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Gra, je.~li jest treścią życia, wymaga bezwzględnego 
podporządkowania się jej regułom. 

Wytrawni gracze tak prowadzą grę, aby zawsze 
przynosiła im korzyść. Doskonale kontrolują wza
jemne posunięcia. 

Ufają, że partner do końca partii nie :.7Jrzeniewierzy 
się raz ustalonym zasadom. 

Wytrawni uczestnicy gry zwykle uzyskują od partne
rów to, co zamierzyli. 

jednak kiedy partnerzy, nieświadorni uczestnictwa 
w grze, mylą ją z życiem d01nagając się autentyczno
.fri - gra traci swój sens. 

Mistrzowie gry wobec życia okazują się bezradni. 

Maria Spiss 

Sypialnia krakowskiego mieszkania Zapolskiej 



Partia taroka 1nałżeńskiego 

„Skiz" Gabrieli Zapołskiej zarówno pod względem formy jak i tre
ści uchodzi za jeden z ciekawszych utworów w dorobku twór
czym dramatopisarki. Choć sztuka nosi miano komedii, to moż
na odnieść wrażenie, że sensy w niej zawarte częściej prowokują 
nas do gorzkiej refleksji niż do śmiechu. Dzieje się tak dlatego, 
gdyż Zapolska przedstawia w niej obyczaje i mentalność społe
czeóstwa jej czasów. W pewnym stopniu bliskie są one naszej 
współczesności i bynajmniej nie napawają optymizmem. W ra
mach walki toczonej nieustannie z filisterstwem i kołtuóstwem 
autorka demaskuje małżeóskie zakłamanie i obłudę moralną, zaś 
w planie ogólnym obnaża stopniO"")' rozkład relacji międzyludz
kich, które z zasady winno budować się w oparciu o szczerość, 
wierność i wzajemne zaufanie. 

W „Skizie" - inaczej niż w innych sztukach Zapolskiej o podob
nej tematyce - degradacja wartości, uznawanych dotąd za kon
stytuujące relacje partnerskie, zostaje uwypuklona dzięki wpro
wadzeniu na scenę figury teatru w teatrze, a także porównaniu 
miłości małżeriskiej do hazardu - gry w karty. Przebieg partii ta
roka małżeóskiego rozgrywanej na scenie dramatu, misternie i ra
cjonaJnie zaplanowany przez parę małżeóską Lulu i Tola przeko
nuje, że to bynajmniej nie miłość, lecz gra sama w sobie, podobna 
do tej, toczącej się w „Niebezpiecznych związkach" Pierre'a Cho
derłosa de Laclosa, staje się celem a zarazem namiętnością i roz
koszą graczy biorących w niej udział. Gra ta całkowicie pochłania 
wspólną egzystencję intrygantów w rzeczywistości wyzbytą ja-

kichkolwiek głębszych uczuć i emocji. Od samego początku zasa
dza się ona na fałszu i kłamstwie, które demaskują kolejne sceny 
dramatu. 

Nieświadomymi partnerami gry małżeńskiej Tola i Lulu stają się 
w „Skizie" Wituś i Muszka, małżeństwo z dwuletnim stażem, 
które zaprasza ich na wieś do swego domu, aby uporać się z ma
razmem dręczącym ich codzienność. Z chwilą kiedy goście prze
kraczają próg „rokokowego pałacyku", spokojne życie młodej 
pary stopniowo się zmienia. Znika rutyna, milkną rozmowy o eko
nomii i pracy, a pojawia się wykwintna salonowa konwersacja 
pełna aluzji dotyczących relacji damsko-męskich oraz zabawa -
widowisko towarzyskie, naci którym pieczę sprawuje Lulu. Aby 
zaspokoić potrzebę triumfowania swego męża w roli zdobywcy 
serc kobiecych, Lulu świadoma wrażenia, jakie '"')'Wiera na nim 
młoda Muszka, sama namawia ją do flirtu. Przebiegła kobieta nie 
ogranicza się tylko clo słów zachęty, organizuje również wieczór 
balowy, dając mężowi okazję do zalotów. Misternie aranżuje sce
nę po scenie, uwzględniając w swym projekcie atmosferę, scene
rię, a także stroje. Ów reżyserski zapał, z jakim Lulu przystępuje 
do wykonania swego planu, ujawnia jej żądzę sprawowania kon
troli nad sytuacją i skłonnościami Tola do flirtu. Brak tempera
mentu Muszki upewnia ją w tym, że do faktycznej zdrady nie doj
dzie i ostatecznie to właśnie ona zatriumfuje jako reżyserka 
widowiska towarzyskiego i zdobędzie uznanie w oczach męża. 
Jednak tę partię taroka małżeóskiego Lulu - ku swemu zaskocze
niu - przegrywa. Wbrew jej intencjom "-')'Znaczcma przez nią gra
nica niewinnego flirtu zostaje w majątku młodej pary po raz 



