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O Gabrieli Zapolskiej 
Opinie i oceny 

Zbigniew Raszewski: 

Zapols,ka była pierwszym od długiego cza
su dramatopisarzem pols·kim, który napraw
dę wiedział, co się w Polsce dzieje. Zaw
dzięczała to właśnie karierze teatralnej. De
cydując się na pracę zawodową, postanowiła 
zostać sławną aktorką i musiała ponosić następ
stwa swych ambiicji. Musiała terminować tak, 
jak terminowała wówczas większość naszych ak
torów. Wobec braku szkolnictwa teatralnego 
przygotowanie do zawodu aktorskiego polegało 
wtedy no występowaniu w teatrach „prowincjo
nalnych", i to ni·e tylko stałych, ale również wę
drownych. Zapolska podjęła taką wędrówkę, 
wyjątkowo długą i pouczającą. Dość powiedzieć, 
że lista miiejscowości, które na pewno odwiedziło 
w latach 1882-1897 obięłaby ponad pięćdzie
siąt miast i miasteczek.( ... ) 

Zapolska była również pierwszym od długiego 
czasu dramatopisarzem polskim, który przedostał 
się do wewnątrz n·ieprzenikalnego świata teatru. 
Występując na wszystkich stałych scenach pol
skich, poznało przede wszystkim jego rzeczywiste 
możliwości i potrzeby. Uzbrojona w takie do
świadczenie, nie pisała książek, ole scenariusze, 
które aktorzy wyrywali jej nieraz spod ręki. 



(.„) Dawno nie spotykany poprzednio w na
szym teatrze zasób wiedzy o życiu i roz>piętość 
doświadczenia teatralnego byłyby zresztą cie
kawostką, gdyby n·ie użytek, jaki z nich zrobiła 
Zapolska. Jako dostawca aktualnego, rozchwy
tywanego przez teatry repertuaru miała bądź co 
bądź poprzedników, którzy przetrwali ipróbę cza
su. Informując w r. 1895 cudzoziemców o pol
skim dramacie, oświadczyła nawet wielkodusznie, 
że Bliziński i Bałucki to komediopisarze „genialni 
w rodzaju prostym i naiwnym". „Żaden z nich 
jednak nie waży się wypłynąć na szersze wody 
życia społecznego - dodała zaraz - i wszyscy 
trochę za bardzo lękają się co by f udzie na to 
powiedzieli". Miała niewątphwie prawo do ta
kich zastrzeżeń. Ona sama, przeczytawszy w Po
znaniu zawołanie tamtejszego Towarzystwa Przy
jaciół Nauk: Unguibus et rostro - „DZJiobem 
i ipazurami", natychmiast przyswoiła je sobie ja
ko godło własnej działalności teatralnej. Le:psze
go nie mogła wybrać . Kompletna lista instytucji 
i osób, które prrekonały się o tym na własnej 
skórze, byłaby ·ogromna. W jakim stopniu ten 
gust do nieustannych siporów wynikał z jej prze
konań, a w jaki po prostu z jej bu}nego tempe
ramentu - na to pytanie najlepiej odpowiadać 
ostrożnie. Zapolska była naturą wyjątkowo nie
zharmonizowaną, skłóconą, pełną sprzeczności, 
toteż jej biograf może przytoczyć tyle dowodów 
jej bezinteresowności, ile znajdzie ·również na 
potwierdzenie jej oczywistej spekulacji na na
strojach widowni. Jest to jednak prawda, która 
nie zmienia faktu, że atmosferę naszego życia 
teatralnego po r. 1865 dopiero Zapolska dopro
wadziła do stanu wrzenia. Otóż z historii teatru 
wiadomo, że trwałą materię teatralną uzyskuje 
się dopiero w gorączce sporu, a najszlache
tniejsze kruszce - nawet powyżej tej tempera
tury. 

