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Gabriela Zapolska
o sobie
„Zapolska ukazywała niejednokrotnie ponury obraz ~w~ata

demaskując fałsz moralności ludzkiej. Ale ten obraz swiata
był nie tylko pesymistyczny, lecz i fałszywy. Pesymistyczny,

bo sugerował nieuchronność zła, którego niesposób było
zmienić, skoro wiązało się ono z samą istotą życia ludz~ego
pojętym jako zwierzęca walka o byt; fałszywy - bo mitologizował postaci Daumów i Dulskich, bo nie ukazywał praw
społeczno-historycznych, nie dostrzegał determinant klasowych

moralności

ludzkiej".
(J. Z. Jakubowski)

Zaczęłam pisać bardzo młodo. Pierwsza moja nowelka, p.t.
„Jeden dzień z życia Róży", pojawiła się w „Kurierze Krakowskim'; w roku 1883. -· „Kurier Krakowski" wychodził pod
redakcją p. Teleżyńskiego, który był przyjacielem mego ojca.
Sądzono więc w mej rodzinie, że był to jedynie akt kurtuazji,
to umieszczenie owej nowelki, bo nikt w me zdolności literackie
nie wierzył . Tymczasem „Róża" zwróciła uwagę J.I. Kraszewskiego, który napisał o niej parę słów ciepłych w jakimś piśmie.
Odtąd zaczęto wierzyć w mą karierę. Tylko nie ja sama.
W nastGpnym roku napisałam ową smutnej pamięci „Małaszkę", przeznaczając ją dla siebie, a nie do druku. Podstępem
zabrał mi manuskrypt zaczęty - śp. Stebelski i rozpoczął druk
w „Kurierze Lwowskim". Zobaczywszy pierwszy felieton,
spłakałam się gorzko i przeraziłam. Tymczasem redaktor Masłowski zapłacił honorarium i zażądał dalszego ciągu. Trzeba
było pisać dalej. Pisałam. I pisałam tak, jak mi w mózgu
śpiewało, z butną nieopatrznością młodziutkiej, wchodzącej
w świat istoty. Nie przyszło mi do głowy, że jest jakiś naturalizm, że się nie mówi o tym w Polsce, że kobieta ma kolana. I oto spadł na mnie stek wyzwisk, brudów, kalumnij w prasie,
która od tej chwili przez lat dwadzieścia pięć wiernie wytrwała na tym stanowisku.
Druga powieść: „Kaśka Kariatyda" - druk w „Przeglądzie
Tygodniowym" i w „Dzienniku Polskim". W tym ostatnim
przerwano z powodu „niemoralności przedmiotu"!!!
W roku 1887 przerabiam moją „Małaszkę" na scenę. Gra
j~. teatr poznański w Warszawie, w teatrze Alhambra, z muzyką
Noskowskiego. Jest to mój pierwszy właściwie duży utwór
sceniczny.
Z powodu artykułu w „Prawdzie" Świętochowskiego-arty
kułu będącego stekiem obelg i bezeceństw, w którym z dziwną
zaciekłością zarzucają mi nawet plagiaty wydawca mój,
Paprocki - wytacza w mym imieniu proces „Prawdzię" .

