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JULIASIEWICZOWA 

Dlaczegoż jesteś kołtunem? 

ZBYSZKO 

Bom się urodził po kołtuńsku, aniele, bo w łonie matki już nim 
byłem, bo iżbym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w du
szy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Przyj
dzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze .... będę ... 
Dulskim.„ Pradulskim ... Oberdulskim, że będę rodził Dulskich, całe 
legiony Dulskich, będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek, 
z dala od samobójców i będę mówił dużo o Bogu. 

(„Moralność pani Dulskiej" akt I, sc. XII) 
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ZAPOLSKA O SOBIE 

Zaczęłam pisać bardzo młodo. Pierwsza moja nowelka, pt. „Je
den dzień z życia Róży", pojawiła się w „Kurierze Krakowskim" 
w roku 1883. - „Kurier Krakowski" wychodził pod redakcją p. 
Teleżyńskiego, który byl przyjacielem mego ojca. Sądzono więc 

w mojej rodzinie, że był to jedynie akt kurtuazji,' to umieszczenie 
owej nowelki, bo nikt w me zdolności literackie nie wierzył. Tym
czasem „Róża" zwróciła uwagę J. I. Kraszewskiego, który napisał 
o niej parę słów ciepłych w jakimś piśmie. Odtąd zaczęto wierzyć 
w mą karierę . Tylko nie ja sama. 

W następnym roku napisałam o-:,rą smutnej pamięci „Małaszkę", 
przeznaczając ją dla siebie, a nie do druku. Podstępem zabrał mi 
manuskrypt zaczęty śp, Stebelski i rozpoczął druk w „Kurierze 
Lwowskim". Zobaczywszy pierwszy felieton, spłakałam się gorzko 
i przeraziłam. Tymczasem iredaktor Masłowski zapłacił hono
rarium i zażądał dalszego ciągu. Trzeba było pisać dalej. Pisa
łam. - I pisałam tak, jak mi w mózc:u śpiewało, z butną nieopa
trznością młodziutkiej, wchodzącej w świat istoty. Nie przyszło 

mi do głowy, że jest jakiś naturalizm, że się nie mówi o tym w 
Polsce, że kobieta ma kolana. - I oto spadł na mnie stek wyz
wisk, brudów, kalumnii w prasie, która od tej chwili przez lat 
dwadzieścia pięć wiernie wytrwała na tym stanowisku. W roku 
1887 przerabiam moją „Małaszkę" na scenę. Gra ją teatr poznań
ski w Wairszawie, w teatrze Alhambra, z muzyką Noskowskiego. 
Jest to mój pierwszy właściwie duży utwór sceniczny. 

Przedstawienie „Małaszki", która była pisana na modłę ogród
kową, wywołuje nową serię błota ciskanego na mnie. Odmawiają 
mi zupełnie talentu pisania na scenę. Wier z ę w to i pis a ć 
n a s c en ę p r z es t aj ę. 

* * * 
Przyjeżdżam z Paryża do kraju i tu piszę „Żabusię", na scenę. 

Odważam się, mimo wszystko. Grają ją w roku 1897 w Teatrze 
Rozmaitości, z Czaki, Barszczewską, Wojdałowiczem. Prostota jej 
struktury scenicznej przeTJ:aża krytykę. O d m a w i a j ą m i z nów 
wszystkiego. Lecz ja już znam wartość i nauczyłam się sa
mokrytycyzmu. Zza kulis patrząc na „Żabusię'', widzę jej braki 
i uczę się sama, jak pisać mi nie należy. W roku 1897 piszę nagle 
„Malkę Swarzenkopf". Sukces jest znany. Sukces ten prawie że 
przeraża mnie. Gdy czytam pierwszą krytykę Adama Dobrowol- , 
skiego w „Kurierze Porannym", pierwszą krytykę, w której uczci
wy człowiek pisze o mnie przychylnie, zachęca do dalszego pisa
nia, nie szydzi, nie drwi, nie obryzguje kobiety błotem - płaczę 

z radości. 
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Mogę pisać na scenę. Mam do tego prawo. I z tej zachęty pow
staje w Krakowie w roku 1898 „Tamten". 
Następne moje dzieła sceniczne: „Dziewiczy wieczór'', „Jojne 

Firułkes", „Tresowane dusze" i inne. 

W trakcie roku 1902 wstępuję do „Słowa Polskiego". Tu praca 
dziennikarska pochłania mnie. Lecz scena ukochana mnie ciągnie. 
Będąc ciężko chora, p~·awie skazana na śmierć, piszę w ciągu trzech 
dni „Moralność pani Dulskiej". Następnie: „Ich czworo" i „Skiza". 

Miałam zaczętą sztukę trzyaktową, o której marzyłam od daw
na. Ale brutalna i ohydna krytyka Wł. Rabskiego dopełniła miary. 
Nie chcę więcej pisać dla sceny, bo nie mam siły znosić tych chłost 
brudnych i jadu pełnych. Z mądrych krytyk uczę się rada, popra
wiam wady. Z przepojonych jadem truję się, tracę siły i chęć. 

