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Z LISTÓW GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

-
Do Stanisława Janowskiego 

(Lwów, 2.Xl.1906) 

... Piszę ołówkiem, bo mam rękę spracowaną od pisania sztu
ki (Moralność pani Dulskiej). Ciężko i tępo mi idzie. Dziś w no
cy obudziłam się nagle i dostałam wymiotów. Feuerstein po
wiedział mi, że jeszcze jestem chora - że o tym nie ma mowy, 
iż jest już dobrze. Chodzę do niego co dzień pilnie i elektry
zuję się. 

Do Stanisława Janowskiego 

... Napisałam I akt (Moralności pani Dulskiej) i w tej eh 
go odnoszę. Jutro zabiorę się do drugiego. Jestem w w 
i aż się trzęsę ze złości, gdy mi ktoś przeszkadza. Wiecz 
czytałam Rychterowi i Godziembie-Wysockiemu. Są za 
ceni ... 

Do Stanisława Janowskiego 

... Ponieważ piszę (Moralność pani Dulskiej) 
dni straszne mam przykrości z żołądkiem. N" 
mnie męczą. Co począć! Feuerstein mówi: „ 
jeszcze pisać". Ja to wiem, ale muszę . 

• 



Do Stanisława Janowskiego 
(Lwów, 13.Xl.1906) 

Kochany Stasiu! 

Jestem tak zapracowana Dulską, że ledwo żyję„. Jutro k o ' ń
c z ę s z t u k ę. Nie wiem, jaka jest, ale zdaje się dobra. Pi
sałam jednym tchem. 

* 

Do Stanisława Janowskiego 
(Lwów, 12.Xll.1906) 

Kochany Stasiu! 

„.Dowiaduję się z listu Siemiaszki, że już próby (Moralności 
pani Dulskiej) rozpoczęte, więc możesz sobie wyobrazić, ile 
musiałam dziś listów pisać do krytyków, redakcji i innych fi
gur ... 

... Pisz do Prokescha, ja do Szczepańskiego i do „Ilustracji 
Polskiej". Napiszę jeszcze do „Przeglądu Polskiego". Daiś już 
lecę z nóg, taka jestem zmęczona i smutno mi bardzo. 

Nadeślij mi masło, mój złoty. Czy duże śniegi, czy duże 
spóźnienie? Całuję Cię bardzo serdecznie. 

Twoja żona 
Biedusia. 

* 

Do Wilhelma Feldmana 
(Lwów, 12.Xll.1906) 

Drogi Panie! 

Pan pisze recenzje w „Naprzodzie". Czy tak? A więc d 
Pana wyciągam moje biedne, schorowane ręce i proszę, p 
szę, weź Pan w opiekę moją Dulską ... Pan zna te „mury", 



zucane pod nogi.A ja sił nie mam! 
1 w takim materialnym ciężkim położe

telnej walki z ukrytą chorobą - sanatoria, 
w wyczerpały mnie i zrujnowały. I dziś, gdy się 

a o mi było (soliter), mam organizm zupełnie wyczer-
estem cieniem siebie i żrą mnie tuberkuły. Wiem 

szystkim, nie mam złudzeń. 

Pisałam Dulską ostatkami sił, aby móc zarobić sobie na wy
jazd do Włoch. Każdy chce choć przedłużyć swe istnienie, gdy 
się nie może ratować zupełnie. Jeżeli więc położą w Krakowie, 
to przepadn.ie na Warszawę i Lwów, a to jedyna moja deska ra
tunku, bo nie mam nic, nic! Panu to piszę otwarcie, bo znam 
Pana duszę i wiem, k i m Pan jesteś. Nic dla mnie nie zro
biono, ani brać literacka, ani żadna scena, której dawałam za
rabiać tysiące. Nikt mi ręki nie podał. Chciałam, aby Dulska 
poszła równocześnie w 3 teatrach, aby nie mieli czasu mi ją 

zagryźć. Solski bez mej wiedzy daje ją nagle w tydzień przed
świąteczny. Niech choć będzie poparta przez prasę. Idź Pan 
po egzemplarz. Przeczytaj. Napisz coś o niej przed przedsta
wieniem„. 

