią, 1aż 1stal.i 1się praktycznie biorąc ofia-
ram<i nieprzyzwoitego ,szaleństwa. W końcu zmusili po-
licję do zaaresztowania Arnolda Daly i jego zespołu i do
prowadzili sędziego do wyrażenia wstrętu wobec narzu- 15 
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conego mu Obowiązku przeczytania niecenzuralnej 
i obrzydliwej 'Sztuki. Oczywiście 'ten konwulsyjny atak 
szybko wyczerpał swe siły. Sędzia wyprowadzony natu
ralnie z równowagi, gdy 1Się 1przekonał, rże utwór, .k.tóry 
musiał iPrzec.zy'tać, to sztuka wysoce etyczna, stanowiąca 
część k!siąiżkd będącej rw obiegu księgarskim od ośmiu 
lat i przy1jętej !bez sprzeciwu iPrzez całą prasę Londynu 
i Nowego Jorku - wymnął dziennikarzom mocne ikaza
nie na temat ich u.podobań w Odniesieniu do moralności 
sztuk teatralnych. Uzyskawszy zgodę odesłał on całą 
sprawę do wy:Z!szego sądu, ikltóry orzekł, że sztuka nie 
jest niemoralna, uwolnił od wiiny Arnolda Daly i jego 
zespół. [ ... ] 
Niedługo po tych wypadkach czolowy dziennik nowo

jorsk!i, który najobeliŻywiej i najgłośniej domagał się za
kaZJania pl'zedstawień Profesji pani Warren, został •skaza
ny na cięilką karę pienięimą za czerpanie części swoich 
dochodów z ogłoszeń domów pani Warren. 

KTO CIĄGNIE ZYSKI Z PROFESJI PANI WARREN 

Nie jednego człowieka intryguje fak!t, że podczas gdy 
widowiska sceniczne, jawnie i otwarcie 'działające na wi
dz.ów jako wyuzdane podniety, są wtszędzie tolerowane, 
sztukd wywierające niemal wstrząsający efekt przeciwny 
są gwałtownie atakowane przez osoby i pisma haniebnie 
obojętne na moralność publiczną we wszystkich !innych 
wypadkach. Przyczyna tego jest bardzo prosta. Zyskami 
profesji pani Warren dzielą •się nie tylko sir George Crofts 
i pani Warren, lecz 1także właściciele domów, w których 
o:l.bywa się ten proceder, pisma umieszczające ich ogło
szenia, restauracje dostarczające lim potraw, krótko mó
wiąc, wszystkie przedsiębioratwa, dla /których te zakłady 
są dobrymi klientami, nie mówiąc już o urzędnikach 
i przedstawicielach władz, których zmusza <.>ię do milcze-
nia cichym wspóln'iotwem, przekupstwem lub szantażem. 
Dodajmy do tego pracodawców ikorzystających z taniej 
pracy kobiet i udziałowców, których dywidendy od tej 
pracy zależą (ta.lcich akcjonariuszy można znaleźć wszę-
dzie, nawet na ławach sędziow~ich i na najwyższych 
stanowiskach kościelnych i państwowych), a odkryjemy 
licimą i potężną kllasę, dla której pieniądz jest silnym 
bodźcem do protegowall!i.a profesji pani Warren, a drugim 
równ<ie silnym ,bodźcem - chęć ulkrycia przed własnym 
sumieniem, nie mniej niż ;przed światem, istotnych źródeł 
swych zysków. To są właśnie ludzie, !którzy głoszą, że nie 
nędza, lecz nikczemność kobieca wypędza kobiety na uli-
cę, chociaż naprawdę nikczemnych, lecz zamożnych ko-
biet nigdy tam się nie spot)'lka. To są ludzie, którzy -
obojętni Lu1b 1pobłażlitwi wobec sztuk =ysłowych - J:Od
noszą moralny lament przeciwko przedstawieniom Pro-
fesji pani Warren i :wloką aktoriki przed sądy policyjne, 
gdzie się je zn~eważa, gdzie się im grozi i gdzie się nad 17 