Ja nic nie wiem o istotnej przyczynie, o tym, że moja mizerna osóbka służy za pretekst wystąpienia przeciwnej partii
przeciw Świętochowskiemu. Wiem tylko, że mnie „Prawda"
obryzgała jadem i tego pojąć nie mogę, dlaczego za pracę płacą
w ten sposób.
Świętochowski staje przed sądem . - Ciska tomikiem moich
„Akwareli" po ziemi, wymyśla na mnie, że go zmusiłam do
przeczytania tego plugastwa i zostaje uniewiniony.
Przedstawienia „Małaszki" , która była pisana na modłę
ogródkową, lecz miała wielkie zacięcie dramatyczne, wywołu
ją nową serię błota, ciskanego na mnie.
Odmawiają mi zupełnie talentu pisania na scenę.
Wierzę w to i pisać na scenę przestaję.
Zaczynam pisać szereg powieści dla „Przeglądu Tygodniowego". „Przedpiekle", 1889 - dwa tomy.
Tu wyjeżdżam do Paryża i pierwszy raz zaczynam pisać
artykuły dziennikarskie. Jest to najprzód szereg listów z Wystawy - następnie listy paryskie, drukowane w „Przeglądzie
Tygodniowym".
„Szmat życia", „Kurier Warszawski" -· 2 tomy.
„Janka", „Kurier Codzienny" -· 2 tomy.
„Fin-de siecleistka", „Przegląd Tygodniowy" - 4 tomy.
„Wodzirej", „Kurier Warszawski" - · 2 tomy.
„We krwi", „Tygodnik Romansów i Powieści" - 2 tomy.
Kilka tomów drobnych nowel:
„Akwarele", 1885.
„One", 1886.
„Fantazje i drobnostki", 1887.
„Menażeria ludzka", 1891.
Przyjeżdżam z Paryża do kraju i tu piszę „Żabusię", na
scenę. Odważam się, mimo wszystko. - Grają ją w roku 1897
w teatrze Rozmaitości, z Czaki, Frenklem, Barszczewską, Wojdałowiczem. Prostota jej struktury scenicznej przeraża krytykę.
Odmawiają mi znów wszystkiego. Lecz ja już znam wartość
i nauczyłam się samokrytycyzmu. Zza kulis patrząc na „Zabu,,.
się" widzę jej braki i uczę się sama, jak pisać mi nie należy.
W następnym roku piszę na scenę „Kaśkę Kariatydę", skradając
się ostrożnie-· biorąc już wypróbowane swoje tematy - chcąc
wsunąć się na scenę jako przerabiaczka, bo ciągle jeszcze myślę,
że mi na dzieło oryginalne tchu nie starczy. Grają „ Kaśkę"
z ogromnym sukcesem w teatrzyku Bellevue. Lecz w roku 1897
piszę nagle „Malkę Szwarzenkopf". Liczę się z wymoga_mi
ogródka, dla którego to piszę. Sukces jest znany. Sukces ten

mnie: Gdy czytam pierwszą krytykę Adama
w „Kur:erze _Porannym", pierwszą krtytykę,
w ktoreJ ucz:i~ czł?wiek pisze o mnie przychylnie, zachęca
do dalszego pisania, me szydzi, nie drwi; nie obryzguje kobiety
błotem płaczę z radości
MoĘę pisać na scenę! Mam do tego prawo! I z tej zachęty
powstaJe w Krakowie w roku 1898 „Tamten".
Następne moje dzieła sceniczne: „Dziewiczy wieczór" (1899
teat: ~;akowski),. „Joł~e Firułkes" (1899, Warszawa Wodewil):
p~wies; „~as~~mi la,s (2 tomy-„Słowo Polskie"), „W Dąbro
':"'ie GormczeJ (Lwow 1899), „Sybir" (Lwów 1900) życie na
zart" (Lwów 1902).
' "
prawie,

że p_rzeraża

Dobr?w~lskie~o

~o .t~j chwili operuję masami przeważnie . Teraz chcę coś
~ap~sac i~mego , b~rdziej sk~pionego. Jakkolwiek mi zarzucają,
z~ Jedyme potrafię tworzyc melodramaty, nie tracę
P7'zę „Ahaswera" (Mężczyznę), który odnosi triumf w

