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s /użyć za zwierciadło naturze J 

pokazywać cnocie własne jej ry.ry, 
złości żywy jej obraz, a światu 
z duchowi wieku postać ich i piętno. 

W. Shakespeare 

Premiera: 28 I 1992 

Dyrektor Naczelny z Arrysryczny 
Tadeusz Bradecki 

Par,yż, 29 I V 1891 

( ... ) Źel!yi "J) J1Jiedzial, _;ak 111i niesporo robii reporterską 

klejonkę. Dobrze to zat1111ażo110 na .1ed11y"' z wieczoróll' 11 pp. 
Krako11•rfo•, że ja dla artyzm11 przekręcać hędę po pros/11 fakla, 
aby bylJ lad11iejsze. Tak 111i się d11sza 1v_y1J11ra prijk nad hrzf.!!.. 
Sekll!m~y teraz na 11Jios11ę i po pros/11 opisai 1v .dorim ktrirm hulll!ar 
11adrzecz11x ~-- ie.I pisz k roniki. 111ó11 1 ię sohie , za;111111 się l11dź111i, 

zoslall' slo1ice i cienie /la bok11! 
/ Ich! Pan każe, .dt(f!.l1 11111si! 
Pan le,azale..',ja sl11cha111 . . -'-1/e H~.1~ ll'idzi, że 111i się serce .rciska. Co 

n'ięcq, ci,Le.le slyszę następujące zd1111ia. Jak Pani możesz się 

zt1;111011•t1t' taką prt1cą! To nie dla Pt111i ! Taki opis Elys1;1' albo 
i'vli-Cc1re111e - Io J!,odne Pani. Dlaczego l-Wi.flicki poz ll'ala si(' Pani 

111amo1vt1/? Ja 111ó1vię, to;a tak chcę! Ale pozll'ól 111i Pan chociaż 
dać .1ed11ą kronikę 111 ie się cz 11 ą res111t1e jaktó11' z miesiąca, 
11 dmgą opisoll'<t. C11/ą silą ll')'rohila111 sobie a11diemję 11 Zoli. 
Przecież lf.f!..O 11; „Kronice" po111ie.i'cić 11it mo,gę. Będę na Grand 

Prix. To 11•y111,~ga o.rolme,go n01/"az11. 1\rfó; zlot)'. 111ri; dro,gi Panie! 
Da; 111i ;edm list dla siebie sa111e1, poz ll'ril 111i 111aio111ać, nie j(1k()' 

1w/01vać! (. .. ) 
Cahriela Zapolska do A da111a lf/iś/ickie,e.o 

ATR :: RDZ· 
:: :: MAITOSCI 
„Dependance Bristol"' 

Oryg. Parfsiana Ensemble. Viol et We
gner, Franz Amon, Siostry Andratty, 
Angiele Nadclla i t. p. - - 3 farsy. 

Począiek o 8 wieczó'1" 



Chótmm1e11f-d11-Fao11, 2 V ff 1894 

( „. ) M(i/})isz 111i o roz111o;11 hmj11.1 . · 1, !:loże 111rJj h.od!llllJ ' toć 011 
od cztrrech lat pustępu;c;ak rak 11aprz1;d. Malli praJJJie 11'.rzptkie 
pisJ11a ( JJJ nich hr11vie111 odz11•ierciedla się Óll' postęp pm111e,~u 

spoleczC1istll'a), 111a111 teraz ha rdzo dużo ksiqżek i nt11 ·iera111 
szn-oko z podzi11,11 oczy . Co -~)· 111i pra111isz o postępie? To plei1i, 
buta, .~lupota, zaroz11111ialość, pycha JV.friekla . Oh/11dna mora/110H, 
za1j·ka11/e oczÓ11• i mzóJli I/a ll'S{)'Slko, (() Ś11 1 i1•że i 11on•e , tfęcie Jl' JJ/'ą 

l/J)'SOkq ll!Ora/110.rĆ, li' zro· HT11ie11ie i pqjęcie idealll , ohrz11ca11ie 
blotell! te,~o, co jeszcze biota 11ic 111a li ' sohie , slo1nJ11, ro.1' 
przechodzące~~u 111 o,góle ludzkie pojrcie . Przeczy /a; „Echo M11z;·
cz11e" oherm, li 111 J1ilJI dramat hp~~()/l({ i f! OJJJiedz. li/i, czy 
spolecze1ist1J'o, które 111()że kierpil'I: taką redakcjt pis1J1a po
.fo 1ięco111:go szl11ce, 111u,g/o u· przerią_i!,11 lal 4 pos1111qć się lak bardzo 

naprzrid. 
[f/ jesieni z pm1110.frią prz)l/adę do kraj11, i to na d11;a 1111esiące. 

Ucieka/ hcdę, ho smród !tj zg11i!iz 11J' IJJ )'Pfdzi !linie CZJ'll/ pręd~'.i/. 
A lol' ten JJJrzód pelen cnót szlacherkirh, jakim ;es! nasz /11l:.Y 
kraik, p(l}l'i1111i rozćn1iartOll'aĆ jeszcze hardziej i /l_')'t[pić do 
szrzęt11 . 

Przez le cztery lata !11/aj /l(JllCZ)'le111 się czm', lll)l.fieć, patrzeć Ila 
.i'JJJia/, szt11k[, e//'o/11cjf spo/ecz11ą . dążmia i ce/e istnienia, slOJJJWI 
stalam się czlon1iekioll! zym l:)'lalll poprzed11io? MaszJ"tą 

hezrozt111111q, pchaną ll'olą 11•iatrr)n• i ll'Olq 111oich 1v)'daJ11cÓ1JJ. 

Dzi.f tele,~ra111ami zakazalam dalrzego dmk11 „Janki", J!,dyż 

postępoil'e spolecze1isl11•0 do spólki z rmz 11rq szc1rpalo 111i po11 • idć 

11a strzępy, JV)'kreHa;ąc to, co m11ie pracy. tmdu ilęcze11it1 

11· .filozoficzr0·ch i eko110111iczi!yrh dzielach kosztowa/o pod 
pozore!ll, że .1esl za d!J.w1 i zastępowano 111i cale rozmony 
frazese111: „ ! tak rozma11•icdi dalej." 
l3yli d11mia111i, ji11Jze11szt1111i, uh/11d11ika111i1 pozos!t1/i ni111i nadal 
Ple.fi/ !]•!ko prZJ·rosla im J1Jięce; do <~rzhietó111, ktdre 11t11nt k1111! 

11:yJ;rosto/J/aĆ nie potra/i. Przazytcy .r I 11di11111 pa11a Choi1iskie,~o 

„ 1\·a schylk11 n•ieku ", Jl'l'Ź stronicę, n· ktrir~j ten pies 11av·n•a m11ie 
„sa111icą ohlizfl;ącq się rozkosznie po 11apisa11i11 hezemist111a" . . rie , 

nie! 7)siqc razJ' nic, 11ie tracę siedząc t111aj! Przy;adę , zrohię 

notatki do „Perpet11111 mobile" i odjadę, poJ11rócę tulcij, gdzie lll711'et 
li' g111a//C/ch, rozho;ach , 111ort!ers/111ach jest peJ/l/la strona artyslycz
ila, jest te1J1perament, jest k re11•, jest ply11ięcic naprzód. C!11vilami 
fni mi się, że ;estcJll z11111szo11a mieszka.' 1v krqp1. SJ1111tek 1J111ie 

agamia, serce mi się .i'ci.rka i J!,dJ' się ob11dzę, zdaje JtJi się, że się na 

1101110 11a .rwiat 11arodzilc11J1. ( .. .) 