Nie mam siły więcej pisać, bo bardzo, bardzo jestem zmę
czona i chora. Czy Pan wiesz, co to jest powoli umierać i... 
pracować. Schowaj Pan ten list. Gdy umrę, będziesz mieć do
kument. Składam go w Twoje ręce. Musiałam prosić, aby mnie 
nie dobijano. Tyle się nade mną pastwiono. A przecież we mnie 
coś było. Zobaczy Pan w Dulskiej, że mnie szkoda, że lepiej, 
ażeby mnie leczono, niż dawano tysiące na stypedia śpiewacz
kom lub przepłacano występy zagranicznych wielkości. Co po
cząć! Co począć! 

Tak mi ciężko przestać do Pana pisać. Zawsze czułam w 
Panu dobrą, oddaną mi duszę. I ja byłam Panu oddaną -
zawsze, w każdej życia chwili. Dlatego dziś ręce do Pana wy-



ciągam i proszę, uczyń Pan rzecz dobrą sprawiedliwą dla 
mej może ... ostatniej pracy. 

Wyrazy najgorętszej przyjaźni 
Zapolska 

Telegrafuj Pan do mnie o powodzeniu sztuki! Ul. Kurko
wa 22a. 

, 

Do Stanisława Janowskiego 

Kochany Stasiu! 

• 

(Lwów, 13.Xll.1906) 

Cieszę się wiadomością, że lepiej Ci na rękę. Bardzo się 

cieszę. Ja tu przeżywam dni morowe. Influenca grasuje w tea
trze. Już dwa razy zmieniano porządek ról w Dulskiej. Dwa ra
zy na trzy próby! Wreszcie dziś położyła się Gostyńska, która 
leży na bronchit, leży Rotterowa na nerki, leży Otrębowa na 
zapalenie opłucnej, leży Michnowska, czort wie, kto nie leży! 
To wszystko o mnie się obija. Co chwila wpadają do mnie za
wiadomić o zmianie. Dziś całe rano przejeździłam od jednej 
do drugiej. Wszystkie naprawdę chore. Co będzie - nie mam 
pojęcia. Jestem do najwyższego stopnia zdenerwowana i cho
ra. Ledwo żyję. Przysięgłam sobie nie wystawiać tu nigdy żad
nej sztuki. Pani Ordon narobiła mi impertynencji, że tak mało 
„w sztuce mówi". Heller jej chciał zabrać rolę i dać dymisję, 
dopiero jej gęba zmiękła. Ja zaś tak się zdenerwowałam tym, 
że myślałam, że zemdleję. W każdym razie wyjeżdżamy w pią
tek, czy będzie premiera, czy nie. Biletów już nie ma, choć 
w żadnym piśmie nie ma reklamy, bo p. Abler się tym zajmuje, 
a on „si na mnie gniewa" ... 







Do Stanisł.awa Janowskiego 

Kochany Uńciu! 

Dziś w nocy telegram nadchodził za telegramem. Juz w dzień 
miałam listy, kartki, że sztuka jest fenomenalna, że rozkupiono 
bilety na dwa spektakle u Grigera, że coś będzie bajecznego. 
Ale zawsze się bałam, bo znasz mnie. Tymczasem Solski po 
drugim akcie telegrafował: „Powodzenie zapewnione publicz
ność rozentuzjazmowana oklaski huragan ogólne zdanie arty
ści grają wybornie wdzięczny Solski." ... 

* 

1 

Do Paula Cazin , 
(tłumaczenie z francuskiego) 

(Lwów, 14.Xl.1908) 

Szanowny Panie! 

Z największą przyjemnością będę oczekiwała tłumaczenia 
Dulskiej. Właśnie podpisałam umowy z Wiedniem, Berlinem -
po niemiecku, potem po węgiersku, po czesku, kroacku -
wreszcie we wszystkich możliwych językach. 

