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Zofia Nałkowska 
Zofia Nałkowska urodziła się i zmarła w Warszawie. Jej ojciec, Wacław 
Nałkowski, by/ s łynnym polskim geografem Matka, Anna z Safranków 
Nałkowska , urodzona we Lwowie , była ś red nią z trzech córek Jana 
Safranka. Słowaka, i Antoniny z domu Frank. córki Francuza i Mora
wianki. Starsza siostra Anny, Janina. została opisana w Domu kobiet 
jako Julia . Babka Nałkowskiej . Antonina Safranek. równie ż została 
sportretowana w wyżej wymienionej sztuce Nałkowska wspomina: 

Moja babka umarła przeżywszy dziewięćdziesiąt sześć lat. Była Czeszk,7 
z pochodzenia i trwała w naszym życiu jak coś egzotycznego ale głęboko 
w nie wrośniętego . Dziwiła się, że ma tyle lat, cizi wiła się, że tak prędko 
upłynęło jej tak długie życie Widziałam w nie; zawsze niezłomną zgoclę. 
która nie była optymizmem ani pogodą. tylko dziwną powagą. prawie 
surowością. i jakby po prostu brakiem złudzeń . 
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Przy jedzeniu babcia siadała tyłem do drzwi. gdyż raziło ją światło . 

Była najstarsza między nami. ciemna. wysoka i pros ta, ubrana czarno 
i w czarnej koronce na gło wie. Wszyscy, zebrani naokoło stołu. widzie 
liśmy ją tak na głębinie majowego dnia w ramach tych drzwi, jak 
w obrazie, czarną na różowych kwiatach brzoskwiń. na jasnej zieloności 
dalekiej trawy I tak widzę ją dziś nigdy niezapomnianą. 

Nałkows ka studiowała na tajnym „Uniwersytecie Latającym" filozofię. 
geografię, eko nomię i j ęzykoznawstwo Przez dom jej rodziców 
przewijali s i ę pisarze. naukowcy, dzialacze społecz ni Sa lon literacki. 
redakcje czasopism , różne akcje oświatowe dopełniły jej wykształcenie . 

W swej autobiografii napis ała 

Od początku mego życia otaczały mnie książki, dorośli naokoło mnie 
mówili o nauce. znajomi, którzy przychodzili - to byli uczeni albo 
pisarze Myślałam, że na pewno tak samo jest wszędzie, że świa t myśli 

i idei to jest jedyna rzeczywistość I później byłam zdziwiona. widząc. 
że jest inaczej. 

D e biut owała bard zo wcześnie . swe pierwsze utwory (wiersze) 
publikowała w modernistycznej Chimerze. Jej dorobek literacki stanowi 
ponad 20 tomów prozy W 1906 r wydała pi e rwszą powie ść Kobieta. 
w której dominuje egocentryz m i pomysly typowe dla autorek młodo
polskich Zmiany stylu pisania spowodowała pierwsza wojna Ujrzałam 

wtedy, czym jest drugi człowiek , czym są ludzie. Zobaczy/am rzecz mało 
mi dotąd znaną.· cudze cierpienie Odtąd autorka w utworach swycl1 
zm ierza do prostoty wyrazu, autentyczności ukazywanych spraw 
Ni epokoi ją problem odpowiedzialn ości moralne1. problem zła. Tym 
kwestiom poświęcona jest powieść Granica (1935), za którą otrzymała 
nag rodę Polskiej Akadem ii Literatu ry W tym okresie napi sa ł a t akże 

Dom nad łąkami-autobiog rafi czn ą opowieść o środow i sk u rodzinnym 
i domu w Górkach Wielkich. Po drugiej wojnie światowe j pisarka 
zaangażowała się w życie społeczne, została posłem na sejm. cz łonk i em 

Międzynarodowej Komisji do Badań Zbrodni Hitlerowskich. W 1946 r 
wydała zbiór szkiców Medaliony, w których opowiada o hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych Od 1899 r pisała Dzienniki, zawi e rające 

67 zeszytów i skoroszytów, w któ rycf1 os tatni za pis pochodzi z grudnia 
1954 r., na trzy dni przed śmiercią . 

