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J WIESŁAW GOREClU. 

Proces Stef an ii .Maliczewskiej 

·wysoki Sądzie (czyli trybunale krytyków)! Panie przy
sięgłe i pnnowie przysięgli! (czyli publiczności teatralna). 

Oskarżam znaną wam Stefanię Maliczewską, mającą 
- lat 19 w tekście Zapolskiej a od 35-ciu lat ukazującej się 

z niezmiennym powodzeniem na wszystkich chyba drama
tycznych scenach Polski o beztalencie, pretensjonalność 
i błędne mniemanie o sobie, jakoby była zagadnieniem spo
łeczn)111. Nagromadził i sprecyzował powyższe zarzuty zna
komity krytyk i człowiek teatru w jednej osobie: Boy. Kto 
ciekawy, niechaj spojrzy_ do trzeciego wieczoru „Flirtu 
z Melpomeną". ,Znajdzie tam wnikliwą charakterystykę po
staci tytułowej, spokrewnionej i z 'Vładkl!-Aszantką Perzyń
skiego i Bronką Krzywoszewskiego i Kiki Picarda i Strzęp
kiem Niccodemi'ego. \V innym co prawda klimacie żyje 
Strzępek, w innym Stefka l\laliczcwska. Strzępek, bosy pod
lotek ugania po rozpalonym bruku Wiecznego Miasta. 
Panna l\.faliczewska w dziurawych bucikach przemyka się 
przez zadeszczone ulice lwowskie. Lecz i Strzępek i Stefka 
mają wspólną cechę a raczej wspólne cechy: naiwność. do
broć, wdzięk. Jeśli zaś idzie ~środki artystyczne, służące do 
odmalowania tych napoły kobiet, napo!)' dzieci, palmę 
pierwszeństwa przyzna najzagorzalszy sceptyk, tetryk i glę
dziarz stanowczo Zapolskiej. 

Proszę mi wybaczyć. Zamiast oskarżenia, poczynam wy
głaszać hymn pochwalny na cześć niezrównanego rzemiosła 
cenopisarskiego Zapolskiej. Udzielam sobie samemu suro

wej nagany. \Vracam do rzeczy. Postać Panny Mali.czew
skiej, chociąż nawiązującej łączność z teatralną publiczno
ścią już za pierwszym swym pojawieniem się, nie może 
liczyć na oddźwięk. Czymże bowiem jest ta cała .statystka 
teatralna, jeśli nie materiałem na Damę Kameliową i to 
w jakiej miniaturze? A już chyba, szanowni państwo minął 
bezpowrotnie okres, kiedy roztkliwialiśmy się losem boha
terki Dumasa. 

Czyż dzisiaj, w okresie burzy i naporu w dziedzinie 
sztuki, może nas ciekawić, zajmować, wzruszać curriculum 
vitae jednej z tysiąca dziewczyn, pragnącej zrobić karierę, 
jakimikolwiekbądź sposobami? Nie. Po trzykroć nie. Po tylu 
kataklizmach i wstrząsach, jakich doznaliźmy do syta, 
uwaga nasza zwrócona jest do nowego człowieka. Typ, 

w rodzaju panny Maliczewskiej, należy do minionej prze-
szłości. . 

Kończąc moją, chyba zwięzłą przem~\vę, ~on~agam się, 
jakkolwiek bez nadmiernego przekonama, zdJęcia „Panny 
i'.Ia1iczewskiej" z afisza i umieszczenia jej w lamusie 
teatralnym. 

, 
\Vysoki Sądzie... etc. . . 
Oskarżona Stefania Maliczewska wypowiada ~•<; \V na

stęp.ujących slowach, zwróconych do zamożnej m~~atki :_ 
„ ... pani miała posag, to pani miała ~a co ~{~tr,ic nwza, 

a ja biedusia nie miałam posagu, to mmc kup1h. 

Tak opowiada istota, zaliczona przez małomieszcza~stw? do_ ~rn~e
gorii upadłych kobi~. Oskarża ona t~m sa1'.1ym w,a:tmk1, um~n:ozlrw1a_
jące jej dźwignięcie się etyczne. Wma lczy częsc10~0 _w Ill~J sameJ, 
częściowo w otoczeniu. Tedy, gdyby inne było otoczeme, macze1 zaryso
wałaby się psychika i moralność bohaterki. D~wignią n:oralną ~la 
Stefki mogłaby się stać osoba Boguckiego. Ten Jednakze, Jest drugim 
wydaniem Dauma, Pstctyczniejszym. lecz równie bezlitosnym i bezdusz-
nym. . 

