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Profesję pani Warren napisałem w r. 1894, aby zwrocie uwagę na 

fakt, że przyczyną prostytucji nie jest ani znieprawienie kobiet, ani 
wyuzdanie mężczyzn, lecz po prostu wyzysk, niedocenianie pracy kobiet 
i przeciążanie ich w sposób tak haniebny, iż najuboższe wśród nich 
zmuszone są chwytać się nierządu, by się utrzymać przy życiu. Istotnie, 
wszystkie kobiety powabne, a nie obdarzone majątkiem, ponoszą straty 
materialne przez nieugięte trzymanie się drogi cnoty lub zawieranie 
małżeństw nie należących do kategorii mniej lub więcej sprzedajnych. 
Jeżeli to co zowiemy występkiem, nie zaś co nazywamy cnotą, wy
stępuje w tak szerokiej skali jako zjawisko społeczne, to jedynie dla
tego, że występek opłacany jest znacznie hojniej. Żadna normalna kobie
ta nie zostałaby zawodową prostytutką, gdyby mogla zapewnić sobie byt 
uczciwym cnotliwym życiem, ani też nie wyszłaby za mąż dla pieniędzy, 
gdyby mogla sobie pozwolić na małżeństwo z miłości. 

Pragnąłem również wydobyć na światło dzienne fakt, że prostytucja 
uprawiana jest nie tylko jako prywatne przedsiębiorstwo, w sposób nie 
zorganizowany, w mieszkaniach· samotnych kobiet, z których każda jest 
panią na własnych śmieciach i chwilową kochanką każdego klienta, 
ale że prostytucja jest także wielkim międzynarodowym handlem, zorga
nizowanym i prowadzonym, jak każdy inny, dla zysku kapita1istów; 
jest to handel bardzo zyskowny, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości 
wielkomiejskich - włączając w to nieruchomości kościelne - pobiera
jących opłaty czynszowe z domów, • w których się praktykuje ten pro
ceder. 

Trudno było zrobić krok bardziej szkodliwy dla mojej dalszej karie
ry na samym jej wstępie. Oczywiście cenzor teatralny, noszący u _nas 
tytuł lorda szambelana, który mocą ustawy parlamentarnej ma despo
tyczną, a nawet ponadmonarszą władzę nad naszymi teatrami, napiętno
wał natychmiast moją sztukę jako „niemoralną i z innych względów 

nieodpowiednią dla sceny". Zabroniono jej wystawienia, przy czym ja 
sam zostałem pośrednio napiętnowany, z moją wielką szkodą, jako łobuz 
i autor pozbawiony wszelkich skrupułów. Prawda, że przeżyłem to znie
sławienie 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 
stał się śmieszny do tego stopnia, iż musiano go odwołać [ ... ] 

Profesja pani Warren jest jedyną moją sztuką, którą mógłbym 

posłać cenzurze bez cienia wątpliwości co do rezultatu. Ale nie może 
to być cenzura drugorzędnego krytyka teatralnego, ani głupkowatego 

lrzędnika dworskiego w rodzaju inspektora sztuk z biura lorda szam
belana; 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 nie
zbędna klapa bezpieczeństwa dla ochrony cnót domowych, ani nade 
wszystko dla tych, którzy, przejęci sentymentalnym afektem dla naszej 
upadłej siostrzyczki, „chcieliby ją najczulej podnieść i dźwignąć troskli
wie tę istotę tak słabą, młodą i tak urodziwą". Nie mam zamiaru przyjąć 
werdyktu przedstawicieli zawodu lekarskiego, którzy chcieliby badać 

przymusowo i rejestrować panią Warren, dając jej protektorom, a zwła
szcza jej wojskowym protektorom, zupełną swobodę niszczenia jej zdro
wia czy w ogóle czyjegoś zdrowia bez obawy jakichkolwiek represji. Na
tomiast zgodziłbym się w zupełności na to, żeby moją sztukę sądził, 

powiedzmy sobie, wspólny komitet wyłoniony przez Centralne Towarzy-



stwo Opieki nad Moralnością i Armię Zbawienia. A im surowszymi 
moralistami byliby członkowie tego komitetu, tym lepiej. 

