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w pierwszym ćwierćwieczu naszego stulecia 
określała du 1 s z czy z n ę krytyka literacka 
jako ciasnotę horyz~ntów m;Y_ślowych, mało
stkową drapieżność 1 plaskosc, „tandetę ży
cia wyniesioną do wyżyn dogmatu". 

Dziś, kiedy teatr otworzył pod~oje dla 
nowego widza, ten skrót my1ślowo-Językowy 
wymaga precyzyjnego komentarza o? stro_ns 
społecznego znaczenia grupy cech mm obJę
tych. Należy więc z~znaczyć, że d1;1ls~czyzna 
polega przede wszystkim na st<_>sow~mu, u~rwa: 
laniu i propagowaniu specyf1czneJ namiast~1 
moralności, wyprodukowanej przez klasę, kto
rej nie stać na nienaganną, przykład~ą :noral
noś·ć, do jakiej obowiązuje ją uprzyw1leJ0~3:ne 
położenie w społeczeńs~wie.. InaczeJ mow1ąc 
kodeks moralny Dulskich Jest to pseudomo
ralność złożona z zasad konwencjonalnych, 
służących do osłaniania przed :,publik~" wszel
kich bezeceństw i nieprawości. Cymzm obok 
faryzeuszostwa, obłuda - charakteryzuje nie: 
odmiennie kolporterów tych swoistych haseł 1 
przykazań: „Moja Pani, na to mamy cztery 
ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu 
i aby nikt o nich nie wiedział". A więc loka
torce która truła się z powodu zdrady męża, 
wymÓwi pani Duls~a mieszkanie ,_ p~nie~a·ż „w 
porządnych kamienicach wypadki się me tra -
fiają". Wynajmuje zarazem apartament „koko
cicy", żyjącej z tak zwanych „"".łasnyci; f1;1n~u
szów", ale jej się, broń ~oże , me. kłama 1 pie
niędzmi za czynsz ... płaci podatki. Mama Dul
ska patrzy przez palce na figlowanie synalka 
ze służącą, bo to „lepiej pod swoim da~her;n 
niż pod cudzym", a dla obcych oczu stroi się 
w płaszczyk teoretyczny ut~an;y- ze „złotych 
myśli" nagromadzony~h od w~eko"". przez „z~c
ne i zasiedziałe" rodziny burzuazyJne: „Pa~1ę
tać skromność - skarb dziewczęcia!" „Kob1ek. 
po~inna przejść przez ż!cie cicI;o i spo~ojnie". 
„Każdy samobójca musi ... stracić uczucie m<_>
ralności i wiarę w obecność Boga... Dobrze, ze 
samobójców chowają osobno, niech się nie pcha
ją pomiędzy porządnych ludzi". Itd., itd. O ~o
gu i uczciwości mówi się w domach Dulskich 
bardzo dużo . 

Postacie Zapolskiej są plastyczne, dobrze 
zróżnicowane. I otóż właśnie ukazanie dul-

szczyzny przez pryzmat różnych charakterów 
i temperamentów, z ich wadami i zaletru:ii, 
uwydatnia znakomicie niszczący wpływ zJa
wiska na społeczeństwo, na młodzież, ten sam 
przecie kodeks moralny rządzi Juliasiewiczo
wą, której się tylko zdaje, iż jest wyz_w~lon'.1, 
bo ma trochę politury po wierzchu. Juhas1ew1.

