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GABRIELA ZAPOLSKA 
(1857 - · 1921) 

W bieżącym roku czcimy studziesięciole
cie urodzin znakomitej pisarki, która za
jęła trwałą pozycję w dziejach polskiej 
literatury i teatru. 

I 
I 
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CALLENDARIUM 

życia i twórczości 

GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

1857 

30 marca tegoż roku we wsi Podhajce pod 
Łuckiem na Wołyniu urodziła się Zapolska jako 
córka Wincentego Korwin-Piotrowsk:iego, mar
szałka szlachty wolyńskiej i Józefy z Karskich, 
byłej tancerki Opery Warszawskiej. 

1868 - 1879 

Aby uzupełnić wykształcenie domowe oddano 
Gabrielę do szkół we Lwowie. Dwa lata uczyła 
się w Sacre Coeur, a następnie rok w Instytucie 
Wychowawczo-Naukowym Żeńskim. W 1875 ro
ku Zapolska przybywa do Warszawy aby pod 
okiem rodziców zacząć „wchodzić w świat". 
W 1876 wychodzi za mąż za Konstantego śnież
ko-Błockiego, porucznika wojsk carskich. 

1879 

Debiut aktorki pani Gabrieli śnieżko w sztuce 
Jana Aleksandra Fredry p. t. „Próba przedsta
wienia amatorskiego", granej pod kierownic
twem Mariana Gawalewicza przez teatr amator
ski Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno
ści. 

1881 

Spodziewając się dziecka z Marianem Gawa
lewiczem Gabriela ostatecznie zrywa z mężem. 
Aby zatuszować skandal towarzyski rodzina 
umieszcza ją w pensjonacie klasztoru Wizytek. 
Pozostaje tu kilka miesięcy, po czym wyjeżdża 
do Wiednia, gdzie rodzi córkę. Po powrocie roz
poczyna pracę w Gazecie Krakowskiej. 

1882 

Angaż do teatru krakowskiego, kierowanego 
przez Stanisława Koźmiana, pod pseudonimem 
Gabriela Zapolska. O jej roli Margot w komedii 
K. Zalewskiego p. t. „Spudłowali" - recenzent 
„Czasu" pisał: „Wczorajszy jej występ przekonał, 
że p. Zapolska jest istotnie jeszcze amatorką, 
ale inteligentną, a zatem taką, która może zo
stać bardzo dobrą artystką. Powierzchowność 
dobra, wzięcie dobre, głos niezbyt silny, ale przy
jemny, a przede wszystkim zupełnie doskonałe 
zrozumienie każdego słowa roli." 
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1883 

Występy Zapolskiej w Petersburgu, w polskim 
zespole Józefa Teksla, w roli Nory w drama
cie Ibsena. Debiut aktorski w teatrze - Teatr 
Lwowski wystawia „Pierwszy bal" Zapolskiej 
„Kurier Krakowski" i „Przegląd Tygodniowy" 
drukują pierwszą powieść f".apolskiej „Małaszka". 

1885 

„Przegląd Tygodniowy" rozpoczyna druk „Ka
śki Kariatydy". Ukazuje się pierwsza książka 
Zapolskiej p. t. „Akwarele" zawierająca jej no
wele oraz „Małaszkę". Tom ten staję się przed
miotem zaciekłych ataków publicystycznych, 
wśród których wyróżnił się napastliwością arty
kuł Jana Ludwika Popławskiego zamieszczony 
w „Prawdzie" p. t. „Sztandar ze spódnicy". 

1888 

W latach 1887-1888 aktorka gra w Poznaniu, 
objeżdża Pomorze i Poznańskie ze Stanisławem 
Trapszo z repertuarem składającym się z jedno
aktówek i deklamacji. W piotrkowskim hotelu 
usiłuje popełnić samobójstwo trując się fosfo
rem z zapałek. 

1889 

Zapolska wyjeżdża do Paryża, by doskonalić 
się w sztuce aktorskiej. Dorywczo występuje w 
bulwarowych teatrzykach paryskich. „Przegląd 
Tygodniowy" drukuje korespondencję paryską 
autorki p. t. „Listy paryskie". 

1891 

„Przegląd Tygodniowy" drukuje nowele objęte 
wspólnym tytułem „Menażeria ludzka". 

