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BERNARD SHAW 

W
śród wielkich pisarzy świata cywilizowanego Bernard 
Shaw zajmuje pozycję szczególną. Szczególną dlatego, 
że jego indywidualność, charakter, temperament, sposób 

życia, szczegóły działalności pozaartystycznej pochłaniają 

uwagę krytyków i publiczności tak bardzo, że jego twórczość 
dramatopisarska roztapia się w nich i stawia opór próbom 
wyosobnienia. Shaw-polityk, Shaw-filozof, prorok i moralista, 
Shaw-publicysta, krytyk, reformator, Shaw-dziwak, oryginał, 
żartowniś, wesołek - to wszystko osobistości tak barwne, 
niezwykłe i urzekające, że Shaw-artysta mógłby zginąć 

wśród nich niepostrzeżenie, gdyby nie to, że jego dzieła są 

bardziej jeszcze urzekające, jeszcze barwniejsze i bardziej 
niezwykle; krótko mówiąc, są to dzieła genialnego artysty. (. .. ) 

Jego wszystkie sztuki są nasycone indywidualnością twór
cy, wypełnione nią po brzegi w sposób nie pozostawiający 
żadnych wątpliwości, że tu oto przemawia Bernard Shaw, 
prorok i wesołek upadającej wiktoriańskiej Anglii, dziwny, 
pełen sprzeczności geniusz - jak powiedziano o nim w dzie
więćdziesiątą rocznicę jego urodzin - „mistyk-ateista, fry
wolny fanatyk, rewolucyjny torys, ciężko pracujący milioner, 
sędziwy młodzieniec, żyjący mit". 

Przyznamy bezwzględnie, że był on wiel~im człowiekiem. 
Oddany swej pracy, nie zwracał nigdy uwagi na osobistą 

wygodę (zapewniły mu ją dopiero starania żony), na drobne 
przyjemności życia, na powodzenie i zaszczyty. Odrzucił na
grodę Nobla twierdząc, że pieniądze i reklama potrzebne 
są raczej młodym, nie znanym jeszcze pisarzom; odmówił 
przyjęcia tytułu szlacheckiego, okazawszy się tu bardziej 
logicznym od Partii Pracy, która będąc wówczas u władzy 
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chciała mu nadać ten tytuł w uznaniu jego zasług dla socja
lizmu. Orderu Zasługi również przyjąć nie chciał twierdząc, 
że sam już go sobie dawno przyznał. Konsekwencja tego po
stępowania przez cale życie była zadziwiająca. Nie obawiał 
się nigdy opinii publicznej i nie starał się jej przypodobać, 
robił dla niej ustępstwa tylko na początku swej kariery 
dramatopisarskiej, dla uzyskania posłuchu. 

W życiu i kontaktach osobistych był zawsze wielkodusz
ny, nigdy nie prowadził tego, co określa się potocznie jako 
„rozgrywki osobiste". Wynikało to zresztą z jego specyficz
nej struktury duchowej: poszczególnymi ludźmi, jednostkami 
interesował się Shaw bardzo słabo. Nigdy nie tęsknił do 
towarzystwa nawet bliskich sobie ludzi, nie przywiązywał 
się do nich i nie dbał o ich sympatię. Zapytany kiedyś, czy 
nie brak mu czasem starych przyjaciół, odpowiedział: „Nie 
brak mi nikogo prócz siebie samego" - mając na myśli 
siebie z dawnych, tak bardzo czynnych lat. 

Nie czując miłości nie czul też i nienawiści i nikomu 
osobistych krzywd i przykrości nie wyrządzał. Natomiast cala 
uczciwość jego artystycznej natury skupiała się na ideach 
i na zbiorowości: ludzkość, społeczeństwo, naród, klasa -
to były dla niego zjawiska bardziej realne, bliskie i żywe 
niż jednostki. Tu umiał kochać i nienawidzić, bronić i zwal
czać z namiętnością, która kazała mu narażać się na wro
gość i obelgi, pracować po szesnaście godzin na dobę, nie 
myśleć o głodzie, o zmęczeniu, o chorobie. Siedemdziesiąt 
lat zacieklej, nieegoistycznej pracy, siedemdziesiąt lat nie
ustępliwej walki, siedemdziesiąt lat tworzenia - tego nie 
sprawiłaby żadna „ziemska" kochanka. ( ... ) 

