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DULSKA TRIUMFUJĄCA 

Gdyby Zapolska pisała „Moralność pani Dul
skiej" dziś - nie musiałaby wiele zmieniać. 
Powstałaby zapewne współczesna sztuka oby
czajowa, której z takim utęsknieniem ocze
kują krytycy. Miałaby jednak Zapolska dziś 
trudność zasadniczą, której nie odczuwała w 
swojej epoce, w realiach galicyjskiego kołtuń
stwa. Dziś musiałaby wybierać z nadmiaru 
realiów, przeprowadzić . ostrą selekcję. Bo
wiem dom państwa Dulskich dziś niejedno ma 
imię, pozycja społeczna pani Dulskiej umo
żliwia jej ingerencję w sprawy drobne i naj
ważniejsze. Runęła spetryfikowana piramida 
hierarchii społecznej, z czego oczywiście i pa
ni Dulska skwapliwie skorzystała. 
Argumentacja jej w gruncie rzeczy niewiele 
się zmieniła. Nie musi jedynie powoływać się 
na „życie po bożemu" i wspominać najwyż
szego wzorca - „hrabską kamienicę", w każ
dym razie - nie publicznie. Może natomiast 
z powodzeniem, z ogromnym powodzeniem 
występować „w imieniu op1n11 publicznej". 
Owa magiczna formuła pozwoli uzasadnić, 
więcej - usprawiedliwić dulszczyznę, która po
trafi wesprzeć się nawet na wynikach nauko
wych badań socjologicznych. Pani Dulska mo
że w majestacie opinii publicznej np. doma
gać się karania grzywną bądź skierowaniem 
do obozów pracy przymusowej - chorych we
nerycznie. 
Po ten przykład sięgnąłem nieprzypadkowo. 
Sfera życia seksualnego jest bowiem pod stałą 
obserwacją pani Dulskiej i tu jej ingerencja 
jest najbardziej jawna, śmiała i skuteczna. 
Czyni to bezinteresownie: „ja i Felicjan daw
no już te głupstwa wybiliśmy sobie z głowy" -
stwierdza pani Dulska w rozmowie z Juliasie
wiczową i nie mamy powodu podejrzewać w 
tym właśnie wyznaniu obłudy. Wolna od su
biektywnych doznań erotycznych może pani 
Dulska obiektywizować swój kompleks klima
kteryjny nawet bez nadmiernej obsesji. Pani 
Dulska nie zamierza bynajmniej walczyć o 
czystość; totalny celibat przedmałżeński i mał
żeńska wierność nie są wszak jej ideałem. 
Pani Dulska zna życie i nie będzie ośmieszać 
się propagowaniem jakiegokolwiek kodeksu 
etycznego. Sfera etyki jest dla niej szczelnie 
zamknięta, to, co wyznaje, można by zmieścić 
wyłącznie w kategorii estetycznej. Pani .Dul
ska - jak molierowski Jourdain - nie uświa
damia sobie oczywiście, że mówi prozą este
tyczną. Jednak świat, który nam proponuje, 
ma przede wszystkim ładną fasadę, nie można 
jej odmówić dbałości o elewacje. 
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Pani Dulska zna życie i wie, że brudu nie da 
się zlikwidować, że odpadki są integralną 
częścią naszej egzystencji. Świat tonie w śmie
ciach, skoro nie jesteśmy w stanie przeprowa
dziś skutecznej asenizacji - trzeba brudy 
przynajmniej ukryć przed estetyzującym okiem. 
Gdy schować ich się już nie da - należy ich 
po prostu nie zauważać, przyjąć milcząco 
konwencje nie istnienia rzeczy niespostrzega
nych. Dokąd pójdzie Hanka? Na szczęście 
prostytucji u nas nie ma, ponieważ nie zosta
ła skodyfikowana. Zresztą są to określenia 
wulgarne: nierząd, prostytucja ... o ileż este
tyczniej brzmi na przykład: kokotka. Albo bar
dziej wyrozumiale, pieszczotliwie - kokocica. 
Tej z pierwszego piętra można podwyższyć 
czynsz o dziesięć, nie, o dwadzieścia. Jeśli 
dla kokocicy to za dużo - wolno droga, może 
za cenne dewizy wymienialne nabyć na włas
ność superluksusowe mieszkanie w dzielnicy 
dla lepszych państwa. Hanka jest zapewne 
zbyt prymitywna, by zrobić dewizową karierę, 
czeka ją prawdopodobnie chroniczna choroba 
weneryczna i najwłaściwszym dla niej miejs
cem będzie obóz pracy przymusowej. Każde
mu według zasług. Fasada powinna być czy
sta. W Holandii to nawet elewacje myje się 
szczotką i mydłem. 
Skrzywdzilibyśmy panią Dulską imputując jej 
wyłącznie zainteresowanie seksem. To nie 
jej wina, że pornografia szerzy się wszędzie, 
że nie można przed golizną i lubieżnością 
uciec, że nieestetyczna czynność kopulowania 
dostąpiła nobilitacji stając się jednym ze 
środków języka artystycznego wyrazu: w lite
raturze, w teatrze, w kinie... Nie będziemy 
wszak bawić się w akademickie subtelności 
odróżniania sztuki i pornografii, skoro wy
starczy świadectwo słuchu i wzroku. Pupa jest 
brzydka zawsze i wszędzie, a nie daj Boże, 
jeśli sią do tego porusza. W tej materH pani 
Dulska jest zaiste dzielna i tropi bezintere
sownie przejawy owego złego smaku w mło
dzieńczych wierszach i na wystawach aktu 
fotograficznego, na taśmie filmowej i w ty
godnikach ilustrowanych. 
Lecz - powtórzmy - nie tylko „te głupstwa" 
inspirują działalność społeczną pani Dulskiej . 
Jej główną zasługą jest bowiem nobilitacja 
formy jako naczelnej kategorii kształtującej 
rzec:zywistość. Nie pierwsza na to wpadła, już 
Arystoteles stwierdzi/, że materia tylko wraz 
z formą występować może. Pani Dulska wy
ciągnęła wnioski praktyczne: skoro nie dana 
nam jest władza nad materią, nad treścią, 
nad „rzeczą samą w sobie" - zajmijmy się 
kształtowaniem formy. A od pojęcia formy do 
pojęcia matrycy, sztancy już tylko jeden krok. 
Krok praktyczny, zgodny z kierunkiem rozwoju 
technologii, która dąży do unifikacji form, do 
opierania się na powtarzalnym modelu. 
Spacer Felicjana Dulskiego jest świadectwem 
najwyższego opanowania ldei nowoczesnej 
technologii, nie bez twórczego zastosowania 
socjo- i psychotechniki. Błędem byłoby nie 
wspomnieć równ,ież analizy wartości z jej ka-
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pitalnym zainteresowaniem funkcją, jako tą 
kategorią, która warunkuje kształt i materiał 
przedmiotu projektowanego. Wszystko powin
no być tak pomyślane, aby najsprawniej fun
kcjonowało przy optymalnych kosztach. 
Spacer pana Felicjana spełnia wszystkie wa 
runki spaceru wzorcowego. Istotą spaceru jest 
poruszanie się na piechotę, dzięki czemu na
stępuje wzmożone dotlenienie organizmu, lep
sze krążenie, trawienie. Spacer jest również 
idealnym treningiem mięśniowych partii brzu
sznych. Natomiast tak zwane widoki zaliczyć 
należy do nieistotnych atrybutów spaceru; po
dobnie - przestrzeń. Pani Dulska nie widziała 
powodu, dla którego należałoby przeprojekto
wać normy mieszkaniowe w nowym budowni
ctwie. 

