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Gabriela Zapolska 

Aktqrka, dziennikarka, powieściopisarka i autorka sce
nicma w jednej osobie - Gabriela Zapolska jest jedną z silniej
szych indywidu.alności artystycznych, jakie się pojawiły u nas 
w ostatnich latach ubiegłego wieku, w epoce tak zwanego 
,,naturalizmu" w sztuce. Naturaliści tym się różnili od później
szych realistów, że całą swoją uwagę skupiali na obserwowaniu 
i notowaniu zjawisk, mniej zaś mieli dążenia niż „realiści" do 
porządkowania owych zjawisk wedle określonej idei. Można 
ich uznać za przygotowujących materiał obserwacyjny i tema
tykę dla późniejszych realistów. Było więc to stadium rozwo
jowo konieczne i nie do pominięcia w obrazie myśli ludzkiej 
przełomu stuleci. I choć nie umieli nam pokazać, jaki świat 
być powinien, dostarczają nam do dziś wiele materiału do 
krytyki ówczesnych stosunków. 

Gabriela Zapolska z domu Piotrowska urodziła się w roku 
1860. Jak wielu wąpółczesnych była w kręgu wpływów Emila 
Zoli, pisarza jak na swoje ~zasy bardzo rewolucyjnego, którego 
-dzieła wywołały w umysłach ferment twórczy. On sam, będąc 
twórcą naturalizmu, stanął już na pograniczu realizmu. (ściślej 
„re a 1 izm u krytycznego") który jako prąd postępowy 
w umysłach mieszczańskich; mógł już bezpośrednio prowadzić 
do wniosków zgodnych z realizmem nowoczesnym, z realizmem 
socjalistycznym. W tym wytyczonym przezeń kierunku poszła 
i jego polska uczennica. 

Jako aktorka Gabriela Zapolska debiutowała w roku 1880 
na scenie „Teatrzyku Dobroc;zynności" w Warszawie. Potem 
nastąpiły lata gry na ·scenie lwowskiej i w teatrach wę
drownych (tak wówczas nazywano teatry objazdowe). Jeździła 
po Galicji, Królestwie i Poznańskim. W latach 1890-1895 gra 
w Paryżu w Theatre Libre Antoine'a, poczym, po powrocie do 
kraju poświęca się już głównie sztuce pisarskiej, uprawianej 
zresztą przez nią już od roku 1883. 
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Sztuki pisała albo odrazu w formie scenicznej, jak właśnie 
„Moralność pani Dulskiej" i potem do tego tematu wracała 
w formie opowieści lub polemik, albo też przerabiała na scenę 
swoje opowieści, jak to było z „Żabusią". Ważniejsze jej utwory 
sceniczne lub przeróbki sceniczne własnych powieści, to obok 
„Moralności pani Dulskiej": ,,Panna Maliczewska", ,,Kaśka 
Karyatyda", ,,Żabusia", ,,Małaszka", ,,Małka Szwarcenkopf", 
,,Antek Nędza", ,,Jojne Firułkes", ,,Jan Kochanowski w Czarno
lesie", ,,Dziewiczy wieczór", ,,Zycie na żart", ,,Anaswer", ,, Treso
wane dusze", ,,Nieporozumienie". Próbowała pisać także dra
maty pa~riotyczne i społeczne z tezą {,,Tamten", ,,Sybir", 
,,W Dąbrowie Górniczej", ,,Car jedzie", ,,W jesienny wieczór") 
ale one już nie miały tego znaczenia i tego ostrza, co jej komedie 
obyczajowo mieszczańskie. Nie udało się jej ziścić w dramatach 
wiecznego marzenia pisarzy o pozytywnym bohaterze, nato
miast w komediach obyczajowych wiele pożytku przyniosła 
Zapolska naszej postępowej myśli przez bardzo precyzyjne 
ukazanie wad swej epoki i środowiska. 

W inscenizacji naszej staraliśmy się nic nie naruszyć 
z tekstu, ani nie podsuwaliśmy autorce .żadnych myśli, których 
sama nie wyraziła w tekście. Jednak, dla większego wydobycia 
waloru moralnego sztuki, dokonaliśmy jedynego cięcia tekstu 
i to w miejscu, gdzie stale jest operowany przez insceniza
torów. Mianowicie na zakończenie · sztuki wybraliśmy inne 
słowa końcowe, niż to się czyni zazwyczaj, też zresztą nie
zgodnie z napisaną przez · autorkę pierwotną wersją. U autorki 
tekst kończy się ·słowami Hesi. Inscenizatorowie zwykle zosta
wiali ostanie słowo samej Dulskiej, my zaś ostatnie słowa 
postanowiliśmy zostawić Meli, bo w nich jest zawarte moralne 
potępienie krzywdy wyrządzonej Hance, nie zaś bardzo za
bawne, ale bardzo w gruncie rzeczy pesymistyczne zatryumfo
wanie sytuacyjńe Dulskiej, co niesłusznie uwodziło tak wielu 
inscenizatorów. 

Jerzy Zagórski 
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