J. B. Priestley mówi o intelektualizmie Bernard Shaw: 
„To prawda, że często przybiera pozę rozmyślnego chłodu, 
mrożącej surowości, lecz według mego mniemania jest to po 
prostu szarżowana gra roli charakterystycznej, przybranej 
jako protest przeciw wczesno-dublińsko-operowemu otocze
niu, a potem przeciw wiktoriańskiej czułostkowości i tępocie". 
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Jest wiele słuszności w tych słowach; niewątpliwie wszy
stkie role Shawa były - i to mocno - szarżowane; progra
mowość tej antyemocjonalnej postawy jest oczywista. Ale 
intelektualizm Shawa ma podłoże głębsze i bardziej złożony 
charakter. Nie jest on bynajmniej zbanalizowanym „zimnym 
intelektualistą"; rozum, intelekt jest dla niego namiętnością 
(a passion), wierzy w potęgę rozumu, w jego dobroczynne 
działanie, w to, że świat może urządzić tylko homo sapiens. 
Uczucia - pochodne instynktu zalicza do „niższych", zwie
rzęcych pozostałości w psychice człowieka, a tylko rozumna 
świadomość, zdolność abstrahowania jako wyższy etap roz
woju ewolucji przystoi człowiekowi cywilizowanemu. Nie 
spostrzegł się, że ta płomiena gloryfikacja intelektu, która 
kazała mu zlekceważyć moc uczuć i impulsów racjonalnych, 
leżących u podstaw największych czynów dłoni i myśli czło
wieka, była u niego taką samą irracjonalną namiętnością. 
Shaw nie chciał widzieć ogromnej siły motorycznej uczucia, 
ale jego apoteoza intelektualizmu ma wszelkie cechy grande 
passion - jej skupione, potężne dążenie po wytyczonej linii, 
gwałtowność i agresywność w ataku i w obronie. Argumen
tacja Shawa, jego konstrukcje myślowe, budzą nie zimną 
aprobatę lub niechęć, ale zachwyt i entuzjazm lub nienawiść 
i wrogość, pobudzoną nie tylko przez walory stylistyczne 
dialogu, lecz także przez pasję, potężną energię, wiarę 
w głoszone prawdy, zapał i ogromną wolę przeprowadzenia 
ich w życiu. 

Intelektualizm wielostronnie zaważył na konstrukcji dra
matu shaviańskiego. 

Pierwszą konsekwencją tego stanowiska jest fakt, że 
dramat ten jest dramatem nie działań, lecz idei. Konflikty 
indywidualnych ludzkich namiętności zastąpione zostały 
przez konflikty idei i koncepcji, akcja materialna nikła, 
często nieskoordynowana i przypadkowa, podporządkowana 
akcji intelektualnej, wymagającej dla celów ilustracyjnych 
szeregu „luźnych" z punktu widzenia zdarzeniowości epizo-
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dów, a działanie i czyny mniejsze mają znaczenie niż posta
wa, słowo, gest, które wyjaśniają pobudki czynów i ich sens 

ideologiczny. 
Dalej, konflikty dramatyczne mają czasem w wyniku ich 

przeintelektualizowania charakter nieco sztuczny, „naciąg
nięty", są trudne do rozstrzygnięcia i niejednoznaczne w swej 

wymowie. 
Bohaterowie pozytywni są z reguły intelektualistami, 

gardzą uczuciem i na wszystkie sprawy zapatrują się nader 
rozsądnie. Często konstrukcja charakterów jest mało prze
konywająca, trochę dziwaczna. Wielki kłopot sprawia kry
tykm fakt, że większość tych charakterów, mimo wszelkich 
danych po temu, żeby tworzyć sylwetki płaskie i martwe, 
jest naprawdę, wbrew konwencjom sztuki, interesująca 
i rzeczywista. Krytycy dzielą się przeważnie na dwa obozy: 
jedni twierdzą, że dany charakter „żyje'', inni, że „nie żyje". 
Wchodzi tu w grę duże zautonomizowanie wartości arty
styczno-językowych, które u Shawa działają zawsze spraw
nie, naśladując łudząco prawidziwość mowy potocznej, mimo 
że motywacja psychologiczna, jak i zawartość ideologiczna 
są czasem niezadowalające. 