nimi znęca za to, że wykonują 1swój zawad. Bo trzeba 
wiedzieć, że idecyzija sądu stanowego w Nowym Jorku, 
korzy.stna dla sz!tuiki, nie zakończyła 1sprawy. Na przyikład 
władze municypalne Kansas City widząc, że wskutek wy
roku 1sądowego nie zdołają zapobiec przedstawieniu, od
wołały się do lokalnej ustawy iprzeciw nieprzyzwoirt:ości. 
Następnie wezwały aktorkę grającą rolę pani Warren do 
sądu policyjnego i postawiły ją i jej kolegów przed alter
natywą opuszczenia miasta albo poddania się wyrokowi 
sądu na mocy rzeczonej ustawy. 
Otóż nie ma nic bardziej ipralW'dopodobnego niż to, że 

ci radni miejscy, !którzy nagle okazali tyle itroSki o mo
ralność 'teatru, ibyli wŁaścicielami domów z zakładami 
parui War.ren, pracodawcami zatr1Udniającymi kobiety za 
głodowe płace, właścicielami dzienników lub restauracji 
albo wreszicie w jakiiś inny mniej lub iwięcej bezpośredni 
sposób udziałowoami •W zyskach płynących ·z jej proce
deru. Niewąitp1iwie tje'st .również możliwe, że ibyli po prostu 
głupcami tSądząc)'mi, że istotą nieprzyzwoitości nie jest 
zło, lecz wzmi•irnka o nim. [„.] 

To prawda, że w Profesji pani Warren całe społeczeń
,stwo a nie jaikaś jednostka jest czarnym charaI~terem 
szt·uki, lecz z tego nie wyruika, że ludzie, którzy cziują •się 
nią dotkinięci, tSą wszy1scy •szermierzami 'Społecznymi. Ich 
pe1nomocnictwa należy zbadać jak najstaranniej. 

Styczeń 1902 r. 

Przełożył Florian Sobieniowski 

(Fragmenty przedmowy Shawa do Profesji pani Warren, 
poprzedzonej ,przez autora wstępem napisanym w r. 1930. -
Tytuł i tytuliki pochodzą od naszej Redakcji.) 

„ 

„ 

• 

Alick West: 

KOBIETA Z LUDU, 
KTÓRA OBALA GMACH OBŁUDY 

O Profesji pani Warren •pisał Shaw w liście do Ellen 
Terry z dnia 28 maja 1897 r.: „Jest .to najlepsza z moich 
sztuk, ale mrozi mi krew w żyłach; z trudem wytrzymuję 
jej najbardziej przerażające miejsca. Ach, kiedym to pi
sał, bylem doprawdy odważny." 

Dramaturg piszący w latach dziewięćdziesiątych nie 
mógł obrać sob.ie bardziej 2mamiennego ;teimatu. Srak 
ludzkich cech [jakichkolwiek sprzeczności] w opanowaniu 
Wiwii, bezduszność życia, które planowała na przyszłość, 
są oznaką, że Shaw zaczął oddalać się od owego idealnego 
autoportretu (którym według Williama Archera * miała 
być Wiwia), portretu niezależnego, oderwanego od świata 
bohatera-intelektualisty, samotnego wroga „szanowności" 
mieszczańskiej. Zdawał sobie •sprawę, że racjonalizm jego 
bohaterów był w istocie „mieszczańską historią'', uświa
domił też •sobie - jak i;owiada - znaczenie „bazy eko
nomicznej". To, że Wiwia jest mniej rzeczywista w pew
nych scenach [w porównaniu z bohaterami poprzednich 
powieści], dowodzi, że w umyśle Shawa słabła burżuazyj
na ideologia indywidualizmu i ·racjonalizmu, charaktery
styczna dla wcześniejszych lat XIX stulecia. Już w pierw
szych czterech powieściach szukał wyjścia z nietwórczego 
osamotnienia pomiędzy dwiema klasami. Lektura Marksa 
uprzytomniła mu, że w rzeczywistości nie był osamotniony. 
Uprzytomniła mu ona, jakie znaczenie polityczne i spo
łeczne ma krucjata jego bohaterów-artystów pr.zeciw cno
tom mieszczańskim - nie mógł już zatem dłużej czynić 
ze swych bohaterów tylko i wyłącznie artystów. Musiał 
wybrać pomiędzy klasą posiadaczy a klasą robotniczą; 
dokonanie tego wyboru 1stanowi podstawową treść jego 
twórczości. Nigdzie nie ujmuje tego konfli~tu tak głębo
ko jak w tej właśnie sztuce. 
Doniosłość .sztuki tkwi w tym, że stosunek Wiwii do 

matki !Symbolizuje .stosunetk jednostki do spoleczeństwR. 
Wiwia usiłuje traktować matkę jak kogoś obcego. Ale 
nie może. Zawdzięcza jej bowiem swoje istnienie, tak jak 
jednostka zawdzięcza istnienie &połecze11scwu; a odkryw
szy, jakiego rodzaju kobietą jest jej matka, Wiwia odkry
w;i równJeż, do jakiego społeczeń~twa należy. 

