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i PAMIĘCI LEONA SCHILLERA i 
Polska sztuka, teatr polski poniósł jeszcze jed

ną bolesną. ogromną stratę. Odszedł od nas Leon 
Schiller. Odchodząc, zamknął w swoim życiu 
kolejną wielką, niezapomnianą kartę polskiego 
teatru. Bo jeżeli IT1Pżna mówić o nowatorstwie 
jako o zjawisku nieustannego wzbogacania i po
mnażania najlepszej, najszlachetniejszej tradycji 
kultury polskiej, to Leon Schiller był niewątpli
wie tym nowatorem. Był nowatorem teatru po
stępowego, teatru monumentalnych form i mo
numentalnych treści. Był wiecznym i niestru
dzonym odkrywcą nowych wartości w tradycji 
naszej sztuki. Był wiecznym i niestrudzonym 
twórcą teatru narodowego, teatru, z desek któ
rego protestował, walczył i zwycięsko przema
wiał naród. 

Leon Schiller odkrył w swojej twórczości naj
lepsze tradycje ludowego teatru, podniesionego 
do rangi teatru narodowego i ożywił go myślą 
własną, odkrywczą, wprowadzając na scenę pol
ską naród, całe przeogromne bogactwo polskiego 
ludu, ustokrotnianego pasją i myślą jego reży
serskiego geniuszu. 
Postępowy nurt teatru dwudziestolecia na zaw

sze związany będzie z imieniem Leona Schillera, 
którego „Dziady", „Kordian", „Nieboska" stano
wią epokę w historii polskiego teatru. Epokę 
i zwycięstwo myśli nowej, twórczej i niepoko-
nanej. WŁODZIMIERZ SOKORSKI 

Teatr Leona Schillera był teatrem ogromnym. 
Ogromnym jako wspaniała kontynuacja naj
piękniejszych tradycji i wielkich idei teatru pol
skiego - do Wojciecha Bogusławskiego, Mickie
wicza i Słowackiego do Wyspiańskiego. Ogrom
nym był teatr Leona Schillera jako koncepcja 
ideowo-rewolucyjna. Koncepcja teatru wielkich 
postępowych idei, wielkich namiętności, wielkie j 
poezji - teatru dla najszerszych mas narodu. 

W imieniu całego aktorstwa polskiego, wszyst
kich ludzi teatru w Polsce żegnam na zawsze 
Leona Schillera, największego w historii teatru 
polskiego i najbardziej wszechstronnego insce
nizatora, ryżysera na miarę światową. Odszedł 
od nas człowiek i artysta formatu renesanso
wego, wielka, genialna indywidualność o po
teżnej, ostrej inteligencji, rozległej, wielostron
nej dynamicznej energii twórczej. Reżyser, który 
jak nikt inny, unowocześnił i na wysokim po
ziomie postawił polską sztukę inscenizatorską 
i scenograficzną. Odszedł rewolucyjny działacz 
teatralny. Odszedł artysta i człowiek, który 
umysłem, sercem i talentem na równi ogarniał 
optymistyczny dynamizm walczącego rewolucjo
nizmu, jak wstrząsający - w skali Beethovena 
i Szek;spira - tragizm dziejów i losów ludzkich. 

EDMUND WIERCIŃSKJ 

(wyjątki z przemówień wygłoszonych w czasie pogrzebu) 
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·LUDWIK SOLSKI 

ZAPOLSKA JAKO AKTORKA 
Gabrielę z Piotrowskich primo voto Snieżko - secundo Janowską, a z pseudonimu teatralne

go - Zapolską poznałem w koleżeńskim zespole aktorskim Teatru Polskiego w Poznaniu. Było to 
w sezonie roku teatralnego 1882-3. Wówczas w zespole tym, jako młoda aktorka, nie odznaczała 
się jeszcze wyraźniejszymi cechami aktorskiego kunsztu, bo wiadomo: młodość szumiała, a sztuka 
jeszcze spała„. 

Nie znaczy to, by jej powołanie do klanu aktorskiego - znajdowało się w stanie prymicji, 
albowiem odbyła je w jakimś wędrownym teatrzyku - po galicyjskich miasteczkach. 

Jej aktorski talent, w owym czasie, nie miał sposobności aby nabrać cech istotnego rozkwitu, 
ale tkwiły już w nim niedopowiedziane walory - które błąkały się wśród niemocy„. I to - jak 
mi później opowiadano, stało się powodem, że losy ją rzuciły na poszukiwanie wielkiej sztuki 
w wielkim środowisku kulturalnego Paryża. 

