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BEZDROŻA NATURALIZMU 
Lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia są momentem, kiedy 

rozwój życia społecznego zaczyna zbaczać z torów, wyznaczonych 
przez postępowy realizm naszej ówczesnej literatury. Ideały ta
kich pisarzy, jak Bolesław ·Prus czy Elizo Orzeszkowa coraz 
mniej znajdują pokrycia w rzeczywistości. Klaso mieszczańska, 
która po ostatecznym bankructwie szlachetczyzny w Powstaniu 
Styczniowym (1863 r.) uchwyciło w ręce sfer życia społecznego, 
owe postępowe mieszczaństwo, którego hasło procy od podstaw, 
oświaty i solidaryzmu społecznego znalazły wyraz w naszej ów
czesnej literaturze - zaczyna tracić swój twórczy rozmach, 
porasta w doslntek i wyraźnie nawraca do zamarłych tradycji 
szlacheckich. Wywodząca się w dużej części ze zubożałej 
szlachty, polsko burżuazjo zaczyna coraz żywiej odczuwać sno
bistyczny kult dla tytułów i arystokratycznych koligacji. Miejsce 
pozytywnego inżyniera czy doktora, bohaterów naszego wielkiego 
realizmu, coraz częściej zajmuje syty burżuj, morzący o oże
nieniu syna z arystokratką. 

Rozpada się sojusz poety-literata, kroczącego ramię w ramię 
z człowiekiem czynu społecznego. Mieisce wzajemnego poro
zumienia zajmuje obopólna niechęć i pogardo. Schyłek dziewięt
nastego stulecia i początek dw.udziestego - to czas, w którym 
artysto oddala się z niechęcią od społecznej rzeczywistości, o jeśli 
ogląda się nieldedy no nią, to z pogardą i nienawiścią W takiej 
chwili tracą grunt pod nogami głoszone dotychczas hasło użyte
czności literatury, przestoje się wierzyć w jej rolę społeczną. 
Rozczarowani do społeczeństwo artyści strząsają z siebie obo
wiązek służenia idei społecznej czy narodowej, Hukają wyżycia 
się artystycznego już tylko w zagadnieniach formalnych, 
czysto• estetycznych. 

Hasło „Sztuko dla sztuki" przybywa do nos z zachodu 
Europy, ole znajduje już przygotowany grunt. Artyści zaczynają 
odczuwać uspołecznienie literatury jako jej zwyrodnienie i głoszą 
potrzebę nawrotu do natury, jako jedynego sposobu uzdrowienia 
sztuki. 

Ten nawrót do „natury", zacieśnionej do jej sensu przyrod
niczego, biologicznego - daje w swoim rezultacie naturalizm 
prąd artystyczny, żądoiący od artysty ścisłego trzymania się p'rawdy 
życia, o od sztuki fotograficznej wierności w odtwarzaniu rzeczy
wistości. 

Sztuko, wedle słów froncus~iego pisarza Emila Zoli, ma być 
,,dokumentem życia roidzianego przez temperament artysty". 
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W poszuK1woniu rzekomej prawdy życia naturalizm spłyca 
i umniejsza człowieka, sprowadza go do przeciętności, rozprasza 
się w obserwacji szczegółów, drobiazgów życia, troci perspektywę 
i zdolność wyciągania syntezy. Człowiek widziany okiem natu
ralisty upodobnia się do bakterii oglądanej przez mikroskop, 
funkcie biologiczne człowieka wydoją się naturaliście jedynymi 
objawami życia, ślepe prawo przyrody- jedynymi prawami, wiaro 
w nadrzędność tych praw prowadzi do pesymizmu i beznadziej
ności. 

Pisarz nie ma już być przewodnikiem, nauczycielem czy 
sumieniem społeczeństwo. »Wartość dzieło sztuki nie zależy 
od wyrażonej w nim treści, oni od żadnej idei naukowej czy 
ełycznej. O wartości artystycznej stanowią wyłącznie .kategorie 
formy«. Takie teorie głosi Stanisław V/,tkiewicz ( 1854-1915 r.), 
malarz z zawodu, teoretyk i propagator naturalizmu. On to 
wraz z Antonim Sygietyńskim (1850-1923 r.), powieś-ciopisarzem 
i krytykiem literackim, którego studio o Flaubercie, Daudecie, 
Zoli i braciach Goncourt - doły poznać publiczności polskiej 
czołowych przedstawicieli naturalizmu francuskiego - oni to 
obaj uczynili z »Wędrowca«, pismo ongiś kroioznowczego, sztan
darowy organ naturalizmu w latach 1884-1887, głosząc no jego 
łomach walkę z »użytecznością literatury« i hasło »niezależności 
sztuki«. 