Juliasiewiczowa 
Ciasno. Zęby sobie powybijają. 

Dulska • 
To mi wszystko jedno. Ja tamtędy nie chodzę. 

Prokrustowe łoże formalizmu pani Dulskiej jest 
propozycją intelektualną, której wszystko 
można by zarzucić - prócz braku teoretycznej 
podbudowy. Pani Dulska ma bowiem receptę 
na uporządkowanie chaosu świata tego, mó
wiąc naukowo: realizuje lokalne zmniejszenia 
entropii. Wyznając pragmatyzm ·i czując nie
ubłagany upływ czasu stara się reagować 
szybko, doraźnie, dopóki ma możność działa
nia. „Kto nie szanuje grosza, ten nie wart 
fortuny" - pani Dulska wie, że w sytuacji za 
krótkiej kołdry nie da się okryć całkowicie, coś 
będzie wystawać. Zatem kołdrę należy nieco 
naciągnąć, a kończyny nieznacznie podkur
czyć i· najlepiej nie zapalać światła. 
Znajomość tych prostych zasad prawidłowej 
ekonomiki pozwala pani Dulskiej pomagać 
ekspertyzami w nader istotnych dla domu Dul
skich sprawach: remontu, inwestycji, importu 
i eksportu, standardu itp. 

Dulska 
Za ciężkie czasy na zbytki. 