Beznadzięiność szamotania się Stefki w , nędzy zewnętrzn.eJ po~o
duje nędzę wewnętrzną. Trudno. Trze~a. byc nad~r uodpormoną Jed
nostką, aby mieć nadzieję, wbrew nadziei. I to moznaby nazwać często 
spotykanym pozytywem, drogą , negatywu. 

Skądinąd, pan prokurator, chcą~ i;iie chcąc, wtłoc~ył mi 
broń do ręki. llżywam jej skw;iph~Yie: Ot.o przyz1~aje pan 

I oskarżonej tak nieprzeparty atut, 1alum Jest wdz1ęk. Cz): 
mamy tak wiele postaci scenicznych, obdarzonych z ła~k1 
ich t;Yórców czy twórczy1i, wdzii;kiem '? Lecz sam wdzięk 
nie uniewinnia: przyznaję. . . 

Inny zarzut usłyszeliśmy tu, jak są~zr, ~ałkow1c1~ błędny. 
Określa się, może nadto apodyktyczme pannę Maliczewską, 
jako kohieciatko bez lalentu. A gdzież to Zapolska zaznacza· 
brak choćby "uzdolnień kapitalnej swej postaci? Nie sprawia 
ona wrażenia geniuszu, mają~ego się rozwin~ć na miarę 
Modrzejewskiej. Lecz może stać się, l?rzy usiln~·ch stara
niach pożyteczną pracownicą w zawodzie aktorsknn. Zapol
ska raczej pomija tę sprawę, dając pole do domysłu. 

Typ, w rodzaju panny Maliczewskiej, oby · nieaktu?_lny w dzisiejsz~j 
rzeczywistości, charakteryzuje znakomicie epokę se~e~Jl, epokę załgama 
moralnego, towarzyskiego i artystycznego pod meJednym względe1'.1: 
Uszyma wyobraźni 1słyszę następuj~ce zarzu~y: co, i:as _mogą obchodzie 
dzieje pospolitej statystki teatralne]? A otóz własme, ze ob~hodzą nas 
i to w niemałym stopniu. Dzisiaj, k-iedy sprawy _młode~o, i:aJmłodszego 
pokolenia aktorskiego zaprzątają uwagę :"szystk1ch m1łośmk.6w _teatru, 
•jakimże straszliwym memento, jaką dob~tną pr~estrogą st..:1e_ si~ syl~ 
wetka statystki, chórzystki i pretendentki do miana aktorki, w Jedne) 
osobie, Stefki Maliczcwskiej ... 

świetnie zauważył Boy, omawmJąc któreś z kolei przed
stawienie „Maliczewskiej : „ ... być kobietą, to nie synekura ... 



uczciwe kobiety rÓ'W'tJ'!ież walczą . Poleca tedy bohaterce 
arcydzieła Zapolskiej, aby walczyła o swoją przyszł11ść. 
W tej walce musimy my, tj. społeczeństwo dopomóc istt.tom 

, w rodzaju Maliczewskiej nie zdawkowym frazesem, nie 
klątwami i wymysłami, lecz uświadomieniem i - co tu 
<lufo mówić - umożliwieniem jakiej takiej wegetacji ma-
terialnej. _.., 

żąda pan prokurator złożenia „Panny MaJliczewskiej" 
ad acta. Odpowiem na to słowami Czachowskiego, zamie
szczonymi w jego „Obrazie współczesnym literatury ' pol
skiej": „Zapolska to jest najautentyczniejszy teatr euro-
pejski". · 

Tak pisze krytyk, bynajmniej nie skłonny do zachwytów 
i uniesień przy pierwszej lepszej sposobno ci. Z powyższym 
zdaniem solidaryzują się inni historycy teatru, solidaryzuje 
się niechybnie publiczność. Odwołując się do jej nieomyl
nego instynktu, co przekreślał zawsze Rostworowski, sta
wiam wniosek, aby oskarżoną Maliczewską zwolnić od winy 
i karY., tudzież przeprowadzić jej rehabilitację w całości. 

(Zmiana scenerii). Pokój dla obrad pewnego rodzaju sę
dziów przysięgłycłi. Atmosfera pełna napięcia. Maluczko, 
a dojdzie do obrachunków, nie tyłe fredrowskich, ile zapol
skich i to na sposób, przypominający reakcję publiczności 
przed wojną światową na pierwsze wykonanie „Pietrka" 
Strawińskiego. Wówczas to doszło do generalnej bójki na 
sali koncertowej, niczym w cudownym zakończeniu „Wa
riata i Zakonnicy", nieodżałowanego Witkacego. Z ogólnego · 
gwaru wystrzelają głosy: 

- Jak pan może jednym tchem z~stawiać „Pannę Mali
czewską" z „Małżeństwem Loli"? Odjąć koloryt miejscowy
i z farsy Zbierzchowskiego nic nie poz.ostanie a Maliczewska 
będzie nas zachwycała mistrzowskim dia1ogiem i zadziwia
jącym poplątaniem smutku z wesołością, zadumy z beztro
ską, zdemaskowaniem ludzkiego łajdactwa i mądrym pół
uśmiechem, jakim obdarza swe pozycje teatralne niezapom
niana autorka „Moralności pani . Dulskiej". 