czowa tak samo „zna granice" i „nigdy się nie 
zapomni" Hesia. nurtowana wcześnie niezdro
wą cieka1wością. I Zbyszko iteż, choć coś ·się w 
nim „tłucze", nic wydrze ze swej duszy kołtu
na. Mówiono nieraz, że Zapolska zrobiła z Dul
skiej wyraz pewnej epoki, pewnej sfery. Jed
nak poszczególne elementy dulszczyzny wy
kraczają poza ramy epoki i sfery, która ją wy
hodowała. Kołtuneria jest naturalnym sprzy
mierzeńcem wstecznictwa, toteż rola dema
<>katorska takich sztuk jak „Moralność par.i 
Dulskiej" nie bQdzie &~oń.~ona dopóty, dopóki 
się nie zlikwiduje wszystkich ognisk zgnilizny 
moralnej. Słusznie pisał przed 11 laty Zyg
munt Leśniodorski w programie do przedsta
wienia krakowskiego Starego Teatru: „Iden
tyfikowanie pojęć „dulszczyzna" i „mieszczań
stwo" byłoby daleko idącym uproszczeniem. 
Brak tutaj przede wszystkim powiązania fak
tów z tłem społecznym i epoką. Sprawa Dul
skiej nie łączy się z żadną określoną fazą prze
mian społecznych. Co więcej, autorka przed
stawia tutaj fakty nietypowe dla mieszczari
s)kiego środowrl.ska. Sprawa ·z Haliliką mogłaby 3iQ 
zdarzyć nie ityliko przed laty czterdziestu ·ozy pięc
dziesięciu, równie dobrze w rodzinie arysto
kratycznej, rzemieślniczej czy chłopskiej". 

Utarł się u nas zwyczaj rozprawiania o Za
polskiej jako o przedstawicielce polskiego na 
turalizmu. Określenie to wymaga zastrzeżeń , 
gdy chodzi o najcelniejsze jej dzieła. „Wstyd 
powiedzieć - pisał w jednej z recenzji Boy. 
- ale, ze wszystkich naszych współczesnych 
komediopisarzy, ta baba ma może najbardziej 
m ę ski chwyt;... najdalej posuniętą ekonomię 
scenicznego wyrazu i gestu. Od po:::zątku do 
końca każde słowo jest potrzebne, każde jest 
na swoim miejscu, każde n i es ie."... Skoro 
talk - a tak .jest niewątipiiwie - nie może być tu 
mowy o naturalizmie, który się posługuje „fo
tograficznym" odtworzeniem wycinków życia 
jako formą artystyczną, podczas gdy życie po
winno dostarczać artyście jedynie material.u. 
„Fakt - powiedział Gorki - nie jest jeszcze 
całą prawdą, ijest on tylko su.rowcem, z ktfueg · 
trzeba wytopić, wydobyć rzeczywistą praw.:lę 
sztuki. Nie należy gotować kury razem z pie
rzem", nie należy mylić przypadkowych i nie·· 
istotnych zjawisk z zasadniczymi i typowymi. 
Otóż Zapolska potrafi jak nikt „wyskubywać 
nieistotne opierzenie faktu". Posiada ona 
umiejętność wnikliwego uogólnienia, typizacji 
rzeczywistości. W „Moralności pani Dulskiej" 
widzimy właśnie taką wzorową selekcję szcze-



gółów i słusznie wysuwają najwybitniejsi na<>i 
krytycy na czoło zalet talentu Zapolskiej-dra
matopisarki niezwykłą lapidarność powiedzen, 
zdolność do syntezy, do konstrukcji, do za
gęszczenia. Są to ,cechy .warsZ'tatorwe obce na
turalizmowi. Jest przeto rzeczą jasną, że „Ma
ralność pani Dulskiej", gdzie przenikliwo:lć 
obserwacji połączona z żywiołową siłą komizmu 
działa sama już przez się dydaktycznie, - re ·· 
prezentuje godnie re a 1 i z m k r y ty cz ny. 

Na puściznę literacką Gabrieli Zapolskiej 
(1860-1921) złożyły się obok sztuk również po
wieści: „Kaś'ka Karia1ty1da", „Przed1piekle", 
„Wodzirej", „Sezonowa miłość", „Z pamiętni
ków młodej mężatki", „O czym się nie mówi", 
„Kobieta bez skazy" i in. Ale głównym żywio
łem pisarki jest teatr. Swoje wrodzone, in
tuicyjne wyczucie sceny pogłębiła Gabriela Za
polska jako aK:torka, recenzentka teatralna i 
kierowniczka szkoły dramatycznej. Kilkuletnia 
praca (1890-95,1 w paryskim Teatre Libre An
toine'a dopomogła jej w udoskonaleniu war
sztatu dramatopisarskiego. 

