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Kobieta powinna 

• I I przeJSC przez zyc1e 
cicho i spokojnie. 

Gabriela Zapolska 

--X -----

Agata Chałupnik 
MOLIER W CZERWONEJ SPÓDNICY 

Autorka książki FemaLe Spectade, Susan Anita Glenn 1, pokazuje jak 

Sarah Bernhardt i ogromny sukces jej pięciu kolejnych amerykańskich 

tournee, wpłynął na rozwój amerykaóskiego feminizmu. Bernhardt, 

wielka gwiazda światowych scen, ale i - być może pierwsza w historii , 

a na pewno najsławniejsza - celebrytka, nauczyła się wykorzystywać 

media i mechanizmy rozwijającej się w XIX wieku kultury masowej, 

świadomie kreując swój publiczny wizerunek (czy w razie potrzeby nim 

manipulując: jak to w koócu było z tą trumną, którą miała ze sobą wozić 

i w niej sypiać?! Glenn pisze, że wszelkie podejmowane przez aktorkę 

próby zdementowania plotek na ten temat, jedynie podtrzymywały 

legendę.) Sama niepokorna, pełna energii, świadoma swojej seksualności 

i siły jej oddziaływania , odważnie penetrująca w swoich rolach meandry 

kobiecej emocjonalności i podejmująca świadomą grę z dziewiętnas

towiecznym stereotypem kobiecości, stała się dla tysięcy swoich 

wielbicielek modelem kobiety twórczej i niezależnej . Będąc przez 
dziesięciolecia obiektem fantazji erotycznych dla milionów mężczyzn 

i kobiet - była równocześnie aktywnym i autonomicznym podmiotem 

- tak swoich działa1\ artystycznych, jak głośnych poczynań w życiu 

prywatnym. 

1Zob. Susan A. Glenn, Female Spectacle . The Th eatrical Roors nf Modem Femi11is111, 

Cambridge-London 2000. 
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chińskie buciki 

-X 

Jak książka o Sarze Bernhardt i teatrze amerykaóskim ma się do Gabrieli 
Zapolskiej? Boy-Żeleóski nazywał co prawda autorkę Kobiety bez skazy 
„Molierem w spódnicy" (czerwonej - dodajmy - jak ukochana spódnica 
Małaszki, bohaterki głośnej noweli oraz pierwszego dramatu Zapolskiej), 
Sarą Bernhardt jednak nie była (chociaż na pewno wstępując na scenę 
w 1879 roku, a porem przez lata walcząc o swoją karierę, o takim sukcesie 
marzyła). Pisał Boy: „Zważmy, że na całej przestrzeni znanej nam cy
wilizacji jest to, zdaje się, w teatrze jedyny talent kobiecy wielkiej miary 
i że właśnie ten talent urodził się z tej ubogiej na pozór gleby polskiej. 
Czemu w teatrze właśnie taka jest posucha na kobiety, nie wiadomo; 
ale fakt jest faktem: nie tylko szcz~śliwych rezultatów, ale prób nawet się 

nie widzi.[ ... ) Otóż, gdyby jakiś psychofizjolog zechciał z tej abstynencji 
kobiet wywodzić jakieś przemądrzale uogólnienia w związku z naturą 
kobiecą, jej niezdolnością do syntezy, do konstrukcji, zagęszczenia -
jest oto tryumfalny przyklad Zapolskiej, aby odpowiedzieć: «Bzdury, 
łaskawy panie!» "2. W innej recenzji dodawał : „Pani Dulska dopełnia 
Moliera", bowiem „Aby rozprawić się z babą oko w oko, trzeba było 
drugiej kobiety''3. Otóż i ona - Zapolska - „wielka pisarka sceniczna". 

Molier w czerwonej spódnicy. 

2Tadeusz Boy-Że le1i s ki . 'Zapolska „Moralno§{- Pani Dulskiej" . w t egoż: Romanse 
cieni6w. PIW. Warszawa 1987. s. 273. 

