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GABRIELA ZAPOLSKA 
Gabriela Zapolska zaczyna pisać w roku 1883 - drukuje wted7 

w Kurierze Krakowakłm swą pierwszą nowelę. Dla oceny 1 zrozumienia 
jej czterdziestoletniej prawie twórczości (Zapolska zmarła w r. 1921) nie 
jest to data obojętna. 

W drugiej połowie XIX w. rozpoczął się na ziemiach polskich, szcze. , 
gólnie w tak zwanym Królestwie Polskim, czyli na terenach nalet4c:ych 
wówczas do imperium rosyjskiego, szybki rozwój nowoczesnego przemy
słu kapitalistycznego. W latach 70-ych uprzemysłowienie Królestwa było 
już daleko posunięte. Równolegle do rozwoju przemysłu rosła liczebnie 
klasa robotnicźa, wyzyskiwana bezlitośnie - dość wskazać na takie fakty, 
jak: kilkunastogodzinny dzień roboczy, praca nieletnich w fabrykach, niż
sze stawki płacy dla kobiet, brak praw ochrony pracy, zupełna bezbron- ' 
ność pracujących wobec samowoli fabrykanta, itp. itp. Żywiołowy rozw6J 
przemysłu kapitalistycznego spowodował daleko idące przemiany w iyciu 
społecznym i kulturalnym ówczesnych ziem polskich. Hasła zbrojnej 
walki o wyzwolenie społeczne i polityczne narodu, głoszone przez wiel
kich poetów i działaczy romantycznego demo~ratyzmu rewolucyjnego, 
Mickiewicza, Słowackiego, Dembow_skiego, zastąpiono hasłami "prac,
organicznej", ,,pracy od podstaw" nad gospodarczym wzmocnieniem kra
ju; był to program pozytywistyCZilJ, głoszący konieczność wzbogacenia 
gospodarczego narodu, upowszechnienia oświaty, demokratyzacji na pól 
feudalnych stosunków w Polsce. Program ten, rozwijany po upadku po
wstania styczniowego 1863 r., był w swych początkach postępowy - po
magał w walce z przeżytkami szlachecka-feudalnymi, dostrzegał krzywd, 
mas ludowych miasta i wsi, żądał poprawy stosunków społecznych. W li
teraturze tendencje te objawiły się w twórczości wybitnych pi1any ów
czesnycti: Prusa, Orzeszkowej, w początkowym okresie twórczości Sien
kiewicza, Swiętochowskiego i innych. Program pozytywistów nie był 
jednak antykapitalistyczny - protestował przeciw objawom ucisku, nie 
atakował jednak nigdy przyczyn zła - przeciwnie, mieszczańscy pisa
rze-pozytywiści, chwalcy kapitalizacji i ,;bogacenia się Polski poprzez bo,. 
gacenie się jednostek" rychło stall się obrońcami kapitalistycznego syste
mu wyzysku - stało się to wtedy, gdy dostrzegli niebezpieczeństwo 
grożąae burżuazji ze strony mas proletariackich - wtedy, gdy niewrga
nizowane, żywiołowe odruchy protestu zaczęły się przeradzać w rewolu
cyjny, kierowany przez marksistowską teorię ruch robotniczy. Nastąpiło 
to w 80-ych latach ubiegłego stulecia. Burżuazja i jej literaccy przed
stawiciele :zlękli się widma rewolucji społecznej, :z.lddi i;ię motliwo6d 
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sojuszu wyzyskiwanego przez kapitalistę robotnika Warszawy, Łodzi, Sos
nowca, Żyrardowa, Częstochowy; z wyzyskiwanym przez szlacheckiego 
obszarnika chłopem. W zasadniczo postępowym dotychczas nurcie lite
ratury pozytywistycznej coraz wyraźniej możemy obserwować ucieczkę 
od tematyki społecznej, przesłanianie wymowy faktów społecznych 
pseudopatriotyzmem, przesuwanie rozwiązań konkretnych zagadnień spo
łeczno-narodowych w dziedzinę psychologii - często zaś ta ucieczka 
zmieniała się wprost w obronę panującego obszarniczo-kapitalistycznego 
systemu wyzysku. W tym samym roku 1883, gdy Zapolska rozpoczynała 
swą karierę literacką, Sienkiewicz zaczął drukować „Ogniem i mie
czem", powieść,.l w której znajdziemy obronę szlacheckiej przeszłości, 
wiele fałszów historyczno-społecznych. W tym samym roku 1883 umarł 
w Paryżu Cyprian Norwid, ostatni przedstawiciel wielkiej poezji ro
mantycznej - w -dzi_ejach Polski rozpoczynał się nowy okres - na kióry 
przypada szczytowa faza działalności pierwszej polskiej rewolucyjnej 
partii' robotniczej. ,,Wielki Proletariat" - w tym też roku m·a miejsce 
jedno z pierwszych masowych wystąpień polskiej klasy robotniczej -
sti'ajk 8- tys. robotników Zakładów żyrardowskich, w tym wreszcie roku 
policja carska aresztowała Ludwika Waryńskiego, nieustraszonego orga
nizatora i przywódcę ;,Proletariatczyków". 
· Początek twórczości Zapolskiej przypada właśnie na okres załama
nia się postępowej linii literatury mieszczańskiej. Cała jej długa dzia
łalri'ość jak~ powieściopisarki i dramatopisarki, (imponująca ilościowo: 
Zapolska napisała około .30 powieści i ponad 20 utworów scenicznych) 
rn,zwija się w okresie narastania sprzeczności ustroju kapitalistycznego, 
w okresie przeradzania się kapitalizmu w Europie, a także na ziemiach 
polŚkich, w ostatnie stadium - w imperializm. 