Aforyzmy Zofii Nałkowskiej 
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O potrzebie pisania Nałkowska powiedziała: 
„Pisanie wynikało u mnie z tęsknoty za cudzym życiem, za życiem innycl1 
ludzi Myślałam o szczęściu tych miejsc, gdzie mnie nie ma. Myślałam 
o sobie - i11nej. O sobie - nie lepszej, nie szczęśliwszej - ale jak gdyby 
o sobie prawdziwej Dzieje mego życia widzę jako dzieje mego stosunku 
do twórczości W książkach moich nie pouczam o niczym. nie głoszę 
żadne1 prawdy Muszę to wyznać, że jej nie znam. Usiłuję tylko odnajdywać 
odcinki jej tu i tam , rozpoznawać ją po małych ledwie widocznych 
oznakach. odczytywać najuważniej jej wielorakość." 

W latach trzydziestych na scenach polskich zaczęło pojawiać się 
coraz więcej sztuk pisanych przez kobiety Wystawiano utwory 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Marii Kuncewiczowej, 
Poli Gojawiczyńskiej Najczęściej był to ,,teatr miłości", problematyka 
spraw uczuciowych wzbogacała dramat o nowe elementy psycho
logiczne. których brakowało w dotychczasowych utworach pisanych 
przez mężczyzn. Nie były to jednak „poematy o miłości" , ale sztuki 
o aktualnych problemach współczesności 

r 
I 

' -

Utworem z tego gatunku, 11a j dlużej utr zymującym się w repertuarze 
był „Dom kobiet" Zofii Nalkowskiej , którego premiera odb1t!a s i ę 

w maju 1930 r w Warszaw ie. Dramal ten 1es t debiutem scenicznym 
autorki. utrzymanym w stylu kameralne1 sztuki psycl1o logicznej . Rzecz 
dzieje się na wsi w małym dworku Ce l11 1; Belskiej, zam i eszkałym prze1 
kobiety w róż nym wieku . Wszystkie one ocl esz ly już od pełne vo ży cia . 

Każda z nich z rezygnacją, z rozpaczą. a czasem pogodnie, wspomina 
swojego mężczyznę, który nadal ży1e w 1ej pamięci Ich na pozór 
spokojne życie zm ienia nagle szokująca wiadomość. że ukocl1any 
mężczyzna nie by! takim. 1akim one go vv1dzialy W dramacie tym 
autorka poszukuje kryteriów oceny wa r t ości i charakteru czlovvieka 
i dokonuje prób odkrycia obiektywnie istn i e jących norm moralnych 
Analizuje zbanalizowane powszednie sytuacje. odsłan iając ukryte 
tajemnice i komplikacje życ ia . O relatywn ości pewnych odczuć i faktó 1• 
mówi Babka: „Każda rzecz. każdy fak t rob i się wc i ąż inny niż jest 
I naprzód robi s i ę inny na drodze od C/ ł o1Nreka do człowieka. A póź11i e j 

robi się i11ny 1u ż w nas samych Porni9:lzy c z łow re k iem i człow iek i em 

jest ciemność" 

„Dom kobiet " przetłumaczony został 11a wiele języków i wys taw1;rny 
był 11a różnych sce nach Europy Scena Pol ska TO pierwszy raz wysta
wiła ten dramat w 1969 r. w reżyserii Karola Suszki . Wówczas ·v rol zic l1 
głównych wystąpily m. in Wanda f _:sek . Emil ia Bobek. Marta 
Gogółkowa oraz Halina Branna-Pasekova i Janina Bulawa. które zag ra1ą 
również w dzisiejszym spektaklu 
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Dom kobiet 

Dwa pytania czy jest to tekst wspólcześnie nośny i po co go wystawiać? 

Dwa ciekawsze pytania: co „Dom kobiet" w swo1ej dramaturgii czerpie z Ibsena, 
a co z Czechowa? 

Pod względem konstrukcyjnym dramat ten, w którym od pierwszej sceny 
pierwszego aktu w zasadzie wszystko 1uż się rozegrało, przypomina mi np 
„Upiory" Akcja polega tu na odsła11ianiu kolejnych tajemnic dotyczących 
wydarzeń z przeszłości Właściwie jedynym współczesnym wątkiem jest 
po1awien1e się Ewy - poclobn1e jak w. Up1oracl1' Oswalda - z wszystkimi tego 
konsekwencjami Jaka 1est wartość takiego ukladu? W notorycznym nie dzianiu 
się niczego szczególnego (z wyjątkiem pojawienia się tajemniczej pary 
kochanków. ) przeszlość atakuje bohaterki ze zdwojoną siłą, obnazając ich 
emoc1e i reakc1e. które w 1nne1 sytuac11 nie ob1awiłyby się wcale, zwłaszcza te 
dotyczące sfer najbardziej osobistych i intymnych, a w każdym razie nie byłyby 
tak szczere 1 bezpo-średn1e To wlaśnie bezczynność 1 nuda, wyłączenie z żyw, 
zawieszenie w pustce powodują, że w człowieku zaczyna krzyczeć dusza, która 
doszła do głosu i zdo1111nowala zewnętrzny bezsens Jałowej wegetacji. 
szturmem zdobyła umysl. wyzwalając w 11 1111 pokłady pamięci 1 zmuszając go 
do analizy wszystkich dawnych sytuacji wyborów, decyzji, posunięć, 

w konfrontacji z marzeniami 1 pragn1eniam1. z potrzebą duchowego wzrostu. 

