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Pierwszy pomysł sztuki powstał 
prawdopodobnie w lecie 1909 r. Wówczas 
informowała Zapolska S. Janowskiego: 
„ Wczoraj mimo choroby umyśliła mi się. 
sztuka - jak przyjdziesz, to ci opowiem„ 
z rolą dla Frenkla, Feldmana i komika. -
Może nie będzie zla. I rola dla takiej jak 
Janka". Aktorzy teatru lwowskiego, o któ
rych mowa w liście, Ferdynand Feldman 
i Janina Jankowska rzeczywiście objęli 
później główne role w Pannie Maliczew
skiej. 

Do pracy nad utworem przystąpi
ła Zapolska pod koniec czerwca 1910 r. 
W liście do męża z około 20 czerwca pisa
ła: „( ... ) jutro zacznę.„ sztukę. Chciałabym 
ją napisać przez tydzień. Nie wiem, czy mi 
się uda". A w parę dni później: „Jestem 
bowiem bardzo chętnie do pracy usposo
biona i zrobilam cały plan sztuki". 

Brak dat na listach uniemożliwia 
dokładne ustalenie czasu powstania sztu
ki, która pierwotnie miała nosić tytuł Me
tresa. 



Tytuł, znany z pogłosek krążą
cych na długo przed premierą, wywołał 
oburzenie części lwowskiego społeczeń
stwa. „Było dosyć hałasu o ostatni utwór 
autorki Moralności pani Dulskiej - in
formował Adam Dobrowolski. - Więc 
najpierw konserwatywny „Przegląd" za
opiniował, że niepodobną i nieprzyzwoitą 
jest rzeczą, aby publiczność przez widnie
jący na afiszu teatralnym tytuł Metresa 
(gdyż ten miała nosić ostatnia rzecz Zapol
skiej) otwarcie powiadomioną została, o co 
chodzi i kto będzie bohaterem tej komedii 
- a w następstwie tego namiętna polemi
ka, czy tak,ie zapatrywanie jest słuszne, 
czy też nie ma racji. ( ... ) Od tego jednak 
czasu zaczęły krążyć wieści po Lwowie 
wprost potworne o nowej komedii. Z ust 
do ust podawano sobie uszczknięte kwia
tuszki plotkarskie, otrąbiono rzecz jako 
bardzo niemoralną i wysoce drastyczną, 
na której broń Boże znajdować się mło
dym, z przyzwoitego domu panienkom -
słowem urządzonq i przygotowano cichą 
i tajemną krucjatę przeciwko utworowi 
znakomitej pisarki" . 

W obronie tytułu sztuki i prawa 
do swobody twórczości wystąpiła Zapol
ska pod koniec sierpnia w felietonie dla 
dorosłych i zdrowych: „Podobno „u Lwo
wi" - jest heca o Metresę ... - pisała. -
O nie graną jeszcze nigdy sztukę, którą 
ośmieliłam się napisać i miałam nieszczę
ście mówić o niej tu i ówdzie. Nazwalam 
ją Metresą ... I ten tutuł wydal mi się nie
zmiernie prostym i naturalnym, i ani na 
chwilę mi nie pozostało w umyśle, że 
gdzieś zrodzi się grzeszna myśl i że ktoś 
uczuje się zmysłowo podrażnionym już 
tym samym słowem. 

Ale - powinnam była pamiętać, 
że są niestety ludzie . chorzy, którym np. 
widok damskiego bucika wystarczy, aby 
popadli w miłosne ekstazy i czuli się „po
drażnieni"... Co jednak komiczne w tej 
sprawie, to jest to, że zastawiają się na 

razie „tysiącem młodzieży szkolnej'',. k.tó
ra jakoby ma się pytać ,~wych ro~z1cow, 
co znaczy słowo „metresa . ( ... ) Ja me pre
tenduję bynajmniej do laurów pisarki d 1 a 
dziec i. Ja cenię bardzo i podziwiam po 
prostu genialną giętkość,. z. jaką ci, którz~ 
piszą dla „dziatwy", um1eJą przystosowac 
się do nie rozwiniętych jeszcze, a tak cud
nie wrażliwych dziecinnych umysłów, ale 
dla mnie to jest niemożliwe i nie mam w 
tym kierunku zdolności. Piszę więc d 1 a 
dorosłych. 