pierwszy przekroczona, dochodzi do zdrady. Dzieje się tak dfate
go, ponieważ Lulu swym postępowaniem nieopatrznie rozbudzi
ła w Muszce uczucia miłości i pożądania. Roznieciła w młodej ko
biecie uczucia, o których istnieniu w dramacie z pewnością nie 
moglibyśmy wnioskować na podstawie obserwacji związku jej sa
mej z Tolem - tej wiecznej maskarady niemalże obcych dla siebie 
ludzi, których nie łączy żadna więź emocjonalna. 

Estetyczna egzaltacja, puste gry słowne dla zabicia czasu, ma
ski i konwenans to zwroty trafnie oddające charakter przedsta
wionej w .,Skizie" wspólnej egzystencji intrygantów. Obydwoj1e 
wydają się niezdolni do żywienia jakichkolwiek emocji i uczuć 
tak w stosunku do siebie jak i innych. Nie potrafią oni wyjść poza 
formę gry, jaką z całą bezwzględnością prowadzą ze sobą i swymi 
partnerami - Witusiem i Muszką, których zwabili do „karcianego 
stołu". To właśnie gra małże6ska, jaką obserwujemy w dramacie 
Zapolskiej; gra nieraz cyniczna i bolesna, a nie miłość nadal trzy
ma Lulu i Tola przy sobie. 

Najlepiej widać to w momencie, kiedy Lulu, dotknięta zdradą 
małżonka, decyduje się go opuścić. Wtedy jasnym się staje, że tak 
naprawdę nie przegrała partii małże6skiej1 , przeciwnie odniosła 
całkowite zwycięstwo. Jej skizem - kartą, która w tej grze bije 
wszystkie inne - nawet damy - okazało się przyzwyczajenie. Ży
cie Tola to przecież maski uwodziciela i triumfatora, gesty Don 
Juana i gra, której nieodłącznym partnerem jest nie krnąbrna Mu
szka, lecz jego żona w wytwornej maseczce wesołego Pierrota. 
Dlatego Tolo prosi Lulu o wybaczenie i ostatecznie opuszcza ra
zem z nią młodą parę, by w innym miejscu i towarzystwie rozegrać 

następną partię gry małże6skiej. W majątku pozostają Wituś i Mu
szka - sami, lecz już nie ci sami. Udział w grze z Tolem i Lulu spra
wił, że wydają się oni sobie obcy, tak samo obcy jak goście, którzy 
ich opuścili. Pałac, w którym razem mieszkają, ponownie przei
stacza się w teatr, u Zapolskiej bowiem jest tak, że jeśli już raz we
szło się do gry, to trzeba grać dalej. Teraz to Muszka z maską Lu
lu na twarzy, odarta z młodzierl.czych złudzeri, pusta w środku, 
będzie wyczekiwać chwili, w której sięgnie po skiza - jedyną kar
tę, ])Ozwalającą jej wygrać partię gry małżeriskiej z człowiekiem, 
z którym nic ją już nie łączy. 

