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GABRIELA ZAPOLSKA 

Gabriela Zapolska 
Około roku 1880 koła towarzyskie Warszawy rozkoszowały 

się ulubionym żerem: z oburzeniem i lubością zarazem roztrzą· 
sano „skandal", którego bohaterką była 21-letnia Gabriela 
Snieżko-Błocka, córka marszałka szlachty w<iłyńskiej, obszar· 
nika, właściciela Kiwerc i Podhajec, Wincentego Korwin-Pio· , 
trow~kiego i byłej primabaleriny Opery Warszawskiej. 
C.óż takiego zrobiła pani Gabriela? Dopuściła się czynów w 

tamtym środowisku i na owe czasy - strasznych: porzuciła 
męża, porucznika gwardii carskiej, brutala i hulakę, i - wstąpi 
ła ·do wędrownego teatru. Wprawdzie pod przybranym nazwis
kiem Zapolskiej, ale skandal pozostał skandalem. 

Takie to były wówczas czasy. Mozolnie i z trudem przebija
ła się przez nie Zapolska, dziś najwybitniejsza nasza komedio· 
pisarka. ' 

Jako aktorka Zapolska nie osiągnęła wybitniejszych rezulta
tów. Osiem lat pracy na scenach od Krakowa po Petersburg i Pa 
ryż to w życiu Zapolskiej jedno pasmo upartych wysiłków wy
bicia się, pracy w nędzy, nieraz i w poniżeniu. Złamana niepowo 
dzeniami usiłuje popełnić samobójstwo. Truje się fosforem z za 
pałek. Na szczęście uratowano ją. W następnym roku (1889) 
wyjeżdża do Paryża i tu, po trzech latach kołatania do kiero
wnictw różnych teatrów, dostaje się nareszcie na scenę teatru 
„Libre", prowadzonego przez reformatora sceny w duchu re· 
alizmu, Antoine'a. Pięcioletni pobyt w Paryżu był świetną szko 
łą dla przyszłej komediopisarki. Podpatrując znakomitą tech· 
nikę dramaturgiczną Francuzów,. uczyła się Zapolska zwartej 
budowy utworu dramatycznego, plastycznego rysunku postaci, 
ekonomii słowa - tego wszystkiego, co sprawiło, że role w jej 
sztukach dawały pole do popisu aktorskiego najwybitniejszym 
nawet artystom naszych czasów. 

1900 r. Zapolska rzuca teatr i czas jakiś prowadzi w Krako
wie szkołę dramatyczną, w której uczniami Zapolskiej byli 
przyszli wybitni nasi aktorzy: Maria Dulęba, Józef Węgrzyn, 
Krzewiński (Maszyński). W 1903 r. porzuca i ten kontakt z te· 
atrem, . Poświęcając się wyłącznie pisarstwu. Tu dopiero ode· 
grała rolę wybitną. · · 

Pisać zaczęła wcześnie. Miała lat 26, gdy ukazała się w druku 
pierwsza jej książka, zbiór nowel: „Akwarele" (1885). Równo-



czesn1e 11Przegl~d Tygodniowy" rozpoczyna druk w odcinku 
jej powieści „Kaśka Kariatyda" w której Zapolska z charak· 
terystyczną dla niej pasją i odwagą piętnowała moralność bur
żuazyjną, ujmowała się za gnębionym i wyzyskiwanym nie· 
ludzko człowiekiem. „Pisałam lak - mówi o początkach swej 
twórczości autorka „Moralności pani Dulskiej" - jak w mózgu 
śpiewało, z butną nieopatrznością młodziutkiej, wychodzącej 
w świat istoty. Nie przyszło mi do głowy, że jest jakiś natura
lizm, że się nie mówi o tym w Polsce, że kobieta ma kolana". 

