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Krystyna Meissner 

MALICZEWSKA CONTRA DULSKA 

Ilekroć zabieram się do wystawienia którejś ze 
sztuk Zapolskiej, próbuję sobie odpowiedzieć na 
pytanie: czym naprawdę dzisiaj, dla nas, jest 
twórczość Zapolskiej, jaki ma związek z dniem 
dzisiejszym; czy jest tylko ilustracją do historii 
obyczajowości polskiej, nieco pikantnym doku 
mentem stopnia demoralizacji, naiwności i głu
poty naszego galicyjskiego mieszczaństwa - czy 
też jest tam coś więcej. coś uniwersalnego, co 
mogłoby dotyczyć także i nas? 

Pytanie o tyle jest ważne i trudne, że chyba nie 
wszystkie sztuki Zapolskiej wytrzymały próbę cza
su, a najlepsze z nich, tzn . „Moralność pani Dul
skiej" i „Ich czworo" utraciły prawie zupełnie 
swoją drapieżność. Kiedyś ich wystawienie było 
skandalem, wywoływało oburzenie, dezaprobatę, 
czasem nawet bojkot towarzyski, prowokowało 
ostre napaści personalne na autorkę. 
A dziś? ... Na „Moralność .. . ", „Ich czworo" nawet 
„Sk iza" (którego uważam za lekko pornograficzny 
żart sceniczny) można przyprowadzić bez obawy 
młodzież szkolną, jako że pozycje te figurują w 
spisie lektur obowiązkowych. 

Cóż więc się stało, że legendarny atak Zapol
skiej na dwulicową moralność, ochrzconą później 
mianem „dulszczyzny", stracił dzisiaj na sile, jak 
gdyby mijał się z celem? 

Czy to my staliśmy się lepsi od naszych galicyj
skich przodków, czy też atak Zapolskiej był krót
kowzroczny, trafny ale doraźny i przestał być 
al:tualny wraz z epoką?. 

Uważam, że to, co przywykliśmy nazywać „dul
szczyzną", jest dzisiaj zjawiskiem równie powsze
chnym i niebezpiecznym jak kiedyś. Pan ie Dulsk ie 
znieniły tylko strój, zainteresowania i etykietę mo
ralną , czasem nawet płeć. Nierzadko noszą dżin-

sowe suknie, choclzą nó Wysiewy ( koncerty, urzq
dzajq mieszkania pseudoontykomi, wygłaszają a
podyktyczne sądy na temat literatury, sztuki, oby
czaju . Sprawiają wrażenie bardzo nowoczesnych 
a jednocześnie są skrajnymi konserwatystkami 
i na wiele spraw zapatrują się identycznie jak ich 
ośmieszona przez Zapolską poprzedniczko. One 
to zresztą lansują przekonanie, że „pani Dulska" 
- to wspaniała, ale całkiem już nieszkodliwa pos
tać w galerii narodowych kreacji literackich . 

* * * 
„Panna Maliczewska" - sztuka napisana przez 

Zapolską po „Moralności pani Dulskiej", jest dla 
mnie dalszym ciągiem historii Dulskich, tym ra
zem przedstawionej od zewnątrz, od strony kon
taktów tej rodzi ny ze światem . Tytułowa postać 
- to nowe wcielenie Hanki z „Moralności„." , 
ładniejsza i sprytniejsza od swojej poprzedniczki 
Stefka Maliczewska, dziewczyna ze wsi, której tym 
razem marzy się kariera artystyczna. Chce być 
aktorką i tym samym zapewn i ć sobie pozycję to
warzyską i pozbawić się kłopotów finansowych. 
Program życiowy dosyć skromny, ale jeśli wziąć 
pOd uwagę, że chyba Maliczewskiej brak zdol
ności i pasji do wykonywania tego zawodu (czego 
małe próbki widać przy uczeniu się roli szekspi
rowskiej Julii), to może jednak program ten, choć 
minimalny jest trzeźwy. Po z y c ja i pie n i ą
d ze. Otóż o to samo walczy Dulska. Z tym, że 
ona walczy o zachowanie pozycji towarzyskiej, 
rodzinnej, domowego status quo. Maliczewska 
walczy dopiero o zdobycie tego wszystkiego. 
Dulska i Maliczewska walcząc o to samo, stają 
się rywalkami. Która przegra? Oczywiście Mali
czewska bo Dulska ma za sobą etykietę przyzwo
i tości moralnej . 