Wprowadzenie przez Zapolską do „Skiza" motywu miłości 
małżeriskiej jako gry hazardowej, a także nadanie poszczególnym 
wydarzeniom i zachowaniom postaci cech jawnie teatralnych to 
zabiegi, które sprawiają, że zagadnienie rozkładu relacji między
ludzkich zyskuje w dramacie widoczną, trudną do przeoczenia 
formę i jako takk wybija się na plan pierwszy. Spośród niezliczo
nej ilości masek, jakie nakładają na siebie postaci sztuki, odgry
wanych przez nie ról, wypowiadanych przez nie pustych zdarl., 
a także ich stylizowanych gestów i póz, wyłania się obraz świata 
pozbawionego uczuć; świata pełnego fałszu, zakłamania i niedo
mówierl., w którym ludzie zamiast ze sobą żyją obok siebie, skaza
ni na wieczną samotność i niespełnienie. Wystarczy rozejrzeć się 
uważnie, by stało się jasne, w jak znakomitym stopniu świat, 
przedstawiony w ,,Skizie", bliski jest tej rzeczywistości, w której 
sarni obecnie żyjemy. 



Do Stanisława]anowskiego 
[Lido], 6 IV 1908 
Kochany Uńciu! 
Znów piszę ołówkiem, bo leżę. Dostałam jakiegoś Hexenschus

sa, czy jak tam, w kark, jak odwoziliśmy na lancii [łodzi] Żurakow
skich, którzy, niestety, już pojechali! Dziś odjeżdżają Houwaldty. 
I tak odjadą wszyscy mi bliscy, a z tych, co są, to nie można 
n i kog o sobie przyswoić. Wszystko gra w karty. Nie uwierzysz , 
jakie to wstrętne! Wczoraj schodzę do salonu, a tu <lwie małe pa
nienki po 16 lat siedzą i grają w durnia. Słońce świeci cudownie 
nad morzem, południe - one grają w salonie w karty!!! (. .. ) 

Sztuka moja nowa [Skiz] prawie gotowa. Nie mów o tym niko
mu. Nie będzie grana ani we Lwowie, ani w Krakowie. Dosyć pp. 
Makuszyńskich et cons[ortes]. Grana będzie w Warszawie i my 
na prowincji, a we Lwowie damy 3 abonamentowe przedstawie
nia w kasynie, to jest za zaproszeniami, i bez p. Makuszyńskiego. 
(. .. )Sztuka ta jest na cztery osoby koło bilardu. Nie wiem, co war
ta - może nic. Może bardzo dużo . Nie mam pojęcia. U Żurakow
skich ją jeszcze wygładzę . ( ... ) 

Gdy przyjedziesz do Lwowa, po pierwsze każ wymieść nafta
linę z szaf i kątów. Mój kochany, i dobrze otwórz okna, ale nic od
kitowuj balkonu, ani tych co zakitowane. Nie rozkładaj dywanów 
- nic, bo będziemy najwyżej 2 dni. Przygotuj maszynkę, spirytus, 
cukier, herbatę, alberty świeże, ażebyśmy przyjechawszy poradzi
li sobie. A potem kurę jakoś tam ugotuje mi Bogdańska, a na ko
lację jaja i tak bez sługi przebidujemy i pojedziemy na wieś. Ach! 
tak się cieszym! bardzo! Już mi morze zbrzydło. 

Twoja 
lJńcia 

Do Stanisława Janowskiego 
[Lido], 8 IV 1908 
Kod1any Uńciu! 

( ... )Jestem już zdrowsza i dlatego piszę ołówkiem, bo mam bar
dzo rękę zmęczon<!. Skończyłam bowiem sztukę!!! Ale nie ma ty
tułu {Skiz]. To się obmyśli, bo sztuki teraz nikomu nie dam. Pój
dzie w jesieni w Warszawie i równocześnie na prowincję 
z naszymi. Lwów i Kraków raz na zawsze wykluczam ze scen gra
jących moje sztuki. Raczej Poznań. Ano! może to nauczy prasę , 

aby była inną i paupry nie pisały. Gdy damy przedstawienia pry
watne za zaproszeniami, dwa w kasynie - będziemy mieć więcej 

niż cała tantiema złodziejska! (. .. ) 
Całuję cię serdecznie. 

Twoja 
Uńcia! 

