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KOMEDIOWY ZAPOLSKIEJ

Wrogiem pani Dulskiej jest przygoda. Przygoda
więc
coś, co jest niespodzianką i zaskoczeniem, coś nieobliczalnego,
co zmusiłoby do nieprzewidzianych czynów, decyzji, co mogłoby
zachwiać ustabilizowaną egzystencję . Przygodę nie tylko
swoją tropi ona i ściga, wietrzy za jej niebezpieczną obecnością, drży na myśl, że mógłby ją przeżyć jej syn, mąż, jej
tyle kłopotu prżynoszące córki. Pani Dulska mieści się cała
w dążeniu do zatrzymania biegu świata, nie tylko w szerokim,
historycznym sensie tego słowa. Niebezpieczna jest dla niej
każda zbyt swobodna namiętność, skłonność, nawet zachcianka.
Wszystko, co żywe, jest w jej oczach nieprzyzwoite. Wszystko,
co naturalne, jest poza skalą jej odczuwania. Pani Dulska jest
konwencjonalna ze strachu przed przygodą . Wszystko, czym
żyje, ma kształty spłaszczone, żadnej ambicji, żadnej wielkości.
Świat jej jest bardzo wąski i ograniczony, a jednak o całość
tego małego świata lęka się nieustannie i drży i dla uratowania, ba! - dla nienaruszania tego lichego świata gotowa jest
na każdy kompromis.
Zapolska toczy nieustanną walkę ze światem pani Dulskiej .
Jest niestety wiele ironicznej prawdy w powiedzeniu, że mamy
takich wrogów, na jaik:ich nas stać. Bo autorka doskonałych
i ogromnie przez teatralną publiczność lubianych komedii bardzo chciałaby swoich bohaterów ośmieszyć, spojrzeć na nich
z lekceważącego dystansu, a przynajmniej ukazać ich ograniczenie, ich głupotę (Ich czworo nazwała „tragedią ludzi głu
pich"), ich swoistą słabość i nieszkodliwość. Och, daleka była

od ich demonizowania, chciała widwwl. przede wszystkim powiedzieć, że to ludzie mali i ograniczeni. Miała po temu wśród
innych także osobiste powody i wiele z przewijających się w jej
komediach k-0biet, tych potępionych w rezultacie miłosnego
skandalu, tych napiętnowanych przez drobnomieszczańską opinię, zdaje się nosić jej własne rysy. To też pragnienie pogardy
zdaje się często prowadzić jej pióro. Zapolska pragnie ów świat
pokazać we wszystkich jego podłościach, pragnie go skompromitować wraz z jego moralnością. Ale opisawszy go sama
mu jednocześnie uległa.
Uległa już w tym znaczeniu, że z tej walki uczyniła ideę
swej twórczości. Swiat drobnomieszczański pokonał ją, bo narzucił jej swoje przeżycia, swoje sprawy, swój zakres odczuć
i ocen. Granice jeg-0 stają Siię i jej granicami. Wrogiem pani
Dulskiej jest przygoda, więc przygodę właśnie będzie Zapolska
apoteowwać, podnosić jej znaczenie, a nawet w niej szukać
będzie wyzwolenia. Pisarka przejąwszy miary tego świata,
uczyniła je głównym materiałem kompromitacji. Z autentyczną
pasją, z namiętną przekorą tym miarom będzie zaprzeczać i pokazywać, że żyć można tylko wbrew nim. Tylko ci ludzie zdobywają aprobatę autorki, którzy z Dulszczyzną próbują w jakiś sposób zerwać, próba przeciwstawienia się jest dla niej
równ-0znaczna ze zdobyciem ludzkiej godności. Ale sprzeciw ten
umie sobie autorka wyobrazić tylko na miarę pojęć, które zwalczała . Wszyscy jej „pozytywni bohaterowie" tęsknią do wyzwolenia i wszyscy wyzwolenie to umieją sobie wyobrazić w kategorlach romansu, małżeństwa ze służącą, rozwodu z legalną
żoną w imię szczerości uczuć. Potężne być musiały dla pisarki
te miary, jeśli tyle wysiłku włożyła w ich kompromitację.