Rodzinę Dulskich w „Pannie Maliczewskiej" re
prezentuje rodzina Daumów : stary Daum - do
pełnienie mi l czącego Dulskiego, rekompensują
cego sobie upokorzenia znoszone w domu, po
kątnym , drugim domem z kochanką; Da umowa 
- Dulska na pokaz, w pełnej gali członkini ja
k i egoś tam Stowarzyszenia Kobiet; Filo Daum, 



niedojrzały Zbyszko, przechodzący swoją mutację 
charaktęrologiczną. 

Maliczewska prŻegrywa z Dulskimi - Daumami. 
Nawet nie dla tego, że pada ofiarą ich egoistycz
nych zapędów . Nie. Jest of iarą własnej g łupoty 
i ciasnych horyzontów. Tak nap rawdę idea łem jej 
życ ia jest właśnie id eał życ i a pa ni Dul skiej: po
zycja i pieniądze. Tak j u ż bywa, że przybysze ze 
wsi aklimatyzując się w mieście p rzejm uj ą na 
ogól mentalność od warstwy drobnomieszcza ń 
skiej. jej i deały, j ej obyczaje. Stefka Maliczewska 
ni= tyl ko marzy o wejści u do świ ata Dulskich, nie 
tylko, by im dorównać, a le (po to przecież m.in . 
wirbiera zawód artystki) żeby im imponować, być 
przez nich podziwianą. Ale Du lskim nikt nie jest 
w stanie imponować. Może tylko osoba otwarcie 
amoralna - która z tej amoralności uczyniłaby so
bie sztandar, i rozgłosem skandalu zastąpiłaby 
ewentualne marzenia o sukcesie i sławie . 

Do takiego wniosku dochodzi Maliczewska. 
Wymieniwszy kochanków - Dauma na Boguckie
go - przez chwilę ulega złudzeniu, że wybrała 
szansę wejścia w „wiel ki świat Dulskich''. Al e 
złu.dzenia szybko rozwiewają się . Zostaje tylko 
jedna droga wyjścia z upokarzającej sytuacji : 
zgodzić się na rolę utrzymanki i zacząć stawiać 
warunki. Zrobić z grzechu cnotę. Być równie bez
litosną wobec ludzi, jak ludzie wobec niej. 

Maliczewskich. Dulskiej - Maliczewska jest po
trzebna, ażeby czuć swą wyższość. Maliczewskiej 
- Dulska, aby przy niej upajać się swoją pozorną 
swobodą obyczajową. Ale jedno i drugie jest złu
dzeniem. Konsekwencją takiego układu jest tylko 
wzrost egoizmu, obojętności wobec drugiego czło
wieka, a nawet okrucieństwa. 

Swiat przedstawiony w „Pannie Maliczewskiej" 
jest światem okrutnym. A młoda dziewczyna, która 
chce wejść w ten świat, otrzymuje le kcję okru
cieństwa i sama zaczyna je stosować wobec in
nych (Michasiowa), jako metodę korzystną i za
pewniającą przewagę. Dewiza: „cel uświęca 

środki" w przypadku Maliczewskiej nie opłaciła 
się : cel okazał się nieosiągalnym mirażem, a 
środki - celem samym w sobie. 

* * * 
Najważniejszą sprawą przy realizowaniu ~ sztuk 

Zapolskiej jest nie dać się zwieść ich rodzajo
wości, opisowości, naturalistycznemu traktowaniu 
postaci i sytuacji. Jeśli uda się określić - przeciw
ko czemu napisa ła Zapolska daną sztukę, wtedy 
już tylko należy postawić wprost pytanie: czy atak 
Zapolskiej ma odniesienie we współczesności. 
Jeś l i tak - wszystko należy uczynić, aby przywró
cić temu atakowi ostrość. Nie należy zagłaskiwać 
i u n iesz kodliwiać Zapolskiej przez źle rozumianą 
wierność wobec tekstu. „Wierność" ta nie jest 
bowiem niczym innym jak wygodnym i bezmyśl
nym kopiowaniem raz ustalonej tradycji insceni
zacyjnej. 

