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GABRIELA ZAPOLSKA 
(1860-1921) 

nota biograficzna 

Urodziła się w rodowym majątku ojca, Win
centego Korwin-Piotrowskiego, w Kiwercach 
pod Łuckiem. W wieku lat osiemnastu wydana 
zostaje za mąż za ziemianina Konstantego śnież 
ko-Błockiego. Małżeństwo nie jest udane. Już 
po upływie lat trzech, Zapolska zrywa z rodzi
ną i środowiskiem, wyjeżdża do Krakowa. Po
ciąga ją scena. Być może jest to spóścizna po 
matce, Józefie Karskiej, która w młoaości była 
tancerką Teatru Wielkiego w Warszawie. 

Jako aktorka nie osiągnęła Zapolska więk
szych sukcesów. Ani w kraju, ani w Paryżu do
kąd wyjechała w 1889 r. i gdzie grała począt
kowo w teatrzykach bulwarowych, a później 
związana była z Theatre Libre - naturali
stycznym teatrem Antoine'a. 

Nie zyskują uznania krytyki również JeJ 
piewsze próby pisarskie. Debiut powieściowy 
(„Małaszka" - 1883 r.) pozostaje niezauważony; 
następna pozycja - tom opowiadań pt. „Akwa
rele" - wywołuje gwałtowny atak. Szczególnie 
zjadliwie osądza Zapolską Jan Popławski 'w 
opublikowanej w „Prawdzie" recenzji pt. „Sztan 
dar ze spódnicy", ba - autorce „Małaszki" za
rzuca plagiat. Sprawa znajduje swój epilog w 
słynnej rozprawie przed sądem. 

Mimo zawodów i rozgoryczenia Zapolska nie 
rezygnuje ze swych ambicji teatralnych, pisze 
też nadal. 

Prozę Zapolskiej cechuje rzetelność obserwa
cji, namiętny atak na zakłamanie moralne i 
obyczajowe. Niedostatkiem tego pisarstwa jest 
przegadany, sentymentalny komentarz. Rangę 
klasyka, jaką dziś autorce „Kaśki Kariatydy" 
przyznajemy, zdobyła Zapolska swoją twór
czością dramaturgiczną. Do żelaznego repertua
ru teatrów polskich weszły jej „Żabusia" (1896) , 
„Moralność pani Dulskiej" -:--- tragifarsa koł
tuńska" (1907), „Skiz" (1909), „Ich czworo" (1912). 

Chora, nękana grozą ślepoty, skłócona ze 
światem, zmarła Zapolska 17 grudnia 1921 r. 
we Lwowie. 

O SOBIE SAMEJ 

Z ~częłam pisać bardzo młodo. Pierwsza mo
Ja nowe\ka, pt. „Jeden dzień z życia Ró
ży",pajawiła się w Kurierze Krakowskim 

w roku 1883. - Kurier Krakowski wychodził 
pod redakcją p. Teleżyńskiego, który był przy
jacielem mego ojca. Sądzono więc w mej rodzi
nie, że był to jedynie akt kurtuazji, to umiesz
czenie owej nowelki, bo nikt w me zdolności 
literackie nie wierzył. Tymczasem „Róża" zwró
ciła uwagę J. I. Kraszewsk.iego, który napisał 
o niej parę słów ciepłych w jakimś piśmie. Od
tąd zaczęto wierzyć w mą karierę. Tylko nie ja 
sama. 

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 tej struktury scenicz
nej przeraża krytykę. Odmawiają mi znów 
wszystkiego. Lecz ja już znam wartość i nau
czyłam się samokrytycyzmu. Zza kulis patrząc 
na „Żabusię" 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 te
maty - chcąc wysunąć się na scenę jako prze
rabiaczka, bo ciągle jeszcze myślę, że mi na 
dzieło oryginalne tchu nie starczy. Grają „Kaś
kę" z ogromnym sukcesem w teatrzyku „Belle
vue". ( ... ) Gdy czytam pierwszą krytykę Adama 
Dobrowolskiego w Kurierze Porannym, pierw
szą krytykę (z „Małki Szwarcenkopf" - przyp. 
red.) w której uczciwy człowiek pisze o mnie 
przychylnie, zachęca do dalszego pisania, nie 
szydzi, nie drwi, nie obryzguje kobiety błotem 
- płaczę z radości". 

Gabriela Zapolska 
Autobiografia ok. 1909 r. 
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Scenografia : 

LILIANA JANKOWSKA 

tragedia ludzi głupich 

w 3'....ch aktach 

o s oby: 

MAREK KĘPIŃSKI 

TERESA KAMIŃSKA-NOWAKOWSKA 

Asystent reżysera: 

JERZY BRASZKA 
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MONIKA LIPOWSKA 

DANUTA BOROWSKA 

EWA LICHODZIEJEWSKA 

. MIROSŁAW SMOLAREK 

Reżyseria: 

LECH KOMARNICKI 



„Sprawa szwaczki Mani nie jest wcale tak 
prosta. Mania rzeczywiście chce zdobyć wygod
ne życie. Nie wie o tym, że można walczyć o 
lepsze życie nie tylko dla siebie, lecz i dla ca
łej swej klasy. Ale jednocześnie Mania ma za 
sobą ciężkie i bolesne życie biednej robotnicy 
krzywdzonej przez bogatych i możnych. Rozu
mie ona dużo więcej niż głupia Zona. I pow
tarzam jeszcze raz: tkwią w niej ludzkie uczu
cia właściwe człowiekowi z ludu, z których zu
pełnie wypraną jest ograniczona, mieszczańska 

do gruntu, głupia egoistka - Zona". 
Roman Szydłowski 

„TEATR", lś"52, nr 18 

( ... ) Tak przenikliwa obserwacja połączona z 
żywiołową siłą komizmu działa już sama przez 
się dydaktycznie. Autorka podsuwa swoim 
młodszym i starszym słuchaczkom nielitościwe 

zwierciadło, zdając się mówić: „Strzeżcie się 

To wy: takie jesteście dziś albo będziecie ju
tro". I niejedna zadrży może w duszy i wró
ciwszy z t El,atru przez kilka dni będzie się sta
rała trzymać w sobie na wodzy element „dul
szczyzny". 

Tadeusz Żeleński (Boy) 
Flirt z Melpomeną. 
Wieczór ·drugi. 
Pisma tom XIX. 

„Można by zebrać pokaźną antologię sądów sła
wiących wspaniały talent i znakomite rzemio
sło dramatyczne Zapolskiej w „Moralności Pani 
Dulskiej". Popularność tej sztuki może aż nad
miernie przesłoniła wartość jej innych sztuk, 
jak np. „Żabusia", „Ich czworo", „Panna Ma
liczewska". A przecież. są to również przykłady 
wielkiego talentu, wnikliwych obserwacji, świet 
nych powiedzeń, które zostają długo w pamię
ci''. 

J . z. Jakubowski 
„Teatr Zapolskiej", 1965 
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