• Krytyk, przyjaciel Shawa. 19 
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Janina Romanówna (Pani Warren) i Alicja Sędzińska (Wiwia) 

Załamanie dramatu - a nie przesadzimy, jeśli powie
my, że miał on dla twórczości Shawa olbrzymie znacze
nie - następuje w drugim akcie. Wydaje się, że Wiwia, 
która roecydowanie broni się przed matką, usilującą mie
szać się do planów córki i roszczącą oobie prawa matki 
do korzystania z jej usług, osiągnie łatwo zwycięstwo; 
z początku rpognębia matkę swoim ch!o::lnym, rzeczowym, 
wolnym dd. sentymentu sposobem bycia. Nadużywając 
swej przewagi nad matką, Wiwfa istTOfuje ją i każe jej 
uprawiać spacery i grać w tenisa, aby straciła na wadze. 
Gdy matka zaczyna popłakiwać, Wiwia, jak grdyby to ona 
była matką, zapowiada, że wyjdzie z pokoju, o ile nie 
przestanie. Pani Warren odwołuje się do uczuć có11ki, lecz 
ta odparowuje pytaniem, kim jest jej ojciec; a gdy matka, 
zawstydzona, że nie może jej na to odpowiedzieć, kryje 
twarz w dłoniach, Wiwia mówi jej: 

„Niech mama tego nie robi. Mama wie, że mama nie czuje 
tego ani trochę." 

Potem wyjmuje zegarek i pyta, czy wpół do dziewJątej 
to nie za wcześnie na śniadanie; a gdy pani Warren 
mówi, że nde uśnie, Wiwia rpy,ta zimno: 

„Dlaczego nie? Ja zasnę." 

Lecz to jest jej ostatnie spokojne, władcze słowo. Matka 
bowiem nagle wybucha gwałtownie swoim prawdziwym 
językiem - gwarą kobiety z ludu. 

„Jakim prawem robisz się taka ważna? Ważniejsza od matki! 
zadzierasz nosa wobec mnie - mnie, która ci dałam możność 
być tym, czym jesteś." 

Na te s~owa Wiwia zaczyna tracić panowanie nad sobą. 
Aby zaś docenić do głębi dramatyczną akcję sztuki (gdyż 
Profesja pani Warren podobnie jak Szczygli zaułek nie 
jest tylko pamfletem), trzeba pamiętać, że Wiwia wciąż 
jeszcze nic nie wie o życiu matki prócz tego, co może wno
sić z niepewności swego pochodzenia. Jej obronne sta
nowisko załamuje się wobec faktu, że matka mówi „gwa
rą kobiety z ludu" oraz prawdziwości jej 1słów: 

„Zadzierasz nosa wobec mnie, mnie, która ci dałam możność 
być tym, czym jesteś." 

Shaw robi teraz to, czego nie udało mi się zrobić 
w Socjaliście na ustroniu: • podaje w wątpliwość pod
stawową teorię, w której świetle przedstawił - a także 
z której winy wypaczył swój obraz świata: teorię, według 
której rzeczywistością jest świadomość jednostki prze
ciwstawiająca isię społeczeństwu mieszczańskiemu. Takie 
za!ożenie było nieświadomie zaczerpnięte z ideologii bur
żuazyjnej. , 

Dopóki społeczeństwo jest dla Shawa jednoznaczne 
z klasą mieszczańSką, a ośrodkiem jego jest świadomość 

• Niedokończona powieść Shawa, napisana w r. 1882, bezpo-
średnio po lekturze Kapitału Marksa. 21 
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jednost'ki, racjonalizm, którym bohaterowie Powieści po
sługują się, aby wyzywająco głosić swą niezależ.ność, oka
zuje się ,skuteczną bronią. Lecz broń ta skierowana przez 
Wiwię przeciwko matce okazuje się bezużyteczna. Matka 
jej bowiem jest ową prawdą, na którą indywidualista 
burżuazyjny nie ma odpowiedzi; jednostka nie jest nieza
leżna, skoro już samo ·swo;e 1s.tnienie zawdzięcza komuś 
innemu. Zawdzięcza drugiej osobie swe urodzenie i cały 
trud wychowania; :i w słowach pani Warren mieści isię 
cała namiętina nienawiść kdbiety z ludu do tych „nadę
tych purchawek", jak nazyiwa Wiwię, które wyobrażają 
sobie, rże same sobie wszy,gt/ko zawdzięczają. 

