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Gabriela Zapolska i jej dzieła 

Gabriela Zapolska, z domu Korwin-Piotrowska, której czołową komedię 
oglądamy dziś na naszej scenie, urodziła się w r. 1860. Twórczość jej, da
tująca się od 1885 r., przypadła już na czasy, w których realizm mieszczań
ski drugiej połowy ubiegłego wieku pod wpływem wielkich francuskich 
pisarzy, Zoli i Mauvassanta, począł się często przeradzać w naturalizm. 
Rodzące się krańcowe sprzeczności imperializmu doprowadziły rolę pisar
stwa w tym okresie częstokroć do przedstawiania człowieka ulegając~go 
jedynie wpływom środowiska i prawom natury. Człowiek to kierujący się 
żądzami, namiętnościami i instynktem, a nie istota ujarzmiająca przyrodę 
i stawiająca sobie wyższe, zbiorowe cele społeczne. 

Toteż ta skłonność do obrazowania cech ujemnych życia i jaskrawego 
przedstawiania rzeczywistości - u Zapolskiej, najzdolniejszej przedstawi
cielki tego kierunku, uwidoczniła się z niezwykłą pasją i siłą. 

Ciekawy jest niewątpliwie fakt, że w literaturze innych narodów nie 
ma prawie wcale kobiet piszących dla sceny. U nas twórczość taką zapo
czątkowała z niezwykłym talentem właśnie Zapolska - może dlatego, że 
sama była z zawodu aktorką. Autorka „Moralności pani Dulskiej" znalazła 
wiele naśladowniczek, z których najwybitniejsze to Dąbrowska, Nałkow
ska i Jasnorzewska. 

Zapolska wstąpiła na scenę w 1880 r. Pięć lat występowała nawet we 
Francji, na najbardziej postępowej wówczas scenie Antoine'a w Paryżu. 
Droga jej wiodła poza tym poprzez sceny lwowskie, ikrakowskie, warszaw
skie i poznańskie. 

Karierę pisarską zaczęła 7lbiorem nowel zatytułowanym „Akwarele". 
Napisała później wiele jeszcze nowel i powieści, z których najbardziej zna
ne są „Przedpiekle", ,,Kobieta bez skazy", ,,Rajski Ptak", ,,O czym się nie 
mówi", ,,O czym się nawet myśleć nie chce", ,,Córka Tuśki" i „Sezonowa 
miłość". 

Powieści te nie odznaczają się ani specjalnym pogłębieniem tematu, ani 
wartościami artystycznymi, nie mogą też wywierać dodatniego wpływu 
moralnego. Obnażają jednakże obłudę i zakłamanie mieszczańskie, walczą 
o prawa kobiety, pokazują całą nędzę i małość ówczesnych tzw. ,,sfer 
.towarzyskich". 

3 





Postępowość Zapolskiej jest oczywiście dość ciasna, jej rola jest typowo 
demaskatorska, a poprzez jej utwory wdzierała się do umysłów ludzkich 
jedynie świadomość prawdy s,polecznej. Satyra i krytyka w dziełach Za
polskiej nie mogła jeszcze mieć charakteru twórczego. Autorka rozsadzała 
pojęcia burżuazyjne od wewnątrz, z pozycji typowo jeszcze mieszczańskich. 
Oddziaływała skandalem, który ode.grał ważną rolę w historii rozkładu 
świata kapitalistycznego. 

W komediach swych, z których wymienić trzeba choćby „Pannę Mali
czewską", Kaśkę - Kariatydę", ,,Ich czworo", ,,Malkę Szwarcenkopf", 
„Skiza", ,,Żabusię", ,,Mężczyznę" i „Kobietę bez skazy", Zapolska bierze 
pod obstrzał przede wszystkim fałsze moralności drobnomieszczańskiej, 
broni człowieka przed krzywdą społeczną i odsłania zło, obłudnie dotych
czas przemilczane. Taką jest również najbardziej znana jej komedia ,,Mo
ralność pani Dulskiej". 