Niektórzy z dziennikarzy, których zgorszyłem moją sztuką, rozumują 
w sposób tak niedojrzały, że to wszystko, co powiedziałem, doprowadzi 
ich tylko do mętnego mniemania, jakobym pomawiał Centralne Towa
rzystwo Opieki nad Moralnością i Armię Zbawienia o wspóludzial 
w mojej własnej skandalicznej niemoralności. Będzie im się zdawało, 

że ludzie, którzy mogą strawić tę sztukę, strawią wszystko. Mylą się 

jednak gruntownie. Bardzo wiele naszych nowomodnych sztuk wywola
loby oburzenie wśród audytorium, które opisałem powyżej. Widzowie 
tego typu opuszczaliby teatr w przekonaniu, że członek sekty religijnej 
pod nazwą Bractwo z Plymouth, który dotychczas uważa teatr za 
jedną z bram piekielnych, jest może najpewniejszym doradcą w przed
miocie, o którym wie tak niewiele. Jeżeli ja nie dochodzę do tego 
samego wniosku, to nie dlatego, żebym byl jednym z tych, którzy 
głoszą, iż sztuka jest wolna od zobowiązań moralnych i którzy za
przeczają, jakoby pisanie i odgrywanie sztuki teatralnej bylo czynem 
podlegającym ocenie etycznej i zasługującym na takie samo traktowa
nie jak kradzież lub morderstwo, jeśli wywołuje równie szkodliwe na
stępstwa. 

W moim przekonaniu dzieło sztuki jest najsubtelniejszym, najbar
jziej urzekającym i najskuteczniejszym narzędziem moralnej propagandy 
na świecie poza jednym wyjątkiem - przykładu wynikającego z postę
powania jednostki, co więcej, odrzucam nawet i ten wyjątek na korzyść 

sztuki scenicznej, ponieważ dziala 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 wplyw teatru w Anglii przybiera tak 
poważne rozmiary, iz życie prywatne, religia, prawo, wiedza, polityka 
i moralność stają się coraz bardziej teatralne, podczas gdy sam teatr 
pozostaje niedostępny głosowi zdrowego rozsądku, religii, wiedzy, poli
tyki i moralności. Oto przyczyna, dla której walczę z teatrem nie za 
pomocą broszur, kazań i rozpraw, lecz za pomocą utworów scenicznych. 
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 sumienie i rozum zamiast zostawić je w domu 
razem z modlitewnikiem, jak to czyni obecnie. Tym samym nie przy
szłoby mi nawet na myśl zaprzeczyć, że gdyby ostatecznym rezultatem 
wystawienia Profesji pani Warren miał być wzrost liczby osób poświę
cających 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 po
wszechnie przepis stwierdzający, że członkinie profesji pani Warren 
będą tolerowane na scenie tylko pod warunkiem, iż będą piękne, 

wytwornie ubrane, że będą mieszkały i jadały z przepychem; tudzież 
że powinny one pod koniec sztuki umrzeć na suchoty wywołując lzy 
współczucia całej widowni względnie przejść do sąsiedniego pokoju 
i popełnić samobójstwo albo przynajmniej powinny być wyrzucone na 
bruk przez swoich protektorów i oddane dla „zbawienia" w ręce swoich 
starych i wiernych kochanków, którzy je ubóstwiali pomimo ich całej 

lekkomyślności [ ... ] 
„Krzyk nierządnicy z ulicy w ulicę" jest bardziej donośny niż 

glosy wszystkich królów. Nie jestem zależny od teatru i nikt nie 
zmusi mnie głodem do zrobienia z mojej sztuki stałej reklamy dla 
pociągającej strony przedsiębiorstwa pani Warren [ ... ] Jak długo po-
kazuje się publiczności kuszącą stronę tego występku złagodzoną po
kaźną dozą sentymentu i współczucia, tak długo występek ten cieszy 
się względami naszego cenzora, podczas gdy najmłodszy wysiłek ukaza
nia jego uroków w świetle latarki policjanta lub schroniska Armii 
Zbawienia jest natychmiast udaremniony, nie tylko jako niesmaczny, 
lecz - proszę zwrócić uwagę - jako niepotrzebny. 