RA 

Gabriela Zapolska do Stefana La111J1siell'irza 

Firma liolcndcrska poszukuje agen
tów Jo rozpo\\'szcch111ania łatwe~o do 

zbytu artykułu. Zarobek zapowiada się 
nawet ula osób m11icj sprytnych i nie 

spccyalistów co najmniej na ios 
6000 do 8000 koron rocznie. 

Olcrty prosimy adresować : Winler
ling Co, Rotterdam, Holland (sub. C. 127). 

To senzacyjny wynalazek do .co
dziennego utytku. 

X 
To patentowany spinacz zasl(
pujący sznurowadla do obuwia. 
Oszczędza czas nerwy i pieniądze. 
To ozdobakatdego dtenlelmena. 
Utywając RAX ubierasz obuwie 
bez siraty czasu i wysiłku . 

To je1norazowy wydatek na ca
ly okres utywania pary obuwia. 



Kraków, 20 X I 1898 

( ... ) Że/~yś iviedzial, co się auloró1JJ patriotycznych 11a1J1110ŻJ•lo! Jak 
robact1va. Pan Ronikier, pan R] dei. / I jakże - 11'.rzptko. I p. 
l·f/'.)1spia1iski. Jakja maipiarsl111a nienawidzę. Jakie Io pod/e,jakie 
to 111strętne. Zniechęcili mnie do pisania „.Sjberii". I pan Ronikier 
bezczelnie zatyt11!owal: „Rok 63"! Co o ty" 111J1Hisz? O! jaka/a 
jestem zmęczona i chora! Jak;a ~Y!!I chciala 11mrzeć. Jak mnie to 
JJISZ)'S !ko t111dzi! (. '. ) 

Cabrida Zapolska do L11du1ik„1 Szczepańskie,r!,o 

Lj POSADY? 

·Prawnik z praktyką biu
rową poszukuje zajęcia. 
Poste restante „Pedant", 
Lwów. 2078 

Spólnik z wkładem 
2000 do 4000 koron 
poszukiwany do interesu 
pewnego. Wiadomość Dom 
dla handlu, przemysłu i 
rolnictwa we Lwowie, ul. 
Grodzickich 9. · '2<119 

PoazukuJe alt guwcr
nautki I bony izraelitki 
z francuskJem Ji;zykłem I 
fortep~nem. Warunki bar
dzo korzystne. Parobcy to
na eł I kawitlerowic I dziew
czi;ta zaraz umieszczeni 
zostaną. Zgłoszenia Biuro 
Sokolowskiego, Ossollń
sklch 15, parter na lewo. 

2081 

Uczy gry na fortepianie I 
metodą Lesietyckiego, ró- I 
wnież akompaniuje do I 
śpiewu i gry na skrzypcach ! 
Mnrya Białoskórska, ulica 
Mała I. 2 (l'bczna Łyc'za
kowska). 

Pannę do krawieczyzny 
przyjmę na stałe zaraz 
i panienkę do nauki. Ry
nek I. 2·1, I. piętro, drzwi 
Nr. 4. 2053 

Technik poszukuje ·po
południowego zajęcia biu
rowego lu() lekcyi, udziela 
również konwcrsacyi nie
mieckiej, nat1ki rysunków 
odn;cznych. Łask. zgło
sze11ia pod „Zajęcie" do 
AJministracyi Gońca. 

Agentów rutynowanych 
fachowców, połrzeha do 
przyjmowania z:imówi:!i'1 
na bardzo pokupne nowo
ści (artykuły religijne). -
Wszelkie ułatwienia w pra
cy zapewnione. Wymag1-

Panna z kaucyą 400 K na"1uala kaucya za wzory. 
po3zukuje posady w sicie - ' Zgłoszenia listowne p;zyj-

Eie. J. B. Poste-restante 
1 

mi.tjc: Łączyński, Lwów, 
wów. ~15 j _L_c_o_n_a_s_a_p_i_e1_1y_1_s_._2_0_1_2_ 

• 

LJ/lóJI', III 1905 

(. „) Pan f/{l}})e/ nie JJJiesz, ile JJ]JJ'Zlo zle,f!,O }/) llllSZJ'tll ŻJ'Cfll 1vlaI11ie 
z tego, że Pall /!y/d cią,gle' tym szt)'/llll)'IJI' ohraża;ą~)'IJI się Pane!JI 
na 111iZJ1cie, a 11ie 111ęże1J1-ar1J1stq. Och! ileż 0•/o lepiej, "-W!J'bJ1..' Pa11 
się ze 11111q szczerze poklócil, na111y111y.flal, tak jak to byJ/!a 
JJ!szędzie , 11c11vel 11a pa111!Jąo•ch divo rach - a pote111 111ycalou•al. -'I ft 
Pan zimno od czas11 do czas11 rz11cilei jakąś ironię, ja na nią 

odparlam, i to nie rylo życie, to nie hj•lo 111alże1ist1JJ0 arlj'st_)'czne 
to l?J•lo dJ110/e jllistrÓ11', kolt1111ó11' J!,romadząqch sobie n1 sercach 

polJJo!i 11rav· i jad. Tak jak ten szl)1J1111)! ko/J1ierv1k , który 
kladziesz od rana, tak otacza!e.f się szt,Jl}}Jl10Ścią i chlode111, zamiast 
IJJziqć się za lhj1 llJ'k/11cić jak 111ąż i żo11a' a potem pa.1'ć .rohii: 
111 o/jęcia, pokochać się, i darou•a/ sobie ll!"aZJ'· Cale ŻJ1rie Pa11 się 

ohrażald. Zau 1sze Io na siostrę, lo na !!lalkę, to 11a rodzinę, 
i lliSZJ'SIJI lr~J' tak sa1110. I przyz11:yczaild się Pan do tego. I potem 
to ll'llios/ei Jl ' dom, zapomina;ąc, że llliędZJ' żonq i 111ęże111 obrazy 
nie IJ/a. To hj!/o bardzo d11żo zlego. Kto 1JJie, może prZJ1CZJ'lla 
111 s Z.J' s t k i e g o. (. .. ) 

Gabriela Zapolska do Stanislmva Janoivskiego 

Bóle reumatyczne, lumbago, ischias 

oraz wszelkie nerwobóle koi szybko 

SAPOM ENTHOL MATU LI 
Nr. rej 327. 