otuchy.
Krako-

(190~)
podkładzie,

i w Warszawie. - Druga moja sztuka, o głębszym
".Tresowan e dusze", Kraków 1904 i Praga czeska P? .cz.esku, Pilzno ~ po cze.s~u . Jakkolwiek przechodzę jeszcze
c~ęzkie .chlos.ty, gd~z roz~aici krytycy próbują znieweczyć całą
~nłą moJe usiłowa!11a me daję się zbić już ze swej drogi. Pisze;: w. dals~ym ciągu na scenę „Nieporozumienie", Warszawa
1905 i Lwow - przerabiam mój „Zaszumi las", Lwów 1905.
Lecz krytyka mnie zniechęca i znów cofam się ze sceny.
W tr~kci~ roku 1902 wstępuję do „Słowa Polskiego". Tu
praca dzienmk.arska pochł~ni~ mnie. Prowadzę kronikę miejscową,. zagramczną, prowmc1onalną dział literacki, piszę
re.cenzJe teatral~e,, arty~uły „Przez moje okno" i jestem obowi~zana. wypełmac luki dziennika wiadomościami ze świata .
DaJe. dz~enme do 400, 500 wierszy druku, załatwiam korespond~nc~ę, Je~tem używ~na jako reporter. Wszystko to za 150 guld .
nnesięczme . . Przesta1ę wtedy pisać, bo nie mam czasu na nic
tylko. noca!Y1i, dorywkami - piszę powieść „Jak tęcza" (Kurie~
Codzienny , Warszawa, 2 tomy) „Modlitwa Pańska" 1 tom
„T?:?.· Ilustr.") dalej już piszę głównie powieści: Sezonowa mi~
los: (~arszawa'. '.'K~:ier Warszawski", 2 tomy 1905). „Pan
pollcma3s~er }agieJew
(2 tomy, Lwów 1905), „Rajski ptak"
(„~ędrow1ec 1905, 2 tomy) „Córka Tuśki" („Kurier Warszawski", 2 tomy 1906).
. Lecz scena uk?c~an,a m.nie ciągnie . Będąc ciężko chora, prawie. skazan~ .~a smierc, piszę w ciągu trzech dni „Moralność
pam Dulskie] . - Następnie: „Ich czworo", obecnie „Skiza".
Za,7zęte mam dwie powieści : „Szaleństwo" i „Kobieta bez skazy .
Miałam zaczętą sztukę trzyaktową, o której marzyłam od
dawna. Zaczęty jest I akt i dwie sceny II aktu. Ale brutalna
wie
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OSOBY:

• Jan Ulrich
Zdzisław Sikora
_Kazimierz. Błaszcz.>Jński
' Miecz.>Jsław Górkiewicz.
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Filo .
Edek.
Bogucki.
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Panna Maliczewska
Daumowa .
Hiszowska
Żelazna . .
Michasi owa
Sekwestrator .
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Górkiewicz

Scenografia: Józ.e( Zboromirski

Kierownicy pracowni:

*

Stefania Massalska
Jadwiga P>Jllasińska
Nika Zawadzka
Stefania Stoińska
Apolonia Sz.marówna
Marian Wiśniowski

l··
Reżyseria: Miecz>Jsław

Prowadzi przedstawienie
Edmund Nowak

ń.ski
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Asystent
Rierownictwo literackie
Miecz>Jsław Czerwiński

reżysera:

Kazimierz.

Błaszczyński

Sufler: Zofia Piotrowska

krawieckiej męskiej: Feliks Noc/z, krau:ie_c kiej damskiej: Stanisława Paczosowa, stolarskiej: Arkadiusz. Bogdanowicz,
malarskiej: Edmund Gieczewshi, modelarskiej: Stanisław Preński, tapicerskiej: Romuald Marko, szewskiej: Jan Murawski·
kierownicy oświet1enia: Leon Kwiatkowski, 1 adeusz Gierej, brygadierzy sceny: Kazimierz Fiodorow, Franciszek
Werkowshi.

i ohydna krytyka Wł. Rabskiego („Kurier Warszawski" z dnia
5 października 1908 r .) dopełniła miary. Nie chcę więcej pisać
dla sceny, bo nie mam siły znosić tych chłost brudnych i jadu
pełnych . Z mądrych krytyk uczę się rada, poprawiam wady .
Z przepojonych jadem truję się, tracę siły i chęć. A bez
tego nic stworzyć właściwie nie można. - Powieści mi nie
s~arpią, powieści moje najczęściej pokrywają głuchym milczemez:n, ale :ia s~tu~ę rzucają się jak na żer . Byłam sama krytykiem, wiem Jakie są krytyka obowiązki. Nie dopełniono ich
względem mnie, a raczej z bardzo nielicznymi wyjątkami.
D.wa_dzieście pięć lat. ""'.alki to za wiele. - Dlatego przestaję
pisac n.a scenę. Wrociłam do „Słowa Polskiego", gdzie piszę
tygodniowe artykuły i za wszelką cenę _pragnę tylko spokoju . .

*

*

*

~ trak~ie tego gra1!1 na scenie polskiej jadę do Paryża,
wybiJam się tam w naJpierwszym teatrze Antoinea jako francuska ~rtystka, wracam do Polski i obejmuję pierwszorzędne
st~now1sko po Hoffmanowej w Krakowie, później we Lwowie: . -· Role dramatyczne i „grandes coąuettes".
. Zakładam w roku 1904 szkol~ dramatyczną w Krakowie,
ktora prosperuje świetnie i da1e zdumiewające rezultaty. Zamykam ją dla braku zdrowia.