Separacja 1 skumulowanie w cz terech sc1anach przedstawicielek jednej pici 
wyostrza kondycję psychiczną bol1aterek. którym w sztucznych warunkac l1 . 
prowi zo rycznie przystoso 11an11ch do eh zyciov1ego n1eprzysto-sowa11ia, brak 
jednak punktu oparcia Ściera ją si ę w i ęc m iędzy s o bą icl1 rozterki. zawiedzione 
marzenia, pretensje i \ 11 b lakłe iciea ly, pocl rJ ilne druzgoczącej rewizji prze t 
okrutną. bezwzględną rzeczywis : ość W te11 S'JOSób zbliza się Dom kobiet do 
dramatów Czechowa. z t_ m, że tutaj srodov.1•sko zyciowych rozbitków jest 
jakby podwójnie karyka turalne Te kob ie.y skazując e się i skazane na funkCJ O· 
n owanie w obrębie jed nej p łci, z a111 k 1 1ię te 1ak w klasztorze, zdają sobie sprawę. 
nawet jeśli o tym nie mówią , że ich sytuCl CJd 111e jest normalna. Ostoja. którą 
znalazły lub która im pozostała nie jest takq s ie l anką, jakiej pozory chciałyby 
sobie stworzyć Us 1 1u ią być dla sieb ie dobre. ale IJrak mężczyzn, którzy umarli 
lub odeszli. dotk ll'." 1e dJ1 e 1m się we 111aki 1 po voduje że dostają wszystkie 
męskiej obses11. Stąd te z a rłll'le rozpa m i ę t ywa nia . uka z u1ą ce nam sylwetki 
mężczyzn w sposób niebywale sprzeczny i 111e1a sny, bo niejednoznaczny. Każdy 
z omawianych przez nie typów 1es i J e d nocześnie dobry, zły, wspan ia ł y , 

cudowny 1 okrutny, n1enawi st11y. szlachetny 1 pod ł y, fascynujący 1 godzien 
politowania Akcja dramatu natom iast po łeg ;:q . 1c a na odkrywaniu prawdy 
o Krzysztofie i Joan nie (na tle l1 1sto ril v1szys k1 cl1 p o zostałych małze1istw Jako 
alternatywnycl1, kontras tUJ<\Cych pr z y kłcidów ) . udowadnia stopniowo, p k 
płynna. względna i n i ezgłębio n a je st prawda o c zło wiek u. a zwłaszcza o drugim 
człowiek u. do którego nie mamy do s tę p u 1e uzi si ę wejść w czyjąś ja ź 1i b ęc10 c 

choćby najbl1ze1 bo na ;et wła s n e „1a· tru dne 1est do zdef iniowania 1 ogarn1ęc 1 a 

Prawda o drugim człowieku 1est 111estety tyl ko naszym wyobrażeniem. obrazem . 
jaki widzimy ł u b chce 111 y w i dzieć . lub moz·1 111y, ale 111e jest prawdą ob ie ktywna 
Dlatego m i ę dzy czło v\ii ek1em a czl ow1ek1em 111 e ma 1 nie moze być absolutnego 
zrozurn1en1a. Przec1wn1e - bardz1e1 typov1e są sytuacje zaskoczeń, rozczarowa1i 
1 co na1wyze j he ro 1cznycl'1 u s ił o »n1i . alJy oca li ć swo j<j wiarę w kogoś. kto jest 
potrzebny raczej naszej lantazp. klo s pel11 1 ćJ dL1 nas tę lunkcję. Z tego punktu 
widzenia miłość jest egoistyczna ale i tr2 g1cz1ia bo wyimaginowana. Jest 
Jakby wymuszoną, nieudolną pro1e kCJ ą nJ szych snów. a więc w rezultacie -
fikc1ą. złudzeniem. które mu się poddajemy Lecz tej ułudy potrzeba nam do 
zyc1a Jak wiele traci na uroku 1 znacze111u egzystenqa pozbawiona możliwości 
ulokowania sv1oicl1 pragnr e11 w k im ś cl rug1rn . 11av1et. gdy ten ktoś nie wie. co 
z nimi zrobić. gdy nas ran1. lekcewazy. czy wykorzystujet To jest. moim zdan iem, 
najbardz1e1 wzr u s z a1ąca m y ś l w te j sz tuce . ze lri cy właśnie Jeste śmy słabi. 