Sztuka może dobra, może zła , nie wiem, salonowa zupełnie 
i nieprzyzwoita, ale psychologia! 4 osoby w sztuce: Ty, ja i jeszcze 
dwoje. 



Do Mariana Gawalewicza 
[Lwów], 19 VIII 1908 
Szanowny Dyrektorze! 
Czy nie zechce Pan złożyć trupę z czterech osób i natychmiast, 

gdy grać będą Skiza w Warszawie , tego dnia wyjechać na pro
wincję w Królestwo. Cztery osób, jedna dekoracja - jest to bar
dzo minimalny koszt, a zarobek być może dla Pana i dla mnie -
od przedstawienia żądam 25 rsr. Jeżeli zgoda, proszę telegrafo
wać, a ja egzemplarz wyślę natychmiast. Czekam odpowiedzi. 

Z szacunkiem i przyjaźnią 
Zapolska 

Lwów, ul. Kurkowa 22a. 
Jeżeh Pan nie weźmie, zaproponuję komu innemu, chodzi tu 

o pośpiech. Wędrującym kryminałom grać nie dam. 

Stary teatr w K . · I'Ynicy 

Gabriela Zapolska, Lwów 1907 

Do Malwiny Janowskiej 
[Lwów], 23 VIII 1908 
Droga Mamo! 

Zapolska w Krynicy 

Dawno nie pisałam do Mamy, ale jestem zajęta , a jak nie zajęta 
to chora. Za dwa tygodnie wystawiają moją nową sztukę [Skiza] 
w tutejszym teatrze l5 X]. To znów szukamy owego domku. Zda
je się, żeśmy coś obecnie znaleźH, co nam doskonale odpowiada. 
Zobaczymy, jutro się to rozstrzygnie.Ja stanowczo nie mogę mie
szkać w mieście. Kaszlę bardzo i mam ciągłą gorączkę. A zarazem 
rozchodzi się o to, aby nie oddalać się od miast z powodu dokto
rów. Więc trzeba razem to wszystko pogodzić, co jest dosyć trud
ne. (. .. ) Mówił mi Kazio Górski (. .. ) że Mama kaszle. Kazio prosił 
mnie na matkę chrzestną tego małego co się urodzi . Przyjęłam 
bardzo chętnie( ... ) Ja twierdzę, że będzie syn i bardzo o to Kazio
stwa proszę ( ... ). Zawsze mężczyźnie lepiej na świecie jak kobie
cie(. .. ). No, ale jak będzie dziewczyna, to też będę do chrztu trzy
mać - i nie wyrzucę przez okno, tylko będę kochać i zajmować się 
tym bębnem. (. .. ) 

Lunia 



Do Redakcji „Tygodnika Ilustrowanego" 
[Lwów , X 1908 
Szanowny Redaktorze! 
Wobec w ie lk iego i zupełnego tryumfu, jaki odniosła sztuka 

moja Skiz na scenie lwowskiej, wobec jednogłośnego aplauzu pu
bliczności i całej lwowskiej prasy, boleśnie zaskoczoną zostałam 
wiadomoś iarni, iż Skiz na scenie warszawskiej doznał wręcz 
przeciwnego 1 su. C'est le ton qui fait la chanson, można zastoso
wać do wyko nania Skiza, bo krytycy lwowscy podnoszą właśnie 
wysoko ów v.rykwintny ton całej sztuki i dialogu, ton, który do
minuje naci wszystkim. W Skizie bowiem nie chodziło o demon
strowanie nerwu scenicznego, lecz o ten ton poezji zeszłego wie
ku, ścieranej smutnym realizmem życia obecnego. Lecz na to 
należało pochwycić ów ton i pochwycili go artyści sceny lwow
skiej, dyrekcja, reżyseria, którym za to gorące dzięki składam. Sza
nowny krytyk „Tygodnika" pomiędzy nawałem zarzutów pisze, iż 
artyści sceny warszawskiej stosowali się do moich rac! i wska
zówek. Jest to błędne. Scena warszawska obeszła się ze mną w zu
pełnie różny sposób. Dostawszy szh1kę, zerwano ze mną wszelkie 
stosunki. Na moje telegramy, na moje listy, prośby, błagania, nie 
odpowiadano ani słowem. Z dzienników clowieclziałam się o ob
sadzie, o próbach, o dacie premiery. Czując, jak trudną jest sztu
ka moja do grania, pisałam rozpaczliwie do p. Śliwickiego, lecz 
już na dwa dni przed premierą, i to było za późno. 