· Wierzyła Zapolska, że „poczciwość prawdy się nie lęka". Od-
ważnie podejmowała krytykę burżuazji, zdzierała z niej maskę 
obłudy. moralnej, dobywała na jaw ludzką nędzę, sprawy 
„o których się nie mówi" i „o których się nawet myśleć nie 
chce". Za to demaskowanie burżuazyjnego świata ówczesna 
,krytyka literacka obrzucała pisarkę pełnymi nienawiści- epite· 
tarni, zarzucając jej chęć rozgłosu za wszelką cenę, lubowanie 
się w „brudnych", sensacyjnych tematach, wręcz niemoral
ność. „Ileż ona odebrała ·kułaków, szturchańców - pisał Adolf 
Dygasiński - za to, że odważyła się pisać. Wątpić należy, czy 
w literaturze świata był kiedyś wypadek, aby kogoś równie 
sponiewierano na wszystkie strony". 

Za co? - spytacie. Za to, że w swych powieściach, nowelach 
a nade wszystko w swych świetnych komediach, zajadle atako
wała sprawców nędzy i krzywdy uciśnionych, antysemityzm, 
niski poziom moralny „strasznych mieszczan", zakłamanie reli
gijne! skutki fałszywego sposobu wychowania, pozostałości 
. feudalno - ziemiańskie w stosunkach miedzy ludźmi - że de
maskowała straszliwie skutki ustroju kapitalistycznego. 

Twarda szkoła życia dostarczyła Zapolskiej bogatego mate
riału obserwacyjnego: własne przeżycia na pensji pani Horosz
kiE!wiczowej odmalowała w „Przedpieklu"; los początkującej 
aktorki - w opowiadaniu „Krowięta"; walkę kobiet o samo
dzielność - w powieści „Janka"; znane jej dobrze z dzienni
karskiej współpracy ze „Słowem Polskim" sposoby krępowa
nia opinii publicznej - w komedii „ Tresowane dusze"; całą 
pustkę moralną i intelektualną świata „Żabusi" w szeregu po
wieści („Sezonowa Miłość") a przede wszystkim w swych naj
celniejszych komediach. Tym ostatnim zawdzięcza Zapolska 
trwałe miejsce w dziejach literatury i na deskach scenicznych. 
Sławę pisarską Zapolskiej ugruntowały jej komedie ·z lat 

1906 - 1910. Ciężko chora, w ciągu trzech dni pisze ,,Morul· 

ność pani Dulskiej" otwierając serię wspaniałych komedii, do 
której zaliczamy: „Ich czworo", „Skiza", „Pannę Malicze\Vsk.<( 
i „Kobietę bez skazy". O ogromnym powodzeniu krakowskiej 
premiery „Moralności pani Dulskiej" (z niezrównapym J. Lesz
czvńskim w roli Zbyszka) świads:iyć może fakt, że w ciągu 4 
miesięcy obejrzało jej przedstawienie 4.000 widzów, co na owe 
czasy było cyfrą rekordową. . 
Choć sztuki Zapolskiej grało ponad 40 teatrów zagraniczny~h 

choć tłumaczono jej utwory na wiele języków - rosyjski ni~ 
miecki, szwedzki, fręincuski, włoski - choć jej „Dulską" grano 
na.wet w Tyflisie, autorka 42 sztuk, obrazków, fars i jednoak· 
tówek oraz scenariusza filmowego „Niebezpieczny kochanek" 
(zrealizowany w 1912 r. w reżyserii Kazimierza Kamińskiego) 
- ślepa umierała w 1921 r. w nędzy i osamotnieniu. 

Czy to przypadek, że pierwszym przedstawieniem teatra!„ 
nym w Polsce Ludowej w ów pamiętny sierpień 1944 r. . była 
właśnie „Moralność pani Dulskiej"? Czemu komedie Zapol
skiej zawdzięczają swą długowieczność, choć przedstawiony 
w nich świat należy już do niepowrotnej przeszłości? Co spra· 
wia, że Zapolska święci dziś triumfy na scenach Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej i Włoch? · 