-~-- - - --- --



Rzeczywiście, Pan ma rację, Dulska jest głęboko ludzka 
i równie dobrze może nazywać się Dupont albo Durand, albo 
Martin - jak Dulska. Nikczemność mieszczańska wszędzie 
jest jednakowa. Kiedy będę miała rękopis francuski, postaram 
się zainteresować nim albo Gemiera, albo Antoine'a i jestem 
pewna, że po przeczytaniu sztuki będą ją grać. Bardzo jestem 
szczęśliwa, że Dulska podobała się Panu. 

Przesyłam mnóstwo serdeczności i zapewnień o przyjaźni. 

Zapolska 

Austria, Lwów, ul. Kurkowa 22a. 

Ludwik Puget (1877-1942) 

Podział cnotami 

Z drugiego tomu „Listów Gabrieli 
Zapolskiej" (PIW, 1970) 
wyboru dokonała 

B. B. 

, zacyto-



W SPRAWIE TEATRU MUZYKALNEGO 

„Dramat, mimo, że wypowiada się poprzez 
słowo, spokrewniony jest w istocie najbli
żej nie z literaturą, ale z muzyką". 

(Fritz Hochwalder) 

Zawstydzające ubóstwo piśmiennictwa 
sensu stricto teatralno-muzycznego, beztro
ska niewiedza samozwańczych teoretyków, 
buszujących bezkarnie w gąszczu skompli
kowanej problematyki, i podejrzane praktyki 
w tej dziedzinie, podejmowane ochoczo przez 
miłujących sztukę hobbystów - wszystko to 
w sumie zmusza każdego, kto usiłuje potrak
tować zagadnienie organicznej muzykalności 
teatru w sposób poważny i rzetelny, do spoj
rzenia na temat niejako ab love principium. 
Albowiem sprawy fundamentalne i oczywiste 
dla znawców przedmiotu nie są przecież -
z wymienionych tu względów - znane ogó
łowi, a przynajmniej dla większości stanowią 
swojego rodzaju novum. 

Rzecz dotyczy tak zwanej czystości ga
tunku („czysta forma teatralna" - „czysta 
forma muzyczna"; „teatr dramatyczny" -
„teatr muzyczny"). 

Co do mnie - mam poważne wątpliwości, 
czy kiedykolwiek istniał i czy istnieje w ogó
le ów „czysty teatr" - a więc znieczulony 
na muzykę. Odnoszę wrażenie, że ten głu
chy stworek został po prostu wymyślony 
przez niemuzykalnych na teatr muzykologów 
i niewrażliwych na muzykę teatrologów, któ
rym obecność muzyki w przebiegu scenicz
nym psuje ową właśnie akademicką wizję 
czystości gatunków. 

Teatr i muzyka w naszej prasie to dwie 
różne i odrębne sprawy; obie posiadają swo
je osobne pisma i przypisanych sobie ściśle 
krytyków i recenzentów. Toteż nic dziwnego, 
że o muzyce t e a t r a I n e j, choć nierzadko 
wyśmienitej, współtworzącej dramaturgię 
spektaklu i komponowanej dla sceny pol
skiej przez mistrzów różnych form i gatun
ków muzycznych - prawie nie wspomina się 
w recenzjach lub co najwyżej wymienia się 
tylko nazwisko kompozytora z łaskawym do
piskiem, iż „muzyka harmonijnie współgrała 
z całością". 

Teatr był zawsze tworem w mniejszym lub 
większym stopniu kreowanym przez żywioł 
wizualny (sceniczny) i żywioł dźwiękowy 
(muzyczny). Był i jest nadal organizmem os
cylującym nieustannie między supremacją 
słowa i supremacją muzyki (dramat - ope
ra, farsa - komedia muzyczna). Praprzyczy
na tej paradoksalnej p02ornie gry dwóch sił 
niby przeciwstawnych, które w rzeczywistoś
ci ciągle szukają wzajemnej osm o z y, tkwi 
w samej istocie teatru, u najstarszego źród
ła - w dramacie greckim. To właśnie tu 
można odnaleźć ideę teatru, w którym rzą
dzą idealne proporcje i absolutna harmonia 
słowa, gestu i muzyki. Nazwałbym go teatrem 
m u z y k a I n y m w najszerszym rozumieniu 
(pojęcie nadrzędne w stosunku do pojęcia 
teatru muzycznego i pojęcia teatru drama
tycznego z muzyką). 