Oo nabycia wa wiu.ystkich aptekach 

E. MATULA, Kraków, Helclów 17, 
Fabryka środków lecz niczych 



LJ11ó111 , 25 XI 1907 

(. .. ) A1iale111 nit,szczęioe 11/ec p ro.ibo111 I fellffa i d,t!a111 „Ich 

czmoro" tli <~rać. Naturalnie, I lellerjes/ ~le z. dJl'O!J/a rzy trzema 
k~)ll)'ka111i i ri od poczqlk11 spasl1viali się nad 111sZJ•Slkim. 
t:pilogie111 spralll)' zaj111ie się już obemie „ "r11Mrzrst1vo Vzim
nik.tlrZJ'· l/7ięc o f.y111 i 111ri1vić nie będę . 

Chodzi llli o to, ażehy.1' Pan podparl llli szl11kę, bo „Czas" p1ż. 
ząbki szczerZJ', 11ie z11a;ąc j11szrze szt71ki. 7,alewrki nie Jl/a s!rill' 
poch1JJa(J1 dla „Ich cz1voro" i podzięko1l'mi za Io, że i111 tę sz111kę 

pmvierZJ'latl!. Prosi/am , ahy Solski /l'rfCzal Ci recenzje 11czcin:yrh 
kr)'l)!kó1J1, a nie .rza11laŻJ•sló11; . Alji·ed Wy.[l)cki hardzo pięknie 
napisal, „Prz~gląd", „Gazela Narodo//!a", „Kraj" i i1111i. l awet 
niezaslużenie. Kó11111ają !linie z Shan•e111. 
,-1/e arJ:p'ci 111 dużo prz~jaskra/l)ili, dodawali s/lloje ordynarne 
koncepta, ges{y i (Jim szt11kę 11rzy11ilijaskrmvą. Sądzę, że dolny 
smak, panujący }// Krakon•ie, nic pozn1oli ze .rzt11ki zrohić 

ordynarnej far~y. (. .. )pamiętajcie, że od Was zależ>' po1vodze11ie 
na Warszmvę i na prmvincję 111 Galiiji. 
Jesfe/11 bardzo z11iechęcona i pon·iedziala111 sohie, że przestanę pism' 
dla See!!)', jeże/i mam s/11Ż)1Ć za ce/ zalat111ia11ia jakich.{ OSObis{Ych 
animozji takich MakmZJ'ńsJ..cich 11 1e L1Po111ie. 
Sz!uka 1n L1])011•ie idz.ie riąy/e, obcma przern•a z powodu bó/11 

zęhó//! i op11ch11ięcia Trapszo. IW niedzielę idzie znowu po raz 
.r i ód my. Wierzę li' Pana szrzero.fć, przyjaź1i i sprmt1ied/i1vo.fć. 

(. . .) Tu ProlOJ!, opuszczono. Zda11Yt!o się, że s111ulek IVJ'P61/1ie sa111 

ze szt11ki. Ty111cza.rem niektórzy krJ•tyry 111idi jeszcze pelno 

„ IVesolej J//dón1ki " 11> "~Iowie i spra111ili 111i przykro.fr'. A więc 

proszę ślicznie, proszr ll'ziąć 11 · ohronr „cz1vor~e,a" 111 sll'oje re ce . 

Gabriela Zapol.rk.a do IV/adplall'a Prokescba 

Repertuar teatru miejskie~o (pod dy 4 

rekcyą Ludwika Hellera). 

W poniedzi:1łek po raz 4-ty „Ich czwo
ro", tragedya ludzi głupich w 3-ch aktach, 
przez Gabryelę Zapolską. 

• 

Teatralne szakale. 
(Z powodu .Ich czworo" G. Zapolskiej). 

Sżczegótvwo ch::dem się zająć oso
bą pa~a Makuszyńskiego. Ale - przyznaję 
ze wstydem - pan Makuszyński zręcznym 
manewrem zamknął mi usta i wytrąc i ł 
pióro z ręki. Oto wczoraj redakcya Oo1i:::a 
Polskiego otrzymała od p. Gabryeli Zapol
skiej następujący list: 

„Szanowna Redakcyo ! 
„Proszę serdecznie, jeźii to możliwe, 

„z<iniechać zapowiedzL:inych dalszych arty
j{ułów p. t. "Teatralne sz::.k.:tle". Otrzy
.rnałam bowiem w tej chwili list od pana. 
„Makuszyńskiego, w którym mi donosi, 
.że w razie napaści na jego osobę będzie 
„zmuszony dać odpowiedi, w którą wcią
,.anłe i moj~ osobę w sposób dla mnie 
.~y. ja jestem tak chorą i moje ner
„ wy s~ w takim rozstroju, że przejścia 
„łeiO rodzaju stałyby s i ę dla mnie zabój-
11czemi. Więc proszę, bardzo proszę oszczę-
11dzać pana Makuszyilskiego, a je il i .· to 
„być niemote, to przynajmniej zechciejcie 
„Panowie polemikę tę odlotyć na później". 

„Łąqę wyrazy poważania 
Gabryela Zapolska. 

"' 
List, jaki p. Makuszyński do p. Za

polskiej napisał jest niczem wi<;cej, jak 
tylko groźbą oskandalizowan ia jej osoby 
na wypadek ukazania się dalszych artyku
łów w Gońcu o nim. 

Wzgląd na stan zdrowia p. Zapolskiej, 
która rzeczywiście potrzebuje przedewszy5t
kiem spokoju ducha, Zl\ ·ewala nas do za
dość uczynienia jej prośb ie , i do wstr.ly
mania dalszych artykułów na ten temat. 

P. Maku~zyńskiemu i tym razem sz:in-
taż się udał. St. B. 



z TEATRU LwOwSKIEGO. 
, leli c::ivo„o• tragcdya ludzi głupich \\' :l·:1ktach, napisnl.i Gabrycln 

Zapolska. - Rccenzya po rc ~cnzy:u:h). 

Pisząc ostatni o nowem dziele p. Zapolskiej mia
łem sposobność przeczytać przedtem wicie krytyk i roz
mawiać z przedstawicielami publicrności . Dlatego musia
łem się całą silą bronić pewnym, narzuconym z góry 
sądom, a chyba nie potrzebuję dodawać, jak wiele de
cyduje w sądach o sztuce, pewna narzucona z góry su
gestya. Na dowód niech posłuży rozmowa, jaka miała 

_ miejsce na premierze p. Zapolskiej mię<lzy dwoma 111lo
dy111i recenzentami, 

R c c e n z c n t I. No cóż kolego? świ1"1stwo„. 

Re ce n z c n t li. Wiecie, a nmie się sztuka o_Q"rnin· 
nic podoba. 

I? e ce 11 z c 11 t I. Tak... właściwie to 11ie jest rz..:cz 
tak bardzo zla„. (J\11t~ntyczne). 

Niepomyślnymi dla p. Zapolskiej hyly dwa fakty. 
Po pierwsze nadzwyczajne powodzenie p. Dulskiej, które 

jest jeszcze świeże i musiało nieco przyćmić wrażenie 
następnej sztuki, po drugie, puszczenie pracy na pierwszy 
ogień we Lwowie, gdzie padło już tyle sztuk pierwszo
r::.~dnej wartości. („ W małym domku" „Candida" i t. d.) 