Okresem największego nasilenia twórczości 
dramatycznej Zapolskiej były lata 1907-1912. 
Powstają wówczas m. in. najbardziej dojrzałe 
jej sztuki - właśnie „Moralność pani Dul
skiej", „Ich czworo", „Panna Maliczewska", 
które razem z „Żabusią" stały się trwałymi 
pozycjami polskiego repertuaru. „Walczyłam 
i walczę zawsze z fałszywą moralnością, z 
obłudą zgniłą i szkodliwą" - pisała o sobie 
Zapolska. Nie można jej nazwać pisarką spo
łeczną w dzisiejszym słowa znaczeniu, atako
wała bowiem, jak trafnie określano, s c h o
r z e n i a u s t r o j u k a p i t a 1 i s t y c z n e g o, 
a nie jego zasadnicze wewnętrzne sprzecznoś
ci. Wystarczyło przecież i to, by spadał na nią 
nieustannie stek wyzwisk i oszczerstw w pra
sie reakcyjnej. litwory jej miały mocny ładu -
nek krytyki obyczajowej. Była u nas pionier
ką w walce o racjonalne wychowanie młodzie
ży, o prawa niezamężnych matek i nieślubnych 
dzieci. Walczyła z uciem1ęzeniem kobiet, z 
uprzywilejowaniem mężczyzny. Pierwsza poru
szyła wiele waznych spraw, o których się nie 
mówiło, o których się nie chciało my,śleć. Ol
brzymi jej talent torował drogę w świat praw
dzie o pseudomoralności. 

M. Bechczyc-Rudnicka 

ZAPOLSKA W ROLI CHOCHLIKA 
W „ BALLADYNIE" SŁOWACKIEGO 

Zadziwiające, jak ta tragedia kołtuńska w 
ciągu przeszło pół wieku zachowuje żywotność 
na naszych scenach, jak ciągle jest aktualna, 
jak żywo przyjmuje ją publiczność. Pomstowało 
na nią kilka pokoleń krytyków, kłócąc się za
jadle z jej apologetami, którzy od pierwszych 
przedstawień widzieli w niej znakomitą satyrę 
na . mieszczańską moralność, satyrę celną, od
wazną i demaskatorską. „Moralność pani Dul
skiej" obiega sceny europejskie, tak samo wy-



wołując krańcowo sprzeczne opinie. „Genial
ne"! - wołali jedni. „Skandal"! - oburzali 
się ugodzeni. „Tfu" - zakonkludował nawet 
krótko jeden z krytyków czeskich po premierze 
w Narodnim Divadle w Pradze w czerwcu 1910 
roku. 
Dziś tak skrajnych ocen szukać próżno, sztu

ka już weszła do klasycznego repertuaru, ale 
patrzcie, jak bardzo dziś jeszcze trafia, jak 
szokuje! To smutne, ale prawdziwe. Często się 
słyszy relacje o wypadkach, jakby żywcem 
przeniesionych z mieszkania Dulskich, gdzie 
brudy pierze się w domu, a krzywdy opłaca 

pieniędzmi, byle tylko uniknąć „szkandalu". 
Dlatego wdzięczny jestem Teatrowi Rozmaitoś
ci za tę premierę. Grajmy „Dulską" często, 
niech straszy kołtuna, gdzie tylko się da. Sko
ro zawodzą środki współczesne, skoro kołtun 
panoszy się prawie tak samo silny, jak dawniej 
- może te środki sprzed pół wieku, skoro wów
czas wywoływały tak silny wstrząs, będą sku
teczne i dzisiaj? 