Bardzo widoczną konsekwencją intelektualistycznego uj
mowania życia jest eliminacja motywów miłości, zwłaszcza 
romantycznej. Shaw zajmuje się często problemami płci 
i małżeństwa, lecz traktuje je zawsze z dystansu świadomej 
koncepcji wyprowadzającej instynkt płciowy z zamiarów 
ewolucyjnych Life Force i odpowiednio do tego kształtuje 
akcję. 

Dramat Bernarda Shaw, Łódź 1957 



Witold Ostrowski 

SHAW SHAWIANIZN I TEATR 

George Bernard Shaw urodził się w roku 1856. W tym 
samym roku urodził się Oskar Wilde, w następnym 

Józef Conrad. Autor Wyspy skarbów - Robert L. 
Stevenson był od Shaw!ł sześć lat starszy. Pisarzy tych, wraz 
z młodszymi od nich: Wellsem, Kiplingiem i Chestertonem 
zaliczamy do przeszłości, nieraz dawnej przeszłości. Jeśli te~ 
sam los nie spotkał Bernarda Shawa, zawdzięcza to tylko 
temu, że udało mu się przeżyć przeszło połowę naszego 
wieku. 

Ale jego wielka twórczość skończyła się na Swiętej Joan
nie w roku 1923. Najlepsze zaś sztuki przypadły na kilka 
lat grupujących się po tej i po tamtej stronie daty 1900. 
Dzięki nim i olbrzymiemu ich oddziaływaniu na teatr i spo
łeczeństwo Shaw stał się jedną z czołowych postaci w dzie
jach nowczesnej literatury angielskiej. 

Shaw urodził się w Irlandii, w protestanckiej rodzinie 
małomieszczańskiej, której otoczenie, tradycje i warunki 
życia zostawiły trwałe ślady w jego sposobie żyćia i my
ślenia. Ciasny irlandzki kalwinizm pobudził go do buntu 
przeciw wszelkiemu chrześcijaństwu, ale i nauczył bez
względnej, chłodnej prawości moralnej - shawowskiego 
purytanizmu. Drugą pozostałością kalwińską był u Shava 
jego racjonalizm. Na fanatyczny nacjonalizm irlandzki Shaw 
odpowiedział internacjonalizmem, na biedę w domu (ojciec 
był fantastycznie niepraktyczny) zareagował pragnieniem 
stabilizacji gospodarczej, które doprowadziło go do socja
lizmu. Wódce (do której jego ojciec miał pewną słabość) 

przeciwstawił abstynencję i pogardę dla mięsa. z domu tak
że wyniósł zainteresowanie muzyką. 
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Z takim posagiem intelektualnym i moralnym, z dość 

szczupłym wykształceniem, Shaw wyruszył w 1876 do Lon
dynu, aby nigdy nie wrócić do ojczyzny. Najpierw próbował 
pisać powieści - bez powodzenia. W latach osiemdziesiątych 
został członkiem, a później podporą Towarzystwa Fabiań
skiego i ewolucyjnych socjalistów. Chudy, wysoki, z roz
wianą rudą brodą, wygłaszał dowcipne i gwałtowne mowy 
na wiecach ulicznych. Czytał Marksa, Nietzschego, angiel
skiego sceptyka S. Butlera oraz Ibsena. Z wrodzonej prze
kory, z atmosfery organizującego się wtedy ruchu robotni
czego, z dzieł przeczytanych powstała skomplikowana, nie 
zawsze wewnętrznie zgodna, mieszanina filozoficzna, którą 

sam Shaw nazwał później - shawianizmem. 
Shawianizm jest ideologią zbyt skomplikowaną i indy

widualną, by łatwo go było wyłożyć. Shaw wierzył, że 

zasadą wszelkiego życia jest Siła Życiowa (Life-Force), 
która rozwija się w coraz to doskonalsze formy. Ten rozwój 
- to Twórcza Ewolucja kierowana nie wpływem warunków 
jak u Darwina, lecz wolą istot. Człowiek jest najwyższym 
wyrazem doskonalącej się Siły Życiowej, ale jest niedosko
nały. Musi chcieć stać się Nadczłowiekiem. 