3Tade usz Boy-Żeleński. Moralność Pani Dulskiej. Premiera w teatr:e na Chłodnej. 
„Ilustrowany Kurie r Codzienny'" 1932 nr 24. 
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chińskie buciki · rentgen sropy 

- --------------------------------------------------------------X ------

Jeszcze dwa słowa o spódnicy. Recenzent pierwszego tomu nowel Zapol
skiej, Jan Ludwik Popławski, zatytułował poświęcony im tekst Sztandar 
ze spódnicy - zamiast „sztandarem idei" pisarka miała jego zdaniem na 
kartach Malaszki wymachiwać czerwoną spódnicą bohaterki4 . Opu
blikowana w „Prawdzie" recenzja - co łatwo sobie wyobrazić - była au
torce nieprzychylna, konserwatywny krytyk trafnie jednak rozszyfrował, 
jak się wydaje, intencje Zapolskiej - od początku skupionej na kobiecym 
sposobie doświadczania świata. Zapolska zresztą wcale się z tym nie 
kryła. Mnóstwo jej tekstów - tak dramatycznych, jak prozatorskich -
wskazuje już w tytule na kobiecą bohaterkę lub specyficznie kobiecy 
problem. Mamy zatem Malaszkę, Kaśkę Kariatydę, Malkę Szwarcenkopf, 
Kobietę bez skazy, Franię Poranek, Dziewiczy wieczór czy Z pamiętnika 
młodej mężatki. W tak zmaskulinizowanym rodzaju literackim, jakim 
jest dramat - uderza liczebna przewaga postaci kobiecych, znacznie też 
ciekawszych i lepiej napisanych. (Właściwie wszyscy niemal jej męscy 
bohaterowie przypominają Felicjana Dulskiego - to nudne i niewyda
rzone fajtłapy, albo cyniczni dranie) . „Proszę mi napisać, czy Teatr Mały 
posiada 8 kobiet zdolnych grać"5 - niepokoiła się pisarka w liście 
do dyrekcji Teatru Ma lego przed warszawską premierą Moralności 
pani Dulskiej. W tej sztuce - co warto przypomnieć - jest osiem ról 
kobiecych - i tylko dwie męskie (w tym jedna praktycznie 
niema!). 

4Zob. Wiat I.Jan Ludwik Popławski]. Sztandar ~e .l'p6d11icy. „Prawda" 1885 nr 35. 

5Gabriela Zapolska. Listy. zabrała Stefania Linowska. PtW. Warszawa 1971. t. If, 
s. 242. 
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Mężczyzna nie zdradza, 

. 
męzczyzna się zapomina. 

Gabriela Zapolska 

-------. --- -----X --- ---

Z drugiej strony w swojej publicystyce Zapolska wypowiada się przeciw 
emancypacji, odwołując się do tradycyjnych kobiecych wartości 

i gloryfikując tradycyjną rolę kobiety w rodzinie. „Ambicja tylko, 
wygórowana pycha i ambicja każe kobierom marzyć o dokroratach, 
niepomnym na pleć swoją, na sytuacje, w jakich kobieta tak bardzo 
strzec i chronić sil swych i zdrowia powinna, niosąc krzykliwy sztandar 
emancypacji, gromadząc setki rozmarzonych rym krzykiem kobiet 
dokoła siebie"6 - pisze w jednym ze swoich felieronów w „Kurierze 
Warszawskim". Co znamienne, działaczki kobiece nie pamiętają jej 
nieprzychylnej publicystyki, doceniają natomiast jej wkład w budzenie 
się świadomości polskich kobiet. Stefania Podhorska-Okołów napisze, że 

Zapolska „utorowała kobietom drogę do równouprawnienia. Rozżarzyła 
wokół sprawy kobiecej ognisko zainteresowania, potężnym tchnieniem 
rozkołysała zatęchłą atmosferę bierności i marazmu, w której dusiły się 
bezwolne istnienia kobiece"7. 

6Gabriela Zapolska. Paniom e111ancypa111ko111 ... odpowiedź, w tej że: Publicystyka, cz. I. 
oprac. Jadwiga Czachowska, Ewa Korzeniewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Wrocław 1958, s. 67. 

