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GABRIELA ZAPOLSKA 
życie i twórczość 

Nazywała się włtlściwie Maria G. Korwin-Piotrowska, 
primo voto Scieżko-Błocka, secundo voto Janowska, uży
wała pseudonimu Józef Maskoff, Walery Tomicki. 

1857 
30.ID urodziła się w Podhajcach na Ukrainie Gabriela 
Zapolska 

1879 
Poświęca się karierze aktorskiej, występując początkowo 
na scenach amatorskich 



1880 
Rozpoczyna twórczość literacką, publikując nowele i po
wieści głównie w „Przeglądzie Tygodniowym" 

1882 
Wiąże się z zawodowymi teatrami, występuje na scenach 
Krakowa, Lwowa i Poznania 

1883-1889 
Powstają pierwsze większe utwory Zapolskiej: „MAŁASZ
KA", „KAŚKA KARIATYDA" i „PRZEDPIEKLE" 

1889-1895 
Przebywa w Paryżu, grając drobne role, początkowo w tea
trzykach bulwarowych, a od 1892 roku w Theatre Libre 

1895 
Występuje w modernistycznym Theatre de l'Oeuvre 

1895-1900 
Powstają utwory takie jak: „TAMTEN", „SYBIR", „MAŁ
KA SZWARCENKOPF", „JOJNE FIRUŁKES", „ŻA
BUSIA". Występuje w teatrach Warszawy, Krakowa i Lwo-
wa 

1901 
Pracuje w redakcji „Słowa Polskiego", jako felietonistka 
i krytyk teatralny 

1902 
Prowadzi w Krakowie Szkołę Dramatyczną, która na po
czątku 1903 roku dała kilka przedstawień jako Scena Nie
zależna. Powstają takie utwory jak: „MĘŻCZYZNA" 
I „TRESOWANE DUSZE" 

1904-1921 
Osiedla się na stałe we Lwowie. Powstają wówczas ko
medie: „ICH CZWORO", „PANNA MALICZEWSKA", 
„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ", „SKIZ", KOBIETA 
BEZ SKAZY" oraz powieści: „SEZONOWA MIŁOŚĆ", 
„O CZYM SIĘ NIE MÓWI" i „O CZYM SIĘ NA WET 
MYŚLEĆ NIE CHCE"· 

1921 
17 grudnia umiera Gabriela Zapolska 

• 

O SCENIE 
Gabriela Zapolska 

Coraz częściej można spotkać się z zarzutami iż scena 
przestaje b~ć .scenicznym widowiskiem, widowni'ą pogody 
1 . r~alnego .zyc1a - .a c~r~z bardziej rozprzestrzenia się na 
n~eJ t?, co Jest drugim swiatem, to, w co się zagłębiać coraz 
w1ęce1 chcemy, to coś wewnętrznego, które się coraz więcej 
zewnętrznym naszym życiem staje. 

L?dzie p~zyc~od~ący do teatru dla spektaklu, dla wi
dowiska, gmewa1ą się na ciche, snujące się poza kinkietami 

BOGDAN WIŚNIEWSKI 



zagadnienia, pragnąc już przyjSC do konkluzji jaskrawo 
podanych, w formie najłatwiejszej i najprzystępniejszej. 
Dość „modernizmu !" - wołają niejedni. Jakie to czcze 
słowa! Jakże może ustać to, co płynie jak fala ? Raczej 
powstrzymać odpływ morza, potok słońca, zarys tęczy. 
Nie moda wytwarza w nas potrzebę cichej k~ntemplacji 
i wniknięcia w nas samych - to jest potrzeba naszej duszy 
ten radzaj ciekawości niespokojnej i dręczącej, jaka nami 
szarpie. 

