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„ 

... Sztuki moje są pisane tak, żeby budzić nie lubieżne 
marzenia, lecz intelektualne zainteresowania; nie 
romantyczne uniesienie, lecz ludzkie wzruszenie. 

George Bernard Shaw 
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.„ W moim przekonaniu dzieło sztuki jest najsubtel
niejszym, najbardziej urzekającym i najskuteczniej
szym narzędziem moralnej propagandy na świecie 
poza jednym wyjątkiem - przykładu wynikającego 
z postępowania jednostki, co więcej, odrzucam nawet 
i ten wyjątek na korzyść sztuki scenicznej, ponieważ 
działa ona, ukazując przykłady postępowania jednostki 
w sposób zrozumiały i wzruszający tłumy ludzi nie
uważnych i nierozważ1:ych, którzy nie zastanawia;ą 
się nad życiem realnym. 

„Profesję pani Warren" napisałem w r. 1894, aby 
zwrócić uwagę na fakt, że przyczyną prostytucji nie 
jest ani znieprawienie kobiet, ani wyuzdanie męż
czyzn, 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. Jeżeli to, co 
zwiemy występkiem, nie zaś to, co nazywamy cnotą, 
wyst~puje w tak szerokiej skali jako zjawisko spo
łeczne, to jedynie dlatego, że występek opłacany 
jest znacznie hoj1iiej. 

Oświadczam, że prawdziwy powód, dla którego 
bardziej powierzchowni krytycy zarzucają mi cynizm 
i brak ludzkich uczuć, kryje się w nieoczekiwanej 
postawie moich bohaterów, którzy zachowują się jak 
prawdziwi ludzie, zamiast dostosować się do roman
tycznej logiki sceny. Ludzie z wyobraźnią doszczętnie 
zdeprawowaną przez konwencje teatralne mówią mi, 
że żadna dziewczyna nie traktowałaby swojej matki 
jak Wiwia Warren, rozumiejąc przez to, że żadna 
bohaterka sceniczna w popularnej sentymentalnej 
sztuce nie mogłaby tak postąpić. („.) Pogląd, że pro
stytucja jest wynikiem nikczemności pani ·warren, 
jest tak samo niedorzeczny jak pogląd przeważający 
jeszcze ciągle w kołach abstynetów, że pijaństwo jest 
wynikiem nikczemności szynkarza. Pani Warren nie 
jest ani na jotę gorszą kobietą niż jej szanowna cór
ka, która jej nie znosi. Obojętność pani Warren na 
społeczne konsekwj:!ncje jej środków zarobkowania 
i fakt, że odkryła te środki zwyczajnym sposobem 
pójścia po linii najmniejszego oporu, są zjawiskiem 
zbyt pospolitym w społeczeństwie angielskim, żeby 
się nad nim specjalnie rozwodzić. 

W roku 1905 Arnold Dały wystawił „Profesję pani 
Warren" w NOWYrIJ: Jorku. Prasa tego miasta podniosła 
natychmiast wrzask, że osoby takie jak pani Warren, 
to „zakała" i nie powinny być wspomniane w obec
ności przyzwoitych ludzi. („.) Pisarze pozbyli się 
wszelkich hamulców w przekonaniu, że nie gwałcą, 
lecz stają w obronie cnoty. Tak długo zarażali się 
własną histerią, aż stali się praktycznie biorąc ofia
rami nieprzyzwoitego szaleństwa. W końcu zmusili 
policję do zaare5ztowania Arnolda Daly i jego ze
st:ołu i doprO\vadzili sędziego do wyrażenia wstn;tu 
wobec narzuconego mu obowiązku przeczyta::i.ia nie
cenzuralnej i obrzydliwej sztuki. Oczywiście ten kon-



