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26 VII 1856 r. - urodził się w Dublinie George Ber· 
nard Shaw. Dzieciństwo i młodość 
spędza w Irlandii. 

1876 r. 
1884 r. 

1892 r. 

1894 r. 

1897 r. -
1898 r. 
1902 r. -

1904 r. 

1905 r. 

1913 r. 

G. B. Shaw przenosi się do Londynu 
jest współzałożycielem i aktywnym 
członkiem postępowej organizacji 
Fabian Society 

G. 8. Shaw pisze sz~ukę „Szczygli za· 
ułek" 

„Profesja -pani Warren", „Żołnierz i 
bohater" 
„Uczeń diabła" 

„Kandyda", „Cezar i Kleopatra" 
prapremiera „Profesji pani Warren" 
prapremiera polska „Profesji pani 
Warren" 

„Major Barbara" 
„Pigmalion" 

1923 r. „Święta Joanna" 
1925 r. - G. B. Shaw otrzymuje literacką na· 

grodę Nobla, 
2 XI 1950 r. - G. B. Shaw umiera w Ayot St. Lawrence. 

Z PRZEDMOWY AUTORA 
DO „PROf°ESJI PANI WARREN" 

„Profesję pani Warren" napisałem w r. 1894, aby 
zwrócić uwagę na fakt, że przyczyną prostytucji nie jest 
ani znieprawienie kobiet, ani wyuzdanie mężczyzn, lecz 
po prostu wyzysk niedocenianie pracy kobiet i prze· 
ciążanie ich w sposob 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 
to, co nazywamy cnotą, występuje w tak szerokiej skali 



jako zjawisko społeczne, to jedynie dlatego, że wy

stępek opłacany jest znacznie hojniej . Żadna normalna 
kob ieta nie zostałaby prostytutką zawodową, gdyby 
mogła zapewnić sobie byt uczciwym cno.tliwym życiem, 
ani też nie wyszłaby za mąż dla pieniędzy, gdyby mogła 
pozwolić sobie 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, zorganizowanym i prowa
dzonym, jak każdy inny, dla zysku kapitalistów; jest to 
handel bardzo zyskowny, zwłaszcza dla właścicieli nie
ruchomości wielkomiejskich - włączając w to nie
ruchomości kościelne - pobierających opłaty czyn
szowe z domów, w których się praktykuje ten proceder. 

Trudno było zrobić krok bardziej szkodliwy dla 
mojej dalszej kariery na samym jej wstępie. Oczywiście 
cenzor teatr;ilny, noszący u nas tytuł lorda szambelana, 
który mocą ustawy parlamentarnej ma despotyczną, a 
nawet ponadmonarszą władzę nad naszymi teatrami, 
napiętnował natychmiast moją sztukę jako „nie
moralną" i z innych względów nieodpowiednią dla 
sceny. 

Zabroniono jej wystawienia, przy· czym ja sam zo
stałem pośrednio napiętnowany, z moją wielką szkodą, 
jako łobuz i autor pozbawiony wszelkich skrupułów. 
Prawda, że przeżyłem to zniesławienie i nie odczuwam 

wcale jego ujemnych skutków_. Nie przeczę również, że 
sc,ena 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 . 
Przyznaję także, że moja k~riera jako rewolucyjnego 

krytyka naszych najbardziej szanowanych instytucji 
społecznych utrzymywała mnie w stanie ciągłych i tak 
ciężkich zatargów z cenzurą, iż dolanie przez lorda 
szambelana jeszcze jednego kubła wrzątku wywarło na 
m~ie zbyt słabe wrażenie, żebym miał rościć sobie 
pretensje do jakiegoś współczucia, zwłaszcza, że sztuka 
wzmocniła bardzo wydatnie moją reputację wśród 

poważnych czytelników. 

Poza tym w r. 1894 przeciętny teatr o założeniach 
handlowych niewiele by mnie interesował, niezależnie 
od istnienia lorda szambelana. Mimo to wszystko 
wyrządzona mi krzywda, obecnie uznana za bezprawie, 
była poważna i istotna, a krzywda wyrządzona społe

czeństwu jeszcze większa. 
Kiedy bowiem handel żywym towarem, jak nazwano 

później profesję pani Warren, stał się przedmiotem 
debaty ustawodawczej, parlament zdobył się jedynie na 
ustawę, według której mężczyźni pasożytujący na 
procederze prostytutek 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 sprawie lepiej poinformowani - ponosiła cenzura. 
(„.) 

Nareszcie, i to zaledwie z ośmioletnim opóźnieniem, 
odegrano na scenie „Profesję pani Warren", a ja, 
podobnie jak Ibsen, triumfując, bawiłem się faktem, że 
wszystkich krytyków londyńskich - wyjąwszy najtęższe 

głowy spośród nich - wytrąciłem całkowicie z równo
wagi niezbędnej w wykonywaniu ich zawodu. 

