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CZY TYLKO KRYTYKA 
OBYCZAJÓW? 

Zapolską niepotrzebnie zaliczono do 
kategorii „pisarstwa obyczajowego". 
(Prawie, jakby była wyznawczynią 
tzw. „małego realizmu"). ( ... ) Obycza
jowe sprawy zmieniają się prędko, 
szczególnie w naszym kraju - i w 
naszej epoce. Cała zresztą Europa 
przeobraziła się ( ... ) gruntownie. Już 
w latach trzydziestych, niedługo po 
zgonie pisarki (która zmarła w bar
dzo smutnych warunkach, w 1921 ro
ku), do przeszłości bezpowrotnie mi
nionej należały suknie i formy za
chowania, zwyczaje towarzyskie 
i modne tańce, krój męskich kołnie
rzyków i rygory dotyczące palenia 
papierosów, które obowiązywały w 
okresie, gdy Zapolska zdobywała 
pierwsze swe laury na polskich sce
nach. 

Obyczajem nazywamy ogół poglą
dów na sposób zachowania, niewiele 
mający wspólnego z osobistymi po
glądami i nakazami sumienia. Re
guły obyczajowe wynikają z nacisku, 
najczęściej dość wąskiego, środo
wiska. Dotyczy to szczególnie okresu 
i warstw, którymi się Zapolska zaj
mowała: mieszczaństwa i mało
mieszczaństwa na przełomie XIX 
i XX stulecia. Skrzętne badania bio
grafów, a szczególnie Jadwigi Cza
chowskiej, wykazały, że autorka 
Panny Maliczewskiej urodziła się w 
1857 roku, a nie w 1860, jak poda
wała, czy 1859, jak brzmiała jej 
widocznie lekko „podfałszowana" -



metryka. Akty, znalezione na m1eJ
scu urodzenia - wykazują to nie
zbicie. ( .. . ) Tymczasem - na naj
lepszych jej dziełach nie znajdziemy 
ani jednej zmarszczki. Czyta się te 
komedie, a przede wszystkim słucha 
się ich ze sceny - jakby były napi
sane dziś, przed kilku tygodniami, 
czy miesiącami. Czy to wszystko by
łoby możliwe, gdyby Zapolska nale
żała tylko do „pisarzy obyczajo
wych", skrzętnie zapisujących drobne 
swe obserwacje 

A oto inna •strona zagadnienia. 
Moralność pani Dulskiej widziałem 
przed kilku laty w Bukareszcie na 
cz?ło~ej scenie tego miasta, z córką 
wielkiego poety Tudora Argesiego 
w roli Hanki. Komedia naszej ro
daczki cieszyła się olbrzymim powo
dzeniem, przekroczyła kilkaset spek
takli. Czyżby obyczaje rumuńskie 
z 1959 roku były tak zbliżone do 
naszych? Zdrowy rozsądek kazałby 
temu przypuszczeniu usilnie zaprze
czyć. Ale służę innymi faktami. Mam 
w bibliotece piękne tłumaczenie Ma
liczewskiej na język czeski, dokona
ne przez Majmirę Janisovą. W tym 
przykładzie ( ... ) cieszyła się Mali
czewska rekordowym sukcesem w 
Miejskich Teatrach Dramatycznych 
czeskiej Pragi. A tyle nam mówiono 
o gruntownie odmiennej genealogii 
czeskiego obyczaju w stosunku do 
naszego! Ponadto Maliczewską za
interesował się współczesny fran
cuski pisarz, Jean Anouilh. Ba, na
wet w egzotycznej dla nas Japonii, 
w pierwszym dziesięcioleciu po 
ostatniej wojnie grywano z powo-

dzeniem komedie , wielkiej naszej ro
daczki. Widocznie jest w tej twór
czości jakiś element wykraczający 
poza sprawy obyczaju. 
Myślę, że tym elementem jest wie

dza psychologiczna, jaką rozporzą
dzała autorka Zabusi i Maliczew
skiej. W 1889 roku, pokłócona ze 
swym środowiskiem, córka polskiego 
ziemianina z Ukrainy i warszawskiej 
tancerki, szykanowana, w wielu ko
łach autorka powieści feministycz
nych, kilka lat aktorka sceny kra
kowskiej i lwowskiej, udaje się do 
Paryża by tam zdobyć wielkie laury 
teatralne. Zdaje się, że sława Mo
drzejewskiej na scenach amerykań
skich kazała pani Gabrieli próbować 
drogi podobnej. Ale i te nadzieje się 
nie spełniły. Po kilku latach wielka 
„gwiazda" światowa, jaką Zapolska 
pragnęła zostać - wraca do kraju. 
Ale ta wyprawa nie była bezowocna. 
Zapolska przywozi • - pomysł pierw· 
szych swych komedii. Niebawem od· 
będzie się premiera Zabusi. 