Tam dostała się do teatru „Odeon", którego dyrektorem był sławny Antoine. Władała ona 
bowiem językiem francuskim doskonale. ' 

Ten Antoine był srogim, wymagającym nauczycielem. Odbiła się ta srogość i na skórze Za
polskiej. (O czym opowiadała później sama pani Gabriela). Przypadło jej grać w jakiejś sztuce rolę, 
z którą nie mogła się uporać. Antoine kręcił nosem, mruczał, srożył się, korygował, a gdy jego 
uwagi nie skutkowały, wpadł w furię, chwycił ją za włosy i tłukł jej głowę o kulisy ... Był to nie
fortunny dzień, - który jednak nie wytrącił jej z równowagi. Postanowiła nadal służyć sztuce, któ
rą tak ukochała. Postanowiła wiedzę swoją zbogacić wzorami wielkich paryskich aktorek i śle-



ZAPOLSKA w r. 1883 

dziś budowę sztuk zawodowych wielkich autorów, aby 
potem przetopić tę wiedzę w bogaty szereg genialnych 
utworów. Po jakimś czasie powróciła ona z Paryża i przy
jechała do Krakowa. 

W tym właśnie czasie dyr. Koźmian chcąc wynagrodzić 
moje zmagania się ze sztuką ofiarował mi tzw. benefis. 
Gdy się ta wiadomość przedostała do Zapolskiej, zjawiła 
się ona w teatrze lecz w jakże zmienionej formie: -
utyła! Stała się okrąglutką, ale zawsze ze swym rozkosz
nym uśmiechem, z rozpromienionym czołem i wiarą 
w swoje horyzonty. Przyszła, aby ofiarować współudział 
w moim benefisie. A gdy zapytałem „w jakiej roli?" od
powiedziała w „Norze" Ibsena, którą studiowała w Pa-
ryżu. 

Oczywiście przyjąłem tą ofertę z wdzięcznością. a spra
gniona tego występu publiczność wypełniła salę teatralną 
po brzegi. Między widzami znajdował się i nasz ukocha
ny dyrektor - Stanisław Koźmian. 

Kurtyna w górę! Sceny „Nory" w interpretacji Za
'( polskiej przesuwały się jedna po drugiej w ciszy i głębo-
1 kim zadumaniu słuchaczy. Huczały też oklaski. Lecz 
, Koźmian (i tu oddaje głos temu znakomitemu krytykowi) 

zaopiniował: „pani Zapolska - lubo czyniła wszelkie wy
siłki, aby Norę ożywić, nie dała jednak tej subtelnej po
staci, jaką jest Nora, należytego oświetlenia. Był to tylko 
kompleks elektrycznych odcieni pobranych od sankcjono
wanych wielkich paryskich artystek". 

Pani Gabriela brylowała jasnymi promieniami, jakie 
emanowały z jej indywidualnej jaźni. Oklaski szły za 

oklask~i a postać moja w roli doktora Ranka - przesu
wała się przez scenę - cieniem! Mam wr~żenie, że ten 
występ pani Gabrieli był przełomową chwilą, która skie
rowała jej talent na właściwą drogę twórczości autorskiej. 
Ta twórczość uwieńczyła jej czoło - złotobłyszczącym 
laurem! 

Dla dopełn.ienia charakterystyki tej istoty twórczej -
pozwalam sobie przytoczyć też i sposoby, jakimi zbierała 
materiały do swych pierwszych sztuk. 

Pamiętam pierwociny tego jej - „noworodka" pt. 
„~ałka S~warcenkopf", do którego materiał czerpała 
z zydowsk1ego ghetta. Zaproponowała mi - a raczej za
pytała - czy nie zechciałbym towarzyszyć jej w wędrów
ce. po norach !. piwnicach krakowskiego ghetta, gdyż za
m~erza dopełmc „Małkę Szwarcenkopf" drugą część sztuki 
pt. „Joj11e Firułkes". Zgodziłem się chętnie tym bardziej, 
ze w obu tych sztukach odtwarzać miałem Firułkesa. 

. \Yędr?wka :11-as~a w ghecie - wśród biedoty żydow
:;k1eJ, m1eszkaJąCeJ po parę rodzin z małymi dziećmi 
w zakamarkach piwnicznych, na brudnej garstce słomy -
była przytłaczającą wszelkie ludzkie uczucia ... Zapolska 
qociekliwie wnikała w położenie tych ludzi - wypyty
wał~ o szczegóły, które ją interesowały i z hojnością 
troskliwej zbolałej matki - rzuciła małym, głodnym, 
brudnym dzieciakom austriackie guldeny srebrne. 