Zaprotestować więc tu muszę stanowczo przeciw temu, jako
by ton sztuki, w jakim grany był Skiz na warszawskiej scenie, był 
przeze mnie nadany. Tonem gry Skiza jest ton w jakim grano na 
lwowskiej scenie(. .. ) Ani na chwilę nie potrącono tu o farsę i bła
zeństwo. Komiczne efe kta podawano delikatnie, wykwintnie 

i subtelnie. Stąd odczucie takie same sztuki przez publiczność 
i całą bez wyjątku prasę. Zażądałam zdjęcia sztuki z afisza teatrów 
warszawskich, nie chcąc doznawać tej przykrości, że dzieło mo
je (choć może bardzo marne i nieudolne) jest wbrew intencjom 
moim grane. Lecz i w tym razie mnie nie posłuchano. 

Jestem przekonana, że artyści teatru warszawskiego pojęliby do
skonale ton mej sztuki tak, jak pojęli go we Lwowie, gdyby po
zwolono im skomunikować się ze mną dla opracowania Skiza, 
który może nie j,est, jak chce łaskawie krytyk lwowskiego „Dzien
nika Polskiego", moją sztuką najlepszą, ale bezwarunkowo sztu
k<! do grania najtrudniejszą. 

Zechciej przyjąć, Szanowny Redaktorze, \\'yrazy głębokiego 
szacunku, z jakim zostaję. 

Gabriela Zapolska 
Lwów 1907 

Zapolska 



MAŁŻEŃSKI SKIZ 

* 
LULU 
Miłość, to gra, wygrywa ten, kto ma najwięcej i najsprytniej 
uzbieranych atutów w ręku. Ale miłość w małżeństwie 
wymaga osobnych kart. Ot.„ jak w taroku.„ Jest tamjed.na 
karta., która się nazywa skiz, ona btj'e wszystkie, nawet 
damy. Skoro ma się w ręku skiza, wygrywa się partię . 

* 

TOLO 
Każda kobieta kocha inaczej. 
* 

TOLO 
Grzech ukryty jest na wpół przebaczony ... 
* 

LULU 
Mąż do żony, żona do męża nigdy nie powinni wchodzić bez 
pukania. w ten sposób oszczędzają. sobie tysiące 
rozczarowań. 

* 

TOLO 
Mąż musi być pierwSzYffi, środkowym i ostatnim 
kochankiem żony! Inaczej stanie się nieuniknione. 

TOLO 
Wszak słowami pieści się kobietę stokroć czuląj jak gestem. 

WITUŚ 
No, da.raj, kuzynko, ażeby się podobać kobiecie, trzeba., żeby 
mężczyzna był ... 
LULU 
Czasem dosyć, żeby był, i to wystarcza. 
* 

TOLO 
Tylko kobiety, które są zawsze zabawne, są nudne. 
* ~__,,.--~~-a~~~~~~:--~---'\ 

_____ LULU 

Nudy uczciwości wam, moi panowie, zawdzięczamy. Gdyby 
mężczyźni byli dyskretniejsi, byłoby stanowczo bardzo ma.ło uczci
wych kobiet na świecie. 
* 

WITUŚ 
Muszka nie jest piękną kobietą, tylko żoną. 
* 

WITUŚ 
El żona zawsze powinna czekać. 
* 

TOLO 
Mężczyzna się nie starzeje, dokąd„. 
LULU 
Dokąd? 

TOLO 
Dokąd.jest kocha.ny. 

LULU 
Powiedziałeś mi z wielkim wdziękiem, że mężczyzna nie jest 
dotąd starym, dopókijest kochanym. -A terazja ci powiem nawza
jem. Że - kobieta nie jest dotąd .... 
TOLO 
Dokąd? 