Zapewne, że w nich czworo" dopatrzeć się można 
pewnych usterek, pewnych niedociągnień, lecz giną 
one wobec pierwszorzędnych zalet sztuld, wobec tych 
świetnych, drgających życiem, mistrzowsko podpatrzo
nych typów, wobec tego dyalogu, który skrzy się wer
wą, życiem, wesołością i tążyzną literacką. A że Zapol 
ska nie okrywa si<; płaszczykiem mieszczańskiej moral!
ności, że daje życic takie, jakiem ono jest w istocie, 
dlatego wychodzą szczegóły niektóre jaskrawie - ale 
w tern właśnie mieści się cala ich świeżość - i ich 
szczery koloryt. 

A jednak wesołość Zapolskiej daleką jest od forsy. 
Jest to rustota „ wesoła i dlatego właśnie smutna". 

{ 

! 

Czuje się, że w tych ptasich mózgach bohaterów z „Ich 
czworo tłucze się przecież adzieś na dnie dusza, tylJ,o „ h • 

taka mizerna, nierozbudzona, przyziemna„ Swieży, m!o-
dy, niezwykły talent Zapolskiej jest jak blyska\\'ica.„ 
nigdy nic wiadomo, gdz ie uderzy i jaki sz mat życia 

rozświetli„. Błyskawica rnzi oczy idących dolem„. Słowa 
najwyższego uznania nakż;\ si~ artystom naszego tea
tru, którzy aż clo najdrobniejszej roli grali po mi
strzowsku i l\\'(>rzyli cnsaml>I prawdzi"·ic artystyczny 
i tak pi(;kiiy, jal\i~go da\1 no nie oglą<Ltliśmy na naszej 

scenic. Teatr na d\\'U pi cnl'szycli przcdstawicniacli livl 
wysprzcth11y. ff. L:/!if'1~d"'ll'"''1 . 



Nr .ez. 108 Nr porz. 4.345 

TEATR 
Nowo.iić! 

\V Sobotę dnia 30 Listopada 1907 r. 

T ragdya ludzi gł1pich w 3 akiach z prol1gl11n i epilogiem Cabryeli Za,111ki1j· Jmwskiej. 
os <J ny , 

- ··•iff'if."*-""--

Roz pocznie: PRt1L()G - zakończv: EPILOG _, 
OSORY: 

Mandragora P Węgrz~· n J. 

Początelc o goc.lzinic '2" - J~onicc pr7..ecl A*O<-łziru.\. JO. 

CE:\Y :\llE.ISC ZWYCZA.l!':E. 
( l.::ur~l· • 11 ·11.1:11. w 6 oir1. nt-J . ł\1 1:. 

h:rl.l'.P.l•I n;1 p1HIN/t' .. .. • • 

l\ru·ml~· nn l1alk1111ir. I · !17.ł'i1t;n 11ii;tn1 
w l' ll" r«'lt~m r1~1ic ... 

• w 11.1~! •_J>u .vrl 1 r1·~1hr l1 . . 
!1.11.r wl,.' Il-' 1,~ll,<1lli,• 11 -„it';;P J• io:ll'" 

W 1111'1 1' "'.\HI lt •;•I Lil! .. . . 
\Y ua,~·:i.uyrh l"1.lt- r r1·h r 11:1l„ 1·b 

:1·-.,._ 

f;alrr1• w pi· ·r"v.v1n ri.~~if\ Kur. t ·
" 011'11f<;J111y1 · łi r11:dfl r h na prOl!-l 
1ccoy gr1q1n 1: i JJ . • . • • -·60 

f:•l~rya w l11lC:t.nyrh r11 · 1łn rh , 
~r u p l'\ Hi I . . - ·1j() 

(; 1tłe r n' t~v „1 ·,· 1n· 1 11t. )'lq;:;.1j~ · · a 
;.:ru"p• .--1. i Jo' - • -·.tu 

WIERZCHNIE OKRYCIA, KAPELUSZE, LASKI, PARASOLE - NALEŻY ZOSTAWIAĆ W GARDEROBIE. 

llllfy wmloilj a~a! •1!11 w Katie Zam&wlen r. A. Grlgan, Rynek gl. (Hotel Drnddskl), , w dnl1 'rzd1t1wl11l• w lul1 lalr.iłi111 

W 11ic1łEielę pnpotu(l11itl 1i J.(niliinic :1 11 Zahrly aulomobllls1a''. krutod1wiln w ;; aktiu· li Ku rl:i K r<1.atu. 

Ceny mlel•c znltone do połowy. 

Wieci.6r o gculzinir.. 7 
0

lch czworo0
, tr;1g1·dyu lu1łzi gl11pid1 w :1 aktotrh C:. Z•pol„kit!j·Janow1tkir.j . 

L J1Jó/}), 11 Xll 1907 

( .. .) ci, którzy J11idzą jask r (/}/! o .f ć /l i mych sztuk.ac/;, są 
1v blędzie. To dzie;e się d/ale,~o, że ja 111c1111, daj!ll)' na Io, do 
1vyko11a11ia ludzkie; l/llpocie ciasną forem kr llldzk.ą taką i laką . 
którą !lmszę 111ziąć z le,go albo z leLgo .frodomiska . Tymczasem ja 
daję 111 lej osobie S) ' n I e z ę ,glupoty kobiecej, a nie typ pm111e.go 
i11dy1Pidt1!11. /)/ate,go Io Ma11rlra.gora ( ktorą }/)zi~/a!JI z ziemi, {/ nie 
z Mac/Jia])!e/le.~o, klórego nie CZJ'fa/aw ) mówi jo jest .IJll71eza 
ludzkiej ,g!upolf'. Ale oni, ci .. co piszą, nie s/11cha;ą a/ho 11ie 

roz1111111yą . 

A tujestjeszcze Jedna przyczyna, dla klóre;, zdaje się , że JJ1We 
szl11ki są j {/ J k r a )]J (! . Chcialah)'lll , ab)' Pan Io podnirisl. Oto od 
lat JO itd. przJ•zwyczaili.fN~y sir żyć 11' scenicznej almus(aze 
niedomówień , pólszeptó}/), za11'iesze1! ,gloSll, pólciwió}/), t1baż11rÓll', 
ibseniad, prZJ1f~ysze1vszrzad itd. 7) mcz.asem )li prZ)rchodz,ę, zdzie
ram abażtti:y i każe l!idzi.0111 mó1J1ii' jak n1 życiu, 11ie 111ó11 1ić „Io 
dziw110", „Io straszno" i rozJJ1aile „a Ji!ięc?", „to z11aczy" itd. 