Owoce tej wędrówki nie dały długo na siebie czekać 
i rozsypały się plonem sztuk, co triumfalnie przeszły przez 
polskie sceny. 

LUDWIK SOLSKI 

ZAPOLSKA w jednej ze swych 
„stylOW'IJCh" ról 



GABRIELA ZAPOLSKA 

PANNA MALICZEWSKA 
sztuka w 3 aktach 

OSOBY: 

Daum JAN CZABANOWSKI 

Fito HENRYK DŁUŻYŃSKI 

Edek BOLESŁAW NOWAK 

Bogucki JANUSZ CHEŁMICKI 

HAUN K Panna Maliczewska TEOFILA WASI!VSKA 

Da umowa JADWIGA DOBRZAŃSKA 

Hiszowska JANINA WIDUCHOWSKA 

Żelazna WANDA JERZMANOWSKA 

Michasiowa ZOFIA MELECHÓWNA 

Sekwestrator ADAM KOMAN 

1 Kolega JAN MĄCZKA 

Koledzy * * * 
Reżyseria: .JÓZEF GRUDA 

Asystent reżysera: JAN CZABANOWSKI Scenografia: JERZY FELDMAN 

Inspicjent: BERNARD SIWCZAK Sufler: HELENA JARSZEWSKA 

Dyrektor i kierownik artystyczny: ANDRZEJ URAMOWICZ 
G.\BRlELA ZAPOLSKA 



PERSONEL TECHNICZNY: 

Kierownik techniczny 

Brygadier sceny 

Swiatło 

Rekwizytor 

Pracownia krawiecka męska 

Pracownia krawiecka damska 

Pracownia fryzj.-perukarska 

Pracownia stolarska 

Pracownia malarska 

Pracownia §lusarska 

Pracownia butji.forska 
• 

Następna premiera - Słotwiński Skowroński 

TADEUSZ KOCHAOSKI 

FRANCISZEK TOMALA 

ALFONS KWOKA 

C.ZESŁA W FOŁTA 

JÓZEF KŁODA 

ZOFIA ZASADZKA 

RYSZARD PALUCH 

MARIAN KOBIELSKI 

FRANCISZEK WASZEK 

RUDOLF BIZOO 

WŁADYSŁAW MARKIEWICZ 

,JMIENINY PANA DYREKTORAc 

GABRIELA ZAPOLSKA 
(1860-1921) 

ŻYCIE I TWÓRCZOśC 

Gabriela Korwin Piotrowska, znana w literaturze i teatrze pod pseudonimem Gabrieli Zapolskiej, urodB.la się 

w Kiwercach na Wołyniu w rodzinie wielkoziemiańskiej. Mając lat 20 Gabriela zrywa ze swoim środowiskiem 
i poświęca się zawodowo aktorstwu, występując do roku 1900 ze zmiennym szczęściem na niemal wszystkich sce
nach polskich (w latach 1890-95 występuje m. in. w Theatre Libre w Paryżu u Antoine'a). W roku 1885 Zapolska 
wydaje swoją pierwszą książkę, zbiór nowel pt. „Akwa rele", który wywołuje ostry atak środowiska i krytyki 
literackiej, towarzyszący odtąd całej jej twórczości. Wśród gorączkowej pracy aktorskiej Zapolska pisze szereg 
oskarżycielskich powieści, demaskujących w sposób drastyczny burżuazyjny system wychowawczy („Przedpiekle"), 
moralność i obyczajowość mieszczańską („Małaszka", „Kaśka Kariatyda", „Sezonowa Miłość"), wydaje zbiór krytyk 
teatralnych („I sfinks przemówi"), nowel i felietonów („Menażeria ludzka", „Listy paryskie") - prace o nierównej 
wartości, obciążone wpływami mód literackich epoki. Dla sceny Zapolska zaczyna pisać dosyć wcześnie: w roku 
1883 teatr lwowski \vystawia jej pierwszą słabą sztukę pt. „Jej pierwszy bal", później Zapolska przerabia na 
scenę swoje powieści („Małaszka", „Kaśka Kariatyda"), lub nowele („Żabusia"). Do osiągnięć, które postawiły 