Wymowa ideowa sztuk Zapolskiej ograniczona jest do kręgu 
klasy, z którą Zapolska zerwała. Utworów jej nie można na· 
zwać rewolucyjnymi. Zapolska widziała tylko zło, zro,dzone 
przez ustrój kapitalistyczny, krytykowała je, ale drogi prze
zwyciężenia przyczyn tego zła wskazać nie potrafiła, nie do
strzegała bowiem zasadniczego konfliktu klasowego ·swych 
czasów, konfliktu między mieszczaństwem a proletariatem . 
Dlatego też w twórczości Zapolskiej nie znajdziemy bliskich 
nam bohaterów pozytywnych. Bunt Hanki nie wyjdzie poza 
krąg burżuazyjnych pojęć o życiu. - ,,Jak nie mieli sumienia, 
niech teraz płacą". Bunt Zbyszka jest niczym więcej jak mie
szczańskim hamletyzowaniem. Kiedy rodził się rewolucyjny 
ruch robotniczy i podważał świat Dulskich, Zapolska odwoły· 
wała się do burżuazyjnych sumień, wierząc naiwnie, że na tej 
drodze złagodzić można niedolę Małaszek, Kasiek, ·Hanek i 
panien Maliczewskich. 
Chociaż tak ograniczona klasowo, pełna pasji demaskator. 

ska twórczość Zapolskiej miała jednak w owych czasach cha-. 
rakter wybitnie postępowy: nie pozwalała - zeby użyć · okre
ślenia Żeromskiego - by ropiejące rany społeczne zarastały 
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błoną podłości. Dziś - choć sprawy i środowisko, którymi zaj
mowała się Zapolska, przeszły już do lamusa historii - zawar
ty w jej komediach ładunek realizmu, czyni z nich dokumen
ty czasu. Idące w parze z realizmem mistrzostwo ich budowy 
scenicznej,. siła komizmu, świetny dialog, wspaniałe role -
sprawiają, że weszły one do stałego repertuaru ludowego te
atru polskiego. 

W.L. 

Jerzy Pomianowski 

Na marginesie 
„Moralności Pani Dulskie)" 

. Nie, nie ma zgody na ostrożnie wysuwane tezy o dezaktu
alizacji tej · sztuki. Wiadomo, że połowiczny, w najlepszym 
wypadku protekcjonalny, często pobłażliwy albo i wręcz lek
ceważący stosunek do Zapolskiej, należał u nas do rytuału sza 
nującej się krytyki... 

Zauważyć trzeba z żalem, że te tradycje trwają w naszej 
krytyce, literaturoznawstwie i w opinii aż po dzień dzisiejszy, 
ba, że wzbogaciły się o nowe grymasy i pretensje, as;:zkolwiek 
najnowsze dzieje sztuki Zapolskiej jasno wykazały, że jest 
to dramopisarka głęboko lubiana przez lud. Tak jest, bo jeśli 
w okresie przedwojennego dwudziestolecia mogło się wyda
wać, iż jej dawna popularność i sława należy do przeszłości, 
gaśnie, to właśnie po wojnie dzieła Zapolskiej zyskały nowy, 
inny rozgłos wraz z nową, inną publicznością; najzaciętsi zaś 
Zapolskiej wrogowie nie próbują zaprzeczyć, że ostrze jej sa
tyry zwrócone jest przeciwko mieszczaństwu i że ta właśnie 
klasa nie ma szczególnych powodów do umiłowania tej pisarki. 
Słychać jednak stwierdzenia, że ów atak Zapolskiej na kołtuna 
jest zjawiskiem pozornym, że jest tylko pretekstem (i dla au· 
torki, i dla niektórych widzów) do lubowania się akcesoriami 
i atmosferą kołtuństwa, że chodzi tu tylko o rozkosz babrania 
się w tym światku. Ani słowa, argumenty zaskakujące, ale per
fidne i z gruntu niesłuszne. W ten sposób nie trudno dojść do 
wniosku, że Molier w skrytości ducha był skąpcem i świętosz
kiem. Jak najdalej od psychoanalizy! Już napewno nie Dulskim 
ani Daumom daje satysfakcję oglądanie swoich podobizn na 
scenie! Co zaś do „babrania się" -to już darmo. Jeśli się chce 
przeciwnika położyć na łopatki, to nie można tego robić„. pod 
jego nieobecność. Stajnię Augiasza dało się oczyścić tylko pod 
warunkiem a) dobrej znajomości terenu i b) utytłania się, bądi 
co b~dź w mierzwie. 
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Nie te jednak argumenty należą do najczęściej dziś kolpor· 
towanych. Nie .tak dawno jeszcze próbowano stworzyć „bazę 
teoretyczną" dla niechęci do Zapolskiej; treść tych dociekań 
sprowadzała się, z grubsza biorąc, do twierdzenia, że walka 
Zapolskiej z kołtuńską moralnością burżuazji, z dulszczyzn(\, 
odwraca rzekomo uwagę ludowego widza od zagadnień powa
żniejszych i niebezpieczniejszych. Zważyć należy, że teza ta 
zaczęła być głoszona w pierwszych latach po wojnie, kiedy 
to niektórzy teoretycy literatury próbowali całą uwagę kryty
ki i opinii zwrócić na relikty szlachetczyzny w polskiej litera
turze i obyczajowości, główną przeszkodę do rozwoju naszej 