. Imperializm wywarł swój rozkładowy wpływ nie tylko na ekonomię 
. i politykę światową - prowadził również do głębokiego zwyrodnienia 

kultury i sztuki, prowadził do oderwania pisarza i artysty od życia, od 
najważniejszych problemów społecznych. Widzimy obecnie, po kilku
ąziesięciu latach gospodarki · imperialistycznej na świecie, do czego 
prowadzi imperializm w dziedzinie kultury. Faszyzowanie się za
chodnio-europejskiej literatury, wycl'l.walani~ przez pisarzy I zza oceanu 
,,amerykańsldego stylu życia", ,,naukowe" i psychologiczne usprawiedli
wiapfo rasizmu, nienawiści do człowieka, wojny imper.ialistycznej, ,,znie
czulenie moralne" pisarzy na takie chociażby zjawiska, jak bezlitosny 
wyzysk kolonialny, pogarda dla tradycji narodowej - oto do czego 
doszłą literatura mieszczańska Nie brak naturalnie i głosów protestu 

. ~ postępowi pisarze nawet wśród ciężkich, otępiających stosunków 
społeczno-kulturalnych imperializmu walczą o prawo człowieka do pra
cy, ,pokoju i szczęścia. Stają się wtedy ideologicznymi przedstawiciela
mi mas ludowych - śmiertelnego wroga imperializmu. Ludzkość może 
być dumna z nazwisk wielkich poetów Nazima Hikmeta i Pabla Ne
rudy, . pisarzy tak bezkompromisowo walczących z imperializmem, jak 
Howard Fast, czy Aragon. Kroczą oni ramię w ramię z walczącym 
proletariatem, są oni niestrudzonymi bojownikami o pokój i socjalizm. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, okres imperializmu był 
dla sztuki okresem coraz dalej idącego rozdźwięku między artystą i ży
cieo;i .. Pisarze mieszczańscy, którzy u nas w okresie przedimperiali3tycz-
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nym, w czasie pozytywizmu, dostrzegli ważne zagadnienia społeczne 
i w swych utworach szukali na nie środków zaradczych, przestali . być 
twórczymi krytykami ówczesnej rzeczywistości. Pisarze ci w różny spo
sób uciekali od realistycznego, zgodnego z prawdą obrazu życia społecz
nego. Rzeczywistość społeczna imperializmu napełniała ich wstrętem, 
lecz jeszcze bardziej przerażała ich możliwość rewolucji społecznej : Pi
sarze mieszczańscy okresu imperializmu nie rozumieli i nie mogli rozu
mieć historycznej roli proletariatu. 