t przez lo szt 11ki IJIOje zdą;ą się /J)'Ć j l1 Skra iJJ /! . j ak kto żr/ 
lata cale )Jl pólcie11i.t1, to go pe!11e .fu1iat!o razi. fona rzecz, że 
aktorzy bvO//JSC)' szarżo/JJali sk.a11dalicz11ie' a /}Jidzę' że i 11' Krako
JJJie nie 1111ik11ięto po1J1ieszania pąjrć y/11poty z. fl])]Jial110J'cią . 
~l?rzak najlepiej 11rodzot!)' i n~ychon•any czlowiek może h]ć gl11pi, 
afomo1 zachoivać do przesady. Widnie to jest 11 1 mojej sztuce, że 
OJJJCI 7, O Il a jedynie li! po11!terzrho11 1/!)'c/J forJJ1ac/J }/)tdzi cz/olJ'ieka. 
(. .. ) NąjJJ!iększą poc!JJJJalą !~}·Io dla mnie, gd_y napi.rano mi 
z. Kmkmva, że szl11ka czyni dziwne, pra111ie bolące 11 rrc1że11ie . 
Chciala111 te,go i dlate,f!.O da/am Prolog i hpilo.f!.. Ta!ll zail'iera się 
to' co pragnę/em dać li' sztuce.(. .. ) 

Gabriela Zapolska do lfl'larfxrlau1a Rahskii:~o 



Ja Anna · Csillag 
· z moim olbrzymim, 185 oenłymetr6w 
długim warkoczem rusałki, posiadam 
takowy dzięki 14-to mleslęoznemu uty. 
waniu mojej pomady własnego wyna
lazku. Pomada moja uznaną jest za 
jedyny środek pielc;gnowanla włosów, 
przyśpieszenia Ich porostu, wzmacnia
nia cebulek. Wywołuje u panów pełną, 
silną brodę I nadaje po krótkiem uty
waniu włosom na głowie i brodzie po
łysk naturalny i chroni je od przed
wczesnego !liwienia do pożnej sta
rości. Żaden środek dla porostu wło
sów nie jest tak skutecznym, jak moja 
pom <l.da, kt óra też slnsznie cieszy si~ 
światową sławą. Panowie i Panie prze
konają się, że już po jednorazowem 
użyciu Csilł;ig p o m a dy, wypadania 
włosów ustaj e i okazuje się ponowny 
porost. Skute cznoś ć jej, świadectwem 
są tysiące z całego świata wpływają
cych pism uznania. Cena puszki I, 2, 3 
I 5 zł. Codzienna wysyłka pocztą po 
natlcsl;:miu lub za pobraniem należy· 
tości. Wysyła wprost fabryka na cały 
świat, do k ąd n al eży adresować ·wszel-

kie zl ecenia. (22) 
Anna Csillag, Wiedeń, I., Graben 118. 
jedyny skład wysyłkowy we Lwowie: 

Apteka pod srebrnym orłem 

H. RUBLA ~~~~~~e~~ 

Ln;ÓJll, ok. 1909 

(. .. ) Widzi Pa11, sztuka to nie jest ohręhimie t11zina c!J11stek do 

nosa. Ja nie 111ie111, kierl_y ja jq będę 1110,gla napisać.(. . .) Sie 
pisala111 d11'a lt1lt1 ijed11eJ!,O 1_}~1!,0dnia, będąc ciężko chorą, 11t1pi.ra/,w1 
„011/ską". „Tc1111tep,o' ' 11apisalam nagle 111 t_ydzie1i. Ja 11iejestw1 
sz!ttkorób. Ja llC~f!..fC, /Jtespodz ieJJJallie, JIJ tmh_cie /laprz_ykfarf 
1w;hana/11iqj.rzej rozmolJJ )I a/ho A",OllSU!tmji z dohtorem I sta;r rl{'ha 

i zaCZJ'lla!J/ J/J /l!J~)'śle JJJidzieć s ce Il ę i na niej chodzące Pl!..llt]' ze 
11 •.rzrrtkich polrkich tet1lrr!JJJ. Często dopożJ1czc1111 i z fra11mshirh . 
I oto p1ż 1JJie111, że będę pisać. .rlle ja nie n1ie;11, kiedy to 

przJ'Jdzie i ja żadnego prZJ·11111m nie 1110<1!.,ę 1t1ieć 1w k.ark11, ho coś się 
lm11t11je /1 1tedy JJ'e 11111ie, jak.aś rozpacz, zloH IJlllie O,f!..Clrllftl, ; li ie 
b ę d ę 111 s t a 11 i e Il i c ro b i ć . (. „) 

Gabriela Zapolska do .Józefa Kotarhi1iskie_l!,o 

Kapelusze 
Cylindry 

Uor qlin i.!. ł-' i sch len , tl Uckl.l i im1)rh 1
11.>blo> "'"" . Srn•~. 1 c~'~' >~" 

---------' fa bry k poll.'C.l 

W Kłt,\KOWff 

111 SI 'tll ~•Jlł'l.,1 

I .t 1'1011d S..1._., Zdzisław Zdanowicz W KRA K O \li' I 

W 51.ur o~ l. J 
I .I tr„1 1!f $.b~ 1 



Ni\JWIĘKSZY I NAJTi\.~SZY 

DOM H~NDLOWY 
W KRi\KOWIE 

FLORJJ\.ŃSKJ\. L. 9. THE KRISCHER 
poleca w olbrzymim \Vyborzc ma~zyny, w Uzki i ł ól.cc zk;i dzic ci~cc , rowery 

ramofo11r oraz olbrzymi w ybOr przc s zlo 10.000 pl}'t n .1piowszrch 
g Centrala la ta rek ki e szonkowych, ba tl'r yj i J11udÓ\\'~k 

ILWWW• ifiMffllłłCb"fiSi '"• 

Najstarszy w· Galicyl, 50 
l:tt istniejący 

MRGAZYN fu1EBLI 
pod firmą: 

CHAIM JUDA CZYSZ 
następca 

- BARUCH CZVSZ -
Lwów, ul. Skarbkowska 3; 
i 'Plac Gołuchowskich 2, 
róg ulicy Karola Ludwika 
naprzeciw bocznego 
wchodu teatru miej
skiego, z:ikupił okolh:zno
ściowo wielki transport 

I łóżek żelaznych i mo5ię
I żnych i sprzedaje takowe 

1 

bajecznie tanio. 

\ 'J'S!'R'P•htifiE w rrcł""'Si"DI 

HAYA 
=PUDER= 
antls~ptyczny, przez po• 
wagi lekorakle poleaany, 
Jeat najlepa21'm pr•czklena 
do z••JllJ•nnla dla al•••• 
wl111 I dzleel, Prawdziwy 
t11ko z m. 00połrzno46". 
Cea• pudełka 70 b•lerą. 

••'11" q <1 Oó 

I) 

HAYA 
=MYDŁO= 
hygieaiczn• jest ••Jl„ 
pnym mydłem do mycia 
dzieci. Sporz'ldzan• z „„. 
d•ll••tal•J•:ąob m•terya• 
ł6w, oll11owlallo ••lwllb,... 
daleJazym wymo•om hy· 
•l••J'· eo- pułlełlul 70 „. 

\\ 
RESTAURACJA 

„WEISSBR~T" KRA KOW 
UL. STA RO W ISL NA 26. 

