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JÓZEF BIENIASZ 

NARODZINY PANI DULSKIEJ 

Mimo wciąż złego stanu zdrowia Zapolska nie wypuszczała 
pióra z ręki. Ale nie była to już natchniona praca twórcza, lecz 
„czarna" robota, męcząca orka, codzienny trud w pocie czoła 
doświadczonego mistrza, pracującego dzięki posiadanej ruty
nie. Zapolska pisała, bo inaczej nie umiała zarobkować. A wy
datki miała ogromne. Pomijając czynsz, wynoszący miesięcznie 
sporą jak 111a owe czasy kwotę pięćdziesięciu dwóch guldenów, 
pomijając utrzymanie pokojówki i trojga osób, poważne sumy 
pochłaniały sanatoria, lekarze i apteki. I na to wszystko należało 
mieć pokrycie. Jedno załamanie się groziło katastrofą. Choć 
głowa pękała od bólu, choć tasiemiec pożerał wszelkie siły i tra-' 
wił wnętrzności, choć ręka omdlewała - Zapolska pisała, za
dając sobie ,często gwałt. Liczyła na to, że jej głośne i zasłużone 
nazwisko pokryje ewentualne braki, a wynik pracy da tak 
upragnione środki na życie. Mąż zarabiał tylko wtedy, jeżeli 
się trafiała sposobność. Był artystą, którego poza sztuką ni,c, 
właściwie nie obchodziło. Kiedy raz korpulentna żona jakiegoś 
bogatego nafciarza chciała mieć swój portret i zwróciła się do. 
Janowskiego o jego wykonanie, malarz, ogląd.nowszy modelkę„ 
odmówił, tłumacząc się koniecznością natychmiastowego wy-, 
jazdu. Gdy przyjaciele pytali go nazajutrz, dlaczego odrzucił 
tak korzystną propozycję, a wiedzieli, że jest bez grosza, ów 
odpowiedział z rozbrajającym śmiechem: „Zabijcie mnie, ale 
nie umiem malować beczki na kapustę ... Nic by z tego nie wy
szło, a ja musiałbym to nic podpisać ... ". 

Tak postępował Janowski. Na pomoc finansową z jego stro
ny Zapolska nie mogła lirczyć. Wykonywał za darmo albo prawie · 
za darmo dziesiątki portretów, a niech mu się model nie podo
bał, nie wziął pracy, choćby nie posiadał grosza. To był nieprak
tyczny romantyk, nie liczący się z codziennymi potrzebami mar
nego żywota. 

Zapolska dobrze o tym wiedziała, toteż cały ciężar utrzymy
wania domu wzięła na siebie. „Byłam wyrobnikiem - powie- ' 
dzia!a kiedyś - i pozostanę nim do grobu. Sądzę, że z ostatnich , 
zapracowa111ych pieniędzy kupią mi trumnę, bo na kredyt nic 
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nikt nie da, a społeczeństwo pozwoli mnie raczej zakopać jak 
psa na rozstajnych d:rogach, niż co mi da od siebie ... „. 

Obecnie pisała mało ciekawą powieść Córka Tuśki dla jedne
go z dzienników warszawskich. Ale nawet najlepsza powieść 
nie przynosiła nigdy większego dochodu, jak tysiąc rubli czy 
tysiąc guldenów, co pisarce mogło wystarczyć zaledwie na trzy 
miesiące. Tantiemy ze sztuk teatralnych były znikome i wpły
wały bardzo nieregularnie. Większe teatry płaciły jej za przed
stawienia pewien ryczałt, ale prowincjonalne wystawiały często, 
jej sztuki samowolnie, bez zapłaty. Nie było instytucji, jak dzi
siejszy ZAIKS, która by pilnowała praw autorskich. ówczesne 
czytelnictwo stało na niskim poziomie, tak że powieści Zapol
skiej na ogół nie wznawiano. Nie pozostawało nic innego, jak 
polować na nowe tematy i pisać bez końca. Kasę mogła doraźnie 
podreperować tylko przebojowa sztuka, niestety nowe pomysły 
przychodziły trudno, przeboje zaś, mimo kunsztu pisarskiego, 
~eszcze trudniej. 

W tej sytuacji natchnieniem dla Zapolskiej stał się nieocze
kiwanie mąż. Janowski był zapalonym myśliwym i lubił od 
czasu. do czasu wyjechać ze strzelbą na prowincję. Ostatnio ba
wił na polowaniu w Stanisławowskiem, Mieszkając przez sze
reg dni li pewnej zamożnej rodziny mieszczańskiej, Janowski 
dowiedział się mimo woli o osobliwych ze stanowiska etyki, pa
nujących w tej rodzinie stosunkach. Pani domu, matka doro
słego już młodzieńca, chcąc syna odciągnąć od nocnych hula
nek i. trwonienia pieniędzy oraz w trosce o jego zdrowie, które 
mógłby narazić na szwank, zadając się z panienkami lekkich 
obyczajów, sprzyjała żyezliwie jego flirtowi ze służącą. Głowa 
rodziny, wysoki urzędnik w austriackiej służbie, zahukany 
przez żonę, wiedział, co prawda, o tym wszystkim, ale nie chcąc· 
wojny, tolerował istniejący stan rzeczy. Ta obrzydliwa sielanka 
skończyła się atoli, gdy służąca zaszła w dążę. Syn chciał się
żenić, bo dziewczyna była bardzo ładna, ale matka energicz
nie zaprotestowała„. Co? Ożenek z „dziwką?". Nigdy na to nie 
pozwoli! Co by na to świat powiedział? Ostatecznie sterroryzo
wa'ła pokrzywdzoną i oddaliła bez skrupułów ze służby, dając. 
jej jakieś niewielkie odszkodowanie pieniężne. 