· Pojęcie „dulsz~zyzny" weszło do naszego słownika jako symbol zacofa
nia, kołtuństwa, tandety i obłudnej etyki burżuazyjnej. Trudno zaiste zna
leźć jeszcze więcej ujemnych cech rzeczywistości. Zapolska zdołała tutaj 
swych bohaterów obdarzyć chy,ba wszystkimi konsekwencjami rozkładu 
moralności mieszczańskiej, nie pozostawiając ani jednej jasnej plamy 
w obrazie rzeczywistości. 

Choć więc główny ciężar satyry autorka przerzuciła na tytułową postać 
sztuki, stwarzając jedną z najbardziej odpychających kobiecych figur sce
nicznych, - nikt z ośmiu dalszych bohaterów utworu nie wnosi na scenę 
ani jednej wartości dodatniej. Żaden ożywczy prąd nie powieje poprzez 
ciężką i zakłamaną atmosferę taniego salonu Dulskich. 

Nawet syn, Zbyszko, zdający ~ię buntować przeciwko tej atmosferze 
i pragnący się z niej wyłamać, w istocie ani na <llhwilę nie jest zdolny do 
walki z istniejącym porządkiem rzeczy. Jego specjalnością są zresztą tanie 
mił,ostki, hulanki, karty i nieróbstwo - wszystkie przywary złotej mło
dzieży. Również córki Dulskiej, Hesia i Mela, nie wniosą niczego p<YLy
tywnego do sztuki. Hesia już teraz zgodnie kroczy śladami matki, Melę zaś, 
odznaczającą się odrobiną ludzkiego serca, przytłoczy duszność środowiska 
i własna bezradność. 

Tak jak Mela - ofiarami „dulszczyzny" stają się jeszcze służąca Hanka 
i lokatorka. Obie odczuwają na sobie oddziaływanie zabagnionych stosun
ków międzyludzkich i wszechwładzę pieniądza. 

W tej galerii typów nie wiele ma do powiedzenia ojciec rodziny, mil
czący uporczywie w domu. Jego jedyne odezwanie się w trakcie sztuki 
pozwala nam jednak przypuszczać, że jest on taki sam w swym urzędzie 
i w życiu publicznym, jak pani Dulska w życiu rodzinnym. Okaz światowej, 
Płytkiej i pretensjonalnej „dulszczyzny" - pani Juliasiewiczowa - oto 
ostatnia figura w tym małym przeglądzie typów drobnomieszczańskich. 

Mimo dużej dozy krytycyzmu, jaki rozwinęła Zapolska w swej komedii, 
mimo wyzwalającego działania śmiechu, jaki budzi w nas większ.ość tych 
pognębionych do reszty przedstawicieli upadającej warstwy społecznej 

i mimo świetnej kor:ąpozycji całości oraz niesJychanej bystrości obserwacji, 
okazanej przez autorkę, nie przeceniamy jednak znaczenia tej sztuki. Za-

polska nie umiała ukazać w żadnej ze swych postaci jakiej§ w~li p~zeci~
stawtenia się złu, nie potrafiła pchnąć ani jednej osoby do przeciwdziałani.a, 
do przezwyciężenia „dulszczyzny". 

Krytyka ustroju kapitalistycznego jest tu ograniczona _do protestu _pr~e
ciwkci obyczajności mieszczańskiej. Ale choć Zapolska nie zdobyła się Je
szcze na krytykę twórczą i wskazującą nowe zagadnienia, stworzyła prz~
cież w naszej literaturze najważniejsze dzieła komediowe, które. ob:azu~~ 
z jednej strony szczytowy rozwój okresu miesz~za?skiego. naszeJ historu, 
a z drugiej strony wynikający z ostrych przeciwieństw i wewnętrznego 
rozkładu zmierzch tej niesławnej epoki. 

Alfred Kowalkowski. 
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