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Pierwsza książka Gabrieli Zapolskiej, zbiór nowel p.t. Akwarele 
ukazała. się w roku 1885. Autorka miała wówczas 25 lat, była już 
znaną aktorką, występującą na scenie warszawskiej, krakowskiej, 
lwowskiej. Jej debiutowi literackiemu towarzyszył zgodny atak 
krytyki. W ro-k później pisał Adolf Dygasiński: 

,,Ileź ona odebrała kułaków, szturchańców za to, że odważyła 

się pisać! Wątpić należy, czy w literaturze świata był kiedy wypa
dek aby kogoś równie sponiewierano na wszystkie strony. A jed
nak ona zwyciężyła"! 

KrytY'ka bardziej konserwatywna smagała Zapolską za „brak 
idei" (w sensie bliskim pozytywistom), naturalizm, tematy „wyso
kopodkasane, lubieżne, ordynarne". Owcześni awangardziści 

choć uznali w młodej pisarce początkującą „krzewicielkę demokra
tyzmu" - zairzucali jej schematyczność, „brak obserwacji", ,sen
tymentalizm zamias t uczuć'', „sceniczne efekty miast prawdziwej 
tragedii życia". Zapolska odpowiedziała nową książką - powieścią, 

głośną w owym czasie Kaśką Kariatydą, następnie dalszymi powieś
ciami. Podejmowała w nich tematy „ drażliwe", wypowiadając wal
kę hipokryzji, obłudzie moralności mieszczańskiej. Zagadnienie 
płci, małżeństwa, rodziny, protest prn8ciwko niesprawiedliwości 

społecznej i plagom społecznym: alkoholizmowi, prostytucji, choro
bO!!Il wenerycznym krytyka świata filistrów, studium człowieka 

w oparciu o jego stronę biologiczną i wpływ środowislk:a, - to ce
chy charakterystyczne twórczości Zapolskiej, charakterystyczne za
razem dla wschodzącego wówczas w sztuce kierunku - natura
lizmu. 
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Ta twórczość literacka jest zdumiewająco płodna. A przecież 

nie stanowi wyłącmej dziedziny zainteresowań. Autorka w dal
szym ciągu związana jest z teatrem, interesuje się sztuką w og&le. 
W latach 1889- 1895 Zarpolska prze<bywa w Paryżu. Występuje po
czątkowo na scenach bulwarowych, później w słynnym „Theatre 
Libre" Antoine'a, pod jeg-0 reżyserstldm kierunkiem. Tu odnosi 
prawdziwy sukces aktorslki. Z paryskiego okresu pochodzą kores
p-ondencje Zapolskiej o mal'a-rstwie, drukowane w pismach krajo
wych. To jeszcze jedna dziedzina jej zainteresowań i wypowiedzi 
literackich, obck późniejszych recenzji teatralnych. 

Dojrzałość i trwałość osiąga jednak p isarstwo Zapolskiej w dzie
dzinie jej najbliźs,zej - w teatrze. Napisała 25 sztuk teatralnych, 
które wzniecały podobne burze ja!k i jej rpowieści. „Morailność pa·ni 
Dulskiej", „Panna Maliczewska", „ żabusia", „Ich czworo". "Skiz" 
- należą do najwybitniejszych. Większość z nich powstała w la
tach 1907-1912, najszczęśliwszym dla autorki okresie twórczym. 
Jako dramaturg przede w szystkim przejdzie Zapolska do historii 
literatury, a. pojęcie dulszczyzny, będące określeniem pewnej posta
wy. moralno- obyczajowej , na zawsze wzbogaci język polski. 

Minęła epoka, jej tYP,Y, -Obyczaje, jej rekwizyty. Ale postawy 
ludz!kie nie podLegają tak gwałtownym przemianom. W tym sensie 
nie zesta.rzała się ani pani Dulska, ani panna Maliczewska, choć 
zmieniły strój, zajęcia i - możliwości. Warto chyba od tej strony 
przyjrzeć się bohater-om Zapols·kiej. 
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BOY O ZAPOLSKIEJ 

Aby ta świetnie napisana komedia stała się •klasycznym arcy
dziełem, brak je j może tylko harmonii myśli, spojrzenia na rzeczy 
z pewnej wysokości. Tak jak jest, jest to bezlitosny i trafny zresz
tą pamflet na mężczyzn, napisany przez kobietę. Otóż, prawie rów
nocześnie z Pannq f\1aliczewskq, powstala inna bardzo dobra sztu, 
ka, napisaina znowuż przez mężczyznę: A szantka Per·zyńskiego. I te 
dwie komedie uzupełniają się poniekąd. Stefa Maliczewska marzy 
o tym, aby znaleźć 'kogoś, ktoby ją kochał, ktoby jej dał w szystko; 
Aszantka, nad wszelkie swoje spodziewanie, takiego znalazła: i co 
mu daje wzamian? ... Otóż, w różnoprocentowych koonbinacjach 
Aszantki z panną Maliczewską możnaby ujrzeć wzory wszystkich 
prawie źyci-0wych sytuacji z tego za·kresu . A jako motto mógłby 
szczerzyć zęby ironiczny - niedość wyzyskany zres ztą - tytuł ko
medii Maszyńskiego: Koniec i poczqtek ... 