v•ulsyjny atak szybko wyczerpał swe siły. Sc;dzia 
wyprowadzony naturalnie z równowagi, gdy sic; prze
konał, że utwór, który musiał przeczytać, to sztuka 
wysoce etyczna stanowiąca czc;ść książki bqdącej 
w obiegu ksic;garskim od ośmiu lat i przyjc;tej bez 
spr7cciwu przez całą prnsc; Londynu i Nowego Jorku 
- wyrżnął dziennikarzom mocne kazanie na temat 
ich upodobań w odniesieniu do moralności sztuk 
teatralnych. Uzyskawszy zgodc; odesłał on całą spra
wc; do wyższego sądu, który orzekł, że sztuka nic 
jest niemoralna, uwolnił od winy Arnolda Dały i jego 
zespół i położył kres usiłov.rnniom zmuszenia sądów 
do nazywania żywych kobiet „zakałą", aby tą drogą 
wymusić milczenie na temat doniosłego faktu, że nie 
można obniżyć wartości kobiet dla celów przemysło
wych bez obniżenia ich ,,·artości w ogóle. 

Piccard's Cottage. Styczeń 1902. 

Bernard Shaw 
tłum. Florian Sobieniowski 

• 

Marla Malicka w roli pani ·warren. 
Premie ra dnia 10 października 1970 roku 
na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi. 
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Profesja Pam Warren zaskakuje nas gv,; ałlownością 
pamfletu, siłą ironii, jaskrawością środków i prosto
linijnością tendencji. 

Sztuka ta zadziwia nas tym bardziej swoją śmia
łością, jeżeli sobie uprzytomnimy wiktoriańską je
szcze datę jej powstania. ( ... ) To było gorzej niż sho
king. Socjalista Shaw rzuca tu wyzwanie kapitali
stycznemu ustrojowi, całej moralności społecznej, bę
dące owego ustroju kamieniem węgielnym. Podpory 
spoleczeństwa zatytułował ironicznie jedną ze swych 
sztuk Ibsen, którego niewatpliwie kontynuacją jest 
teatr Bernarda Shawa. I tu mamy takie podpory. 
Bo jeżeli handel żywym towarem, stanowiący pro
fesję pani Warren, jest dla Shawa ściśle związany 
z gospodarczymi formami społeczności, czynnym choć 
cichym wspólnikiem pani Warren jest sir Crofts, 
arystokrata i obszarnik, należący do angielskiej eli
ty, pośrednim jej wspólnikiem jest pastor Gardner, 
a biernym świadkiem jej przemysłu i „przyjacie
lem domu" jest inteligent Pread, coś w rodzaju ar
tysty, lepszy od tamtych, ale niezdolny przeciwsta
wić profesji pani Warren nic prócz sceptycznego 
uśmiechu. Nic przeciwstawi jej też nic młody Frank, 
syn pastora, dość sympatyczne ladaco, ograniczający 
się do anarchii, nieuszanowania i do cynicznych 
konceptów; jedynie młoda Wiwia, poważna, rzetelna 
i bezkompromisowa dziewczyna, kryje może w sobie 
zadatek innej przyszłości. 

