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„WSTYD POWIEDZIEC, ALE ZE WSZYSTK;ICH 
NASZYCH WSPÓŁCZESNYCH KOMEDIOPI
~ARZY TA BABA MA MOŻE NAJBARDZIEJ 
MĘSKI CHWYT; NAJWIĘKSZĄ ZDOLNOSC 
SPOJRZENIA, NAJDALEJ POSUNIĘTĄ EKO
NOMIĘ SCENICZNEGO WYRAZU I GESTU. 
OD POCZ'ĄTKU DO KOŃ'CA KAŻD~ SŁOWO 
JEST POTRZEBNE, KAŻDE JEST NA SWOIM 
MIEJSCU, KAŻDE N IE S IE; NIĘ LICZĄC 

TYCH - A JEST ICH BEZ LIKU ;- KTÓRE 
ISKRZĄ SIĘ SAMORODNYM, NIEODPARTYM 

DOWCIPEM". 

TADEUSZ BOY-ZELENSKI 
(Fragment recenzji z „Ich Czworo" 1920 r.) di~ 



Ewa Nahlik 

„ 

Oskarżano Ją o brak talentu i taktu, o demo
ralizowanie społeczeństwa, grafomanię i „nuża

nie się" w brudach. Byla niezwykle czula, jak 
każda aktorka, na opinie o sobie. Cierpialc( cza
sem nadmiernie, luaila tragiczne gesty, wielo
krotnie rzucała scenę i pisarstwo. Potem znowu · 
wracała:. Obie pasje byly silniejsze od Niej. 
W tej zacieklej, bezpardonowej walce samotneJ 

~, I i chorej kobiety z moralnością własnej klasy bylo 
coś tragicznego i budzącego wiarę. Napisała 

wiele rzeczy miernych i cztery arcydzieła, które 

szkic dekoracji 

niewiele mają odpowiedników w literaturze: 

MORALNOSC PANI DULSKIEJ, ICH 
CZWORO, PANNĘ MALISZEWSKĄ, 

SKIZA 
. . To Jej zapewniło slawę i pozycję klasyka 

w .polskiej litertaurze. Po drugiej wojnie świa
towej rola Jej naprzemian rosla i malsla, ale 
mówiono o Niej ciągle i nie schodziła ze scen . . 
Po roku 1950 zaczął się tryumfalny pochód za 
opłotki własnej kultury. 

MORALNOSC PANI DULSKIEJ 
wystawiła Sofia, Praga, Moskwa, Rzym, Berlin, 
Czesi nakręcili film o Dulskiej, 

PANNĘ MALISZEWSKĄ 
planują teatry Paryża i Londynu. Zapolska 
stala się jednym z tych nielicznych pisarzy pol
skich, których twórczość znalazła oddźwięk 

wśród różnych narodów i przemawia w różnych 
językach o sprawach obchodzących różne środo
wiska w sposób dla wszystkich zrozumiały. 

Trudno o większy sukces artysty, pisarza i spo
łecznika. Równocześnie we własnym kraju slawa 
Je; jak gdyby przygasła na skutek przesycenia 
naturalizmem, w powodzi nowinek płynących 
z zachodu. To zaćmienie jest oczywiście sprawą 
chwilowej mody, kaprysu · reżyserów i sceno
grafów, snobizmu krytyków i środowiska. Do
póki wady, które piętnowała nie znikną, dzieło 
Jej będzie nadal żywe. 

J. G. 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

(/)0-1' tl(et wla .tnlJ 

Zaczęłam pisać bardzo młodo. Pierwsza moja 
nowelka;'pt. Jeden dzień w życi.u Róży, pojawiła 
się w „Kurierze Krakowskim" w roku 1883. 
„Kurier Krakowski" wychodził pod redakcją 

p. Teleżyńskiego, który był przyjacielem mego 
ojca. Sądzono więc w mej rodzinie, . że był to 
jedynie akt kurtuazji, to umieszczenie owej no
welki, bo nikt w me zdolności literackie nie 
wierzył. Tymczasem 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 (4Wą smutnej 
pamięci Malaszkę przeznaczając ją dla siebie, 
a n ie do druk u. Podstępem zabrał mi 
manuskrypt · zaczęty - śp. Stebelski i rozpoczął 
druk w „Kurierze Lwowskim". Zobaczywszy 
pierwszy felieton, spłakałam się gorzko i prze
raziłam. Tymczasem redaktor Masłowski zapła
cił honorarium i zażądał dalszego ciągu. Trzeba 

