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Panna Maliczewska (1910) należy do „sztuk nie
przyjemnych" Gabrieli Zapolskiej. Termin „sztu
ki nieprzyjemne" zapożyczam tu od G. B. Shawa, 
który swoją twórczość dramaturgiczną tak wła
śnie podzielił - na „sztuki przyjemne", przeważ
nie komediowe, oraz „sztuki nieprzyjemne", do
tyczące wstydliwych, hipokrytycznie skrywanych 
cech życia i obyczajowości współczesnego mu 
mieszczaństwa. 

Podobną rolę na naszym, polskim gruncie speł
niała twórczość Gabrieli Zapolskiej, tego niezwy
kłego i ciągle chyba nie dość docenianego f enome
nu naszej dramaturgii. Bo przecież jest fenome
nem autor, który w rozkwicie epoki mieszczaństwa 
na przełomie XIX i XX wieku ośmiela się podsu
wać przed oczy zadowolonej z siebie i pewnej swo
jej godności (to słowo: „godność", odmieniane 
jest przez wszystkie przypadki przez bohaterów 
Panny Maliczewskiej) klasie jej skrzętnie skrywa
ne grzechy, i to nie grzechy wielkie, historyczne, 
których dyskutowaniem zajmowało się wielu 
pisarzy tego czasu, lecz raczej grzeszki małe i plu
gawe, świętoszkowato przemilczane, obłudnie 

pomijane. Z grzechów wielkich bowiem, takich 
na przykład, które wytykała klasom posiadającym 
szkoła „stańczyków", zarzucając im anarchię 

i prywatę, które doprowa~ziły do utraty niepodle
głości Rzeczypospolitej, można się wyspowiadać 
przed wielkim ołtarzem historii, a nawet osten
tacyjnie bić się za nie w piersi na widoku publicz
nym. Grzeszki małe natomiast, a więc obłuda, 
zakłamanie, hipokryzja są - wbrew pozorom -
o wiele bardziej wstydliwe; aby się z nich oczyścić 
nie wystarcza akt skruchy - trzeba by, na dobrą 
sprawę, zmienić całą swoją naturę, trzeba by 
zacząć żyć inaczej, trzeba by stać się kimś innym. 
Tego w istocie wymagała w swoich „sztukach 
nieprzyjemnych'' Gabriela Zapolska. 
Fenomen jej pisarstwa polega na tym, że odważyła 
się pisać o tym, co się dzieje w ciemnych i ciasnych 
pokoikach dla służby, przylegających do obszer
nych mieszczańskich salonów, że odważyła się 

powiedzieć na głos, że istnieje takie na przykład 
zjawisko, jak choroby weneryczne, że wreszcie za
dała sobie pytanie jak żyją i z czego żyją dziewczę
ta, których oficjalnym zawodem jest zawód arty-



stki teatru lub teatrzyku, ale którym wykonywa
nie tego zawodu nie dostarcza środków nawet na 
podzelowanie butów, dziewczęta takie jak właśnie 
bohaterka Panny Maliczewskiej. 
Niewątpliwie dodatkowym skandalem tej twór
czości było to, że uprawiała ją kobieta. Stosunek 
społeczeństwa mieszczańskiego do kobiet był 
nieomal przykładowym przejawem obłudy i za
kłamania. Epoka ta - nie tylko u nas zresztą, ale 
jeszcze w większym stopniu w takiej na przykład 
Francji - uważała się za epokę, składającą nie
ustanne hołdy kobiecie, oczarowaną jej wdzię
kiem, poddaną jej mocy. Równocześnie jednak' 
są to czasy, kiedy w żadnym jeszcze kraju kobie
tom nie przyznaje się praw obywatelskich i wy
borczych, kiedy za równą z mężczyzną pracę nie 
należy się im równa płaca, kiedy nie tylko na mar
ginesach społeczeństwa, albo jak pisze Zapolska, 
„poza ludźmi'', utrzymuje się tysiące dziewcząt, 
będących przedmiotem ro.zrywki dla panującej 
klasy mężczyzn, ale kiedy także uświęcona obrzę
dami instytucja małżeństwa jest przedmiotem 
handlu, przetargów, podlega prawom rynkowym 
stanowiąc, jak określał to Marks, legalną formę 
prostytucji. 
Zapolska, w ogromnej mierze pod wpływem fran
cuskiego naturalizmu i Emila Zoli, uczyniła ze 
sprawy kobiety jeden z przewodnich motywów 
swojej twórczości. Ale też mało było osób~ które 
miałyby do tego takie jak ona prawo. Całe życie 
Zapolskiej (1860-1921) było bowiem rodzajem 
świadomie realizowanego buntu przeciwko oby
czajom swojego środowiska i zapatrywaniom ów
czesnego społeczeństwa. Urodziła się w zamożnej 
rodzinie ziemiańskiej, jej ojciec był marszałkiem 
szlachty wołyńskiej i właścicielem Kiwerca i Pod
hajec, po matce, z domu Karskiej, wzięła nie tylko 
imię - Gabriela - ale także pociąg do teatru, 
matka bowiem, zanim poślubiła pana Korwin
Piotrowskiego (takie jest prawdziwe nazwisko 
Zapolskiej) była primabaleriną Opery Warsza
wskiej. Mając 18 lat Zapolska wychodzi za mąż 
za porucznika gwardii, Śnieżko-Błockiego. Wy
chodzi za mąż, lub być może zostaje wydana za 
mąż, ponieważ małżeństwo to przetrwało niecałe 
dwa lata i już w roku 1881 Zapolska umieszczona 