W tej wielkiej scenie Shaw ma .intelektualną odwagę 
skonfrontowania 1ndywidualistycznego racjonalizmu 
swych pierwszych bohaterów z podstawowymi faktami 
wykazującymi niesłuszność tego racjonali:7Jmu; a 1pQnie
waż fakty te są nieoopar.te i wypowiada je kobieta z lu
du w „przemożnym porywie głębokiego przekonania i lek
ceważącej pogardy", Wiwia, ostatnia w twórczości Shawa 
przedstawicielka bezkompromisowego indywidualistyczne
go rac;onalizmu, natychmiast zaczyna się załamywać . 

• „ jej odpowiedzi, które dotąd wydawały się jej roz
sądne i mocne, teraz wobec nowego tonu matki za
czynają 1brzmieć jakoś grucho i nawet zarozumiale. 

Następnie ponosi 'Zllpełną klęskę, gdy pani Warren OPo
wiada jej dzieje swego życia. [.„] 

Ale oo to za matka? Nie można jej nazwać po prostu 
właścicielką domu publicznego. Trzeba podkreślić, że wy
paczymy zmaczenie 1sztuki, jeśli przeoczymy fakt, że w tej 
scenie charakter profesji pani WaTren jest ,sprawą drugo
rzędnej wagi, Szczytowym punktem dramatycznym tej 
sceny jest rprzemiana łatwego zwycięstwa Wiwii - wy
prawiającej matlkę do łóżka - w świadomość porażki 
w chwili, gidy 'jej odpowiedzi zaczynają brmnieć pyszał
kowato w jej własnych 1uszach. Przemiana ,ta dokonała 
się, zanim pani Warren przy.2'J11ała .się do tego, że ,była pro
stytutką. Nie jako prostytutlka, nie .jako właścicielka do
mu publicznego, lecz jako kobieta ze slumsów koło men
nicy - matka druzgoce burżuazyjny, indywidualistyczny 
racjonalizm Wiwii. Oto - powiada jej - fundament two
jej niezależności, twego wyższego wykształcenia i konkur
sów matematycimych: walka głodnych ludzi 
o b y t. Uważasz isiebie za kobietę wolną, wyższą :ponad 
konwencjonalną moralność, ponieważ jesteś zdecydowana 
żyć ,1po swojemu". Nie znasz jednak źródła tego życia 
i nie zaczęłaś ,się nawet domyślać, co to jest moralność; 
nie wiesz !bowiem, że jest ona środkiem, który 1służy łga
rzom-pastorom do przekonywania biednych, że powinni 
być „dobrzy", pracować w hucie ołowiu, rpóki nie umrą 
na ołowicę, lub wychowywać dzieci za osiemnaście szy
lingów tygodniowo, rpóki mąż się nie rozpije. Ten właśnie 
świat dał ci życie. 23 



JednYIIIl ze szczytowych punktów twórczości Shawa jest 
przeobrażenie W.iwii pod wpływem prawdy. Pani Warren, 
której wybuch <sprawił 'Ulgę, ziewa i przeciąga się leni
wie. Następuje chwila dramatycznej ciszy, której piękno 
świadczy o tym, że Wiwia wzruszona jest do głębi serca. 

Wiwia dostrzega prawdę o społeczeństwie, do którego 
sama należy; oszołomiło ją to, lecz miała .siłę przyjąć tę 
prawdę. 

* 
Jednakże ostatnie dwa akty są odwróceniem biegu dwu 

pierwszych. Wiwia przy końcu 15ztuki jest taka .sama jak 
na początku, choć zachodzi tu pewna różnica. 