(IBIS), „ŻYCIE WARSZAWY", 16/17.XI.58 
(FRAGMENT) 

• 

„.Pierwszy jej akt autorka napisała w ciągu dwóch 
dni. Pierwszymi słuchzczami nowego tekstu, czytane
go przez pisarkę, byli: jej mąż, Janowski, oraz dwaj 
stali bywalcy w jej domu: Rychter i Godziemba -
Wysocki. Goście, znający doskonale osoby tej sztu
ki, zaśmiewali się podobno do łez ze stworzonych 
sytuacyj. Całość Zapolska wykończyła w ciągu 11 
dni, o czym tak pisze w jednym ze swoich listów, 
pod datą 14 listopada 1906 r.: 
„Dziś w ciężkich boleściach skończyłam Dulską. 

Co jest? Nie wiem. Plisałam ją w gorączce po prostu. 
Może to właśnie będzie coś doskonałego? ••• Zdaje mi 
się, że gdybym była Francuzem i taką silną, życio
wą rzecz napisała, to zyskałabym majątek i sławę 
olbrzymią. . . U nas - spastwią sdę nade mną, a za
robię parę centów. Heller chce ją wystawić zaraz. 
Namówię go, aby wysłał Dulską na prowincję ••. " 

JOZEF BIENIASZ- „NARODZINY PANI DULSKIEJ". 
„KURIER CODZIENNY'', 11 .111.1951. (FRAGMENT). 

RĘKOPIS LISTU ZAPOLSKIEJ 
DO J . I. KRASZEWSKIEGO Z 19 XII 1881 R. 



GABRIELA ZA/POLSKA 

moralnoiJć pani Dul~kiaj 
tragikomedia kołtuńska w 3 aktach 

PANI DULSKA 

PAN DULSKI 

ZBYSZKO DULSKI 

HESIA} 
DULSK JE 

MELA 

OS OBY: 

' I I 

JULIASIEWICZOWA Z DULSKICH 

LOKATORKA 

HANKA 

TADRACHOWA 

SCENOGRAFIA: 1 

Eleonora Ossowska 

Aleksander Aleksy 

Marian Drozdowski 

Helena W izłło 

Lucyna Suchecka 

Zofia Stefańska 

Daniela Kolaszyńska 

Teresa Mikołajczuk 

Dorota Dworzyńska 

REŻYSERIA: 

-

LILIANA JANKOWSKA STANISŁAW WIESZCZYCKI 

OPRACOWANib MUZYCZNE: 

RYSZARD SCHREITER 
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Duża sala - cała jasnością osmm beków 
gazowych nie przyćmionych kloszami zaiana. 
Pod ścianam.i szerokie, pąs01we sofy - zarzu
cone calą masą poduszek 

Po lewej - tablica czarna, na której kredą 
wypisane godziny prób i tytuly sztuk. 

Dalej - szafy, z <których wyglądają masami 
grzbiety książek, papierów, afiszów. • 

Po prawej rząd okien osloniętych purpuro
wymi koroTukowymi firankami. Kolo wejścia 
biurko - nad nim duża plaskorzeźba przed
stawiającą energiczną głowę mężczyzny. Na
około niej ·cała masa poczepianych obicia 
świstkóiw i kartek. 

Na sofach, na krzesłach - dokoła ścian kil
kanaście osób, nieruchomych, cichych - w 
środe1k sali wpatrzonych. 

Na środku - s,to1ly, ,krzesła, cale skąpane w 
jasności, która, trochę drżąca, spada ze świa
tel gazowych, ostro się znaczących złotymi 
kwiatami o ciemnoszafirowym ośrodku - w 
przestrzeni. 
Koło stolów - kręci się kilka osób, męż

czyzn o trochę pobladłych i wygolonych twa
rzach, kob~et z odsioniętymi czolami na wzór 
Racheli, w swkniach artystycznie drapowanych, 
które nie ubierają, ale owijają ciała. 