Chcemy dotrżeć do źródła - nie unikamy nieznanego -
przeciwnie stajemy z nim oko w oko, zdobywając się na 
tyle odwagi, że pragniemy już... dowiedzieć się. W. tych 
tajemniczych światach przyczyn zaczynamy czuć się bar
dziej swojsko niż w jaskrawości drobiazgów i rzeczy hałaśli
wych. Tragiczność nieświadomości ciągnie nas jak dno 
-0tchłani . Czepiamy się krawędzi i spoglądamy na dno. 
Odosabniamy się wtedy od wpływów zewnętrznych i po
wszednich. Staramy się zbadać przyczynę bólu lub zbrodni -
docieramy do strasznego, zakrytego przed nami początku 
wszechrzeczy - padamy znużeni tą ciągłą walką. Znużenie 
to udziela się całej naszej istocie. To, co jaskrawe i hałaśli
we, boli nas i przeraża. Otulamy się w zasłonę nie hipo
chondrii, lecz w mistyczny welon w kontemplacji pogrążo
nych derwiszów. Poprzez fałdy tej tkaniny lekkiej i subtel-

BARBARA POŁOMSKA 

I 
I 

nej śledzimy Piękno, Sztukę, jej objawy i ewolucję. Ta mi
~tyczna zasłona stonowuje nam wrażenia otrzymywane 
1 wszystko co dyskretne, ciche i subtelne - staje się dla nas 
wy~ra~e: Czy · dziwić się temu można? Nigdy! Raczej 
uw1elb1ac moc ducha tak silnie promieniejącego już na ze
wnątr~, że każe światu, który nas otacza, przybierać jego 
blask 1 ba~wę. Czy dziwić się należy, iż wolimy być cichymi 
bada,cz~m1 własnych dusz, ni~ świadkami hałaśliwych plotek 
lub sm1esznych awantur urojonych postaci ? 

Jakkolwiek dusze ludzkie płyną porwane jednym prądem -
je~nak są ta~ie,. które ~ięcej wyczulone łatwiej unieść się 
dają - s' znow mne, ktore są oporne i nie reagują na ten 
prąd. ogo!nr od razu. Stąd - nieporozumienia pomiędzy 
pubhcznosc1ą na przykład teatralną. Gdy jedni lubią za
głębiać się w ciszy i badać słowa niedomówione - inne oży
wczo uśmiechają się na głos bębnów, trąb i na pewien skład 
wyrazów, mających własność sprowadzać u nas skurcze 
śmie~hu. Skoro jest jeden teatr - i jedna scena, nigdy nie 
bę~z!e po.d ~ym .względem zgody ••. Zawsze połowa publicz
nosc1 wyjdzie mezadowolona. Krytyka rozdwojona odma
wiać będzie .wartości · dziełom dlatego jedynie, że ci sami 
aktorzy, grający wodewil i psychiczne zagadki, osłabiają. 
mimo woli wrażenie. 

JANINA BOROŃSKA 



Jaskrawość pewnych sztuk pozostawia po sobie nieza
tarte na scenie piętno i mimo woli ta scena zdaje się sztucz
nie przystrojoną, specjalnie a niezręcznie, dla okazania 
nam świata wewnętrznych dreszczów i pytań. Należałoby 
więc - odosobnić pewną część artystów, przeznaczając ich 
do grania tych sztuk, które się „modernistycznymi" nazywa. 
Odosobniwszy, rozpocząć z nimi edukację artystyczną 
odrębną, otoczyć ich atmosferą delikatnego piękna i wzbu
dzić w nich miłość dla zagadnień, które dawniej tylko nie
pokoiły myślicieli - a dziś zaczynają niepokoić i zajmować 
ogół. Gdy artyści odczują autora, uwierzą w jego szczerość 
i sami będą szczerymi - przekonają i widzów, i krytykę. 
Za granicą, a zwłaszcza w Paryżu taki Teatr l'Oeuvre jest 
specjalną cieplarnią dla sztuk, których treścią są objawy 
ducha nie zależące tylko od materii. Tam wiara płynąca 
ze sceny udziela się widzowi. Byłam na przedstawieniu 
ldóle Beaubourga, na którym drżeli wszyscy jednakowym 
dreszczem - tym samym tchnieniem nieziemskim opłynęła 
scena podczas przedstawienia Axela Villiers de l'Isle Adama. 
Dlaczego pewna ilość krytyków tak nielitościwie rzuca się 
na cichą świątynię ducha, którą chcą · stworzyć sobie ci 
odczuwający ból niemal fizyczny przy zetknięciu się z obja
wami świata zewnętrznego? Porozumiejmy się. To nie są 

.JERZY BRASZKA 

objawy szaleńców - ani chorych dusz. Przeciwnie - to prag
nienie zupełnego, pełnego samopoznania, to niechęć kro
czenia wśród ciemności i przyświecania sobie jaskrawą 
chwilową lampą uciech banalnych, zbieranych ze śmiesz
ności ludzkich. 