SPECJ ALNOśC 

Karp poż y do>,.., sku 

Lolt•I QIWM!y do 1od:.1 2. t.i:1 .... «o-, 

P <·l ~c• •m.ac1 nt oh111dt 
!m t n u 1 .a la k.-uli"f l·d CtJo l!.'. • 

k oh~ 1 e ro ce.111ad• b ..1r d r„ 

ftrl V\ t i; pn ~ch 



································································································································: 
GRODZKA 13 

ooo 

TELEFON 43. 

ooo 

FUTRA 
Płaszcze 
: angielskie : 

:: ZIMOWE :: 
KOSTYUMY 

Najnowsze 
brokaty na suknie 

ooo 

Własne :pracownie. 
ooo 

Korzystna 
wymiana rubli. 

··························· 

KRAKÓW. 

.:: 

1.==································;~:; ;;;:;:: ···;7··~~:ii''"1"9i"i""'" 

Do11,icdziala111 się od p{//1i I30,~da1iskie;, 

że 111ó11•ile.i do niej , i~:.;a dostala111{tilro 
od adll'okata Raahey,o z lr'i1111ik. 
/'.e z~rozą i ll 'SIJ'de111 , ale za Ciebie , 
sl11c/Jam {Yc/J s!óJl'.1 1"11tro k 11pilalll llCI 

ra()' 11 Czopp(/ za 500 koro11 i place je 

po 50 koron 111iesięcz11ie, ho ciężko 111i 

teraz. To 111ożesz sprmFdzii. 
Robisz 111i llJ'111ó11·ki, :Ce ja ciebie czer-
11if, ale cóż to/est li' porrill'l/Clllill z /)'Ili, 

co ·1 ) o 11111ie rozy,laszasz! Rohisz 11111ic 
prostyt11tkq, 11lrZJ'll!a11kq czJ.Ją.f. ,zr Io 
trm•arzys/11'0, 111 któ1J111 si{' ohraca.rz, 
tak dziala 11a Ciehie , że tracisz 111iarę 

i porz11cie prZJ'Z"'oitokir' Cz y zapo111-
11iale..', że 111a111 111atkę , ··.e 111c11J1 rodzinę, 

że 111<1111 s!a11ml'i.rk o WJ'll'alczone pracą 
i tflll'llk111, a 11ie rekla111iarskq .rzt11cz

ką, i że 11ie n'olnu m11ie .rza1;~11{ podoh
ll)'llli i11.1y111/(Jqa111i. Pi.1ai ll'i('t 11ie 1110,1!,ę, 

i}() ,~roza i bd! 11111i1' prze;1111ve. ąyla111 
tak 11aiu!/la , że Ci na Mi kol aja po

slala111 lllt1ly rlrohit1z'!, . CdJ'hJ'111 ll'iedz 1t1 -
la przed/;111 , jak 11111ie ohrz11ca.rz blo

te111 , "~WD' nie l:)'lahy111 Ci dala dol/lur/11 
111e; pa111ieri. l.ł?rtrd·'. się i opamięta;. 

Zapolska 

.4 przl'Cież poyla111 C1 oplatek, ho 111i 
J/llllltto i nic 11/o,~ę za-po11111ieć, że ~y/e_r 

111 y111 111ęże m. 
Cahriela Zapolska 

do Stanisla11't1 Jc11J.Q1J 1.1ki1'.~o 

ooo 
Adret te l@gra!.: 

HASCHWAA Z,KAAKÓW 

ooo 

FUTRA 
Płaszcze 
: angielskie : 

:: ZIMOWE:: 
KOSTYUMY 

Najnmze 
brokaty na suknie 

ODO 

Własne pracownie, • 
ooo 

Korzystna 
wymiana rubli. 

.............................. 

Najbliższa premiera: 
Rafał Maciąg 

DIABEŁ 

Dyrekcja Teatru: 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
Dyrektor Naczelny i Arrysryczny: 
tel. 21 29 77 
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych: 
tel. 213353 
Sekretariat: 
tel. 212977, 213353 
Scena przy pl. Szczepańskim 1 
31-011 Kraków 
tel. 22 85 66, 22 87 63 
(centrala łączy z kasą) 
Scena Kameralna, 
ul. Starowiślna 21 
31-038 Kraków 
tel. 211995, 211998 
(centrala łączy z kasą) . . 
Piwnica „Przy Sławkowsk1e1 14" 
tel. 215976 
Muzeum Starego Teatru 
pl. Szczepański 1 
31-011 Kraków 
tel. 22 87 63, w. 261 
Organizacja Widowni: 
pl. Szczepański 1 
31-011 Kraków 
tel. 2240 40 
Rttf.luj• "°"-"' 
Maryla Zidiń ka 

opr„.„.„ zr•/ą.-: 
Lech Przybylski 

Skła& Zakład Składu tekstów UAIC.SET e Druk. i!!illl&\ K..-6w lol. 55 19 06 



Cena programu z wk,ładką 

10000 zł " 



DYREKTOR NACZELNIY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

SCEt OG RAFlA 

Gabriela Zapolska 

OBSAD A: 

i\1qż 
Żona 

Szwaczka 
Kochanek 

Wdowa 
Sługa 

Dziecko 

Dorożkarz 

Marek Litewka 
Dorota Pomykała 
Magda Jarosz 
Jacek Romanowski 
Ewa Kolasińska 
Barbara Grabowska 
l\!Iagdalena Cielecka (PWST) 

Agnieszka Wróblewska (PWST) 

Juliusz Grabowski 

REŻY ~ R l A 

I< rzysztof ()rzechowski 

OPRACOWANIE M ZY Z NE 

Anna Maria Rachel Mieczysław Mejza 

!!! PREMIE RA 

AS STE rr R EŻYSERA 
Jacek Romanowski 

Z-ca Dyrektora ds. Admi11istracyjf!}th Ryszard }. Skrzypczak • Kiero11111ik m11zycz11y 1'vfieczyslmv M.ejza 

urspu;t111 
fUjlt r 

k.IUliNllt.J." 
pra&ow11ia krawiuka damska 

pracoumia krau•itrkn mrsleA 
dtkoragt: 

pracownit1 hNlafors/ea 
pratownia 11Jalarskt1 
pra<ownia slolarslea 
p~a&OU'nltl iJN.Sllf'.i/eo 

pra{(Jwnfo tapictrilta 
<harak.ltryz.aga 

iu1iatlo 
f#:.wick 

gld•'llJ hrygadz.isla 
kitrowmc/1110 ltchnicznt 

k.tJordynacja pra9 ar/ s1yz.r1tj 

Ha1111a J\.'0•1ak 
/\/orla Bas/er 

Halillil Drah11J 
Frydtryk Nilkui 

Barbara Nowak 
Malgorz.ata Talaga 
lfi'iu/a„ 117róbtl 
Luz•k Bubak 
} Oz.ef ll?ydmańJki 

Ttrt!a 1 ieJr~al 
Ada1;1 PiwoJn ir 
Miuz:y,/au• Guzy.on , Andrz.y Nowak 
ll?i„/au, Maltl• 
Arma Kamm<r, Andrz.t.J .Starzylc 
Mirosla0> ObloriJlci, Malgorz.ata Piotro1Vska-Jarosz. 