7Stefania Podhorska-Okołów, 'Zapolska wczoraj i dzi.f, '"B luszcz" 1932 nr 11. s. 12. 
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Jeśli się chce, aby kobieta 

wróciła, należy ją 

za drzwi wyrzucić. 
Gabriela Zapolska 

---------------------->{ ----- -

Bardzo inspirujący wydaje mi się sposób, w jaki Susan Anita Glenn 
stawia pytania o związki między teatrem i feminizmem. Bo że kolejne 
fale feminizmu musi ały prędzej czy później znaleźć wyraz w teatrze (tak 
jak znajdowały w literaturze, publicystyce, czy - dużo później, już 

w drugiej połowie XX wieku - w sztukach plastycznych czy filmie) -
to oczywiste, ale że ta zależność może zachodzić także w drugą stronę -
już takie oczywiste nie jest. Chociaż jeśli pomyślimy o Ibsenie i ogrom
nym wpl)"vie jego Nory, ta, ekstrawagancka na pierwszy rzut oka, teza 
przestaje dziwić. Zapolska - tak jako aktorka i pisarka, „kobieta teatru", 
jak jako postać publ iczna (i modelowy przyklad artystki-skandalistki) 
dostarcza wyjątkowo bogatego materiału do analizy owych wielorakich 
i bujnych związków. 
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Co więcej, jeśli Nowa Kobieca narodzi la się w teatrze i Sarah Bern
hardt miałaby być jej macką. ro z pewnością Henryk lbsen byłby jej 
ojcem. Zapolska z kolei - po trosze ów nowy model kobiecości próbuje 
realizować w życiu, po trosze - demaskuje go na kartach swoich 
utworów, rozpięta między dwiema strategiami emancypacyjnymi, 
których figurami można uczynić francuską gwiazdę i norweskiego 
dramaropisarza. Madame Sarah uczyła bowiem kobiecy, jak osiągnąć 
niezależność nie wyrzekając się kobiecości, ba! - dzięki niej i poprzez 
nią - manipulując swoim obrazem i wykorzystując swoją seksualność, 
Ibsen zaś wzywał żeby swoją kobiecość porzuciły w drodze do 
człowieczeństwa. Te dylematy - dla nas dzisiaj trochę śmieszne -
są ważnym sldadnikiem publicznej debaty w tak zwanej „kwestii 
kobiecej", jaka się toczy w ostatnich dziesięcioleciach XIX i pierwszych 
dziesięcioleciach XX wieku, ale są też istotnym kontekstem wyborów 
życiowych tysięcy kobiet. To także jeden z ważniejszych dylematów 
przed jakim stają bohaterki Gabrieli Zapolskiej, które nie chcą się 
wyrzekać swojej kobiecości, ale coraz głośniej domagają się uznania 
swojego człowieczeństwa. 
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Jeśli żona nie wie i jest 
zupełnie szczęśliwa, 

mąż może robić, 

co mu się podoba. 
Gabriela Zapolska 

Ibsen koóczy napisaną w 1879 roku Norę pamięmym trzaśnięciem 
drzwiami mężowskiego domu przez glówną bohaterkę dramatu, która 
uświadamia sobie, że żyła do tej pory niczym w domku dla lalek. Nikt -

ani ojciec, ani mąż, ani patriarchalna kultura w jakiej żyje - nie nauczył 

jej sensu takich słów i znaczenia takich instytucji społecznych, jak prawo, 

moralność i religia. Nie dano jej szansy dorosnąć, pozostała dzieckiem, 

małą dziewczynką . „Dom nasz byl zawsze tylko pokojem dziecin-

nym. W domu ojca traktowano mnie jak małą laleczkę, tu, u ciebie, jak 

dużą . A dzieci - to były już moje własne lalki. [ ... ]Tak wyglądało nasze 
malżei1stwo Torwałdzie" - mówi Nora w wielkim finałowym mono

logu. Nora postanawia odejść z mężowskiego domu, by zrozumieć kim 

jest. „Jestem przede wszystkim człowiekiem - takim samym jak ty ... 

łub, co najmniej, chcę spróbować nim zostać . Wiem dobrze, że znajdą 

się tacy, którzy staną po twojej stronie, i że przyznają ci rację pewne 

książki, ale nie mogę już zadowalać się ani tym, co mówi większość 

ludzi, ani rym, o czym się pisze w książkach. Muszę sama przemyśleć te 

sprawy, zorienrować się w samej sobie"8• Decyzję odejścia z domu Nora 

uzasadnia „świętym" obowiązkiem wobec samej siebie. George Bernard 
Shaw, niezwykle ważny brytyjski sojusznik Ibsena w społecznej debacie, 

jaką wywolala Nora, konieczność takiego wyboru artykułuje w ten 
sposób: „dopóki kobieta nie wyrzeknie się kobiecości, obowiązku wobec 

męża, dzieci, społeczeóstwa, prawa i każdego innego obowiązku oprócz 

obowiązku wobec siebie samej, dopóty nie osiągnie wyzwolenia. [ ... ] 

kobieta musi się zaprzeć obowiązku w ogóle. W tym leży jej wolność"9 . 

