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Zapolska~ 

W Paryżu płoną światła, 
w teatrze Antoine'a 

Wieczorem tak jak zwykle : 
spektakl się zaczyna. 

I Gabryjela jeszcze, 
nikomu nieznana 

Przeźywa to codziennie: 
dzwonki, gong, kurtyna. 



Niepokój drży w kotarach 
czerwono i czarno 

Pachnie klejem stolarskim, 
w reflektor się chowa 

Już Zapolską pochłonął 
i już ją ogarnął -

Jak pierwsze jeszcze 
nie pisane słowa ••• 

pobiegły nagie 
myśli niespokojne 

I jakby pod wpływem 
niewidzialnych czarów 

Rodzi się Szwarcenkopf Małka 
i Firułkes Jojne, 

Głupia żono i dobra 
wdowa z Malabaru. 

Perlą się lekkie słowa, 
drży beztroski dialog 

I m~czy się w kołtu ństwie 
Mela chorowicie -

Mańk~ unieszczęśliwił 
pan Fedycki - laluś, 

A panna Moliczewska 
ma złomane życie. 

Tyle trzeba naprawić, 
tyle zło pokazać -

Zmieniać moralność Dulskich, 
Hankę bronić śmiało 

.Żabusię - czy potępić 
kobietę bez skazy? 

Tyle pytań - a czasu -
tak niezmiernie mało •.• . . . . . . 

Dziś płoną światła 
we wielu teatrach -

I tak jak zwykle 
spektakl się zaczyna; 

Ty, Gabryjelo, wpływasz 
w wiecznej sztuki światło 

Słuchaj: rozpoczynamy -
dzwonki - gong - k u r t y n a. 

DANUTA BLEICHERÓWNA 

( 
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Życie i tw:Srczość 
Epitetem „burzliwe" nal~żałoby. ~~reślić ŻY:ci.e 
autorki ,Moralności pam Dulsk1e1 . Trafme1, 
bez poró~nania trafniej niż życie współczesnych 
jej wybitnych ludzi sceny i pióra.-Temperament, 
przejścia upoważniają do teqo. 
Data jej urodzin niezbyt pewna. Jedni przyj
mują . rok 1860, drudzy - opierając się ponoć 
na metryce - rok 1859. Przyszła na świat 
jako córka - nie je~y?a. zresz!ą, bo rodz~ńst~o 
skłactało się z druqie1 srnstry 1 brata - ziemia
nina wołyńskieqo, Wincenteqo Korwin-Piotrow
skieqo, persony wpływowej bo ~arszał~a szlach
ty. Matka jej, Gabriela z Karskich, zamm w~ s.zł~ 
za mąż, była pr!mabaleryną Op~ry.W~rsza~s~IeJ. 
Kształciły ją me szkoły, lecz zycie 1 doswiad
czenia. I pewnie, w dzieciństwie, pałac zie
miański. Wspomina w jednym ze swoich listów 
- nawiasem mówiąc qłównym źródle infor
macyj - że dwa lata spędziła na nauce u 
lwowskich sakrakerek i rok na prywatnej pen-
sji. . 
Miała osiemnaście lat, qdy wyszła · za mąz za 
porucznika qwar~ii carskiej, również ziemiani
na łlonstanteqo Snieżko-Lłockieqo. Małżeństwo 
nie było szczęśliwe. Rozpadło się po trzech la
tach a rodzina potraktowała to jako skandal 
tow~rzyski i zapakowała kapryśną rozwódkę 
na rekolekcje do klasztoru wizytek . 
Ale Zapolska od młodości miała zadziorność 
w charakterze. 
- Nie pozwolę robić ze siebie świętej Geno
wefy - buntuje się. 