Istotą tej wielkiej komedii jest 
określone zjawisko psychologiczne, 
o znaczeniu ogólnoludzkim: tajemni
ca uroku i wdzięku . Młoda kobieta, 
pieszczotliwie nazwana „Żabusią", 
umie zdobyć powszechną sympatię, 
u mężczyzn i u kobiet, u bliskich 
i u obcych; umie ją zdobyć, choć na 
to nie zasługuje. Mechanizm psy
chicznego (nie tylko ,fizycznego) uro
ku, którym „Żabusia" tę sympatię 
zdobywa - jest tematem utworu. 
Trudno zaprzeczyć, że jest to problem 
psychologiczny - i że obchodzi nas 
także i dzisiaj. 



MOTaZno§ć pani Dulskiej to spra
wa bardziej skomplikowana. Żądza 
władzy i zaborcz.ość, miłość rodziciel
ska, psychologia klęsk i porażek -
to cały kompleks zagadnień , wypeł
niających ową komedię. Podobnie 
Skiz i Kobieta bez skazy. A Panna 
Maiiczewska? Znów zagadnienie 
ambicji, ale działające w innym 
układzie, na innych planach. Stefcia 
Maliczewska, bohaterka sztuki przy
szła na świat obarczona jakimś 
wrodzonym „pechem". Urodziwa 
i pełna wdzięku - nie napotkała 
nikogo, kogo mogłaby naprawdę 
kochać. Pełna siły i witalności żyje 
w środowisku i warunkach, które 
ową siłę raz po raz tłamszą. Tak 
widzę zasadniczy problem tej sztuki. 

Zastanawiano się czy młoda kan
dydatka na aktorkę, jaką jest Mali
czewska, ma naprawdę talent. Myślę, 
że dla istoty konfliktu nie jest to 
rozstrzygające. Nawet gdyby Stefcia 
posiadała talent ze szczerego złota , 
przy wielkiej konkurencji, braku 
szczęścia i nieumiejętności prowa
dzenia „gry", mogła się rozbić, wy
koleić, nie dostać na scenę (z rolą dla 
niej odpowiednią). Nawet gdyby ta
lentu nie miała, mogłaby przy lep
szej koniunkturze zrobić „karierę" 
bodaj matrymonialną . Ale wszystko 
się przeciw Stefci obraca - nawet 
jej zalety. Jest dumna, ambitna, nie 
znosi zginania karku. Hardość sta
nowi dla niej przeszkodę . Walka 
ambicji z pechem kończy się - klę
ską dziewczyny. 
Oczywiście, psychologiczne spra

wy - zarówno tu, jak i w Du.Z-

skiej - łączą się z innymi. Na przy
kład z bystrą obserwacją procesów 
społecznych (na co w swoim czasie 
zwracał uwagę Brzozowski). Ale to 
wzajemne przenikanie zjawisk psy
chologicznych i społecznych jest ce
chą świetnego pisarstwa. Nie tylko 
u Zapolskiej. Podczas pobytu w Pa
ryżu, aktorka z trudem i bez sukcesu 
dobijająca się sławy, próbowała 
swych sił i w publicystyce. Zaznajo
miła się ze środowiskiem młodych 
malarzy, którzy ją wprowadzili do 
redakcji miesięcznika Revue Blan
che. Na tych łamach publikowała 
esej o polskim ruchu literackim (po
minięty w zbiorowym wydaniu jej 
pism). Szczerze mówiąc, nie był to 
esej zbyt dobry, nie odznaczał się 
ani jasnością, ani trafnym doborem 
omawianych faktów. Niemniej -
ma on znaczenie nieledwie symbo
liczne. Bo w tym samym piśmie i w 
tym samym czasie, debiutował niko
mu wtedy nieznany młody prozaik, 
który za lat dwadzieścia miał całko
wicie odnowić i gruntownie przeo
brazić powieść francuską. Odkrvć 
dla niej nowe obszary psychologii. 
Nazywał się Marcel Proust. Przypa
dek? Zapewne. Ale - znamienny. 