zostaje w pensjonacie klasztoru Wizytek, aby za
tuszować w ten sposób skandal, jakim w owych 
czasach był rozwód. Ucieka jednak z tego klasz
tornego pensjonatu, aby w roku 1882 wystąpić już 
na scenie „ krakowskiego teatru_ jako zawodowa 
aktorka. 
Droga od marszałkowskiego dworku na Wołyniu 
poprzez małżeństwo z zawodowym wojskowym, 
rozwód, aż na deski .sceniczne to była droga upad
ku. „Upadku", który Zapolska wybrała świado
mie, jako akt osobistej odwagi społecznej, a także 
jako jedyną szansę dla rozwinięcia się jej praw
dziwego, wielkiego powołania - pisarki drama
tycznej. 
Zapolska przez całe życie łączyła pracę pisarską 
z aktorstwem, później zaś z pedagogiką aktorską, 
zawód sceniczny wykonywała nie tylko w Polsce, 
ale i w Paryżu, m.in. pod kierunkiem wielkiego 
reformtora teatru, Antoine'a. Czy była wielką 
aktorką - o tym możemy dziś sądzić jedynie ze 
sprzecznych świadectw jej współczesnych. 
O tym natomiast, że była znakomitą pisarką świa
dczą do dziś jej sztuki, z majstersztykami warsz
tatu scenicznego tej klasy, co Moralność pani Dulskiej, 
Ich cz woro czy Skiz . Na tle literatury polskiej swego 
czasu uzupełniała ona także pewien ważny, a często 
niedoceniany wątek - wątek obserwacji i krytyki 
obyczajowej. Los historyczny naszego narodu ska
zał bowiem naszą literaturę na ton szlachetny, 
ale często zbyt podniosły, na myśli obywatelskie, 
ale często zbyt ogólne, na problemy historyczne, 
ale często bardzo odległe od codzienności życia. 
Zapolska na tym tle jest jednym z nielicznych 
autorów, którzy obserwują rzeczywistość w jej co
dzienności, od których dowiedzieć się można nie 
tylko wskazań moralnych, ale także ceny bochenka 
chleba, zelówki, albo wyprania koronki z gipiury. 
Panna Maliczewska jest sztuką demaskatorską. 

Ale jest to również sztuka pogrążona w realiach, 
bogata w obserwacje, przekonywająca prawdą 
doświadczenia. Wydaje się, że obie te jej cechy 
dostatecznie tłumaczą obecność tego utworu na 
scenie Teatru Na Woli. 