To, co się mówi o „ideałach" właśnie odnosi się bezwa
runkowo do owej sceny, dającej nam poczuć obecność na
szej duszy. Szablonowy bohater nie zadowalnia nas - bo
haterem jest ten, który nawet wśród małej, zwyczajnej 
domowej tragedii pozna powód swych czynów, pragnień 
i myśli. Zwykła gra wydarzeń zewnętrznych nam nie wy
starcza i raczej dodatni to objaw, to wmyślanie się w scenę, 
stokroć lepszy, niż patrzenie na nią okiem przeżuwającego 
zwierzęcia. Scena powinna być wolna i niczym nie skrępo
wana, chyba estetycznymi względami. Jeżeli jednak na 
chwilę z desek Tabarina zmienia się na wnętrze, w którym 
rozgrywają się te pierwociny poznania „mglistoświetlanych" 
tajemnic, to za złe brać tego nie trzeba. Należy żyć i po
zwolić żyć! Jedni żyją zewnętrznością, drudzy chcą kwitnąć 
całą gałęzią „gdy godzina nadejdzie". Powtarzam jednak -
na jednej scenie, jednymi artystami dziać się to nie może. 
Wiary bowiem nie będzie - a gdy wiary nie ma, scena po
zostanie zawsze tym, czym jest niestety do tej chwili. 

HALINA PAWŁOWICZ 
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* * * Aktorstwo nęciło ją (Gabrielę Zapolską) wszechwładnie. 
Żądza doskonalenia się aktorskiego prowadzi ją do Paryża, 
do teatru Antoine'a, gdzie zadawalała się trzeciorzędnym 
stanowiskiem, aby tylko nabrać jak najwięcej techniki 
w odtwarzaniu nowoczesnego repertuaru. Nie nabrała. Ale 
wraca do Polski przekonana, że jest znakomitą aktorką. 
I tu rozpoczynają się jej nieustanne szturmy do rozmaitych 
większych czy mniejszych teatrów. Nigdzie nie zyskuje 
sukcesu, o jakim marzy. Wprowadza ją to w coraz większe 
rozdrażnienie. Odmowy dyrektorów ujmuje jako zorgani
zowaną intrygę międzydyrekcyjną, dochodzi do waśni z Ko
tarbińskim, dochodzi do waśni z warszawskimi „Rozmai
tościami", w późniejszych latach niepomna dobrodziejstw, 
jakich doznała od Pawlikowskiego w Krakowie, mści się 
jako recenzentka na jego teatrze lwowskim. Walczy później 
z Hellerem. 

Jak było naprawdę z jej talentem? Kto miał rację, czy 
ona dobijająca się występów, czy dyrektorzy broniący 
swoich teatrów przed Zapolską? 

Co do tej sprawy opinie ówczesnych pozostawiają historię 
w stanie wątpliwości. Wielbiciele jej osobowości artystycz
nej i kobiecej nie wahają się nazwać ją polską Duse. Solski 
w wypowiedziach publicznych daje delikatnie do zrozumie
nia, że jej ukochane aktorstwo było skrzypcami lngres'a. 

BARBARA DZIDO-LELIŃSKA 



Prywatnie mówił krócej: „słaba aktorka". Taką samą 
mniej więcej ocenę można było usłyszeć np. od Rapackiego, 
starego Leszczyńskiego, Żelazowskiego, Frenkla. 