Współczujemy Zbyszkowi, że nie może znaleźć 
czarnej kawy, ale rozumiemy, że herbata po
winna mu wystarczyć. Zwłaszcza, że Zbyszko 
domaga się kawy po rozpustnej nocy nie idąc 
do urzędu. 
Pani Dulska rozumie potrzebę dyscypliny 
zgodnie ze swą naczelną zasadą porządkują
cą, a więc - formalną. Dyscyplina od - do. 
Dyscyplina dzięki kontaktowi siedzenia z krze
słem, a oczu z cyferblatem. Inne metody są 
nieskuteczne w akcji doraźnej, są zresztą in
gerencją w treść a nie w formę. 
Nie popełnimy logicznego błędu przypisując 
pani Dulskiej tendencje optymalno-liberalne. 
Obcy jej jest duch inkwizycji, zdaje sobie 
sprawę z immanentnie zaklętego w ludzkq du
szę zła, którego nie da się wyplenić, lecz je 
należy skanalizować. I to ją różni od inkwi-
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zytorów. Nie stosy auto da fe, lecz system 
zamkniętego obiegu ścieków moralnych jej 
przyświeca. Skoro świata nie można ule
pszyć - należy go przynajmniej upiększyć. 
A piękne jest to, co się komu podoba, de gu
stibus non est disputandum, w ramach gustów 
powszechnych, aprobowanych przez „opinię 
publiczną" dozwolone są wszystkie upodoba 
nia indywidualne„. Czyż to nie jest właśnie 
optymalny liberalizm pani Dulskiej?! 
Gdyby Zapolska pisała „Moralność pani Dul
skiej" dziś - uto.nęłaby w realiach. I wywoła
ła ostre protesty pań Dulskich zajmujących 
się publicystyką społeczną profesjonalnie. Sa 
one dojrzalsze od swego' pierwowzoru - o do
świadczenia, które pozwoliły im uwierzyć, że 
ideał życia godziwego da się ukształtować pa
roma sztancami według paru modułów. Sztan 
ca wymaga mocnego uderzenia, zwanego fa 
chowo kuciem. Panie Dulskie są przekonane. 
że kucie mordy prostuje człowieka szybciej niż 
zabiegi wychowawcze, stąd w dyskusjach 
o gitowcach, chuliganach i hippiesach ten 
mocny zabieg jest z upodobaniem preferowa
ny. Nie dotyczy to oczywiście Zbyszków włas
nych. Zbyszko „taki zdolny, taki utalentowa
ny! ta żeby chciał, to przed nim kariera"„. 
Biedna, dzisiejsza pani Dulska! Otoczona 
cienkimi ściankami prefabrykowanych bloków, 
narażona akustycznie i optycznie na uczest
nictwo w rui i poróbstwie - dąży do opano
wania chaosu, do ładu i porządku formalne
go. Dzięki mimikrze zmieniła się nie do po
znania, ją samą śmieszą rekwizyty dulszczyzny: 
brudny szlafrok, przydeptane pantofle; jest 
nowoczesna, postępowa, kupuje gazety i oglą
da telewizję, ba, z pełną odpowiedzialnością 
zasiada w jury festiwal.i, doradza przemysło
wi lekkiemu formę ubioru przyzwoitego, opi
niuje o formie inscenizacji teatralnej. 
A propos: jak się pani Dulskiej dzisiejszy spe
ktakl spodobał? 