A bez tego nic stworzyć właściwie nie można. 

* * * 
W trakcie tego g1ram na scenie polskiej - jadę do Paryża, wy

bijam się tam w najpierwszym teatrze Antoine'a jako francuska 
artystka, wracam do Polski i obejmuję pierwszorzędne stanowisko 
po Hoffmanowej w Krakowie, później we Lwowie. - Role dra
matyczne i „grandes coquettes". 

Tłumaczona jestem ciągle, przeważnie na język rosyjski i nie
miecki. „Tamten" grany jest nawet po szwedzku. Taka „Dulska" 
grana jest nawet w Tyflisie; w Paryżu wyszła w tym roku moja 
„Modlitwa Pańska", w Berlinie „Kaśka Kariatyda", w Kijowie 
girają ciągle moje sztuki, tak że krytyka nazywa teatry kijowskie 
„teatrami Zapolskiej". We Włoszech wydano „Rajskiego ptaka". 
Ale mnie to ani rozczula, ani obchodzi. śmieszne mi się zdaje ro
bić z tego jakieś wielkie ca s. Obchodzi mnie stokroć więcej uzna
nie mej pracy w kraju, jak to, że mnie raczą przetłumaczyć. Nie 
aspiruję do nazwy pisarza europ ej ski ego, ale do nazwy pi
sarza po 1 ski ego. 

Dla mnie to wystarcza, bo wiem, że jest na solidniejszych pod
stawach oparte. 

DULSKA O SOBIE 

J:i to nic mam czasu myśleć. 
(Dulska, akt I, se. V) 

INNI O DULSKIEJ 

Niech was wszyscy diabli! 
(Dulski, akt. II, se. XIV) 
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INNI O ZAPOLSKIEJ 

„Ileż ona odebrała kułaków, szturchańców za to, że odważyła 

' się pisać. Wątpić należy, czy w literaturze świata był kiedy wy
padek, aby kogoś równie sponiewie1rano na wszystkie strony. 
A jednak ona zwyciężyła." 

(Adolf Dygasiński, 1886) 

,. „.Lubi przedmioty wysoko podkasane, lubieżne, ordynarne. De 
gustibus non est disputandum. Pominąwszy ten dziwny, jak na 
kobietę, gust, trudno odmówić zdolności pisarskich." 

(Jeske-Choiński, 1888) 
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„U nas jednym z heroldów mających nastąpić przemian była 
Zapolska. Głos pisarki chrypł często, ręce opadały bezsilnie. Nie 
dostrzegała jeszcze, że kruszy się tynk na kamienicach mieszczań
skich, że pęka asfalt na miejskich cuchnących podwórkach, że już 
bliska chwila, gdy Stasia z „Przedpiekla" wybiegnie na boisko 
sportowe, a Kaśka Kariatyda pójdzie we właściwym czasie do 
poradni świadomego macierzyństwa ... Zapolska była pisarr-ką spo
łeczną w nieprzepisowym wówczas, ale jasnym dziś sensie." 

(Irena Krzywicka, 1932) 

„Wstyd powiedzieć, ale ze wszystkich naszych współczesnych 
komediopisarzy ta baba ma może najbardziej męski chwyt; naj
większą zdolność spojrzenia, najdalej posuniętą ekonomię scenicz
nego wyrazu i gestu. Od początku do końca każde słowo jest po
trzebne, każde jest na swoim miejscu, każde niesie, nie licząc 
tych - a jest ich bez liku - które i skrzą się samorodnym nieod
partym dowcipem." 

(Boy, 1922) 
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ZAPOLSKA I NATURALIZM 

Twórczość Gabrieli Zapolskiej jest mniej lub więcej świadomą 
próbą przeszczepienia na grunt polski naturralizmu francuskiego. 
Ideologiem tego kierunku był Emil Zola (1840-1902), powieścio
pisarz, autor cyklu o rodzinie Rougon - Macquartów; człowiek, 
którego potępiano za nurzanie się w zgniliźnie i ohydzie, lub wy
noszono pod niebiosa za szlachetną pasję demaskatorską. Zola 
walczył z ukrywaniem prawdy o życiu, z mieszczańską obłudą; jego 
twórczość była policzkiem dla ówczesnych „fałszerzy rzeczywis
tości." 

Z naturalizmem francuskim Zapolska zetknęła się bezpośrednio 
w latach 1892-1895 w Theatire Libre w Paryżu. Założyciel tego 
teatru, a zarazem jego kierownik, reżyser i główny aktor - Andre 
Antoine, pragnąc ukazać życie w całej ohydzie i przyziemności, 
w całej surowej prawdzie, stworzył w oparciu o poglądy Zoli nowe 
kanony inscenizacyjne. Tematem sztuk wystawianych w Theatre 
Libre były drastyczne na ogół sceny z życia sfer drobnomiesz
czańskich, odtwarzane z dużą natutralnością, jeśli chodzi o grę ak
torską, i z pedantyczną dokładnością sceno~rafii. Słynne były na 
przykład autentyczne krwawe ochłapy mięsa wiszące na hakach 
w jatce w „Rzeźnikach" Icres'a. 
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