W stan takiego żarliwego uniesienia, które 
zaczyna się powyżej poziomu przeciętnego do
brego teatru, wprawił ówczesną widownię Wy
spiański. Zapolska osiągnęła to drugie, o laurach 
Wyspiańsk·iego marzyła nadaremnie, nie zdając 
sobie sprawy z ubóstwa swej ·kultury intelek
tualnej, z jednostronności swego tal·entu, z nie
frasobliwości, która w gruncie rzeczy cechowała 
jej stosunek do sztuki. 

ze wstępu do Dramatów G. Zapolskiej, 
Wrocław 1960. 

Tadeusz Boy Żeleński: 

Wstyd powiedzieć, al•e ze wszystkich naszych 
współczesnych komediopisarzy ta baba ma może 
najbardziej męski chwyt; największą zbor
ność spojrzenia, najdalej posuniętą ekonomię 
scen icznego wyrazu i gestu. Od początku do 
końca każde słowo jest potrzebne, każde jest 
na swoim miejscu, każde n i es i e, nie licząc 
tych - a jest ich bez liku - które iskrzą się sa
morodnym i nieodpartym dowcipem. 

Powie ktoś , iż przy wszystkich tych niezaprze~ 
czonych zaletach szkoda, że p. Zapolska nie 
czyni z nich szlachetniejszego użytku, iż swą 
św ietną zdolność analizy i obserwacj i poświęca 
duszom, które może niewarte są tegu trudu, śro
dowiskom, o których istnieniu wolałoby s ię ra
czej zapomnieć; iż lubuje się w grzebaniu w „bło
cie" etc. Zapewne, zapewne„. Ani mi w głowie 
wskrzeszać przedawnionego dylematu o wyższości 
dobrze namalowanego buta nad źle namalowa
nym Kościuszką, a jednak sądzę, iż pani Zapol
ska dobrze uczyniła puszczając mimo uszu te 
głosy . Obawiam się, iż gdyby sforsowała w po
wyżej wspomnianym duchu miarę i rodzaj swego 
talentu i starała się go „uszlachetnić", stałoby 
s i ę z nim to, co w jej ostatnich powieściach, ku
szących się o ambicje reformatorsko-kaznodziej
skie, poświęciłaby swoje niewątpliwe wartości 
sceniczne dla więcej n iż wątpliwych etycznych. 
Dlatego zdaje mi się, iż najlepiej jest przyjąć 
olbrzymi talent Zapolskiej takim, jak jest - „z do
brodziejstwem inwentarza". 

Flirt z Melpomeną, Wa•rszawa 1963. 



Julian Krzyżanowski: 

Powieściopisarka, która w dziełach beletry
stycznych właśnie na psycholog ii utykała, niedo
magania te potrafiła po mist rzowsku opanować 
w dwu, trzech wypadkach w ten sposób, że w za-

., kres•ie stal·e uprawianych tematów wydobyła pe
wne znamienne rysy ludzkie i na nich wyłącznie 
skupiła uwagę, osiągając efekty dla widza no
we swą niezwykłą wyrazistością. Dotyczy to 
w pierwszym rzęd1Jie Moralności pani Dulskiej 
(1907). W tej „tragifarsie kołtuńskiej" autorka 
raz jeszcze raz.prawiła się ze znienawidzonym ty
pem zakłamanej do gruntu mieszczki, z jej po
dwójną moralnośdą, z n·iechlujstwem jej życia 
duchowego, z jej potworną obłudą - i w ty
rance nigdy nie wietrzonego „ogniska domowe
go" stworzyła typ, który w odpowiedni? zręcznej 
interpretacji aktorskiej staje się arcydziełem pry
mitywnej wprawdzie, ale w wyrazistości swej wy
soce artystycznej psychologii. Nienawiść jako 
czynni1k twórczy w tym wypadku oddała auto~ce 
istotną przysługę, pasja wywołana przez analizę 
cnotliwości kołtuńskńiej stała się tu ź.ródłem ży 
cia kreacji artystycznej. 
Coś podobnego zadecydowało o wartości ja 