I rzecz ciekawo - w tym wypadku teorio poszło o wiele 
dalej niż praktyko i tylko mierne talenty umiały zastosować się 
do niej należycie. Naturalizm nadawał się doskonale do upra
wiania rzemiosło literackiego, do tworzenlo tok zwanych »doku
mentów życia«. Wielcy twórcy, nawet czołowi przedstawiciele 
naturalizmu, jak Zola czy Flonbert wyłamywali się jakże często 
z głoszonych przez siebie prawideł i n~ogroniczając się do 
drobiózgowej analizy życia, dawali jego syntezę, przeświełlojąc 
io światłem krytyki czy tendencji. Podobnie u nos Zapolska, 
którą za najwybitniejszą przedstawicielkę naturalizmu się uważa, 
tkwi w nim tylko połowicznie. Naiuralizrn jest dla niej raczej 
metodą twórczą, zresztą przyjętą instynktownie, a nie no pod
stawie wyrozumowanych teorji. Ta metodo wnikliwej obserwacji, 
dokładnego wydobycia momentów charakterystycznych, budowa
nia postaci z najdrobniejszych nieraz odruchów - nic niemo 
u Zapolskiej wspólnego z chłodną analizą bodoczo-przyrodniko 
rozdzielającego no cząsteczki włókienko mięśnia. Zapolska ni~ 
zatraca nigdy poczucia całości spraw, jakie porusza, poczucia 
łączności człowieka 7:e społeczeństwem i to łączy ią ze zdoby
czami realizmu. Realizm bowiem dal literaturze spofuczną kon-

cepc;ę człowieka, która zolrociło się później w noturoliżmie. 
Zapolska jednak nie troci nigdy tego społecznego widzenia 
człowieka; tylko, że między nią a Prus~m czy Orzeszkową 
leży cało przepaść rozczarowania człov.iekiem. Niewiaro w czło
w!eko, zapatrzenie się w jedną warstwę społeczną, która zo
w1odło, jakże prędko, pokładane w niej nadzieje - nie pozwo
liły Zapolskiej no stworzenie pozytywnego bohatera. Nie ma go 
u Zapolskiej i być nie może. Jej rola jako pisarza-społecznika 
leży w obnażaniu ran społecznych, w demaskowaniu zło i fałszu 
- lej siło - w nienawiści, z jaką piętnuje brud moralny, obłudę 
i małostkowość. 

Malwina Szczepkowska. 

KOMEDIA CZY ... DRAMAT? 
Niedawno na scenie naszego teatru oglądaliśmy w „Panu 

Damozym" Blizińskiego - narodziny polskiego mieszczaństwa, 
widzieliśmy prze1warzanie się polskiej komedji szlacheckiej w ko
medię mieszczańską, mieliśmy możność obserwować powolne 
przenikanie bolesnej prawdy społecznej w słoneczną atmosferę 
dawnej komedji - aby dziś w „Moralności Pani Dulskiej" - Za
polskiej, oglądać doµ-załe dzieło, realizujące wszystko to co w ko
medii Bl i zińskiego było pierwszą próbą, przeczuciem zaledwie. 
T rzydzieście lat dzieli chwilę powstania tych dwuch sztuk, a jakiż 
ogromny to krok w rozwoju polskiego dramatopisarstwa. Bo 
mówiąc o „Pani Dulskiej" nie sposób mówić o komediopisarst
wie. Pomieszanie elementów tragicznych z komicznymi, śmiech 
obok łez, jak to się zwykle w życiu spotyka - to zdobycze, 
które realizm utrwolił na naszej scenie. /\le gdy pozytywistyczny 
realizm Blizińskiego każe mu nawet ze smutnych foktów ·wycią
gać pogodne wnioski, i wierzyć w zwycięstwo dobrego serca, 
w sztuce Zapolskiej zaprawionej pesymizmem naturalizmu, śmiech 
nasyca się goryczą ; pogarda dla podłości ludzkiej i niewiara 
w człowieka uniemożl i wienia jakiekolwiek rozpogodzenie. Za
polska zrestią sama unika nazwy komedia, chrzcząc swe utwory 
dramatyczne osobnym dla każdego dobranym terminem jak „T ro
gedia ludzi głupich" - ,,tragikomedia kołtuńska" itp. Jest to zarówno 
świadomym zerwaniem z dawnym podziałem na rodzaje drama
tyczne (tragedia, ko.media, dramat) jak i wyraźnym zaznaczeniem, 
że nie tylko o śmiech w tych utworach chodzi, że dowcip jest 
lu bronią w walce a nie zabawką służącą w rozrywce. To o co 
w sztuce Zapolskiej idzie: zdemaskowanie obłudnej mieszczeń-



