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Władysław K ra s nowłec ki

Edward Żytecki, reżyser

PANNA MALICZEWSKA
Sz tuka ta należy do żelaznego repertuaru naszych teatrów. Tłumaczy
to nie tylko niezwykłymi walorami scenicznymi utworu, ale jego problematyk;!. Zapolska był a pisarzem postępowym i walczyła zawzięcie o
miejsce ct ł owieka na z·iemi. Wartość wszystkich jej utworów polega na
tym, że poruszaj!! one w sposób niezwykle ostry wiele problemów społecz
nych, obyczajowych i zagadnień tzw. moralności . Osobliwości~ utworów
Zapolskiej jest unikanie tzw. mora ł u i jakby fotografowanie pewnych spraw
się
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a raczej sprawek ludzkich bez wypowiedzenia o nich ostatniego słowa.
Są. to niezwykle złośliwe przyłapywania in flagranti .takich czy.nów „o których się nie mówi". A jednak wywołuji! u widza reakcję. Bez moral•izatof6twa widzi on co jest moralne a co niemoralne, co dobre a co zle i to
jest właśnie zaleta utworów Zapolskiej, dziś już śmiało można powiedzieć:
genial.nych.
Powie ktoś, że taki utwór •jak „Panna Maliczewska" jest nieaktualny,
że sprawy poruszone w utworze straciły na swojej sile działania. Dz;iś nie
na tym polega atrakcja „Panny Maliczewskiej". jest to owo dziwne działanie perspektywy czasu, która na ten sam utwór każe patrzyć w miarę
oddalania ,;ię zawsze w inny sposób a rzecz przedstawi się coraz pięk
niejsza, zmienia~ą.ca barwy i kształty. Jakże inaczej przyjmowano .,Moralność ipani Dulskiej", „Pannę Maliczewską." na odległych prapremierach.
Wtedy było przerażenie, wstrząs, oburzenie a dziś już tylko szczery, beztroski śmiech. Jutro? Chyba satysfakcja, że kiedyś były takie potworne
czasy. Dziewczęta dobre, ładne, dziewczęta-ludzie będi! żyły pełnym życiem
i jeżel•i zechqi osią.gną.ć jakiś cel w życiu, osii!gną. go w zupełnie nmmalny
sposób. ·
„Panna Maliczewska" to już dziś tylko teatr. Wychodzą.c z przedstawienia oddychamy z ulgą., że tamte czasy są. poza nami i myślimy, że
jednak świat poszedł naprzód. Nawet w tej dziedzinie nie ma już „konfliktów" i to nam pozwala patrzeć na dzieło Zapolskiej bardzo spokojnie.
Bawimy się grą. cieni, bo postacie sztuki SlJ już tylko cieniami dawnej
przeszfości, cieniami które !Joiegdyś autorka stworzyła w pasji i nienawiści.
Które obrysowała w ostrych konturach a dziś zamieniło się to w bardzo
piękne dzieło sztuki. Straciło na ostrości, zaokq1gliło się i nabrało innych
aspektów.
Czy straciło na wartości? Myślę że nie st.racilo, bo każda sztuka z problemem, czy ideą. będzie zawsze nurtowała w taki czy inny &posób i zawsze
będzie prostowała charaktery. Zwła·szcza dziś, gdy funkcja sztuki została
wy.raźnie określona i to nie przez takich czy innych teoretyków, ale przez
samo życie. Człowiek staną.I bezradny w obliczu zniszczenia jakie się dokonało. Trzeba mu dopomóc do odnalezie.nia siebie. Teatr może tu spełnić
wiele i może sięgnać śmiało po Zapolską.. Tak jak wtedy, gdy żyła i nie
bala się opinii różnych pań Dulskich, tak ieraz teatr może podnieść walkę
o człowieka zagubionego w odmętach ZWl!łpienia.
A zresztlJ - niech ,rzecz mówi sama za siebie i gdy kurtyna się odsłoni...
Jan Brzoza
R 3064
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