Zapolską w rzędzie najwybitniejszych pisarzy realizmu krytycznego, należą znakomite obyczajowe komedie dema
skatorskie: „Żabusia" (1896), „Moralność Pani Dulskiej" (1906), „Ich czworo" (1907), „Skiz" (1908) i „Panna Mali

czewska (1910). Zapolska interesowała się także problematyką ruchu robotniczego i narodowo-wyzwoleńczego 

w sztukach „Tamten", „W Dąbrowie Górniczej", „Na Sybir" i poświęcą dwie sztuki problemom proletariatu 
żydowskiego w Polsce („Jojne Firułkes", „ Małka Szwarcenkopf") - traktując je w sposób pozbawiony szerszych 



I 

„Pani Dulska w swoim gniazdku" 
(Rysunek Gabrieli Zapolskiej) 

perspektyw politycznych. Wszechstronna działalność ~a
polskiej obejmowała nie tylko sztukę aktorską, powieścio
pisarstwo, dramaturgię i krytykę teatralną. W roku 19~2 
Zapolska zajmuje się pedagogiką teatralną (prowadzi pry
watną szkołę dramatyczną); jest pierwszym pisarzem któ

ry zainteresował się sztuką filmową - w roku 1912 pisze 
i realizuje scenariusz filmowy pt. „Niebezpieczny kocha
nek"; prowadzi razem z mężem (Janowskim) własny 

teatr; wywiera poważny i pozytywny wpływ na repertuar 
teatrów lwowskich i krakowskich, wprowadzając na sce
ny wielką klasykę i arcydzieła modernizmu. W ostatnich 
latach burzliwego życia Zapolska traci wzrok; umiera 
w zupełnym opuszczeniu i nędzy we Lwowie 17 grudnia 
1921 roku. 

KOMEDIE ZAPOLSKIEJ 

Sławę pisarską Zapolskiej ugruntowały jej znakomite 

komedie: „Moralność Pani Dulskiej", „Ich czworo", „ża

busia" i „Panna Maliczewska". Każda z nich była współ

cześnie „skandalem" towarzyskim i literackim, „sensacją", 

która lotem błyskawicy obiegała miasto, wypełniała wi

downię tłumem poplecznikiem autorki i jej zaciętych 

wrogów. Imiona bohaterów komedii, powiedzonka, cha

rakiety i sytuacje stały się zwrotem potocznym, przysło

wiowym i do dzisiaj słowem „dulszczyzna" określamy 

takie społeczne zjawiska jak obłudę moralną, kołtunerię, 

lęk przed skandalem, ciasnotę um~słową i jawny cynizm drobnej i wielkiej burżuazji. Znaczenie dzieła Zapolskiej 
nie osłabia fakt, że wyolbrzymiała rolę społeczną Dulskich i że jej spojrzenie pisarskie, mimo niezwykłej cel
ności obserwacji i znakomitej satyry, kompromituje tylko wewnętrzno-klasową moralność burżuazji, jest dosyć 
powierzchowne i obejmuje nawet w najlepszych utworach, dosyć wąski widnokrąg społeczny. 

Dzieła Zapolskiej mimo wielu braków i wad jej pisarstwa do dzisiaj pełnią ważną postępową rolę społeczną 
walcząc z pozostałościami „dulszczyzny" zakorzenionej mimo wielkich przemian społecznych i obyczajowych 
w świadomości wielu środowisk. I trzeba przyznać, że Zapolska robi to znakomicie, z rzadkim mistrzostwem ar
tystycznym. „Wstyd powiedzieć" - pisał Boy-Żeleński- ale ze wszystkich naszych współczesnych komediopisa
rzy ta baba ma może najbardziej męski chwyt, największą zdolność spojrzenia, najdalej posuniętą ekonomię 

scenicznego wyrazu i gestu. Od początku do końca, każde słowo jest potrzebne, każde niesie nie licząc tych 
a jest ich bez liku, - które iskrzą się samorodnym, nieodpartym dowcipem" (Flirt z Melpomeną I). To są przy
czyny dla których komedie Zapolskiej nie pleśnieją dziś w lamusie historii literatury i nie są wyłącznie doku
mentem historycznym, ale w zupełnie nowych warunkach społecznych, pod osłoną zwietrzałych reliktów epoki, 
pełnią nadal w całej swej świeżości i pasji, swoją misję demaskatorską na scenach europejskich. 

„PANNA MALICZEWSKA" 

Swietną i długą drogę przebyła na polskich scenach „Panna Maliczewska" od lwowskiej premiery w ioku 
1910. Tą znakomitą sztukę, którą Boy uważał za stojącą wyżej od „Moralności Pani Dulskiej", oparła Zapolska 
na prawdziwych losach tysięcy dziewcząt, które w jej epoce garnęły się do teatru. O warunkach ich życia nieraz 
wspomina Zapolska w swoich felietonach: „Często padał na plecy śnieg na scenie a nie wiadomo było co wie
czorem kupić: czy bułkę czy naftę, aby się roli nauczy~". „Trzeba niepospolitej znajomości swej własnej god
ności aby nie zwątpić i nie upaść pod ciosami szyderstwa i nędzy". To były wspomnienia wielkiej pisarki 
z czasów gdy sama występowała w objazdowych teatrzykach w Galicji. 