· kultury upatrując w obciążeniu społecznej śwadomości przez 
pozostałości feudalizmu. . 

„.Dziś wiemy, że ta polityka ostrzegania przed niebezpie· 
czeństwem pozornym, dawno już bezsilnym, odwracała uwagę 
od groźby istotnej„. 

Dziś czas nadszedł, byśmy jej dzieło ocenili trzeźwiej, bez 
zaślepienia, a to znaczy w tym wypadku - z daleko większym 
szacunkiem. Choćby od radzieckich przyjaciół uczyć nam się 
trzeba uznania i entuzjazmu dla majstrów tak sprawnych, ta
lentów tak żywiołowych, bojowników tak niestrudzonych. 
Gdzież tu miejsce na pobłażliwość i zażenowanie, kiedy dum
ni być możemy, że w całej europejskiej dramaturgii okresu 
schyłku mieszczaństwa nie znajdzie sztuk tak skutecznych spo 
łecznie, słusznych moralnie, celnych artystycznie i tak długo 
funkcjonujących politycznie, jak „Pa:qna Maliczewska" „Ich 
czworo", nawet „Żabusia" , a zwłaszcza „Moralność pani Dul
skiej''. 

„.Mniejsza o to, ile razy Zapolska odchodziła i dochodziła 
do realizmu. Ważne , że jej najcelniejsae utwory jaśniej pozw
lają zrozumieć zasady i konsekwencję ustroju burżuazyjnego, 
wyraźniej uzmysławiają konieczność jego usunięcia. Inna spra 
wa, że Zapolska obraca się tylko w dziedzinie obyczajów mie
szczańskich, ale jasne przecież, że krytyka burżuazji przez nią 
przedsięwzięta, choć i fragmentaryczna, jest skuteczna nie tyl
ko w tym zakresie, którego bezpośrednio dotyczy. Wiemy 
dzisiaj więcej o przyczynach i skutkach zjawisk, które dla Za
polskiej i jej współczesnych były tylko wstrętne • i przykre. 
Wiemy dziś na przykład, że właśnie kołtun jest w naszym spo
łeczeństwie ulubionym adresatem imperialistycznej propagan· 
dy„ wiemy, że właśnie to, co naszej świadomości Dulska w 
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spadku zostawiła, walnie przeszkadza nowemu życiu. Zapol· 
ska, zwłaszcza Zapolska z „Dulskiej", jest i pozostaje ważnym 
sojusznikiem naszej współczesnej dramaturgii. Bitwa z kołtl!lń
stwem i pozostałościami światopoglądu mieszczańskiego nie 
przestała się toczyć z chwilą politycznego zwycięstwa proleta
riatu. Przeciwnie, dopiero teraz przeniosła sii; w tę dziedzinę, 
gdzie teatr ma do spełnienia rolę bezpośrednią - w dziedzinę 
kultury i moralności. 
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Hanka 

Jerzy Pomianowski „Z widow· 
ni" Czy telnik 1953. Z artykułu 
,;Teatr w środowisku robotni· 
czym" . 
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Ludwik Solski 
O Zapolskiej - aktorce 

