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Wywiad listowy z autorką 

Ich czworo to moja ulubiona sztuka, tak samo, jak 
Ahaswer. A to głównie dlatego, że jest najwięcej prze
myślana i najdłużej, a może dlatego, że krąg, w któ
rym te drobne dramaty się dzieją, jest bardzo niewiel
ki i bardzo codzienny. Jest to „krąg domowej lampy". 
Czyż dlatego cierpienia, jakie dzieją się 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 prze
cież nie każdemu dano cierpieć od razu za milion. 
Jakąś garstkę mogę odczuć ja, moim sercem. Ale właś
nie z takich garstek składa się ten milion. 

Ich czworo miało się nazywać początkowo klasycz
nym trójkątem. Ale przyszło mi na myśl, gdy pisałam 
jeden rozdział Córki Tuśki, a mianowicie o sytuacji 
dzieci w piekle pożycia złego rodziców, że należy za
miast trójkąta - pomyśleć o cz w or gu. Dziecko 
cierpi bardzo i odczuwa ciężko niesnaski rodziców. 
Szarpanie tych drobnych serc jest wielką lekkomyśl
nością. Odbija się to potem na całym życiu dziecka, 
na jego nerwach, na jego smutku i zgnębieniu, na 
wszystkim. A przyczyną jest najczęściej własna głu
pota rodziców. Nie zło, nie zbrodnia, ale własna głupota. 

W Ich czworgu chciałam właśnie dać syntezę 
ludzkiej, przeciętnej głupoty, z którą zmuszeni jesteś
my żyć i spotykać się na każdym kroku. Starałam się 
wprowadzić kilka takich ekstraktów, czy to w postaci 
szwaczki, narażającej swoje życie niszczeniem w pięt
nastym roku śladów swej głupoty, rzucającej ją w ob
jęcia głupiego studenta, czy to klasycznej postaci ż o ny, 
którą starałam się uczynić zupełnie inną od Żabusi, 
i zdaje się, że każdy subtelniejszy umysł odczuł te za
sadnicze różnice . Jakiś krytyk zarzucił mi typ Becque'a. 
Ależ to był pan widocznie drzemiący na sztukach w 
teatrze. Paryżanka Becque'a jest nadzwyczaj przewrot
na, oszukująca i kochanka, i męża z tym trzecim, 

3 



a oszukująca trzeciego z czwartym itd. Głupota Fe
dyckiego mówi sama za siebie, głupota wdowy odda
jącej ostatni grosz z przywiązania, nie potrzebuje ko
mentarzy. Co do głupoty męża, dość jasno mówi o niej 
:rviandragora. 

Gdy odezwie się między tymi tragicznie głupimi, 
sam wydaje się z nich najgłupszy, tak bardzo silne są 
wały głupoty, które naokoło niego ich dusze wznoszą. 
Zarzucono mi, że właśnie tragicznym losem jest tu los 
dziecka. Nie wiem, jak kto się na tragiczność życia za
patruje. Mnie się zdaje, że gdy kobieta zostaje kokotką , 
a mężczyzna hochsztaplerem, to jest już wielka trage
dia. Gdy do domu wdziera się utrzymanka i ona obej
muje rząd nad człowiekiem słabym i cichym, to także 
tragedia, choć nie ma ani brauninga, ani trupów. Tyl
ko chodzi o to, aby w sztuce umieć się wsłuchać i gdy 
zapadnie zasłona, widz starał się domyśleć z tego, co 
przed chwilą usłyszał, jaki będzie dalszy ciąg tych 
„tragedii", które krwawo się nie kończą, a przecież ma
ją wiele bólu w sobie. 