Opuszcza klasztor, ląduje w. łlrak~~!e. J~ko 
początkująca aktorka. i.ehy me drazmc rodzmy 
i podkreślić zerwanie ze ś ·odowiskiem, przyj
muje nazwisko Zapolskiej. Nim już. od!ąd będzie 
podpisywać swe przyszłe utwory 1 ahsze. Przr
bierze zresztą później i inne pseudo. Nazwie 
się Józefem .Maskoif. Ze wzqlędów cenzural
nych. 



Wiąże się na jakiś czas z pisarzem, Marianem 
Gawalewiczem, ma z nim córkę. Gawalewicz 
rychło jednak wyzwoli się od sentymentów do 
matki i dziecka. Córeczka umiera, Zapolska 
boryka się z nędzą, narasta w niej niechęć 
do mężczyzn, co później brutalnie uwidoczni się 
w jej powieściach i dramatach. W walce p~ci 
oni będą zawsze tą gorszą połową. Gawalewicz 
posunie się do nikczemności: w powieści „Ćma" 
wywlecze na światło dzienne najintymniejsze 
sprawy, obracając przeciwko swej kochance 
opinię publiczną. Z siebie robi człowieka bez 
skazy. 
Jak jej się wiodło jako początkującej aktorce, 
zwierza się w jednym ze swoich szkiców tea
tralnych: 
„Krowięta ... Brzydkie słowo! Krowiętą jest .. . 
aktorka w. poc_zątkach swej kariery. Słówko .. . 
na pozór słodkie, drobne, nic nie znaczące, w 
gruncie rzeczy przerażające, bolesne . . . Po
czątkująca aktorka przechodzi męki równe dan
tejskim potępieńcom. Bezustannie wyśmiewana, 
wyszydzana, obmawiana, mając do . walczenia 
częstokroć z materialnym niepowodzeniem,upada 
pod brzemieniem smutku, ogarnia ją apatia 
moralna . . . Kryje się wśród kulis jak zwierz 
poraniony ... Niejeden talent w samym zarodku 
w ten sposób zamarł ... " 
Nie wiedzie się młodej Zapolskiej - aktorce. 
Drogo płaci za zerwanie mostów, łączących ją 
z rodziną, za próbę usamodzielnienia się. Pod
czas pobytu w Piotrkowie próbuje popełnić 
samobójstwo trując się fosforem. Może ta tra
gedia jest w jakimś sensie odbiciem tragedii 

. „lokatorki" z „Moralności pani Dulskiej". Lo
katorka również truje się zapałkami i podobnie 
tragiczny ma żywot. 
Włóczy się po scenach Lwowa, Warszawy, Po
znania, Krakowa, Łodzi, Lublina. Z większym 
lub mniejszym powodzeniem aktorki. 
Zapolska nie daje się jednak depresji. Pisze 
i drukuje w prasie nowele, marzy o wyjeździe 

l 

do Paryża. Roi jej "się, że dorówna w sławie 
Modrzejewskiej. Gdy znajdzie się w nadsek
wańskiej stolicy, rozgoryczenia wzrosną. Pęta 
się po podrzędnych teatrzykach, gra J;).ajpod
rzędniejsze rólki. Jest znowu „krowiętą". Na 
nic się zda upór~ nauka u wybitnych pedago
gów Talbota, Antoine'a. 
Gdy wreszcie znajdzie engagement u Antoine,11, 
w Theatre Libre, sytuacja jej, jako aktorki, nie 
zmieni się na jotę. Nie pomogą wizyty u wpły
wowych krytyków, ba majstrowanie recenzyj 
o sobie i posyłanie ich do krajowej prasy pod 
kryptoninem. Wady w wymowie francuskiej, 
brak większych zdolności aktorskich przekreśla-
ją nadzieje sukcesów. · 
Ambicje topi w twórczości literackiej. Rezulta
tem paryskiego natchnienia jest pięć powieści 
i tom opowiadań. Tom wyjdzie pod znamien
nym tytułem „Menażeria ludzka".. . . I dużo 
korespondencji. Są to lata: 1889 do 1895. 
Ludwik Solski zanotuje wspominając łata 
współpracy: 

