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TEMAT- PANI DULSKA 

(z listów Gabrieli Zapolskiej) 

Lwów, 30 X l 906 do S. Janowskiego 

Zabrałam się do pisania sztuki i mam kilka scen. (.„) Muszę skoń
czyć na l 5-ty, bo Heller mi napisał. że da mi I OO guld, jak mieć będzie 
sztukę w n;ku. Temat- Pani Dulska. 

Lwów, 2 XI 1906 do S. Janowskiego 

Piszę ołówkiem, bo mam rękę spracowaną od pisania sztuki. 
Ciężko i tępo mi idzie. ( ... ) 

Sługi nie mamy. Tak ciężko teraz o sługę, że po kantorach nie 
przyjmują zapisów, bo sług hie ma. Co młodsza idzie na prostytucję, 
co starsza, nie wiem, co robi. Zresztą muszę się sama tym zająć, 

bo inaczej nic nie będzie. Opisać Ci nie mogę, co się dzieje. Jaj wczoraj 
na_ jeden dzień policzono mi 22 1' ! Dla mnie - podczas gdy ja jem 
9 JaJ razem z leguminą. I cóż się stało? Oto służąca pokazuje mi 
garnek, w którym całe masy jaj zmieszanych. Co to? A to starsza pani 
jak stłucze na leguminę, to nie może oddzielić białka, i tak zepsuła 
l l jaj 1!1 Masło deserowe wczoraj wpisano mi - 70 cent. Powiedziałam, 
tego nie przyjmę, to niemożliwe. I udowodniłam, że było za 40, 
z czego ja zapłaciłam 20. I tak wszystko. Najgorzej ze służącą, wy-

krzyczy się, a tu jeszcze trzeba przepraszać, bo dąsy i fochy. ( ... ) 
Całuję Cię serdecznie, maluj, a ja będę pisać. Gdy przepiszę aktami, 

to Ci poślę do Stanisławowa. Wczoraj czytałem pół aktu Ogińskiej 
i Wysockiemu. Zaśmiewali się i powiedzieli, że doskonałe, znakomite. 

Lwów, 4 XI l 906 do S. Janowskiego 

Napisałem I akt i w tej chwili go odnoszę. Jutro zabiorę się do 
drugiego. Jestem w wenie i aż się trzęsę ze złości, gdy mi kto prze
szkadza. Wieczorem czytałem Rychterowi i Godziembie-Wysockiemu. 
Są zachwyceni. Wszyscy mówią, że to będzie jeden ryk w teatrze 
i że aktorzy nie będą mogli mówić. 

Lwów, 7 X I l 906 do S. Janowskiego 

Ponieważ piszę, więc od kilku dni straszne mam przykrości z żołąd
kiem. Nie jem, wymioty mnie męczą. ( ... ) 

Po Lwowie rozeszła się pogłoska, że ja jestem umysłowo chora 
i że jestem na Kulparkowie. Wobec tego uradził Godziemba-Wysocki 
i Rychter, żebym się pokazała światu wystrojona dziś na premierze 
„ Bestii" Żuławskiego. Kupili lożę l piętra (złożyliśmy się) i idziemy, 
choć Bóg świadkiem, że mi się okropnie nie chce prezentować, skoro 
takie rzeczy mówią. Gdy mi o tym Ogińska powiedziała, zbladłam 
jak trup, dostałam spazmatycznego płaczu i o l l-ej w nocy oddałem 
niestrawiony obiad, czego świadkiem był zdumiony tern fenomenem 
Feuerstein. ( ... ) 
Napisałam II aktu ćwierć. 



Lwów, 8 XI 1906 do S. Janowskiego 

Heller przeczytał sztukę i zwołał Makuszyńskiego, Cepnika i innych, 
aby czytali . Wszyscy się pokładali ze śmiechu i dziwią się, skąd ja ten 
humor wzięłam! 

Lwów, 13 XI 1906 do S. Janowskiego 

Jestem tak zapracowana „Dulską ", że ledwo żyję. Piszę kilka słów. 
Dziękuję za list. Jutro kończę sztukę. N ie wiem, jaka jest, ale zdaje 
się dobra. Pisałem jednym tchem. 

Konsylium było, ale nie w piątek, bo Feuerstein nie miał czasu, 
ale w sobotę. Otóż co się okazało. Gdy mnie zbadali, Ebers mówi: 
.. Czekajcie no, kolego, bo tu coś zaszło, czego my się nie spodziewali, 
a co się zdarza w nerwicach żołądka." - „Co?" - „Oto obecnie pani 
Gabriela jest chora na n i ed ok w as. Spróbujemy innej metody." („.) 
Od 3 dni jest mi lepiej. tylko zmęczona jestem szalenie pisaniem. ( ... ) 

Tu pora okropna, deszcz, wicher straszny szarpie nocą oknami. 
Każę okna opatrzyć, jak skończę „Dulską". 