- A właśnie. „Moralność pani Dulskiej" to rozumiem. 
Tam stanął pod pręgierze.ro kołh.fu, prawzór wszystkich dzi
siejszych rycerzy przemysłu, paskarzy, szabrowników. 

W tym widzę nieprzemijającą aktualność. Ale Mali
czewska? 

- W „Maliczewskiej" również klęskę ponosi kołtuneria. 
A przytem jest to jedna z nielicznych komedyj, ukazujących 
nam ·nawet nie kulisy, ale życie pQza obr<fbem samego bu
dynku teatralhego. Czy mamy sporo sztuk w takim zakresie? 

- Pewnie, że mruny: „Królewska rodzina", „Kean", 
a z polskich choćby „Aktorki". 

I 
\ 

~ Ale .która z nich ośmieli się stanąć bodaj w przybli
żeniu obok „Maliczewskiej"? 

- A ja wam znowu powiem, jak Ciekocki w „Przepió
reczce": „Choćbyście mi położyli głowę na pniu, nie odwo
łam mego zdania, że Zapolska wnosi nieprzemijące walory 
teatralne. Zapolska (która oby żyła wiecznie) żyje i będzie 
żyła po wieki nawet przez tak stosunkowo wątłe pozycje, 
jak „Kobieta bez skazy", ,;Małka Szwarcenkopf", a cóż do
piero dzięki swym czterem najcelniejszym osiągni~ciom: 
„Moralności pani Dulskiej", „Skizowi", „Ich czworgu" 
i „Pannie Maliczewskiej". 

- Zapolska - to przeżytek. Potrzebujemy nowego re
pertuaru. Co nas obchodzi fakt, ""Że jakaś tam krowienta 
teatralna marzy o miłości i o sukcesach na scenie? 

- Taki sam człowiek, jak każdy inny. 
- Mam wrażenie jakbym był w gmachu sądowym a nie 

w palarni teatralnej. 
- I słusznie. Bo odbywamy sąd nad „Maliczewską", po

dobnie, jak nad każdą sztuką, ukazaną na scenie. 
- Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 
- A cóż to? Nie wolno mi osądzić przedstawienia te-

atralnego? 
- Dzwonek. Chodźmy na trzeci akt. Tam jest ta roz

koszna scena Dauma z inhalatorem. 

W imieniu wysokiej sztuki polskiej: 
W sprawie „Panny Maliczewskiej" Zapolskiej zapadł na

stępujący wyrok: 
Ska~uje się powyższą „Pannę Maliczewską" na bezter

minowe przebywanie na wszystkich dramatycznych scenach 
polskich. 

Daum i daumlzm 
Przeciwnicy naturalizmu, jako jeden z a1·gumentów ·zda

niem ich najbardziej istotny, wysuwali zarzut, że natura
lizm to tylko grzebanie ~ię w pewnych sprawach wstydli
wych, tylko fotografowanie pewnych rzeczywistości. Tym
czasem, mówili, nie każda rzeczywistość nadaje si~ do 
wiek dzisiejszy, obciążony takimi czy innymi wadami, czer
jego. młodość, kto . formował jego serce i umysł. 

Lata, dzielące nas od czystego naturalizmu, zarówno po
wieściowego jak i scenicznego pokazały, że zarzut ten był 



i mylny i najzupełniej bezpodstawny. Utwory epoki natu
ralistycznej, odsłaniające dzisiejszemu czytelnikowi czy wi
dzowi teatralnemu rzcczvwist~ść, na wielu odcinkach dawno 
już niezwyciężoną, mają zgoła inną wartość: ukazują pra
źródła pewnych spraw i zagadniei1, wyjaśniają skąd czło-· 
wiek dzisiejszy, obciążony takimi czy innymi wadami, czer
pał swe natchnienia, w jakim środowisku kształtowała sig 
jego młodość, kto formował jego serce i umysł. 