WOJCIECH MATAMSON: 
czy TYLKO KRYTYKA 
OBYCZAJÓW? ŻYCIE LI
TERACKIE, Nr 37, 1960 r. 
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„MALICZEWSKA" 
I MŁODZIEŻ 

Na jednym z pierwszych przed
stawień Panny Maliczewsskiej we 
Lwowie zdarzył się zabawny incy
dent. Gdy już pogasły światła i już 
miała się podnieść kurtyna przed 
trzecim aktem, z któregoś rzędu fo
teli na parterze wstał nauczyciel 
gimnazjalny nazwiskiem„. powiedz
my Kowalski, i głosem drżącym 
z emocji zawołał: „Jako wychowaw
ca młodzieży protestuję przeciw wy
stawianiu tej cynicznej sztuki". 
Wtem z wysokości galerii ktoś 
krzyknął: „Kowalski, siadaj". Mów
ca, który chciał jeszcze coś powie
dzieć, zmieszał się i usiadł jak po
słuszny uczeń. Kurtyna poszła w gó
rę wśród powszechnej wesołości, 
która zaskoczyła aktorów. 

Nazajutrz wrzało po gimnazjach, 
nazwisko chłopca, który pogrążył 
bel!ra, przekazywano sobie z po
dziwem i cud istny, że nie dotarło 
ono do władz szkolnych mimo su
rowego śledztwa. Panna Maliczew
ska zdobyła wielki rozgłos u sztu
baków którzy prześcigali się w pod
stępach, aby ją zobaczyć. Nie mając 
żadnej nadziei, bym ją mógł oglądać 
myślałem o niej jak o rzeczy po 
prostu strasznej, sam jej tytuł wpra
wiał mnie w popłoch . 

Kiedy po raz pierwszy widziałem 
Pannę Maliczewską u Jaracza ( ... ) 
nie mogłem się pozbyć uczucia, że 
skosztowałem owocu zakazanego. Na 

próżno szukałem w niej scen, które 
opisywano mi niegdyś w barwach 
nies·łychanych, paskudnie naduży
wając mej naiwności. Zapolska, jak 
zwykle, okazała się wyższa od swej 
opinii. To już chyba los wszystkich 
moralistów, że uchodzą za niemoral
nych. 

Nasz pedagog nazywając tę sztukę 
„cyniczną" bezwiednie znalazł trafne 
określenie. Oczywiście, nie w po
spolitym dziś znaczeniu cynizmu, 
ale we właściwym, odnoszącym się 
do kierunku filozoficznego, który 
pierwszy demaskował obłudę i zwal
czał występki ludzkie bez osłonek. 
Zapolska miała coś z pasji jadowi
tych wyznawców Diogenesa, którzy 
trapili antyczne społeczeństwo bru
talnymi inwektywami. I do niej da
łoby się zastosować wyrzut, z któ
rym tamci się spotkali: „że bluźni 
przeciw boskiej piękności życia". 

Trudno o sztukę bardziej zaciekłą. 
Tylko Moralno§ć pani Dulskiej może 
się z nią mierzyć. Tu wszystko wy
powiada okrucieństwo życia, nie 
tylko ludzkie, ale i rzeczy, choćby 
tak znikome jak kawał razowca lub 
pisk katarynki. Jest to namiętny , 
gwałtowny protest, który dramat 
wyraża z taką siłą, że gdyby nawet 
spłowiały jego postacie, gdyby 
wszystko, co się w nim dzieje, obró
ciło się w staroświecką zagadkę, 
jeszcze potrafi rozedrzeć obojętność 
czasu krzykiem buntu. 

JAN PARANDOWSKI: 
PANNA MALICZEWSKA; 
KIEDY BYŁEM RECEN
ZENTEM; WAiF, 1963 r. 