Krystyna Meissner 
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DLA DOROSŁYCH I ZDROWYCH 
(FragmenV/) 

Podobno „u Lwowi" - jest heca o „Metresę„„ . 
O nie graną jeszcze nigdy sztukę, którą ośmieli
łam się napisać i miałam nieszczęście mówić 
o nieJ tu i ówdzie. Nazwałam ją „Metresą„„. 
i ten tytuł wydal mi się niezmiernie prostym i na
turalnym i ani na chwilę nie powstało mi w umy
śle, że gdzieś zrodzi się grzeszna myśl i że ktoś 
uczuje się zmysłowo podrażnionym już tern sa
mem słowem. 

Ale - powinnam była pamiętać, że są niestety 
ludzie chorzy, którym np. widok damskiego buci
ka wystarcza, aby popadli w miłosne ekstazy i czu
li się „podrażnieni"„. Co jednak komiczne w tej 
sprawie, to jest to, że zastawiają się na razie „ty
siącem młodzieży szkolnej" - która jakoby ma się 
pytać swych rodziców, co znaczy słowo „Metre
sa"(„ .). 

Ja nie pretenduję bynajmniej do laurów pisar
ki dla dzieci. Ja cenię bardzo i podziwiam po 
prostu genijalnq giętkość, z jaką ci, którzy piszą 
dla „dziatwy" umieją przystosować się do nieroz
winiętych jeszcze, a tak cudnie wrażliwych dzie
cinnych umysłów, ale dla mnie to jest niemożli
we i nie mam w tym kierunku zdolności. Piszę 
więc dla d o rosłych. 

I dla z d rowy c h. 
To jest dla tych, którzy nie mają zboczeń se

ksualnych lub którym zbyt rozbawione życie nie 
rozk l ekotało tak wrażliwości zmysłowej, iż w bu
ciku kobiecym widzą lubieżności, a w tytule sztuki 
marzą się im pornografje niebywałe i sadyczne. 

Piszę od lat tylu zawsze w jednym i tym samym 
kierunku, pomimo iż nie ma chyba pisarza na 
św i ec ie, na którego by nie rzucano s ię z ta ą 
zajadłością jak na mnie. Walczyłam i walczę 
zawsze z fałszywą moralnością, z obłudą zgn i łą 
i szkodliwą.„ 

Gabryela Zapolska 
„Wiek Nowy" 1910 nr 22 



Było dosyć hałasu o ostatni utwór autorki 
„Moralności pani Dulskiej". Więc najpierw kon
serwatywny „Przegląd" zaopiniował, że niepodob
ną i nieprzyzwoitą jest rzeczą, aby publiczność 
przez widniejący na afiszu tytuł „Metresa" {gdyż 
ten miała nosić ostatnia rzecz Zapolskiej), otwar
cie powiadomioną została, o co chodzi i kto bę
dzie bohaterem tej komedyi - a w następstw i e te
go wywiązała się namiętna polemika czy takie 
zapatrywanie jest słuszne, czy też nie ma racyi. 

Od tego jednak czasu zaczęły krążyć po Lwo
wie wieści wprost potworne o nowej komedyi 
Z ust do ust podawano sobie uszczknięte kwia 
tuszki plot karskie, otrąbiono rzecz ja ko bard zo 
niemoralną i wysoce drastyczną , na której broń 
Boże znajdować się młodym, z przyzwoitego domu 
panienkom - słowem urządzono i przygotowano 
cichą i tajemną krucyatę przeciwko utworowi .(„. ) 

Ostatecznie pani Zapolska zmien iła tytu ł, na j 
pierw na „Pannę Malinowską", ale gdy się zgło
sił jakiś jegomość i oświadczył, że ma córkę tego 
nazwiska, przemieniła go na „Pannę Maliszew
ską", ale gdy podobna historia powtórzyła się 
i tym razem, autorka da ła sztuce tytuł „Panna Ma
liczewska", no i tak pozostało „. 