KRZYSZTOF T. TOEPLITZ 



ODWET 
PANNY MALICZEWSKIEJ 

AKT II 
Mieszkanie panny Maliczewskiej. Salon - wspaniale 
nagromadzenie świecących, lekl~ich i ciężkich bankierskich 
sprzętów. Żardinierki złocone, w nich schną chude, wy
bujałe bez starmi palmy. Na ścianach kilka wartościo

wych płócien i Jakieś bohomazy bezecne kłócą się ze sobą. 
Nau:et gipsowa maska i odlew piersi kobiecych na tle 
wspanialej, wschodniej makaty. Nieodłączny szezlong 
okryty masą skór, na podłodze brudny, trochę biały 

niedźwiedź. Bujający fotel konieczny celem pokazywania 
jedwabnych p01iczoch. Na prawo wejście do jadalni -
na lewo do sypialni Stefki. 

Scena 12 

DAUM Więc będzie można się wreszcie z panią wi
dzieć? 

STEF AN Zdaje się, że jaśnie pani będzie widzialna. 
DAUM (dając mu pieniądze) Masz tu mój chłopaczku 

i jakoś się postaraj ! 
STEFAN Najlepiej byłoby przez pannę służącą. 
DAUM Cóż u diabła, tak u was trudno jak w jakiej 

świątyni? 

STEFAN Ha-no! to już tak! 
DAUM Czy dla wszystkich tak? 
STEFAN (wyniośle) Wielmożny pan daruje, ale to do 

mnie nie należy. 
DAUM Ho! ho!. .. 

Ukazuje się Maliczewska, daje znak Stefanowi, by 
odszedł. 

DAUM (przysiada się do ziem; i mówi sepleniąc jak dzie
cko) Stefa! Stefula !. .. 

MALICZEWSKA (stoi chwilę nieruchomo, wreszcie 
z uśmiechem) Jak? 

DAUM (wyciąga ręce) Stefula ! Jak dawniej! ' 
MALICZEWSKA Oh ! a bas les pattes (przygląda mu 

się badawczo) Trochę zmieniliśmy się - no! Nie ja, 
ale ... 

DAUM (zażenowany) No, tak bardzo chyba nie! Bo 
co do ciebie to diabelnie jesteś apetyczna ... Rozwinę
łaś się. 

MALICZEWSKA Wiem! Jestem tak zwana szampań
ska kobieta! 

' I 

J 

J 

DAUM (wzięty) Tiak! tiak! siampańska! 
.MALICZEWSKA Frontowa! 
DAUM Ależ tak, jesteśmy frontowi! 
MALICZEWSKA Haremowa piękność! 
DAUM Tiak! tiak! jesteśmy haremowe piękności ... 
MALICZEWSKA Szczególniej ty! (parska śmiechem, 

przebiega w lansadach scenę, skacze na szezlong i zwija 
się na nim). 

DAUM (biegnie za nią) Wreszcie powiedziała - ty -
(wyciąga rękę) 

MALICZEWSKA Weg mit die Patscherl ! 
DAUM Co? co? nauczyliśmy się języków? 
MALICZEWSKA Franc;ais comme Parisienne, de-

utsch echt Weanerin, inglisch ... 
DAUM Po co ci to? 
MALICZEWSKA Jak mi się zechce grać po jakiemu 

za granicą to będę grała!. .. 
DAUM No, więc ładna jesteś diablo - ale tam z tym 

graniem ... to ci dużo brak. 
MALICZEWSKA Nieprawda! Nic mi nie brak do 

,tego, aby robić karierę na scenie. Wszystkiego dosyć 
dzięki Bogu i w miarę. (klęka na sofie w pozie odpo
wiedniej). 

DAUM Chce sobie przypomnieć dawne dobre czasy? 
MALICZEWSKA Co ciebie właściwie do mnie przy

gnało? 

DAUM Taka jakaś pustka wżyciu ... Taki jakiś niesmak ... 
Tak coś brakuje ... 

MALICZEWSKA Za kobietami ciągle latasz? 
DAUM Trochę! 
MALICZEWSKA (ponuro) Tak po suterynkach, aby 

sobie odszukać jakąś Maliczesię? 
Dawn milczy. Maliczewska podpiera się i patrzy na 
niego ostro. 

DAUM (zmieszany) El co tam! to już dawno, minęło, 
przebrzmiało!... wszystko dobrze ... 

MALICZEWSKA (chmurnie) Jak komu! 
DAUM Brzydka - przyjąć mnie nie chciała, dwa razy 

już byłem - lokaj odprawia mnie, mnie, co miałem 
swój klucz ... 

