
N
łf'r ttł• Jtł••'- f'HeNJl fe(łtf'a?nvclll ł te !de lłlatego, Iz obawiole"' 
•it tianzil! dl(,..ktof'om teatf'6w, któn11 nie tapraszcilibll mnie juł 
na pr•mief'v, gdyb11m piłal ni41pochlebnie • 1pekt(l.klach, ale dlcit•
go, by nie narazić aię kr11t11kom, któri11 l1tikowl nit darow1tl!b11 z•
pewne „uprnwiania" obcego poletk4. A wite i dziś nie będę oceniać 

reż111erii, scenografii, gr11 1tktors kiej itp. elementów sopockiej premiery 
sztuki Gabrieli Zapolskiej „Kobieta bez skazy", B nawet dotychczasowuch 
recenzji. Chcialbym natomiast wydedukować z treści utworu pewne wnio
ski moralne. Czy mają one uniwersa.lnu charakter, e:v td dotyczą tvlko, 
jale chciala •utorlca, 1polrcztństwa burźu4zyjnego, niech. czytelnicu roz-
1trz11gnq aa.mi. 

N1tjbardziej ogólny wnioaek moźn4 bl/, w odnielltnłu do 1fer11 1tosunk6to 
d4m1ko-mę1kich, ująć n1tstępujqco : w 1woim po_atępowaniu nalEŹl/ b11ć kon• 
Hkwentnvm: k4Żde odejście od prz11Jtt11ch I, co ba.rdzo ważne, zn4ł111ch 
Moczeniu z•sad traktowane jnt jako zdr1td1t idealów (4 nie jako poatępo
w<tn!t niepoważne, tart) I j1tko taki11 zo1t1tje fJf'Zez otoczenie osądzone. I tale 
glówn4 bohaterk4 (Rena), ascetk•, uchodzqca za wzór cnót moralnych (na 
pół p1tnieńskich, na pól pr1twie już wdowieńskich), potępiająca wszelkie 
h~doniatyczne zamysły I praktyki otoczenia, w tym swojej kuzynki, po 
pierwauj próbie zakoaztow•nia „owocu z1tk1tzant-go" (aby &ie tylko przypo
dob11ć lrodow131m moralnie zdepr1twow1tnemu) zoataje n1tt11chmiast osądzo
na, więcej: wzgardzona. Podobnie jej przeciwieństwo: Prof€sor, uży tbający 

iwia.ta; pr:tlf pi11rw.~iej próbie potraktowania. przedstawicielki drugiej p!cł 
1er:o, z uczuciem, otr.:ymuie gorzką pigulkę. Asymetri11 pragnień ł poc:y
n1tń, w1trtości i ocen ataje 1ię tu oczywist•. 

Innu wniosek n•tury ogólnej da iif •formulowtJ.ć tak oto: ludzie poatę
pu jqcy niemoralnie czynią t•k ntJ.jch~tniej pod osloną moralnq domu, eic
azqcego 1ię nieskazi telntt opinią - i wara, żeby ten gwarant przyzwoit ości 
zac:l'!.l postępować podobnie jak oni. Zlo moratne chętnie ukrywa się pod 
maakq dobra; dla ludzł tale po1tępując11ch m4 to być próbo., ja!( możn• sq
d.: !ć, 111mouspr1tw!edliwienfo, dla otoczeniit jest to prubiegloU szyt4 gru
bymi nićmi. Dobro potrzebu je ja.ko kontrastti zla, by uchodzić z 11 dobro; 
z!11 71d potrubn,i~ mtislci, bl/ at, nie obnażać zanadfo i d''lte~o jest zfom 
1potęgowan11m, twielokrotnionym. 
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Ale wnłouk mów!qc11 o ukr11wan!u 1 ! ę zla poci maakq domu uchództtcego 
zcs wzorowv nit jut jednozn•czn11. Równie dobrze można by sformulowa~ od
mienny: w otoczeniu zachowując11m się pod względem moralnym nag•nnie. 
nienaganne prowadzenie aię prze1ttJ.je być cnotą, staje się nicprzy;woite. A 
zatem dia!ektyczna synteza prowadziłaby do sformułowania, ie zlo jest bar
dziej zaraźliwe od dobra. 