skrawego obrazu z półświatka w Pannie Mali 
czewskiej (1910), gdzie nienawiść starzejącej się 
pisarki do świata „ samców" pozwoliła jej przez 
kontrast wyidealizować, ale bez popadania 
w sentymentalizm, postać trywialnej utrzymanki 
i wydobyć z n1iej akcenty czysto lud:zikie. W obu 
wypadkach umiała Zapolska oprzeć się zwycię
sko pokusie operowania elementami pospolitym i 
u dramaturgów symbolistów, choć uciekała się 
do nich w dramatach, jak Skiz (1909) lub Ich 
czworo (1912), 1i poprzestać jedynie na sposobie 
konstruowania intrygi dramatycznej przy pomocy 
elementów natury psychologicznej z wyłączeniem 
anegdoty zewnętrznej, i to konstruowania tak 
mistrzowskiego, że przykuwa i w napięciu utrzy
muje uwagę widza. I to właśnie widza, a nie 
czytelnika . 

Dramaty bowiem Zapolskiej, podobnie jak ko
medie Bałuckiego, obliczone są na inscenizację , 
na interpretację artystyczną. W niej dopiero gi
nie szarzyzna ubogiego i banalnego języka au
torki, języka dostosowanego zresztą w zupełności 
do charakteru tworzonych przez nią postaci ludz
kich. Dopiero też w interpretacji aktorskiej wy
chodzą w całej okazałości drobne, a pełne wy
mowy akcenty ironiczne, którymi Zapolska za-

stępowała komentarz do spraw i wydarzeń, sta
nowiących rdzeń jej utworów. Inteligentna wre
szcie gra aktorska wydobyć potrafi ze sztuk 
autorki Skiza tę rnikłą domieszkę piękna, któ
rej o•ko czytel1n1ika mużone brutalnością wi
zji pi•sa.rs'kiej dostrzec zazwyczaj nie może, 
a która sprawia, że wznowienie tej czy owej 
z nich po latach, gdy straciła ona posmak 
aktualności, przynosi rzetelną niespodziankę, 
nie tylko jako barwny obraz przezwyciężonych na 
pozór śmieszności zapomnianego obyczaju, ale 
jako przenikliwa wizja dokładnie podpatrzonego 
wycinka żywej rzeczywistości . 

Neoromantyzm polski, Wrocław 1963. 

Józef Mayen: 

Cóż, wiemy, że obok kilku świetnych sztuk wy
produkowała cały szereg beletrystycznych chał 
i teatralnych niewypałów. Wprawdzie rzadko 
chyba zdarzają się w twórczości pisarza tak 
znaczne wzloty i tak głębokie upadki jak w do
robku Zapolskiej, ale, jak to zaświadcza sam 
Zola, nierówny, bardzo nierówny ·poziom pro
dukcji nawet u znanych autorów dramatycznych 
był zjawiskiem częstym, porl'iekąd charaktery 
stycznym dla teatrów owej epoki.(„.) 

Zapolska w swych najlepszych utworach prze 
wyższała owych majstrów paryskich, którzy -
według Zoli - dla efektownej intrygi, dla za
skakujących komplikacj•i lekceważyli często język, 
prawdę, obserwację i wiarygodność postaci, zy
skując mimo to aplauz widowni. Natomiast sztuk 
napisanych bez „nerwu" żadne inne wartości ura
tować nie mogły. 

Potwierdzają to również doświadczenia Zapol
skiej: kilkanaście najsłabszych jej sztLI'k padło 
lub nie zostało w ogóle wystawionych; ale inne, 
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choć bez istotnej wartości, nieprawdziwe, cza
sem nawet bezsensowne, takie jak Tamten, Mal
ka Szwarcenkopf, Kobieta bez skazy, Skiz, Ca
rewicz odnosiły ogrnmne sukcesy - niektóre 
częściowo dzięki sensacyjnej tematyce, wszyst
kie jednak głównie dzięki temu, że na.pisane 
były z „nerwem". Tylko nieliczne jej utwory -
np. labusia, Moralność pani Dulskiej, Ich czwo
ro, Panna Maliczewska - łączyły w sobie rze
telną pasję społecmą i znajomość środowi,ska, 
fenomenalny zmysł obserwacyjny i znajomość 
ludzi, prawdziwy talent, nerw sceniczny i znajo
mość rzemiosła. 