W opowiadanym przez Janowskiego wypadku brzydota czy
nu leżała nie tyle w fakcie uwiedzenia pokojówki przez panicza. 
ile w stanowisku pani domu jako kobiety i matki, która umiała 
być dla syna kuplerką, dla rodziny najlepszą matką, dla otocze
nia horiomwą damą, dla kościoła cnotliwą bigotką, a dla obcej, 
skrzywdzonej istoty· nieubłaganą magierę. I że to wszystko po-
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trafiła zmieścić niejako w jednym worku. Co więcej, uważała, 
że jest w porządku. 

Afera nie była zresztą typowa dla wykazania wyrafinowa
nej deprawacji wyłącznie burżuazji mieszczańskiej. Bo czy ina
czej praktykowało się w możnych domach rodowej arystokria
cji, uherbowanych ziemian czy choćby bogaczów wiejskich? 

Gdy Janowski skońc,zył opowiadanie, komentując je po swo
jemu, Zapolska zawołała: „Jakież to zgniłe i jakie nie ludzkiet 
A mnie nigdy do głowy nie przyszło, że dzieją się takie szkara
dzieństwa! Mam nareszcie nową sztukę, o którą mnie tak dusi 
Heller!. .. ". 

Tak zrodził się temat zasadniczy nowej sztuki. Zanim po
wstała autorska koncepcja utworu, Zapolska znalazła już dla 
niego gotowe wzory mających tu wystąpić osób, co dla wyra
zistości dzieła miało u niej szczególnie duże znaczeniie. Jak już 
wiemy, lubiła brać do swoich sztuk typy przez siebie podpa
trzone, a nie fikcyjne lub ad hoc spreparowane. Przenosiła je 
w wyobraźni na scenę, bo znając je, wiedziała, jak by się za
chowały w danych sytuacjach; stąd jej bohaterowie są tak rea
listyczni. 

Zapolska miała także obecnie gotowy już wzór dla typu ko
biety z opowiadania Janowskiego. Na taką postać troskliwej o 
dom matrony, dobrej w swoim pojęciu żony i matki, dbającej 
o reputację rodziny na zewnątrz, po cichu zaś - gdy tego nikt 
nie widział - kobiety wulgarnej, skąpej wyrnchowanej i egoi
stki. Zapolska upatrzyła sobie od dawna osobę lwowskiej ka
mieniczniczki, Gołąbowej, żony przedsiębiorcy budowlanego, 
który spekulując na budowanych przez siebie kamienicach 
czynszowych, dornbił się prócz kolosalnego majątku także ... 
ulicy swojego nazwiska. Z ową panią Gołąbową miała Zapolska 
jako jej długoletnia lokatorka od dawna „na pieńku". Pierwo
wzór pani Dulskiej musiał się dać dobrze we znaki autorce 
Tamtego, skoro w pozostawionych przez pisarkę szkicach ry
sunkowych - a miała i w tym kierunku niepośledni talent -
znajdujemy szereg rycin, wyobrażających ową kamienicznicz
kę .. Jest to gruba niewiasta, o twarzy nalanej, - mocna w bio
drach i w nogach. Musiała być też wielce pyskata - to się 
w rysunkach niejako wyczuwa. Że Zapolska „uchwyciła" bo
haterkę wiernie, świadczą o tym pozostawione przez autorkę 
wycinanki podobizn pań: Kotarbińskiej, Fałatowej i aktorki Ko
złowskiej. Takie wycinanki umiała Zapolska, niby kuglarz jar
marczny, wystrzyc. na poczekaniu nożyczkami z czarnego pa
pieru. Ich podobieństwo do modelek było zadziwiające. 
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Prócz głównej bohaterki autorka miała też sposobność po
znania jej trojga dzieci: syna utracjusza i dwóch córek w wie
ku szkolnym. Szukając w 'swej wyob~aźni stosownego kan
dydata na zahukanego Felicjana, Zapolska znalazła go w oso
bie ... własnego ojca. Pamiętamy, jak to pan Wincenty maszero
wał z pałacu do lasu i z powrotem, wyobrażając sobie, że jest 
pątnikiem i wędruje do Ziemi Świętej. Ten kapitalny rys ojca, 
który z powodu żony inie doprowaduł nigdy do skutku swojego· 
zamiaru, autorka postanowiła tym razem wyzyskać w nieco 
zmienionym wariancie. Jej bohater będzie mianowicie teraz 
spacerował po pokoju, dokoła stołu, wyobrażając sobie, że od
bywa daleką, zdrowotną przechadzkę poza miasto. Znalazła się 
też na poczekaniu osoba lokatorki, a była nią ... sama pd.sarka. 
Inne postacie mogły być dziełem fantazji. A zresztą, czy to ma
ło typów pokojówek i praczek przewinęło się przez mieszkanie 
Zapolskiej? 
Dysponując niejako środowiskiem, fabułą i głównymi boha

terami sztuki, Zapolska miała już łatwe zadanie, bo tylko prze
niesienie rzeczy gotowej w formie scenicznej na papier. 