Rzecz prosta, że profesję pani Warren trzeba brać 
symbolicznie czy syntetycznie. Brana dosłownie, by
łaby może zdarzeniem dość odosobnionym, w każdym 
razie nie jest codziennym zjawiskiem ta właścicielka 
dyskretnych domów w licznych stolicach Europy, 
która chowa córkę z dala od siebie, w zupełnej nie
znajomości źródeł swego dobrobytu, aby ją kształcić 
wzorowo w najświetniejszych kolegiach angielskich. 
Nie jest również - miejmy nadzieję - codziennym 
zjawiskiem angielski arystokrata, dostarczający ka
pitału zakładowego na przedsiębiorstwo pani Warren, 
dające mu trzydzieści procent zysku. Ale przetłu
maczmy młodą Wiwię na córkę jakiegoś właściciela 
fabryki lub kopalni, tuczącego się wyzyskiem, śmier
telnością i krzywdą swoich robotników; wyobraźmy 
sobie j_ą nagle uświadomioną społecznie i przejętą 
wstrętem do ojcowskiego rzemiosła, a uzyskamy 
sytuację, która może nie zdarzyć się codzień. Ale 
pokazać ją na scenie byłoby nieco ryzykowne; trą
ciłoby donkiszoterią; toteż to, co się wydawało w sztu
ce Shawa szczególnie odważne - ów przemysł pani 
Warren - było" przeciwnie pozorną asekuracją autora. 
Zerwanie córki z matką, właścicielką domów pu
blicznych akceptuje widz bez szemrania; wyrzecze
nie się dostatków jakiegoś ojca, właściciela fabryki, 
wydałoby się może niewiarygodną egzaltacją. Instynkt 
teatralny kazał Shawowi wziąć symbol o ile jaskrawy 
o tyle niezawodny ( ... ). ' 

Biorąc scenicznie, sztuka poprowadzona jest śmia
łą linią, miejscami opiera się o melodramat, ale ani 
na chwilę nie popada w jego ckliwość, neutralizo
waną gryzącym humorem, zawartym w rolach samej 
pani Warren, młodego Franka i wreszcie owego 
Tartufa kapitalizmu a mimowolnego wesołka sztuki, 
pastora Gardner. 

(Fragment recenzji pisanej w r. 1936). 
Przedruk w tomie Krótkie spiqcia 
Wyd. „Rój", W-wa, 1938. Tytuł od red . 
programu). 
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W styczniu 1911 roku wystawiłem w londyl1skim 
Coliceum własną zmienioną werSJG Heinhardtow
skiej pantomimy Sumurun. Po przedstawieniu, ko
rzystając z uprzejmości zaprzyjaźnionego z nami pi
sarza i wybitnego reźysera, Granvillc-Barkera, ściąg
nqliśmy kilku pisarzy chcąc usłyszeć ich opinie o wi
dowisku. I wtedy to właśnie zetknąłem siq osobiście 
z Shawem, służąc zarazem za tłumacza w tej bardzo 
interesującej rozmowie, prowadzonej z konieczności 
w dwóch jqzykach. 

Shaw zaczął od żartów na temat teatru, w którym 
aktor doskonale daje sobie radq, mimo, że nic ma 
ani tekstu, ani pisarza. On chce mnie pozbawić 
chleba! - wykrzyknął z humorem w stronq obecnego 
na zebraniu Reinhardta. 

Pamiqtam bardzo dokładnie istotq jego wywodów 
na temat Sumurun; Shaw oświadczy!, że mu siq to 
wszystko szczerze podobało, że było interesujące 
i miejscami wzruszające. Przedstawienie zasługiwało 
na szczere oklaski, było naprawdq udane. To jednak 
widzowi nic powinno wystarczyć, gdyż zadaniem 
sztuki teatru jest podniecić go do p r z c m y ś le n i a 
pewnych problemów, do a n a 1 i z o w a n i a ich 
i ewentualnego o nich d y s k u to w a n i a. Sztuka 
w teatrze - zdaniem Shawa - nic może przejść bez 
echa, wiq(ej - powinna pobudzić krytycyzm widz3., 
wnieść coś nowego do jego życia. 

To samo odnosi siq do mnie jako pisarza - mówił 
Shaw. Jako autor nie umiałbym zabrać siq do pisa
nia sztuki bez jasno określonego celu. Każde zdanie 
mojego dialogu - poważne czy żartobli\ve - jest 
dla mnie ważne. I tu znowu Shaw podkreśli! swą 
rolq - rolq pisarza i d c o 1 ogi c z n e g o, swoją 
slużbq w ramach programu społecznego. Nie wystar
cza wartość formalna czy nawet świetność artystyczna 
utworu - twierdził - gdy autorowi zabraknie ochoty 
czy odwagi do demaskowania wielkich moralnych 
i socjalnych problemów, trapiących społeczeństwo, 
w którym żyje. Pisarz - zdaniem Shawa - winien 
bezlitośnie piqtnować zakłamanie burżuazji, pragną
cej uwiecznić niesprawiedliwość ustroju ·klasowego. 