Wszyscy się zgodzą, mam nadzieję, że taki stan rzeczy jest nie 
do zniesienia, że temat Profesji pani Warren musi być albo całkowicie 
zakazany, albo przedstawiony z obu stron, by jego siła ostrzegawcza 
mogla się przejawić tak samo swobodnie jak siła kusząca [ ... ] 

Prawdziwy powód, dla którego bardziej powierzchowni krytycy za
rzucają mi cynizm i brak ludzkich uczuć, kryje się w nieoczekiwanej 
postawie moich bohaterów, którzy zachowują się jak prawdziwi ludzie, 
zamiast dostosować się do romantycznej logiki sceny [ ... ] 

Stwierdzam po prostu, że Profesja pani Warren jest sztuką dla kobiet; 



że napisałem ją dla kobiet, że wyreżyserowano ją i wystawiono głównie 
dzięki stanowczej decyzji kobiet, iż powinna być wyreżyserowana i wy
stawiona; że entuzjazm kobiet zamienił premierę w pełen rozgłosu suk
ces; wreszcie, że ani jedna z tych kobiet nie miała innej pobudki do 
popierania sztuki poza wiarą w silę i aktualność zawartej w niej prze
strogi [ ... ] Dyrektor Teatru Niezależnego robi mi wyrzuty za obalenie 
jego ideałów i narzeka, że pani Warren nie jest dostatecznie nikczemna; 
wymienia szereg romansopisarzy, którzy przystroiliby jej czarną duszę 
we wszystkie grozy tragedii. Co do tego nie mam najmniejszej wątpli
wości, lecz tego właśnie nie chciałem robić. Nic nie sprawiłoby większej 
przyjemności naszej świętoszkowatej brytyjskiej publiczności jak zrzuce
nie całej winy profesji pan~ Warren na samą panią Warren. Otóż 

całym zamiarem mojej sztuki jest zrzucić tę winę na samą publiczność 
brytyjską [ ... ] Pani Warren nie jest ani na jotę gorszą kobietą niż jej 
szanowna córka, która jej nie znosi. 

[„ Sztuki przyjemne i nieprzyjemne", 
Warszawa, 1956] 
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BERNARDZIE 

MLODY KOLEGA DZISIEJSZYCH POKOLE~ 

W Anglii słyszało się nieraz: Szekspir i Shaw. Sam Shaw miał po
ważny udział w założeniu i reklamowaniu tej spółki wielkości i sławy, 
co zostało wyszydzone w pamiętnej karykaturze Reede'a. Gdy pisarz za 
życia osiągnie takie znaczenie i zachowuje je nieziniennie przez tak długi 
czas, zwykle po śmierci czeka go jakby czyściec, z którego dwie drogi 
prowadzą - jedna do zapomnienia, druga do utrwalonej sławy klasyka. 
Za naszej pamięci zeszło paru wielkich pisarzy do takiego czyśćca ( ... ) 
Lecz zawsze krnąbrny Bernard 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 dźwiga. Nie widać również 
żeby Iniał ochotę zastygnąć w klasyka - nieodstępny towarzysz tylu 
różnych okresów, w zawsze młodym koleżeństwie z każdym pokoleniem. 