· było pisać dalej. Pisałam. - I pisałam tak, jak 
mi w mózgu śpiewało, z butną nieopatrznością 
młodziutkiej, wchodzącej w świat istoty. Nie 
przys~ło mi do glowy, że jest jakiś n at ur a
l i z m, że się nie mówi o tym w Polsce, że 

kobieta ma k o 1 a n a. - I oto spadł na mnie 
stek wyzwisk, brudów, kalumnij w prasie, która 

. od tej chwili przez lat dwadzieścia pięć wiernie 
wytrwała na tym stanowisku. 

Druga powieść: Kaśka Kariatyda - druk 
w „Przeglądzie Tygodniowym" i w „Dzienniku 
Polskim". W tym ostatnim przerwano z powodu 
„niemoralności przedmiotu"!!! 

W roku 1887 przerabiałam moją Malaszkę _ na 
na scenę. Gra ją teatr poznański w Warszawie, 
w teatrze Alhambra, z muzyką Noskowskiego. · 

• 
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Jest to mój piePWszy właściwie duży utwór sce-
niczny. 

Z powodu artykułu w „Prawdzie" Swięto

chowskiego - artykułu będącego stekiem obelg 
i bezeceństw, w którym z dziwną zaciekłością 
zarzucają mi nawet plagiaty - wydawca mój, 
Paprocki - wytacza w mym imieniu proces 
„Prawdzie". 

Ja nic nie wiem o istotnej przyczynie, o tym, 
że moja mizerna osóbka służy . za pretekst wy
stąpienia przeciwnej partii przeciw Swiętochow
skiemu. Wiem tylko, że mnie „Prawda" obryzga
ła jadem i tego pojąć nie mogę, dlaczego za 
pracę płacą w ten sposób .. 
Swiętochowski staje przed sądem. - Ciska 

tomikiem moich Akwareli po ziemi, wymyśla 

na mnie, że go zmusiłam do przeczytania tego 
plugastwa i zostaje uniewinniony. 

Przedstawienia Małaszki, która była pisana na 
modłę ogródkową, lecz miała wielkie zacięcie 

dramatyczne, wywołują nową serię błota, ciska-
nego na mnie. • 
Odmawiają mi zupełnie talentu pisan~ na 

scenę. 

W i ę r z ę w to i p i s a ć na scenę przestaję. 
Zaczynam pisać szereg powieści dla „Przeglą

du Tygodniowego" Przedpiekle, 1889 - dwa 
tomy. 

Tu wyjeżdżam do Paryża i pierwszy raz ·za
czynam pisać artykuły dziennikarskie. Jest ro 
najprzód szereg listów z Wystawy - następnie 

listy paryskie, drukowane w „Przeglądzie Ty
godniowym". 

Szmat życia, „Kurier Warszawski" - 2 tomy. 
Janka, „Kurier Codzienny" - 2 tomy. 
Fin-de siecle'istka,. „Przegląd Tygodniowy" 

4 tomy. 
Wodzirej, „Kurier Warszawski" - 2 tomy. 
We krwi, „Tygodnik Romansów i Powieści" -

2 tomy. 
Kilka tomów drobnych nowel: 

Akwarele, 1885. 
One, 1886. 
Fttntazje i drobnostki, 1887. 
Menażeria ludzka, 1891. 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

Jll0-r-alflt}-u 1Jani rJJultkiei-
(tragifarsa kołtuńska w 3 aktach) 

OSOBY 

PANI DULSKA . EWA STUDENCKA 

PAN DULSKI ZBIGNIEW KŁOSOWICZ 

ZBYSZKO DULSKI KRZYSZTOF ZIEMBINSKI 

HESIA DULSKA ·HELENA WILDA 

MELA DULSKA GRAŻYNA JUCHNIEWICZ 

JULIASIEWICZOW A 
{RENATA MAKLAKIEWICZ: 