„Zapolska . . . miała ciężkie życie w teatrze 
Antoine'a . . . Zwierzała mi się z goryczą, jak 
to obsadzano ją tam w niewielkiej rólce, w e
pizodzie, na który w naszych teatrach jeszcze 
nie zwracało się uwagi ... Aczkolwiek włada
ła bardzo biegle językiem Moliera, nie mogła 
niestety zataić przed subtelnym uchem swego 
reżysera pewnych obco brzmiących _akcentów. 
Po~a tym niewłaściwie, zbyt plastycznie ryso
wala postać sceniczną. Antoine początkowo iry
tował się, korygował wielokrotnie każde wej
ście, gest, krok, ton, a gdy to nie skutkowało, 
wpadł w furię, chwycił za włosy i tłukł jej 
głową o ścianę . . . " -

Sąd Antoine'a o jej aktorstwie nie był odoso
bniony, mimo że miała i entuzjastów swego 
aktorskiego talentu. Kilkakrotnie wyrzeka się 
sceny, przecież wraca. Po wyjściu za mąż za 
malarza, Stanisława Janowskiego, zakłada szko-



łę teatralną, potem wspólnie teatr objazdo~y. 
Dyrektoruje jej mąż. Objeżdża z trupą prowm
cjonalne miasta, marzy o dostaniu posady w 
warszawskich teatrach rządowych. Dostanie się 
tam po latach nie jako aktorka, lecz jako ce
niona autorka komedyj i dramatów. Zwłaszcza 
„Kaśka Kariatyda", „Żabusia" i „Małka Szwar
cenkopi" cieszyć się będą powodzeniem na 
scenie. Gra w cudzych sztukach, nie stroni i od 
ról ze sztuk własnych. 
W pierwszej dekadzie nowego, dwudziestego 
wieku powstaną jej najwybitniejsze sztuki: 
„Moralność pani Dulskiej", „Ich czworo", „Skiz", 
„Panna Maliczewska". 
Ciągłej, gorączkowej pracy, często dla chleba, 
stają na zawadzie dolegliwości. Cierpi nit przej
ściowe porażenie nóg, na okresową utratę wzro
Jm i słuch1". Mimo że literackie sukcesy umo
żliwiają jej zakup własnej willi we Lwowie 
- (nazwała ją „Skiz") - że wyjeżdża nawet 
dla kuracji na Lido, czuje się coraz bar
dziej chora, coraz bardziej opuszczona. Swoboda 
życia, ostrość sądu, piętnowanie stosunków, 
które stanowią mieszczańskie tabu, pogłębiają 
przybicie i samotność. Gdy przyjdzie i to ostat
nie - rozejdzie się z mężem, opuszczenie sta
je się zupełne. W ciężkich warunkach, prawie • 
ślepa, umiera we Lwowie, siedemnastego gru
dnia 1921 roku. 

* * * 
Zapolska zostawiła w dorobku kilkadzi~siąt 
sztuk i powieści. I kilkadziesiąt opowiadań. 
Poza tym listy, szkice, felietony, recenzje tea
tralne. I miała rzadki u pisarzy zwyczaj prze
rabiania powieści i nowel na sztuki, i sztuk 
na powieści. Przykładem „Kaśka Kariatyda" 
czy „ .' a busia". Lepiej w takich przeróbkach 
wychodziły jej sztuki niż powieści. 
Literacka płodność Zapolskiej ma w sobie coś 
z żywiołowości. Wiadomo, że Kraszewski pisał 
kilkusetstronicową powieść kilkanaście czy kil-