I cóżby się stało, gdyby tak Zbyszko Dulski ożenił się z uwiedzioną służącą? W tym właśnie momencie, w którym gest swój
potraktował jako symbol buntu ugrzązł naprawd ę w wyobrażeniach i miarach tego świata. Jeśli życie środowisk artystycznych będzie dla Dulskich symbolem szczególnie nieb ezpiecznego zepsucia, to Zapolska· napisze właśnie w Sezonowej
miłości, że tylko w tym środowisku życie może być piękn e
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i swobodne. A przecież dla niej samej wcale takim nie było.
Przekora wobec pojęć drobnomieszczańskich poprowadzi Zap-0lską do niejednej tego rodzaju idealizacji.
_,.
Sztuka Panna Malicz ewska mieści w sobie bez wątpienia
sporo tego ładunku przekmy. Ideały światka Dulskich przedstawione tu z ironicznie poprzestawianymi ocenami. Dostojny
ojciec rodziny, ·otoczony szacunkiem żony i syna, okazuje na
scenie oburzający brak najprostszych ludzkich .odruchów, jest
wobec bohaterki wyniosły, zimny i bezwzględny. Doprawdy
wierzyć się nie chce, że ta młoda dziewczyna musiała mu się
jednakże choć trochę podobać .. . W powieściach Balzaca tylko
w podobnie zakonspirowanych mieszkankach zakwitała prawdziwa miłość, u Zapolskiej jest to jeszcze jedno miejsce, w którym znienawidzony drobnomieszczuch demonstruj~ , ~r~e
w obłudzie prawdziwe cechy sw-0jego charakteru. Milosc? Nie
ma tu mowy .o szczerych uczuciach. Starszy pan zaspakaja
w mieszkaniu Stefki swoje niższego rzędu potrzeby i skłon
ności, aparat inhalacyjny ustawiony na scenie aluzyjnie o tym
przypomina.
Ale w postaci Dauma dostrzec m-0żna jeszcze jeden rys,
który w urzędniczej świadom-0ści, jakich mnóstwo Zapolska
pokazywała, jest nowością . Daum przychodzi do Stefki także
dlatego, że chce być czasem zły. Wieczna przyzwoitość w domu
i w sądzie szuka swej złej przeciwwagi, Daum ma poza swą
urzędniczą maską jeszcze coś innego ludziom d.o okazania. Daum
chce tu być tyrański, okrutny i wymagający. Urzędnik sądowy
ma swoje złe potrzeby, które także domagają się zaspokojenia.
Kiedy jednakże na scenie pojawia się syn - znika to wszystko,
skandaliczne projekty Fila porządkują bardzo szybko zaburzenia przyzwoitości, stary Daum zamienia się z zimnego i wymagającego starca w znękanego ojca.
Podobnie gwałtowne metamorfozy - to zresztą ulubiony
chwyt sceniczny Zapolskiej. Jej postacie ciągle chciałyby się
wydać inne, niż są w istocie, każda osoba, która wchodzi na
scenę, zmusza pozostałe d.o szybkiej zmiany maski. Ale Daum
~est w obu wersjach prawdziwy. Jest autentyczny jako okrutny
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„opiekun" Stefki i jest autentyczny jako nieszczęśliwy ojciec.
To jedna z ciekawszych postaci w dorobku scenicznym pisarki.
A bohaterka roli tytułowej? Tę postać potraktowała Zapolska bardziej tradycyjnie, po myśli swych pozostałych utworów. Panna Maliczewska - naprz.e kór temu, że jest przez świat
potępiona wzrusza widza swoją naiwnością i niemal niewinnością. Jest wesoła, wierna, pełna zaufania. Wbrew swojej
sytua<:ji wierzy w świat, marzy o jego zdobyciu, o roli w teatrze, która przyniesie wybawienie. To Cabiria z filmu FelUniego przeniesiona w tamte lata. I jeśli cały świat Dulskich
jest dla Zapolskiej obłudny, nieszczery i wstrętny, to uroki
bezinteresowności a zarazem świeżego, radosnego stosunku do
życia ratuje panna Maliczewska.