T·ak powstała głośna sztuka pod tytułem: Moralność pani 
Dulskiej. Pierwszy akt napisała Zapolska w ciągu dwóch dni. 
Życzliwymi słuchaczami nowego tekstu, czytanego przez nią, 
byli Janowski oraz dwaj stali bywalcy w jej domu: Wysocki i 
Rychter. Goście, znający doskonale aktualnie żyjące prototypy 
g1ównych postaci sztuki, zaśmiewali się podobno do łez z wy
tworzonych sytuacji. Całość Zapolska wykończyła w >Ciągu 
czternastu dni, o czym tak pisze w jednym ze swoich lisitów, 
pod datą 14 lisitopada 1906 r. 

Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam Dulską. Co jest? Nie wiem. 
Pisałam ją w gorączce po .prostu. Może to właśnie będzie coś dosko
nałego, a może nic niewarte „. Zdaje mi się, że gdybym była Francu
zem i taką silną, życiową rzecz napisała, to zyskałabym majątek i sławę 
olbrzymią.„ U nas spastwią się nade mną, a zarobię parę centów. 
Heller chce ją wystawić zaraz. Namówię go, aby wysłał Dulską na 
prowincję. Wchodzi siedem kobiet: Wojnowska, Czaplińska, Ordon, 
Michnowska, Zielińska, Jankowska, Gostyńska oraz Fiszer i Wo
strowski „. 

Gdybyśmy nawet nie znali treści tej sztuki, moglibyśmy się 
i bez tego łatwo domyślić, jak autorka musiała sobie pofolgo
wać, ażeby rozprawić się walnie zarówno ze znienawidwnym 
przez siebie typem, jak i z jego aspołeczną mentalnością. W lite
raturze rzadko kiedy się zdarzało, ażeby kobieta pisała o ko-
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biecie w sposób aż tak krytyczny i złośliwy. Dotychczas czy
nili to wyłącznie mężczyźni, mający w sobie zawsze trochę ga
lanterii: względem młodych, dlatego że młode, dla starych, bo 
to albo matki, albo babki. Ale tu spotkały się po raz pierwszy 
oko w oko dwie kobiety, nie mające dla siebie żad:nego senty
mentu, żadnej litości. Pisząc o tamtej troskliwej mamie z opo
wiadania J2.nowskiego, Zapolska myślała jednocześnie o Gołą
howej, kturą nazwała Dulską, czyniąc z niej w sztuce typ brzyd
kiego harpagona. W tej literackiej zemście musiało dojść do 
bardzo ostrego wyładowania, do ugodzenia nienawistnej ko
biety w tym wszystkim, co tylko kobieta u kobiety może pod
patrzyć lub się u niej domyślić. 

Dyrektor Heller, któremu sztuka bal'dzo się podobała, wy
płacił autorce zaliczkę sto guldenów i kazał na gwałt l'Ozpisy
wać role. W pierwszych dniach grudnia 1906 r. mzpoczęły się 
próby, ale sztukę zdawał się prześladować jakiś pech. W teatrze 
grasowała wtedy grypa, zwana influencą. Od kiedy zaczęto 
próby, nie było takiego dnia, żeby się która aktorka nie l'Ozcho
rowała, tak że role wędmwały z rąk do rąk. Reżyserująca sztu
kę Zapolska jeździ od jednej chorej do drugiej, stwierdzając, 
że artystki wcale nie symulują. Wszystkie leżały w łóżku, jak
by się zmówiły. N a domiar złego aktorka Ordon nagadała autor
ce impertynencji, że „tak mało w sztuce mówi". 

Zdenerwowanie Zapolskiej było zrozumiałe, zwłaszcza że 
prawo prapremiery zastrzegł sobie Heller. Zgodnie z tym autor
ka, wysyłając Dulską do Krakowa i Warszawy, zażądała wysta
wienia szituki nie wcześniej niż we Lwowie. Zależało jej nie 
tyle na Hellerze, co na pierwszych recenzjach prasowych. Naj
bardziej obawiała się źle dla siebie usposobionej prasy krakow
skiej i warszawskiej. Ponieważ jednak Lwów marudził, scena 
krakowska, nie oglądając się na nikogo, pierwsza wysfawiła tę 
sztukę dnia 15 grudnia 1906 r„ a w ślad za nią warszawska 7 
stycznia 1907 r. 

Zapolska była przerażona dowiedziawszy się, że Solski 
wystawia Dulską tuż przed świętami. Niestety nie było już 
czasu, żeby temu przeszkodzić. Dulska jako prapremiera zna
lazła się na afiszu, bilety były wysprzedane. 