kadziesiąt dni. Zapolska, zapewne mniejsJ:a ta
lentem, nie ustępuje „tytanowi pracy" pod 
względem pracowitości. Przecież tak znakomitą 
sztukę jak „Moralność pani Dulskiej" napisała 
w ciągu trzech dni. Przy całej zwartości sce
nicznej, celności słowa, świetności charaktery
styki. 
Nie można tego powiedzieć o wszystkich jej 
sztukach, opowiadaniach, powieściach, publi
cystyce. Szybkość, nieprzemyślenie stwarzało 
dłużyzny, papierowość bohaterów, ubóstwo ho
ryzontów myślowych, powierzchowność sądów. 
Wspaniała obserwacja miała u niej charakter 
dziennikarski nie literacki. łltoś, zdaje się, 
Brzozowski powiedział, że gdyby Zapolska ze
środkowała swe możliwości w jednym dziele, 
dzieło to sięgnęłoby wyżyn ideologii i artyzmu. 
Nawet ci z badaczy i krytyków, co wysoko 
oceniają jej talent, wytykają jej poważne błędy. 
W krótkich odstępach czasu - pisze Tomasz 

Weiss, jeden z wnikliwszych znawców jej do
robku - powstają dzieła różniące się między 
sobą diametralnie. Pisarka porzuca z ogromną 
łatwością, by nie powiedzieć - niefrasobliwo
ścią koncepcje i przekonania, które, zdawać 
by się mogło, stanowią zaczątek jakichś szer
szych i dalekosiężnych planów pisarskich ... 
Miał rację Brzozowski, że Zapolska ze wszyst
kim tylko flirtowała. Flirtowała z nauką, z ide
ami, z koncepcjami estetycznymi, z wiedzą .? 
malarstwie, o socjaliźmie, o medycynie, o teorn 
dziedziczności. Nie miała czasu przyswoić so
bie niczego gruntownie ... 
Interesuje ją na przemian: antysemityzm ... 
problematyka patriotyczna, historyczna, symbo
liim, sprawa emancypacji kobi~t ~ problen~ 
moralnej obłudy. Utwory zaczyna1ą się układac 
w pewną związaną ze sobą wspólną proble
matyką grupę, gdy nagle następuje odwrót 
w zupełnie innym kierunku. W rok po fałszy
wej, melodramatycznej, pełnej naiwnych natu
ralistyr:znyrh w trętów powieści „We krwi" pi-
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sze Zapolska najciekawszy swój utwór - „Jankę". 
W tym samym roku, co ciekawa i bogata w 
problematykę „Fin de siecle,istka" powstaje 
banalny „Wodzirej". 
Podobnie charakteryzuje jej twórczość Jan Z. 
Jakubowski: 
„Spulcizna pisarska Gabrieli Zapolskiej zawie
ra utwory o bardzo niejednakowym znaczeniu 
ideologicznym i artystycznym. Obok pozycji 
(szczególnie powieści i nowel) o dość nikłych 
wartościach znajdują się w niej utwory (prze
de wszystkim dramatyczne), które przynoszą 
rzeczywistą wiedzę o życiu oraz z piezwykłą 
gwałtownością i trafnością piętnują zakłamanie 
moralne, chciwość i tępotę - to wszystko, co 
w skrócie przywykliśmy nazywać moralnością . 
mieszczańską w okresie schyłku tej klasy spo
łecznej". 

Na czym przede wszystkim polega jej znacze
nie jako pisarki: 
„W twórczości literacl'i:iej Zapolskiej odzwiercie
dliło się coś więcej niz indywidualny bunt 
jednostki . . . Pisarstwo jej wyrosło z koniliktu, 
w jaki popadali uczciwsi pisarze mieszczańscy 
z własną klasą, panującymi stosunkami spo
łecznymi i moralnymi. Z koniliktu tego wywo
dziła się krytyka i piętnowanie zła stworzonego 
przez kapitalizm, choć pisarze mieszczańscy 
nie potrafili ukazać drogi do rzeczywistego 
przezwyciężenia niesprawiedliwego ustroju spo
łecznego". 