Najlepiej we Lwowie odczuł moją sztukę ubogi 
chłopak, noszący towary sklepowe. Powiedział do mnie 
„Jakie to smutne, bo co z tymi ludźmi teraz będzie! 
Strach pomyśleć". To była prosta, a mądra i subtelna 
dusza. Ten i ów pisze, iż sztuka moja jest jaskrawa. To 
samo czytałam i o Moralności pani Dulskiej. Przede 
wszystkim powtarzam, że miałam do czynienia z całym 
Oceanem i kazano mi go zamknąć w szkJance wody. 
Ocean to ludzka codzienna głupota, szklanka wody to 
scena. I skutek tego postacie moje nie są typy, ale 
stany ludzi. Dlatego nawet nie dałam im nazwisk, aby 
nie czynić z nich kogoś, kto mieszka przez ścianę, lecz 
ekstrakt tych, którzy mieszkają przez ścianę. I konie
czne więc było wzmocnienie rysunku. Poza tym jas-

. krawość mych sztuk razi krytyków, a może i publicz
ność. Wytłumaczę dlaczego. Oto całe lata publiczność 
żywiona była sztukami, w których działo się wszystko 
za pomocą niedomówień, zawieszań głosu, pauz. Na 
scenie panowały mroki, ludzie wyrażali swe myśli za 
pomocą „a więc : tak sądzisz? - to straszne". I znowu: 
„a więc" - itd. Mówiono półgłosem, ale tak cicho, jak
by wszyscy mieli anginę, abażury dużo robiły nastro
ju, nastrojony był również ton, w jakim się porozu
miewały między sobą sceniczne postacie, na takie dzi
waczne wyniosłości, jakiemi nie przemawiamy do siebie 
w życiu codziennem. 

4 5 



Mówię tu naturalnie o sztukach z codziennego ży
cia, a nie o innych. Nawet gdy grano u nas Ibsena czy
niono z niego jakąś pantomimę. Pytałam raz Ibsena 
o ton w jakim go grać należy. Odpowiedział mi: jak 
najprościej, tak jak mówimy w t ej chwili. Tymczasem 
ja chcę i pragnę, aby teatr mój był teatrem żywym, 
aby lampy paliły się jasno, tak jak w życiu , i mówiono 
tak, jak się mówi pomiędzy sobą. To razi naturalnie, 
ale za lat parę wszyscy tak pisać będą i nikt nie naz
wie tej t echniki jaskrawą. Tylko ja wyrywam się zaw
sze naprzód i dostaję pierwsze cięgi, jak było z moją 
nieboszczką Małaszką, która teraz wydaje się wobec 
innych wzorem przyzwoitości i dystynkcji. 

Trzeba raz oduczyć widza, że włożywszy na siebie 
odświętne ubranie i rękawiczki do teatru, musi słyszeć 
także odświętne słowa, j eśli przyszedł na sztukę, któ
ra się dzieje „naturalnie w mieście i w czasach obec
nych", a zwłaszcza jest „tragedią ludzi głupich". Cięgi 
te jednak, do których właśnie powinnam była przywy
knąć, znosząc je od początku mej kariery pisarskiej. 
nie poprawiają mnie bardzo. Wiem, że po latach kilku 
zaczną mnie naśladować, a ja znów coś stworzę j a s
kra wszego. Tylko dziwię się bardzo, że nikomu nie 
przychodzi na myśl, że przecież wielki musi być upór 
i siła woli takiego pisarza, który zamiast używać wy
próbowanej techniki zawsze stara się narażać na te 
cięgi, idąc naprzód. 

Piszę mój 1 i t e r a ck i pamiętnik. Chowam skrzęt
nie recenzje, krytyki, często będące stekami obelg, cis
kanych na mnie za mą pracę, w której tracę resztę sił, 
i, przeglądając te książki, które pozostaną, jako doku
menty po mnie, utwierdzam się coraz więcej w swym 
uporze. 

Widzę, jak z młodzieńczą nieopatrznością, ot jak ptak 
śpiewa, piszę n i e d o d r u k u Małaszkę. Ja~ nie
boszczyk Stebelski, ten niepospolity dekadent, niespo
dzianką i podstępem drukuje ją w Kurierze Lwow
skim. Gorzkiemi łzami oblewam tę niespodziankę, lę
kając się, ażeby dyrektor teatru, Jan Dobrzański, nie 
dał mi dymisji. Nie dostaję dymisji, ale d w a d z i eś
c i a pięć rubli honorarium w Przeglądzie tygodnio
wym za ową Małaszkę. Jestem dumna i szczęśliwa. 
Wprędce szczęście moje ginie z powodu śmiesznie ko
micznej. awantury w Warszawie z racji owej „wyuz
danej" powieści!!! Nie tylko była ona jaskr a w a, 
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ale zdawało się, że nie było błota, jakie w rycerskim 
zapale koledzy moi nie rzuciliby na mnie za „nagie 
kolana" Małaszki. 