Jest charakterystyczne dla twórczości Shawa, że po
dobnie jak w scenie z ipanią Warren krytyczny moment 
przeobrażenia Wiwii 'Ukryty jest przed widzami w ~ym 
niemym 1słówku „zarorumiale'', zawarty~ w~ ws~a.zow
kach scenicznych, tak .samo w rozstrzygaJąceJ chwili po
wrotu Wiwii do dawnej osobowości, konflikt jest raczej 
ukryty niż jawny: Shaw rnie pokazuje tego, co tkwi u sed
na ~rawy; 1stąd też rozwiązanie jest nierzeczywiste. [„.] 

Sztuka jest sprzeczna w ,swoich założeniach. Swą po
tencjonalną wielkość i momenty istotnej wielkości za
wdzięcza konfliktowi powstałemu między lburż..uazyjną 
ideologią indywidualistycznej, racjonalistycznej samowy
starczalności a uświadomieniem isobie przez jednostkę 
swej przynależności do 1społeczeństwa. Temat ten jednak 
nie występuje jasno, ponieważ fabianizm Shawa zaciera 
charakter !kapitalizmu. Wyjątek potwierdza regułę; lecz 
nie można ustanawiać reguły stwierdzając jedynie wy
jątek. A jednalk w Te:llultacie Shaw właśni~ to czyni: Opi
suje wy1padek, kiedy kobieta pochodzema robotmczego 
staje się kapitalistką. Jest to właśnie ów wyjątek. Re
guła, którą on potwierdza, brmni: rdbotnicy jako klasa 
nigdy nie mogą stać się kapitalistami, skoro zasadniczym 
warunkiem istnienia kapitalistów jest istnienie proleta
riatu liczebnie .wielokrotnie ich przewyż1szającego. Wy
biera'jąc wyjątkowy, indywidualny wypadek przekształ
cenia ·się robotnicy w kapitalistkę, Shaw zaciera w ~en 
sposób antagonizm i nieuniknioną walkę klasową, ktora 
się toczy między rol::otnikami a kapitalistami. Łącząc ro
botnika i kapitalistę w jednej i tej samej osobie, Shaw 
każe zapomnieć o zasadniczym rozłamie istniejącym 
w społeczeństwie klasowym. Nie przeciwstawi~ sw~j. bo
haterki ani jako kapitalistki - klasie robotnicze i, am Jako 
robotnicy - klasie kapitalistów. Przeciwstawia ją jako 
czystą dziewicę - brudowi kapitali=u w ogóle. W te~ 
sposób nawraca do .burżuazyjnej ideologii, stawiająceJ 
jednostkę z jednej, a społeczeństwo z drugiej strony -
ideologii, od której próbował o;ię uwoln'ić. 

Pragnienie uwolnienia .się od tej ideologii jest zasadni-
24 czym motorem omawianej .sztuki; wolność ta zostaje 

• 

chwilowo osiągnięta w owej podniosłej iscenie, gdy Wi
wia zmienia się, uświadomiwszy sobie, że życie swoje 
zawdzięcza kobiecie z il.udu. Lecz potem wolność ta zatraca 
się znowu. Bowiem ów nierzeczywisty świat, który uka
zuje nam akcja dramatyczna, jest światem, gdzie robotni
cy i ~apitaliści 1są jednakowo zepsuci i gdzie IIlie ma ł"U
chu Tobotn'iczego ani walki o socjałizm (ani nawet To
warzystwa Fabiań•skiego - brak ten znamienny jest dla 
wszyistkich sztuk Shawa i wska2mje, co w głębi .serca 
myślał on o fabianiżmie), nie ma wątków, •które umożli
wiłyby Wiwii zachować w dalszym życiu zdobytą wol
ność. Usiłuje ona przekonać siebie, że zachowuje dzie
wiczą i niemal świątobliwą czystość. Lecz w rzeczywi
stości powraca do swej filisterskiej egzystencji, której 
treścią jest robienie ,pieniędzy. [„.] 