Droga do „nadczłowieczeństwa" (zapożyczonego od Nietz
schego) prowadzi przez dobór naturalny rodziców, wycho
wanych w zdrowych warunkach, oraz przez długowieczność, 
która daje doświadczenie i mądrość życiową. Aby zaś długo 
żyć, wystarczy chcieć - twierdzi Shaw, dając siebie za 
przykład. Oczywiście warunki rozwoju jednostki, umożli

wiające jej osiągnięcie długowieczności, wymagają nowego 
ustroju, który zabezpieczyłby ją od wojny, głodu i ciemnoty. 
Ten ustrój - to socjalizm. 

Nie potrzeba dziś krytykować tego zlepku materializmu, 
panteizmu (Siła Życiowa według Shawa - to rodzaj Boga), 
nietzscheanizmu itp. Wystarczy powiedzieć, że system Shawa 
nie wytrzymuje krytyki naukowej i jest jako całość sprzecz
ny z katolicyzmem. Jakieś pojęcie o nim jest jednak po-
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trzebne dla zrozumienia sztuk Shawa, które stanowią wykład 
tej filozofii w zastosowaniu do konkretnych zagadnień spo
łecznych. Wartość i znaczenie Shawa nie polega na shawia
nizmie, lecz na jego postawie krytycznej wobec ówczesnych 
stosunków społecznych oraz na nowej i nowoczesnej kon
cepcji teatru, którą ugruntował w Anglii. 

Droga Bernarda Shawa do teatru była następująca: 

w czasie swej działalności politycznej i społecznej zarabiał' 
najpierw jako krytyk muzyczny, a potem teatralny. W roku 
1892 przeszedł do twórczości dramatycznej. Pierwszym jego 
dramatem była znana polskiej publiczności sędziwa sztuka 
Widower's Houses (Szczygii zaułek). Niedługo po niej po
wstała Mrs. Warren's Proffession (Profesja pani Warren). 
Te „nieprzyjemne", jak je autor nazwał, sztuki poruszyły 
przeszło pół wieku temu najbardziej palące i drażliwe kwe
stie społeczne. Po tym ataku na ustrój kapitalistyczny na
stąpił atak na idealizację wojny: The Arms and the Man 
(Zolnierz i bohater), rozprawa z pojęciem „słabej płci nie
wieściej" (Candida) i z purytanizmem, który Chesterton na
zwał kultem szatana, The Devii's Disciple (Uczeń diabla). 
Caesar and Cleopatra i Man and Superman (Czlowiek i nad
człowiek) podjęły zagadnienie zagadnienie „nadczłowieka" 

- w historii i na tle ewolucji. Ostatnia z wymienionych 
sztuk - to jedna z syntez shawianizmu na początku XX 
wieku. Po niej z najbardziej znanych i cenionych należy 

wymienić Pygmaliona - komedię-przypowieść o wykształ
ceniu i wychowaniu. 

Po pierwszej wojnie światowej Shaw wydał nową syn
tezę shawianizmu - cykl sztuk, stanowiących „pięcioksiąg 
metabiologiczny" pt. Back to Methuselah (Z powrotem do 
Matuzala). W 1923 roku ukazała się Swięta Joanna, może 
największa i najbardziej ludzka ze sztuk Shawa, w której 
starał się przedstawić tragizm postaci świętej na tle epoki. 
W sztuce tej widać wysiłek Shawa, by zrozumieć istotę ko-
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ścioła katolickiego, bez dostatecznego jednak do tego przy
gotowania. 

Po Swiętej Joannie Shaw nie napisał już nic naprawdę 
wielkiego. Najważniejsza jego twórczość należy do przeło

mu wieku XIX i XX. 
Trzydzieści przeszło sztuk Shawa wniosło do teatru coś 

nowego. Jeśli chodzi o treść, znaczenie Shawa polega na 
tym, że konsekwentnie i z nadzwyczajnym dynamizmem 
zaprzągł teatr do służby społecznej. Każda jego sztuka 
wywoływała poruszenie opinii, poddanie ustalonych poglą
dów pod dyskusję, obudzenie krytycyzmu względem współ
czesności. Ugruntowanie dramatu idei i dramatu społecznego 
- to jego dzieło. 