O dialogu Zapolskiej, Dialog 1966/7. 

Panna Maliczewska 

Pierwszy pomysł sztuki powstał prawdoipodob
n1ie w leoie 1909 r. Wówczas to .przebywając 
w „Maniówce" informowała Za1polska S. Janow
skiego: „Wczoraj mimo choroby umyśliła mi się 
sztuka - jak przyjdziesz, to ci opowiem, z rolą 
dla Frenkla, Feldma,na i komika. - Może nie 
będzie zła. I rola dla takiej jak Janka". Akt:o
rzy teatru lwowskiego, o których mowa w liście, 
Ferdynand Feldman i Janina Jankowska rzeczy
wiście objęli , późniiej główne role w Pannie Ma
liczewskiej. 

Do pracy nad utworem przystąpiła Zapolska 
pod koniec czerwca 1910 r. W liście do męża 
z około 20 czerwca pisała: „( ... ) jutro zacznę ... 
sztukę. Chciałabym ją napisać przez tydzień. 
Nie wiem, czy mi się uda". A w parę dni póź
niej: „Jestem bowiem bardzo chętnie do pracy 
usposobiona i zrobiłam cały plan sztuki". 

Brak dat na listach uniemożliwia dokładne 
ustalenie czasu powstania sztuki, która pierwot
nie miała no.sić tytuł Metresa. Notatkę o napisa
niu przez Zapolską 1nowego utworu pod tym ty
tytułem podał „Kurier Warszawski" 7 sierpn.ia. 
Była to jednak wiadomość przedwczesna; w jed
nym z dalszych ·listów pisarka stwierdziła bo
wiem: „Kończę ją pośpiesznie, jak mogę. Sądzę, 
że będę gotowa na 1 październiik, choć oczy mi 
bardzo nie dopi1sują. Dałam dwa akta do czy
tani·a Hellerowi - któren nie ma słów zachwy
tu. Jest bardzo ożywiona i wesoła" . 



Tytuł, znany z pogłosek krążących na długo 
przed premierą, wywołał oburzenie części lwow
skiego społeczeństwa. „Było dosyć hałasu 
o ostatni utwór autorki Moralności pani Dulskiej 
- informował Adam Dobrowolski, - Więc naj
pierw konserwatywny „Przegląd" zaopin1i,ował, że 
niepodobną i nieprzyzwoitą jest rzeczą, aby pu
bliczność przez widniejący na afiszu teatralnym 
tytuł Metresa otwarcie powiadomioną została, 
o co chodzi i kto będzie bohaterem tej komedii 
- a · w następstwie tego namiętna polemika, czy 
takie zapatrywanie jest słuszne, czy też nie ma 
racji . (.„) Od tego jednak czasu zaczęły krążyć 
w1esc1 po Lwowie wprost potworne o nowej ko
medii. Z ust do ust 'Podawano sobie uszczknięte 
kwiatuszki plotkarskie, otrąbiono rzecz jako bar
dzo niemoralną i wysoce drastyczną, na której 
broń Boże znajdować się młodym, z przyzwoite
go domu panienkom - słowem urządzono i przy
gotowano cichą i tajemną krucjatę przeciwko 
utworowi znakomitej pisarki". 