Na jakiej oosadzie Wiwia nazywa matkę kobietą kon
wenansu? WedłiUg jakich to niekonwencjonalnych zasad 
zamierza sama żyć? Czy ma zamiar .pamiętać, czym jest 
społeczeństwo 'kapitalistyczne? Czy też bacznie obserwu
jąc giełdę, czel.1pać z niej 'będzie zyski, a za nie klupi 1sobie 
swoje drobne przyjemnostki, swoje whisky, swoje cyga
ra i powieści detekty1wistyczne? Innych możliwości sztu
ka nie daje. 
Jednakże ws'kazówki •sceniczne po wyjściu pani Warren 

przedstawiają Wiwię jako wielką bohaterkę - uosobienie 
wyzutego z sentymentu realizmu, ponieważ „obojętnie", 
„nie myśląc o tym więcej" puszcza w niepamięć swe 
druzgoczące przeżycia, „przysuwa stos papierów, pogrąża 
się w pracy i Wkrótce cyf.ry pochłaniają ją całkowicie". 
Czy jakakolwiek ludika istota mogłaby postępować tak 
bezdusznie? Czy może być bardziej fałszywe zakończenie? 

Ale to jeszcze nie koniec. Chociaż Wiwia może zapom
nieć o matce, to widzowie jednak nie mogą. Po wyjściu 
pani Warren pusta ,scena podkreśla jeszcze •bardziej jej 
nieobecność, a to, że Wiwia tam jest, wydaje się mało 
znaczące wobec tej ciszy, z której życie i energia odeszły 
gdzie indziej. ,Pani Warren jest pod każdym względem 
najmocniejszą postacią w sztuce. Choć Shaw wypacza tę 
postać robiąc z 1niej sentymentalną, .płaczliwą matkę, aby 
przygotować grunt pod pseudozwycięstwo Wiwii - to 
przecież stworzył z niej żywą kobietę z ludu, która wo
juje, jak umie, •z pracodawcami .i pastorami. Chociaż 
w walce ze społeczeństwem pani Warren zaraża się bru
dem, .pozostaje do końca buntownicą. „Och, jakaż to nie
sprawiedliwość!" - wola pani Warren w namiętnym 
wybuchu, który każe Wiwii nazwać ją kobietą konwe
nansu. 

„Taka niesprawiedliwość! Jaka niesprawiedliwość! zawsze 
chciałam być uczciwą kobietą. Próbowałam uczciwej pracy, ale 
tak mną pomiatali, że przeklęłam dzień, w którym doradzano mi 
uczciwą pracę! Byłam dobrą matką i dlatego że wychowałam 

córkę na uczciwą kobietę, ona mnie teraz wypędza jak trędo
watą! Och, :żebym tak jeszcze raz na nowo mogła rozpocząć moje 25 



Janina Romanówna (Pani Warren) i Leon Pietraszkiewicz (Sir 
George Crofts) 
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życie! Już ja bym pogadała z tym kłamczuchem - pastorem ze 
szkoły. Przysięgam na wszystkie świętości, że od tej chwili będę 
robiła to, co złe, i tylko to, co złe. I dobrze na tym wyjdę." 

Kiedy Wiwia zabiera się do swoich rachunków, w real
nym świecie widzowie myślą o tej ro2lszalałej furii (jej 
matce), która obala cały gmach obłudy. I na tym sztuka 
się kończy, 

A jednaU<: i w tym zakończeniu wycz.uwa się wpływ 
tego, że fabianizm od:rzucał walkę klasową. Pomysł bo
wiem przedstawienia prosty.tutki jako <SZalejącej i dzia
łającej na niekorzyść •Społeczeńistwa buntownicy jest kon
cepcją romantyczną. I nie tylko romantyczną, ale i dwu
znaczną, gdyż pani Warren jest nie tylko prostytutką, ale 
także właścicielką wielu domów publicznych; nie tylko , 
jest wyzyskiwaną, ale także wyzyskuje innych. Jest ona 
zapowiedzią Andrzeja Undershaf.ta z Majora Barbary. 

Przelożyla Agnieszka Glinczanka 

(Fragmenty z książki A good Man fa!len cmong Fabtans; 
polski tytuł G. B. Shaw; PIW, Warszawa 1952 r. - Tytuł 
od nas.) 



Tadeusz Żeleński-Boy: 

ZABALCZYWY I PROSTOLINIJNY SHAW 

Profesja pani Warren zaskakuje nas gwałtownością 
pamfletu, siłą ironii, jaskrawością środków i prostolinij
nością tendencji. 