Jest pod koniec tej sztuki scena, kiedy adwokat Bogucki oma
wia warunki swego wsp&łżycia z panną Maliczewską. Mówi jej: 
„Tyle mogę ofia.rować, tego a tego spodziewam się wzamian". J est 
bardzo 'obrzydHwy, przyznaję, I to uczucie obrzyliwości, jakie bu
dŻi, jest. zastanawiające . Bo jedno jest charakterystyczne: mówi się 
wiele o nieuczciwości mężczyzn w stosunku do kobiet. Tymczasem 
mężczyzna w takiej sytuacji ma dwie drogi. Alb-O powie: „Tego 
ai teg'o mogę się podjąć, na to możesz liczyć , na więcej nie". I do
pełnił tego. Albo t e ż powie: „Kwiataimi ci życie uścielę, jesteś 

moim cudnym snem" itd. i otrzyma.wszy to czego chciał, drapnie 
Pl'ZY pi.erwszym kłopocie. Zdawałoby się bezsporne, że pierwszy -
bimąc >bodaj po ikupieaku - jest to człowiek uczciwy, a drugi 
oszust. Tymczasem, rzecz ciekawa : świat ba.rdzo łatwo rozgrzeszy 
postępOIWanie tego drugiego; kobieta nawet - j eżeli ładnie mówił 

- zachowa g<o we wdzięcznej pamięci. podczas gdy pierwszy, ze 
swą .kupiecką rzetelnością, będzie wstrętny; ten sam Bogucki, okła
mujący biedną dziewcz nę, aby ją potem bez skrupułów porzucić, 
byłby takim sobie „sympatycznym" lekkoduchem, jakich pełno 

w literaturze. Oto dowoo, jak trudne są te rzeczy. Może w samej 
istocie miłości jest to, aby żyła złudzeniem i kłamstwem, tak jak 
kwiaty obełgują się potrosze zapachem i barwą? 
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I mimowoli, kiedy patrzymy na tę scenę, staramy się przejrzeć 
:koniec tego początku. Albo ten Bogucki ustawi między sobą a Ste
fą barierę, która będzie jej wciąż przypominała: „tyle chcę i mogę, 

więcej nie" - i zys1ka jej nienawiść; albo też pozwoli się jej osiod
łać stopniowo. I pewnego dnia spostrzeże, że ma wszystkie ciężary 
małżeństwa, tylko bez jego wygód. Na tę chwilę czyhać będzie 

Stefa i slrorzysta z •niej. Może osiągnie swój niedościgły ideał: zos
tać ślubną żoną! Pobiorą się. Wówczas Stefa zrzuci maskę. I pan 
mecenas ujrzy się właścicielem głupiej i pospolitej baby, której 
się będzie musiał wstydzić, która będzie kładła kabałę i spiskowa
ła przeciw niemu z !kucharką, która będzie go nienawidziła za jego 
wieloletni opór, a pogardzała nim za jego słabość. Tych zadatków 
przyszłości, tkwiących w Stefie Maliczewskiej, nie pokazała nam au
tortka; d•ała jej ów jednodniowy wdzięk kwiatu, podczas gdy bied
nych męższyzn odarła - och„ doszczętnie! - z wszelkiego wdzię
ku nietylko flory, ale i fauny. 

W ty/ffi więc stronniczość pamfletu. Nie miejmy o to pretensji. 
Jedynie największym twórcom - jak naprzy,kład Morierowi w 
Mizantropie - zdarza się, w sprawach między dwiema piciami, 
wznieść do wyżyn absolutne j bezstronności. Jeżeli sztuka Zapol
skiej nie zaspakaja nas myślowo, wzamian pobudza do myślenia, 
trąca tysiączne refleksje na temat spraw tzw. miłości, które -
trudne same przez się - stały się gordyjsikim węzłem ludzkości 
przez zagmatwanie ich elementami ekonomicznymi. Cóż za dziki 
pomysł nazwać miłością sprawę, w której każda strona chce drugą 
wyzyskać i oszukać. 