„z mojej włóczęgi" (fragment) 
Wyd. Lit . 1956. 

ex 
Wllrren 
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Ojczyzną Shawa była Irlandia. Urodzony w Dubli
nie 26. VII. 1856 r., tam rozpoczął naukę i, jako pięt
nastoletni młodzieniec, pracę. Wiosną 1876 r. dwu
dziestoletni Shaw wymówił pracę i pojechał do Lo'1-
dynu. Rok 1879 jest rokiem debiutu pisarskiego. Ge
nialny samouk uczy się wszystkiego: ekonomii 1 so
cjologii (uczestniczy w ruchu fabianistycznym), his
torii muzyki i sztuki. Pisze recenzje plastyczne, tea
tralne i muzyczne, eseje, artykuły publicystyczne. po
wieści i dramaty. W roku 1925 otrzymał nagrodę 
Nobla. W ciągu siedemdziesięciu lat twórczego życia 
stworzył dzieło ogromne z porywającym dowcipem, 
mądrością i optymizmem. Zmarł 2. XI. 1950 r. 
w Ayot St. Lawrence. 

Scenę uznał za najlepszą platformę wypowiadania 
własnych poglądów. W swoich 53 utworach drama
tycznych doprowadził do perfekcji metodc; zapocząt
kowaną przez Ibsena, a polegającą na przeplataniu 
akcji dialogiem dyskusyjnym. W tych dramatach 
publicystycznych autor Pigmaliona wprowadził całe 
społeczeństwo jako odpowiedzialne za czyny jednostek. 
Stał się zatem nowatorem nie tylko formy ale i treści. 
Najciekawsze jego utwory dla teatru to: Szczygli 
zaulek (1892), Profesja pani Warren (1893), Zolnierz 
i bohater (1894), Kandyda (1895), Uczeń diabla (1897), 
Cezar i Kleopatra (1898), Czlowiek i nadczlowiek 
(1903), Major Barbara (1905), Androkles i lew (1912), 
Wielki kram (1929, światowa prapremiera w Teatrze 
Polskim. Warszawa), Sw. Joanna (1923), Nad przepaś
cią (1933), Genewa (1938), W zlotych czasach dobrego 
króla Karola (1939) i Biliony Buoyantów (1949). 

Bernarda Shawa, człowieka o wielkim intelekcie 
i takimż sercu, zawsze uczciwego. choć budzacego 
\\·ątpliwości, niEpokój i entuzjazm, nic można zamknąć 
w żadnym schemacie. Określa go cała twórczość. która 
i dziś nic przestaje budzić refleksji. niepokoić zawartą 
w niej pasją moralną, zachwycać niezniszczalnym 
humorem. opartym na mądrości i obserwacji natury 
ludzkiej. Ciągle innym, choć nieustannie poszukują
cym ukazuje nam się \\" swoich słowach autor Kwint
esencji ibsenizmu: 

... Jeśli o mnie chodzi, to wprost instynktownie ata
kuję każdą ideę, która jest w pelni dojrzala od lat 
dziesięciu, zwlaszcza jeśli ma ona pretensje, by sta
nowić podstawę calego spoleczeństwa ludzkiego. 

Mówię wam: jak dlugo w myśli mej rodzi się po
jęcie czegoś lepszego ode mnie, nie zaznam spokoj11, 
dopóki nie bede dążył do jego urzeczywistnienia lub 
utorowania dlań drogi. 

Redakcja programu: KRYSTYNA SZLAGA 
Układ graficzny: JANUSZ WARPECHOWSKI 
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