W obronie tytułu sztuki i prawa do swobody 
twórczości wystąpiła Zapolska pod koniec sierp
nia w felietonie Dla dorosłych i zdrowych: „Po
dobno u „Lwowi" - jest heca o Metresę„. - pi
sała. - O nie graną jeszcze nigdy sztukę, którą 
ośmieliłam się napisać i miałam nieszczęście 
mówić o niej tu i ówdzie. Nazwałam ją Metresą„ . 
I ten tytuł wydał mi się niezmiernie prostym i na
turalnym, i ani na chwilę mi nie pozostało 
w umyśle, że gdzieś zrodzi się grzeszna myśl 1 ze 
ktoś uczuje się zmysłowo podrażnionym już tym 
samym słowem. 

Ale - powinnam była pamiętać, że są nieste
ty ludzie chorzy, którym np. widok damskiego 
bucika wystarczy, aby popadli w miłosne eksta
zy i czuli się „podrażnieni.„". Co jednak komicz
ne w tej sprawie, to jest to, że zastawiają się 
na razie „tysiącem młodzieży szkolnej", która 
jakoby ma się pytać swych rodziców, co znaczy 
słowo „metresa". („.) Ja nie pretenduję bynaj
mniej do laurów pisarki d I a d zie ci. Ja ce
nię bardzo i podziwiam po prostu genialną gięt
kość, z jaką ci, którzy piszą dla „dziatwy", umie
ją przystosować się do nie rozwiniętych jeszcze, 
a tak cudnie wrażliwych dziecinnych umysłów, 
dla mnie to jest niemożliwie i nie mam w tym 
kierunku zdolności. Piszę więc dla do rosłych. 
I dla zdrowych. 

(„.) Piszę od lat tylu zawsze w jednym i tym 
samym kierunku, pomimo iż nie ma chyba pisa
rza na świecie, na którego by nie rzucano się 

z taką zajadłością, jak na mnie. Walczyłam 
i walczę zawsze z fałszywą moralnością, z obłu-
dą zgniłą i szikodliwą„." . 

Ostatecznie jednak pisarka ustąpiła i jak po
daje A. Dobrowolski zdecydowała się zmienić 
tytuł początkowo na Panna Malinowska, późniiej 
na Panna Maliszewska, a wreszaie na Panna 
Maliczewska. 

Informując o treści nowego utworu, Zapolska 
stwierdz>ila: „Ustaliły S' ię u nas pewne szab'lony 
pojęciowe, na podstawie których łatwo wyda
wać wyrO'kii. Metresa, mówią, ależ to pomogira
fia ! O tym s·ię n ie mówi w dobrym towa rzy
stwie !.„ Ale za1pomi1nają, ile w tej pornografii 
łez i cierpienia ludzkiego, że metresa, to rezul
tat zbrodni wymuszenia, k·tóre odbywa się usta
wicznie po wszystkich wielkich miastach, prze
siąkniętych zgnilizną. Zapominają o tym, że tam 
na wszystkich ulicach czyha na biedne, trapio
ne nędzą dziewczęta drapieżność mężczyzn . 
I byleby była pię'kna, to wtedy„. za każdą cenę f 
A może jest głodna, może ona ,cierpi nędzę„. 
bo wtedy najlepiej - wtedy wystarczy .kolacja, 
szam:pan„. piątko, potem - tak powiSJtają metre
sy„. Ale kogo to obchodz>i, uwodzić to inna spra
wa, to wolno, to zdobi nawet mężczyznę, ale 
kiedy Maliszewska chce przemówić swym żydem, 
wtedy mówi się krótko: „milczeć"! A może ży
cie wymusza to wszystko na tych simutnych ·isto
tach, a może tak się jakoś pog·matwały stosun
ki, że metresy powstać muszą! Tak, że warto 
poznać taką Maliszewską, aby móc zmienić 
straszną rzeczywistość!" I 1dodawała: „(„.) Swe
go czasu miałam sposobność przypatrywać się 
z daleka ta·kiej fabrykacji metresy. Już dawno 
chciałam to napisać. Teraz wszystkie dawne my
śli odżyły we mnie i sztukę napisałam od jed
nego rozmach u - za dz.iesięć dni!" 

według monografii Jadwigi Czachowskie1 
Gabriela Zapolska, Kraków 1966 
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