Nie byłaby Zapolska sobą, gdyby nie rozprawiła się przy tej 
sposobności ze znienawidzoną dulszczyzną. Są tam dwie paniusie 
z komitetu dla ·podnoszenia upadłych kobiet. Głupie, wścib kie, 
nadęte ... Te dCl'broczynne damy mają dla swoich klientek tylko 
frazes. Ale gdyby nawet miały i coś więc.ej, gdyby dawały im pra
cę, taką .do jakiej ta Stefa Maliczewska jest zdolna - szycie, pra
nie? - alboż by ją przyjęła ta· dziewczyna, która już zaciągnęła 
się powietrzem 'kulis i tandetnego zbytku? Szkoda, że nie wiemy czy 
panna MaliczewSka ma talent; toby stw zało nowy jeszcze prob
lem. Zdade się, że nie: tak jak ją widzimy, przedstawia ona 
straszne połączenie! - raczej materiał na kokotkę o burżuazyjnych 
ideałach i monogamicznych instyktach ,czyli stworzoną na to, aby 
być utrapieniem dla siebie i drugich. 
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Sztuki Zapolskiej słucha się z zupełną świeżością, nic się w niej 
nie zestarzało. Conajwyżej jakiś szczegół brząknie nam od czasu do 
czasu przeszłością, pobudzając nas znowuż do refleksyj porównaw
czych. W jakim stopniu zmieniła się epoka, jaki jest los panien 
Maliczewskich dziś? Zapewne dość podobny. Kiedy jestem w któ
rym z wesołych teatrzyków, gdzie ze sceny kil:kanaście figurantek 
łyska białemi ząbkami w uśmiechu, zawsze nawiedza mnie mimo
woli jakiś smutek, odczuwam iloma łzami nabrzmiały jest ten uś
miech, ile wściekłych rywalizacji, nienawiści, nadziei, zawodów 
kołace się w tych rytmicznie wygimnastykCl'Wanych serduszkach. 
A jednak zmieniło się dużo! Przede wszyst!kim jadłospis karier jest 
większy. Dawniej ta Stefa miała do wyboru, albo balię do prania, 
albo teatr; z talentem czy bez. Dziś domena panien Maliczew kich 
jest wcale szewka, m::igą sobie dobierać oręż bardziej indywidual-
111ie. Zanika też ·owa okrutna granica, dzieląca niegdyś kobiety, któ
re można kochać uczciwie od fakich, których nie można kochać; 
girlasy robią świetne partie, a klempy im zazdroszczą. No, ale 
z tY'rn jest jak z żołnierzami Na.poleona i ich słynną „buławą 

w tornistrze" ... 
Cobądżby m::iżna mówić o ideowej stronie sztuki Zapolskiej, 

scenicznie trzyma się świetnie. Rola w rolę. Dialog, na którym mo
gliby się uczyć młodzi pisarze; każde słowo potrzebne, każde cel
ne, wyostrzone. Wszystko się wiąże z sobą, dopełnia s ię wzajem. 
Trzy fazy mężczyzny: od nieodpowiedzialnego idealizmu (cudzym 
!kosztem) młodego Dauma, aż do chamstwa i hipokryzji starego, 
poprzez ta·niego lowelsa w wieku średnim - ach, cóż za menażeria! 
I tak Stefa Maliczewska, nakreślona bez złudzeń, głupia jak pora
nek pospolitego dnia, o którego południu trudno myśleć bez smut
ku, a o wieczorze bez zgrozy. 

( ... ) Znów cglądałem tę nieśmiertelną panią Dulską. Zawsze 
z przyjemnością. A tym razem miała dla mnie nowy pieprzyk, 
dzięki m-emu sąsiedztwu . Byłem mianowicie w teatrze z Pawłem 
Cazin, świetnym pisarzem i tłumaczem, znający(m najintymniejsze 
sekrety polskiego języka. Znał debrze Panią Dulską z czytania, 
z Zap::: ls ·ką koreE.pondował, przekładał na francuskie któryś z jej 
utworów. Ale na s02nie widział tę sztukę - wogóle Zapolską - po 
raz pierwszy. Obserwowałem jego wrażenia. Co chwila zcicha 
okrzykiwał się z zachwytu, wydartego jakąś celną repliką. „To 
jest na miarę Moliera", mówił. Pojmujecie ,co <Znaczy w ustach 
Francuza taka pochwała! 

( ... ) Komedia Zapolskiej ma jeszcze przed sicbą przyszłość. Od 
CZa'Su jak powstała, urosła; urasta ciągle. Nabiera nowych znaczeń. 
Kiedy ją grano jako sztukę współczesną, Dulska była typem. Dziś 
jest czymś więcej, jest całą epoką . Można mówić epoka pani Dulskiej, 
jak się mówi epoka Louis XIV, Louis XV. Jest typem, jest wyraz.em 
epoki, i jest zarazem - wieczna. Czegóż więcej potrzeba, aby wejść 
do Panteonu? 

(Tadeusz Boy Zele1iski: „Okno na życie" W-wa 1933) 
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