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GABRIELA ZAPOLSKA . 

Twórczość Gabrieli Zapolskiej wzbudzała i wzbudza 
do dzisiaj wiele kontrowersji. 
Współcześni zarzucali jej niemoralność i socjali

styczne poglądy, Obecnie, wielu gorszy się jej natu
ralizmem. Jedni i drudzy byli bliscy prawdy. I jedni 
i drudzy ją zwalczali. Należy tylko zastanowić się: czy 
słusznie. 

· Rzekoma niemoralność Zapolskiej, zarówno w twór
czości jak i w życiu, wynikała z buntu przeciwko mo
ralności... mieszczańskiej, socjalistyczne poglądy ra
ziły tych, którym zagrażały - chociaż były tyl
ko ostrą krytyką burżuazyjnych form życia, krytyką 

zakłamania. 

Naturalizm, pojęty jako wierne kopiowanie rzeczy
wistoki, bez krytycznego, artystycznego wyboru, byłby 
zarzutem. gdyby skopiowanie rzeczywistości było 

w ogóle możliwe i gdyby Zapolska robiła to bezkry
tycznie. Naturalizm, jako kierunek literacki, pod któ
rego niewątpliwym wpływem pozostawała Zapolska -
przebywała bowiem kilka lat w Paryżu w latach 
osiemdziesiątych, w okresie rozkwitu twórczości E. Zo
li i sławy Guy de Maupassanta, tytanów naturali
zmu francuskiego - różni się wprawdzie bardzo od 
wielu nowoczesnych kierunków w literaturze i sztu
ce, ale czy aż tak daleko odbiega od łatwo zauważal
nych dzisiaj tendencji, szczególnie w powieści i fil
mie, <kl jak najbardziej obiektywnego rejestrowania 
faktów i zdarzeń życia codziennego? 

Inne są jednak tendencje. stylistyczne i estetyczne 
dramaturgii współczesnej i dlatego teatry unikają czę
sto wystawiania sztuk Zapolskiej. Chociaż, najmocniej
szym właśnie walorem jej utworów jest ich scenicz
ność. Nie na darmo Gabriela Zapolska przez długie 

lata występowała w teatrze. Najdrobniejsza rólka 
w jej sztuce daje możliwość zabłyśnięcia aktorom. Dla 
tej jednej przyczyny nie warto by wszakże grać Zapol
skiej, mimo zaszczytnej rangi klasyka. W tym jedndk 
rzecz, że sztuki jej nie straciły całkowicie swej 
aktualności. Rozejrzyjmy się dokoła, w miastach, mia
steczkach, na wsi... Czy nie znajdziemy tam ludzi 
o podobnej mentalności jaką reprezentują stworzone 
przez pisarkę postacie? Czy w podejmowaniu waż

kich, życiowych decyzji nie dostrzega się często spo-
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rej dozy lekkomyślności, naiwności, czy idealistycznej 
egzaltacji, podobnie jak to przedstawiła Zapolska 
w , .Mężczyżnie"? Przed kim odpowiedzialny jest czło
wiek, który rujnuje życie wielu kobiet? Z pewno
ścią - przed społeczeństwem. I bodajże właśnie to 
jest najważniejszym i najbardziej aktualnym zagad
nieniem w „Mężczyźnie" - ten brak poczucia odpo
wiedzialności społecznej, z którym i dzisiaj walczymy 
na każdym kroku. 

Takie i inne wnioski nasuwają się tym śmielej, że po
twierdza je życie Gabrieli Zapolskiej, owiane aurą skan
dalu, plotki, sensacji. Jedno jest pewne, że było ono trud
ne, że pisarka stale musiała walczyć z kołtuńskimi 

atakami prasy, że sama doświadczyła wielu krzywd, 
na jakie narażona była samotna kobieta w burżuazyj
nym społeczeństwie. Przypomnijmy sobie, że urodziła 
się w drugiej połowie XIX wieku (1859 r.), a rozkwit 
jej twórczości przypada na epokę fin de siecle'u i po
czątki modernizmu. W tym czasie kobieta nie korzy
stała z takich uprawnień jak obecnie i swoboda jpj 
była, z tego tytułu, znacznie mniejsza. Zapolska mia
ła odwagę łamać konwenanse i żyć zgodnie z włas
nymi poglądami, lecz zapłaciła za to wysoką cenę. 

Pierwszym skandalem stało się jej małżeństwo, mał
żeństwo Gabrieli Korwin-Piotrowskiej, córki marszał
ka szlachty wołyńskiej z przystojnym porucznikiem 
·armii rosyjskiej - Snieżko-Błockim, zerwane po kil
ku miesiącach. 