. Tłu.macz?na j:stem!c.iągle ;przeważnie na j~zyk rosyjski i niem1ec.kl. Ale mme to me obchodzi i zupełnie się tym nie interesuJę. „Tamten" grany jest nawet po szwedzku, w tłumaczeniu
p~y Ellen \Yester taka „Dulska" grana jest nawet w Tyfhs1e; ~ Paryzu wyszła w tym roku moja „Modlitwa Pańska",
w Be.rlmie ~,Kaśka Kariatyda" - w Kijowie grają ciągle moje
sztuk~, .~~k ze krytyka nazywa teatry. ki.jowskie „teatrami Zapols~eJ . We Wło~zech wydano „RaJskiego ptaka" . Ale mnie
to 8:ru .r~zcz~la,. am obchodzi. Smieszne mi się zdaje robić z tego ~ak1es w~elk1e ~ a s. Obchodzi mnie stokroć więcej uznanie
meJ pracy i _chę~1 do J?ra~y w kraju, jak to, że mnie raczą
przetłumaczyc . .Nie aspiruję do nazwy pisarza europejskiego,
ale do nazwy pisarza polskiego.
Dla mnie to wystarcza, bo wiem, że jest na solidniejszych
podstawach oparte.
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Dlatego właśnie Zapolska
„Każde „. zdemaskowanie, zdyskredytowanie, skandal w ło
nie reakcji jest niezmiernie ważny jako wyłom w tamie;
szeTeg takich skandali, to szereg wyłomów - zerwanie tam.
Skandale takie nie stanowią w obecnej, przełom.owej dobii.e
czegoś przypadkowego, wyjątkowego, owszem stanowią zasadę,
prawo, konieczność ustroju burżuazyjnego, który gnijąc i ratując się-reakcją, musi się stroić w maskę obłudy, a jej zdzieranie sprawia skandal..." - pisał w osiemdziesiątych latach
ubiegłego stulecia'. Wacław Nałkowski.
Gabriela Zapolska była pisarką, która w swojej twórczości
literackiej zdzierała maskę obłudy z mieszczastwa. Jej pierwszy tom noweli p.t. „Akwarele" ukazał się w 1885 r„ wywołując gwałtowne ataki ówczesnej krytyki.
„Ileż ona odebrała kułaków, szturchańców za to pisał
w 1886 r. Adolf Dygasiński - że odważyła się pisać!"
Atak krytyki mieszczańskiej szedł w kierunku zlekceważe
nia jej twórczości, ale mimo to pisarka, coraz nowymi utworami, zdobywała dużą poczytność i zastępy sympatyków.
Autorka „Panny Maliczewskiej" i 36 innych utworów
sc~nicznych (mniejszych i większych) była wnikliwą obserwatorką życia, posiadając wrodzony dar spostrzegawczości.
Zaobserwowane typy magazynowała nieraz całymi latami
w swej pamięci, by we właściwej chwili i stosownym towarzystwie ożywić je na scenie.
Charakterystycznym przykładem, jak dalece Zapolska
wyławiała postacie do swych sztuk z życia, jest wiadomość
opublikowana w 1928 r. na łamach „Wieku Nowego" p .t.
„Jak powstała moralność pani Dulskiej". Pisarka zamierzała
·w końcu 1906 r. napisać komedię obyczajową i szukała typów. Kolega autorki współpracownik „Słowa Polskiego" zaproponował jej poznanie jednej lwowskiej damy, na co
Zapolska zgodziła się chętnie. Zaproszono więc pewną właś
cicielkę kamienicy na herbatę, na którą przybyła również
Zapolska.
„Zaprezentowano jej ową damę, a Zapolska umiała ludzi
ciągnąć za język. Pozwoliła im, mówić, sama zaś słuchała .
A umiała słuchać ta wielka znawczyni menażerii ludzkiej".
Słuchając tego wszystkiego, co mówiła jej kamieniczniczka,
Zapolska w myśli formowała sceny. Lwowska właścicielka
kamienicy przeobrażała się w panią Dulską.
Zapolska dokładnie obserwowała przejawy życia mieszczańskiego . Widziała jego obłudę, bigoterię, zakłamanie . Poz7