Lwów, 14 XI 1906 do S. Janowskiego 

Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam „Dulską ".Co jest') nie wiem. 
Pisałem ją w gorączce po prostu. Może to właśnie będzie coś do
skonałego. a może nic niewarte. Odsyłam łlI akt dziś, tam już dwa 
przepisują. Gdy odbiorę, poślę Ci do Stanisławowa, ażebyś jednego 
dnia przeczytał i odesłał zaraz do Solskiego. Zdaje mi się , że gdybym 
była Francuzem i taką silną, życiową rzecz napisała, to uzyskała bym 
majątek i sławę olbrzymią. U nas - spastwią się nade mną, a zarobię 
parę centów. 

Heller chce wystawić zaraz. Awantura o Wojnowską. Ja koniecznie 
ją żądam , a on się wymawia, że gdy raz ją nie wziął, to będzie upo
karzające dla niego prosić ją . Zdaje się jednak, że ustąpi. 

Lwów, 18 XI 1906 do S. Janowskiego 

Piszę do Ciebie ołówkiem. Zrozumiesz dlaczego. Miała pisać 

Woźniakowska, ale piszę ja. Otóż przedwczoraj byłam taka senna. 
że leciałem z nóg cały dzień. Wczoraj nagle, po obiedzie zaraz, do
stałem strasznego ataku. Coś takiego nie miałem jeszcze nigdy. 
Odebrało mi mowę, wzrok, słuch, mdlałam na rękach Woźniako

wskiej i zdawało się. że zostanę. Wymioty okropne i co innego. 
To trwało od 2-giej do 8-mej. Nagle o 8-mej zaczął ze mnie wychodzić 
ogromny soliter. („.) Za godzinę przyjdzie Feuerstein. Gdy mu to 
pokażę, dziwną będzie miał minę. Dwa lata męki I!! Dwa lata tłumacze
nia ataków n a n o w i u. I właśnie wczoraj był nów. A ty mówiłeś -
komedia, a Jekeles i inne draby - histeria. 

Lwów, 12 Xll 1906 do S. Janowskiego 

Wyobraź sobie. że Solski gra „Dulską" w tę sobotę bez mego 
pozwolenia, bo ja wyraźnie żądałam po świętach i razem jednego 
dnia Lwów - Kraków - Warszawa* , aby nie mieli czasu mi sztuki 

'Kolejne premiery: Kraków 15 Xll 1906Teatr Miejski (rez. L Solski). Warszawa 7 I 1907 
Teatr M ały (reż . M. Gawalewicz). Lwów 16 I 1907 Teatr Miejski (reż. A. \V;ilcwski) 
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zgryźć. I w czas najgorszy, w tydzień świąteczny, on gra nie pytając, 

że mi sztukę gubi. Gdy mi to powiedzi ał Feuerstein, myślałem, że mi 
się nie wiem co zrobi. 

( ... ) Aby mieć spokój, musiałam odebrać gospoda rstwo 
z r ąk pani Woźniakowskiej. Co się działo, to ja wiem jedna. 
Bezład , bezhołowie. zamieszanie. Potem skargi do obcych na pracę 1 

Feuerstein mówi: „ Niech pani ją oszczędza, bo ona się rozchoruje." 
Zadmiałam się. Zabrałam klucze. Ja od trzech dni rządzę, wydaję, 

pilnuję sługi i obiadu. I o dziwo! Wychodzi pól tego, co dawniej -
służąca bardzo dobrze gotuje sama,takżemożeszzupełniejeść 
to, co gotuje, przynosi z miasta co do centa to, co się jej k aże, bo jest 
głupia, ale łagodna i uczciwa. W kuchni czyściutko jak w salonie. 
Ani razu się na nią nie rozgniewałam. I sama służąca do mnie mówi: 
„Ach, proszę wielmożnej pani, tak teraz wszystko się lekko robi, 
tak dobrze'" Przedtem wrzaski, wydziwiania, ciągłe do mnie skargi, 
żale . Ja mówię: „ Proszę pani, ja piszę, ja jestem chora, ja mam panią 
po to , a by nic nie wiedzieć o służącej - niech się pani nade mną zlituje'.' 
Ach! ani sposobu. I ciągle, że przez to. że samowar ciężki , ona ma zapa
lenie ścięgna, a służącej nie dala się do niczego dotknąć, tylko wieczne 
awantury i kłótnie. Wreszcie ja to zabrałem w swoje ręce i dziś wszystko 
idzie jak w zegarku. Naturalnie trzeba trochę pogderać, ale inaczej 
nie można . Jako przyk ład powiem Ci to. Marynia nie chce myć 