Z istoty wartości i ważności pokrewień
stwa sceny z muzyką w rodowodzie histo-
rycznym teatru zdawali so sprawę - i w 
pełni je respektowali · h poczyna-
niach - wybitni dram ielcy re-
formatorzy teatru: recht, 



Polsce - Bogu
a wielu współcześ
rów są to sprawy 

1e, kiedy muzyka i teatr 
gami i tak zwany „teatr 
, by go nie utożsamiano 

atrem śpiewanym", usiło
ubliczności swoją niezależ

' a nawet manifestował moż
się bez niej, w najgorszym 

- uciekał się do przesuwania 
zerwowych komponentów spek

datku sprowadzając do podrzęd
stracji muzycznej" (jak w niemym 

iś „wspaniała izolacja" upozowane
amuzyczność teatru straciła sens, ja
byt współczesnego teatru niemal we 

stkich przypadkach określają jego ko
sje z muzyką współczesną. Dzięki niej 

iągnięta zostaje intensyfikacja nowoczes
ej ekspresji teatralnej. Gdy zaś mówię „mu

zyka współczesna", mam na myśli cały jej 
obszar od maksymalnie zróżnicowanego 
kompletu środków muzyki awangardowej, aż 
po muzykę rozrywkową. 

Znamienna może tu być wypowiedź zna
nego angielskiego krytyka i eseisty, Ken
netha Tynana, który wysuwa tezę, iż „zwią
zanie się dramatu współczesnego z muzyką 
zaspokaja głód tego, czego w teatrze dzi
siejszym brak coraz bardziej: „poetyckości". 

Dotyka tu Tynan sprawy niebagatelnej, 
mianowicie roli czynnika muzycznego jako 
organicznego składnika jednej z form teatru 
muzykalnego - musicalu. 

Jestem pewien, że o istocie i roli musicalu 
Publiczność wie już na szczęście wszystko, 
co wiedzieć powinna. Ograniczę się więc do 
przytoczenia na ten temat poglądu innego 
wysoce kompetentnego Anglika: „Dramaturg 
traktujący serio swe zadanie musi sobie po
wiedzieć - albo że numery muzyczne w 
sztuce mówionej są epizodami bez znacze
nia i nie mam zamiaru wsadzać ich tam wy
łącznie dla poklasku publiczności, albo -
muszę przemyśleć sztukę w taki sposób, że
by numery wokalne czy instrumentalne mog
ły się pojawiać nie jako epizody, ale jako 
istotne elementy jej struktury". 

Twórcy i realizatorzy utworu „Jeszcze Dul
ska ... " wybrali tę drugą metodę muzycznej 
teatralizacji sztuki Gabrieli Zapolskiej. 

Albowiem nie jest sprawą najważniejszą 
zachowanie większych lub mniejszych partii 
pierwowzoru; i nie to decyduje o powodze
niu (i celności) musicalu, czy autor budował 
partie śpiewane w formie wychodzących z 
prozy i „popychających akcję" piosenek, czy 
też komentujących tę akcję songów „morali
zatorskich". Rzecz w tym, jak dalece płynnie 
i w sposób niezauważalny dla Widza i Słu
chacza to, co muzyczne w utworze, przepla
ta się z tym, co teatralne. 

Integralna wielojedność wszystkich kom
ponentów spektaklu - to przecież determi
nuje autentyzm dokonań teatru muzykalnego. 

Lech Terpiłowski 
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W REPERTUARZE TEATRU: 

Stefan Żeromski 

TUROŃ 

Ireneusz Iredyński 

JASEŁKA-MODERNE 

Bernard Shaw 

ŻOŁNIERZ I BOHATER 

Janusz Krasiński 

ŚNIADANIE U DESDEMONY 

W PRZYGOTOWANIU: 

Jarosław Marek Rymkiewicz 
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