Aleksander Jerzy Wieczorkowski 

7 



JULIAN ROGOZIŃSKI 

SŁOŃCE KONSTELACJI RODZINNEJ 

Pod koniec sztuki obserwujemy moment zadzi" 
wiający i niemal absurdalny, ale tylko na po
zór: między Dulską, Juliasiewiczową a Hanką 
dochodzi do czegoś w rodzaju porozumienia. 
Racje, które wytoczyła pani Mania od.wodząc 
kuzynka od niestosownego, ba! skandaliczne
go mariażu, mogłyby równie dobrze zrodzić 
się w umyśle pokrzywdzonej dziewczyny. Ona 
też popełniłaby mezalians, wcale jednak nie 
dlatego, że Dulska tak samo zatruwałaby ży
cie swojej synowej jak pomiatała swoją pod
kuchenną. Zaimek dzierżawczy jest tutaj dość 
istotny: wszystko w rodzinie stanowi osobistą 
własność pani Anieli Dulskiej; wszystko - ro
dzaj nijaki także jest tutaj dość istotny - gdyż 
ona jedna w tym światku reprezentuje rzeczy
wistą osobowość, ów przymiot, którego kom
pletnie pozbawiła FeMcjana, a który narzuca 
dzieciom: Zbyszkowi, Hesi i Meli. Każde z 
nich, niezależnie od odmiennych cech cha
rakteru, jest odbiciem matki, niewolniczym 
i wiernym. Dulszczyzna rozmnaża się przez 
pączkowanie. Poryw Zbyszka ku wynagrodze
niu krzywd Hance jest tyleż romantyczny co 
dulski. Zmieszczaniony, pozerski romantyzm 
stanowi, podobnie jak zmieszczaniony pozy
tywizm, jeden ze składników dulszczyzny, skła
dników kulturowych, a więc nieuniknionych. 
Ale wróćmy do końcowej sceny z Hanką. 
W swoim kręgu domowym Dulska jest nie
wątpliwie boginią, Junoną ohydną - ale nie 
w oczach służącej, tym bardziej iż owa Juno
no unicestwiła swojego Jowisza (Felicjana) 
sprowacdziwszy go do roli przedmiotu, do sta
nu muchy. W „Pani Dulskiej przed sądem", 
jednym z dwóch kapitalnych, nowelistycznych 
aneksów do omówionej tu „tragikomedii koł
tuńskiej" Dulska chwyta muchę i zamyka jq 
w cukiernicy, żeby sprawdzić, czy służąca nie 
podkrada cukru. Czyli zachowuje się po trosze 
jak praktyczny i gospodarny pająk. Obserwa
cje z życia owadów pozostawiły niejeden ślad 
w myśleniu magicznym. Po stosunku miłosnym 
modliszka pożera ukochanego: Dulska nie 
mogąc postąpić tak z Felicjanem fizycznie, 
pożera go moralnie, żeby zostać udzielną 
panią domu. A zatem wskrzesiła matriachat. 
Co by było, gdyby Hanka została synową 
Dulskiej? 
Tej suwerenności Hanka nie zdobyłaby nigdy 
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jako pani Dulska młodsza, bo nawet ~o zgo
nie świekry stałaby się popychadłem szwagie
rek - i to w sytuacji dla siebie optymalnej ; 
Mela i Hesia zapowiadają się bowiem jako 
baby nie mniej piekielne niż matka, tyle że 
z pierwszej wyrośnie świętoszka w guście Ma
ryni Połanieckiej ze „służbą bożą" n'ie scho
dzącą z ust, druga pójdzie w ślady „liberal
nej" Juliasiewiczowej, która jest par excellen
ce Dulską, tylko już bardziej ucywilizowaną. 
Trudno rozstrzygnąć komu lepiej służyć - bo 
w trybach tej maszynki społecznej, chciałoby 
się rzec: maszyn~i do mięsa, nie zmieniłaby 
się pozycja Hanki - świętoszce czy jędzy. 
Natomiast bogata we wzory wzięte od pani 
Anieli, Hanka ma sporo szans, by wynieść się 
do stanu Dulskiej minorum gentium, odtwo
rzyć u siebie komórkę potwornego matriar
chatu, o którego powrocie marzy zresztą każ
da kobieta. Dusza Hanki została na zawsze 
skażoną dulszczyzną, widać to ze słów i za
chowania dziewczyny, ot choćby w momencie, 
kiedy służąca wygłasza kwestię godną „pa
ni": 
„Jak mi chcą moją krzywdę płacić, niech pła
cą!!! Każden ma swój honor!" 
Między honorem i towarem Hanka nauczyła 
się więc stawiać znak równania, tu bowiem 
nie przemawia już przez nią „chciwość chłop
ska", ale dulszczyzna. Następnie wolałaby 
jednak nie procesować się o alimenta, a za
łatwić sprawę polubownie, wydębiwszy bo
wiem swoje tysiąc koron obiecuje Dulskiej, 
że nigdy więcej „czepiać się" nie będzie, gdyż 
obie chcą uniknąć skandalu : 
„Ja nigdy. Ale co ta ono zrobi jak dorośnie, 
to już jego rzecz i Pana Boga." 
Ciekawe słowa i niejednoznaczne. Wiadomo, 
że „ono jak dorośnie" na salony Dulskich 
z nożem w zębach nie wtargnie. A więc? Po
gróżka ta trąci rewindykacją społeczną, lecz 
bynojmniej nie rewolucją. Nic nie wskazuje 
na to, by matka zamierzała wszczepiać w nie 
ducha postępu. Ono musi zostać dulskie, 
wtedy tylko bowiem osiągnąwszy w pojęciaGh 
Han~i szczyt kariery życiowej, pojawi się 
wśród dulskich jako ich równorzędny partner. 
Tragikomedia kołtuńska będzie toczyć się da
lej i obrastać w warianty, dopóki kołtuneria 
istnieć będzie. Któż by inny zamykał muchy 
w cukiernicach? 
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Tak więc Aniela Dulska nie jest galicyjską pa
niusią z epoki f.in de siecle'u, ale postacią 
skupiającą w sobie odwieczne i nieśmiertel
nie ludzkie paskudztwo, jak Tartuffe czy Har
pagon, których cechy nie są jej obce. Wę
druje przez historię i tylko zmienia maski 
w zależności od .zmieniających się warunków 
dziejowych. Jak dotąd nie była nigdy ana
chroniczna, bo chociaż na tle poszczegól
nych - załóżmy - dziesięcioleci, przez które 
kroczy zwycięstwo, jedne jej wady i przywary 
bledną, drugie zaostrzają się, tworzą one 
przecież osobowość niespożytą w swej brzy
docie moralnej. I nie prędzej zemrze, niż po
jawi się heroiczny lek na raka. tło ten babus 
zarażający otoczenie swoją „moralnością" ma 
w sobie coś z nowotworu psychicznego. 
Hesia, Mela, Zbyszek, Felicjan krążą niby pla
nety, uwięzieni w obrocie tego słońca, które 
zatruwa ich i niszczy. Marionetki mitu rodzin
nego stworzonego i strzeżonego przez matkę, 
są bezradni nawet jeśli na moment ulegają 
lepszym odruchom. Dulski potrafi tylko wrzes
nąć: „Niech was wszystkich diabli wezmą!" -
jedne zresztą słowo, jakie wypowiada na 
scenie, ostatni odzew resztek zniszczonej eg 
zystencj'i. 
Kukła rządzi marionetkami, kukła pociąga za 
sznurki regulując ruch swojej konstelacji psy
chicznej, kukła niszczy myśl żywą przerabiając 
ją na mechaniczną i magiczną - bo wszel
kim postępkom Dulskiej przyświeca próchno 
matr.iarchatu, który zdołała wskrzesić jej tyra
nia. Pomyje mitów mieszczańskich okazały się 
i formaliną, w której konserwuje się Dulska, 
i bulionem, gdzie świetnie prosperują przy
szłe generacje Dulskich. Z jadów śmiertelnych · 
rodzi się życie: tutaj realistyczny teatr Zapol
skiej graniczy ze współczesnym teatrem absur
du. Przypomina się trup zamordowanego ko
chanka, trup, który w sztuce Ionesco rośnie 
i rośnie. 
Skqd się wzięła Dulska jako postać literac
ka? W literaturze światowej nie widzę po
przedniczek jej godnych. To osobistość jedy
na w swoim rodzaju. Zapewne znalazłyby się 
jej krewniaczki, o ile jednak mniej żywotne, 
a zwłaszcza mniej groźne. U Prousta może po 
trosze pani Verdurin - Dulska o ambicjach 
intelektualnych. Ale „Pryncypałka" byłaby 
skłonna wcielić się raczej w Juliasiewiczową ... 
Aniela Dulska na każdym terenie socjalnym 
potrafiłaby, bez względu na jego rozmiary, 
urządzić swój koncentracyjny obozik domowy. 
Na zasadzie powtarzam, matriarchatu. Dom, 
jako symbol matki, do takiego domu każdy 
wraca choćby nawet był koszmarny. Oto „dy
skretny czar burżuazji". 