Jan Parandowski 
[„ Twórczość", 1956] 

DLACZEGO SHAW POSWIĘCIL SIĘ TWORCZOSCI TEATRALNEJ 

Wielu współczesnych Shawa dało się omamić jego własnymi, usilnie 
akcentowanymi zapewnieniami, iż jedynie dlatego poświęcił się twór
czości teatralnej, że znalazł w niej najlepszą platformę do głoszenia 
pewnych prawd moralnych i społecznych i że znacznie więcej ma w so
bie z kaznodziei niż z autora dramatycznego. Niewątpliwie jest w tych 



twierdzeniach pewne źdźbło prawdy. Shaw głębiej przemyślał problemy 
społeczne naszej doby, uważniej i wnikliwiej niż którykolwiek ze współ
czesnych autorów. Sztuka po sztuce, przedmowa po przedmowie dawały 
analizę niedomagań i błędów naszych czasów i wskazywały własne spo
soby ich rozwiązywania. Począwszy od „Profesji pani Warren", wczes
nego studium warunków związanych z zawodową prostytucją, aż do 
szerokiego przeglądu ludzkiego upadku w „Z powrotem do Matuzale
ma" stale wprowadzał do akcji idee filozoficzne i socjalistyczne. Nie 
ulega też wątpliwości, że platforma sceny dała mu sposobność do oba
lenia wielu fałszywych bożków, a także do myśli wychodzących poza 
sferę płaskich konwenansów. 

Allardyce Nicoll 
[„Dzieje dramatu", Warszawa 1962] 

WAŻNA SZTUKA 

Swietna i ważna sztuka [ ... ] co niegdyś przyjęto by ze zdziwieniem 
tego dziś słucha publiczność z pełnym zrozumieniem i aprobatą. Atmo
sfera na sali taka jak na przykład na „Weselu" lub na znanej operze, 
kiedy słuchacze wszystko z góry wiedzą, a jeszcze niczym się nie znu
dzili. W każdym akcie jest tu jakaś wielka rozprawa między ludźmi 
i ideami, a widownia słucha jej z zapartym oddechem. Nie przepada 
żadna myśl, jak to często bywa z nowszymi sztukami Shawa. Widz 
wszystko chwyta i wszystko kwituje. 

Karol Irzykowski 
[„Recenzje teatralne", Warszawa 1965] 

PALADYN SMIECHU 

Bernard Shaw to jeden z najbardziej olśniewających paladynów 
śmiechu. Kiedy czytamy Shawa, odczuwamy wesołość prawie przez cały 
czas uśmiechamy się albo śmiejemy. Ale równocześnie ogarnia nas 
strach. [„.] Byłoby jednak niesłuszne, gdybyśmy nie stwierdzili u Shawa 
jadu. Shaw śmieje się, ale wie doskonale, że wcale nie wszystko jest 
śmieszne. Smieje się po to, aby śmiechem tym obracać na żywym ogniu 
występki. Smieje się jadowicie, zjadliwie, z ironią i głębokim sarkaz
mem. Nie są to żadne kwiaty niewinnego humoru, lecz precyzyjna broń 
nowego świata w walce ze starym. 

PRZYJACIEL LUDZKOSCI 

Anatol Łunaczarski 
[fragment przemówienia z r. 1931 

z okazji 75 rocznicy urodzin Shawa] 

Shawowi nigdy, aż do dziewięćdziesiątego czwartego roku życia, nie 
było wszystko jedno, co się stanie ze światem. Duchowny, który odma
wiał modlitwy przy łóżku umierającego miał całkowitą słuszność kiedy 
powiedział: „Ten człowiek na pewno nie był ateistą". Tak, nie był nim, 

ponieważ czcił życiodajną siłę, która poddała człowieka na ziemi wiel
kiemu eksperymentowi i szczerze pragnął, aby ten eksperyment mimo 
wszystko w końcu udał się Panu Bogu. W przekonaniu, że piękno, ra
dość, jaką daje dzieło sztuki jest najskuteczniejszym środkiem wycho
wawczym i kształcącym, niestrudzenie walczył świetnym orężem swego 
słowa i dowcipu przeciw najstraszliwszej potędze zagrażającej boskiemu 
eksperymentowi: przeciw głupocie. Czynił co mógł, by złagodzić nie
szczęsny konflikt między prawdą a rzeczywistością i by dopomóc ludz
kości we wznoszeniu się na wyższy szczebel dojrzałości społecznej. Drwił 
z arcyludzkich przywar, ale nigdy z człowieka. Był przyjacielem ludz
kości i jako taki - sądzę - żyć będzie w jej pamięci, w jej sercu. 