K;rytyka mieszczańska i niektóre inscenizacje usiłowały nieraz osłabić silę zaciekłego oskarżenia rzuconego 
burżuazji przez Zapolską w „Pannie Maliczewskiej". Pokazywano czasem Stefkę jako ofiarę egoizmu mężczyzn 
w „odwiecznym sporze płci". Czasem była to historia dziewczyny z półświatka profesjonalnie uwodzącej i rujnu
jącej statecznych ojców rodzin. Nawet sam Boy Żeleński uważał Maliczewską za „gryzetkę teatralną" którą czeka 



ulica lub.„. przekształcenie się po udanym małżeństwie w nową panią Dulską. żartował, za jednym z współcze
snych mu krytyków, że w sztuce tej Zapolska walczy o „poprawę warunków pracy i płacy dla utrzymanek". 
Dojrzał jednak z za drobnej napozór historyjki o upadku dziewczyny tęskniącej za szczęściem i dobrobytem -
niebezpieczeństwo oskarżenia rzuconego klasom uprzywilejowanym przez milionowe rzesze proletariatu (Flirt 
z Melpomeną II). 

Sprawa Stefki Maliczewskiej odczytana współczcf.nk i oczyszczona z fałszywych tendencji mieszczańskich -
to dramat dziewczyny z ludu, która dążąc do szczę~cia, do światła, do ludzkich warunków egzystencji, wreszcie 
do pracy zgodnej z zamiłowaniem - w starciu z egoizmem, obłudą i... filantropią burżuazji stacza się na dno
społeczne. Przeciwnikiem Maliczewskiej w walce o godność ludzką jest „daumizm", wyższa forma ,.dulszczyzny". 
Zapolska z niezawodną precyzją sprawdza na losach Maliczewskiej prawdziwą wartość wszelkich słów o godności 
ludzkiej, jakimi szermują Daumowie i Boguccy. I demaskuj.e bezlitośnie każde kłamstwo. W świecie gdzie na 
górze rządzi egoizm i obłuda uprzywilejowanych a na dole biologiczne i bezlitosne .. prawa dżungli" nie ma 
miejsca na elementarne prawa człowieka! 

Niegdyś „Pannę Maliczewską" uważano za skandal towarzyski i obyczajowy, gorszono się nazywając ją 

sztuką „niemoralną". Dzisiaj patrzymy na nią napewno inaczej. Patrzymy, jako na jedną z licznych, z bardzo 
licznych spraw ustroju, który mamy już za sobą i który na naszych oczach przeżywa na zachodzie swój wielki 
kryzys. Nie potrzebujemy -ani potępiać ani wybielać Stefki Maliczcwskiej - ocenę moralną dała nam sama 
Zapolska, która jest dość wielkim pisarzem na to, aby sprawę zagubionego wśród burżuazji i lumpenproleta
riatu człowieka, uczynić przejmującą zarówno tam gdzie zasługuje ona na współczucie jak i tam gdzie budzić 
będzie odrazę. I jeszcze jedno: nie dziwimy się dzisiaj pesymizmowi Zapolskiej i cynizmowi Boy'a. W ustro
ju w którym tworzyli, sprawa panien Maliczewskich zazwyczaj kończyła się katastrofą. Ale zawzięty i nieustę
pliwy protest wielkiej pisarki przeciwko moralności własnej klasy, dzięki mistrzostwu artystycznemu i pasji 
walki ze złem powinien zabrzmieć ze sceny po latach czterdziestu równie szczerze i donośnie jak w roku 1910. 

Nie tylko dlatego, aby przypomnieć, że walka z „dulszczyzną" i „daumizmem" nie jest jeszcze zakończona, ale dla
tego także, aby zwrócić uwagę ludziom małej wiary jak inaczej dziś, po wielkich przemianach, układa się los. 
tysięcy takich dziewcząt jak Stefka; dziewcząt mających prawo do życia, pracy, godności i szczęścia. 

Józef Gruda 

L11J, ols/.:a ro r . 1'116 Jeden z ostatnich listów Zapolskiej pisany przez nią 
w czasie gdy byla ociemniała 
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Jerzy Feldman 
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