8Henryk Ibsen. Dom lalki (Nora). przeł. Jacek Fruhling. PIW. Warszawa 1985. s. 115. 
s. 117. 

9George Bernard Show. Kwi111ese11cja ibse11i:11111. przeł. Cecylia Wojewoda. PIW. 
Warszawa 1960. s. 54. 
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naruralne poloże.nie narządów brzusznych pncsuniętc położen ie narządów brzusznych 
na skucek noszenia gorsetu 

--X 

Zapolska była drugą po Heknic Modrzejewskiej polską Norą, a rozmaite 
Ibsenowskie tropy można wyśledzić w różnych jej utworach. Naturalisty
czny motyw choroby wenerycznej z Upiorów pojawia się w O czym 
się nie mówi; dylematy Domu Lalki odzywają się dalekim echem 
w Żabusi i Ich czworgu. Żabusia, podobnie jak Nora swoje dzieci, kocha 
Nabuchodonozora i jak Nora (roures proporriones gardees) nie rozumie 
zasad moralności - tak długo, jak długo wszyscy są szczęśliwi - przecież 

nie grzeszy (chociaż brak jej - przyznajmy- subtelności i klasy Nory). 
Z kolei Ich czworo przypomina Dom Lalek konstrukcją: Żona porzuca 
męża i nieudane malże11stwo podczas Bożego Narodzenia. Tyle że Nora 
- odchodzi z mężowskiego domu, by odkryć kim jest, a Żona - wyjeżdża 
do Monte Carlo z kochankiem, typem spod ciemnej gwiazdy, który 
z pewnością nie pozwoli jej zrozumieć kim jest, lecz sprowadzi na złą 
drogę. Gorzko świadoma, jak trudna jest samodzielność kobiety w jej 
czasach, Zapolska nie daje szans dużych swojej bohaterce, ale chyba także 
Ibsenowskiej Norze. 
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Są kobiety, które aby 

zatuszować swoje krzywe 
nogi, noszą bardzo 

duże dekolty. 
Gabriela Zapolska 

-----X ------

Nade wszysrko jednak Ibsenowskie inspiracje powracają u Zapolskiej 
w anrynomii kobicry - czlowicb. Jak w znamiennym dialogu 

z Mrżczyzny: 

„Karol 
Ty jcsreś niezwykła kobiera. 

Julka 
Mylisz się. Jcsrem najzwyklejszym okazem człowieka. 

Karol 
Dlaczego mnie poprawiasz? Ja mówię 'kobiera' - ry mówisz 'człowieka'. 

Julka 
Przede wszystkim[ ... ] jesr we mnie mało kobiecości ... rej waszej 

kobiecośc i. Po wróre - ja czuję się głównie człowiekiem, skoro analizuję 

warrość moją, i dlarego nadaję sobie chęrnie miano człowieka" 10 . 

10Gabrie la Zapolska. M,e:c:y:na. w tej że: Komedie wybrane. Świat K siążki, 
Warszawa 2004. s. 154. 



11 

gorset Polaire - XIX-wieczna francuska piosenkarka 

X 
Kilka scen dalej Karol nazwie Julkę ,,feministką" - kiedy ta zadeklaruje, 

że nie zamierza "'Ychodzić za mąż, że ma inne cele w życiu - pracę, 

naukę, swoją działalność społeczną . Ten charakterystyczny ryp „rezoner

ki-feministki" przewija się w rozmaitych utworach Zapolskiej. Będą go 

reprezentować Maria z Żabusi, Janka z Dziewiczego wieczoru, Rózia 
z Fin-de-siecli'istki. To zaz"'Yczaj brzydka, niekobieca panna, nieco - jak 