Tomasz Mann 
[„Eseje", Warszawa 1964] 



a • B • SHAW 

Idealizm, który jest tylko pochlebną nazwą romantyki w polityce 
i moralności, jest tak samo szkodliwy jak romantyka w etyce lub 
religii. Pomimo paru liberalnych przewrotów nie wystarczy mi już 

fikcyjna moralność i fikcyjne dobre postępowanie, otaczające aureolą 

fikcyjnej chwały: zdzierstwo, głód, choroby, zbrodnie, pijaństwo, wojnę, 
okrucieństwo, chciwość i wszystkie inne komunały cywilizacji, które 
ściągają ludzi do teatru, aby tam mogli naiwnie udawać, że to wszy
stko jest: postępem, nauką, moralnością, religią, patriotyzmem, mocar
stwową wyższością, wielkością narodów, czy jak tam to wszystko na
zywa prasa codzienna [. .. ] nie uważam, że po rozprawieniu się z kon
wenansami romantyki musi nastąpić moralny chaos i anarchia, i ani mi 
się śni udawać, że piszę dla przyjemności tych, którzy są przekonani, 
że świat trzyma się dzięki jednomyślnemu, wytężonemu, wymownemu 
i głośno trąbionemu kłamstwu. 

[z przedmowy do „Kandydy"] 

• 

O tyle łatwiej jest w społeczeństwie gnębionym przez nieczyste 
sumienie oświadczyć, że dobro jest złem, niż że zło jest dobrem; bo 
dla takiego społeczeństwa „Każde możliwe posunięcie wchodzi w ra
chubę, byleby to było posunięcie w niewłaściwym kierunku". Tak jak 
karą kłamcy nie jest to, że mu nikt nie wierzy, lecz to, że sam nie 
potrafi nikomu uwierzyć, tak znacznie łatwiej jest przekonać społeczeń
stwo obciążone winą, że pozornie niewinny czyn jest występkiem, niż 

że pozorny występny czyn ma w sobie cechy niewinności. 

• 
To, co kiedyś zdawało się paradoksem, jest dziś tak niewzruszoną 

prawdą, że zapomniano całkowicie o początkowej opozycji. Należy zrozu
mieć, że postęp społeczny oznacza zastąpienie starych instytucji nowy
mi; a ponieważ istnienie każdej instytucji zależne jest od uznania obo
wiązku poddania się jej, więc postęp łączy się na każdym kroku z ko
niecznością odrzucenia uświęconego obowiązku. 

* 

Nie wszyscy ludzie są jednakowo odważni, a już największy strach 
opada ludzkość, kiedy jakiś odwaf:niejszy od ogółu realista usiłuje ze
rwać maskę, bez której ludzie nie mają jeszcze odwagi żyć [ ... ] nasze 
powieści i romanse obfitują w najpiękniejsze ze wszystkich masek: 
maski przeznaczone do ukrycia brutalności instynktu płciowego we 
wcześniejszych stadiach jego rozwoju oraz do złagodzenia surowych, 
żelaznych praw, przy pomocy których społeczeństwo reguluje zaspokoje
nie tego instynktu. Społeczeństwo, zaczynające ciążyć ku cywilizacji, 
zmuszone jest narzucić jednostce instytucję małżeństwa i rodziny, bez 
których nie może trwać, miłość bowiem ciągle jeszcze znana jest tylko 
z przelotnych przebłysków, a podstawą związków seksualnych jest głów
nie apetyt fizyczny. W tych warunkach ludzie usiłują zaszczepić koniecz-



naści przyjemność: udają rozpaczliwie, że narzucona człowiekowi insty
tucja małżeństwa jest mu przyrodzona. Przyzwoity człowiek - pod stra
chem utraty tego miana - musi więc uważać, że mężczyzna zawsze 
spontanicznie kocha bardziej swoją żonę niż przygodne znajome i że 