nała

machinacje „Menażerii ludzkiej" zmierzające do przerzucenie. swoich własi:ych win ~a drugich. I Zapolska stała
się odważnym
szermierzem zmian społeczno-obyczajowych.
. Śmiało zaatakowała kołtuństwo, które zawdzięcza jej „lapidarną, utrwaloną nazwę
du 1 szczy z n a". (J. Z. Jakubowski).
Demaskując obłudną moralność mieszczańską, a więc
odsł.ania~.ąc na przełomie XIX i XX wieku zgniliznę życia
burzu~zJi, Zapolska,
zdecydowanie stanęła na ówczesnych
po~ycJa~h postępu. Autorka co prawda nie dostrzegała nowej
tworczeJ siły organizującego się już wówczas robotniczego
ruchu i nie wnikała w głąb praw życia społecznego. Nie zdob?'ła się ~ma na kr?'tykę ustroju kapitalistycznego, lecz ograniczała się wyłącznie do krytyki mieszczańskiej moralności,
uosobnionej w głupocie, kołtuństwie i zakłamaniu.
A chociaż widziała jedynie skutki, a nie przyczyny demaskowała z pasją, z płomienną nienawiścią, z drobiazgową
wnikliwością.

Zapolska była pisarką postępową. „W latach osiemdziesiątych - pisze Jan Z. Jakubowski w okresie początków
zo;ganizo~anego ruchu robotniczego i załamywania się optymistyczne], pozytywistycznej ideologi mieszczaństwa, każdy
aki demaskujący obłud~ i słabość klas panujących (choćby
np. oskarżenie systemu wychowania w „Przedpieklu") miał
niewątpliwie charakter postępowy".
Zapolska ukazując nędzę i brudy życia mieszczańskiego
demaskowała jego fałszywą moralność. Nie uciekała ona, jak
znaczna część mieszczańskich pisarzy na przełomie XIX
i XX wie~u, od odpowiedzialności społecznej. Dlatego też jest
ona obecnie autorką aktualną, mimo, że jej utwory powstały
w końcu ubiegłego stulecia.
Jej sz.tuki ułatwiają zwalczanie przeżytków, które z okresu
panowarua dulszcz.Yzny ukryły się w umysłach poszczególnych ludzi, utrudniając im zrozumienie istotnego sensu naszych dni.
St. Marczak-Oborski widzi w Zapolskiej „nader cennego
sprzxi:iierzeńca" w tej walce. „Właśnie dzisiaj pisze on -własrue u nas, gdzie konflikt między kapitałem a proletaria~em zosta~ b~zapelacyjnie
rozstrzygnięty, „a gdzie
groźnie
Jes~c~~ d~iałaJą ;el~kty (przeżytki) mieszczańskiej obyczajowosci i m1eszczanskiego wyobrażenia o świecie. W to wszyst~?· co t~k utrudnia pokonywanie resztek złej przeszłości ~IJe celru~, drapieżnie, z nienawiścią satyra Zapolskiej.
Z tych tez względów wznowienia jej utworów są potrzebne
w naszym repertuarze",
. Z~polska chłoszcząc obyczajowość burżuazyjną nie uka~UJe za~n_ej drogi wyj~cia z tego labirantu zła i podłości. Zło
Jest w JeJ utworach nieuchronne. Nie występuje w nich siła
8

któraby je zniszczyła. Panowanie Daumów przedstawione
jest trwale, nienaruszalnie. Losów Stefki nie podobna zmienić.
To też w zakończeniu sztuki mówi ona ze łzami w oczach:
„I to już tak całe życie!... psiakrew!. .. tak całe życie!. ..
Podobnie jest w innych utworach Zapolskiej
Ale panowanie zła nie jest wieczne! Autorka naszej dzisiejszej sztuki nie doceniła siły, która już w jej czasach rosła
i potężniała. Słabość ideologiczna Zapolskiej nie pozwoliła
jej dojrzeć ruchu robotniczego, który przekreśli wszechwła
dzę Daumów i przyzna Stefce prawo do nauki i pracy. Nada
jej i milionom ludzi wzgardzonych przez burżuazję prawo
obywateli i gospodarzy swojej Ojczyzny.
Adeptki sztuki typu Stefki, mają dziś możność uczciwego
zarobkowania. Już nie muszą być igraszką w rękach Daumów
i Boguckich.
Zapolska - ta „znachorka chorób społecznych" , jak ją
nazywał Boy-Żeleński, przedstawia w swoich
sztukach koł
tuństwo mieszczańskie
prawdziwie, takim jakim ono było.
„Zawojowała powieś ci i
dramatowi nowe niezwykłe dziedziny - pisał Aleksander Briickner - prawdzie służy gorąco, nad ofiarami losu, nędzy, krzywdy
społecznej gorzkie
łzy leje i bezwzględnie,
brutalnie pociąga do odpowiedzialności przedstawicieli i przedstawicielki porządku opartego na
obłudzie i egoizmie, nie zna obsłonek ani alegorii, każdą ranę
społeczna. obnaży nielitościwie".