LULU 
Dokąd czlrje się pożądaną. 
* w::a:: 

MUSZKA 
Przyzwyczajenie, to więcej znaczy niż miłość. 

Mężczyzna., który decydltje się kraść drugiemu żonę - nie sza
leje na punkcie własności. 

Wierz mi, że cały czar przygody miłosnąj polega najej wspomnie
niu. 



' 

Ambitna Zapolska 
„Chcę stanąć na tym stanowisku, z którego mnie Wy
spiański, Żeromski i Przybyszewski zepchnęli. Am
bicję mam straszmj" pisała Zapolska do męża w 1903 
roku. Na wielu artystycznych polach próbowała vvy
grać tę walkę. Była aktorką, pisała - dramaty, powie
ści , nowele, zajmowała się publicystyką. Prowadziła 

własny teatr objazdowy. Zadziwia, ta - być może po
zorna skrajność poczynań Zapolskiej, która tak moc
no zakorzeniona w rzeczywistości jej współczesnej, 
z drugiej strony zdawała się mieć za nic wszystko co 
działo się w dziedzinie programów i manifestów ar
tystycznych przełomu wieków. Była poza jakimkol
wiek układem artystycznym. I trzeba też przyznać, 
że nie należała do bezkrytycznie akceptowanych 
w środowisku artystycznym osób. 

Dziś o Zapolskiej mówi i pisze się niewiele. Tra
fiła jednak do panteonu klasyków, głównie za spra
wą dramatów, by wymienić choćby te najpopular
niejsze tytuły - „Moralnoś{ Pani Dulskiej", „Panna 

Maliczewska ", „ Ich czworo", „Żabusia". 

„Skiz" napisany w 1908 nie należy do najczęściej 
grywanych w teatrach sztuk Zapolskiej. Szczegól
nie ostatnia dekada nie była dla „ Skiza " łaskawa. 

Czy za tym teatralnym milczeniem kryje się „pro
blem ze Skizem" czy może „problem z Zapolską" . 

W sprawie genezy „Skiza" cennych informacji 
dostarczył Adam Grzymała- Siedlecki. Podobno Za
polska miała słabość do sztuki i do atmosfery :A'VIII 
wieku. Stroiła lalki w kostiumy Louisa Seize'a i pu
drowała im peruczki. Zapytana kiedyś o źródła tej 
fascynacji wspomniała o domu rodzinnym i szafie, 

w której przechowywano rokokowe robrony po 
prababce. 

Właśnie w owej „liryce wspomnień dziecięcych" 
historycy upatrują genezę „Skiza ". Wskazują też na 
drugi trop: „Zapolskiej nie mogło nie korcić, że 
w rozpoetyzowanej epoce Młodej Polski uchodzi 
ona za autorkę, która nie umie się wznieść ponad 
naturalizm; nie mogła nie zapragnąć pokazać, że 

i ona potrafi wydobyć z siebie biegun przeciwny 
Dulskim, Maliczewskim, Tuśkom ( ... ) , że będzie 
umiała błysnąć intelektualizmem, retoryką, wykwin
tem. Takim egzaminem miał się stać Skiz." 

Tymczasem współcześni Zapolskiej przyjęli to 
niejednoznacznie. Podkreślając walory zgrabnie 
uruchomionej maszynerii teatralnej, jeden z kryty
ków napisał, iż „wszystko to zatem fraszka zabaw
na i lekka w stylu niejako marionetkowym". Już 
wtedy zauważono, że budowanie zgrabnych kon
strukcji dramaturgicznych Zapolskiej nie wystar
cza, więc „Skiza" zaprawiła psychologią duszy kobie
cej. Ktoś inny wytknął brak w „ Skizie" nastroju 
i błahość treści , która nie budzi zainteresowania. 

Autorka złożyła swoją sztukę wpierw w Warsza
wie, a później - wbrew wcześniejszym zapowie
dziom - również w Krakowie i Lwowie. 