1892 

Zapolska debiutuje w naturalistycznym The
atre Libre Andre Antoine'a w Paryżu jako chło
pka normandzka w sztuce Guignola „Seul". 
Dziennik „Petit Parisien" tak recenzował tę rolę: 
„Nikt wśród widzów nie przypuszczał, że pod
czepkiem mamki ukrywa się wielka tragiczka 
polska, p. Zapolska ( ... ) Przysięgła sobie, że 
podbije Paryż, chociaż na to wiele potrzeba bę
dzie czasu. Możemy zapewnić, że dopnie celu 
przy swej urodzie, talencie i inteligencji". 
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1895 

Aktorka występuje w Theatre de l'Oeuvre gra
jącym modernistyczne i symboliczne sztuki, któ
rym kieruje Aureli Lu~ne-Poe. W maju wraca 
do Warszawy. Gra w Teatrze Letnim. w Lubli-· 
nie i Krakowie, gdzie współpracuje z Tadeuszem 
Pawlikowskim. 

1896 - 1901 

Występy Zapolskiej w teatrach całej Polski od 
Poznania po Wilno i Lwów a także w Petrs
burgu w rolach z wielkiego repertuaru. Ukazu
ją się powieści dramaty: .,Tamten", „Jojne Fi
rułkes", „Zaszumi Las", „Tresowane dusze", Zy
cie na żart". W 1900 r. pisarka wstępuje do re
dakcji lwowskiego „Słowa Polskiego". W 1901 
wychodzi powtórnie za mąż za malarza Stani
sława Janowskiego. 

1902 

Janowscy organizują prywatną szkołę drama
tyczną w Krakowie. 

1903 

.,Kurier Warszawski" drukuje „Sezonową mi
łość". Zapolska przenosi się do Lwowa, gdzie 
mieszkać będzie już do końca życia. 

1906 - 1907 

Zapolska gnębiona chorobą zdobywa się na 
napisanie w ciągu kilku dni „Moralności pani 
Dulskiej", która stała się ogromnym sukcesem 
autorki. Wystawiają ją niemal równocześnie te
atry: krakowski, warszawski i lwowski. Stani
sław Janowski organizuje trupę, z którą objeż
dża całą Galicję odnosząc ogromne sukcesy. 
W 1907 r. odbywa się również potrójna premie
ra „Ich czworo". 

1908 

Popularna teraz niezwykle autorka leczy się 
na Lido. Tymczasem jej teatr powtórnie objeż
dża Galicję. W Krakowie, Warszawie i Lwowie 
odbywa się premiera „Skiza". 

1910 

Powstaje „Panna Maliszewska". 

1921 

J} grudnia umiera Gabriela Zapolska. 
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ROZMOWA Z REŻYSEREM 

„Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej 
reżyserowała w naszym teatrze p. Stefania Do
mańska pracująca na stałe w Teatrze Narodo
wym w \.Varszawie. Oto rozmowa z reżyserem 
przedstawienia: 

- Jak doszło do współpracy z gorzowskim te
atrem? 

- Zostałam tutaj zaproszona przez dyrekto
ra Błeszyńskiego do wyreżyserowania „Moral
ności pani Dulskiej". Propozycja odpowiadała 
mi, jeśli chodzi o dobór repertuaru. Bardzo ce
nię Zapolską. Jest to sprawny teatralny majster 
doskonale znający wymogi sceny. 

- Nic dziwnego, przecież ona całe życie wy
stępowała na wielu scenach. A jak pani potrak
towała „Moralność pani Dulskiej". Czy nie jest 
to „przetasowanie" fragmentów tekstu dla ja
kiejś nowej koncepcji inscenizacyjnej? 

- Bynajmniej. W przypadku doskonarej dra
maturgi Zapolskiej, gdzie wszystko z siebie wy
nika i nie ma rzeczy zbędnych, taki zabieg był
by, co najmniej, niewskazany. Ja przygotowałam 
„Moralność" zupełnie celowo - tradycyjnie, 
tzn., trzymając się wiernie tekstu i osadzając 
rzecz całą precyzyjnie w realiach epoki. 

- Dlaczego właśnie tak 

- Ponieważ uważam, że jest to jedyna roz-
sądna interpretacja sztuki. Zapolską trzeba grać 
w owej charakterystycznej otoczce secesyjnej. 
Z całą starannością więc do najdrobniejszych re
kwizytów włącznie usiłowałam odtworzyć at
mosferę secesji z pierwszych lat naszego wieku. 
Odnosi się to również do dekoracji i kostiu
mów. Meble natomiast będą autentyczne, spe
cjalnie wyszukiwane i kupowane do tej sztuki. 
Do współczesności natomiast można nawiązać 
przez odpowiednie ustawienie problemu dramatu 
i konfliktów między postaciami sztuki. 