Z 1.lmios!-.)w bardziej szczególowych: 
Jeśli kob:eta nakazuje mężczyźnie w postępowaniu z sobą naśladou;ać 

Innego mt:żcz1J:nę, n ;e szuka nam;astki, l ee; próbuje ~·o~wnać oceny porów-· 
nawcuj . Konkretnie: w Eztuce dotyczy to Reny i Hedaktora, któr y dał s:ę 

na to nabrać„. No, ale nie zapominajmy, że autoricą byla kobieta„. 
l\·ie należy zdobytej po w :elkich. trudacl~ kobiecie mówić o jej podobie1i~ 

st wttch do szansoniStek, choćby tylko do jednej. To jest poniża ."qce (dla obu 
k b: t) i w '.tlV'm'' t'Onie; ''t> 'l estatnioj zdobytej kobiecie, w jej oliecności (nic 
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Al• wnlouk m6wtqe11 11 ukr11wan!u 1!4 :i:fa pod ma1kq domu uchOdzl\ceao 
z.s wzorow11 nic jut jednoznaczn11. Równie dobrze można by sformułować od
mienn11: w otoczeniu zachowującvm się pod względem moralnym nagannie. 
nienaganne prowadzenie 1ię przestaje być cnotą, staje się nicprzy::woite. A 
zatem dia!ektyczna synteza prowadziłaby do sformulowania, ie zło jest bilr· 
dziej zaraźliwe od dobra. 

Z wnios!.ców bardziej szczeg61owych: 
J eśli kob:eta. naica::uje mężczyźnie w postępowaniu 2: sobq naśladotcać 

innego m.ężcz!}::nę, n :e szuka nam~astki, l ee:: próbuje dokonać oceny porów-· 
nawczej. Konk r etnie: w Eztuce dotyczy to Reny i Redaktora, który dal s:ę 
nt1 to nabrt1ć„. No, ale nie zapominajmy, że autorką by /a kobieta„. . . 

Nie należy zdobytej po w :elkich trudach kobiecie mówić o jej podob!eil
st wttch do szansonistek , choćby tulko do jednej. To jest poni ±a.'qce (dla obu 
kob:et) i tb :t:!ltm'' t'Onie•"0 o ostatniej zdobytej kobiecie, w jej obecności (nic 
inncgi:i ni11 wcliodzt w rac/1ubę, gdyż wtedy nazvwa •·ę to nie(.lvc!:recją, 
'a 'i mężczyzną ·nieiltJifłretłlfim .MHnh kobieta n!e zechce slę sp„tykać) należy 
mówić· w 1uperlat11wach. Tego wymagają reguly gry; szacunek takż2. 

Jcślł męźczvzna namawia kobietę do czynienia zła (?) nic? z sobą po to 
ty!l:o, .tebv potem móc czynić to 1nmo (stąd znak zapytania po sfowie „zla"), 
należy wqtpić w szczerość jego deklaracji i intencji ( tv s~tu~e dotyczy to 
r elacji Ren11 I Profesora, a w życiu„. proszę u:ybaczvć, należv być dys-
kretnym), , 

Wzgardzona kobieta (kuzvnka) i wzgard::ony mężczyzna (d: icnnikar::) sq 
w swoich r eakcjach do siebie podobni: ataią a :ę n:cd·1skrc!ni, co nawet w 
atmosferze r ozpusty, al11 r?wnocześ11ie i obltuly, _; „s~ t>iem' I" w 'd:'.ane. Nit' 
tV?J r ó.i:niolb;Jm tti żadnej ptci. Jest tó szczególny pr.~ó:aw emancypacji, Wy-
11ikt1 stttd. I n1ut~pny r.ł 1raf: . . 

Rany z<td1tne pr:ez mi!o§ć (mlloWd), jctll nau:d n! ~ :::cc!;Cl.'I'\. to j cdrtdk 
nie r1oja, się szybko (to o Mal:im). 

Kobieta przyzwoita, podob10ie jak naibardx iej wurnf innu•ana hec!onistka 
(to się zresztą nie musi wvk l :iczać), pot r zebuje i domc."ci ::i': podania preteks
tri ze strony mężczyzny (oglqdar.ie obrazów, przeźroc::y i tp.), aby p-i:;ść do 
jer;o garsonier y. To jest także jcdnn z. r c>gu.l gry, el ement pr::yzwo!tości„. 
Zdradzić może tylko prz11jaciólka (przy jaciel) • 

. Mi!9ść cz~~to pozbau:ia ro::umu tego, kto gJ posiatla (o Profcsorz '!, w s::tu
' ce, .oczvwiście) i .daje t i1m, kt6rz11 go nie pos:adają (o Malum). 

Mężczyzna, który wygłasza naukowe traktaty o m'.lości, nie w :e, co to 
mil ość (o Profesorz e). 
Kobi~ta (mo.tna bl/ Jl\ "azwać: mhstytutka), która przyzwala na w{e!e, 

alt zt1 godziwi\ cenę (w 3ztuct za etolę i brylanty), jest now~t pr.::ez „h;ph 
life" aprobowana, żeby nie powiedzieć podziwiana; z zawiści, oczywiście (to 
o Jadzi) . 