filiżanek po herbacie i ciągle się pokłada i śpi. Ja mówię: .. Niech pani 
przy niej postoi, dokąd nie umyje." A ona z miną księżnej: „A' dzięku
ję!" Ja odłożyłam pióro, wstałam, poszłam do kuchni, w niecałe 

trzy minuty przypilnowałam umycia i wróciłam. Przez ten czas pani 
Woźniakowska z rękami w kieszeniach siedziała. Aż trzęsłam się 

z oburzenia. Ja sądzę, że po Nowym Roku trzeba ją wyprawić. 

Lwów, 12 XII 1906 do W. Feldmana 

Drogi Panie! 
Pan pisze recenzje w „Naprzodzie''. Czy tak ·7 A więc do Pana 

wyciągam moje biedne, schorowane ręce i proszę, proszę, weź Pan 
w opiekę moją „Dulską". Pan wie, co oni mi z najlepszą rzeczą po
trafią zrobić. Pan zna te „mury'', które umieją stawiać, i kłody rzucane 
pod nogi. Aja sił nie mam' aja taka jestem chora i w takim materialnym 
ciężkim położeniu! Dwa lata śmiertelnej walki z ukrytą chorobą -
sanatoria, profesorowie - wyczerpały mnie i zrujnowały . I dziś, gdy 
się pokazało , co mi było (soliter), mam organizm zupełnie wyczerpany, 
jestem cieniem siebie i żrą mnie tuberkuły. Wiem o wszystkim, nie 
mam złudzeń. 

Pisałem „ Dulską" ostatkami sił, aby móc zarobić sobie na wyjazd 
do Włoch . Każdy chce choć przedłożyć swe istnienie, gdy się nie może 
ratować zupełnie. Jeżeli więc położą w Krakowie, to przepadnie na 
Warszawę i Lwów, a to jedna moja deska ratunku, bo nie mam nic. 
nic! Panu to piszę otwarcie, bo znam Pana duszę i wiem, kim Pan 
jesteś . Nic dla mnie nie zrobiono, ani brać literacka, ani żadna scena, 
której dawałem zarabiać tysiące. Nikt mi ręki nie poda ł. 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 b<;dzie poparta przez prasę. Idź Pan po 
egzemplarz. Przeczytaj. Napisz coś o niej przed przedstawieniem. ( ... ) 

Nie mam siły więcej pisać, bo bardzo, bardzo jestem zmęczona 
i chora . Czy Pan wiesz. co to jest powoli umierać i „. pracować. 
Schowaj Pan ten list. Gdy umrę będziesz mieć dokument. („.) 

Lwów, 16 Xll 1906 do S. Janowskiego 

Dziś w nocy telegram nadchodzi za telegramem . Już w dzień 

miałam listy, kartki, że sztuka jest fenomenalna, że rozkupiono bilety 
na dwa spektakle( ... ), że coś będzie bajecznego. Ale zawsze się bałam , 

bo znasz mnie. Tymczasem Solski po drugim akcie telegrafował: 

„ Powodzenie zapewnione publiczność rozentuzjazmowana oklaski 
huragan ogólne zdanie artyści grają wybornie wdzięczny Solski". 

Następnie nadeszła od Prokescha : „Sztuka znakomita powodzenie 
trwałe zapewnione winszuję Prokesch ". 



Następnie od Feldmanów: „Sztuka arcyświetna entuzjazm powo
dzenie trwale pewne winszujemy ściskamy Feldmanowie." 

Dalej Konczyński: „Hold i zachwyt wyrazy ogólne winszuję'" 

Zdaje się, dosyć. Grają dziś, wtorek, czwartek. Następnie w święta. 