Gdy dziś to czytam, zdaje mi się, że jest to jakaś 
bajka. I wobec tego, co dziś u nas piszą i drukują, „ko
lana Małaszki", to jakiś romantyzm i wykwint dyskre
cji. Więc.. . i te zarzuty jaskrawości Ich czworga nie 
poprawią mnie wcale. Bawi mnie tylko, że przez lat 
dwadzieścia kilka zmieniło się wiele, ale nie zmienił 
się ordynarny i bardzo nie gentlemański sposób pisa
nia u nas niektórych krytyk. Zdawać się czasem może, 
że jakieś nieuki czyhają na to, aby móc powywracać 
trochę kozłów z racji czyjejś pracy albo dzieła sztuki. 

Mają wtedy w swem kole kawiarnianą jednodniową 
sławę Herostrata. Ciekawa jestem tylko, dokąd to te
go będzie? Żałowałabym, gdyby co do mnie się to 
skończyło. 

G. Zapolska 

TYGODNIK ILUSTROWANY, 1907 r„ nr 51 

7 



8 

ł 
I 

ł 
\ 

(Krynica), 2 IX 1907 
Kochany Stasiu! 

(. .. ) Strasznie smutny i przykry dziś dzień, deszcz 
wisi w powietrzu. August(ynowiczowie) jadą we środę. 
Zostaje tylko parę osób, ale ja teraz się leczę i bardzo 
jestem tą kuracją wycieńczona. A potem obmyślam 
sztukę („Ich czworo"). To się nazywa właściwie u mnie 
pisaniem, bo samo pisanie to już mechaniczna praca, 
jak zresztą wiesz. 
Całuję Cię serdecznie i do widzenia niedługo. Czy

tam teraz mamine (Malwiny Janowskiej) sztuki, robię 
to leżąc w budzie, w gorącym potoietrzu, aby mi się 
ne przykrzyło. 

Twoja przywiązana żona 
Lunia 

Stanisław Janowski (1866--1942), malarz, od 1901 drugi mąż 
Gabrieli Zapolskiej. 

(Lwów, 14 XI 1907 
Szanowny Panie! 

Dziś przeczytałam notatkę w „Czasie" (12 XI). Jak 
Szanowny Pan jako referent tego działu mógł ją puś
cić? Żadna sytitacja z „Córki Tuśki" się nie powtarza, 
tylko jest figura szwaczki. A przecież chyba wolno mi 
się u siebie zapożyczyć. Łączę na razie krytyki z „Gaz
( ety) Narodowej", „Gaz(ety) Lwowskiej'', bo te mam 
pod ręką. 

Czy to jednomyślna wrzawa? Dlaczego szkodzić sztu
ce („Ich czworo"), nie widząc jej? Czy chodzi koniecz-
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nie o to, aby upadla. Dlaczego my, autorzy, mamy od
powiadać zawsze za to, że w danej chwili piszący jest 
źle z dyrekcją? Tak jest nas mało piszących na scenę! 
Tak nam mało to daje materialnie, że aż śmiech wzbu
dza! I oto jeszcze walczyć musimy z W ami - walczyć 
ciężko. Aż wreszcie przestaniemy pisać zupełnie, bo ja 
pnynajmniej, gdy napiszę coś na scenę, to idę jak na 
ścięcie i zdaje mi się, że popełniłam zbrodnię, za któ
rą czeka mnie chłosta. Za granicą tak nie jest. Fran
cuscy autorowie są podtrzymywani przez krytyków, 
zachęcani. A jeśli zganieni, to życzliwie, delikatnie -
z wydobyciem lepszych stron. A u nas wydobywa się 
najgorsze i chłoszcze się autora za to, że ośmielił się 
coś napisać.( ... ) 

Niech Szanowny Pan naprawi tę notatkę drugą! Ja 
bardzo o to proszę. Zwracam się wprost do Pana, bo 
nie wiem co począć, aby ta prasa krakowska nie za
gryzła mnie za to, że ośmielam się pisać i pracować, 
raz jeszcze powiadam, resztką sil. 