Jeśli chodzi o formę, znaczenie Shawa polega na ugrun
towaniu realizmu w teatrze i na doskonałej technice dra
matycznej. Gdy Shaw wprowadzał na scenę współczesne 

problemy, czynił to na tle nowych dekoracji i za pomocą 
nowego dialogu. Gabinet dentystyczny lub ulica w ulewnym 
deszczu na scenie, kwiaciarka mówiąca uliczną gwarą - to 
były rzeczy nowe, niespodziewane. Dialog Shawa, żywy 

i dowcipny, pozwalał mu nie nudzić widza nawet wtedy, 
gdy sztuka polegała prawie wyłącznie na rozmowie. Dzięki 
niemu Shaw pozwalał sobie czasem na karkołomne ekspery
menty techniczne. 

O jednej jeszcze właściwości dramatu Shawa należy 

wspomnieć. Podobnie jak jego przyjaciel i przeciwnik ideo_ 
wy Chesterton, Shaw mówił i pisał o rzeczach poważnych 
zawsze dowcipnie i wesoło. Skutek tego był dwojaki. Nigdy 
nie brak mu było publiczności, ale, z drugiej strony, pub
liczność często myślała, że ma do czynienia tylko z żartem. 
Uporczywie utrzymujące się określenie „genialny kpiarz" 
jest przykładem tego nieporozumienia. 

Ożeniwszy się bogato i zrobiwszy majątek na sztukach 
rozchwytywanych po całym świecie, Shaw osiadł w drugiej 
połowie swego długiego życia w wiejskiej willi w Ayot St. 
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Lawrence, nie przestając pisać. Tworzenie filmów z wła

snych sztuk · było drugim zajęciem sędziwego pisarza. 
W okresie międzywojennym zaznaczyło się u niego pewne 
osłabienie sił twórczych. Sztuki straciły trochę na drama
tyczności. Twórcze wywracanie pojęć ustępowało czasem 
mechanicznej przekorze. Przykładem ~ego była np. pochwa
ła najazdu włoskiego na Abisynię, wywołana głównie tym, 
że opinia angielska ten najazd potępiła. Anglicy nie brali 
jednak takich wystąpień do serca. 

Przeżywszy prawie dziewięćdziesiąt pięć lat, Shaw jako 
człowiek stał się szanowanym zabytkiem minionej epoki. 
Jako dramaturg długo żyć będzie w najlepszych swych 
dziełach. 
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Z PRZEDMOWY AUTORA 

Profesję pani Warren napisałem w r. 1894, aby zwrócić 
uwagę na fakt, że przyczyną prostytucji nie jest ani zniepra
wienie kobiet, ani wyuzdanie mężczyzn, lecz po prostu wy
zysk, niedocenianie pracy kobiet i przeciążanie ich w sposób 
tak haniebny, iż najuboższe wśród nich zmuszone są chwy
tać się nierządu, by się utrzymać przy życiu. Istotnie, wszy
stkie 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 wystę
pek opłacany jest znacznie hojniej. Żadna normalna kobieta 
nie zostałaby zawodową prostytuką, gdyby mogła zapewnić 
sobie byt uczciwym cnotliwym życiem, ani też nie wyszłaby 
za mąż dla pieniędzy, gdyby mogla pozwolić sobie na mał
żeństwo z miłości. ( ... ) 

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 despotyczną, a nawet ponadmo
narszą władzę nad naszymi teatrami, napiętnował natych
miast moją sztukę jako „niemoralną i z innych względów 
nieodpowiednią dla sceny". Zabroniono jej wystawienia, przy 
czym ja sam zostałem pośrednio napiętnowany, z moją wiel
ką szkodą, jako łobuz i autor pozbawiony wszelkich skrupu
łów. Prawda, że przeżyłem to zniesławienie i nie odczuwam 
wcale jego ujemnych skutków. Nie przeczę również, że scena 
nasza pod wodzą cenzury stała się wojnie tak wyuzdana, że 
interdykt rzucony na moją stosunkowo skromną sztukę stał 
się śmieszny do tego stopnia, iż musiano go odwołać. ( ... ) 
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W moim przekonaniu dzieło sztuki jest najsubtelniejszym, 
najbardziej urzekającym i najskuteczniejszym narzędziem mo
ralnej propagandy na świecie poza jednym wyjątkiem -
przykładu osobistego postępowania; co więcej, odrzucam na
wet i ten wyjątek na korzyść sztuki scenicznej, ponieważ 
działa ona ukazując przykłady osobistego postępowania 

