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„DZIOBEM PAZURAMI" 

Namiętny spór o wartość pisarstwa Gabrieli Zapolskiej, toczący 
się od chwili jej debiutu w r. 1885, był niewątpliwie spowodowany 
wagą społeczną poruszonych przez nią 51praw. W latach 80-tych ze
szłego stulecia, ki edy •powstaje pierwsza partia robotnicza, kiedy po
tężnieją strajki, część pisarzy w Polsce przechodzi na pozycje wsteczne 
pod wpływem lęku o burżuazyjny stan posiadania. :Z tego to obozu 
przede wszystkim spadł grad obelg i cierpkich uwag pod adresem 
pisarki, która już w pierwszej swej książce, zbiorze nowel Akwarele, 
kreśliła typowe „obrazki" z niepięknej ówczesnej rzeczywistości. Potem 
spotykała się Zapolska z lekceważeniem ze strony krytyków hołdują
cych antyrealistycznym prądom moderny. Ale wierna obranej za hasło 
życia dewizie Unguibus et rostro, walczyła wytrwale - istotnie „dzio
bem i •pazurami" - z fałszywą moralnością mieszczańską, „z obłudą 
zgniłą i szkodliwą". Zdobywała coraz więcej czytelników i widzów. 
Dziś w Polsce Ludowej utwory tej niestrudzonej bojowniczki o zdrowie 
moralne społeczeństwa znajdują ocenę najwłaściwszą. 

Na •puściznę l i teracką Gabrieli Zapolskiej ( 1860-1921) złożyły 

się obok sztuk również powieści: Kaśka Kariatyda, Przedpiekle, Anty
semitnik, Sezonowa miłość, O czym się nie mówi, Kobieta bez skazy, 
O czym się nawet myśleć nie chce i in. Lecz głównym żywiołem pisarki 
jest jednak teatr. Stwierdzono kiedyś, iż na całej przestrzeni znanej 
nam cywilizacji talent za.polskiej był jedynym w teatrze kobiecym talen
tem pisarskim wielkiej miary. Swoje wrodzone intuicyjne wyczucie sceny 
pogłębiła Gabriela Za.polska jako aktorka, recenzentka teatralna i kie
rowniczka szkoły dramatycznej. Do zerwania z konwencją sceniczną 
dopomogła jej kilkuletnia praca ( 1890- 95) w paryskim Theatre Libre 
Antoine'a, który wymagał, by aktorzy wygłaszali tekst wzorując się 

na mowie życia codziennego, by wszystkie pozy i ruchy na scenie miały 
realistyczne uzasadnienie. 
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Najbardziej dojrzale sztuki Zapolskiej powstały w fatach 1906-
1910. Razem z labusią, napisaną wcześniej, Moralność pani Dulskiej, 
Ich czworo i Panna Maliczewska stały się cennym wkładem w żelazny 
kapitał polskiego repertuaru. 

Prapremiera Panny Maliczewskiej odbyła się we Lwowie w dn . 
17.X.1910 r. Zaledwie w dwanaście dni później oglądał ją Kraków, 
na scenę warszawską dotarła jednak dopiero w r. 1912. Rzecz - jak 
kilka lat 1przedtem Moralnofr pani Dulskiej - godziła w brudny kram 
burżuazyjnych „przykazań moralnych". Z właściwą sobie precyzją 

ukazała Zapolska beznadziejną sytuację młodej proletariuszki, nie
fortunnej adeptki sztuki . Zastanawiano się nieraz nad tym, czy Stefka 
Maliczewska, statystka teatralna, ma talent. Wolno nam przypuścić, 

że go posiada , skoro tek~ temu nie przeczy. Ale cóż? Talent w ówczes
nym klimacie teatralnym lo była wartość, która mogła być zdyskon
towana tylko przy pomocy protekcji, a jaki był koszt „protegi" dla mło
dej kobiety - wiemy dobrze. Toteż działania otoczenia Stefki układają 
się we wspólny nurt: dążenie do wyzyskania jej młodości i urody. Jest 
to zresztą jedyny atut Maliczewskiej, który i ona sama pragnie wyko
rzystać. Posiadając w gruncie rzeczy czystość duszy, staje się łatwym 
łupem rozpustników w złudnej nadziei, że utorują jej drogę do lepszych 
ról. Motorem jej postępowania jest miłość teatru. 

Zapolska znała doskonale życie zakuli owe, nędzę debiutantek 
taką, że często „nie wiadomo było, co wienorem kupić: czy bułkę, czy 
naftę, aby się roli uczyć". Odtworzyła w Pannie Maliczewskiej obraz 
lego życia, co więcej - ukazała tutaj szerszy zasięg rozkładu moral
nego w ówczesnym społeczeństwie, rozkładu przenikającego z warstw 
górnych do dolnych. Któż bowiem deprawował żelazne, jeśli nie Dau
mowie i Bogaccy? Stosując w ·pracy nad sztuką wskazania Stanisław
skiego, zespół grający u nas Pannę Maliczewską założył przy rozpa
trywaniu „faktów pozascenicznych", iż rodzina, z której pochodziła 