kobieta raz •pożądana przez mężczyznę musi być przez niego zawsze 
pożądana; dalej, że dom rodzinny jest jedynym właściwym miejscem 
dla kobiety i że żadna prawdziwie kobieca kobieta nigdy nie miewa 
romansu, nie wie nawet co to jest, dopóki się nie dowie od męż
czyzny, który jej zaproponuje romans [ ... ] bowiem lis nie tylko twierdzi, 
że niedostępne dla niego winogrona są kwaśne, lecz że dostępna dla 
niego tarnina jest słodka. 

• 
Polityka zmuszania ludzi do kierowania się w swym postępowaniu 

zasadą, że wszystkie ideały są zgodne z życiem i że takie postępowanie 
jest wynikiem podstawowej moralności obowiązującej w każdych okolicz
nościach, polityka piętnowania mianem niemoralnych, polityka karania 
jednostek - postępujących według zasad przeciwnych lub choćby tylko 
broniących tych zasad - jest polityką Idealizmu. 

Jeżeli człowiek, który broni istniejących instytucji twierdząc, że 

ich maski są ich realiami, ma być określany tym samym mianem, co 
człowiek, który dąży do realizacji przyszłych możliwości, twierdząc, że 
należy odróżnić maskę od maskowanej rzeczy - to żadne ludzkie pióro 
nie potrafi jasno przedstawić sytuacji [ ... ] 

Realista traci cierpliwość do ideałów w ogóle i widzi w nich jedynie 
narzędzie dla mydlenia oczu, kneblowania ust, niszczenia osobowości 

własnej [ ... ] Realista oświadcza, że kto wyrzeka się woli życia i wol
ności w świecie żywych i wolnych ludzi, kto szuka ideału nie po to, 
by być sobą, lecz „prawym człowiekiem" - ten jest moralnie martwy 
i zgniły i w opuszczeniu będzie musiał oczekiwać zmartwychwstania, 

• 

Ze wszystkich idealistycznych szkaradzieństw zatruwających społe

czeństwo, nie ma chyba podlejszej rzeczy niż narzucanie kobiecie ofiar
ności pod pretekstem, że jej to sprawia przyjemność i odzieranie jej 
z cech prawdziwej kobiecości, jeśli odważy się temu zaprzeczyć [ ... ] 
Faktem jest, że w prawdziwym życiu poświęcająca się kobieta - mówiąc 

słowami Steada - kobieca kobieta - nie tylko jest wykorzystywana, 
lecz na dobitek nielubiana za swoje trudy [ ... ] Nikt nie czuje się bez
radny przy boku tego, kto sam sobie radzi, podczas gdy poświęcająca 
się jednost'ka zawsze spycha odpowiedzialność na kogo innego, jest za
wadą, wyrzutem wiecznym i nienaturalnym ciężarem, a żadna praw
dziwie silna dusza nie potrafi z nią współżyć. Tylko ci, którzy po
radzili sobie, wiedzą jak poradzić innym, jak szanować prawo innego 
człowieka do takiego postępowania. 

• 
Moja sztuka zdarła zasłonę z procederu znanego dziś pod nazwą 

„handlu żywym towarem", ujawniła prostytucję zorganizowaną na za
sadach normalnego handlu, przynoszącą ogromne zyski z kapitałów za
inwestowanych bezpośrednio czy pośrednio przez „podpory społeczeń

stwa". Atak na moją sztukę był owocem tak niewątpliwego przekupstwa, 
że pismo, które stanęło na czele tej kampanii, wkrótce potem zostało 

ukarane wysoką grzywną za reklamowanie handlu żywym towarem. 

Teatr Polski Wroclaw, 1952 r . 

[„Kwintesencja Ibsenizmu", 

Warszawa 1960] 

G. B. Shaw „Profesja pani Warren" - Irena Eichlerówna (Pani Warren) 
Artur Mlodnicki (Crofts) 
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