Zapolska brnęła w naturaliźmie, bez talentu 
Zoli, obca była „Młodej Polsce", nie miała ran
gi literackiej Żeromskiego czy Wyspiańskiego. 
Niemniej ~ jej twórczość ... ..lJbyła zjawiskiem od-
rębnym i specyficznym ... wyrażnie szokującym 
współczesnych. Pisarka podejmowała tematykę, 
którą okrywano powszechną zmową milczenia .. . 
Odkryła i wyzyslrnła tę tematykę w sposób 
nowy i oryginalny ... Bezkompromisowość Za
polskiej walczącej z filistrem i mieszczańską 

obłudą była solą w oku wszystkich jej prze
ciwników ... Zapolska odkryła ogólny wszech
stronny upadek mieszczaństwa i dowiodła yo 
w sposób tak oczywisty, że fakt ten nie podle
gał dyskusji. Bywała złośliwa do granicy pasz
kwilu, bywała melodramatyczna i sentymen
talna, bywała rozgadana i nieznośna. Przyświecał 
jej jednak zawsze cel szlachetny i kierowała 
się własną, odważną i bezkompromisową racją 
ideową. Można z tym stanowiskiem polemizo
wać, ale trzeba uznać czystość intencji pisarki · 
i jej bezprzykładną odwagę cywilną". 

* * * 
„Moralność pani 'Dulskiej" powstała w roku 
1906, w miesiąc póżniej krakowianie oglądali 
jej prapremierę w swoim teatrze. Jedną z naj· 
lepszych odtwórczyń roli tytułowej, wedle świa
dectwa J. Leszczyńskiego, była Czeszka, wy
stępująca gościnnie na scenie krakowskiej, 
Huebnerowa. W rok pe prapremierze sztuka 
ukazała się drukiem. 
Miała dwie wersje: krakowską i lwowską. 
Różnice nie były zasadnicze lecz raczej drugo
rzędne. W krakowskiej pan Dulski wybiera się 
na zalecony przez połowicę spacer rekonwale· 
scencki na kopiec Kościuszki, we lwowskiej na 
Wysoki Zamek. No i różni wersje od siebie 
przymieszka gwary: w jednej - krakowskiej, 
w drugiej - lwowskiej. 
Dulscy nie są czymś nowym w twórczości Za· 
polskiej. Mają poprzedników we wcześniej na
pisanych przez nią utworach. I konilikt nie był 
nowy. Powodzenie sztuki, która chwyciła z miejs
ca, kryło ~ię więc nie tylko w problemie ale 
i w sposobie podania tego problemu. Zapolska, 
mistrzyni satyrycznej charakterystyki· postaci, 
zrobiła z Dulskiej postać typową, i dzięki temu 
przeszła ona · nie tylko do historii literatury 
ale i obyczajowości. Stąd jej ciągła aktualność. 
tlWietność dialogu, realizm, drapieżne wprost 
demaskatorstwo, plastyczność tła - oto zalety 



zapewniające sztuce trwałe miejsce w repertu
ar~e teatralnym, więcej - życzliwą reakcję 
widza. 
„Dulszczyzna" była pasją, hobby twórczym Za
polskiej. Podjęła ten temat później w szkicach 
powie~ci~wyc~:. „Pani D1;1lska przed sądem" 
1 „Ś~1~rc ~ehCJana Dulskiego". Rompromitacja 
Dulskie] osiąga tam szczyty realizmu. 
Prapremiera sztuki odbyła się 5 grudnia 1906 
w Rrakowie. Przy ogromnym sukcesie. Do mar
ca 190 7 obejrzało ją 5 tysięcy widzów liczba 
na .owe czasy duża. ' 
~ styczni_u wystawiły ją teatry - warszawski 
1 lwow~k!. W Wars.zawie ~zła pięćdziesiąt razy. 
Potem JUZ ta „trag1komed1a kołtuńska" odwie
dzała sceny miast i miasteczek galicyjskich. 
Zespół Janowskiego, na przykład, dał spekta
l~ w, szesnastu miasta.eh. W Stanisławowie ceny 
bdetow, w następstwie zapotrzebowania i han
dlu nimi, osiągały bajeczne sumy, w Tarnopolu 
policja broniła kas przed tłumem. 