W wielkiej i niemal religijnej ciszy, jaka 
panuje dokola, słychać tyiko głos jednej z ko
biet, powtarzającej długą, namiętną tyradę ... 

Nagle - z kąta, spoza stosu poduszek nagro
madzonych i pomiętych, odzywa się dz~wny glos 
o przytłumionym, a prz·ecież szalenie stanow
czym dźwięku: 

Nom de nom! ... Taisez voUJs! •.. 
Artysbka mi.lknie, szarpnięta ·Cała w tył jak

by niewidzialną jakąś potęgą. 

Poduszki się ·rozpadają na dwie strony i z tej 
masy purpury - ukazuje się nagle ·postać męż
czyzny, postać dziwna, ,troublante, niepokojąca, 
w zbliżeniu cala jasna, •powolna, o ruchach le
niwego kota. Twarz dziwni.e przejrzysta, rzu
cająca się w oczy - o wielkich, szafirowych 

źrenicach, olbrzymich i nigdy nie mieniących 
'się w świetle gazu tOJk, jak w świetle siońca. 
Szafir tych oczów jest ciągle jednostajny, spo
kojny, nigdy nie cętkowany złotem promieni 
- lecz .trochę marzący i jakby w dal wpatrzo
ny. Za to koło ust ciągle drga ironiczny uśmiech, 
wkuty w spacLające ku dołowi wargi, i przez to 
bezustanny ironiczny wyraz stanowiący dziwny 
kontrast ze spokojem i czystą pogodą wejrze
nia. 
Człowiek ten, stojący tak chJwilę nieruchom? 

wśród stosu czerwonych podusze·k - ma w 
s·ibie jakieś okrucieństwo rzymskiego cezara -
przenikającego wzrokiem wzniesione dokoła 
niego mury. Kocim, układnym gest.em oparł się 
1edną ręką o poduszki w pozie pełnej wdzię
ku i estetycznych linii i poza postaciami nie
ruchomo stojących aktorów - zdaje się szu.kać 
czegoś dla niego widocznego i pochwytnego i 
to coś chcieć wwięzić i uplastycznić w czynie. 

Cziowie·k ten - to Antoine, twórca Teatru 
Wolnego we Francji.„ 

Antoine >był pierwszym we Francji, który 
zrozumiał, że teatr nie jest je,dynie i wyłącz
nie czczą zabawką - lecz że służyć może i do 
innych, l·epszych, doskonalszych celów. Zrozu
mi.ał, że sztuka nie powinna być jedynie wyró· 
żowaną tancerką służącą do ułatwiania stra,w
ności po dobrym obiedzie .•. 

.„ ZgromadzH dokola sie1bie garstkę ludzi, 
których potrafił zagrzać i pociągnąć za sobą, 
odnalazł autorów młodych, nie granych - i 
rozpoczął dzieło swoj.e - het!... wysoko - tu
ląc się jak jaskółka pod cielska montmartrow
skiej góry, w drobnej salce E·lysee des Beau:c 
Arts. Pier'l1;sze przedstawienie przyjęto śmie
chem i niedowierzaniem. Jakiś urzędniczek, An
toine - magazynierka Barny, która zwlokła 
swe mebeLki i ustOJwiła je na scenie„. kiLku in
nych biedaków o powykrzywianych butOJch!„. 