I d 1 a z d r o w y c h. 
( ... ) Piszę od lat tylu zawsz~ w 

jednym i tym samym kierunk.u, . p~m1mo 
iż nie ma chyba pisarza na sw1ec1e, na 
którego by nie rzucano się z taką_ zajadło
ścią jak na mnie. Walczyłam i walczę 
zaw'sze z fałszywą moralnością, z obłudą 
zgniłą i szkodliwą. .. " 

Ostatecznie jednak pisarka ustą-
piła i jak podaje A. Dobrowolski zdecydo
wała się zmienić tytuł początkowo n~ 
Panna Malinowska, później na Pann?- Ma
liszewska, a wreszcie na Panna Maliczew
ska. 

Informując o treści naw.ego utwo-
ru, Za polska stwierdzała: „ U stalily się u 
nas pewne szablony pojęciowe, na pod
stawie których łatwo wydawać wyroki. 
Metresa, mówią, ależ to pornografia! O 
tym się nie mówi w dobrym towarzy
stwie!.. . Ale zapominają, ile w tej porno
grafii łez i cierpienia ludzkiego, że metre
sa to rezultat z\Jrodni wymuszenia, które 
odbywa się ustawicznie po wszystkich 
wielkich miastach, przesiąkniętych zgniliz
ną. Zapominają o tym, że tam na wszyst
kich ulicach czyha na biedne, trapione nę
dzą dziewczęta drapieżność mężczyzn: I 
byleby była piękna, to wtedy_. .. za ka_zdą 
cenę! A może jest głodna, moze ona cier
pi nędzę... bo wtedy najlepiej - wtedy 
wystarczy kolacja, szampan. .. piątka, po
tem - tak powstają metresy ... Ale kogo 
to obchodzi, uwodzić, to inna sprawa, to 



wolno, to zdobi nawet mężczyznę, ale kie
dy Maliczewska chce przemówić swym ży
ciem, wtedy mówi się krótko: „milczeć" ! 
A może życie wymusza to wszystko na 
tych smutnych istotach, a może tak się 
jakoś pogmatwały stosunki , że metresy 
powstać muszą! Tak, że warto poznać ta
,ką Maliczewską, aby móc zmienić straszną 
rzeczywistość!" I doda wala: „(„ .) Swego 
czasu miałam sposobność przypatrywać się 
z daleka takiej fabrykacji metresy. Już 
dawno chciałam to napisać. Teraz wszyst
kie dawne myśli odżyły we mnie i sztukę 
napisałam od jednego rozmachu - za 
dziesięć dni!" 

Jadwiga Czachowska, Gabriela Za
polska, Kraków 1966 r. 



Na jednym z pierwszych przed
stawień „Panny Maliczewskiej" we Lwowie 
zdarzył się zabawny incydent. Gdy już 
pogasły światła i już miała się podnieść 
kurtyna przed trzecim aktem, z któregoś 
rzędu foteli na parterze wstał nauczyciel 
gimnazjalny nazwiskiem... powiedzmy Ko
walski, i głosem drżącym z emocji zawo
łał: „Jako wychowawca młodzieży prote
stuję przeciw wystawieniu tej cynicznej 
sztuki". Wtem z wysokości galerii ktoś 
krzyknął: „Kowalski, siadaj". Mówca, któ
ry chciał jeszcze coś powiedzieć, zmieszał 
się i usiadł jak posłuszny uczeń. Kurtyna 
poszła w górę wśród powszechnej wesoło
ści, która zaskoczyła aktorów. 

Nazajutrz wrzało po gimnazjach, 
nazwisko chłopca, który pogrążył belfra, 
przekazywano sobie z podziwem i cud 
istny, że nie dotarło ono do władz szkol
nych mimo surowego śledztwa. „Panna Ma
liczewska" zdobyła wielki rozgłos u sztuba
ków, którzy prześcigali się w podstępach, 
aby ją zobaczyć. Stało się to jednak tak 
trudne, że nie wierzono w końcu nikomu, 
gdy opowiadał jak się wkradł do teatru 
i sztuka Zapolskiej zamieniła się w końcu 
w mit. Nie mając żadnej nadziei, bym ją 
mógł oglądać, myślałem o niej jak o rze
czy po prostu strasznej, sam jej tytuł 
wprawiał mnie w popłoch. 