(b.j.) 

Solski o Zapolskiej: 
aktorka i autorka 

... na tournee wybrałem N~rę Ibsena. Przy
padek zrządził, że w tym czasie powróciła do 
~rakowa Gabriela Zapolska. Pamiętałem ją 
1eszcze z Poznania, gdzie w sezonie 1882-3 
grała kilkakrotnie tytułową postać tej sztuki ... 
Dowiedziawszy się o moim wyborze, zaofero
wała swój udział w beniiisie. Już na pierwszy 
rzut oka uderzyły mnie różnice między moim 
wyobrażeniem o eterycznej bohaterce dramatu 
Ibsena a korpulentną postacią przyszłej chluby 
naszego piśmiennictwa. Atrakcyjność nazwiska 
z!ł1nteres~wani~, jakie budziło jej burzliwe ży~ 
cie . . . przewazyły szalę. Niestety! Daleką była 
od tej niezwykłej istoty, jaką stworzył wielki 
Norweg ... 

... szczerze mówiąc aktorstwo Zapolskiej mu
siało budzić wiele zastrzeżeń. Była efektowna 
nie tyle w wyglądzie zewnętrznym, ile raczej 
w pewnym ekscentrycznym sposobie bycia, po
mijając sam styl jej bujnego, bardzo bujnego 
żywota. Dlatego - jak wówczas mawiano -
epatowała burżuazję, skłonną do baranich za
chwytów ... 
Dyrektor Pawlikowski pozwolił jej na · parę nie
udanych eksperymentów, po których wreszcie 
doszła do wniosku, że trzeba zmienić zawód. 
Dzięki klęskom aktorki, odnosiła później bez
apelacyjne triumfy autorki ... 
W Zapolskiej była jakaś pasja, którą porywała 
ludzi. Potrafiła rozwiązywać języki najbardziej 
zamkniętym w sobie i opornym. Oto obca, ni
komu nieznana kobieta wchodzi do brudnych 
nor i zatęchłych piwnic, by nie tylko przyjrzeć 
się warunkom bytowania ich mieszkańców ale 
i zajrzeć pod podszewkę życia . . . obserwować 
zwyczaje i rytuały. Powoli ... opadały tajem
nicze zasłony, by obja.wić nam prawdę o ży
dowskim proletariacie. Rodziły się Firułkesy, 
Szwarcenkopfy ... ja zaś stykałem się z pier
wowzorami moich przyszłych postaci scenicznych. 
Wdzięcźny jej byłem za możność uczestniczenia 
w tych ekspedycjach w świat obcy, przejmu
jący lękiem, a jednocześnie budzący głębokie 
współczucie. 

(„Wspomnienie") 

Trzymaj się, Hanka! 

Jak grać Zapolską? Jak grać „Moralność 
pani Dulskiej"? Wydawałoby się, że po wie
lu już latach, dzielących nas od prapremiery 
tej sztuki, wszystko w tej dziedzinie jest jas
ne, że nawet publiczność, przyzwyczajona 
do tego utworu, nie życzy sobie żadnych 



eksperyment6w interpretacyjnych czy odtw6r-
• czych. A jednak to dzieło kla syczne wciąż 

na nowo ;wywołu je spory krytyków teatralnych, 
mimo iż nie posługu je się żadną poetycką 
metafo rą, wymagającą komentarza, mimo 
iż jego konstrukcja - zgodnie z założeniami 
teatru naturalistycznego - niczego nie za
ciera, pozwala się wypowiedz i eć każdej po
staci nie pozostawiając wątpliwości co do 
motywów postępowania; nawet pan Dulski 
jedną, iedyną swoją wypowiedzią określa 
się bez niedomówień zarówno jako jednost
ka, jak i w stosunku do swo jej rodzinki. 