Wyobraź so:bie, że Solski gra Dulską w tę sobotę bez mego pozwo
lenia, ibo da wyraźnie żądałam po świętach, aby nie mieli .czasu zgryźć 
mi sztuki - skarży się Zapolska do męża, który wyjechał znów na 
polowanie. -· I w czas najgorszy, w tydzień świąteczny on gra nie py
tając, że mi sztukę gubi„. 
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Solski ryzykował istonie wystawiając nową sztukę tuż przed 
świętami. Mogła być w teatrze pustka, czego nie omieszkałaby 
wyzyskać stanowczo źle dla Zapolskiej usposobiona prasa kra
kowska, urabiając pierwszą fatalną opinię d1a sztuki. Ta obo-· 
pólna nienawiść datowała się jesz.cze z czasów występów Zapol
skiej jako aktorki za Pawlikowskiego, kiedy to chcąc się raz 
zemśdć za z.łą o sobie recenzję, zakupiła kilkanaście kagańców 
dla psów i położyła je przed spektaklem na fotelaich prasowych. 
Od tego czasu trwała wojna, przybierająca raz większe, raz 
mniejsze nasileni€. 

Na szczęście obawy autorki okazały się tym razem płonne . 

Solski „miał dobrego nosa". On pierwszy poznał się na wartości 
sztuki. Moralność pani Dulskiej, ,;chwyciła" i miała ogromne 
powodzenie zarówno w Krakowie, jak w Warszawie. Solski te
legrafował do Zapolskiej już po drugim akoie z Krakowa: „Po
wodzenie zapewnione, pubi.iczność rozentuzjazmowana, okla
ski, huragan, ogólne uznanie, artyści grają wybornie, wdzięcz
ny Solski". 

W nocy, już po prapremierze, nadeszły z Krakowa dalsze 
depes1ze. Telegrafował niebezpieczny ongiś krytyk Prokesch ~ 
„Sztuka znakomita, powodzenie trwałe zapewnione. Prokesch" . 

Następnie od Feldmanów: „Sztuka arcyświetna, entuzjazm, 
poi\vodzenie trwałe pewne, winszujemy, ściskamy, Feldmano
wie". 

Wreszcie telegrafuje Konczyński: „Hołd i zachwyt, wyrazy 
ogólne, winszuję, Konczyński". 

W ślad za Krakowem odezwała się dnia 7 stycznia 1907 r. 
Warszawa. Telegrafowali: dyrekcja tea1tru, artyści, redakcja 
„Kuriera Warszawskiego", Wolff, Michałowski i brat Zapol
skiej Kazimierz, nazywając sztukę arcydziełem, którym za
chwyca się cała Warszawa. Dobrowolski napisał obszerną re
cenzję, kwalifikując l\lforalność pani Dulskie·j jako najlepszą 
sztukę, ja.ką Zapolska dotąd w ogóle napisała. 

Nie sposób przytaczać na tym miejscu powodzi entuzjastycz
nych recenzji, jakimi przyjęła sztukę cała prasa polska. Dość 
powiedzieć, że dokoła Dulskiej na:msła już w krótkim czasie 
swoista legenda. Wyraz „dulszczyzna" stał się ozymś więcej 
niż określeniem pewnych cech obyczaj-owych czy moralnych, 
charakterystycznych dla mieszczańskich rodzin burżuazyjnych. 
Tego terminu zaczęto niebawem używać na określenie całej 
epoki degenarującego się kapitalizmu. 
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N owa sztuka zapewniła Zapolskiej trwałe miejsce w historii 
naszego dramatu, awansując ją jednocześnie na pisarkę wy
bitnie społeczną. 

Józef Bienia3z 

„Gabriela Zapolska" - Zakład Narodowy im. Ossolii.ńskich 
- Wydawnictwo - 1960. 

Na otwarcie Teatru Aktora wybrano najlepszą polską sztukę 
teatralną. Mamy w naszej literaturze dramatycznej wspaini,alsze 
d:ziieła i wyższe gatunkowo zjawiska, ale nie ma chyba tak 
świetnej sztuki jak „Moralność Pani Dulskiej". Teatralność 
tego utworu jest wręcz tvyjątlmwa. Oszczędność i precyzja dia
logu, trafność słowa, mistrzowski rysunek postaci li zwarty 
przebieg akcji, to jeszcze nie wszystko. Sztuka Zapolskiej sięg
rtęła po laur najwyższy. Główna postać tragikomedii weszła 
w życie, stała się słowem żywego języka. 

Antoni Słonimski 

Fragment recenzji „Wiadomości Literackie" - 1934 r. 
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STEFAN JARA CZ 
(Dulski) 

JERZY LESZCZYŃSKI 
„ 

NAJLEPSZA PANI DULSKA 

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że jednym z pierwszych, 
którzy kładli fundamenty pod gmach sojuszu polsko-czechosło
wackiego, był sobie skromny polski .aktorzyna. 

Tym aktorem-dyplomatą byłem ja. Rzecz miała się tak: dy
rektor Arnold Szyfman postanowił zaprosić znakomitą czeską 
aktorkę, Hi.ibnerową, aby wystąpiła w roli Dulskiej, którą 
grała już w Pradze. „Moralność pani Dulskiej" szła akurat 
z wielkim powodzeniem w Teatrze Polskim w mojej reżyserii 
i ze mną w roli Zbyszfoa. Rolę tę grałem w prapremierze na 
krakowskiej scenie w 1907 r. 
Mieliśmy wszyscy tremę, jak sobie poradzimy z Hi.ibnerową. 