- A sama postać Dulskiej? 

- Nie tworzę z Dulskiej „czarnego charakte-
ru". To nie jest demon zła. Ona jest raczej ko
bietą nieszczęśliwą, która nie rozumie własnych 
dzieci, chociaż bardzo je kocha. Na pewno chcia
łaby jak najlepiej, ale jest zdeterminowana wła
sną biologiczną żywotnością i presją opinii pu
blicznej, której normy akceptuje bez zastrzeżeń. 
Poza tym Dulska nie nadąża za zmieniającym 
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się czasem. Jest konserwatywna, nie potrafi się 
przystosować i z tym wszystkim jest bardzo 
współczesna i bardzo ludzka. 

- rozumiem teraz nowość pani interpretacji 

- Wydobycie tych cech służy mi do pogłę-
bienia rysunku omawianej postaci, do jej upra
wdopodobnienia. 

- Czy pani już kiedyś reżyserowała Zapol
ską? 

- Tak, „Moralność pani Dulskiej". Było to 
bardzo dawno, bo w roku 1946 w Jeleniej Górze, 
gdzie wówczas byłam dyrektorem teatru. Reży
serowałam tę sztukę w bardzo interesującej ob
sadzie. Proszę sobie wyobrazić, że Dufskiego 
grał wtedy 20-letni Kazimierz Dejmek, a Zbysz
ka - Adam Hanuszkiewicz. 

- To bardzo interesująca ciekawostka dla te
atromanów. 

- Tak, lecz niestety nie potrafiła jej odna
leżć autorka wydanej ostatnio monografii biblio
graficznej Gabrieli Zapolskiej z kompletnym in
deksem granych sztuk, tłumaczeń itp. Wiedziała 
tylko, że takie przedstawienie było. 

- To bardzo niedobrze. Ja kończąc serdecz
nie dziękuję za rozmowę. 
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Impresje o Zapolskiej 

Zapolską niepotrzebnie zaliczono do kategorii 
pisarstwa obyczajowego". Gdyby istotne boga
~two twórczyni „Moralności pani Dulskiej" po
iegało na obserwacji rysów obyczajowych -
trudno by zrozumieć zjawisko tak niespożytej 
trwałości. Obyczajowe sprawy zmieniają się 
prędko, szczególnie w naszym kraju - i w na
szej epoce. Ze słynnych komedii Zapolskiej, „Za
busia" liczy już 70 lat, „Moralność pani Dulskiej" 
- 60 Ich czworo" - 59, „Panna Maliczewska" 
- lat 56. W 1967 r. zaś przypadnie studziesięcio-
lecie urodzin tej pisarki. Tymczasem na najlep
szych jej dziełach nie znajdziemy ani jednej 
zmarszczki Czyta się te komedie, a pr~ede 
wszystkim słucha się ich ze sceny - jakby by
ły napisane dziś, przed kilku tygodniami czy 
miesiącami. 

A oto inna strona zagadnienia. „Moralność pa
ni Dulskiej" widziałem przed kilku laty w Bu
kareszcie na czołowej scenie tego miasta, z cór
ką wielkiego poety Tudora A~g~siego w_ roli 
Hanki. Komedia naszej rodaczki cieszyła się ol
brzymim powodzeniem, przekroczyła kilkaset 
soektakli. Czyżby obyczaje rumuńskie z 1959 ro
ku były zbliżone do naszy~h? ~dr.owy rosąde~ 
kazałby temu przypuszczei:im usilnie zapr~eczyc 
Ale służę innymi faktami. Mam w bibliotece 
piękne tłumaczenie „Malicz.ewskie_j" na jęz:vk 
czeski dokonane przez Maimirę Jamsovą. W tym 
przekladzie przed 10 laty, cieszyła się „Mali
czewska" rekordowym sukcesem w Miejskich 
Teatrach Dramatycznych czeskiej Pragi. A tyle 
nam mówiono o gruntownie odmiennej genealo
gii czeskiego obywatela w. stosunku ?o. naszei::o ! 
Ponadto „Maliczewską" zamtereso:-va:r się wspoł
czesny francuski pisarz Jean A;:omlh. ~A, nawet 
w egzotycznej dla nas Japonu, w pierwszym 
dziesięcioleciu po ostatniej wojn~e g~y.wano z po.
wodzeniem komedie naszej w ielkie] rodaczki. 
Widocznie jest w tej twórczości jakiś element 
wykraczający poza sprawy o::iyczaju. 
Myślę, że tym elementem jest wiedza psych~~ 