Jak się okazało, cyniczny porucznik ożenił się głów
nie dla posagu. „W czasie mojego krótkiego małżeń
stwa z panem Snieżką straciłam dosłownie wszystko: 
wiarę w ludzi, moje dziewczęce złudzenia, i posag" -
pisze Zapolska. Gabriela porzuciła męża i wyklęta 

przez rodzinę rozpoczęła samodzielne życie. Wstąpiła 

na scenę, jednocześnie próbując sil w literaturze. 
Przybrała wtedy pseudonim Zapolska, używany już 

do końca życia. 
Drugim skandalem stała się miłość do żonatego męż

i;:zyzny. Trzecim - dziecko, które przyszło na świat. 
Zapolska, aby je urodzić, musiała się ukryć przed opi
nią mieszczańskiego świata - aż w Wiedniu. Dziew
czynka, pozostawiona pod opieką obcych ludzi, wkrót
ce zmarła. Zapolska nie mogła przeboleć tego do 
końca życia. Jak widzimy więc sztuka „Mężczyzna·• 
posiada dużo cech autobiograficznych: uraz w sto
sunku do mężczyzn, spowodowany pierwszym nieuda
nym małżeństwem, dramat kobiety samotnej, nieprzy
gotowanej do życia i wyzyskiwanej przez mężczyzn. 
Dużo później, kiedy pozyskała już sławę dramatur

ga i powieściopisarza, Zapolska wyszła za mąż za art. 
malarza Stanisława Janowskiego, ale małżeństwo to 
nie było również zbyt szczęśliwe. Rozchodziła się z mę-



żem kilkakrotnie, nie tylko na tie niezgodności charak
terów, ale także rozdzielona przez wścibskich plotkarzy, 
którzy ciskali kalumnie na kobietę, gorsząc się zbyt swo
bodnym, jak na owe czasy, trybem jej postępowania. 
W bogatym swoim życiu - przez długie lata Za
polska występowała jeszcze na scenie: w teatrze ob
jazdowym, w teatrze poznańskim, krakowskim, lwow
skim, a także w paryskim teatrze Antoine'a - po
święcała najwięcej czasu na pracę literacką. Pisała 

niezmordowanie nowele, powieści, sztuki, felietony ... 
Z całej obszernej spuścizny pisarskiej najcelniejsze 
okazały się utwory sceniczne, które dziś weszły do 
klasyki teatralnej: „Żabusia" (1896 r.), nieporównana 
„Moralność Pani Dulskiej" (1907 r.); dulszczyzna jako 
nazwa kołtunerii mieszczańskiej weszła nawet w przy
słowie, „Ich czworo" (1912 r.), „Panna Maliczewska" 
(1912 r.), „Skiz" i inne. 

„»Ich czworo« Zapolskiej - pisał Boy w r. 1920 -
jest jedną ze sztuk, po których opuszcza się teaLr 
z uczuciem pokrzepienia na duchu. Nie iżby treść była 
tak szczególnie budująca, ale dlatego, że przyjemność 
sprawia widzieć polską komedię, tak doskonale -
poza całym talentem - tak porządnie zrobioną i na
pisaną. Wstyd powiedzieć, ale ze wszystkich naszych 
współczesnych komediopisarzy ta baba ma może naj
bardziej męski chwyt; największą zdolność spojrzenia, 
najdalej posuniętą ekonomię scenicznego wyrazu i ge-. 
stu. Od początku do końca, każde słowo jest potrzeb
ne, każde na swoim miejscu, każde n ie si e; nie li
cząc tych - a jest ich bez liku - które iskrzą się 

samorodnym nieodpartym dowcipem". 
Zapolska zmarła we Lwowie w roku 1921. Nawet 

ostatnie dni tej niepospolitej kobiety stały się łupem 

oszczerców. Samotna, na wpół oślepła, zdana na łaskę 
obcych ludzi i lekarza-szarlatana - odeszła zmęczo

na uciążliwą pracą i walką, jaką zgodziła się podjąć. 
Sztuki jej weszły do żelaznego repertuaru scen pol

skich. Najsłynniejsze aktorki (Modrzejewska, Solska, 
Wysocka, Dulęba, Ćwiklińska) występowały w nich 
chętnie, szczycąc się rolami Dulskich, Maliczewski..:h 
i in., postaci różnorodnych w swoim bogactwie, stwo
rzonych ze znakomitą znajomością psychiki kobiecej. 
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