I oto główny konflikt utworu: pełna czaru i uroku młodość
otoczona tłumem wyrachowanych, czyhających na nią ludzi.
To nie tylko mężczyźni, którzy jak Daum i Bogucki nie wyobrażają sobie innego ustalenia wzajemnego stosunku, jak tylko na
zasadzie ukrywanego przed przyzwoitym życiem romansu. To
także Żelazna, która radaby zarobić na stręczycielstwie, to także
Michasiowa, rodzona siostra, która w Stefce widzi jedynie
szansę na lepsze zarobki. Żadnej pomocy, żadnej mo,żliwości
oparcia. Tak widziała Zapo•lska ten świat, tak przedstawiła go
w całej swojej twórczości . Wszystko jest tu skarykaturowane
i dzieje się na przekór oficjalnym opiniom. Młode dziewczęta
z przyzwoitych domów mają mentalność rozwiązłych kokot,
jak Hesia Dulska, jak Żabusia, jak Zona ze sztuki Ich czworo.
Autentyczne dziewczęce uroki istnieją w sferach których przyzwoita opinia nie przyjmuje do wiadomości. Ale czy Stefka
uratuje te swoje zalety, które budzą naszą aprobatę? Albo nauczy się być przedsiębiorcza i sprytna, zniszczy siebie, aby móc
żyć, albo też wiecznie będzie w niewoli szwaczek, sekwestratorów i dozorczyń. W świecie Dulskich nie ma miejsca na żadne
niekomercjalne wartości. Pieniądz firmuje tu cnotę, cnota firmuje pieniądz, między tymi pojęciami nie ma miejsca dla
biednej a przecież rwącej się do życia dziewczyny.
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Jak spojrzy wspbłczesny widz na sztukę Żapolskiej? Ócży
sporo rzeczy zrobi na nim wrażenie wspomnień z nieistniejącego już świata. Dla Stefki Maliczewskiej urzędnik są
dowy nie byłby chy>ba w stanie znaleźć mieszkania, choćby
składającego się z pokoju i kuchni... I nikt nie zgodziłby się
być w taki sposób traktowany. Tragedią Stefki jest niemożność
powrotu do „normalnego", tzn. uświęconego normami obyczajowymi życia. Dziś załatwia się te sprawy znacznie swobodniej
i w sposób bardziej tolerancyjny. A także system prawny niczego tu ludziom nie chce utrudniać.
Ale samo zjawisko - problem Dauma - by go tak nazwać niewątpliwie nie zginął, jakkolwiek w zmienionych
formach się on przejawia. Nie idzie mi teraz o erotykę, lecz
o psychologiczną potrzebę kompensacji. To czego nam brakuje,
próbujemy przecież znaleźć gdzie indziej ... Dlatego ze sztuką
Zapolskiej odnaleźć możemy żywy, autentyczny kontakt. Nawet w nowych radzieckich sztukach starsi mężowie mają młode
kochanki i nie umieją wybrnąć z trudnej sytuacji. Ludzie
ciągle zmuszani są przez życie do przeróżnych kompromisów,
ciągle mają ochotę na coś, co nie mieści się w konwencjach
przyzwoitości. Tylko że świat dzisiejszy ciągle próbuje normy
swoje zmieniać i udoskonalać, natomiast w sztukach Zapolskiej panują pod tym względem niezrozumiałe dzisiaj obawy
i lęki. Życie dwojga ludzi bez ślubu stawało się skandalem,
rozwód równał się niemal przewrotowi. Pod tym względem patrzymy na tamtych ludzi z politowaniem, nas nauczyło życie
obyczajowej tolerancji. Ani się tak bardzo nie wstydzimy, ani
nie oburzamy. Pod tym względem Gabriela Zapolska wygrała
wiście

swoją batalię.
Włodzimierz Maciąg
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