Ona po czesku, my po polsku. Prób z gościem było tylko kilka, 
musieliśmy zmieniać „sytuacje", by dostosować się do czeskiej 
aktorki, no i osłuchać się z językiem. W czasie tych prób bez
ustannie łamałem sobie głowę, jakiego by tu miłego figla spła
tać Hi.ibnerowej? Ifoledzy znający me żartobliwe usposobienie, 
namawiali mnie do tego usilnie. Wreszcie wpadłem na pomysł, 
aby na scenie przemówić do niej parę słów po ·czesku jako jej 
syn - Zbyszek. Począłem wertować czeski egzemplarz, aby na
uczyć się choćby jednego zdania w bratnim języku. Rozpacz! 
Ani be, ani me. Wreszcie znal·azłem: kiedy w pierwszym akde 
stary Dulski, zwędziwszy zza pieca cygaro, obdarowany przez 
połowicę paroma „szóstkami" na kawę, wychodzi z domu, Dul
ska, wściekł.a, mówi: „Zw.ar.iować można z tym człowiekiem!", 
Zbyszek odpowiada: „Tak go mama wychowała". Zdanie to po 
czesku brzmi: „Tah ho mama vihovala". Figiel był gotowy. 

Wreszcie pamiętny spektakl. Toalety i brylanty pań, fraki 
panów, ich śnieżne gorsy, ordery zamieniały tego wieczoru 
teatr nasz w jakiś wspaniały cerde dyplomatyczny. Szyfman 
w swej dyrektorskiej loży siedział rozpromieniony, dumny 
i szczęśliwy, ·częściej niż zazwyczaj ruszając nerwowo ramie
niem. Kurtyna idzie w górę. Po chwili Hi.ibnerowa wpada na 
scenę i w szalonym tempie poczęła dyrygować całą rodzinką. 
Spektakl mimo różnych trudności szedł gładko. Wres~cie wcho
dzi Zbyszek. Dulska z miłością i rozpaczą wpatruje .się w sy-
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STANISLA W A PERZANOWSKA 
(Dulska) 

nalka. Na chwilę ukazuje się Felicjan, macha na wszystko rę
ką i ucieka dd kawiarni. Teraz„. teraz będzie bal! Dulska, 

1 wściekła, zgrzyta protezą i wyrzuca z siebie przez gal'dło (oczy
wiście po czesku): „Zwariować można z tym człowiekiem!", na 
co zareplikowałem z całym spokojem: „Tah ho mama vihovala". 
Parę sekund ciszy„. potem ryk, wrzask, śmiech szaleńczy opa
nował 1całą widownię, zagrzmiały brawa, jakich już nigdy 
w ciągu mej kariery nie otrzymałem. 

Htibnerowa na chwilę osłupiała, jak gdyby nie dowierzała 
swym uszom, łzy zaszkliły się w jej oczach, gwałtownym ru
chem przytuliła łeb mój do swych piersi i poczęła zdyszanym 
od wzruszenia głosem mamrotać coś po czesku. Z tego potoku 
słów wyłowiłem tylko: „Oj! Jezusku, Jezusku! „Całowała gębę 
moją na wszyskie strony. Po tym epizodzie szło już z werwą 
i humorem. W antrakcie Szyfman wpadł do mojej garderoby 
roześmiany, uradowany sukcesem, i rzucił mi tylko: „Psiakrew~ 
ty zawsze 1coś wymyślisz". 

Po przedstawieniu odbyło się w czeskim poselstwie przyjęcie 
na cześć Htibnerowej. Zaproszony został cały zespół grający 
w „Dulskiej", z Szyfmanem na czele. Dobrze już pod gazem 
dzięki bajecznej śliwowicy, obżerając się znakomitą praską 
szynką i popijając nie mniej świetne czeskie wino, trącając się 
kieliszkiem z posłem czeskim, zacząłem piać hymny pochwalne 
na cześć owej szynki, której smak pozostał mi jeszcze na języ
ku z czasów wakacji spędzonych tego właśnie lata w Mariań
skich Łaźniach. Poseł, dr Maxa, przemiły gospadarz, uśmiecha
jąc się skinął na jednego z urzędników: 

- Panu Les:?lczyńskiemu smakuje bardzo nasza szynka. Pro-
szę mu podać adres sklepu. 
Odpowiedź brzmiała: 
- Firma Hammer, plac Unii Lubelskiej. 
Tableau! 
To była nasza, kochana, warszawska szynka!!! 
Rewanż za figla splatany przeze mnie Htibnemwej. 
Dulska Htibnerowej była arcydziełem. Bez taniej szarży, bez 

wyglądaj;:icych spod !Spódnicy majtek, bez rozkudłanego łba, 
w którym tkwiło pierze, bez brudnego kaftanika i przydepta
:aych pantofli. Przeciwnie, wyglądała: schludnie, czysto, w dru
gim akicie ubrana nawet z pewną elegancją, o dobrych miesz
czańskich manierach była żywym wcieleniem „właścicielki real
ności". Znakomita aktorka świetnie umiała zharmonizować 
kontrast przyzwoitego wyglądu. z marną i chamską duszyczką 
pani Dulskiej. Była przy tym jakąś dostojną, starą kurą, chro-
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MIRA ZIMIŃSKA 
(Juliasiewiczowa) 

niącą dom cały pod swymi skrzydłami. Kochała wszystkkh na:. 
swój sposób. Jak ona oglądała na wszystkie struny Felicjana, 
jak zdejmowała najdrobniejszy pyłek z jego „schlusrocka". Pro
stota gry w połączeniu z majsterstwem roboty była nadzwy
czajna. Hilbnerowa czuwała świetnie nad całością postaci nie 
szafując zbytnio szczegółami, choć miała ich krocie na zawołanie. 