O cóż chodzi w „Pannie Maliczewskiej"? Cóż 
to jest ta metresa? Panna Maliczewska to bied
ny, cherlawy, blady kwiat, zakwitły na bagnisku 
życiowem, wśród cuchnących błot i przepastnych 
głębin - to kobieta zrazu czysta i niewinna, ma
rząca, tęskniąca jak każde młode dziewczę , a 
później w straszliwy sposób wyzyskana, podepta
na, skopana, dlatego, że odważyła się, ciągle 
marząc, przestąpić za wysokie progi, w nic nie 
uzbrojona, prócz swej cnoty, w kotłujące się go
rączką, niskiemi żądzami, gwałtem i przemocą 
życie . Te wiry huczące u brzegów tej rzeki, która 
się przewala na dnie wielkomiejskiej odchłani, 
porwały pannę Maliczewskq, odarły ją bezwstyd
nie z czci dziewczęcej, podeptały brutalnie 
wszystkie najszlachetniejsze uczucia i porywy 
i uczyniły ją sprzedającą się za pieniądze , ko-

o 
chanką , metresą . Smutną jest, b'ardzo smutną, 

nanizaną SIO paciorki bolesnych I-ez opowieść o 
losach koleja ch życia panny Maliczewskiej . 

A. Dobrowolski 
„Litęrntura i Sztuka' ; 1910 nr 44 

(Na marginesie prapremiery lwowskiej) 

* * * 

Tragedya jest tak codzienna, że jej już słuchać 
się nie chce. Zapolska jest mistrzynią w wydoby
waniu na światło dzienne tych wszystkich cichych 
t ragedyi, o których się nawet już nie mówi. Nikt 
tak jak ona, nie umie wydobyć z fałszywego uś
miechu prawdziwej jego t~eści: łzy ukrytej nieraz 
głęboko, w zatrzęsieniu fałszywego szyku i aktor
skiej branży . W naturalistycznej metodzie Zapol
skiej jest jedna wielka zaleta: odwaga nie krę

pująca się literackim konwenansem. Odwaga ta 
pomogła jej w wyciągnięciu na oczy ludzkie łaj
dactwa dulszczyzny i ta sama odwaga wywiodła 
na scenę istotę jedn'ł z najbardziej pokrzywdzo
nych„ . pannę Maliczewską. 

K. Makuszyński 
„Słowo Polskie" 1910 nr 2 

(Po prapremierze lwowskiej) 



„ 
Że dyrekc{a teatru i to każdego -- w przyjęciu 

sztuki p. Zapolskiej wahać się nie może - zrozu
miałą to rzeczą i uzasadf)ioną. Talent p. Gabryeli 
Zapolskiej i jego owoce w szeregu dramatycz
nych I powieściopi'sarskich utworów upoważnia 
do tego aż nadto. Że jednak publiczność (i to 
krakowska!) przyjęła ze spokojem a nawet po
klaskiem sztukę taką, jak graną dnia 29 paźdz. 
„Pannę Maliczewską" - to już bardzo dziwne, 
a nawet grubo niesmaczne i niepokojące. Tan
detą bowiem brudną i do tego zgniłą jest ostatni 
utwór autorki „Małki Schwarzenkopf", „Skiza" 
itp. Ta balia z brudom.i, w której pierze Żelazna, 
niczem jest w porównaniu z tą „trzyaktową sztu
ką" p. Zapolskiej. 

Czy w treści swej i założeniu jest to utwór 
prawdziwy? Ależ tak! Na · świecie są prostytutki 
i ludzie prostytucję uprawnia~qcy! Sq mężczyźni 
żonaci, którzy poza domem utrzymują utrzyman
ki! Są artyści i aktorowie, są artystki i szanso
netki, są kościoły i lunapary! To wszystko jest, 
o tern wszystkim mówi się i pisze, a jednak, choć 
mówi się . i pisze o zgniliźnie moralnej, forma, 
w jakiej się to podaje, zgniłą nie jest. Zgniła zaś 
i ochydna ta forma w „Pannie Maliczewskiej". 
Nie dość brudu i bagna w prostytucji, p. Zapol
ska z lubością wznosi go jeszcze więcej dla de
koracji - z boku. A wi.ęc jej Maliczewska (sta
tystka teatralna) mieszka w suterenach pralni, 
wraz z praczką i studentem. Językiem wykłado
wym tej nory są wyrazy takie jak: psiakrew, cho
lera, szlag by cię trafił, pysk, świnia itd. Krótko 
mówiąc, całe bogactwo wyobraźni p. Zapolskiej 
wysiliło się na „subtelne" odmalowanie tła, na 
którem żyje biedna metresa! Trzeba bowiem wie
dzieć, że p. Zapolska nawet ją apoteozuje! Ta 
Maliczewska jest taką, a nie inną, tylko z konie
czności - zresztą to dobre i kochane dziewczę! 