MALICZEWSKA Minęło! Przebrzmiało!. .. już dob
rze! Czemu stoisz? Siadaj ! Możesz bezpiecznie. To 

nie twoje graty, co się łamały za każdym dotknięciem. 
DAUM Ślicznie mieszkasz. Masz nawet dobre płótna ... 

zegar empirowy ... 



MALICZEWSKA Trochę gratów - landszafty wcale 
niezłe - tam Budda - lubisz go? 

DAUMPhi„. 
MALICZEWSKA Autentyczny. Przywiózł mi go je

den z Paryża, czy z Chin. Potem trochę nieładu -
nie cierpię burżuazyjnego porządku w urządzeniu, 
jak u ciebie. To płaskie - po ziemi pełza. 

DAUM (obrażony) Jestem człowiekiem pracy. 
MALICZEWSKA Nie! Tylko dlatego, żeś głupi i ską

py! 
DAUM Proszę cię!. .. 
MALICZEWSKA (ostro) No co? no co? czy mam za

wołać lokaja? 
DAUM Ależ nie! nie! na mnie lokaja? ... koniec świata! 

Stefusia - Stefuleczka ! Fuleczka ! Kuleczka! 
MALICZEWSKA (z lubością) Diabli cię biorą, co? 

A wiesz, wszystko co tu jest, to od moich kochanków. 
DAUM Niech tak nie mówi! To jego boli !.„ 
MALICZEWSKA (gorzko) I ją bolało jak te szyby 
w suterynie tłukła rękami„. Pamiętuchny? 

Daum milczy. 
MALICZEWSKAI potem całe jej życie-pamiętuchny? 
DAUM Stefula! 
MALICZEWSKA No! Dosyć, już!... dalej!... hop !„. 
DAUM Kochają choć trochę? 
MALICZEWSKA Nie - ale przyjmą przyjacielską 

przekąskę. Pamiętuchny? 

DAUM Pamiętam! Stoliczek ... troszkę tam czegoś ... 
MALICZEWSKA Och, bardzo troszkę - przeważnie 

sardynki. 
DAUM Tak, tak! i ten stoliczek. 
MALICZEWSKA Manon i Desgrieux ... 
DAUM To! to! i Michasiowa poczciwa, kochana? 
MALICZEWSKA Jakiś ty teraz słodki, anielski. Jest, 

jest Michasiowa. 
DAUM Myślałem, że umarła. 
MALICZEWSKA (grubiańsko) Dlaczego miałaby um

rzeć, skoro ty żyjesz, stara mumio? Jest - tylko dziś 
nie mógłbyś jej dać w garść mizernej dziesiątki. 

DAUM (naiwnie) Dlaczego? 
MALICZEWSKA (z ukłonem dworskim) Bo by ci 

w buzię rzuciła. 
DAUM No ... no.„ 
MALICZEWSKA <;a t'epate? Cheri! nie rób min„. 

jakbyś mnie znajdował zanadto brutalną. Ja tylko 
używam mocnych słów. To teraz w modzie, a potem, 

mnie jest wszystko wolno. Ja miewam spazmy, ja 
miewam histeryczne ataki... mnie wszystko wolno! 
I to stwarza krąg dokoła mnie, krąg strachu. Ludzie 
się mnie boją! O! 

DAUM Ja bym się nie bał! Wolno mi tu będzie częściej 
przychodzić, co? 

MALICZEWSKA Właśnie! 
DAUM Jako przyjaciel... nic więcej ... 
MALICZEWSKA Za długo byłeś moim wrogiem, aże-

byś mógł być teraz moim przyjacielem. 
DAUM Kiedy byłem ci wrogiem? Ja? Stefula! Ja cię 

przecież kochałem całe trzy lata .... 
MALICZEWSKA Właśnie wtedy byłeś mi najwięk

szym wrogiem. 
DAUM Nigdy! 
MALICZEWSKA A przynajmrueJ Ja byłam twoim 

wrogiem. Tak! tak!. .. (dzwoni dwa razy). 
Zjawia się Michasiowa. 