I zaczęła się teraz cala 1kal·waria, cala masa 
drobnych i większych pociskó1w, którymi za
sypywano Antoine'a i jego entrepryzę. Jak to?.„ 
On śmie obaLać to, .co tradycja wieków uświę
ciła? Aktorzy jego ruszają się i mówią jOJk lu
dzie? Patosu ani śladu. Ges.ta skromne, nieła
maJne - ot!.„ jak gesta ziwykle, którymi się ból 
i radość w życiu określa. Guignol padał, a n·a 
~~~~. miejs>ce występowała naga, ·biała praw-

Powoli pękały lody... N.a pomoc apostołowi 
prawdy - przyszedł geniusz Zoli i najgłośniej
sze nazwiska pisarzów. Ze szczytów Montimartre'u 
zaczął Antoine wstępować w gardziel Paryża 
- "!'a Rochechouar,t, czOJjąc się już teraz swym 
kocim ruchem - pewne.go siebie i swej do
br.ej . gwiaz~y - śmialka. Trupa jego po
większyła się, coraz lepsi artyści przybywali, 
zno,~zą_c jeszicze,_ a.Ze już ze spokojem calym, 
pociski krytyki. Powoli i ta przycichła, 



zwalczona coraz szerszym i doskonalszym prą
dem bijącym z tej młodej, świeżo otwartej 
żyły. I z Rochechouartu zeszedł Antoine w 
swym triumfalnym pochodzie aż w serce Pa
ryża, na same Bulwary, prowadząc za sobą do
skonalszą szkołę aiktorów, którzy w niego ja h: 
w słońce wpatrzeni śledzą każdy ruch, każde 
słowo mistrza - wiedząc, że nigdy ten rnch, 
to słowo nie będzie fatszyiwe ... 

LISTY PARYSKIE V (THEATRE LIBRE). PARYŻ, 
D. 9 WRZESNIA 1892 R. FHAGMENT. 

• 

J. DILLON: PRÓBA CZYTANA U ANTOINE 'A 
W THEA TRE LIBRE. FRAGMENT 

MAŁA 
1

KRONIKA 

ŻYCIA 

I TWORCZOSCI 

GABRIELI 

ZAPOLSHIEJ 

186J (1859?) urod:oiła się Gabriela Korwin-Piotrowska, 
która w literaturze i teatrze zapisała się pod pseudo
nimem Gabrieli Zapolskiej. 
1878. Osiemnas toletnia zale ::wie panna Korwin-Pio
trowska poznaje porucznika gwardii carskiej, ziemia
nina - Konstantego Snieżko-Błockiego. Wychodzi za 
mąż, przerywa naukę i zamieszkuje wraz z mężem 
w wa·rszawiC'. 
1879. Debiut aktorski w sztuce Jana Aleksandra Fred
ry pl. „Próba przedstawienia amatorskiego". 
1882. Zapolska występuje po raz pierwszy jako zawo
dowa aktorka w teatrze krakowsklim pod dyrekcją 
Stanisława Koźmiana. 

1883. Debiut literacki: „Kurier Krakowski" drukuje 
nowelę: „Jeden dzień życia róży". Teatr lwowski wy
stawia „Pierwszy bal" - debiut dramatopisarski Za
polskieJ . 
J8V5. „Przegląd Tygodniowy" rozpoczyna druk „Kaś
hi Kariatydy". Powieść ta spowodowała zaciekły atak 
wstecznej krytyki na Zapolską . 

1888. Do końca sezonu teatralnego Zapolska jest ar
tystką teatrów łód7kich, w lecie występuje w Lub
linli e. Gra w sztukach Dumasa-syna, G. Sand. Scri
be'a, Sardou, Sary Bernhardt i we własnej „Małasz
ce·'. 
1889. W „Przeglądzie Tygodniowym" ukazują się re
cenzje teatralne Zapolskiej. Jesienią jest już Za
polska w Paryżu . Kształci się w rzemio.Je aktorski'11 
1892. W Warszawlie wychodzi w osobnym wydaniu po
wietć „Szmat życia". W 11Przeglądzie Tygodniowym" 
nadal ukazują się nowele objęte wspólnym tytułem 
„Menażeria ludzka"'. Powstaje powieść „Janka". 
189·1. Powstaje powieść „Wodzirej". „Przegląd Tygod
niowy " drukuje powieść „Fin-de-s'iecle'istka". 