ZOFIA MELECHOWNA 

LOKATORKA • ' l 
TATIANA PAWŁOWSKA 

HANKA SIDONIA BŁAS!NSKA 

TADRACHOWA " I . 
l RENATA MAI<LAl<IEWICZ' ,1 Jlfl,;, ! : .· ,.,_„ 

ZOFIA MELECHOWNA 

ASYSTENT REŻYSERA ZBIGNIEW KŁOSOWICZ 

SCENOGRAF 

REŻYSER 

EWA NAHLIK 

TADEUSZ KOZŁOWSKI 

PREMIERA 30 STYCZNIA 1962 ROKU 

W TORUNIU 
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Ewa Nahlik , Szkic kostiumu 

Przyjeżdżam z Paryża do kraju i tu piszę 

żabusię, na scenę, Odważam się, mimo wszyst
ko, - Grają ją w roku 1897 w ~eatrze Rozmaito
ści z Czaki, Frenklem, Barszczewską, Wojdało
wiczem, Prostota jej struktury scenicznej prze-• 
raża krytykę, Odmawiają mi znów wszystkiego. 
Lecz ja już znam wartość i nauczyłam się samo
krytycyzmu, Zza kulis patrząc na Zabusię widzę 
jej braki i uczę . się sama, jak pisać mi nie 
nale.ży, W następnym roku piszę na scenę Kaśkę 
Kariatydę, skradając się ostrożnie - biorąc już 

wypróbowane swoje tematy - chcąc wsunąć się 

na scenę jako p r z e r ab i a c z k a, bo ciągle 

jeszcze myślę, że . mi na dzieło oryginalne tchu 
nie starczy. Grają Kaśkę z ogromnym sukcesem 
w teatrzyku Bellevue. Lecz w roku 1897 piszę 

nagle Malkę Szwarzenkopf. Liczę się z wymo
gami ogródka, dla którego to piszę. - Sukces 
jest znany. Sukces ten prawie że przeraża mnie, 
Gdy czytam pierwszą krytykę Adama Dobro
wolskiego w „Kurierze Porannym", pierwszą 

krytykę, w której uczciwy człowiek pisze o mnie 
przychylnie, zachęca do dalszego plsania, nie 
szydzi, nie drwi, nie obryzguje kobiety błotem -
płaczę z radości. 

Mogę pisać na scenę! Mam do tego praw~! 
I z tej zachęty powstaje w Krakowie w roku 1898 
Tamten, 

Następne moje dzieła sceniczne: Dziewiczy 
wieczór (1899, teafr krakowski), Jojne Firułke& 
(1899, Warszawa, Wodewil), powieść Zaszumi la& 
(2 tomy - „Słowo Polskie"). W Dąbrowie Gór
niczej (Lwów 1899), S11bir (Lwów 1900), Zycie na 
żart (Lwów 1902). 

Do tej chwili operuję masami przeważnie. 

Teraz chcę coś napisać innego, bardziej skupio
nego, Jakkolwiek Jni zarzucają, że jedynie po
trafię tworzyć melodramaty, nie tracę otuchy. 
Piszę Ahaswera (Mężczyznę), który odnosi triumf 
w Krakowie (1904) i w Warszawie. - pruga 
moja sztuka, o głębszym podkładzie, Tresowane 
dusze, Kraków 1904 i Praga czeska - po czesku, · 
Pilzno - po czesku. Jakkolwiek przechodzę 

jeszcze ciężk?e chłosty, gdyż rozmaici krytycy 
próbują zniweczyć całą siłą moje usiłowania -
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Ewa Nabllk ..; Szkic kostiumu 

nie daję się zbić już ze swej drogi. Piszę w dal
szym ciągu na scenę Nieporozumienie, Warsza
wa 1905 i Lwów - przerabiam mój Zaszumi las, 
Lwów 1905. Lecz krytyka mnie zniechęca i znów 
cofam się ze sceny. 

W trakcie· roku 1902 wstępuję do „Słowa 

Polskiego". Tu praca dziennikarska pochłania 

mnie. Prowadzę kronikę miejscową, zagraniczną, 
prowincjonalną - dział literacki, piszę recenzje 
teatralne, artykuły Przez moje okno i jestem 
obowiązana wypełniać luki dziennika wiadomo
ściami ze świata. Daję dziennie do 400, 500 
wierszy druku, załatwiam korespondencję, je
stem używana jako rer:orter. Wszystko to za 
150 guldenów miesięcznie. Przestaję wtedy pisać, 
bo nie mam czasu na nic, tylko nocami, doryw
kami -: piszę powie~ć Jak tęcza („Kurier Co
dzienny" Warszawa, 2 tomy), Modlitwa Pańska 
(l tom, „ Tygod. Ilustr."). Dalej już piszę głównie 
powieści: Sezonowa miłość (Warszawa, „Kurier 
Warszawski", 2 tomy, 1905). Pan Policmajster 
Tagiejew (2 tomy, Lwów 19Q.5), Rajski Ptak 
(„Wędrowiec" 1905, 2 tomy), Córka Tuśki („Ku
rier Warszawski", 2 tomy 1906). 