- Teatr tworzony według metody natural istycz
nej z-o kład a ł, by horyzont sz tu ki b"ł zara
zem horyzontem jej p ostaci. To znaczy, że 
utwory napisane dla· teatru wedłu g tej me
tody ogranicz yły się do prezentac ji posz
czególnych postaci . ich losów i konfliktów -
nie pozwalając autorowi na wła s ny ideowy 
komentarz, zamykając świat jedynie w losach 
przedstaw ionych posiaci. Stąd biorą się tak 
częste dyskusje wokół Zapols kiej, w szcze
gó lnoś ci wokół „Mo ral n ości pa ni Dulsk iej", 
stąd b ierze si ę ochota do poszerze nia bio
grafii poszcz ególnych jej boh aterów do wy jś
cia pozo ich horyzon t. Sko ro nie u czyn iła 
tego Zapolsk a, wierna założen i om te atru na
tural istyczne go. czyni ą to tak ba rdzo chętnie 
inscenizatorzy, re żyserz y i aktorzy. 

Powodem rozlicznych operac ji , dokonywanych 
na utworze Z apolsk iej . była zawsze Hanka. 
Postać ta n i e p o k oi ła purystów i mora listów 
jeszcze w czasach, gdy Zapolska ży ła. Gdy
by Hanka b ył a kocmołuc h e m, znanym nam 
z anegdoty, garnkotł u kiem , jakimi d ość cz ę
sto wypełniały się k~ rty d rugorzędnej przede 
wszystkim li te ra tury, stworzeniem qł u p awy m
wyb aczono by je j sprawę ze Z byszk iem: 
Ale Hanka wy posażon a zosta ła w piękne 
cechy mło d e j d ziewczyny - w ufność i-wier
ność, w tęsknotę za m iłośc i ą i w poczucie 

krzywdy. Hanka była gorąca w miłości i 
ogn i ście gr.oźna w nienawi ści. Powiedzieli 
w ięc moral i śc i : „Wszystkiemu winna jest 
Hanka, to ona stała się złym duchem Zby
szka". W fgkcie, iż Hanka za „swoją krzvw
dę", przyjęła pienią dze, znaleźli dalsze po
twierdzenie jej zepsucia. 

Ze stanowiskiem moralistów - przy czym 
za wołanie to chcielibyśmy roz u mieć nieco 
ironicznie - polemizowali ci, którzy na sztu
kę spojrzeli od strony socjologicznej. Dla 
nich było jasnym, że Hanka, dziewczyna 
czysta i uczciwa, spragniona m iłości i do
broci, na iwna w okresie swego dojrz ewania 
ku miłości - jest of i arą amoral nej atmo
sfery panującej w domu Dulskiej. Jeśli w tej 
grupie obserwatorów dramatu Hanki były 
jakieś rozbieżności - to dotyczyły one głów
nie faktu przyjęcia przez Hankę zapłaty. 
Jedni chwalili ją za to, cenili ją za realizm 
postępowania w momencie, gdy manifesta
c[a dumy i pogardy pogorszyć mogła jedy
nie jej dąlsze życi~. Inni domagali się ad niej 
protestu, właśnie manifestacji, czego .~ w ro
dzaju splunięcia w twarz. Z tego pragnienia 
powstały „rewolucyjne" zakończenia utworu 
na scenie Hanka drze pieniądzP. otrzymane 
od Dulskich, albo wrzuca je do pieca -
odchodząc ze swoją krzywdą zbuntowana. 
W takich zakończeniach była niewątpliwie 
niedopuszczalna na ogół ingerencja w tekst 
autorki, ale była to ingerencja zrozumiała, 
zwłaszcza po drugiej wojnie świ atowej, gdy 
takie Hanki stałv już, świadome swe! go· 
dności, na rusztowaniach nowego życia. 