Prapremiera sztuki miała miejsce w Teatrze Roz
maitości w Warszawie 3 października 1908 roku. 
Nie zyskała spodziewanego aplauzu. Utwór ocenio
no jako pospolitą komedię o farsowym fasonie, 
a niektórzy widzieli w niej nawet odbicie „chwilo
wego wyczerpania się talentu Zapolskiej". Byli i ta
cy, którzy nie lrnrestionując talentu Zapolskiej - „je-



dyne j dramatystki wśród kobiet w Polsce" - ostro 
skrytykowali sztukę, za monotonię i sztuczność. 
Oburzano się, że Zapolska chce zdyskredytować in
stytucję społeczną, jaką jest małżeństwo, a sprowa
dzając pożycie małżeńskie jedynie do stosunków 
płciowych, szydzi z moralności i uczciwości. 

Tak drobiazgowe szczegóły dotyczące genezy 
i pierwszych teatralnych wystawień „Skiza" możli

we są dziś do przytoczenia dzięki zapobiegliwości 
samej Zapolskiej, która pozostawiła bogate tomy -
fachowo później opracowanej i wydanej korespon
dencji oraz pisma publicystyczne. Nawet pobieżna 
ich lektura zadziwia szerokim wachlarzem zaintere
sowań Zapolskiej (nauką, ideą, socjologią, medycy
ną, teori•! dziedziczenia, historią ) chociaż krytyka 
od razu kontestowała owe zaangażowanie nazywa
jąc je powierzchownym. Powodem miała być błysko

tliwa umiejętność Zapolskiej do dziennikarskich ob
serwacji; dziennikarskich, a więc bardzo skrótowych 
i nie tyle współczesnych, co codziennych. Złośliwi 
wytykali Zapolskiej brak czasu nie tylko na pogłębie
nie podejmowanych w twórczości tematów, ale rów
nież w kwestii gruntownej lektury dzieł Wyspiań
skiego czy Żeromskiego ... Największym grzechem 
Zapolskiej miała być właśnie owa powierzchowność 
myśli i obserwacji. Stanisław Brzozowski twierdził, że 
Zapolska ze wszystkim jedynie flirtowała i mogłaby 
napisać jedną genialną książkę, tymczasem rozpro
szyła ją w niezliczonych utworach literackich. 

„Kim była Zapolska i co reprezentowała na tle li
teratury epoki, w której żyła, jakie jest jej rzeczywi-

ste znaczenie i jakie są zasługi dla literackiego do
rnbku tej epoki" zastanawiał się Tomasz Weiss, 
próbując podsumować twórczość Zapolskiej. ,J est 
rzeczą oczywistą, że pretensje Zapolskiej do zdoby
cia pozycji takiej jaką zajmował Żeromski, Wyspiań

ski czy Reymont pozostały pretensjami niespełn io

nymi. Zapolska i jej twórczość była zjawiskiem 
odrębnym i specyficznym, dlatego też wymaga 
innej skali ocen. Twórczość Zapolskiej była zjawi
skiem wyraźnie szokującym dla współczesnych. 

Pisarka podejmowała tematykę, którą okrywano 
powszechną zmową mikzenia. Nie była to tematy
ka rangi zasadniczej, w większości ·wypadków wła
śnie spraw marginesowych, drobnych. Zapolska 
odkryła i wyzyskała tę problematykę w sposób no
wy i oryginalny. I to jest pierwsza i niewątpliwa jej 
zasługa. Druga zasłnga Zapolskiej wynika z jej po
stawy ideowej i wiążącego się z nią sposobu literac
kiego ujęcia życia codziennego i ludzkich słabo
stek. Bezkompromisowość Zapolskie j walczącej 
z filistrem i mieszczańską obłudą była solą w oku 
wszystkich jej przeciwników". 

Być może jest to istotna wskazówka dla współ

czesnej lektury „Skiza". Dorzucę jeszcze jeden 
trop, do którego inspirują uwagi Czesławy Wojeń

skiej: „Nie było pokok nia, dla którego twórczość 
Zapolskiej była odpowiednikie m, którego byłaby 
przedstawidelką, czy którego byłaby wyrazem. Nie 
było też sfery społecznej , która by ją uznała całkowi

cie za własną". 