żelazna, była typową rodziną proletariacką skazaną na nędzną wege

tację: ojciec - niewykwalifikowany robotnik, w domu - ciasnota, 
zimno, głód. Pozostaje skojarzyć skutki z przycżynami a wysnujemy 
wnioski potępiające ustrój, przy którym kobieta z ludu poniżyła się do 
tak haniebnych procederów, jakich się dopuszcza żelazna, aby zabez
pieczyć sobie choćby mizerne ~rodki egzystencji. 
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... „Moi starzy - powiada Filo Daum - to taka para Dulskich, 
że aż w nosie kręci". Widzimy z tej cytaty, że w ciągu paru lat, 
które dzieliły powstawanie Panny Maliczewskiej od prapremiery Mo
ralności pani Dulskiej, termin du Iszcz y z n a spopularyzował się 

tak dalece, że można było posługiwać się nim jako skr~tem myślowo
językowym. Dziś natomiast trzeba już wyjaśniać, że dulszczyzna, 
„tandeta życia wyniesiona do wyżyn dogmatu", polegała na stosowa
niu, utrwalaniu i propagowaniu specyficznej namiastki moralności, 

wyprodukowanej przez klasę, która nie zdobyła się na nienaganną 

przykładną moralność, do jakiej obowiązywało ją uprzywilejowane sta
nowisko w społeczeństwie. Kodeks moralny Dulskich i Daumów jest 
to pseudomoralność złożona z zasad konwencjonalnych służących do 
osła·niania przed „publiką" wszelakich bezeceństw i nieprawości. Kol
porterów tych swoistych haseł i przykazań charakteryzował niezmien
nie cynizm obok faryzeuszostwa, - a zwłaszcza obłuda. Daum deipra
wujący Stefkę wymaga od niej. by zachowywała się „z godnością". 

I tego gatunku moralność kolportują po suterenach Zela,znych pa.nie 
delegatki „towarzystwa podnoszenia kobiet", które zgodnie z Jego sta
tutem „wkraczają czynnie dopiero wtedy, gdy już dany osobnik wy
bitnie zeszedł z prawej drogi". Parawanik figurujący w sztuce urasta 
niejako do miary symbolu. 

Nązwisko Za1polskiej łączy się tradycyjnie z naturalizmem. Czy 
należy jednak wkładać wszystkie jej utwory do jednej szufladki? Na
turalizm, mający w końcu w. XIX elementy postępowe, degenerował 
się z biegiem czasu coraz więcej i dzisiaj termi·n brzmi całkiem ujemnie. 
Dziś wystrzegamy się tej odmiany naturalizmu, która, „zachowując 

technikę realistyczną, opisuje zjawiska niely1powe", w tym sensie, że 
opiera się na przeciętności statystycznej, a nie dostrzega Hnii rozwo
jowej naszego spoieczeństwa. Naturalistami są również ci, co przez 
nieudolność „fotografują" wycinki życia, podczas gdy życie powinno 
dostarczać artyście jedynie materiału, z którego trzeba wydobyć rze
czywistą prawdę sztuki. Zapolska grzeszyła nieraz brakiem selekcji 
! niedopracowaniem budowy utworu, lecz najcelniejsze jej sztuki, s•peł

niające postępową rolę Sipołeczną, wznoszą się do poziomu realizmu 
krytycznego. „Wstyd powiedzieć - pisał w jednej z recenzji Boy, -
ale ze wszystkich naszych współczesnych komediopisarzy, ta baba ma 
może najbardziej męski chwyt; ... najdalej posuniętą ekoinomię sce-
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nicznego wyrazu i gęstu. Od początku do końca każde słowo jest po
trzebne, każde jest na swoim miejscu, każde n i es i e". .. Zapolska 
posiadała w wysokim stopniu rozwiniętą umiejętność wnikliwego 
uogólnienia, typizacji rzeazywistości. W Pannie Maliczew$kiej, jak 
w Moralności pani Dulskiej, widzimy wzorową selekcję szczegółów 

i słusznie wysuwają najwybitniejsi nasi krytycy na czoło za let talentu 
Zapolskiej - dramatopisarki niezwykłą lap i darność powiedzeń, zdol
ność do syntezy, do dobrej konstrukcji, do zagęszczenia . S ą to cechy 
warsztatowe obce naturalizmowi, jak obce mu są postępowe zadania 
demaskatorskie. 

Nie można nazwać Zapolskiej pisarką społeczną w dzisiejszym 
znaczeniu słowa. Atakowała tylko, jak traf nie określono, s cho r ze
n i a społeczeństwa burżuazyjnego, a nie jego zasadnicze sprzeczności 
wewnętrzne . Nie rozumiała walki klasowej, nie wnikała w „mecha
nizm" ustroju kapitalistycznego. Ale utwory jej miały mocny ładunek 
krytyki obyczajowej. Była u nas pionierką w walce o racjonalne wy
chowanie młodzieży, o prawa niezamężnych matek i nieślubnych dzieci. 
Walczyła z uciemiężeniem kobiet, z uprzywilejowaniem mężczyzny. 

Pierwsza poruszyła wiele ważnych spraw, o których się nie mówiło, 
o których się nie chciało myśleć. 

Polska Ludowa oddała hołd bojowej pisarce wydając starannie jej 
arcydzieła. 

Maria Bechczyc-Rudniclw 
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