Z całej spuścizny . Gabrieli Zapolskiej najżywotniejsze okazały się jej dramaty, a w
szczególności Zabusia,
Moralność

- Pani Dulskiej, Ich Czworo, Panna Maliczewska. Wszystkie te
sztuki były grane na scenie olsztyńskiej w ubiegłych latach.
Obecne wystawienie „Panny Maliczewskiej" jest drugim
na przestrzeni 9 lat istnienia teatru. Pierwsze w reżyserii
Zygmunta Chmielewskiego, z Marią Zielińską w roli Stefki,
Eugenią
Śnieżko-Szafnaglową
w roli Michasiowej, Marią
Wiland w roli Żelaznej i Z. Chmielewskim w roli Dauma odbyło si ę w 1946 r.
Dzisiejsze przedstawienie wyreżyserował młody reżyser 
Mieczysław
Górkiewicz, który starając się zniwelować
. w „Maliczewskiej" melodramatyzm postawił sobie i całemu
zespołowi za zadanie uwypuklenie
społecznej krytyki mieszczaństwa, by jak pisał Min. Sokorski „w pełni wyzwolić
jej istotny, potencjały ładunek aktualno-polityczny".
Zadanie bezsprzecznie trudne, ale ukazujące postępowość
autorki i jej .walkę ze znienawidzoną dulszczyzną, panoszącą
się w ustroju kapitalistycznym. Dulszczyzną , która teraz tu
i ówdzie przykucnęła i oczernia wszystko co nowe, żywotne,
prężne i twórcze.
I dlatego oddaliśmy znów g~os właśnie Zapolskiej.
Mieczysław

Czerwiński
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PRZECZYTAJ

G. Zapolska

E. Orzeszkowa
B. Prus
Wł. Reymont

"
"
St.

,,
Żeromski

Drobne utwory
Kaśka Kariatyda
Moralność Pani Dulskiej
Obrazki (Mała B - czka)
Sezonowa miłość
Utwory dramatyczne

1950
1950
1951
1950
1950
1950

I\ i W
K i W
K w
K w
K w
K w

Marta
Lalka
Komediantka
Nowele
Ziemia obiecana
Ludzie bezdomni

Zamówienia na bilety ulgowe dla grup pracowniczych
wycieczek i t. p. oraz na przedstawienia zamknięte dla,
organizacji. związków, szkół i instytucji przyjmuje :
Kolporter Teatru w Olsztynie - telefon
Nr 944.
Kierownik Administracyjny w Elblągu telefon Nr 25-00

..

~·

Podczas przedstawienia w Olsztynie zażalenia i skargi
przyjmuje Dyrektor lub Inspektor widowiska.

Książka zażaleń

znajduje
wydawana na

się

w kasie biletowej i winna
widza.

każde życzenie

Wydawca: PANSTWOWY TEATR im. ST. JARACZA OLSZTYN-ELBLĄG
Okładkę projektował JÓZEF ZBOROMIRSKI

-01;;-z:-G;;f,-L2

IH2 (4 OOO)

druk.

7 kl. 60

e 61x86

3 7. - W .7.54.

Z-S.33507

Początek przedstawień

o godz. 20!!!

Cena programu 1

zł

być

Najbliższe

premiery P. T. im. Stefana Jaracza

Bernard Shaw

Prof es ja Pani ·Warren
szluka w 4 aktach

Aleksander Ostrowski
sztuka w 5 aktach

•