Opr. Aneta Kielak 
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PONADTO W REPERTUAAZE TEATRU 
I 

SCENA GlO'NNA 
MOJA CÓRECZKA - Tadeusz Różewicz. scenariusz i reżysena - Marek Fiedor. 
scenografia i kostiumy - Monika Jaworowska-Duch lińska . światło - Mirosław Poznański. 

muzyka - Bolesław Rawski 

NAMIĘTNOŚCI - Isaac Bashev1s Singer. przekład - Elżbieta PetraJtis O'Nei l, Paweł 
Śpiewak. adaptacja i reżyseria - Izabella Cywińska , scenografia - Jan Kozikowski. kostiumy 
- Julia Skrzynecka. reżyseria światła - Mirosław Poznański . songi - Andrzej Poniedzielski. 
muzyka - Jerzy Satanowski 

ODEJŚCIA - Vaclav Havel, tłumaczenie - Andrzej S Jagodziński . reżyseria - Izabella 
Cywińska. scenografia - Paweł Dobrzycki. kostiumy - Diana Marszałek. muzyka - Wojciech 
Borkowski 

STACYJKA ZDRÓJ - Jeremi Przybora. Jerzy Wasowski. Andrzej Poniedzielski. scenariusz 
1 reżyseria - Adam Opatowicz. Andrzej Poniedzielski. scenografia - Jan Banucha. współpra

ca scenograficzna - Ewa Krauze. kierownictwo muzyczne i aranżacje - Woj ciech 
Borkowski, przygotowanie wokalne - Tomasz Bajerski. Andrzej Borzym. choreografia -
Dorota Furman 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber, przekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria 
- Wojciech Adamczyk. scenografia - Marcin Stajew ski 

SCENA 6'1 
MIASTO - Jewgienij Griszkowiec, przekład - Anna Mirkes-Radziwon. Marek Radziwon, 
reżyseria i scenografia - Artur Urbański. współpraca scenograficzna - Mateusz Stajewski, 
muzyka i opracowanie - Jacek Grudzień 

TRASH STORY albo sztuka (nie) pamięci - Magda Fertacz. rezyseria i scenografia 
- Ewelina Pietrowiak. współpraca scenograficzna i kostiumy - Julia Skrzynecka. muzyka -
Sławomir Jaskułke 

CHWILE SŁABOŚCI - Donald Churchill. przekład - Klaudyna Rozhin. reżyseria - Marcin 
Sosnowski. scenografia - Marcin Stajewski. kostiumy - Magdalena Jarosz. światło - Jan 
Holoubek 

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmitt, przekład - Barbara 
Grzegorzewska. reżyseria - Marcin Sosnowski, scenografia - Marek Chowaniec, kostiumy -
Irena Biegańska 

SCENA NA DOLE 
JESIENIN - scenariusz - Janusz Głowacki, reżyseria - Józef Opalski. muzyka - Olena 
Leonenko. kierownik muzyczny - Rafał Grząka. scenografia - Dorota Kołodyńska. 

choreografia - Jacek Badurek. światło - Piotr Pawlik 

NOC Z WERTYŃSKIM - oprawa literacka - Janusz Głowacki. opieka artystyczna 
- Gustaw Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne - Marek 
Walaw ender 

ALBUM RODZINNY - Jan Kaczmarek. scenariusz i reżyseria - Adam Opatowicz, Andrzej 
Poniedzielski. kierow nictwo muzyczne - Woj ciech Borkowski. scenografia - Mariusz 
Napierała. choreografia - Dorota Furman 

ECH RAZ JESZCZE RAZ„. czyli taniec z pamięcią. opieka literacka - Janusz 
Głowacki. opieka artystyczna - Gustaw Holoubek, scenografia - Mateusz Stajewski. 
kierownictwo muzyczne - Marek Walawender 

CHLIP HOP czyli nasza mglista lap top lista - scenariusz i reżyseria - Magda 
Umer i Andrzej Ponied zielski, opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowsk 
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