Żyjąc wrażeniami własnymi, muszę powiedzieć, że jest 
przesadą wersja o „polskiej Duse" i jeszcze większą omyłką 
wyobrażenie o jej beztaleńciu. Widziałem ją w „Łotrzycy" 
Kazimierza Zalewskiego i w „Tamtym" jako petentkę, 
matkę uwięzionego w Cytadeli syna. W „Łotrzycy" raczej 
zawiodła. Zawiodła, mimo że podniecała ją okoliczność po
boczna. Oto autor sztuki, stary koneser psychiki aktorskiej, 
chcąc w niej wywołać smak do roli, zwierzył jej się, że za 
model Łotrzycy służyła mu pewna aktorka warszawska, 
aktorka, której Zapolska serdecznie nienawidziła. Podnie
ciło to „prywatną" Zapolską, ale nie pomogło Zapolskiej -
aktorce. Inna natomiast sprawa z ową matką w „Tamtym": 
rola maleńka, a jednak do dziś dnia widzę Zapolską i słyszę 
ją. Rola głęboko bolesna i bardzo wiele odtwórczyń pod
kreślało tę bolesność. Zapolska starała się podkreślić coś 
innego, starała się podkreślić, jak ta matka staruszka wy
sila się, by bólu nie okazać, by nie okazać go wrogom swego 
narodu, carskim żandarmom. Grała delikatnie i naturalnie, 
lekko. Dała dobrą postać. Może zresztą dlatego, że grała 
w sztuce przez siebie napisanej. Oczywiście mam przeko
nanie, że tkwił w niej materiał nie tyle na aktorkę, ile na 
reżysera. 

ADAM 
GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

JANUSZ MAZANEK 



* 
* * 

. . „Na występach gościnnych grywała (Zapolska) 
przew~~~1e role z repertuaru Heleny Marcello, którą to 
oczyw1sc1e wyprowadzało z równowagi i pomimo kurtua
zyjnych stosunków panujących w Teatrze Rozmaitości 
z każdego slow~ wyczu~,ało si~, iż pomiędzy Zapolsk~ 
a Marcello musi nastąp1c starcie przy pierwszej okazji. 
Doszł? do. niego właśnie w „LEPIE". Już podczas prób 
zanosiło się na awanturę. Zapolska bardziej może była 
opano~ana, ale gdy nerwy jedną z nich poniosły, już obie 
zapoI?mały o, 'Yersalu. Stale sobie po cichu dogadywały. 
Gdy jedna mow1ła rolę, to druga albo ironicznie się uśmie
chała,, a!bo dość ~łośno mówiła: „O Boże, jak ona mówi!". 
Wyra~me nawzajem prowokowały się, sceny między nimi 
były mezdecydowane w sytuacji, jeżeli w danej chwili trzeba 
było, by która. z ?ich z~alazła się na przodzie sceny, to niby 
pr~ez zapommeme ~najdował~ się właśnie w głębi sceny: 
p~obę przerywano, jedna z mch przepraszała reżysera za 
meuwagę, na drugi dzień powtarzało się to samo. Na pierw
szych przedstawieniach szło jako tako, ale podczas ostatniego 
występu Zapolskiej nastąpił krach. W ostatnim akcie 
„LEPU" Maria (Zapolska) uderza Marcello siekierą w gło
wę. ~iek~era była .zro,biona z drzewa, ale dla efektu była 
do~yc duz~ch rozm1,~row. Obuch miała wywatowany, ostrze 
~as drewmane., ~toz Zapolska zamiast uderzyć Marcello 
jak z~ykle częsc1ą wywatowaną uderzyła ją w głowę częścią 
drewmaną. 

PAWEŁ OWERŁŁO 

• 

GABRIELA ZAPOLSKA 
O „ICH CZWORO" 

„Ich czworo" to moja ulubiona sztuka, a to głównie dla
tego, że jest najwięcej przemyślana i najdłużej, a może 
dlatego, że krąg, w którym te drobne dramaty się dzieją, 
jest bardzo niewielki i bardzo codzienny. Jest to „krąg 
domowej lampy". Czyż dlatego cierpienia, jakie się dzieją 
w tym właśnie kręgu, nie są bardziej nasze, bardziej ludzkie 
i bardziej bliskie ? Pisarzy, którzy w tym kręgu się snują, 
zwykli rozwichrzeni krzykacze traktować lekceważąco. 
A przecież nie każdemu dano cierpieć od razu za milion. 