Julian Rogozińs~i 
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ANNA BOSKA 

GABRIELI ZAPOLSKIEJ PORTRET 
MIMOWIEDNY 

O Zapolskiej pisaflo wiele .i rozmaicie. Prze
de wszystkim o jej twórczości, al~ także i o 
niej samej. Że była osobowością intrygującą 
i naturą nader skompHkowaną - wiadomo. 
Ale dopiero wydanie jej „Listów" stało się 
prawdziwą rewelacją, objawiło bo'ł'iem Za
polską, jakiej najmniej się spodziewaliśmy, 
choć na pewno autentyczną. Więc - jaka by
ła owa autentyczna Zapolska, Zapolska ze 
swojej prywatnej korespondencji? 
Pierwszym uczuciem, jakie ogarnia czytelnika 
jej listów jest zdumienie i zdumienie to, coraz 
to innych dotycząc spraw, pogłębia się w tra
kcie lektury. Zdumienie a potem irytacja. 
A jednak mimo owej ·irytacji, mimo zniecier
pliwienia, mimo rozczarowania nawet, od tych 
dwóch opasłych tomów oderwać się nie spo
sób, mamy bowiem do czynienia z zadziwia
jącym fenomenem psychologicznym i fenome
nem twórczym. To prawda - Zapolska n•ie 
miała w naszym teatrze ostatnimi laty najlep
szej passy, grywało się ją często, ale trochę 
jakby wstydliwie, trochę jakby asekurując się 
obowiązkami wobec klasyki, a de facto -
przeważnie dla ratowania kasy. Kręcąc no
sem na Zapolską jednego wszakże nie powa
żono się jej ·Odmówić nigdy - że jest mistrzy
nią warsztatu, mistrzynią konstrukcji, logiki 
i precyzj'i dramatopisarskiej. A także mistrzy
nią ostrej aż do okrucieństwa obserwacji oby
czajowej i psychologicznej. „Moralność pani 
Dulskiej", „Ich czworo", „Żabusia" to są ty
tuły hasła, tytuły symbole, których treści niko
mu wyjaśniać nie trzeba. 
Obok Zapolskiej takiej, jaką wyobrazić sobie 
możemy na podstawie tych sztuk, wnioskując, 
że dzieło świadczy o cechach umysłu i cha
rakteru autora, jest jeszcze Zapolska druga -
Zapolska z legendy, nieco dwuznacznej legen
dy o jej życiu prywatnym. Skandalizująca bo
haterka rozlicznych romansów, lwica, i la fem
me fatale, dla której - podobno - strzelał się 
jakiś student gdy miała lat bez mała sześć
dziesiąt, dysząca namiętnością gorszycielka, 
nie tylko piórem rzucająca wyzwanie opinii, 
osoba będąca jakby antytezą nobliwej dystyn
kcji Konopnickiej i Orzeszkowej. Nie na dar
mo w końcu we współczesnych atakach na 
Zapolską jako propagatorkę „zgnilizny moral
nej" tak często powtarzały się zjadliwe i nie
zbyt rycerskie aluzje do jej doświadczeń osobi-
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stych. I oto wobec obu tych wizerunków Za
polskiej, Zapolskiej wielkiej demaskatorki 
i społecznicy i Zapolskiej - Messaliny, jej li
sty są zupełnym zaskoczeniem. Nie tylko dla
tego, że spotykamy w nich poglądy, których 
właśnie u fliej najmniej byśmy oczekiwali -
jak choćby owo przekonanie o zgubnych skut 
kach emancypacji, owej kąśliwe uwagi o pan
nach pchających się na Sorbonę, ponieważ 
los poskąpił 1im bioder, biustu i gęstej grzyw
ki. Są zaskoczeniem przede wszystkim dlate
go, że obdarzona niebywałą spostrzegawczoś
cią, którą tak dobrze znamy z jej sztuk, obja
wia w tych listach całkowity brak krytycyzmu, 
brak dystansu wobec siebie samej i wszystkie
go, co jej dotyczy. Niejednokrotnie sugerując 
adresatom, że jej listy są dokumentem dla po
tomność, co pozwoliłoby przypuszczać, że 
starannie będzie w nich rzeźbić swoje rysy -
nie ukrywa, czy raczej nie potrafi ukryć, że jej 
sąd o ludziach i o tym, co się wokół niej dzie
je, zależy wyłącznie od tego, jak ludzie odno
szą się do niej, jak ich poczynania wkalkulo
wują się w jej własne dążenia i plany. Nig
dy nie wybaczy Świętochowskiemu insynuacji 
plagiatu, nigdy nie wybaczy mu, że wytoczo
ny mu przez nią proces nazwał „skargą ma
łości gwałtem chcącej być wielką", Kaspro
wicz zdobywszy nagrodę w jakimś konkursie 
literackim, w którym również uczestniczyło, na 
tychmiast staje się beztalenciem wyrzucają
cym jej należne pieniądze na wódkę. Jest 
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szczera szczerość kogoś, kto nie pamięta, co 
mówił wczoraj, i komu - co więcej - nie 
przychodzi do głowy, że inni mogą o tym pa
miętać. Plotkuje, obrzuca inwektywami a czę 
sto i oszczerstwami prawdziwych i urojonych 
wrogów, stara się zdyskredytować aktorki, któ
re uważa za swoje konkurentki i literatów, 
w których widzi swoich rywali, bez żenady do
prasza się o dobre dla siebie recenzje, wy
kłóca o honoraria i zaliczki. A wszystko to ro 
bi tak otwarcie, tak bez cienia jakiejkolwiek 
uwznioślającej pozy, z tak rozbrajającym prze
świadczeniem o własnej racji i zawsze włas
nej krzywdzie, że odsłania się w tym całko
wicie. Tyleż śmieszna, co żałosna i budząca 