Sztuka ta zadziwi nas tym bardziej swoją śmiałością, 
jeżeli sobie uprzytomnimy wiktoriańską jeszcze datę jej 
powstania. Ale ,zdaje się, że do dzisiaj Profesja pani War
ren nie mogła się pojawić w Anglii w publicznym teatrze; 
jeżeli ją grywano, to jedynie na wpół prywatnie· Ta sztu
ka to było gorzej niż shoking. Socjalista Shaw rzuca tu 
wyzwanie kapitalistycznemu ustrojowi, całej mo~alności 
społecznej będącej owego ustroju kamieniem węgielnym. 
Podpory ~poleczeństwa zatytułował <ironicznie jedną ze 
swoich pierwszych sztuk Ibsen, którego niewątpliwą kon
tynuacją jest teatr Bernarda Shaw. I tu mamy t~lde pod
pory. Bo jeżeli harndel żywym ,towarem, stanowiący pro
fesję pani Warren, jest dla Shawa ściśle związany z gos
podarczymi formami społeczności, czynnym choć cichym 
wspólnikiem pani Warren jest sir Crofts, arystokrata 
i obszarnik należący do angielskiej elity, pośrednim jej 
wspólnikie~ jest pastor Gardner, a biernym świadkiem 
jej przemY'słu i „przyjacielem domu" jest inteligern~ Pread, 
coś w rodzaju artY'stY, lepszy od tamtych, ale niezdolny 
przeciWistawić profesji ~an.i W~r~e~ ni.c ~ócz sceptyczne
go !Uśmiechu. Nie przec1wstaw1 JeJ tez me m~ody. Fran~, 
syn pastora, dość ,sympatyczne ladaco, ogramczaJący ~1ę 
do anarchii nieuszanowania i do cynicznego konceptu; Je
dyrnie młoda Wiwia, poważna, rzetelna i bez<kompromiso
wa dziewczyna, kryje może w 1sobie zadatek innej przy
szłości. 

Rzecz prosta, że profesję pani Warren trzeba brać •sym
bolicznie czy ,syntetyczniie. Brana dosłownie, byłaby może 
zdarzeniem zbyt odosobnionym; w każdym razie ·nie jest 
codziennym zjawiskiem ta właścicielka dyskretnych do
mów w licmiych stolicach Europy, która cihowa córkę 
z dala od siebie, w zupełnej nieznajomości źródeł !Swego 
dobrobytu, aby ją kształcić wzorowo w najświetnie}szych 
kolegiach angielskich. Nie jest równ'ież - miejmy na
dzieję - codziennym zjawiskiem angielski arystokrata, 
dostarczający kapitału zakładowego na przedsiębiorstwo 
pani Warren, dające mu trzydzieści procent zysku. Ale 
przetłumaczmy młodą Wi.rwię na córkę jakiegoś właścicie
la fabryki lub kopalni, tuczącego się wyzyskiem, śmier-

28 telnością i krzywdą swoich robotników; wyobraźmy ją 
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sobie nagle uświadomioną społecznie i przejętą wstrę
tem do ojcowskiego rzemiosła, a uzyskamy sytuację, kto
ra może Się zdarzyć codzień. Ale pokazać ją na ,scenie 
byłoby nieco ryzyikowne; trąciłoby donkiszoterią ; toteż 
to, co się wydawało w sztuce Shawa szczególnie odważ
ne - ów ,przemysł pani Warren - było przeciwnie prze
zorną asekuracją autora. Zerwanie córki z matką <Właś
cicielką domów publicznych akceptuje widz bez szemra
nia; wyrzeczenie się dostatków jakiegoś ojca, właściciela 
fabryki, wydałoby się może niewiarygodną egzaltacją. 
Instynkt teatralny kazał Shawowi wziąć symbol o He ja
skrawy, o tyle ni~awodny. 