.,PANNA MALIC ZEW SKA" 
W OCZACH 

BOY A ŻELEŃ SKI EGO 

Może to brzmi paradoksalnie, 
a jednak istnieje bliskie powino
wactwo między Zapolską a Konop
nicką. Powinowactwo w sposobie 
potrącania zagadnień społecznych; 
wspólność czującego i współczujące
go serca, a może po prostu i przede 
wszystkim - wspólność płci. Kiedy 
mężczyzna zamyśli się nad życiem, 
patrzy na nie jak gdyby wzrokiem 
przyrodnika; mimo woli sili się 
ogarnąć jego całość. Wówczas czyny 
indywidualne jednostek coraz bar
dziej znikają z oczu, na pierwszy 
plan występują prawa bytu, wycho
dzące gdzieś z samych trzewiów zie
mi. Owocem takiej zadumy bywa 
raczej smutek niż namiętne oskar
żenia. 

Inaczej u kobiety. Zazwyczaj oko 
jej dostrzega z problemu społeczne
go tylko ten wycinek, który jej 
oświetli reflektor uczucia. Widzi zło, 
widzi cierpienie; i znowuż pouczucie 
podsuwa jej: tak być nie powinno, 
szczęście powinno być dla wszyst
kich; jeżeli go dla wszystkich nie 
staje, musi w tym być czyjaś zła 
wola, czyjaś niegodziwość. Mam wra
żenie, iż np. po zwiedzeniu kopalni, 
myśli autorki skrystalizowałaby się 
w takim wykrzykniku: „O społe
czeństwo, ty macocho swych dzieci! 
Kiedyż zatroszczysz się oto, aby każ-

dy górnik miał przy pracy pod do
statkiem słońca i powietrza!" 

Ale nie o filozofię Zapolskiej cho
dzi, tylko o jej talent. Czynić się 
heroldem talentu, artyzmu Zapol
skiej - to znaczy, w istocie, głosić 
prawdy dość stare; a jednak zauwa
żyłem, iż wytworzyła się pewna jak
by „dystynkcja" duchowa, każąca się 
z lekka krzywić na jej sztuki i brać 
je niejako przez rękawiczkG. Cóż za 
fałszywa dystynkcja! Rozamiem, że 
nie wszystkim atmosfera tych sztuk 
przypada do samku; ale trzeba 
umieć odróżniać! Czy atmosfera 
Skąpca lub Chorego z urojenia bar
dziej jest pachnąca? Widziałem 
wczoraj pierwszy raz Pannę Mali
czewską jak niedawno pierwszy raz 
Panią Dulską i Ich czworo; i wy
szedłem z teatru wprost oszołomio
ny, iż istnieje tak znakomicie napi
sana polska sztuka. Wychwalaliśmy 
wszyscy niedawno Karykatury, 
utwór pisarza, któremu przedwczesna 
katastrofa przedłużyła wózięk mło
dości; ale trzeba powiedzieć, że Ki
sielewski jest sobie piskleciem w po
równaniu z Zapolską, jak pisklę
ciem jest przy nie.i niejeden z na
szych sympatycznych dramaturgów. 

Panna Maliczewska jako sztuka 
przewYższa zdaje mi się Panią Dul
ską. Pani Dulska przesłania inne 
sztuki Zapolskiej ogólnością swego 
typu, będącego prawdziwym „jaj · 
kiem Kolumba", którego postawie
nie na sztorc, jest, jak wiadomo, 
wyłącznym przywilejem pierwszo
rzędnych talentów. Ale główna siła 
owej komedii leży w ekspozycji typu 



i środowiska, akcja zaś rodzi się 
z elementów lichszej próby i, miast 
potęgować, osłabia wrażenie. W 
Pannie Maiiczewskiej natomiast 
wszystkie wprowadzone postacie nie 
są galerią typów, ale źródłem i czyn
nikiem akcji, która, prowadzona 
z rzadką subtelnością i mistrzow
stwem, utrzymuje nas w rosnącym 
do końca napięciu. Tu i ówdzie je
dynie zbyt jaskrawy i tani rys pam
fletu społecznego lub gruba szminka 
melodramatu mącą nam przelotnie 
czystą satysfakcję artystyczną. 