A. E. Balicki 
„Przegląd Polski" 1910/1911 z 553 

(Po premierze w Teatrze Miejskim w Krakowie) 

Skoro się czytało, że zmuszono autorkę· do cof
nięcia pierwotnego tytułu, skoro się czytało j.ę
ki krytyków, iż autorka znowu nas oddala '?d sztu
ki, pojętej jako piecyk domowy, wygrz~v.:aiący ko 
kosze cnoty prawdziwej kobiety p:ilsk1e! etc. etc .. 
- musi się bić brawo autorce, ktora niezmor_do
wanie, z niespożytą silą temperame~t~ zdziera 
zasłony z naszej obłudy, a jednoczesnie zacho
wała tyle szczerego, choć nie idealisty~z~ego 
współczucia dla wydziedziczonych tego sw1ata . 
Taką krzywdzoną przez los (który dał przys~ojną 
buzię, ale odmówił talentu i sprytu kokoc1ego~ 
jest chórzystka teatralna Maliczewska: krzywdzi 
ją też cala galerya naszych bliźn!c~. a~ z cz_as~m 
zostanie z niej łachman na sm1etniku zy~10· 
wym. Niebogatą treść swego ut"."oru . ~miała 
autorka urozmaicić pysznemi malow1dłam1 srodo 
wiska i „menażeryi". 

W. Feldman 

„Krytyka" 1910 z 12 
(Po premierze krakowskiej) 





Tytułowa postać wystawionej wczoraj na sce
nie krakowskiego teatru nowej sztuki p. Zópol
skiej „Panna Maliczewska" należy do tego świa
ta, który autorka sama w nagłówkach jednej ze 
swych powieści określiła jako coś takiego, „o 
czem się nie mówi". Do tych właśnie sytuacyj" 
nie dających się 'omawiać",_• spraw drastycznych 
i drażliwych, obrazów jaskrawych i krzyczących 
talent p. Zapolskiej zdaje się odczuwać popęd sil
ny i upodobanie, by czynir z nich Kolumbowe 
od krycia .(„.) 

Z utworu wynikać ma, że panny Maliczewskie 
istnieją tylko po to, by przechodziły z rąk do rąk, 
kosztem ofiary własnego życia, a wszelka rzekoma 
akcya pomocy społecznej, jak to nawiasowo za
znacza autorka w kilku epizodycznych scenach, 
jest tylko farsą wobec istotnego, smutnego stanu 
rzeczy. Tyle tylko i nic więcej zdaje się głosić no
wa sztuka p. Zapolskiej. Doszukiwanie się w niej 
takich motywów jak „myśl społeczna", „litość wo
bec nieszczęścia" itd. jak to czyniono po przed
stawieniu sztuki na scenie lwowskiej, pozostanie 
jednak Danaid pracą. Głównym, prawdziwym 
motywem sztuki jest - obserwacya typu, na sce
nie przedstawiającego wartość doraźnego, żywe
go uchwycenia i nakreślenia go in anima vili 
w sposób najdobitniejszy. Jeśli nawet tu i ówdzie 
błąkają się po scenie echa „zła etycznego", 
„współczucia dla niedoli" etc - to w każdym razie 
chyba tylko jako podzwonne dźwięki tego, co 
głównie interesowało autorkę: ukazania panny 
Maliczewskiej w całym jej _,,naturaliźmie", z za
mierzoną z góry niedyskrecją co do wszystkich 
szczegółów jej życia. 

K. Rakowski 
„Czas" 1910 r. nr 496 

(Po premierze krakowskiej) 

Temat - ulubiony przez autorkę: mężczyzna 
zwierzę gruboskórne, zdobywający a potem wy
zyskujący i uciskający biedną bezbronną dziew
czynę. Środowisko - ulubione przez nią również: 
karykaturalna sfera mieszczańska o najbardziej 
poziomych instynktach, dla której pieniądz i użycie 
to bóstwo i cel bytu jedyny. Metoda pisarska -
ulubiona znowu i znowu znana już dobrze z „Mo
ralności pani Dulskiej" chociażby: nizanie na nit
kę drobnych szczegółów, malutkich obserwacji 
i spostrzeżeń, co zestawione razem i obficie pod
lane sosem tendendencyi-wywiera wrażenie naj
prawdziwszej prawdy życia, a jest w gruncie rze
czy, jak każda rzecz tendencyjna, prawdy tej fał
szowaniem i karykaturą. Poza tern pogoń za ta
nimi i dosyć łatwymi efektami teatralnymi i zna
jomość mniej wybrednych gustów publiczności -
oto cała niemal tajemnica powodzenia „Panny 
Ma I icze1nskiej" .(„ .) 