Kiedy po raz pierwszy widziałem 
„Pannę Maliczewską" u Jaracza, przed kil
ku laty, nie moglem się pozbyć uczucia, że 
skosztowałem owocu zakazanego. Na próż
no szukałem w niej scen, które opisywano 
mi niegdyś w barwach niesłychanych, pa
skudnie nadużywając mej naiwności. Za
polska, jak zwykle, okazała się wyższa od 
swej opinii. To już chyba los wszystkich 
moralistów, że uchodzą za niemoralnych. 

J a n P arandowski, K iedy bylem re 
cenzentem, W -wa 1963 
(fragm en t recen zj i z Panny M ali
czewsk ie j - Gazeta Polska 1937 r. 
nr 327) 
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Krowit:ta 
Studium teatralne 

Krowiętą jest aktorka w począt
kach swej kariery. Słówko to wyrosło na 
niwie krakowskiej, tym niewyczerpanym 
zdroju talentów i humoru. 

I stamtąd przeniosło się do scen 
innych, a zyskawszy prawo obywatelstwa, 
rozwielmożnilo się na dobre. 

Na pozór słodkie , drobne, nic nie 
znaczące, jest w gruncie przerażające , bo
lesne. 

Jak gorące żelazo przylega do 
czoła napiętnowanej tym mianem istoty 
i często łzę bolesną wyciska. 

Każda scena ma swoją „krowię
tę" , wyjąwszy tej, gdzie aktorki na kształt 
grzybów w koszu okrywają się latami i ... 
zmarszczkami. 

Tam „krowięty" nie istnieją, chy
ba w formie - debiutantek. 

Przechodzą wtedy krótką, ale pa
miętną dla siebie szkołę. 

Krowiętą więc jest każda bez wy
jątku istota, pragnąca poświęcić się scenie 
i rojąca sny złote. 

Im więcej zapału w piersi, im 
więcej rozwinięcia umysłowego, zamiłowa
nia w pracy, tym więcej ironii, śmiechu 
i dotkliwych żartów ze strony kolegów. 

Od pierwszej chwili krowięta jest 
przedmiotem zabawy całego personelu tea
tralnego. 

Piszą do niej anonimy i bawią się 

rumieńcem wstydu, jaki okrywa czoło 
dziewczyny podczas czytania tych słów 
bezczelnych. 

Przyczepiają jej z tylu kalosze 
lu~ diabełki z czerwonego sukna, znaj
duJące w tej zabawce wiele wdzięku i po
mysłowości . 

Gdy rozpoczyna pierwsze słowa · 
swej roli, wszyscy stają jak skamieniali w 
dziw~cznych pozach, udając zachwyt bez 
granic. 

Gdy onieśmielona, drżąca z obu
i;-ze.nia, zająknie się, wszyscy wybuchają 
sm1echem lub wzruszają ramionami, dając 
tym do poznania, że „nic z niej nie bę
dzie". 

. Na jej nieśmiałe „dzień dobry" 
me zwraca nikt uwagi lub przeciwnie z 
najwyższą przesadą biją przed nią gremi

1

al
nie ukłony pełne udanego szacunku. 

I wszyscy biorą udzial w tej nie
winnej zabawce! 

Sam pan reżyser wywiera swój 
zły humor na nieszczęsnej ofierze a ma
szyniści, popychając „latami" lub ,:blejtra
mą", dopełniają całości. 

Jeśli kobieta wstępująca na sce
nę jest osobą dobrze wychowaną lub co 
gorzej, wykształconą, wtedy „żarty" ~we 
przybierają wszelkie pozory prześladowa
nia. 

Czym to wytłumaczyć? 
Czy zawiścią ciemnoty do tego, 

co już oświecone, Bóg to wie! 
Tymczasem początkująca aktorka 

przechodzi męki równe dantejskim potę
pieńcom. 



Bezustannie wyśmiewana, wy
szydzana, obmawiana, mając do walczenia 
częstokroć z materialnym niepowodze
niem, upada pod brzemieniem smutku i 
ogarnia ją apatia moralna. 

Kryje się śród kulis jak zwierz 
poraniony, unikając dostania nowej roli, 
która jest dla niej nowym źródłem przy
krości i męczarni. 

Niejeden talent w samym zarod
ku w ten sposób zamarł, nie zaświeciw
szy nawet jasnym blaskiem. („.) 

Krowięta pobiera gaży od dzie
sięciu do trzydziestu guldenów lub rubli, 
stosownie do miejscowości, w której prze
bywa. 