skiej moralności, obnażenie rozkładu tej warstwy i ukazanie de 
prawującego jej wpływu na inne warstwy społeczne - nie są to 
sprawy wesołe. Dla tych spraw nie ll"O Zapolska oni wyrozumia
łości, ani pobłażania. Jej śmiech nie jest śmiechem pogodnym 
rozładowującym niefrasobliwie atmosferę sztuki, przeciwnie-: ude
rza i rani bez mi/osierdzio, piętnuje i potępia, jest surowy i nie
ust't;pliwy· - i w tern jego wartość społeczna. Bliziński, ulegając 
może zwyczajom umowności dawnego teatru przer.hodzil pobłażli
wie nad oszustwo ml pani Żegociny, jej obłudq i amoralnością; ośmie
szał je, ole ich nie piętnował. Za polsko niczego nie daruje swojej 
Pani ~lll'!;kiej, jej pozorne zwycięstwo jest właśnie jej przegraną Jej 
triumf w sztuce dowodzi najlepiej, ;ze niezdolna jest do przemiany 
ani ona, oni jej klaso społeczna a jako niezdolna do przemiany 
skazana jest no zagładę. Tragikomedia pan1 Dulskiej jest więc 
zarazem wyrokiem no nią. Ze ten wyrok śmiałej pisarki przez 
długie lata starano się zbagatelizować, że starano się odjąć wagi 
oskarżeniom, c,brócić je w żart, rozładować uśmiechem ... nie 
dziwmy się. Ale nadszedł czas obyśmy ujrzeli ze sceny prawdziwą 
Zapolską, nie żartobliwie kpiące z małostek ludzkich, ale na-
miętnie piętnującą obłudę społeczną. M. Szczepkowska. 

GABRIELA ZAPOLSKA urodzono w 1869 r. we wsi Kiwerce 
· ·µod Łuckiem, kształci się we LNłQ ie, gdzie też rozp ..:~ 
swoIą karierę aktorki, aby występować kolejno w teatrach Galicji 
i Królestwa, w Poznaniu i Petersburgu. 

W r. 1890-95 występuje w Paryżu w The'atre Libre An
toine'o, potem w Warszawie, Krokowie, i znowu we LwoNie. 

Pobyt w Paryżu nie pozostaje bez wpływu no jej twórczość 
literacką, ktorą rozpoczęła już w 1883 r. 

Najlepsze jej powjeści i zarazem najlepsze powieści natu
ralistyczne w Polsce to: »Kośko Kariatydo« (1887), »Sezonowa 
miłość«, »z pamiętników młodej mężatki« ( 1900), »Przedpiekle« 
(1889), »Wodzirej« (1896), »O czym się nie mówi« (1909), 
»Kobieta bez skazy« (1913). 

Doskonała znajomość teatru, którą osiągnęła jako aktorko, 
recenzentko teatralno (w r. 1900-1901) i kierowniczka szkoły 
dromotycznel w Krokowie od 1904 r. - pozwoliło jej najmocniej 
wypowiedzieć się w dramatopisarstwie. 

Największe nasilenie twórczości dramatycznej Zapolskiej, 
to lato 1907-1912, które wydały: »Moralność Pani Dulskiej«, 
»len czworo«, »Skiz«, »Panno Maliszewska«, - trwałe pozycje 
polskiego repertuaru. 

Umiera Zapolska we Lwowie w 1921 r. 