MIROSŁAW SZONERT 



Jakąś garstkę mogę odczuć ja moim sercem. A właśnie 
z takich garstek składa się ten milion. 

W „Ich czw,oro" chciałam dać syntezę ludzkiej przeciętnej 
gł~poty, z ktorą zmuszeni jesteśmy żyć i spotykać się na 
kazdym , kroku. Starałam się wprowadzić kilka takich 
~k_s?"ak.tow, c~y to w. postaci szwaczki, narażającej swoje 
zyc1e .msz.c~emem ~ ~1ętnas!ym roku śladów swej głupoty, 
rz~caj~Cej. j~ w objęcia głupiego studenta, czy to w klasycz
nej postaci zony. Głupota Fedyckiego mówi sama za siebie 
głupota ~dowy oddającej ostatni grosz z przywiązania ni; 
po~zeb~je kome~tarzy: c~ do g'?poty męża - gdy się ode
zw~e między tymi trag1czme głupimi, sam wydaje się z nich 
najgłupszy. 

~arzuco~o m!, że ~łaściwie tragicznym losem jest tu los 
dz1ec~a. Nie. w1~m, ja~ k!o się na tragiczność życia za
patruJ.e. Mme się zdaje, ze gdy kobieta zostaje kokotą, 
a męzczyzna hoch~ztapl.erem, to jest już wielka tragedia. 
Gdy do domu wdziera się utrzymanka i ona obejmuje rząd 
nad człow!ekiem s~abym, i cichym, to także tragedia, choć nie 
ma. b~a°!1mga, am ~u~ow. Tylko chodzi o to, aby w sztukę 
u~1ec s1~ ~słuchac, 1 gdy zapadnie zasłona, widz starał 
się dom~slec z tego, co P.~,zed ~hwilą usłyszał, jaki będzie 
dalszy ciąg tych „tragedn , ktore krwawo się nie kończą 
a przecież. mają wiele bólu w sobie. ' 

EWA NAHLIK 

Ten i ów pisze, że sztuka moja jest jaskrawa. To samo 
czytam i o „Moralności pani Dulskiej". Przede wszystkim 
powtarzam, że miałam do czynienia z całym oceanem i ka
zano mi go zamknąć w szklance wody. Ocean to ludzka 
codzienna głupota, szklanka wody to scena. Wskutek tego 
postacie moje nie są typami, ale stanami ludzi. Dlatego 
nawet nie dałam im nazwisk, aby nie czynić z nich kogoś, 
kto mieszka przez ścianę, lecz ekstrakt tych, którzy miesz-
kają przez ścianę. 

IWONA ZABOROWSKA 
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„N O BLESSE" ,_ 
w Warszawie. 

' poleca: 

Papierosy I Tytonie. .... 

f a6ryka Piec 
f\D. 

przeniesioną zo.sta 

PIERWSZORZĘDNY 

Motel ,,Ja"i"a" 
w Lublinie, w środkowym punkcie mla1ta, 

POLECA: 

.1 • ~.~.~~~.i,?, ( 
rający ŹRdri) cb składni i' 

• NnjodpO'IV#l'dnit>j!IJ 
nlej'llzym okre.il! t:Yd.a n: 

Qtnie I gustownie urządzone pokoje ze wsz:vstkieml nowoczesneml wy 
Oświetlenie elektryczne. Wzorowo orz11dzony zakład k11plelowy na 

miejsca. Kochoia zdrowa i smaczna. Ceny umiarkowane. 

~I GRENĘ Kupuję Brylanty :!~:; 10:::~: 
i w&Zelkie HENRYK JUWILER 

le bóle 2łOWY Nowy·Swlat ~9~ 1_-sze piętro rr~nt 

I 
Sprzedaj~ BltnterJę 1 srebr" okazyJ ale 

zupełnie nieszkodliwy środek KontcntuJę się małym zyskiem bo 
w mieszkaniu. telef. 55.28. 