w sposób zrozumiały i wzruszający tłumy ludzi nieuważnych 
i nierozważnych, którzy nie zastanawiają się nad życiem 

realnym. Podkreślałem już wielokrotnie, że wpływ teatru 
w Anglii przybiera tak poważne rozmiary, iż życie prywatne, 
religia, prawo, wiedza, polityka i moralność stają się coraz 
bardziej teatralne, podczas gdy sam teatr pozostaje niedo
stępny gloso w i zdrowego rozsądku, religii, wiedzy, po li 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 prze
konać nawet Londyn, by idąc - do teatru zabierał ze sobą 
sumienie i rozum zamiast zostawiać je w domu razem z mo
dlitewnikiem, jak to czyni obecnie. 



Antoni Słonimski 

O BERNARDZIE SHAW 

S
haw obalił kanony teatru dziewiętnastowiecznego, po
kazał, że słowo może zastąpić akcję. Wprowadził ele
menty dyskusji, potrafił dialogiem trzymać widza 

w napięciu, umiał rozśmieszyć salę żartem intelektualnym. 
Rewolucjonizm Shawa nie ogranicza się tylko do form sce
nicznych. Był socjalistą. Niebłahym jest fakt, że sprzymie
rzał się swym pisarstwem ze sprawą słuszną. Jednym z po
wodów jego popularności było to właśnie, co najbardziej 
zarzucano jego znakomitemu pisarstwu. Myślę o wszędzie 

obecnym dydaktyzmie jego sztuki, o pasji wychowawczej, 
o sile, z jaką rozbijał konwencje moralności burżuazyjnej. 

Nie łudźmy się jednak. Słuszność jego postawy, śmiałość 

walki z obłudą nie obroniłaby go przed zapomnieniem. Prze
trwał i długo jeszcze utrzyma się na deskach scenicznych 
budząc swym rozumem, wdziękiem i dowcipem wdzięczność 
widzów teatralnych, nie tylko dlatego, że służył sprawie 
ludzkiej, ale przede wszystkiem dlatego, że pisarstwo jego 
miało siłę twórczą. A obcowanie z autentyczną siłą kreującą, 
z wielkim pisarstwem, bez względu na zmiany, jakie czas 
przynosi, zawsze nas pociąga i czaruje. 
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W REPERTUARZE 

TEATR POLSKI 

Zofia Nałkowska 
GRANICA 

Marin Sorescu 
ŻRÓDLO 

K. Krumlowski i L. Schiller 
KRÓLOWA PRZEDMIESCIA 

Krystyna Wodnicka 
CZARODZIEJSKIE KRZESIWO 

TEATR KAMERALNY 

Athol Fugard 
DZIEŃ DOBRY I DO WIDZENIA 

Edward Albee 
KTO SIĘ BOI WIRGINII WOOLF? 

Jarosław Abramow 
KLIK-KLAK 

SCENA 75 

Samuel Beckett 
KOŃCÓWKA 

Peter Handke 
PUBLICZNOSC ZWYMYSLANA 

W PRZYGOTOWANIU 

TEATR POLSKI 

Wiliam Szekspir 
RYSZARD II 

TEATR KAMERALNY 

Gabriela Zapolska 
SKIZ 
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Kierownik techniczny: 
PIOTR RZEPECKI 

Brygadier sceny: 
ANTONI KROLIK 

Oświetlenie: 

TEOFIL ŚWIĄTEK 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej: 
MODESTA WRÓBLEWSKA 

krawieckiej męskiej: 
WLADYSLA W KLIMASZEWSKI 

malarskiej : 
WLADYSLA W GACKI 

stolarskiej: 
ANTONI TROJANOWSKI 

fryzjerskiej: 
HELENA GLĘBOWSKA 

Akustyk: 
ZBIGNIEW FAC 

Rekwizytor: 
HIERONIM GUZEK 
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Bernard Shaw 

PROFESJA PANI WARREN 

Przekład: FLORIAN SOBIENIOWSKI 

Osoby : 

Pani Warren . 

Wiwia Warren . 
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George Crofts 

Pastor Samuel Gardner . 

Frank Gardner . 
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