Lecz scena ukochana mnie ciągnie. Będąc 

ciężko chora, prawie skazana na śmierć, piszę 

w ciągu trzech dni Moralność Pani Dulskizj. -
Następnie: Ich czworo, obecnie Skiza. Zaczęte 

mam dwie powieści: Szaleństwo i Kobieta bez 
skazy. 

Miałam zaczętą sztukę trzyaktową, o której 
marzyłam od dawna. Zaczęty jest I akt i dwie 
sceny II aktu. Ale brutalna i ohydna krytyka 
Wł. Rabskiego („Kurier Warszawski" z dnia 
5 października 1908 roku) 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, poprawiam 
wady. Z przepojonych jadem truję się, tracę siły 
i chęć. A bez tego nic stworzyć właściwie nie 
można. - Powieści mi nie sżarpią, powieści moje 
najczęściej pokrywają głuchym milczeniem, ale 
na sztukę rzucają się jak na żer. Byłam -sama 
krytykiem, wiem jakie są krytyka obowiązki. 

Nie dopełniono ich względem mnie, a raczej 
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z bardzo nielicznymi wyjątkami. Dwadzieścia 

pięć lat walki - to za wiele. - Dlatego prze- . 
staję pisać na scenę. Wróciłam do „Słowa Pol
skiego", gdzie piszę tygodniowe artykuły i za 
wszelką cenę pragnę tylko spokoju. 

W trakcie tego gram na scenie polskiej - jadę 

do Paryża, wybijam się tam w najpierwszym 
teatrze Antoine'a jako francuska artystka, wra
cam do Polski i obejmuję pierwszorzędne sta
nowisko po Hoffmanowej w Krakowie, późnWi:f 

we Lwowie. - Role dramatyczne i „granves 
coquettes". 
Zakładam w roku 1904 szkołę dramatyczną 

w Krakowie, która prosperuje świetnie i daje 
zdumiewające rezultaty. Zamykam ją dla braku 
zdrowia. 
Tłumaczona jestem ciągle, przeważnie na język 

rosyjski i niemiecki. Ale mnie to nie obchodzi 
i zupełnie się tym nie interesuję. Tamten grany 
jest nawet po szwedzku, w tłumaczeniu panny 
Ellen Wester - taka Dulska grana jest nawet 
w Tyflisie; w Paryżu myszła w tym roku moja 
Modlitwa Pańska, w Berlinię Kaśka Kariatyda -
w Kijowie grają ciągle moje sztuki, tak że kry
tyka nazywa teatry kijowskie „teatrami ,Zapol
skiej". We Włoszech wydano Rajskiego ptaka. 
Ale mnie to ani rozczula, ani obchodzi. Smieszne 
mi się zdaje robić z tego jakieś wielkie c a s. 
Obchodzi mnie stokroć więcej uznanie mej pracy 
i chęci do pracy w kraju, jak to, że mnie raczą 
przetłumaczyć. Nie aspiruję do nazwy pisarza 
e u rop ej s k i e g o, ale do nazwy pisarza p o 1-
s kiego. 

Dla mnie to wystarcza, bo wiem, że jest na 
solidniejszych· podstawach oparte. 

GABRIELA ZAPOLSKA 

KRONIKA 

1. 