MICHASIOWA Jezus Maria! Pan Daum! 
DAUM PoczCiwa Michasiowa, poznała mnie. Nie bar

dzo się zmieniłem, co? 
MICHASIOW A No„. w pana wieku, to już się niewiele 
można zmienić. 

MALICZEWSKA Zawieście Wersal na kołku i - aran
żujemy przyjacielską przekąskę. 

MICHASIOWA (cicho do Maliczewskiej) Patery nie 
chcieli pożyczyć... powiedzieli: naprzód loża - po
tem patera. 

MALICZEWSKA Mniejsza! Pozapalaj świece na sto
liku. (do Dauma) Nie kazałam nakrywać w jadalni, 
tylko tu - będzie bardziej swojsko. 

DAUM Jak za dawnych czasów. Widziałem twoją ja
dalnię, wspaniała! Kontent jestem, że wiem gdzie 
jadasz. 

MALICZEWSKA Łatwo się cieszysz - lata całe nie 
wiedziałeś co jadam! 

DAUM Jesteś trochę ucinkowa. 
MALICZEWSKA (histerycznie) Bo mi wszystko teraz 

wolno! Wszystko wolno! ':V'szystko! A wy słuchać 
musicie! 

DAUM Dobrze! dobrze!. .. tylko czego się unosisz. 
MALICZEWSKA Jestem dziś nerwowa i diabli mnie 

biorą. 

MICHASIOWA (odstawia parawan, ukazuje się wspa
niale nakryty stół z zimną przeksąką, óutelkam.i, 
kwiatami, kryształami, srebrem) Proszę! 



MALICZEWSKA (z gestem wytwornym, zapraszają
cym) Monsieur!. .. 

DAUM Co za przepych! Aż olśniewa! 
MALICZEWSKA Cóż znowu? Zwykła codzienna przy

jacielska przekąska. (do Michasiowej) Możesz odejść! 
Michasiowa, wzruszając ramionami, odchodzi·. 

MALICZEWSKA Zaczniemy od ... sardynek. Ah, 
Dieu! Co się ich nałykałam w dawnych czasach ... 
Ością mi w gardle stały. Tania to przystawka i wy
datna. 

DAUM (pij"ąc koniak) Hi, hi, hi!. .. ciągłe przygryzki, 
ale żeś nerwowa to ci przebaczam. 

MALICZEWSKA Jakiś łaskawy! 

DAUM W rączkę podumam! W rączkę (całuje) i dalej, 
w ramię, w szyjkę, w szyjuchnę ... 

MALICZEWSKA Dosyć!. .. 
DAUM Mam prawa ... 
MALICZEWSKA Ty? prawa? (gniecie w ręku ki"eh"

szek, uspokaja się) To nic... nic... nerwowe! Ale 
wiesz, co? Ażeby przypomnieć sobie dawne dobre 
czasy, trzeba nam tu jeszcze kogoś trzeciego. 

DAUM (śmiejąc się) Może Bogucki? 
MALICZEWSKA Może! 
DAUM To będzie świetne. 
MALICZEWSKA Ale to ma być niespodzianka. Ty 

nie możesz widzieć tej osoby, aż siądzie tu naprzeciw 
ciebie. Dlatego (słodko) niech on pozwoli tak po daw
nemu - czemu nie zdjął tużurka, jak lubił? (zdejmuje 
mu z pieszczotami tużurek) A teraz ja mu oczka za
wiążę, ażeby nie widział (zawiązuje mu serwetą oczy, 
pozwalając się całować w rękę, zasuwa parawan od 
lewej) Niech tu siedzi, a zaraz będzie śliczna, cacana 
niespodzianka. 

DAtJM (słodko) Stefula! 
MaHczewska biegm·e do sypialni i wyprowadza Dau
mową, olśnioną blaskiem elektryczności i świec. 

MALICZEWSKA To on już sam pani wytłumaczy. 
Uprzedzam panią tylko o tym, że im więcej mężczyzna 
krzyczy, tym więcej winien! (wychodzi do sypialni) 

Fragment Odwetu Panny Maliczewskłej (nieukoń
czonej sztuki Zapolskiej z 1914 r.) przedrukowano 
z Echa Literacko - Artystycznyego (1 IV 1914). 
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