logiczna, jaką rozporządza~~ . autorka „Za'.Jusi 
i Maliczewskiej". Oczywiscie, psychologiczne 
su;~wy - zarówno w „Pannie Maliczewskiej" 
j~k i w Moralności pani Dulskiej " - łączą się 
z innymi'.' Na przykład z bystrą ?bserw~cją pro
cesów społecznych .Cna co w swo~m czasie u'-".'ag::; 
zwracał Brzozowski). Ale to wzaiemne przem~a
nie ziawisk psychologicznych i społecznych Jest 
cechą' świetnego pisarstwa. Nie tylko u Zapol
skiej. Podczas pobytu w Paryżu , aktorka z tru-
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dem i bez sukcesu dobijająca się sławy, próbo
wała swych sił i w publicystyce. Zaznajomiła 
się środowiskiem młodych malarzy, którzy ją 
wprowadzili do redakcji miesięcznika „Revue 
Blanche". Na tych łamach umieściła pani Ga
briela artykuł o polskim ruchu literackim. S zcze
rze mówiąc, nie był to esej zbyt dobry, nie od
znaczał się ani jasnością, ani trafnym doborem 
umawianycł, faktów. Niemniej - ma on znacze
nie nieledwie symboliczne. Bo w tym samym 
piśmie i w tym samym czasie, debiutował niko
mu wtedy nie znany młody prozaik, który za lat 
Jwadzieścia miał całkowicie odnowić i gruntow
nie przeobrazić powieść francuską. Odkryć dla 
niej nowe obszary psychologii. Nazywał się Mar
ecl Proust. Przypadek? Zapewne. Ale - zna
mienny. 

Wojciech Natason 

(„Życie Literackie'', 1966, nr 37) 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

MORAL~~::En~~~T~Ńs~ULSKIEJ 
W TRZECh AKTACH 

PANI DULSKA 

PAN DULSKI 

ZBYSZKO DULSKI 

HES I A 
} Dulskie 

MELA 

JULIASIEWICZOWA z Dulskich 

LOKATORKA 

HANKA 

'l'ADRACEOWA 

Reżyser 

STEF ANIA DOMAŃSKA 

Asystent reżysera 

JANUSZ OBIDOWICZ 

• 

Dyrektor Teatru 

JAN BŁESZYŃSKI 

Władysława SKWARSKA 

Janusz OBIDOWICZ 

Konrad FULDE 

Elżbieta EYSYMONT 
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Sufler 
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Kierownicy pracowni: 

malarskiej 

MICHAŁ PUKLICZ 

krawieckiej damskiej 

MARIA LASECr{A 

krawieckiej męskiej 

STANISŁAW NASZCZYNIEC 
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Ryszard Krzyszycha 

Zapolska - kobieta wyzwolona. 

Trudną i pełną wyzwisk i obelg jest droga -
córki bogatego arystokraty,wychowanki modnej 
szkoły dla dobrze urodzonych panien, żony ofi -
cera carskiego - do literatury, do pisania sztulc 
i książek, które przez wiele lat oburzały miesz
czańskiego, klerykalnego i szlacheckiego czy
telnika. 

Po skandalu towarzyskim, jakim było zerwa
nie z mężem Konstantym śnieżko-Błockim i 
oczekiwaniu na urodzenie dziecka, którego ojcem 
był literat Marian Gawalewicz - rodzina posta
rała się o umieszczenie jej w klasztorze Panien 
Wizytek udzielającym za zgodą władzy duchow
nej schronienia kobietom czekającym na unie
ważnienie przez Rzym małżeństwa. Przeczeka
nie żenującej sytuacji nie udało się. Zapolska 
opuszcza z własnej woli klasztor i wyjeżdża ·do 
\Viednia, gdzie rodzi córkę. Po powrocie rozpo
czyna pracę w „Gazecie Krakowskiej" i wkrótce 
potem w krakowskim teatrze. Odtąd zaczyna się 
ustawiczny exodus młodej aktorki po teatrach 
całej Polski, od Poznania po Lwów, Wilno i Pe
tersburg połączony z objazdem tzw. prowincf. 
W tych pierwszych latach grywa podrzędne role 
- „ogony". Napisze później w sztuce „Krowięta": 
„Krowięta" pobiera gaży od dziesięciu do trzy