Żaden z autorów, którzy zaznali upajającej radości, 
jaką daje wprowadzenie prasy w stan histerycznej 
wrzawy pełnej protestów, moralnej paniki, mimo
wolnego, a zapamiętałego przyznawania się do winy, w 
ów stan wzburzonego sumienia, w którym zdolność 

rozróżniania między dziełem sztuki na scenie, a rzeczy
wistym życiem widza ulegnie przytępieniu i stłumieniu 
- żaden z takich autorów nie będzie nigdy dbał o 

streotypowe komplementy, którymi dzienniki darzą 

każdą farsę k.Jb melodramat grany z powodzeniem (.„) 

To prawda, że w „Profesji pani Warren" całe społe
czeństwo, a nie jakaś jednostka jest czarnym charak
terem sztuki, lecz z tego wynika, że ludzie, którzy czują 
się nią dotknięci, są wszyscy szermierzami społecznymi . 

Ich pełnomocnictwa należy zbadać jak najstaranniej. 

Piccard's Cottage. Styczeń 1902. 



25 lat 
Państvvovvego 
Teatru · 
Ziemi ~ódzkiej 

1. A. Frec;Jro, „Damy 1 hu.zary" - Scena zbiorowa 

2 S. Żeromski „Grzech" - (od lewej) Jadwiga Derżyńska, 
Henryk Dudziński, Zbigniew Szymczak 

3. E. Szigligetti „Serce nie sługa" - (od lewej) Zb1gn1ew Barto
szek, Irena Oganowska, Janusz Pniewski, Renata Kress, 
Kazimierz Jaworski 

4. Mass, Czerwiński „Kocham, kocham" - od lewej) Barbara 
Olszańska, Stefan Kwiatkowski, Wiesława Grochowska 

5. Al. Fredro „Zemsta" - Henryk Dudziński, Danuta Cwyna
równa 



6. T. Kożusznik „Kocha, lubi, szanuje" - Lech Wojciechowski, 
Leokadia Jurdzińska 

7. J. Słowacki „Balladyna" - (od lewej) Maria Lelska, Tadeusz 
Kożusznik, Wiesława Grochowska, Edward Łowicki 
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Scenografia: 

Sztuka w czterech aktach 

-DANUTACWYNARÓWNA 
- BARBARA DZIDO-LE LIŃSKA 
- WŁODZIMIERZ TYMPALSKI 
- REMIGIUSZ ROGACKI 
- BOGUSŁAW MARCZAK 
- HENRYK DUDZIŃSKI 

Reżyseria: 

WOJCłECH ZIELEZIŃSKI ROMUALD SZEJD 

Asystent reżysera: 

WŁODZIMIERł TYMPALSKI 

Szósta premiera sezonu 1975/76 



8. W. Szekspir „Poskromienie złośnicy" - (od lewej) Tadeusz 
Kożusznik, Wiesława Grochowska, Edward Łowicki, 

Danuta Cwynarówna. Tadeusz Trygubowic„ 

9. M. Szołochow „Los człowieka" - Scena zbiorowa 

10. Fr. Zabłocki „Fircyk w zalotach" - (od lewej)Barbara 
Olszańska Włodzimierz Tympalski, Andrzej Jurczak 



11. J. Słowacki „Kordian" - (od lewej) Remigiusz Rogacki, 

Włodzimierz Tympalski 

12. G. Brun.o „Rogacz mimo woli" - Scena zbiorowa 

13. St. Wyspiański „Wyzwolenie" - Scena zbiorowa 

14. H. Zinner „Diabelski krąg" - Scena zbiorowa 



15. A. Łunaczarski „Don Kichot wyzwolony" - (od lewej) 
Tadeusz Teodorczyk, Kazimierz Jaworski 

16. J. Andrzejewski „Popiół i diament" - Scena zbiorowa 

' 

17. J. Wawrzak „Linia" - (od lewej): Piotr Stefaniak, 
Włodzimierz Tympalski 

18. K. Zalewski „Przed ślubem" - Maria Niedźwiecka, Bogdan 
Juszczyk 



19„ S. Żeromski „Ludzie bezdomni" - Andrzej Błaszczyk. 
Maria Niedźwiecka 

20. I. Bukov&n „Serce Lu1g1ego" - (od lewej) Zbigniew Bielski, 
Jerzy Jończyk 

21. J. Słowacki „Maria Stuart" - (od lewej) Zbigniew Bielski , 
Barbara Dzido-Lelińska, Tomasz Karasiński 

22. B Czerw1ensK1 „ N1ewotniK" - Scena zbiorowa 

23. A t. Wamp1łow „11ozsta111e 
Marczak, Ewa Jagiełło 

w o.;.<erwcu" - Bogusław 



24. T Rittner 
Kazimierz 
Bielski 

Ceno 3 zł 

„Prawdziwa miłość Eumenesa" - (od lewej) 
Jaworski. Barbara Ozido- Lelińska Zb1qniew 
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