Julka, czy Maria - kostyczna, dla różnych racji rezygnująca z małżeństwa 

i emocjonalnego spełnienia w życiu . Z tego powodu Zapolska, jakkol

wiek potrafi zrozumieć i "'Yartykułować racje swoich bohaterek, z ich 

"'Yborami się głęboko nie identyfikuje. Ona sama nie chce się "'Yrzekać 

kobiecości w imię swojego człowieczeństwa. „Ja, «kobietą» będąc od 
paznokcia, ciałem i duszą, [„.] odrzucam te głupie, banalne a bezcelowe 

szamotanie się kobiet, które z braku bioder, biustu, gęstej grzywki i spo

sobu rozniecania miłości pędzą tu na uniwersytety i w salach szpitalnych 

oglądają nagich, rozpustą zjedzonych mężczyzn, niby w celach nauko

"'Ych! [ ... ]Jedyny ich cel - złowić męża" 11 - pisała z właściwą sobie 

złośliwością w jednym z listów z Paryża. 

11 Gabriela Zapol ska. Listy , zabrała Stefania Linowska. PIW, Warszawa 1971. t. I. 
s. 123. 
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Jedyny sposób 

od mężczyzny uzyskać 
przebaczenie jest -

nie błagać o nie. 
Gab1·iela Zapol<ka 

Bliższa zatem byłaby jej droga Sary Bernhardt. Zapolska nie była może 
celebryrką, jak ona - niemniej dość wcześnie srała się głośną postacią 
polskiego życia publicznego. bohaterką wiciu skandali związanych 
rak z jej burzliwym życiem prywatnym, jak działalnością zawodową. 
Autorka Kobiety bez skazy nie miała może rak wiciu i rak utytułowanych 
kochanków, jak francuska aktorka, niemniej jak na prowincjonalną. 
konserwatywną Polskę w drugiej po łowie XIX wieku, niewątpliwie 
prowadziła życie kobiety wyzwolonej: nieślubne dziecko, dwa rozwody, 
głośne romanse, kariera sceniczna; wszystko to składa się na modelową 
biografię kobiety, przekraczającej wyznaczaną jej przez kulturę rolę. 
W świecie podporządkowanym zasadom podwójnej moralności 
i z kobiety z klasy uprzywilejowanej czyniącym zimną. aseksualną, 
porcelanową lalkę - domaga się dla siebie i swoich bohaterek prawa 
do decydowania o własnym ciele i seksualnego spełnienia. „Wyście ze 
mnie zrobili tę istotę połowiczną, grzeczną i bezbronną, tę, która nie 
wie, co jest dozwolone, a co zakazane, a rwie się i szarpie w rozbudzeniu 

zmysłów! Jako najwyższą cnotę ukazywałeś mi pan zadośćuczynienie 
mym popędom - dziś cnotą dla pana jest to, iż byłam ową kaleką i pożą
dasz mnie dla kalectwa mego" 12 - mówi główna bohaterka powieści 

Kobieta bez skazy. Potrzeba niezależności zawodowej obie artystki pro
wadzi do odważnej decyzji założenia własnego teatru. Porównanie 
na wyrost? Zapewne. 

12Gabriela Zapols ka. Kobieta be: ska:y. Powie.fć. Nakład Gebethnera i Wolffa. 
Warszawa 1913. s. 372 
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Na to mamy cztery ściany 

i sufit, aby brudy swoje 
prać w domu i aby nikt 

o nich nie wiedział. 
Gabriela Zapolska 

Sarah Bernhardr była wielką gwiazdą ~wiatowego formaru, Zapolska 
nawer w Polsce była gwiazdą formarn ledwie średniego, i co warrn 
przypomnieć - mimo swoich ogromnych ambicji nic spełniła si~ jako 
aktorka. Niemniej przy wszysrkich różnicach i zachowaniu stosownych 
proporcji , spdnila być może podobną rolę w polskiej kulrurze, jak fran
cuska gwiazda w Ameryce.Jej posrać, jej myślenie o świecie, jej reatr (tym 
razem nie jako aktorki, ale jako autorki) - przyczyniły się w Polsce do 
rozwoju feminizmu. „Przez usta Heglowej w Fin-de-siecle-istce mówi, że 
« nie uznaje równouprawnienia kobiet w parlamencie » ... Nie jesr i nigdy 
nie była feministką. Jeżeli więc mimo to w każdej niemal powieści zatrzy
muje się nad jakąś krzywdą kobiery i z odwagą nieusrraszonej bojownicy 
wskazuje zbrodnie spoleczeńsrwa wobec niej to musimy wierzyć, że 
kieruje nią nie ślepe. zaciekle dokrrynersrwo, lecz wrażliwość na bóle 
najdorkliwsze, [ ... ] na pohańbienie, zdepranie, sponiewieranie praw 
ludzkich bez zastrzeżeń" - zauważa działaczka kobieca, Cecylia 