Jak w tym niesprzyjającym otoczeniu rozwijała się twórczość Za
polskiej? Już pierwsze jej utwory (,,Małaszka" 1883, ,,Akwarele" 1885) 
ściągnęły na autorkę wściekłe napaści krytyki. Swiat literacki, y wraz 
z nim warszawska i galicyjska kołtuneria podniosły alarm - Zapolska 
pisała o tym, ,,o czym się nie mówi". Nie przerażona tymi atakami 
autorka pisała dalej. Każdym następnym utworem zyskiwała. sobie po
czytność: i rozgłos. (Wątpliwej ca prawda wartości, określano Zapolską, 
jako pis a-r kę por n ogr a fi cz n ą.) Zapolska z niesłychaną pasją 
ukazywała „brudne strony" obyczajowości i mentalności mieszczańskiej. 
W ślad za „Akwarelami" ukazała się „Kaśka Kariatyda" (1888), ,,Przed
piekle" (1889), ,,Menażeria ludzka" (1893) i inne. Wszystkie te utwory 
celnie trafiały w najświętsze kanony świadomości kołtuństwa, wywoły
wały głębokie oburzenie - ,,cnotliwa" krytyka nigdy nie miała przeba
czyć Zapolskiej tematyki jej utworów. Droga pisarska Zapolskiej 'Jyła 
bardzo konsekwentna, nie ustępowała ona przez cały czas życia z raz 
obranego stanowiska: demaskowania i oskarżania moralności miesz
czańskiej, pokazywania w satyrycznym, ostrym zwierciadle, ciemnych 
zakamarków życia i psychiki mieszczańskiej. Taki charakter będzie 
miała jej powieść „O czym się nie mówi" (1912), ,,O czym się nawet 
myśleć nie chce" (1914) i inne. Podobny, demaskatorski wobec drobno
mieszczaństwa stosunek znajdziemy w jej_ licznych dramatach. Zapol
ska, sama przez wiele lat aktorka, przejawiła wybitny talent drama
turgiczny, opanowała jak rzadko kto spośród. naszych pi:sarzy technikę 
pisania utworów scenicznych. Utwory, w których talent dramatopisarski 
Zapolskiej pozwolił jej szczególnię dobitnie i przekonywująco zaatako
wać drobnomieszczańskie kołtuństwo, przetrwały do dziś, weszły do 
stałego repertuaru sceny polskiej, nie straciły dla nas swej wartości 
ideowo-artystycznej. Z jej licznych, i w większości doskonale napisa
nych dramatów, taką wartość posiadają przede wszystkim „Żabusia" 
(1896), ,,Skiz" (1909), .,Ich czworo" (1912); .. Panna Maliczewska" (1912) 
i . najlepsza niewątpliwie ,,t r a g i f a r s a k o ł tu ń s k a",• ,,Moralność 
pani Dulskiej'1 (1907) . 

Utwory dramatyczne Zapolskiej to niewątpliwie szczytowe osiągnię
cia naszej komedii mieszczańskiej. By należycie ocenić ich ideową wy
mowę, należy zastanówić się z jakich pozycji przeprowadza autorka 
krytykę drobnomieszczaństwa, i jakie objawy krytykuje. 

Utwory sceniczne Zapolskiej są swego rodzaju „dokumentem arty
stycznym i społecznym" epoki. Pokazane w jej twórczości objawy zwy
rodnienia moralnego mieszczaństwa, tępota, zgnilizna obyczajowa są fak
tami; faktami z niedalekiej przeszłości, faktami, których pozostałości 
możemy obserwować jeszcze i dziś. Pewnie, że nie łatwo by nam dzi
siaj znaleźć typ „mamy i kamienicznicy", tak beznadziejnie kołtuńskiej 
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jak pani Dulska, ale z objawami „podwójnej moralności" mieszczańskiej 
innej na domowy użytek, a innej „na wynos" (dla obcych), spotkać sią 
możemy niestety jeszcze bardzo często. To między innymi sprawia że 
demaskująca tego rodzaju mentalność twórczość Zapolskiej nie stra'ciła 
w pewien s~osób. aktualności nawet satyrycznej. Mówillśiny, że Za
polsk~ atakuJ4: obJawy kołtunerii mieszczańskiej. Słabą stroną jej utwo
rów. Jest ~• _ze paza te o b j a wy p_rawie nigdy nie wychodzi. Jej 
bezlitosna 1 zJadhwa krytyka drobnomieszczaństwa jest w gruncie rze
czy krytyką powierzchowną, krytyką o b j a w ó w zła społecznego a nie 
jego prawdziwych przyczyn, jego podłoża. Zapolska atakuje d~obno
mieszczaóstwo, nie atakując systemu kapitalistycznego, który te objawy 
zgnił.izby drobnomieszczańskiej powoduje. W jej sztukach znajdziemy 
~tarannie zarejestrowane i ośmieszone • cechy obyczajowe, psychiczne 
i etyczne drobnomieszczanina, zupełnie wyjątkowo znajdziemy w nich 
natomiast pełne oświetlenie społecznej funkcji drobnomieszczaństwa 
jego związek z kapitalistycznym systemem wyzysku, jednym słowem: 
rzadko znajdziemy u Zapolskiej społeczną, realistyczną motywację lo
sów bohaterów jej utworów. To wiąże Zapolską z ogólnym w literaturze 
epoki imperializmu zjawiskiem, zwanym n at ur a 1 izmem. Natura
lizm to drobiazgowa, ale powierzchowna obserwacja zjawisk życiowych. 
yv naturalizm wpadali pisarze epoki imperializmu, gdy upadek nauki 
i kultury, upadek postępowej myśli nie pozwolił im na prawidłowe ob
sęrw:owanie z~a.wisk społecznych. Pisarze naturaliści, jeżeli prz-eprowa
dzali krytykę społeczną, to przeprowadzali ją tylko z pozycji mieszczań
skich - a że mieszczaństwo w epoce imperializmu straciło resztki swej 
postępowości, więc też naturalizm, literackie odbicie świata w oczach 
mieszczanina epoki imperializmu, jest kierunkiem wstecznym, zdegenero
wanym. 