Pamiętałem ją jeszcze z Poznania, gdzie w sezonie 1882-3 
grała kilkakrotnie tytułową postać tej szuki („Nora" Ibsena -
przyp. red.) Później występowała w niej w jakimś polskim ze
spole w Petersburgu. Jakże była inną od tej szczupłej Nory z 
poznańskiego przedstawienia. Dowiedziawszy się o moim wy
borze, zaoferowała swój współudział w benefisie. Już na pier
wszy rzut oka uderzyły mnie różnice między moim wyobraże
niem o eterycznej bohaterce dramatu Ibsena, a kurpulentną po 
stacią przyszłej chluby naszego piśmiennictwa. Atrakcyjność 
jej nazwiska, zainteresowanie, jakie budziło jej burzliwe życie, 
oraz podawana z ust do ust plotka, że wybiera się do Paryża 

na występy, przeważały szalę. Rozpoczeliśmy próby. Niestety/ 
Daleką była od tej niezwykłej istoty, jaką stworzył wielki Nor 
weg. W ogóle uważałem, że jej ambicje aktorskie są fałszywe. 
Nie dziwię się, że później, gdy istotnie dostała się do Teatru 
Libre, Antoine - jak opowiadała mi sama - szykanował ją, 

nawet wprost znęcał się nad nią„. 

„. W kilka lat później zwierzała mi si"ę z goryczą jak to obsa
dzono jq ?~ ~"'niewielkiej rólce, w epizodzie, na który w .na
szych teatrach jeszcze nie zwracano uwagi. W tendencjach jej 
francuskiego mistrza leżała jednak wielka dbałość o każdy, na
wet najmniejszy element widowiska. Aczkolwiek Zapolska 
władała bardzo biegle językiem Moliera, nie mogła niestety 1a 

[ 

taić przed subtelnym uchem swego reiysera pewnych obło 
brzmiących akcentów. Poza tym niewłaściwie, zbyt plastycz·
nie rysowała postać sceniczną. Antoine początkowo irytował 
się, korygował wielokrotnie każde wejście_, gest, krok, ton, a 
gdy to nie skutkowa.o, wpadł w furię, chwycił ją za włosy i 
tłuki jej głową o ścianę. 
_, 
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GABRIELA ZAPOLSKA 
w jednej ze swoich ról 

„.Ostatecznie trudno było Antoine'owi odmówić słuszności, 
bo szczerze mówiąc aktorstwo Zapolskiej musiało budzić wie· 
le zastrzeżeń. 

„.Atmosfera przeróżnych skandalików, jaka powstała wokół 
mojej partnerki, przyczyniła się do powodzenia mego benefisu. 
Stał się wydarzeniem dnia„. W dzień po premierze pojawiły 
·się w prasie bardzo krytyczne uwagi.„ A już najbardziej utys
kiwano na interpretację słynnej sceny tańca, która wyszła 
ciężko i nieudolnie. Chociaż Zapolska była córką doskonałej 
tancerki. Do tarantelli nie wystarczyło mieć diabła w oczach. 
Nora teatru krakowskiego z roku 1889 nie była dziełem arty· 
stki, lecz cieśli. Zapolska wyczuła, że idzie w złym kierunku, 



:te· deski sceny. usuwajq się jej spod nóg. Usiłowała z tym wal· · 
c:syć. Wk~ótce prŻekonala się w Paryżu, że obawy te były słu· 
szne. Za kilka · 1at miała jeszcze raz spróbować swoich uzdo!· 
nJeń .aktorskich. Dyrektor Pawlikowski pozwolił jej na P.ai'ę 
nieudanych eksperymentów, po których wreszcie doszła do 
wniosku, że trzeba zmienić zawód. Dzięki klęskom aktorki, 
odnosiła później bezapelacyjne triumfy autorki.- · 

Juliasiewiczowa 

Ludwik Solski „Wspomnienia ' 
Wydawnictwo Literackie, Kra
ków 1955 ·rok ·Str. 240 - 243 
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