Potrafiła grą swoją tak wciągnąć nas w sytua,cję, że zapom
nieliśmy o scenie, żyliśmy nie sfałs:wwanym żydem rodziny 
Dulskich. Grałem prawie z wszystkimi polskimi paniami Dul
skimi, nie miałem tylko pr·zyjemności partnerować niezapom
nianej Gostyńskiej ze Lwowa. Wy·zmać jednak muszę z żalem, 
że żadna z nich nie dorównała Hilbnerowej (niestety nie widzia
łem naszej Ćwikły). Wszystkie one szły na tanią szarżę, nie sta
rały się pogłębić posta.ci, ułatwiały sobie riobotę grając tylko 
poszczególne zdania, a nie rolę. A ponieważ tekst cały skrzy .się 
od rozkosznych powiedzeń i dowcipów, więc śmiech i brawa 
publiczności zapisywały z całym spokojem na swoje konto. 

Jerzy Leszczyński 

.,z pamiętnika Aktora" --· Czytelnik - 1958. 



' Gabriela Zapolska jako pułkownik huzarów w sztuce Teodora Lenótre 
„Colinette" - 1900 r. 

ADAM GRZYM.AŁA - SIEDLECKI 

* * * 
U „Miłośników" z Dob!'oczynności grywał'a Gabriela Zapolska. 

W naszej teatrologii najsprzeczniejsze wyrażano o niej sądy 
jako o aktorce. Co bezsporne, to jej ukochanie swojego aktorst
wa. Już napisała Tamtego, Ich czworo, Pannę Maliczewską, a 
teatr, występowanie na scenie, laur aktorski nurtował w niej 
jak krew w żyłach. Jej pewne niechęci do rozmaitych dyrekto
rów (do Pawlikowskiego, do Kotarbińskiego) powstały na tle 
tych pasji, czuła się ofiarą jakichś ich osobistych względem niej 
uprzedzeń, skoro nie chcą jej angażować jako aktorki. Odsu
nięta od grania, czy w Krakowie, czy potem we Lwowie, żyła 
jednak powietrzem teatru tak, jakby w tym teatrze pracowała. 
Wszystko ją obchodziło, co obchodziło aktorów, przejmowały 
ją ich troski, denerwowała się wszystkim wraz z nimi, musiała 
być powiadomiona o każdej drobilJostce z dnia teatralnego. Nie 
mogąc pokazywać się na scenie, zastępczo „teatmlizowała się" 
pisaniem artykułów o teatrze, prowadzeniem w Krakowie pry
watnej szkoły aktorskiej (z której wyszli Dulęba i Węgrzyn) itd. 

Była utalentowaną aktorką czy nie? Pod tym względem sądy 
mamy krańcowo odmienne. Gdy np. Ludwik Szczepań.ski uwa
żał ją za „polską Duse", jak ją nazwał w k,tórymś z wynurzeń 
publicznych, starzy aktorzy, jak Rapacki, Frenkiel i inni aktor
skie jej zamiłowania uważali za fałszywy apetyt. Solski w pry
watnych rozmowach podzielał ich zdanie. Jej występ w Lepie
Richepina, którym chciała sobie otworzyć wejście na pierwszą 
scenę polską, najzupełniej się nie udał. Głównie bodaj z powo
du tego niepowodzenia młodsze pokolenia aktorów i teatroma
nów zaczęły ją uważać za pozbawioną talentu aktorskiego. 

Żyjąc wrażeniami własnymi, muszę powiedzieć, że jest prze
sadą wersja o „polskiej Duse" i jeszcze większą omyłką wy
obrażenie o jej beztalenciu. Widziałem ją w Łotrzycy Kazimie
rza Zalewskiego i w Tamtym jako petentkę, matkę u.więzionego 
w Cytadeli syna. W Łotrzycy raczej zawiodła. Zawiodła, mimo 
że podniecała ją okoliczność poboczna. Oto autor sztuki, stary 
koneser psychiki aktorskiej, chcąc w niej wywołać smak do 
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Gabriela Zapolska - r. 1900. 

roli, zwierzył jej ,się, że za model Łotrzycy służyła mu pewna 
aktorka warszawska, aktorka, której Zapolska serdecznie nie
nawidziiła. Podnieciło to „prywatną" Zapolską, ale nie pomogło 
Zapolskiej-aktorce. Inna natomiast sprawa z ową Matką w Tam
tym: rola maleńka, a jednak do dziś dnia widzę Zapolską i sły
szę ją. Rola głęboko bolesna i bardzo wiele odtwórczyń pod
kreślało tę bolesność. Zapolska starała się podkreślić co innego, 
starała się podkreślić, jak ta matka staruszka wysila się , by 
bólu nie okazać, by nie okazać go wrogom swego narodu, car
skim żandarmom. Grała delikatnie i naturalnie, 1 ud z k o. Dała 
dobrą postać. Może zresztą dlatego, że grała w sztuce przez 
siebie napisanej. 
Osobiście m am przekonanie, że tkwił w niej materiał nie tyle 

na aktorkę, ile na reżysera. Nie z samego domysłu to wnoszę. 
Byłem świadkiem, jak umiała nawet Modrzejewską zaintere
sować swoimi informacjami, właśnie reżyserskimi. 