Za to winna się ubrać na scenę. 
To znaczy - powinna mieć kilka tualet 
balowych, kostium markizy, subretki, wie
śniaczki, parę eleganckich tualet wizyto
wych z odpowiednimi akcesoriami. 

Również musi posiadać kostium 
hiszpański, włoski, grecki, egipski, nawet 
starożydowski. Dyrekcje bowiem pod 
względem strojów wymagają bardzo wie
le. 

Płacą też odpowiednio. Dziesięć 
lub piętnaście guldenów! 

Toć to wspaniała gaża. 
Dziewczyna więc nie je, nie sp1, 

szyje sama drżącymi ze zmęczenia rękami 
i te palce, które nigdy może igły nie trzy
mały, teraz śród nocy klują zniszczony 
welwet, naszywając go błyszczącymi blasz
kami. 

Jeżeli nazajutrz rano zjawi się na 
próbie pobladła, zmęczona z wyrazem znu
żenia na twarzy, koledzy jej z dwuznacz
nym uśmiechem pytają: - Czy dobrze się 
bawiła? 

Ona uśmiecha się również, ściska
jąc nerwowo swe poklute od igły ręce. 

Jakaś fałszywa ambicja nie po
zwala tej kobiecie powiedzieć całej praw
dy. 



Skrywa swą nędzę jakby ranę, 
sądząc, że nędza to jedna śmieszność wię-
cej. 

Po części ma i słuszność. 
A teraz, czy w podobnych wa

runkach może się wyrabiać talent, może 
wzrastać chęć do pracy? 

Trzeba wielkiej siły woli, aby 
przejść przez taki ogień czyśćcowy, nie 
straciwszy nic ·z pierwotnego zapału. 

Trzeba niepospolitej znajomości 
swej własnej wartości, aby nie zwątpić i 
nie upaść pod ciosami szyderstwa i nędzy. 

Trzeba powiedzieć sobie: ungui
bus et rostro - moja dewiza - i z czołem 
podniesionym iść naprzód do raz zamie
rzonego celu. 

Z „krowiąt" wyrastają czasem 
artystki niepospolite lub pozostają do koń
ca swej kariery ... krowiętami. 

Taka jednak artystka, która w 
młodości swej przeszła twardą szkołę, jest 
zwykle smutna i zgnębiona, nawet śród 
najpiękniejszego powodzenia ( ... ) 

Jeśli „krowięta" ma dużo sprytu 
i zna się na brylantach, wypływa inną fa
lą, mętną, błotną.... marne i okropne to 
wyróżnienie - ale wyróżnienie. 

Pozostaje artystycznym zerem, 
ale imponuje jedwabiem i niskim wycię
ciem stanika. 

Szelest materii „jak skóra" -
białość odkrytych ramion i połysk drogich 
kamieni imponują w świecie de1ek i tek
turowych koron. 

Nędza sprowadza szyderstwo, 
tren podbity koronką za 500 franków ni
sko głowę schylać każe ... 

Co więcej, nawet pióra Zoilów 
nie tak ostro bywają przycięte, gdy mięk
kie fale pluszu i koronek owiną ciało nico
ści artystycznej. 

Krowięta jest wtedy „eleganc
ką", i to wystarcza. 

Drogo jednak kupuje ona te ma
terie, które w podziw wprawiają tłumy; 

„w~~ian.ki" ~eklamiarskie w pewnej kate
g~r11 dz1~nmkach ileż kosztują zachodu, 
fhrtowama, a cz~sem i tego, co ludzie 
zwą... miłością! 

, , . Tea~r. to świeca płonąca jasno 
sro~ c1emnosc1 nocnej, kobiety to te ćmy 
krązące dookoła - płomień je wabi... cie
pło nęci ... 

Trzask... ćma spłonęła! 
I scena, jak wiecznie nienasycona 

paszcza olbrzymiego zwierza chłonie w 
siebie bezustannie coraz now~ ofiary. Idą 
z uśmiechem i nadzieją w sercu, a raz 
wpadłszy w paszczę potworu, w tę otchłań 
sznurów, płótna, desek, kołków, świderków, 
łat, . przystawek, fersegungów, wolnych 
okolic, błąkają się zniechęcone, rozczaro
wane, smutne jak te duchy, co wszelką 
nadzieję zostawiły za sobą. 

Gabriela Zapolska 
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