~-~,T.9.~.!„~" Berllnjedyny hotel polski 
D-ra ZŁOTNICKIEGO pod firmą Hotel Metropole 

·ówny w Aptece IG. KOZ- Pod lipaml (Unter den Linden) 20: dragi 
KIEGO Nowowielka No 17 róg dom od Pasatu•;; minuty od dworca Fry• 
'ej w Warszawie, tel. 28.04. derykowskiego. Pokoje od 2,50 mąrek. 
dełk arb. 1 kop. 20. •;,pudelka Oś '"ietlenie elektr Ostugi' cala golska. 
Vysaylka pc cz tą za zali czeni em. Wlaściclelka TOMASZOWA JEOW BSKA. 

Stanisław Krause i S-1{ a 
daMleJ T. L. Breym6yer 

Fabryka i Magazyn 
wszelkich przyborów do 
podróży, Konnej jazdy 

i Polowania. 

Warszawa, Królewska N~ 1 
róg Krakowskiepo;Przedmleścla. 

~ Jedyna w kraju fabryka Kufrów trzcinowych. .,_ 
_____ , ________________________ .... ____________ ---= 

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH 
EKSTRAKT I KARMELKI 

Albuminoza wpfy1' 
kowaoie I wzmacnia m 
bardzo rozpowszecbn10ną k~ 

Jako pokarm uajlah• 
noza nadaje się równ1et dl 
gotrwałą eborobą, dla cho: 
Cll i wycieńczenie z jaki.:1 

Będąc po~ywieniem • 
lako dodatek do wszelk 
Polecona przez Warszawską I 

Żądać we wszystkicl 
handlach kolonialnych. 

• Jeneralny reprezenta: 
SIUDAK, Warszawa He: 

~iezawoane 
Przeci\U zmarszczkom: Maaki • 
dek. Wanny parowe i przyrząd: 
dyrina" D•ra Deschamp, oraz 
części ciala. Na piękny rozw6~ 
umatyczne do masowania piers! 
wlosów. „Seve sourcilhlre" n: 
„Epllalolre des Soullanos" nau: 
paznogci i naparstki do z1uętan i 
para. Wody na \Ułosy na kole>; 
Flanela 1u trzech zapachach, or: 

· ozdobny. 

Poleca: SPECYF\ ' 
KOSME1 

W. "9a: 
Marszałkowska· N~ 109 rt 

~w !:L.~"·'~"' 2!1. .... 4 jl n to n i 
>RZEDAż W SKŁADACH APTECZNYCH I APTEKACH. lll 

LABORATORJUM DOKTORA 

KARWACKIEGO 
Warszawa, Nowojasna 6. &łudjc 

kwaśnego mleka bułgarskiego, wyrób zaczynów suchych dl 
)łynnych. Skład główny zaczynów: Apteka K. WENDY · a dróg podjazd( 

Krakowskie-Przedmieście 45. Warszawa . 
Prospekty I literatura wysyła sią na tądanie. Budowa dróg pOdj l 

Warszaw.a: Żóraw!! 

PA.ŃSTWOWY TEATR POWSZECHNY 
Łódź. ul. Obrońców Stalingradu 21 tel. 350-36 

238-87 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, tel. 350-36 
Przyjmuje zamówien ia na bilety do Teatru Powszechnego (na mie s i ąc wcze
ś niej) w godz. 10-17 

Kasa Teatru Powszechnego czynna caly tydzień od godz. 10-13 i od 16 do 
rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) - tel. 350-36 

PZGraf. RSW „Prosa" Łódź, Z. 1132 N. 5000. D-4/3395 

Znakomity podręcznik P. Bert'a I Projekty, kosztorysy, . 

IRS ELEM. NAUK PRZYRODNICZYCH" Specjalność wodocią~ 
w przekładzie_ Anoy Krat:r;ei- z ~ wyd, tra11c. doh . .r.uh...-o~•; .ł • _„„·----------------------~~--
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