dziestu guldenów lub rubli ( ... ) Za to winna 
ubrać się na scenę ( ... ) Od pierwszej chwil.i 
krowięta jest przedmiotem zabawy całego per
sonelu teatralnego ( ... ) Trzeba niepospolitej 
znajomości swej własnej wartości aby nie zwąt
pić i nie upaść pod ciosami szyderstwa i nędzy". 
Równocześnie czyni starania o utrzymanie en

g2.gement w Warszawskich Teatrach Rządowych, 
skomentowane sarkastycznie przez „Przegląd Ty
godniowy": 
„Mówiliśmy pani Zapolskiej, że się na warsza·· 

wską scenę nie dostanie. To trudno: mniej ta
lentu, więcej „sztuki życia", a przede wszystkim 
niech no pani zajdzie w lata, dobrze się na pro
wincjonalnej scenie zużyje„ .. Wtedy, no, może 
będzie co innego". 

Okres następujący po tym rozczarowaniu był 
najcięższy w życiu autorki „Moralności pani Dul
skiej". Wspomina go: 

Często padał na plecy śnieg na scenie, a nie 
wi~domo było, co wieczorem kupić: czy bułkę, 
czy naftę, aby się roli uczyć". 
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Usiłt_ije miwet popełnić samobójstwo w piotr
kowskim hotelu, dokąd dobrnęła w swoich te
atralnych peregrynacjach. 

Wiele nadziei wiązala Zapolska z wyjazdem 
do Paryża, gdzie „szlifowała" swoje aktorskie 
umiejętności. Ale i tam poza sporadycznymi 
triumfami nie odniosła większego sukcesu. 

„Dwa lata męki, łamania języka, idiocenia po 
prostu. I co? jaki rezultat? Oto w Porte-Saint
Martin dali mi dziś ... rolę! W „Miserables" Wi 
ktora Hugo. vV 4 obrazie mówię: „Tiens! le mon
stre! ... " Potem: „Il descend". A na zakończe
nie „Animal' ... " Wspaniałe! co? - Ja, co gra
łai;n ~arę 'A'. Petersburgu, Ofelię, Desdemonę -
mow1ę „Animal!" w Porte-Saint-Martin." 

Nawet u słynnego Antoine'a, gdzie dostała się 
dzięki interwencji znanej publicystki francus
kiej Severine, nie było lepiej. Ludwik Solski 
przytacza opowiedziany mu przez Gabrielę incy
dent: 

„Przypadło jej tam grać w jakiejś sztuce ról
kę, z którą nie mogła s~ę uporać. Antoine kręcił 
nosem, mruczał, srożył się, korygował, a gdy je
go uwagi nic skutkowały, wpadł w furię, chwy
cił ją za włosy i tłukł jej głową o kulisy.', 

Paryska lekcja wyszła jednak aktorce na do
bre. Po powrocie do kraju jej styl gry wzbu
dza duże ze.interesowanie a z literackiej współ
pracy korzysta wybitny dyrektor sceny krako
wskiej i lwowskiej Tadeusz Pawlikowski. Około 
1900 r. naEtępuje zmierzch jej aktorstwa. Ra
szewski pisze: 

„Obniżenie poziomu artystycznego przejawia 
się nie tylko w wyborze sztuk mało odpowiada
jących rodzajowi jej uzdolnień ( ... ) Odnosi się 
wra.żenie, że w omawianym sezonie chodziło Za
polskiej wyłącznie o efekty, a zwłaszcza o efekty 
zewnętrzne. Troska o piękne kostiumy była za
wsze czynnikiem istotnym w aktorskiej pracy 
Zapolskiej: teraz wysuwa się ona na plan pierw
szy." 

Z tego roku datują się ostatnie sceniczne pro
dukcje Gabrieli Zapolskiej. Nasilająca się cho
roba nie pozwoli jej już powrócić na scenę,. 

* * * 
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Zapolska - autorka ujawniła się bardzo wcze
śnie. Pierwsze nowelki pisze w wieku lat 18. 
Pierwszą książkę p. t. „Akwarele" wydano w 
1855 r. Napisała później: 

„ ... Musiałam przejść przez ogień łez, bólu 
rozpaczy i głodu, aby zdobyć to, co ludziom się 
dziś w moich drobiazgach śmieje i płacze ( ... i 
Nie przyszło mi do głowy, że jest jakiś natura
lizm, że się nie mówi o tym w Polsce, że kobieta 
ma kolana. I oto spadł na mnie stek wyzwisk, 
brudów, kalumnii w prasie, która od tej chwi
li przez lat dwadzieścia pięć wiernie wytrwała 
na tym stanowisku." 