W TEA TRZE KAMERALNYM i' 28 STYCZI\ I A 1992 ROK 111 



OTIATRZE 

Działalno 'ć teatralna Zapolskiej rozpada się wyrazme na pięć ok resów. 
Pierwszy z nich, się ający do rok u 1882, w którym po raz pierwszy styka się ona z teatrem zawodowym, obejmuje 

młodzieńcze konta ty przyszłe j akto rki z teatrem amatorskim na terenie L wowa i Warsza y. 
W drugim, trwaj ącym od roku 1882 do 1889, działa ZapoL ka jako aktorka stałych zespołów zawodowych (w Krakowie, 

Poznaniu, Pete rsbu rgu i Lwowie) raz wędrownych a terenie wszy tkich trzech zabo rów. Próby dostania się do warszawskich 
Teatrów Rządowych k ńczą ·ię niepowodzeni m w rok u 1887, a po udaremnion m samo bójstwie, w roku 1888, Zapolska 
wycofuje się prawie zupełnie z teat ru. 

kres trzeci obejmuje lata p by tu we Franc ji, 1889-1895, a sk ładają s ię nań: intensywne dokształcanie zawodowe oraz 
występy, początkowo w teatrach bulwarowych Paryża, następnie w nowato rskich: Theat re Libre oraz Theatre de l'Oeuvre. 

\: kresi czwartym, w latach 1895-1900, występuje Zap I ka jako ak torka na te renie Warszawy i Królestwa do roku 
1897, K rako a w latach 1895, 1897-189 oraz Lwowa w latach 1899-1900. Powtó rny, nieudany debiut w warszawskich Teatrach 
Rządowych w r. 1896, k mpromita ja w bee władz r sy jskich, niep rozumi nia z dr r k o rami ga licyjskimi: Tadeuszem 
Pawlikowskim i J ózefem Kotarb i ńs kim , zamykają praktycznie Zapols iej jako akt rce drogę do teatru. 

Toteż w okres ie piąt rm, be j mującym la ta o roku 1900 do woj ny światowej , do minuje dążenie do usamodzielnienia się 
na gruncie teatralnym, osłabiane głównie wzras ta j ącymi sukces mi literackimi, prz n szącymi Zapolskiej niezależność materialną. 
Najważniej sze je j imprezy teatralne w tym kres ie to Szk ła Dramatyczna w latach 1902-1903 w Krakowie, Scena Niezależna 
tamże w roku 1903, starania o kierow ictwo T eatru Lu owego w Krakowie w la tach 1902-1903, Teatr G abrieli Zapolskiej 
objeżdżający prowincję galicyj ską w latach 1907-1908 oraz reżyseria w Teatrze Premi r dz i ałającym na terenie Lwowa i prowincji 
galicyjskiej w latach 1912-1 913. Tylko sporadycznie występu j e w tym ok resie Zapol. ka jako aktorka. 

Crthr1tla /.upo/IA.t; u• n;/i nin111offmr; 
! .J1d;1, r)I: . 1881 r . 

Wczoraj jej występ przekonał , że p. Zapol ska jest 
istotnie jeszcze amato rką, ak i nte łigenrn., . a zara
zem ta k ą , która mo.ie zostać b,u L«> dobrą , n ys t
k ą. Pow ie rzcl1·Jw no ść powabna, wzi.,:cie dob re, 
głos ni ezbyt siln y, :i le pr7.y Jcmn;-, a p r7.ed e wszys· 
rkim zupe łni e cl s koml 7.rnzum il'nic· k ażde.go 

s łowa ru i i, otu d odatn ie st ron y Ś \\ i, d zą , że p. 
Zapo lska rozpoczynając zawód art ·styczn y ma tę 
nad wie lu inn ymi niezaprzeczoną w\'7.szość, 1 ż jest 
osobą w\·k · 7. tałc n ą i dob rze wychowaną . 

Cz.H, I R82 ,12J 

Kruw ięta po biera gaży od dzi esięciu cłu trzydzi es
tu g uldenów lub rubli , stosownie d o mie jscnwo
sc i, w której przebvwa. Za to winna ub rać się na 
scenę . To znacz y, powinna mieć kilka tu:ilet 
balow vch, kusl iurn marki1.\' , subi"rki, w i eśnLi 

czki, pa r eleganckich tua le t wizytowych z 11d
po wied nimi akcesoriami. R c'iwn.ic.:.ż musi po~ i adać 

kostium hi szpańs ki , włosk i . g reck i. egipsk i, na
wet s tarożydowski. )cl pic r\ sz j chwili „ kruwię
ta" jes t przedmiotem zabawy ca łego persone lu 
teatra lneg o (. „ ). T rzeba niepospolite i znajomośc i 
swej własnej wanośc i , aby nie zwątpi ć i nic upaść 
po d c iosami szyder twa i nędzy . Trzeba powie
dzieć sobie : 111(g11ilms et rostrrJ („ D ziobem i p:iwra
m i"), to n1o ja dewiza, r z czołem podniesionym 
i ść naprzód d o raz zamieoonego ce lu. 

\ ; :l hri~: la / :'l rnhska 
Krmvir1,,, !'.rho ,\Juvrz.m . T t11/n1/nr i _,_ /r(yJ/t·rz_ru . 1897 55 37 

Z nana późn iej nowelistka ni e posiada ł a wyb; tnie j
szego talentu scenicznego . \Xlykole jo na ze sfery 
towa rzysk ie j, w któ re j s i ę wych i wa ła i wzrosła , 

wstąp iła na des ki tea tralne szul;a jqc nmvv ch wra
żeń , zapomnienia u przesz łośc i ... f\ le i tu ekscen 
tryczność, nadmiar temperamentu ni e dozwo l i ł y 
je j u rrzymać g rv w gra ni cach a rt \·sn·czm!j mi;1 ry, 
skutkiem c:>:ego o bok prze lo tn vch błysków talen 
tu kreac je je j ra z ił y nie jednokrotnie :di y1 jas k
rawym, nies macz nym realizmem. 1jemne tri wra
żenie uwydatnił o s i ę zwłaszcza \V g rywanych 
przez Zapo l s k ą ro lach ko ki etek i dam z p<'.il ~w i at-

ZhigniLw Ras7.c\1..,ski, V zi<Jlalno it· Jt:artalna Ga/! r-ir:li Zapo/JJ.-.uj. Pamirtnik Lift-rat.ki, 195 1 

ka ( . .. ) 1.apn bka z s..-czcgc'il nym zam ił owaniem 

akcentowała wszy:;t k1e draż l i we ustęp y. Ekscen
tn zno~ć \I l:a h ni zacho waniu s i ~ Zapul s ·it: j na 
sce nic zn 1 ·wa l. la prasę do ka rcenia a rL) s rk i nawet 
za szcz gi'lł ) kostiumowe, n p. za ko st iu m baletn i
czki w I lalce, i w koń cu stała sic,; p<H " tkm je j 
ustąpieni, >: t ·arru . 