Ufam Panu i wiem, że mnie odczujesz i zrozumiesz. 
Jeżeli miałeś Pan do mnie jaką urazę - zapomnij 
o niej, a pamiętaj że życie moje jest ciężkie, bo jest 
jedną walką, chorobą i pracą . 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i przyjaźni, z jaką 
zostaje 

Gabriela Zapolska 

(Lwów), 27 XI 1907 

Wielce Szanowny Panie i Kolego! 

Nie odpowiedziałam Panu na list Pana, bo leżałam 
chora, co teraz jest już moim stałym udziałem Nie 
chciał Pan naprawić niesprawiedliwej notatki w „Cza
sie", która pojawiła się 12-tego, a sztukę grano 4-tego. 
A więc po wyjściu wszystkich recenzji, a nie „Głosu 
Narodu", „Kuriera Lwowskiego" i pauperskiej recen
zji p. Makuszyńskiego (w „Słowie Polskim"). Bo oto 
tylko te trzy pisma uznały za stosowne odmówić mi 
praw pisania na sceny.( ... ) 

„Ich czu;oro" spotkało się z najgorętszą pochwalą 
i podzięką ze strony Zalewskiego w Warszawie, który 
doprawdy podniósł mnie na duchu swoimi słowy. 
A mnie bardzo łatwo zachęcić albo po prostu zgnębić 
i odebrać siły do pisania. ( ... ) 
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U.fam jednak, że Pan inacze j się będzie zapatrywał 
na „Ich czworo" - a głóu:nie chodzi mi o to, aby nie 
widziano u; tej sztuce ludzi głupich, tylko syntezę ich 
głupoty. Mam bou;iem ciasne ramy i w kilku arku
szach nwszę zamknąć całą ludzką duszę. Muszę więc 
wybrać to, co jest jej ekstraktem, i podać w odpowied
niej chwili. To mówi Mandragora w Prologu. Tam się 
mieści w tej króciutkiej przedmowie to, co chciałam 
u:ypowiedzieć w sztuce . ( ... ) 

R.a.z jeszcze polecam Panu moją sztukę - i łączę 

wyrazy szczerej życzliwości i szacunku. 
Zapolska 

Lwów, (ok. 28 XI 1907) 

Wielce S zanowny Panie Redaktorze! 
A zawsze miły kolego! 

W sobotę (30 XI) tedy idę znowu „na szafot" -
u Was (w Krakowie), bo inaczej w naszej miłej oj
czyźnie nazwać nie można chwili, gdy ktoś z pracują
cych umysłowo tę swoją biedną pracę zaprodukowuje 
publicznie. ( .. . ) 

A czekam z biciem serca na rezultat recenzji kra
kowskich, bo od tego zależy, czy mąż mój zrobi tour
nee z „Ich czworgiem", jak przeszłego roku z „Dul
ską", na prowincję. Przyniosło to nam trochę pienię
dzy. Teraz lekarze każą mi jechać, a ja czekam co mi 
da „Ich czworo". I powiedziałam sobie, Pan będzie 
sprawiedliwy i weźmie moją nową sztukę w obronę. 
Zawsze znałam Pana z najuczciwszej strony. Nigdy mi 
Pan nie dokuczył, nie „pastwił" się na tym, co ludzie 
nazywają moim talentem. A wierz mi Pan, że często mi 
już sił brak! ( .. .) 

A więc calą duszą polecam Panu podparcie mej 
sztuki i wierzę, że nie na próżno. Rękę Pana serdecz
nie ściskam. 

Bien votre (bardzo oddana) 
Zapolska 

Konrad Rakowski (1876-1916), dziennikarz, krytyk literacki, 
od 1900 recenzent teatralny „Czasu''. 
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Lwów, 25 XI 1907 

Wielce Szanowny Kolego! 