Chciałbym, abyśmy patrząc na sztukę zdawali 
sobie sprawę , że w niej autorka nie szmat silnie 
odczutego życia przenosi na scenę, ale różne je
go strzępki i okruchy poszadkowane i sfatygowane 
zręcznie, lecz bezceremonialnie, nićmi zwykłej 
u p. Zapolskiej. zabarwionej niechęcią do męż
czyzn. Nie sztuka to głębsza, ale sztuczka, nie ar
tyzm, ale tendencyjna robótka teatralna bez po
ważniejszego znaczenia. 

W. Bukowiński 

„Sfinks" 1911 r. z. 2 
(Po premierze w Teatrze 

Rozmaitości w Warszawie) 



Nowa sztuka Zapolskiej „Panna Maliczewska" 
ma dość ciasny zakres moralizowania poprzez 
satyrę, nie wychodzi poza realistyczne traktowa
nie sceny, z której zdobyło Zapolska przepyszną 
postać pani Dulskiej, unieśmiertelniając ją jako 
typ w piśmiennictwie naszem. 

W „Pannie Maliczewskiej" roztocza się raz jesz
cze przed nami tandeta moralno, obłuda i ego
izm, osobliwie mężczyzn, a rysy te obyczajowe 
wchodzą w kolyzję, niestety nie z żadną cnotą 
nad cnotami lub górnością ducha, jeno z dość -
raz jeszcze niestety! - pospolitą nędzą małej chó
rzystki operowej, czy też statystki teatralnej nie 
widzącej innego wyjścia z niedoli i szarzyzny ży
cia okrom: sprzedania siebie pierwszemu lepsze
mu amatorowi kupowanej„. „miłości". 

Tak niewątpliwie bywa jota w jotę - w kaidem 
miejskiem społeczeństwie wspólczesnem. Wiemy 
o tern doskonale. Sztuka Zapolskiej żadnego nam 
„objawienia" nie przyniosła. 

Cz. Jankowski 
„Tygodnik Ilustrowany" 1911 r. nr 5 

(Fragment recenzji 
z premiery warszawskiej) 

O „PANN IE MALICZEWSKIEJ" 
(Bajeczka) 

Pyto ciocia pieszcząc piesko: 

- Kto to - panna Moliczewsko, 

O której lo dziś, niestety! 

Piszą często tak gazety? 

- To jest, ciociu komedyja, 

Teatrowi bardzo sprzyja, 

Szcz.yci się nią scena polska, 

Autorką jej - Zapolska. 

Ciocia okiem wkoło zerka: 

- Myślałam, że to„. bankierka„. 

Co dzień bowiem pisz,ą w prasie 

O zamkniętej przez nią kasie„. 

„Kolce" 1911 nr 2 



NIECO ZAWIEDZIONE 

No, moja zlata, jakżesz ci się podobała Mali 
czewska? 

E - Wiesz, ten Daum w pierwszym a kcie -
gasi lampę, 
no i ... 

No i nic!. .. 

A właśnie, a tyleż przecież mówiono, że to taka 
drastyczna sztuka! 

• „Kolce" 1911 nr 2 

* * * 

ROZMOWA AUTORA Z DYREKTOREM 

Ja dyrektorowi napiszę sztukę, że niech się 
„Maliczewska" schowa! 

Wprost przeciwnie, obawiam się mój kochany, 
czy si ę zdobędzi esz na coś zupeł nie innego? 

- Niech dyrektor będzie spokojny, moja sztuka 
skończy się nie na „psiakrew", tylko na -
„cholero"! 