Sr;i nisb \\ Pcplow :-.l-.1 

Tr" lr pulr.i:i u'!' f .,, ua·J< I gg /. I 890, I.''"'" , 189 1 

Pisz( do Pt111t1 "'. lFqbrz.eźna , lt.dzie ba11 1ię od dni · lk11. 
lf/ o<~óle zwicdztlat11j11ż li' /:\sirstl/'it• :,_.t' du1a11aicie t11iast 
i d::.._·iej„ 111i się ll'cal~ 11itź.k Cra!ll ro kilk.LI d11i it,dzie 
indzie/, 11•irc rho/ 1mue to 111rudzt1 , 11/r 10 1trriahg zysk 
prz;•110si iu'ielll)' 1 moralne {t1d011'ole11i.f 111a111 u•ielkie, bo 
!11 !Mir ;t.rt rz.el·Z.'l nadzmyrz.a;11q ( p „ Isk i) i przJy -
1111!)ą nas.Jak hr{v,ó11•. li -O.Il.Ole takie prz.rdilt111•ir11iu da;ą 
prztrięciou·o po JOO marek, a że ;1•st nas osób trzy do 
podzidmia, ll 'l(C . ~ros'- dohr.- zarobi! lallJ'() ntożna. Sq 
to il'if"'! kona rta, Ilu ktrirych drklaflla(jt' al111e;szyrh 
poelti111 11aszyd.1 .~iri1J'flll rol( gra;q . i apuz mi l'c11J jtJkif 
k.rdci11clmy 11•ier.rz.yk. serdeczny: kr:riąq al11z;q polityrz-
11ą ((I do Obfflll',l!,O Sf0/111 W'ielkopolski i )tj znielll<:\mia. 
Cd; 111ó11. ·ię lukie „Za .1 l11żl!q" L'.n. k.i~~o. placzq jak 
hohr:y. C ri{ dzi1J llr/:,o , 1111i; ! loże 1 011i t11 h11rdzo biedni 
i prt111'dzi11'ie nitsz( zriliwi. 

r :"hrlf/11 /.upoiika dr, I.mona PrzrsmrcA'.it.~o . mi:; JS.'\i 

(. . .) .~r11lafl1 11· „,-lha.rwrrze " 90-lrtniq stumszkt, 
obdartą , bosą, bezzęlmq , a podobno b;/a to 1110/a 

11a;lep.rza rola (. „ j Fak.' lak 1 „.pozosfall'ia111 artyst
/.;0111 u'ar.rza111ski111 r:;.arm11a11ie p11bliL"z110.fri silą wdzię
k.ri111 i f!l!odo.i'ci ( '). a sa111a 11:;-ro/J1la111 /11 sobie sn•o;ą 
spcc/a!11oś!. Hrdr JJ'irc .1•,rflla 11ar11szki sf1111/11e i hiedm·, 
11bra11e li ' z 11is{cz o11ych, czafl!)'c!J sulwiad.1, //1 sabotarh, 
robiąre po1irz.oc~)" l11b silJJe dt1!!Q' , matki pań Liide 
1 .-:aki. L ecz wrvstko to będq I)' f!.J , churakln] . 
będ,z to k ohil'I) z kru'i i ko.i'ci, 1mJ/Jliqce prosto i po 
/Jlflz./e.J1, 11/1'prz.e sadz.mu-, J/Oil'eill, lif ... ze szko/)1 

... rf!lloine'a. 
Cabrirlu Ltt/u1 /1h1 do • .-Jd&JPl<J l ł" 'iilid~. lt. •o, P 1ryt I I ' Jl/ 1894 

(,a /irirla /'.upolslr,a u rn/; ( .0/11/r 

· .Ql/„tllt" '{. f .rnótrr 1 {r, /ifurli11~ 

Jeulr "1 i<J.r.ł.i ut l.11·uuit . 12 I !VIII! r . 

Cahnr!tJ L.u/iO/Jk..11 11' ro// "if'lli1'1hmy 

I .11&u •, ol:. / C)(J() r. 

( ... ) ta g ra, w której ws..-ystko po lega na subtel
nym akccn tu\va niu głosem , ilu~trowanym '"'Y
studiowanq umiejętnie , a l za ledwie dostrzegalną 
ges t yk ula c1ą, o tóż g ra ta powta rzamy spra
wia d ziw nie naturalne wrażeni e , tak nat uralne, że 
ludzio m, a nawet krytykom, przywykłym do 
teatralnej konwencjonalności, zdawało siit w pier-
wszej chwi li , że a rtystka nic gra wcale. 

l .~ n,u..·y ,\ ·bt u v cw:-.ki 

l'rz.~~lqd ·107.~odniou 1, 1895 '.12 

. . . UYrimtzas panoJJJal na scenach 1011 d«kiaJJJalorski, 
kot11mo11J)'· Otriż Zapolska siara/a się 11~ydobyć 

z 11cz11iri1i· jak najwięcej 11at11ral11oki. (. . .) Przyz11a111 
się Pa1111 jednak, że kiet[y 011a sama nieraz inter
preto1vala jakiś ji·agmmt roli, aby nam pokazać, jak 
ona sobie to l/!)lohraża, Io 11Jvażale111, że 11'1aśnie 

brt1ko111a/o jl!) 11at11ral11ości . {. . .) j e; ton qyl szt11cz1!Y· 
Szalenie n:.Yh11cho111<1, temperame11/o/J'a i 11ieokiclz11a11a 
1v m ch(lch, dawała się ponosić patosol/Ji. 

}11/ian ,\,laszpii.li do Ltlzislaiva I litmws :~11,fJ , 

19.J 9 

Jl/o ft ziwmiahi JJJ poiu sadzil niż ich 11czJć. 
Gabriela L.apol.r~1 do Sulni1/awa j tmaw.r ·t,pp, 

'/.a.ł.np.mr 1903 

Je.fli 111a.rz si/y , to sto razy l/)olę, ażebyś )echa!. Raz to 
z rohi11JSZ} z 1110ją J·zt11kq, możesz. potelll oh;echać z11ÓIJ' 
z 110111ą itd. _,1 gdy 11:;•zdroJ1Jie;ę , objedziemy Caliqę zt 
fl/llą jciko aktorkq i zarohielll)' pieniądze. 

Cahrida '/.apfJlsh1 d(J S1tmisla111rJ Ju11m11slit/t,o, 
l. id>1 2 Ili /9()7 

Ohjechali.>'Nq calą Ga/iqę dookola 1v tri11fllfal11)'111 
11Jprost pochodzie. Moral11ie napviri:eJ da[y 11a !l1 Czer-
11iowce, do ktri1]1Ch zboCZJ'liilllj' z nasze; dro<~i, ,gdzie 
IV.'ZJ•stkit! niemieckie i polskie pisma 1v dh\i!,irh arf)1-
k11lach rozJ1Jodzi(>1 się nad szt11b1, f!,rą aktorri1v i reżyse
rią. Te recc11zje przyczy11it;1 się u1iele do otrzymc111i11 

stale) k1111m;i, której mi pdźnil') 11dz ido110. 
Sta11iilrm1 ) d110Jnki do Gabritli Zapohbłj, 

! 907 