Sądzę jednak, że nie musimy tak rlalece 
zmieniać zakończenia sztuki, by odczuć ca
łe piękno tej postaci. Hanka jest dziewczy
ną z ludu. Wnosi w zatęchłe środowisko 
drobnomieszczańskie powiew czystych uczuć 
i szlachetnych intencji. Na ciężką jednak 
próbę wystawione zostało to wszystko, co 



jest w niej dobre. Bezlitosny mechanizm 
.rnkłonianej drobnomieszczańskiej moralności 
przynosi jej klęskę. Jest to jer:łnak klęska 
pozorna. Bez wzlędu bowiem na to, w ja
kim celu bierze Hanka od Dulskich ofero
wane jej pieniądze, bez względu no to 
także, czy odejdzie stąd z płaczem i z :.ta
lem, że zmarnowało się jej pierwsze piękne. 
ś~ieże w swej naiwnej szczerości uczucie, 
Hcnko stanie się innym człowiekiem. Doko
na się to już poza sceną, a raczej poza 
sztuką, ale dokona się na pewno. Tok do
świadczone dziewczęta nie będą już Dul
skim usługiwać i chyba rację mają ci, którzy 
pozwalają tej postaci błysnąć w ootatniej 
scenie gniewem, jeśli nie rzucają jej czoł
gającej się płaczliwie do stóp Zbyszka, ale 
ratują jej godność przez gest, przez mil
czqcą dumę. Z ta~im gestem wolno przy
jąć Hance· pieniądze od Dulskich, wolno 
jej nie przywiązyw JĆ do tego takiej wagi, 
jaką do transakcji owej przywiązują. Dulscy, 
przekonani, że wszystko debr~ się skoń
czyło, że nikt ich nit> będzie niepokoił ani 
szargał ich sumienia. Dulscy mylą się oczy
wiście. Dulscy mylą się przez cały czas 
w ocenie otaczającego ich świata. Mylą 
się zaś przede wszyskim w ocenie Hanki, 
która z salonu ich wyjdzie nowym, choć 
ciężko doświadczonym człowiekiem. 

W ten sposób . Hanko rozbija naturalistyczny 
model sztuki. Srodowisko Dulskich będzie 
musiało dostrzec inny horyzont a będzie to 
horyzont takich ludzi jak Hanka, skrzywdzo
nych nie przez nieodgadniony los, lecz przez 
zespół konkretnych stosunków, przez kon
kretny układ moralny, właściwy społeczeń
stwu burżuazyjnemu. 

W Hance jest optymizm utworu. Jej tempe
rament nie stępił się, przeciwnie, wybucha 
w nienawiści do Dulskich. Jej siła witalna 
nie załamało się, .przeciwnie. przygotowuje 

ją do przyjęcia nowych trudnych losów. 
Dzięki Hance sztuka, zawierająca ponury 
portret strasznych mieszczan, zapowiada 
jak gdyby finał tego świata. Ten świat mu
si zginąć - zresztą zginął już niem Jl cał
kowicie na naszych oczach. Zginął po to, 
żeby takie właśnie Hanki nie liczyły ju ~ nigdy 
swoich krzywd, nie lokowały swoich uczuć 
we wrogim im otoczeniu, nie musiały schy
lać się w podzięce do rąk Dulskiej, by ode
brać od niej jałmużnę. 

Z postacią Hanki sarkastyczna komedia 
wkracza w poważny świat społecznych kon
fliktów. Dzisiaj roz umiemy je lepiej, niż to 
mogli rozumieć współcześni Zapolskiej ro
dacy. Dzisiaj też witamy Hankę na scenie 
nie · jako postać, ponoszącą klęskę, lecz 
v1ieszczą:::ą klęski światu Dulskich, całej po
nad miarę rozmnożonej dulszczyźnie, jaką
kolwiek by ona postać przybrała była czy 
przyorać jeszcze chciała. 

.,Trzymaj się Hanka!" - zawołał pewien 
widz na przedstawieniu warszawskim przed 
laty. Był to okrzyk optymisty, przekonanego 
o nieuchronności dobra i kary. 

WILHELM SZEWCZYK 
' . 
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