współczucie. Bo każde niepowodzenie, a mia
ła ich wiele, jest dla niej najcięższym argu
mentem oskarżenia świata, każdy sukces -
zdaje s,ię olśniewać świat, który tym razem już 
na pewno padnie jej do stóp. 
Nader rzadko zdradza się z jakąś ogólniejszą 
refleksją: jest cała pochłonięta drobiazgami, 
po uszy zanurzona w codzienności, skrupulat
nie rejestruje bieżące wydarzenia, ale prze
ważnie są to wydarzenia z zasięgu ręki, zaś 
banalność jej zainteresowań sprawia, że za
czynamy powątpiewać także w jej dobry gust., 
Tak dalece, że kiedy okazuje się, że zgroma
dzone przez nią w Paryżu obrazy to nie kolek
cja kiczów, ale płótna wybitnych impresjoni
stów, podejrzewamy, że stało się to za sprawą 
mody, a nie jej upodobań. To, co nas naj
bardziej zaciekawia - sposób w jaki pojma-
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wała własne pisartwo? Jak je rozumiała, cze
go chciała? Niewiele znajdziemy w jej kore
spondencji deklaracji pisarskich, choć skro
mnością bynajmniej nie grzeszyła, śmiało lo
kując się w panteonie literatury narodowej 
koło Wyspiańskiego, a chyba ponad Prusem. 
W literaturze europejskiej zaś unieśmiertel
nić ją miały pokrewieństwa z Zolą i tego też 
tytułu, tytułu „polskiego Zoli" chętnie używa
ła. Próżno by przecież szukać w jej listach roz
ważań o sztuce i literaturze czy śladów lektur. 
Wprawdzie szeroko informuje o swych aktual 
nych i projektowanych pracach literackich, 
streszcza fabuły, ale nigdy ich nie komentuje, 
nie wdaje się w uzasadnienie ich sensu i celu, 
tak jakby zdawała się w ogóle nie dostrzegać 
społecznego kontekstu i społecznego znacze
nia tematów, którymi się zajmowała. Przede 
wszystkim jednak, i to jest szczególnie zasta
nawiające, nie można odkryć w jej listach ja
kiejkolwiek próby obiektywizacji, pró~y porzą
dkująceqo spojrzenia na rzeczywistość, którą 
opisywała . Czy nawet potrzeby takiego spoj
rzenia, chęci uchwycenia jakichś prawidłowo
ści w tym chaosie, jakim przedstawił się jej 
świat, nieobliczalny, napastliwy, wymagający 
stałej obronnej czujności. 
Na tym jednak nie kończą się niespodzianki, 
bo nie wytropimy w tych listach także owej 
drugiej Zapolskiej, Zapolskiej - zwycięskiej 
i nieokiełznanej uwodzicielki, choć w ogrom
nej większości są to listy skierowane do męż
czyzn, z którymi łączyły ją związki serca i al
kowy. Zapewne, nie darzyła swych partnerów 
przywiązaniem zbyt trwałym, zapewne - wy
łączność nie była ich najpewniejszym przy
wilejem, ale ofiarowywała im przecież uczucia 
tkliwe i rzewne, uczucia trochę zakochanej 
pensjonarki, a trochę troskliwej żony. Nie 
wzbijała się też na męczące wyżyny roman
tycznych uniesień, repertuar jej wyznań miłos
nych jest niezbyt wyszukany i niezbyt bogaty, 
ich język nie tylko nie szokuje odwagą, ale 
wręcz wywołuje rozbawienie, zalewała bowiem 
swoich wybrańców potokami stale tych sa
mych rozszczebiotanych czułości, zdrobnień, 
spieszczeń i dziecięcego gaworzenia. Ofiaro
wywała swoim partnerom uczucia tkliwe i rze
wne, co wszakże nie przeszkadzało jej obficie 
inkrustować intymnej korespondencji zdania
mi w rodzaju : „a teraz dam ci dowód wiel
kiego zaufania - przyślij mi pięćdziesiąt 
rubli". Swoje epistoły miłosne podpisywała za
zwyczaj kokieteryjnie „Paniusiu" i zaiste wy
gląda w nich bardziej na paniusię niż na de
mona usidlającej „wiecznej kobiecości". 
Kim była? Zaborcze, niesprawiedliwe i rozga
dane babsko, wymachujące osławionym sztan
darem ze spódnicy? Mała kobieta sprytna 
i ckliwa? Nie, na pewno nie. Była - i właś
nie ta pełna sprzeczności i tak zdumiewająca 
w zestawieniu ze sztukami, które wyszły spod 
tego samego pióra, korespondencja jest naj
lepszym tego świadectwem - postacią napra-
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wdę tragiczną. Pod powierzchnią małostko
wych utarczek, zażartych walk o byle co, nie
opanowanych i niekontrolowanych emocji jest 
w tych listach jakiś ton niezmiernie smutny, 
prawie bolesny: zarówno jej nieznośny senty
mentalizm, jak i jej nieustępliwa agresywność, 
nadmierna drażliwość, jej swoista megaloma
nia i uderzający brak konsekwencji w słowach 
i czynach są funkcją dotkliwego i nigdy jej nie 
opuszczającego poczucia zagrożenia. Poczu
cia zagrożenia w życiu osobistym i w karierze 
artystycznej - pisarskiej i przede wszystkim 
aktorskiej, w której - o paradoksie! - pokła
dała swoje największe nadzieje, marząc upar
cie o zdobyciu laurów Modrzejewskiej. To 
ono ograniczało jej horyzonty myślowe, to ' ono 
odbierało jej wewnętrzną równowagę. Ale to 
może ono właśnie dawało jej sztukom prze
nikliwość nienawiści. 