Przede wszystkim posyłam wycinek z „Dziennika 
(Polskiego") z moją krytyką. Czy możesz ją przedruko
wać bezinteresownie. Nie chcę honorarium. To jedno. 

Drugie - moja sztuka „Ich czworo", którą polecam 
Twemu poczciwemu sercu. Miałam nieszczęście ulec 
prośbom Hellera i dałam ją tu (1ve Lwowie) grać. Na
turalnie, Heller jest źle z dwoma czy trzema krytyka
mi i ci od początku spastwiali się nad wszystkim. Epi
logiem sprawy zajmie się już obecnie Tow(arzystwo) 
Dzien(nikarzy). Więc o tym mówić nie będę. 

Chodzi mi o to, ażebyś Pan podparł mi sztukę, bo 
„Czas" już ząbki szczerzy, nie znając jeszcze sztuki. 
Zalewski nie ma słów pochwały dla „Ich czworga" 
i podziękowań za to, że im tę sztukę powierzyłam. Pro
siłam, aby Solski wręczył Ci recenzje uczciwych kry
tyków, a nie szantażystów. Alfred Wysocki bardzo pię
knie napisał. „Przegląd", „Gazeta Narodowa", „Kraj" 
i inni. Nawet niezasłużenie. Równają mnie z Shawem. 

Ale artyści tu dużo przejaskrawili, dodawali swoje 
ordynarne koncepta, gest i tym sztukę uczynili jas
krawą. (Sądzę, że dobry smak panujący w Krakowie, 
nie pozwoli ze sztuki zrobić ordynarnej farsy). A po
tem przez Was stanęła ,,Dulska", bo gdyby grana była 
najprzód we Lwowie, nigdy nie byłaby się tak wy
grzebała na wierzch. A więc i teraz pamiętajcie, że od 
W as zależy powodzenie na Warszawę i na prowincję 
w Galicji. (. . .) 

Sztuka we Lwowie idzie ciągle, obecna przerwa z po
wodu bólu zębów i opuchnięcia Traszpo. W niedzielę 
idzie znów po raz siódmy. 
Wierzę w Pana szczerość, przyjaźń i sprawiedlitvość. 

Całe moje założenie sztuki mówi w Prologu Mandra
gora. Niech więc drogi Pan przeczyta to przed przed
stawieniem. Wtedy inaczej się sztuki słucha. Tu Pro
log opuszczono. Zdawało się, że smutek wypłynie sam 
ze sztuki. Tymczasem niektórzy krytycy mieli jeszcze 
pełno „Wesołej wdówki" (F. Lehara) w, głowie i spra
tcili mi przykrość. 

A więc proszę ślicznie, proszę wziąć obronę „Ich 
czworga" w swoje ręce. A że wchodzi w „Ich czworo" 
postać stworzona przeze mnie w „Córce Tuśki", to za-
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rzut z tego mogą mi zrobić ludzie o bardzo małej kul
turze literackiej. Autorowi wolno, gdy mu zachodzi 
potrzeba, wziąć jakąś swoją własną postać·. Prawda? 
Czynią tak często autorowie dramatyczni zagraniczni 
i u nas były częste tego przykłady. 

Wyrazy szczerej przyjaźni łączę od siebie i męża. 

Zawsze życzliwa i pełna szacunku 
Zapolska 

Władysław Prokesch (1863-192:3), dziennikarz, krytyk literac
ki, teatralny i muzyczny, od 1886 zwi<c1z:.:my z „Nową Reformą". 

Lwów, 11 XII 1907 

Wielce Szanowny Panie i Kolego! 