1895. W maju Zapolska już jest w Warszawie. Od 
paźdz'.ernika współpracuje w teatrze krakowskim z 
Tadeuszem Pawlikowskim, jednym z najwybitniej
szych twórców te>tru polskiego. 
1896. Mimo interwencji 300 przedstawicieli warszaw
skiej inteligencji, podpisanych pod prośbą skierowaną 
do dyrekcji Teatrów Rządowych, Zapolska nie otrzy
muje upragnionegu engagement. 
1897. Od lutego przebywa Zapolska w Petersburgu. 
Do Teatrów Rządowych w Warszawie wchodzi jako 
autorka: wystawiono tu „żabusię". 

1898. Prapremliera sztuki „Jojne Firułkes" w Warsza
wie. 
1899. W wydaniach książkowych ukazuje się: „W Dą
browie górniczej". „Zaszumi las", „Tamten" - me„ 
Jodramat poruszający tematykę podziemnej działal
no~c i rewolucjonistów walczących z carską żandar
merią. 

1900. Ukazuje się powlieść „Z pamiętnika młodej mę
żatki". 

1~01. Premiera sztuki „życie na żart". 
Zapolska wychodzi powtórnie za mąż za Stanis1awa 
Janowskiego, specjalistę od kostiumologii teatralnej. 
Janowscy wyjeżdżają na rok d o Dąbrowy (pow. są
cieckd). Intensywna praca literacka. 



190%. Janowscy przenoszą się do Krakowa. Zapolska 
organizuje prywatn~ szkolę dramatyczną. 

Teatr krakowski wystawia „Męzczyznę" i „Tresowa
ne dusze•· - satyrę na stosunki panujące w organie 
lwowskiej endecji „Słowie Polskim". 
1903. Zapolska leczy się w Zakopanem. W KrakowiP 
wystawli.ono sztukę „Nieporozumienie". 
1904. Zapolska przenosi się do Lwowa, gdzie miesz
kać już będzie do końca życia. z wyjątkiem krót
kich pobytów w uzdrowiskach galicyjskich i z:igra
nicznych. „Kurier Warszawski" drukuje jedną z naj
lepszych powieści Zapolskiej pt. „Sezonowa miłość ". 

1906. Zapolska, gnębicna chorobą, czyniącą coraz 
wi!ększe spustoszenia w jej organizmie. zdobywa się 
na napisanie w ciągu zaledwie paru dni, na przeło
mie października i listopada, „Moralności pani DW
skiej". Sukces autorski był natychrru!astowy. 5.XlI 
odbyła stę pt emit-rn w Krakowie. 
1907. Premiera nowej wybitnej sztuki pt. „Ich czworo" 
(we Lwowie). 
1908. Prem"iera „Skizu" w Warszawie, Krakowie d 
Lwowie i:·rawie J~dnocześnie . 

1909. Ukazuje się osobno powie~ć „o czym się nie 
ffiÓVJ'i". 

1910. Powstaje świetna sztuka pt. „Panna Maliczew
ska". Wychodzi nowa powieść pl. „Szaleństwo". 
1911. Powstaje sztuka „Kobieta bez skazy", zakaza
na natychmiast przez c. i k. cenzurę galicyjs'ką „ze 
względów obyczajowych". 
1912. Za,polska pisze dla filmu scenariusz, który zrea
lizowano jeszcze w tymże roku pt. „Niebezp'.eczny 
kochanek" .• Test to do pewnego stopnla czyn pionier
ski. 
1911. Ukazuje się powietć pt. „o czym się nawet my
śleć nie chce" . Zapolska coraz bardziej zapada na 
zdrowiu oraz stopniowo traci wzrok. W latach wojny 
~\viat<>v.•ej w ogol~ nie opuszcza swego mieszkania. 
1917. We Lwow.ie premiera „ Carewicza"'. Zapolska 
tworzy nową sztukę pt. „Asystent". · 
1918. Pisarka przerabia na scenę swoj ą powieść 
„ o czy m się nie mówi". 
1921. 17 grudnia umiera Gabriel2 Zapolska w opusz
czeniu i n<:;d7y. 
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