Walewska. Chociaż - jej zdaniem - pisarka rrzymala się z dala od ruchu 
kobiecego. to, „stojąc poza nim, nie znając może dobrze haseł jego 
i sztandarów, pchnęła go Zapolska naprzód silnie bunrowniczą myślą 
swoją" 13. 

13Cecy lia Walewska. Zapolska w stos1111k11 do .1prmvy kobiet, ,.Bluszcz'" 1910 nr 32. 
s. 342. 
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satyra na równouprawnienie 

--X ------

Sue Ellen Case, amorka klasycznej książki Feminism and 1heatre14 przy
pomina, że narodziny instytucjonalnego teatru zachodniego zbiegają się 
w czasie z instytucjonalizacją patriarchatu w Arenach V wieku p.n.e. -
- z narodzinami demokracji, prawa własności, patrylinearnego prawa 
spadkowego i wykluczeniem kobiet z przestrzeni publicznej. (Tę prze
mianę ilustruje interprerowana przez Case Oresteja - z Ateną. która 
podczas procesu Orestesa oficjalnie ustanawia nowy porządek i prawo 
ojca stawia ponad, nadrzędnym do tej pory, prawem matki). Teatr 
wyklucza kobiety - zarówno jako aktorki, jak (potencjalne) amorki , 
kobieta jest w nim obecna jedynie, jako odgrywana przez mężczyznę 
reprezentacja męskich fantazji. To wszystko sklada się na szczególną rolę, 
jaką przez wieki teatr pełni w życiu społecznym - utrwalając tradycyjny 
patriarchalny porządek . Szczególne zwierciadło, za pomocą którego widz 
teatralny - męski podmiot - utwierdza swoją tożsamość . W historii 
teatru kobiety pojawiają się dopiero na przełomie XVI i XVII stulecia -
w commed ii dell' arte i barokowym teatrze hiszpańskim, niemniej długo 
pozostają w nim zmarginalizowane, tak jak zmarginalizowane pozostaje 
w teatrze kobiece doświadczenie. (Warto też przypomnieć, że wstąpienie 
do teatru oznacza dla kobiety degradację społeczną, bowiem status 
aktorki, z różnych przyczyn, jest niewiele wyższy niż status prostytutki.) 

14Zob. Sue Ellen Case, Fe111i11ism and Theatre. Melhuen. New York 1988. 
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Kobiety lubią, 

żeby je okłamywać. 
Gabriela Zapolska 

Niemniej, jak pisze Sue Ellen Case i feminisryczne badaczki reatru 

X -----

idące w jej ślady 15 , wywrorowy porcncjal rkwiący w reatrze, czyni go 

znakomirym narzędziem budzenia feminisrycznej świadomości i walki 
z dominującym sysremem - jak rylko kobiery nauczą nim świadomie 

posługiwać . To byłby casus Sary Bernhardr, Pioneer Players - głośnego 

zespołu Edirh Craig (córki gwiazdy angielskich scen, Ellen Terry i siomy 

Edwarda Gordona Craiga) , wspierającego bryryjski ruch sufrażysrek, 

czy przypadek Gabrieli Zapolskiej, poszukującej rearralnego języka by 
wyrazić kobiece doświadczenie, rak długo z rearru wypierane. 