Elementów naturalistycznych znajdziemy w twórczości Zapolskiej 
bardzo wiele. Drobne śmiesznostki, czy też zwyrodnienia życia drobno
mieszczańskiego urastają w jej oczach do roli zasadniczych, społecznych 
problemów. Zapolska ma rację, gdy bezlitośnie ukazuje nicość moral
ną „dulszczyzny", ale niesłusznie w zewnętrznych objawach tego zwyrod
nienia dopatruje się przyczyny wszelkiego zła i krzywdy ludzkiej. Od 
naturalizmu krok tylko do tak zwanego modernizmu, innego nurtu lite
ratury mieszczańskiej epoki imperializmu. Modernizm to kierunek lite
racki, który uważał z. jednej strony, że należy odwrócić się z pogardą 
od mieszczań1twa, że należy uprawiać „sztukę dla samej sztuki", a z dru
giej strony, że prawdy o życiu ludzkim należy szukać nie w badaniu 
i obserwowaniu zjawisk społecznych, lecz w wewnętrznych przeżyciach 
„człowieka wiecznego", niezależnego od czasów i stosunków, w których 
żyje i pracuje. Moderniści, odwracając się od mieszc:!:ańskiej rzeczy
wistości odwracali się często od życia w ogóle, w utworach swych uka
zywali jako najw:ażn~ej_sze fakty z dziedziny chorób psychicznych, Żbo
czeń erotycznych, nienormalnych przeżyć pod wpływem narkotyków. 
Także utwory Zapolskiej, nie są wolne od „nalotu" modernistycznego. 

Epoka imperializmu, w której żyła i tworzyła Zapolska, wywarła na 
nią wpływ b_ard_zo silny: ~~turalizm i mo~ernizm, j_aki znajdujemy w jej 
utworach, me pozwalaJą JeJ przeprowadzić krytyki mieszczaństwa kon
sekwentnie do końca, krytyka jej zwęża się pod wpływem tendencji 
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ideologicznych epoki imperializmu, zatrzymuje si~ na chorobliwych ob
jawach zewnętrznych. Zwęża się, ale w niejednakowym stopniu. Są 
utwory Zapolskiej, gdzie przezwycięża ona częściowo naturalistyczną 
obserwację życa, obserwację powierzchowną. Zapolska w wielu wy
padkach stara się odkryć głębsze przyczyny przedstawianych zjawisk. 
Przede wszystkim trzeba tu wymienić „Moralność pani Dulskiej" -
w tej doskonale napisanej sztuce nie tylko pokazała Zapolska prawdzi
we przeżycia ludzkie, .ale spróbowała pokazać też i ekonomiczno-spo
łeczne przyczyny postawy swych bohaterów. Dulska nie jest wstrętna 
moralnie dlatego, że tak każe wieczna „moralność kołtuńska", ale dla
tego przede wszystkim, że jako kamienicznica zarabia na tej swojej mo
ralności, na swym bezwzględnym i cynicznym stpsunku do ludzi. 
W „Moralności pani Dulskiej" z wyjątkową siłą objawiła · się gryząca 
ironia Zapolskiej, z wyjątkową też sympatią i humanistyczną miłością dla 
człowieka pokazana jest służąca Hanka, pokrzywdzona, ciemna przed
stawicielka proletariatu - mimo tego Zapolska - nie potrafiła poka
zać w ;,Dulskiej", jak i w całej swej twórczości, klasowo uświadomionego, 
zorganizowanego buntu rewolucyjnego proletariatu przeciw kapitalistycz
nej rzeczywistości - nie rozumiała ona do końca znaczenia rodzącego 
się wówczas ruchu robotniczego. Ale Hanka w „Pani Dulskiej" nie jest 
całkowicie biern11 - krzywda jakiej doznaje budzi w niej uśpione po
czucie godności ludzkieJ, odrazy dla świata wyzyskiwaczy. A stąd krok 
tylko do pobudzenia się instynktu klasowego. Zapolska, wielka miesz
czańska demaskatorka moralności mieszczańskiej, tego już pokazać nie 
potrafiła. 

KierO'Wnictwo art11st11czne Teatrw. 
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