Kto jest panna Maliczewska, to 
wszyscy wiedzą; nazwisko jej stało 
się już, niemal jak pani Dulska, 
godłem typu. To perkalikowa dusza 
gryzetki, pomieszanie kobiety, dzie
cka, urwisa wYtrawionego we wcze
snych a twardych doświadczeniach 
brudu i kulis; wYCiągająca ręce do 
taniego szczęścia, taniego uczucia 
i do wszystkiego, co błyszczy, a też 
jest niezbyt drogie... Trochę powo
dzenia, a rozkwitałaby uroczym 
wdziękiem, choćby ten wdzięk miał 
trwać krótko, jak życie łątki! Ach, 
słońca dla górników!... 

To biedactwo obija się o chamstwo, 
sknerstwo i małostkowość miesz
czańską mężczyzn, wśród których 
trzeba pannom Maliczewskim szu
kać protektorów. Widzimy ją w sa
mym zaraniu jej kariery; patrzymy 
na pierwsze jej kroki, stawiane tak 
niezaradnie i chwiejnie jak kroki 
niemowlęcia. I doprawdy, wobec 
tego, że autorka sączy jej do ucha 
swą niebezpieczną filozofię życiową 
mielibyśmy ochotę wziąć tę Stefę 

Maliczewską na kolana, jak dziecko, 
i powiedzieć jej: „Nie słuchaj, ma
leńka; nie wierz autorce, że jesteś 
probiemem społecznym. Zaczniesz 
się roztkliwiać sama nad sobą, zro
bisz się pretensjonalna, nudna, bę
dziesz miała czerwone oczy, zbrzyd
niesz, i będzie jeszcze gorzej. Jesteś 
po prostu małym kobieciątkiem, bez 
talentu, bez inteligencji, z traszką 
urody; w ZwYkłym biegu rzeczy, by
łabyś ot, tym, czym twoja siostra. 
A ty chcesz czego innego: chciesz 
boa ze sturich piór (a choćby wresz
cie z kogucich), selskinowego futra, 
sceny... Aby to wszystko zdobyć, 
masz tylko swoje małe serduszko; to 
jest twoje narzędzie pracy i dzi
wisz się, że cię czasem boli? spytaj 
się siostry, czy jej nie bolą ręce, 
kiedy się nimi napracuje? A prze
cież nie chciałabyś się z nią zamie
nić... Chciałabyś, dla mężczyzny, 
który się zbliży do ciebie, być tą 
jedną wybraną; ale tobie samej 
jest wszystko jedno, który to będzie, 
byleby ci dał trochę pieszczot i świe
cideł; gdzież sprawiedliwość? A gdy
by cię i pokochał który tak, jak 
pragniesz! Jeżeli będzie biedny, bę
dziesz nim gardzić, bo ci nie ma za 
co kupić szmatek; jeżeli będzie bo
gaty, będziesz go nienawidzić za 
jego wYŻszość, za jego obcość ducho
wą, jak twoja koleżanka Aszantka. 
A zresztą, wszystko jeszcze zależy 
od ciebie; możsez mieć i to, i to; nie 
wierz tylko autorce, że ci się coś 
należy; nic ci się nie należy prócz 
tego, co sobie zdobędziesz. Walcz; 
życie jest walką, a nie odpoczyn-



kiem. Spytaj się uczciwych kobiet, 
którym tak zazdrościsz; spytaj ich, 
czy nie walczą; też walczą; być ko
bietą, to nie synekura". 

Tak bym ja walczył z p. Zapolską 
na morał, jak Hamlet z Laertesem 
na WYmowę nad grobem Ofelii. Ale 
dopiero nazajutrz; podczas sztuki 
jest się tak oczarowanym sprawno
ścią jej talentu, bogactwem szcze
gółów, którymi sypie z niezrównaną 
hojnością i swobodą, że ani w myśli 
nie postanie się jej opierać. Zapolska 
wiele zawdzięcza teatrowi francu
skiemu z epoki Becgue'a, ale trzeba 
przyznać, że sławne Kruki Becque'a 
dziwnie wydają się już chude 
i oskubane w porównaniu do takiej 
Panny Maliazewskiej. 

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI: 
ZAPOLSKA: PANNA MALI
CZEWSKA; PISMA tom XX, 
PIW, 1963 r. 
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Prace modelarskie: 

Edmund Zientarski 

Rekwizytor: 

Michał Staszkiewicz 

Brygadier sceny: 

Zygmunt Trzciński 

Pracownia szewska: 

Jan Borowiec 
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