„Kolce" 1911 nr 2 

„Panna Maliczewska" jako sztuka przewyźszćl, 
zdaje mi się, „Panią Dulską''.( ... ) Kto jest „panna 
Maliczewska", to wszyscy wiedzą . Nazwisko jej 
stało s ię już, niemal jak „pani Dulska" godłem 
typu. To perkalikowa dusza g ryzetki, pomieszanie 
kobiety, dziecka, urwisa wytrawionego we wczes
nych a twardych doświadczeniach bruku i kulis, 
W'lciągająca ręce do ta niego szczęścia i do wszy
st~iego co błyszczy ... 

I doprawdy, wobec tego, że autorka sączy jej 
do ucha swą niebezp ieczną filozofię życiową, 
mielibyśmy ochotę wzi ąć tę Stefę Maliczewską na 
kolana i powi edzieć jej: „Nie słuchaj maleńka, 
nie wierz autorce, że jesteś „problemem społecz
nym". Jesteś po prostu małym kobieciątkiem bez 
talentu, bez inteligencji, z troszką urody. W zwy
kłym biegu rzeczy byłabyś tym, czym twoja siostra. 
A ty chcesz czego innego: chcesz boa ze stru
sich piór (a choćby wreszcie z kogucich), futra, 
sceny. Aby to wszystko zdobyć masz tylko swoje 
mole serduszko, to jest twoje „narzędzie pracy" 
i dziwisz się, że cię czasem boli? A gdyby cię 
pokochał który, tak jak pragniesz? Jeżeli będzie 
biedny, będziesz nim gardzić, bo ci nie ma za co 
kupić szmatek. Jeżeli będzie bogaty, będziesz go 
nienawidzieć za jego wyższość . Walcz, życie jest 
walką, a nie odpoczynkiem!" 

T. Boy-Żeleński 
„Flirt z Melpomeną. Wieczór 

trzeci", W-wa 1959 
(Po premierze w Teatrze „Boga· 

tela" w Krakowie - 1921 r.) 



Dramat tej biduli niewiele stocil no aktualności . 
Terenem upadku panny Maliczewskiej jest nie 
jakaś prowincjonalna dziuro. Rzecz się dzieje w 
przedwojennym Lwowie, bliskim dawnego Wied
nia. Typy spotykane są najzupełniej do pomyśle
nia w komedii paryskiej czy londyńskiej. Moli
czewska to aktoreczko czy baletniczka, coś w ro
dzaju naszej girl z kabaretu. Nie możemy się 
oprzeć, że jej dramat nie miałby dziś takiej bez
nadziejności. Mało jest dzisiaj mężczyzn, którzy 
by nie wstydzili pokazać się z przystojną girl w 
„Adrii" czy „Bodedze". Dawniej takie panny Ma
liczewskie były jak akcje nie wprowadzone na 
giełdę. Kurs ich wyznaczał spekulant Daum. Dziś 
Maliczewska byłaby wprowadzono na giełdę, o 
giełdą dla kobiety jest dancing. 

A. Słonimski 

„Wiadomości Literackie" 1929 nr 9 
(Po premierze w Teatrze 

„Ateneum" w Warszawie) 

* * * 

Inaczej dziasiaj wyglądają Daumowie, inne są 
panny Maliczewskie. To prawda. Ale w mieszka
niach mieszczan żyją, bytują nadal synowie, wnu
kowie Daumów. Należą do różnych partyj poli
tycznych, konfraternii, spełniają sumiennie prak
tyki religijne, mają pełne usta godności czy ho
noru. Kiedy jednak przyjrzymy się im bliżej, po
siedzimy z nimi na pluszowych kanapach, zoba
czymy, że mimo wojen i przewrotów Daum i dau
mizm są jeszcze żywe, jeszcze w dalszym ciągu 
zatruwają atmosferę, wypaczają, wykoślawiają 
dusze ludzkie. 

J. Fruhling 
„Głos Pracy" 1945 nr 35 
(Po premierze w Teatrze 

)m. Słowackiego w Krakowie) 

„ .Sztuka przenika i dziś wewnętrznym swym ża
rem, akcentem oburzenia, krytyki i drwiny. A przy 
tym cóż za dialogi! Każde zdanie jest tutaj praw
dopodobne i życiowo konieczne, a zarazem mie
ści w sobie najwyraźniej określone stanowisko. 
I jakże przy tym precyzyjnie ukazuje tu Zapolska 
zawisłość pojęć obyczajowo-moralnych w Świecia 
kapitalistycznym od stanu majątkowego. Dlatego 
pozostanie „Maliczewska" także dla następnych 
pokoleń ja ko wymowne ostrzeżenie, głos krytyki 
i przekonywający dla każdego dokument. 