„Panna Maliczewska" porusza zagadnienia pozornie dzi
siaj przebrzmiałe. życie erotyczne i seksualne już po pienv
szej wojnie świalowei uległo lak.im przemianom obyczajo
wym, że nie ma dziś mowy o Dalllnach, którzy mają utrzy
ma~ki, czy jak się to w czasach Zapolskiej mówiło metresy, 
ukrywane trwożnie przed tzw. opinią publiczną. Dzisiejsze 
panny· Maliczewskie bez trudu znajdujt~ platformę porozu
mienia sig z małżonkami pan9\'' Daumów, chudzą z nimi 
razem na dancingi, nawet razem wyjeżdżają na wypoczy
nek czy urlop. Ale nie o to chodzi. Sedno zagadnienia leży 
w tym, że Zapolska, jak może nikt w całej europejskiej 
literaturze dramatycznej, odsłoniła bez Teszty ohydę dau
rnizmu tak samo; jak w świetle niezwykle jaskrawym uka
zała ohydę dulszczyzny. Ten stosunek poważanego w mie
ście adwokata do ludzi, do świata, to arcybrutalne podcho
dzenie do wszystkiego, co nie ma pieniędzy, z bezgraniczn~'ln 
egoizmem, pozbawionym choćby cienia człowieczeństwa, to 
nieuświadamianie sobie, że się żyje w atmosferze kłamstwa, 
fałszu i obłudy, podchwycone i odmalowane zostało przez 
Zapolską z wnikliwością, którą śmiało określić można jako 
genialną. 

Może żaden z polskich utworów scenicznych nie ukazuje 
z taką jaskrawością zabójczego działania mieszczaństwa na 
wszystko, co tym mieszczaństwem nic jest. Praczka żelazna, 
która bez żadnych skrupułów · pośredniczy · w sprzedaży 
młodej dziewczyny staremu zwyrodnialcowi i bez skru
pułów przyjmuje za to pośrednictwo jakąś tam sumę, jest 
wiernym obrazem zatrutej atmosfery, płynącej od Daumów, 

· znieprawiającej wszystko i wszyslkich. Cóż dziwnego, że 
w atmosferze tej stoczy sig na dno upadku młoda dziew
czyna, której dobroczynne -panie, dyplomowane specjalistki 
od moralności. potrafią tylko dać puste, nie mające żad
nego pokrycia frazesy. 

Inaczej dzisiaj wyglądają Dau~nowie, inne są panny Ma
liczews1 ie. To prawda. Ale w mieszkaniach mieszczan, któ
rych Julian Tmvim nazwał kiedyś strasznymi, na starych 
pluszowych kanapach, wśród latarni nie trzepanych dywa
nów i chodników, żyją, bytują w dalszym ciągu synowie, 
wnukowie Daumów. Należą do różnych partyj politycznych 
i konfraternii, spełniają smniennie praktyki religijne, mają 

,.. 
' 
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pełne usta godności i honoru . Kiedy jednak przyjrZ)'lllY 
się im nieco bliżej, kie8y posiedzimy z nimi nieco dhlżej 
na plus~owych kanapkach, pod usychając)'llli z braku słońca 
i powiet1•za pahnami i kaktusami, zobaczymy, że mimo wo
jen i przewrotów, Damn i daumizm są w dalszym ciągu 
"Żywe, jeszcze w dalszym ciągu zatruwają atmosferę, wy
paczają, wykoślawiają dusze ludzkie. 

Skoro mowa o „Pannie Maliczewskiej'-' trudno jeszcze 
nie zwrócić uwagi, że to arcydzieło, w którym satyra nie jest 
tylko dowcipem dla dowcipu, lecz ma ostrze obyczajowo
społeczne, owiane jest mgiełką poetyczności. Maliczewska, 
tak samo, jak tak od niej różna i daleka Mela z „Moral
ności pani Dulskiej", wyrosła z mieszczańskiego błotka, nie 
mająca siły, aby się z niego wydostać, marzy jak dziecko 
o jakimś inn)'111 lepszym świecie, gdzie inni ludzie, nie 
Daumowie, którzy nawet jej nazwać nie umieją po imieniu, 
a tylko mówią: niech poda, niech usiądzie, niech sig zbliży, 
innym, naprawdę ludzkim pcsługują się językiem. 

Jak powiedzieliśmy, niGdobitki Damna i daumizmu po
kutują jeszcze wśród nas, mniej lub bardziej widoczne, 
mniej lub bardziej dostrzegalne. „Panna l\Ialiczewska" bu
dzi w nas nie tylko najgłębs,zą do nich odrazg. 'Vychodząc 
z teatru myślimy o tym, że bez pełnej likwidacji Da1una 
i daumizmu, dręczyć się bgdą w dalszym ciągu, wykośla
wiać i karłowacieć różne panny Maliczewskie i Michasiowc. 

Taki ·zdaniem naszym jest sens dzisiejszy i wydźwigk 
sztuki Zapolskiej. 

Jacek Friihliny. 
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