Gdy w roku 1903 odbywały się gościnne występy Modrze
jew skiej w teatrze krakowskim, do jednej z wystawionych 
sztuk, na żądanie Gościa, dyrekcja dohtczyła nie graną przed
tem nigdzie jednoaktówkę Zapolskiej Jesiennym wieczorem, 
z Modrzejewską w głównej roli. Dla artystycznego światka wy
darzenie było zajmujące, bo autorka Tamtego z dyrekcją 
teatru nie utrzymywała nawet dyplomatycznych stosunków. 
Pierwsza czy druga próba sytuacyjna (jedna z czterech maksi
mum, przypuszczam), dekoracje już stoją. Zapolska z bliska 
przygląda się próbie. Nadchodzi owa najważniejsza dla Mo
drzejewskiej scena, mówi swój tekst, ze słów wydobywa swoje 
legendarne ruchy ciała - i w pewnym momencie Zapolska pod
chodzi do niej i coś jej szepce. Trwa to może dwie minuty, mo
że więcej. Nie ma wątpliwości, że chce coś skorygować w grze 
genialnej artystki. N a widowni siedzącą, otoczoną aktorami 
dyrektorową teatru Lucynę Kotarbińską oburzenie podniosło 
z krzesła: „Ona będzie uczyła Modrzejewską, jak się powinno 
grać!" - s•zepcze zabójczym szeptem, ale oczywiście takim, by 
słowa jej doszły do uszu znienawidzonej Zapolskiej. Słyszę 
ocz)T\viście , co mówi nieoceniona pani Lucyna, ale zajmuje 
mnie głównie, jak Modrzejewska przyjmuje wystąpienie autor
ki. Jeszcze chwilka i widzę, że przyjmuje uwagi nie tylko 
uprzejmie, jak każe dobre wychowanie, ale i z widocznym za
ciekawieniem. Jeszcze chwila i już widoczne, że autorka ją 
przekonała. Z uśmiechem podziękowała za poradę, poprosiła 
suflera o cofnięcie tekstu i powtórzył.a scenę już z wyraźnymi 
zmianami w grze, niewątpliwie na skutek uwag Zapolskiej. 
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Gabriela Zapolska 
Lwów, willa „Skiz" - r. 1909. 

„ 

Poza tym klasycznym chyb.a dowodem można jeszcze przytoczyć 
fakt, że gdy po rncznych naukach uczniowie jej odbywali popis 
w sali hotelu Saskiego w Krakowie, nie było nieuprzedzonego 
a kompetentnego widza, który by nie przyznał, że tylko umie·
jGtna reżyserska ręka przez dziesięć czy dwanaście miesięcy 
mogła tyle zrobić z surowego materiału. Toteż mam wrażenie, 
że gdyby w owych czasach mogła być mowa o kobiecie jako re
żyserze, to autorka Moralności pani Dulskiej nawet przy swym 
popędliwym i nierównym usposobieniu, mogłaby się była wy
datnie przysłużyć scenie polskiej. 
Oczywiśde dziś i wobec ogromu jej znac·zenia komediopi

sarskiego sprawy to czysto akademickie. Scholastyka teatrolo
giczna, można by powiedzieć. Znacznie żywsze wydaje mi się 
inne zagadnienie: czy bez tej pasji aktorskiej, bez domniemanego 
talentu reżyserskiego, czy wreszcie bez tej uwertury, jaką w tej 
karierze były lata spędzone na scenie umiałaby potem tak po
mistrzowsku władać scenicznością swoich komedii, mieć takie 
sceniczne widzenie człowieka?.-

Adam Grzymała-Siedlecki 

„Swiat aktorski moich czasów" - PI W - 1957. 



ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH TEATRÓW DRAMATYCZNYCH 
WE WROCŁAWIU 

Sezon 1960/61 

Dyrektor: 
Zdzisław Grywałd 

Kierownik artystyczny: 
Jakub Rotbaum 

Reżyserzy: 
Andrzej Dobrowolski, Jakub Rotbaum, Andrzej Witkowski 

Scenografowie: 
Jadwiga Przeradzka, Aleksander Jędrzejewski, Marcin Wenzel 
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Julia Arnoldt 
Łucja Burzyńska 
Halina Buyno 
Halina Dobrowolska 
Halina Dobrucka 
Zofia Dobrzańska 
.Jad wiga Hańska 
Teresa Iżewska 
Barbara Jakubowska 
Danuta Korycka 
Janina Martynowska 
Zdzisława Młodnicka 
Irena Netto 
Irena Remiszewska 
Halina Romanowska 
Irena Szymkiiewicz 
Jadwiga Skupnik 
Sabina Wiśniewska 
Janina Zakrzewska 
Emilia Ziółkowskia 
Jerzy Adamczak 
Marian Bogusławski 
Władysław Dewoyno 

Aktorzy: 

Feliks Dobrowolski 
Bogusław Danielewski 
Adam Dzieszyński 
Juliusz Grabowski 
Zygmunt Robot 
Wiesław Kowalczyk 
Piotr Kurowski 
Mieczysław Łoza 
Artur Młodnickii 
Ryszard Michalak 
Albert Narkiewicz 
Mieczysław Nawrocki 
Zbigniew Nowosad 
Antoni Odrowąż 
Ludomir Olszewski 
Aleksander Olędzki 
Andrzej P·olkowski 
Igor Przegrodzki 
Tadeusz Skorulski 
Jan Szulc 
Stanisław Siekiierski 
Marian Wiśniowski 

Inspicjenci: 
Kazimierz Herba, Janusz Loza 

Suflerzy: 
Kazimierz Chorążak, Wanda Jasiukiewicz 

Xierownictwo muzyczne: Sekretariat literacki: 
Janusz Koziorowski Zdzisław Duszews~i 

Sekretariat Dyrekcji: 
Leokadia Szwagrun 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny: 
Mirosław Dziki 

Kierownik sceny Teatru Polskiego: Leon Stachowiak 
Kierownik sceny Teatru Kameralnego: Tadeusz Kaczmarek 

Główny elektryk: 
Kazimierz Piątek 

Elektrycy: 
Józef Michalik, Kazimierz Oleś, Hanryk Rozwalka, Andrzej Sala, 

Maszyniści sceny: 
Jan Cieśla, Bogdan Dembowski, Tadeusz Foch, Franciszek Górnik, 
Teodor Grabowski, Rudolf Jedliński, Antoni Kołaczek, Piotr Kołaczek, 

Józef Nowak, Zenon Pucek, Julian Sar, Roman Turek 

Rekwizytorki: 
Cecylia Bernard, Rozalia Zygiel 

Pracownie: 
Krawiecka męska - Kier.: Józef Preckało 
Główny krojczy: Michał Stolarski 
Krawcy: Włodzimierz Bezulski, Eustachy Bem, Józef Walicki 
~rawiecka damska - Kier.: Wanda Preakało 
Krawczynie: Maria Adamus, Zofia Ceremuga, Marta Popyk, Eugenia 

Sułek, Zofia Wójcik 
Szewska - Kier.: Mikołaj Bratasz 

Garderoby: 
Kazimierz Bankiewicz, Joanna Łakomska, Stefan Myczkowski, Zofia 

Pieniądz, .Tadwiga Skimin 
Perukarnda - Kier. Miecz%ław Woj.czyński 

Perukarze: Zygmunt Kaźmierski , Tadeusz Domiczek, Janina Leszczyń
ska, Franciszka Wojczyńska 
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Stola.mia - Kier. Michał Praisnex 
Stolarze: Franciszek Kryściak, Jan Szota, Andrzej Wira 
Malarnia -· Kier. Tadeusz Chądzyński 
Malarze: Celina Tara,s,iewicz, Antoni Żabski 
Butafornia - Kier. Tadeusz Żakiewicz 
Ślusamia - Kier. Stantsław Tapek 
Ślusarz: Marian Rabkiewicz 

Zespół Administracyjny: 

Kier. Administr. - Jerzy Felczer Gł. księgowy - W~told Brzeski 
Z-ca gł. księgowego - Elwira Majchrzak 

Pracownicy dlZiału finansowego: Eugenia Aleksandrowicz, Teresa Choj
nicka, Franciszka Mastyk 

Pracownicy działu administracyjnego: Henryka Bieniak, Janina Kraw
czykowska, Ryszard Mikuła, Kazimierz Marcinkowski, Rozalia Micha

lik, Helena Poleska, Wiktoria Rydzak, Urszula Szulc-Taterra 

Organizacja Widowni: Waleria Knapik, Kammierz WaUgóra 
K!ierownik Widowni: Adam Chrzanowski 

Zespół gosipodarczy: 

Stanisława Bojanowicz, Helena Bratasz, Marfan Burkart, Krystyna 
Bielawska, Adam Ciechanowicz, J·an Chwal, Kazimiera Gajewska, 
Maria Gawrońska, Zygmunt Karkosiński , Wanda Krasnowska, Janina 
Kostrzewa, Zofia Kozioł. Wiktoria Kocopej, Krys tyna Kotkowska, Ma
ria Magoń, Petronela Mykytyn, Leokadia Michalik, Helena Ossowska„ 
Anna Poźniak, Maria Pater, Józef Polak, Zofia Pieran, Jan Romanow-· 
ski, Franciszek Roman, Czesław Szyler, Stefan Szczerba, Marianna 
Szczerba, Leokadia Tybuchowska, Bron~sław Witulani, Paulina Wal
toś, Stanisława Zelek, Rozalia Zukowska, Józef Zach, Helena Turek 
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