Lwów, I I 1907 do J. Lorentowicza 

Szanowny Panie! 
Dziś mi mówiono. że Pan pisze w „Gazecie Warszawskiej". Grać 

będzie Gawalewicz moją nową sztuką pt. „MoralnoŚć pani Dulskiej". 
Ogłoszono ją za arcydzieło, ale ja nie wiem. Zawsze się boję. Weź ją 
Pan pod swoją opiekę. Pan wie, od dwóch lat jestem bardzo chora. 
Zmieniona. Cień siebie samej. Teraz jadę na połmlnie. bo bardzo 
kaszlę i mam gruźlicę. Przez dwa lata nie pisałem nic i jestem zrujnowa
na materialnie. Muszę się leczyć, a nie mam ani centa. Pisałam tę 

sztukę prawie nieprzytomna z osłabienia, ale pisałam, bo chciałam 
mieć na kurację. l ona jest moją deską ratunku. Pisz Pan o niej przed, 
pisz po. Jest warta. Jest zrobiona dobrze. Patrz na nią głębiej, nie przez 
śmiech ludzi, których bawi seria konceptów. Tam zakończenie jest 
główną wagą - ten krzyk rozpaczy Meli, która wola: „Tu kogoś 
zabili.„" Zwróć uwagę na to, jak gładko się tam spełniają zbrodnie. 

Może ten ton nie będzie się Panu podobał, ale widzi Pan, ja zawsze 
hołdowałam prawdzie życiowej, to jest temu, co życie daje- momentom 
brylantowego piękna i smutnego zła. I nie można jednego od drugiego 
odłączać, bo wtedy nie będziemy się rozumieć, my ze sceny i my ze 
sali. ( ... ) 

Lwów, 9 I 1907 do S. Janowskiego 

Tak jestem niespokojna, że mnie nie ucieszył nawet tryumf „Dul
skiej" w Warszawie. Oto treść telegramów, które zabrał Heller, 
aby z nich robić reklamy do pism tutejszych. 

Telegram Kazia w nocy o wpół do 1-szej: „Premiera Dulskiej 
tryumf niebywały entuzjazm szalony brawa huragany publiczność 

wołała bez końca autorkę grali wybornie jedno zdanie arcydzieło 
niebywale ściskam gorąco winszuję Kazimierz". 

Telegram Dyrekcji: „Dzięki gorące za sztukę tryumf entuzjazm 
wdzięczna Dyrekcja". 

Telegram artystów: „Pokorne podziękowanie za role i wyrazy 
uwielbienia dla genialnego dzieła artyści". 

Telegram „Kuriera Warszawskiego": „Winszujemy arcydzie
ła dziękujemy za sztukę publiczność gorąco woła autorkę Olchowicz 
i redakcja Kuriera Warszawskiego''. 

Telegram Wolffa: „Dzieło bajeczne skończone entuzjazm win
szujemy gorąco Wolff': 

Telegram Michałowskiego: „Teatr przepełniony szalone nie
bywałe powodzenie grają doskonale genialną dłoń całuję Micha
łowski". 

Wszystko to nadeszło w nocy i bardzo mnie rozdrażniło. 

Lwów, 13 l 1907 do S. Janowskiego 

W czo raj miałam piekielny dzień. Premiera „ Dulskiej" wisiała 

na włosku. Całą energię zużyć musiałam, a nawet interwencji brata 
Feuersteina jako adwokata, aby zapewnić, że beze mnie „Dulska" 
nie będzie tu nigdy graną. Na pierwszej próbie bowiem zobaczyłam, 
że robią ze sztuki ordynarną szopkę, słowem, że n ikt nie rozumie 



duszy sztuki. Do godz. I O-ej wieczorem nie było wiadome, co będzie. 
Gostyńska nie chciała puścić roli z zębów, a Otrembowa potrzebowała 
widzieć coś, aby uczyć się w nocy Wreszcie stanęło tak - grać będzie 

Gostyńska, gotową będzie wszakże na wszelki wypadek Otrembowa, 
która mieć będzie 2 próby, aby w razie choroby Gostyńskiej nie było 
odwołania. Teraz ja muszę być na każdej próbie. bo zaledwie ich 
będzie 4. a oni właściwie nie mieli żadnej. 

Co do Ogińskiej („.). Siedzi jak sowa do końca przedstawienia. 
I to jest moja zemsta. Nie chciała wziąć epizodu, była awanturna 
z Hellerem, mówiła , że nie jest do zastępstw (.„). Ponieważ wszyscy 
wiedzą , że rolę Meli ona miała grać, śmieją się z niej, a ona się złQści. 
Hesię grała Janowska, jak miała grać. Wostrowski będzie niezły, 

ale trzeba nad nim popracować. 
Z Warszawy nadszedł „Kurier Warszawski" z cudną. ogromną 

recenzją. Pokażę Ci, gdy przyjedziesz. Pisał Dobrowolski. Nazywa 
„Dulską" arcydziełem i pisze, że to jest najlepsza rzecz jaką na
pisałam. 