„Dom bez klamek" Z. Wojdana w inscenizacji 
Hugona Morycińskiego cieszył się nietylko du
żym powodzeniem u publiczności toruńskiej _ale 
doczekał się wyjątkowo rzetelnych i wyczerpu
jących recenzji miejscowej prasy. Zarówno re
cenzje w IKP (J. Karbowska), w „Pomorzu" 
(Irena', Kalota-Szymańska), w „Dzienniku Wie
czornym" (J. Niesiobędzki) jak recenzja w „Ga
zecie Pomorskiej" (Jarosław Szymkiewicz), mogą 
uchodzić za wzór właściwego stosunku recen
zenta do prób współczesnej dramaturgii i pracy 
teatru. żałować tylko należy, że wszystkie re
cenzje ukazały się niemal w miesiąc po premie- ' 
rze, na kilka dni przed zejściem sztuki z afisza, 
a więc jak PV:Ysłowiowa musztarda po obiedzie. 
·Tylko Radio toruńskie (P. Karbowska, T. Petry
kowski) wystąpiło z recenzją natychmiast po 
premierze. 

2. 

Zamiast planowanej prelekcji K'.. Krukowskie
go w ramach stałych „Spotkań Teatralnych" 
organizowanych przez Klub ZMS-u „ISKRA" 
odbyła się w Teatrze im. W. Horzycy dyskusja 
na temat inscenizacji „Łgarz" Goldoniego pro
wadzona przez T. Kozłowskiego i J. Grudę. 

3. 

W ankiecie teatralnej ogłoszonej przez Klub 
„Iskra'~ i „Gazetę Toruńską" wzięło udział 
1660 osób. Za najciekawsze wydanie teatralne 
uczestnicy ankiety uznali inscenizację Hugona 
Morycińskiego „Dom bez klamek" Z. Wojdana. 
Z aktorów największą ilość głosów otrzymała 
Barbara Nikielska za role Luizy w „Intrydze 
i miłości" i Katar1lyny w „:Burzy". 

4. 

Teatr ·nasz gościł wycieczkę 60-ciu nauczycieli 
Inspektoratu Szkolnego z Iławy którzy byli 
obecni na przedstawieniu „Łgarza". Przed spek
taklem odbyła się prelekcja J. Grudy na temat: 
„Współczesne prądy w teatrze". 

l'T 
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5. 

20 grudnia odbyła się uroczystość jubileuszowa 
długoletnich pracowników technicznych Teatru 
im. W. Horzycy: Marty Glon, Józefa Gogi, Marty 
Kobusińskiej, Bolesława Majewskiego, Aleksan
dra Matrackiego, Eugeniusza Orłowskiego, Sta
nisławy Rozłuckiej i Michała Staszkiewicza. Uro
czystość odbyła· się po przedstawieniu „Łgarza" 
Goldoniego i przybył na nią, prócz całego zespo
łu teatru, Przewodniczący Miejskiej Rady Naro
dowej Adam Lewandowski. 

6. 

Dyrekcja Teatru postanowiła ułatwić dojazd 
widzów z okolic Torunia do teatru uruchamiając 
swój transport samochodowy (2 autobusy), które 
będą przywozić i odwozić widzów91>0 spektaklu. 
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P I O T R 

Inspicjent 

MARUSZAK 

* 
Sufler 

ANTONINA WOJNIUSZOWA 

* 
Kierownik techniczny 

ELIGIUSZ BARANOWSKI 

* 
Oświetlenie 

BOLESŁAW MAJEWSKI 

* 
Kierownicy pracowni krawieckich 

S T E F A N ' S N O P E K 
HELENA SZYMANSKA 

* 
Kierownik pracow,ni perukarski.ej 

EUGENIUSZ ORŁOWSKI 

* 
kierownik pracowni stolarskiej 

J A • N s · Y p E K 

* 
Kierownik pracowni malarskiej 

TEOFIL SZYMKIEWICZ 

* 
Rekwizytor 

MIGHAŁ STASZKIEWICZ 

* 
O Brygadier sceny 

ALEKSANDER MATRACKI 
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Zamówienia na przedstawienia zamknięte, pół

zamknięte ryczałtowe . oraz bilety zbiorowe dla 
szkół, instytucji i zakładów pracy w siedzibie 
i poza Toruniem przyjmuje i udziela wyczerpu-

jących informacji ó 

DZIA~ ORGANIZACJI WIDOWISK I OBJAZDU 
TEATRU im. W. HORZYCY W TORUNIU 

Plac Armii Czerwonej 1 
codziennie za wyjątkiem świąt w godzinach od 

8 do 15. Telefony 50-21 i 50-22' 

Toruńskie Zakłady Graficzne 
Nr zam. 1~'0 - 13.1.62 - W-12/ 37 - 3000 

' 

' 