15Zob. np. A Sourcebook of Feminist Theatre . On and Beyond the Stage. ed. Carol 
Martin. Routledge. New York - London 1996: Performing Feminism: Feminist Critical 
The01)' and Theatre, ed. Sue Ellen Case. The John Hopkins University Press. Baltimore 
- London 1990. 
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riurniura 

X 
Wano by na koniec zasranowić się, co z rcgo języka - radykalnego 
w jej czasach - zosraje dzisiaj, co jesr jeszcze nośne, a co zesrarzalo się 
bezpowrornie? Tu syruacja jesr interesująca . Niewąrpliwie zmienił się 

konteksr obyczajowy i malżeńsrwo nie jesr już - z braku ról spolecznych, 
alrernarywnych wobec roli żony i marki - jedynym wyborem dla kobiery, 
powoli reż odchodzi w niepamięć podwójna moralność. (Swoją drogą 
szkoda, że Zapolska nie dożyła rewolucji seksualnej, krórej zapalnikiem 
był wynalazek pigułki antykoncepcyjnej w 1960 roku! Pierwszy 
raz w historii kobiery uzyskały konrrolę nad swoją płodnością, a więc -
i nad swoim życiem; pigułka dala nam autonomię i wyzwoloną od lęku 
seksualną przyjemność.) Niemniej ciągle jeszcze w dyskursie publicznym 
remary związane z kobiecą cielesnością , ze sferą reprodukcji 
i seksualności, wydają się nacechowane, a wszelkie spory na remar 

konrroli urodzin są mocno zideologizowane - pewnie zreszrą po obu 
srronach. Kobiece doświadczenie wydaje się z nich wyparre. Turaj Zapol

ska, mozolnie wypracowująca język dla opisu owego doświadczenia 
i jego specyfiki, pozosraje akrualna, czasami zaskakująco wręcz świeża. 
W mocy pozostają jej rozpoznania, gdy czytamy w kolorowych 
tygodnikach o singielkach robiących kariery zawodowe, ale gorzko 
zwierzających się ze swojej samotności i poczucia niespełnienia . Ważnym 

i ciągle świeżym wąrkiem pozostaje dojrzewanie - uczenie się własnego 
ciała i jego potrzeb w katolickim kraju, w którym dziewczynka bardzo 
wcześn ie dowiaduje się, że to, co ma pod spódniczką z falbankami jest 
nieczyste i grzeszne. 
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Co jest pogardy godnym 

. ' w męzczyzn1e, 
jest zachwycające 

w kobiecie. 
Gabriela Zapolska 

X ----- -

I jeszcze jedno. Boy nazywając Zapolską „Molierem w spódnicy" -
chcial ją rzecz jasna dowartościować, umieścić w należnym jej miejscu 
w (męskim rzecz jasna) kanonie, wśród największych pisarzy (siłą rzeczy 
mężczyzn - o tym, dlaczego, pisze w eseju o siostrze Szekspira Virginia 
Woolf) 1 ~. Niewątpliwie Zapolskiej należy się miejsce w owym kanonie, 
niemniej autorka „Moralności pani Dulskiej" mogłaby i powinna 
ustanawiać alternatywny kanon, kobiecy. Zostać patronką (matronką?) 
kobiecej tradycji teatralnej w Polsce, matką feministycznego teatru - jeśli 

taki zaistnieje. Ową matką-założycielką czyni ją dopuszczenie do głosu 
kobiecego doświadczenia, świadome przyjęcie kobiecej perspektywy, 
skupienie się na kobiecych postaciach. Nie była może pierwsza w polskiej 
literaturze, ale w teatrze - na pewno tak. I pewnie najbardziej konsek
wentna i radykalna. Spódnica Małaszki nie przypadkiem była czerwona. 

16Zob. Virginia Woolf, Własny pok6j, prze!. Agnieszka Graff. Sic! , Warszawa 1997. 
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pas cnory z kokami 

dr Agata Chałupnik, adiunkt w Zakładzie Teatru i Widowisk !KP UW; 
teatrolożka, kulturoznawczyni, krytyczka teatralna. Amorka książki 
Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska o kobiecym doświadczeniu 

ciała, współautorka podręczników Antropologia widowisk. Zagadnienia 
i wybór tekstów i Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów oraz 
książki Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach. Jej obszar nauko
wych zainteresowań obejmuje głównie antropologię ciała i genderowe 

aspekty historii teatru i dramatu polskiego. 
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E! żona zawsze 

powinna czekać. 
- Aż mąż będzie 

miał czas nią się zająć? 
Właśnie. 

Gab,-iela Zapolska 
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uzda zrzędy - specjalna uprząż, którą karano 
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bo inaczej jak gałąź 
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