.lmt1blowt1ni•, kobiety zw!aazcza, ie1t ex definitione zabn wą, więc nie na
leży tej zabawy (mo.te nawet I kobiety) traktować poważnie. 

Umawi.sJttc 1!4 :r kochankiem nal.e.ty atrzec się nie tyle męża, wlasnego 
oczywi6ci11 (w sztuce dotyczy to brydźvst6w), ca przy j ac!ólek, ponieważ m<' • 
.towie przy kartach zapominają o .tonach, przvjaeiólkl o sobie prawie nigdy. 
Kobiety, jak wiadomo, zachowują tylko te tajemnice, kt&rych nie znają. 

O renomie mężczvznlJ nie tyle stanowi mę.1lrntć, co 071'inia kobie<t o jego 
męskości (to o Profesorze, który ucieka! tv poplochu, l:icdy a ~ ci>tl:a chc:a•a 
go uµildć). 

Kobiecie cnotliwej nawt>t w&kttzytranie na slużące90 (R~nn. o M:cl: nl~) 
jako na wzór mężczuzn.y może ujść plozem, chociaż jc5t obra .'. liwc <' la obrc
nych I pewn11ch 1iebie panów z w~1i:~zuch sfer; i o ko .~ s'~ prz.,.cir-ż mti.•,:q 
pocieizać i usprawiedliwić. M 6tvitte inac ej: kryterium męskoś:i • est n · e
zależn11 od położenia, 1pol~cznego m('i.cz11rny. 

Czasami odbycie 1lutby wojskowc1 (to n },[ cl;o 1„ t Ni•1r ;) możo byf h1r~ 

dziej .znośn11 t mniej katorżnic%11 niż „ualuglwanic" pantom pelnym WETWI/ 

I tcmpero,mentu, :raniectb11w1m11m przez m4ź6w. 
Sq lud,dt (to . o GJ•nci• Hkltldu pogr.ze't>owego), którzy imlejq się t• · 

tot.•d11, kłtdy wylmirwajq lnn11ch. 
O cał11m t11m towarz111twi. mo.tn. b11 powledzłeć: kto się sam nie s::a , 

ten ńi• mote wymagać s.zactmku od lnnvch. 
I n~ :rakońcunie: nalony, kto oczekuje ko1kd l!aleństw (to o nlektćrych 

. wldzqch) i , takle wlaśnie jeat .tucl11 (albo może buć) ! tam na leży szukać 
dalaugo ciągu . . 

Na ulukę Zapol.•1d~j nale.tv łśe obo11•lazkou'" z toni;, nTr br:: 1r ·r;7~r1n;„ 
eurl~ii. Albo 1: m~ttm, tri• n'gdv wlasnym .• T~Ui kt órelrnlw'EI~ mai.:'.E'i;t •rn 
wybiera i i ~ do 7·~atru Kameralntgo w Scn:iocie '!L'tp?l"t·c, moż l'a to v .::nat 
za. perwtrijt, albo grubi\ a lu.:.j~ . Ludz ie cli cq !! b11tci( , w salo,za~h i w 
ttl'!tr t. Alt czy 0'1.!ltm ianie kurtyny z ~a.mej sceny tyci!l. i p ~ka:: .';wani.ł! afa·· 
tor.om ttj sceny ich wldmepo zepmcia (alb" rluchtt czasu) nie .1e:t aa!~m 
nles!!1lllczn11? Inn11mi s!ou·y, czy odwal.na ja.k na, swoje cza.3y Gabr!ela Za
pol1k11 b11la 111ma - jako o,u.torka takiej sztuki - kobietą bez ska~„~ ""·--'·" 
wszak dodać, te mlodst wid.zowie nie widzą w utworze w·~··r 
mów, które dostrzegają wldzowl11 średniego I starszego p · ! ~- c 
może się wydać archa!cana, a.lbo banal'l'la. Ale eiasa.mi równie ir 
cym zajęciem, co obsenracja. ttkrj! acenkznej, staje się obserwacjo tej dru
g:ej. cz~§c! w!dnicni .• Tej reakc ja - p rndeląglltca, zażenn1cann, nn:e~mtellJn 
dial!Jgami i trafnotlciq uj~cia - nieclla j fo:iadczu o slu .• .: nuści d:agnozy 
polskiej dotyczącej aa lonóu:. Bur .iuaz11jnych. I wczorajszych. 
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