Anna Boska 
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KRZYSZTOF PANKIEWICZ 

JESZCZE JEDNO DZIWACZENIE 
W TEATRZE 

Mieszczańskość, drobnomieszczańskość, zakła
manie, hipokryzja, kołtun, Dulska - to okreś
lenia, które nie znikły z języka dnia dzisiejsze
go. Janusowe oblicze, wielość, podzielność, 
dwoistość postaw moralnych i samej moralno
ści - nie zakończyły żywota wraz ze zmierz
chem epoki, w której sztuka Zapolskiej była 
czymś szokującym. 
Już nie między serwantką, piecem a przypię
tymi do fotela, ręcmie robionymi serwetkami
-ozdobami, rozgrywa się dziś identyczne nie
mal sprawy, konfrontuje postawy. Między lo
dówką, problemem „czterech kółek", potwor
nościami pod szyldem „wyroby sztuki współ
czesnej" - w innym może przedmiocie, lecz 
z podobnych pozycji odbywają się porachunki 
i konszachty nowych Dulskich. 
Teatr nie jest dla mnie typem muzeum, w któ
rym mam spełniać rolę pietystycznego kusto
sza, ani salą zbiorowej lektury, gdzie czytanie 
łub wygłaszanie tekstu „jak Bóg przykazał" 
jest uświęconym i niepodważalnym dogma
tem. Nie sądzę, by teatr czynił autorowi „krzy
wdę", by go „przeinaczał" gdy sięga po środ
ki scenicznej interpretacji. Dzieło Zapolskiej 
jest szkolną lekturą: znać je w formie „czy
stej", n1ieskażonej szaleństwami inscenizacyj
nymi, powinien każdy. Salonik, serwetki, piec, 
papiloty, papucie, sposobiki na wywoływanie 
śmieszków widowni stały się rekwizytami cza
su minionego. 
W tym przedstawieniu postanowiłem popełnić 
świętokradztwo i nie zbudować ścian pełnych 
tapet - w złym oczywiście, bo to „Dulska". 
guście, nie powtarzać jeszcze jednego warian
tu tej dekoracji, której standardowy, a n1iespre
cyzowany wzorzec służyć ma jako probierz 
udanej realizacji. Chciałem - zgodnie z in
tencją reżysera - zmobilizować środki nie 
pozwalające na stworzenie rodzajowego o
brazka, od którego każdy może się odgrodzić 
wygodnym „tak było", umożliwiające · stwo
rzenie sytuacji, która nie pozwoli na bierne • 
siedzenie w fotelu w zacisznej ciemnej sali. 
na łagodną kontemplację. Celem wspólnie 
z reżyserem przyjętego założenia było poru
szenie uświęconego schematu - sprowokowa
nie oporu, wywołanie sprzeciwu, formy wewnę
trznego protestu, co już samo przez się poru
sza, angażuje, zaskakuje, dotyka. Jak szpeto
ta. Zatem: wyrwanie z kontemplacyjnego bło
gostanu. Choćby tylko paru osób na widowni. 
Narażenie się i tym, którzy lubią się oburzać, 
wiedzą lepiej, protestują jak Dul·ska. 
Nie mam zamiaru - wzorem tych, którzy czynią 
• 
20 