Wreszcie dostanę się w Pana ręce. Nie zrób mi Pan 
krzywdy! Ja jestem tak bardzo chora i nerwowa, że 
odczuwam to, co się zdawać może niczym, najboleś
niej. A tak chciałabym jeszcze pisać dla sceny. Dopie
ro teraz zaczynam właściwie pisać, nabieram śmiałoś
ci, znajduję swą drogę. ( ... ) 
Więc weź Pan w swoje ręce moją pracę, a przede 

wszystkim wykaż w swej krytyce, którą wszyscy czy
tać będą, że ci którzy widzą jaskrawość w mych sztu
kach, są w błędzie. To dzieje się dlatego, że ja mam, 
dajmy na to, do wykazania ludzkiej głupoty ciasną 
foremkę ludzką taką i taką, którą muszę wziąć z tego 
albo z tego środowiska. Tymczasem ja daję w tej oso
bie syntezę głupoty kobiecej, a nie typ pewnego indy
widuum. Dlatego to Mandragora (którą wzięłam z zie
mi, a nie z Machiavellego, którego nie czytałam) mówi 
- „to jest synteza ludzkiej głupoty". Ale oni, ci, co 
piszą, nie słuchają albo nie rozumieją. 

A tu jest jeszcze jedna przyczyna, dla której, zdaje 
się że moje sztuki są jaskrawe. Chciałabym, aby Pan 
to podniósł. Oto od 30 lat itd. przyzwyczailiśmy się żyć 
w scenicznej atmosferze niedomówień, półszeptów, za
wieszeń głosu, półcieniów, abażurów, ibseniad, przy
byszewszczad itd. Tymczasem ja przychodzę, zdzieram 
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abażury i każę ludziom mówić jak w życiu, nie mówić 
to d"'iwne" to straszne" i rozmaite „a więc", „to 

~nacz;" itd. '~' i przez to sztuki moje zdają się być 
jaskrawe. Jak kto żył lata całe w półcieniu, to go pełne 
światło razi. Inna rzecz, że aktorzy lwowscy szarżo
wali skandalicznie, a widzę, że i w Krakowie nie unik
nięto pomieszania pojęć głupoty z trywialnością. 

Wszak najlepiej urodzony i wychowany człowiek 
może być głupi, a formy zachowywać do przesady. 
Właśnie to jest w mojej sztuce, że owa Żona jedynie 
w powierzchownych formach widzi człowieka. To za
znacza dość jasno, mówiąc o mężu, że nie jada ryb wi
delcem trzaska drzwiami, dziwiąc się, że mówią, iż 
źle chdwa dziecko, gdy każe mu się kłaniać z prawej 
nogi i uśmiechać odpowiadając. Żona winna mieć wie
deńską Keckheit (śmiałość), którą mają Galicjanki, ale 
nie ma być ordynarną. Pralnia chemiczna to jest sklep 
jak co innego i taka panna jest wychowana na pen
sji itd. ( ... ) 
Największą pochwałą było dla mnie, gdy napisano 

mi z Krakowa, że sztuka czyni dziwne, prawie bolące 
wrażenie. Chciałam tego i dlatego dałam Prolog i Epi
log. Tam zawiera się to, co pragnęłam dać w sztuce. 

I proszę! proszę! być dla mnie łagodnym. Niech Pan 
pamięta, że ja walczę ciężko z zupełnym brakiem sił 
i że to co z siebie daję, to lekarze moi wyjść nie mogą 
z podziwu. Tacy jesteście łagodni względem niekt~
rych autorów. Niech i dla mnie się dobre słowo znaJ
dzie. A Pan - to całe pow odzenie sztuki, gdy byłam 
krytykiem zajmowałam takie miejsce i zawsze pamię
tałam o tym! 
Rękę Pana serdecznie ściskam i raz jeszcze proszę 

być dobrym. 
Najżyczliwsza 

Zapolska 

Władysław Rabski (1865-1925), pisarz, publicysta, krytyk lite
racki i teatralny, w 1894-96 redaktor „Przeglądu Poznańskie
go ", od 1897 związany głównie z „Kurierem Warszawskim". 

Listy Gabrieli Zapolskiej, 
Linowska. 
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OLGA HAAK 
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NOWE PRZYGODY KOTA W BUTACH 

Julian Tuwim 
.ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU 

Siergiej Michałkow 
BAŁAŁAJKIN I SPÓŁKA 

Błaga Dimitrowa 
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RASUŁ Z AUŁU CADA 
(monodram) 

Akos Kertesz 
WDOWY 

W przygotowaniu: 

Stanisław Tym 
JAJA JAK BERETY 
(tytui roboczy) 
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