naiwni. ale szaleni. Od damy pzi s·no k l ęs k 1 udrę k t rwającyc l1 latami za ten 
jeden ITlOITlent uniesie ń . kiedy nzmvn1e w 1 erzyl1śmy, ki edy nam się wydawało. 
że wszystko jest mozl1we - z tym kimś, ollok te go kogoś, że rzucimy rodzinę, 

majątek. kra1 studia, zawód. aby z tą s1·101<) VllZJ<) dostosować się do czyjejś 
obcości. aby w tę obcość Ul'· 1 e rzyć ze jest wlaśnie tym skarbem Jedynym 
w świec i e. którego nic nJ111 nie ZJS\ZiPI 
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Miłość wyznacza więc także granice wo ln ośc i. Myślę. ze Nałkows ką bardzo 
interesowa ło to zagad nien ie - Jak dalece mozna s ię wyzwo lić z pęt narzuconych 
przez drugiego człowieka, przez ludzi w ogó le. 1ako społeczność? Jaką cenę 
płaci s i ę za oportunizm, a jaką za nonkon lormizm? Ile można zmienić we 
współzyciu dwojga ludzi. aby wza1ern11 y kompromis nie oznaczał zarazem utraty 
godności . czy indywidualności? Ji1k1e są granice tolerancji wobec osoby 
najl)l1zszej? Ile trzeba, a ile można wybaczyc? Są to pytania, bez względu na 
epokę, na wiek. na pleć człowieka - zawsze aklualne i zawsze nurtujące . 

Nałkowska stawia 1e ostro 1 brutaln ie. ukazu jąc nagą, gorzką prawdę o życ i u, 

bez ozdób czy upiększeń . Ale zarazem podkreśla tak dobitnie, zarl 1wie. Jak 
s trasznę rzeczą 1est samotność! Szczególnie wówczas. gdy człowiek 1eszcze 
w coś wierzy, gdy jeszcze znajd 11e w so li 1e pokłady ufnośc i. ze moznaby uczyn i ć 

zyc1e pięknym. lepszym. być spe ł111 onv n 1. szczęś l 1wym1 Przerazające widmo 
sa motnośc i. perspektywa bezb rzezne j pustk i smutku i zagub ien ia. odzywaiąca 
się tu echem l1 1ozolii Scl1openhauera. 11;1prowadza jednak na inne spojrzen ie. 
wypływające z proste). życ1owe1 madrosc1 że natura c1erpien1a wpisana 1est 
w naturę lud z ką, a cała bezładna. be zse 11 sowna wręcz gmatwanina uzalezn1e1i. 
jakiej człowiek od swych urodzin do śm ierci podlega - jedynym w zasadzie 
namacalnym i konkretnym św1adectwen11 st111en i a 1 zarazem motywem dz ia łani a. 

walki. a potem zwycięstwa lub przegranej. dowodem. ze 1ednak - jak się okazuje -
coś w tym zmaganiu posłuszne jest naszej woli. że cząstka tej woli, tego uporu 
zosta1e gdz ie ś wyryta i ut rwalona. Na przyklacf - w kimś drug im. 

„Wolność nie jest rzeczą zupełną . r zeczą doskonałą" - pisze Na łkowska 

w Narcyzie - „Jest wyzwo1e n1e111 się z pewnych stosu nków do spraw świata. 
1est t e11dencją do znalezienia się na zevvnątrz cudownych zawiłości zyc1a. 
organ1cznycl1 pow1ąza1i Prawdą życia jest powrót, 1est niewola w zamęcie 
potęg ziemi ' nieba, niewola za111yka1ąca w sob ie panowanie. Człowiek wol11y 
jest ten. które nie pozostaje do zyc1a w zacl11ym stosunku. Człowiek wolny nie 
może w ładać." 

Dodałbym do tego ale może w b ra ć, z tym że musi mieć św i adomość, 

i ż poniesie wszys tkie tego wy lJo ru ko nsekv enq e 

MAREK W RONA 

- Lidia Chwu Óll'tll! -
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