„ 

a1 



to łatwo i brawurowo, z pełnym poczuciem sa
modoskonałości arbitra - prawić sztuce Za
po.lskiej komplementów-truizmów. Duserów, 
ktore w rzeczywistości budzą podejrzenie 
o chęć bezpiecznego ukrywania się, o ase
kuranctwo. Myślę, że celebra nie jest najwy
borniejszym sposobem składania hołdu Za
polskiej, i1 że nadmiar szacunku bywa cza
sem uwłaczający. Jestem wobec jej dzieła pe
łen prawdziiwego szacunku i sądzę, że Za
polska zawsze się obroni. I przed tak na
miętnie ganionymi „zabiegami" inscenizato
rów i przed gorliwymi „obrońcami" czystośd 
stylu. „Prawdami" tradycji. 
Oto powody, dla których nie ma w tym przed 
stawieniu „dekoracji". Jest zwalisko mebli. 
Niemal takie samo i takich samych, jakie 
kiedyś, jeszcze w czasach gdy studiowałem 
scenografię w krakowskiej Akademii musia
łem pokonywać w niejednym „dobrym domu", 
gdzie wynajmowano mi pokój, czy zaprasza
no. Gdzie zgromadzone dobra stawały !ię to
rem przeszkód, a umiejętność siedzenia w fał
szywym Ludwiki XIV na trzech nogach miała 
być poręką mej ogłady towarzyskiej, wartości 
człowieczeństwa. Gdzie w absurdalnych wa
runkach dawno potrzaskanej, a wątpliwej 
świetności, wiszący przede mną odpustowy 
souvenir z Ostendy miał być dowodem kultu
ry, rękojmią wartości moralnych, ogłady i -
rzecz jasna - koneksji. 
Znam dobrze legendę wielkich przedstawień 
sztuki Zapolskiej, ale nie czuję się powołany 
do galwanizowania legendy, do wskrzesza
nia do prób dokonywania fałszywie pojętej 
kontynuacj1i. Dla mnie teatr jest jeszcze żywy. 
A i Dulska ciągle żyje sobie dostatnio, i jej 
ślubny, i Hanka, i Zbyszek. Powodem tego 
„co się dzieje" na scenie, tej omal „niepo
ważnej", „nieodpowiedzialnej" dezynwoltury 
i pychy inscenizatorów, była chęć zgromadze
nia wszystkiego, co na „Dulskiej" i wraz z Dul
ską wyrosło przez lata. 
Teatr ulega przemianom. Przyzwyczajenia i na
wyki - wolniej, oporniej. Zbyt wiele istnieje 
świętości i jej obrońców. Ale czy Dulska ma 
być świętością? Postanowiłem nie stawać w 
jej obronie. Wolę znaleźć się po przeciwnej 
stronie barykady. Wolę być ostrzelany zwitka
mi papilotów. 
W tym przedstawieniu celem nie była rekon
strukcja, nie było naszym zamierzeniem przy
woływanie atmosfery skandalu, skandalu 
sprzed lat. Paszkwil Zapolskiej zaskakuje 
aktualnością. Toteż chciałem spojrzeć na tę ' 
sztukę przez pryzmat powszechnej już znajo
mości i aprobaty dla Wiktacego. By trochę 
ja.k we śnie tekst Zapolskiej skojarzył się, po
~1eszał ze sp?tkaniami i wizytami z wczoraj 
1 przedwczoraj, z paroma zapamiętanymi sy
tuacjami z „Dulskiej", które rozgrywały się nie 
na scenie. Próbowałem formować przedsta
wienie z ową konsekwencją snu, który rozwija 
wszystko ad absurdom, tak jakby samej Dul
skiej. udało się przeżyć od czasów Zapolskiej, 
czasow terroru i kultu kamienicy do dziś. 
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Przeżyć i poprzez nabywanie dóbr wszeia
kich - dojrzeć do urody nowoczesnej lampy 
naftowej, zaakceptować modę wczorajszą 
i wraz z całym balastem tak teatralnej histo· 
rii, jak historii rzeczywistych obyczajów, upla
sować się i rozgościć w kamienicy, gdzie się 
znajduje nasz teatr. Nie interesuje mnie Dul
ska - rówieśnica Zapolskiej: sprzeciw mój 
budzi Anielcia Dulska, kokietująca mnie uni
wersyteckim dyplomem. Chciałem, by w wi
dzu powstało poczucie uczestniczenia w skan
dalu w „dobrym domu" a nie tylko wrażenie 
obserwowania przedwczorajszej ramoty. By to. 
czego tak bardzo obawiała się Aniela Dulska, 
stało się rzeczywistością. Nie tylko reanimo
waną. 

Krzysztof Pankiewicz 
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