Bo ju-ż i <tak biedna Wiwia męczy się bardzo, wodzona 
na <pokuszenie współczuciem, głosem krwi i podstępną dia
lektyką pieniądza. Już i ona 1stała się, choć bezwiednie, 
wspólniczką ma1Jki przez to, że czerpała środki !Wykształ
cenia z tego zatrutego źródła. Męczy się i nie wie, co 
myśleć i co •począć, kiedy matka z rozpaczliwą szcze
rością spowiada •się ,przed nią ze swojego życia; kiedy jej 
ukazuje jedynie alternatywy, pośród któryc'h mogła wy
bierać: bydlęcą nędzę, samobójczą śmierć albo - wy
zyskanie własnej urody i własnego sprytu. Wysłuchaw
szy matki, Wiwia nie ma sił odtrącić jej; już czujemy, 
że ta matka potrafiła ją zdobyć, rozbroić, niemal ,przeko
nać o konieczności swojej samoobrony. Ale kiedy w na
stępnyim akcie ujawni się młodej dziewczynie ohyda kapi
ta~u, wcielonego w osobę sir Croftsa; kiedy zwłaszcza Wd
wia dowie się, iż rzemiosło matki to nie jest nadająca się 
do zapomnienia przeszłość, ale wciąż prosperująca i bez
czelna teraźniejszość, wówczas Wiwia uczuje na nowo 
i bezpowrotnie, że wszelki ikompromis między nią a mat
ką jest niemożliwy. ·Ale gdyby matka zlikwidowała swój 
interes wcześniej? - ,pytamy mimowoli. Bo jest to bodaj 
jedyna sztuka, w lct:órej Shaw zagadnienia życiowe ujmu
je w sposób tak ,prostolinijny; późniejszy Shaw nie oparł
by 1się pokusie skomplikowania rzeczy, przekorniejszego 
rozmieszczenia świateł i cieni, skompromitowania choć 
trochę tej nieprzejednanej Wiwii. [ ... ] 

Z biegiem lat Shaw zrobił się straszliwym sceptykiem; 
miło jest w tej sztuce ujrzeć jego czterdziestoletnią mło
dość, parskającą ogniem obur.zenia i entuzjazmu. Jest to 
dość charakterystycme; Shaw zawsze sceptyczny i iro
niczny, gdy chodzi o .sprawy mężczyzn (niech się sami 
bronią!), •Staje się zapalczywy i nieprzejednany, ilekroć 
chodzi o •spondewieraną i pokrzywdzoną kobietę. 
Biorąc scenicznie, sztuka poprowadzona jest śmiałą 

linią, miej'scami opie['a ·się o melodramat, ale ani na chwi
lę nie ,popada w jego ckliwość, neutralizowaną gryzącym 
humorem, zawartym w Tolach samej pani Warren, mło
dego .Franka i wreszcie owego TaTtufa kapitalizmu a mi
mowolnego weso~ka sztuki, pastora Gardner. 

(FTagmenty recenzji pisanej w r. 1936. - Przedruk w to-
mie Krótkie spięcia. Wyd. „Rój", Warszawa, 1938 r. - Ty-
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Czesław Wollejko (Praed) Andrzej Nowakowski (Frank) 

Profesja pani Warren G. B. Shawa na Scenie Kameralnej 
grana jest w przekładzie Floriana Sobieniowskiego, reży
serii Władysława Hańczy i scenografii Romualda Nowic
kiego. 
W sztuce występują: Janina Romanówna (Pani Warren), 
Aleksandra Dmochowska i Alicja Sędzlińska (Wiwia), 
Czesław Wołłejko (Praed). Leon Pietraszkiewicz (Sir Geor
ge Crofts). Tadeusz Białoszczyński (Pastor Samuel Gard
ner). Andrzej Nowakowski (Frank). 

Zeszyt mme]szy zamyka szósty rocznik «Listów 
Teatru Polskiego» opracowywanych redakcyjnie od 

r. 1957 przez Stanisława Witolda Balickiego. 
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TEATR POLSKI 
Scena Kameralna 

Warszawo, ul. Foksal 16 

Rok jubileuszowy 1963 

Dyrektor Teotru1 Stoni1łow Witold Balicki 

Kierownictwo artystyczne: Stanisław Witold Balicki, Jerzy Krasowski, 
Krystyno Skuszonko 

W piątek, dn. 1 listopada 1963 r. o godz. 19.30 

po raz 41 

GEORGE BERNARD SHAW 

PROFESJA 

PANI WARREN 
Komedii!! w 4 aktach 

P~ożył Florian Sobieniowski 

Pani Warren . . 
Wiwia, jej córka 
Praed . . . . 
Sir George Crofts 
Somval Gardner, pastor 
Frank, jego syn . . . . 

Scenografio: 

Janina Romanówna 
Aleksandra Dmochowska 
Czesław Wołłejko 

Leon Pietraszkiewicz 
Tadeusz 1Biołoszczyński 

Andrzej Now-0kowski 

Romu-0ld Nowicki 

Reżyseria: 

Władysław Hańcza 

Premiera "Profesji pani Warren" odbyła się dn. 18-go lipca 
1963 r. i grana była w sezonie 1962-63 4 razy. 
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