Lis1y Gabrieli Zapolskiej. Zehrn/a S. Li110\\'ska. W-11 ·0 !97U 

PIW 1. 2 s. 208-249 (fragm en/J') 

Nie tre ć, nie fabuła sztuki stanowią wartość „ tragifarsy" Zapolskiej, 
ale bogactwo inwencji pisarskiej, pomysłowość w wynajdywaniu 
właściwego wyrazu, żywy koloryt sztuk.i świadci.ący o prawdzie .•. Mo
ralność pani Dulskiej" to nie mniej lub więcej udatnie zbudowany 
utwór dramatyczny (jest on zresztą napisany świetnie!); to w formę 
artystyczną ujęty protest przeciwko obłudzie, kłamstwu, przeciwko 
czołgającej się w błocie filisterii„. Autorka w sposób bardzo oryginalny 
umiała głębszą myśl sztuki przyodziać w kształty lekkie „ tragifarsy", 
która bawi ustawicznie. śmieszy i ani na chwilę nas nie nuży. Cel 
osiągnięty tu jest bez patetycznych apostrof i wykrzykników, dowcip
nie i swobodnie. 

Sztuka tętni życiem i nigdy nie mija się z prawdą. Nic dała się 
autorka sprowadzić na manowce sentymentalizmu, choć tu i ówdzie 
potrąca o nutę liryczną; wprędce jednak - otrząsa się z czułostko
wości i z większym jeszcze rozmachem odsiania nagą prawdę. 

ADAM DOBROWOLSKI 
Kurier Warszawski 1907 nr 

A nade wszystko była zaw~ Zapolska mistrzynią w odtwarzaniu 
miernoty życiowej: dawała słuchaczowi przyjemne uczucie dumy 
i wyższości, chociaż bowiem obcował w jej sztukach z ludimi zupełnie 
mu równymi, to jednak pod wpływem zręcznej insynuacji autorskiej 
dochodził do ilnego wniosku, że nie o nim fabula narratur. („.) 
Sztuka po iada wszystkie warunki, aby się gruntownie podobać 
rozleniwionej w sprawach estetycznych publicznoki warszawskiej: 
efekty jaskrawe. brutalność bardzo utalentowana, robota sceniczna 
wyborna, tale posługiwanie się życiem jako formą artystyczną, 
ideologią łatwą i sceptyczną, taką właśnie, po której nasz pan radca 
Dułlti powie: psiakrew, chodźmy teraz na po1?.4daną kolację. 

JA LORE OWICZ 
Ludzltołć 1907 nr 14 , 3 



Pani Dulska dla całego domu „ narządziła,. świeżą bieliznę. 
I to we wtorek, wbrew zwyczajowi. W domu Dulskich bowiem 
zmieniano bieliznę w niedzielę i czwartki, poszewki i przeście
radła - co dni piętnaście. O tym mówiła pani Dulska z pychą 
źle ukrytą: . . 

- Są takie panie, które co miesiąc nawłóczą pościel 1 po.tern 
zdaje się im, że u nich porządnie„. Już ja wolę oszczędz1c na 
jedzeniu, a mydła nie żałować. Już taka moja na tura! Insza me 
będę' 

Toczyła dokoła wzrokiem groźnym, mow1ąc te słowa. 
Barchanowy granatowy szlafrok w duże szare talary. opadał 
w szerokich fałdach wznosząc się wszakże na biodrach. 
Charakterystyczny węzełek włosów sterczał na czubku .głowy. 
Cała postać zionęła dobrym odżywianie~ się i gniewem. 
Ręce były stale zabrudzone na końcach palcow. Pam Dulska me 
miała nigdy czasu wyszorować ich do czysta. Przy tym grze.bała 
ciągle w piecach, w cukrze, czyściła grzebienie, k.rajała n:i1ęso, 
uczyła kucharkę, jak się patroszy .zające, oddzielała b1ał~a, 
przygotowywała dla Meli proszki 1 pomadę do włosow, 
ugładzała sól w solniczkach, próbo.wała .śmietanę, li~zyła brudy 
- słowem, palce jej ciągle przylepiały s1~ do czegos, zab1e.ra.ły 
coś na siebie jak te pracowite pszczołk1 fruwające wsród 
kwiatów . 

- Insza nie będę' - powtórzyła pani Duls~a czekacjąc ~a 
opozycję. Lecz tej nie było , Zbyszko ulotnił się, Mela 1 Hesia 
siedziały w swoim pokoju, Felicjan palił cygaro w przedpokoju, 
bo mu tam było najwygodniej. 

- Pani Dulska zatem mówiła w próżnię. 

Gabriela Z apolska 
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