W. Natanson 
„Twórczość" 1953 nr 11 

(Po premierze w Teatrze „Ateneum") 

* * * 

Sztuka jest - jak mi się zdaje - studium i to 
interesującym studium arrywizmu społecznego. 
Społeczeństwo każde zachowuje szacunek dla 
norm moralnych i obyczajowych. 
W sztuce to zachowanie „fasady" moralnej jest 
przedstawione wyraziście. I praczka i Daum i fi
lantropijne panie słowami oddają ustawiczny 
hołd zasadom moralnym. Wytwarza się tutaj ob
ł uda w części tylko świadoma, w części zaś nie
świadoma. Panna Maliczewska jest nieświadoma 
tego faktu, jak również nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że społeczeństwo usuwa poza nawias 
wspólnego życia jednostki, które przynajmniej 
„fasady" nie zachowują. Panna Maliczewska 
chce, wbrew prawom ugody społecznej, nie tylko 
nie być usuniętą ze społeczeństwo, ale zrobić 
karierę. Dramatem jej jest dramat arrywizmu, 
miałkiego karierowiczostwa. 

W. Bąk 
„Życie Literackie" 1946 nr 1/2 

(Fragment artykułu 
„Sprawa Zapolskiej") 



Wydaje się, Że główne źródło rezonansu, jaki 
utwór Zapolskiej budzi i budzić będzie jeszcze 
długo w masowym widzu, tkwi w tym, że zo
baczywszy utwór Zapolskiej, zrodzony z gniewu 
na traktowanie w ustroj u kapitalistycznym czło 
wieka przez człowieka, po wyjściu z teatru dozna
jemy uczucia ulgi, że to co Zapolska z taką pasją 
biczowała i z takim oburzeniem piętnowała, na
leży dziś na wszystkich prawie odcinkach naszego 
życia - żeby tylko wspomnieć sytuację i pozycję 
kobiety w danym ustroju - do bezpowrotnej prze
szłośc i. 

J. Fruhling 
„ Teatr" 1953 nr 22 

(Po premierze w Teatrze 
„Ateneum" w Warszawie) 

* * * 

„Panna Maliczewska" to utwór o nienagan
nym kroju i bezbłędnym dialogu. Może być śmiało 
uważany za syntezę epoki i syntezę stylu usiłują
cego prawdę o człowieku wyrazić z perspektywy 
dziurki od klucza. Wiadomo: znakomite role. Wia
domo: małe, wyjałowione prawdy .. 

Wiele literatur karmiło się tą problematyką, nic 
dziwnego więc, że dziś przyjmujemy ją z pewnym 
pobłażaniem. Drażni nas pretensjonalny banał. 
Nikogo nie epatuje los Maliczewskiej. Ani posta
wa Żelaznej. A z takim Daumem spotykamy się 
dziś częściej niż kiedykolwiek. A przecież mamy 
nieodparty sentyment do Zapolskiej i do całego 
polskiego naturalizmu. Jest to sentyment wycho
wanków. Przyjazne uczucie do macierzy. Wszys
cyśmy z niej - krótko mówiąc. 

J. P. Gawlik 
„Spojrzenia" 1972 nr 3 

(Po premierze w Teatrze 
Współczesnym w Szczecinie) 

Dziś odczytujemy dzieła Zapolskiej - w których 
współczesna jej rzeczywistość została tak natura
listycznie przedstawiona - jako ciekawy dokument 
bezpowrotnie minionej epoki. 
Często jednak w trakcie oglądania takich sztuk 
Zapolskiej jak „Panna Maliczewska" przychodzi 
nam na myśl, ie przecież wiele reliktów obycza
jowych z tamtej epoki przetrwało w innej może 
formie - do dnia dzisiejszego. Że sztuki Zapol
skiej, pisane ze świetną znajomością praw sceny 
- i dzisiaj potrafią zabrzmieć aktualnością. I że 
nawet historia młodej aktoreczki, panny Malicze
wskiej może zostać odczytana nie tylko jako oby
czajowy dokument epoki. 

T. Rafa/owski 
„Głos Elbląga" 1962 nr 143 

(Na marginesie premiery 
w Teatrze Kameralnym w Sopocie) 
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