Potwierdzaja to inni: 
„Ileż ona odebrała kułaków, szturchańców -

stwierdził Adolf Dygasif).ski - za to, że odwa
żyła się pisać! Wątpić należy, czy w literaturze 
świata był kiedyś wypadek, aby kogoś równie 
sponiewierano na wszystkie strony." 

Druk „Małaszki" wywołał poruszenie w świe
cie literackim. W redagowanej przez Święto
chowskiego „Prawdzie" Jan Ludwik Popławski 
w artykule p. t. „Sztandar ze spódnicy" pisze, 
iż „Zapolska i w utworach jest aktorką prowin
cjonalną, pełną fałszu i przesady, a jaskrawe 
obrazy miłości są to reminiscencje przeżytych 
przez nią uczuć i zdarzeń ( ... ) „Marta" Orzesz
kowej jest powieścia słabą, ale autorka podnio
sła w niej sztandar idei, około której zgrupowa
li się jej zwolennicy; p. Zapolska zamiast cho
rągwi wywiesiła czerwoną spódnicę; pod takim 
znakiem odbywać się mogą tylko zapasy miłos
ne młodych byczków." 
Popławski zarzucał również autorce plagiat 

„Małaszki" i jednej z nowel. Wystąpienie to sta
ło się powodem procesu wytoczonego przez Za
polską redakcji „Prawdy". Popławski nie odgry
wał w mm większej roli przysłonięty przez re
daktora naczelnego „Prawdy" Aleksandra Świę
tochowskiego, który manifestował na rozprawie 
swoje lekceważenie wobec twórczości Zapol
skiej: 

Powieści p. Zapolskiej nie czytałem był wte
d;'. Zbyt jestem pracą zajęty, iżbym mógł czy
tać takie bzdury." 

Vv rezultacie oskarżeni mimo, że nie potrafili 
udo>Yodnić zarzutu plagiatu - zostali uniewin
nieni. 

Bez procesów co prawda, lecz recenzjami 
o tym samym tonie przyjęto wydanie kolE'.jn~j 
książki pisarki - „Kaśki Kariatydy". Ogolrne 
przyjętło się określenie tej powieści jako „stu-
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dia położnicze". Podobnie przyjmowano właści
wie ~ażdą. kolejn.ą powieść i sztukę Zapolskiej. 
lfwazano Ją. zi;t pisarkę „niemoralną", szukającą 
ala sensacJi i rozgłosu „przedmiotów wysoko 
P.odkasanych, ordynarnych". Zapolska broniła 
się ~a?1i;t prz~d tymi zarzutami we wstępie do 
pow1esci „Kaska Kariatyda": 

'.' ... W~e~e już musiałam przecierpieć od lu
dzi małeJ inteligencji i jeszcze mniejszego ser
ca~ \Yedług nich _ied~nie tylko chęć rozgłosu 
sk1.an.ia n:in1e. do pisania „Kasiek" i „Małaszek". 
Dziwią się, ze kobiety nie wahają się odsłonić 
najstr'."szniejszej nęcJ_zy. innych kobiet ( ... ) Ten, 
!;to. me ma na sum1emu zgonu takiej „Kaśki", 
smiało przeczyta ją do końca. I te studia poło
żnicze", jak nazwał moją powieść 'pewien bru
kowy świstek, może pozostawią w jego umyśle 
trwalsze wspomnienie niż stosy romansów bez
celowych ... " 
Broniąc się Zapolska próbowała apelować do 

s1;1rr:ienia ~udzi bo&atych, aby złagodzili niedolę 
b1eanych i wyzyskiwanych. Odwoływanie się do 
łaskawości i humanitaryzmu bogatych było do
syć powszechnym programem ulżenia doli bie
dnym. Filantropia wyższych klas miała łagodzić 
nędzę dołów społecznych. ówcześni pisarze umie 
li bardzo szczegółowo i wiernie opisać niedolę 
l~dzi pracy, ale jednym proponowanym przez 
mch programem poprawy istniejącego stanu 
rzeczy było apelowanie do sumienia przedsta
wicieli klas posiadających. 

Działalność pisarską Zapolskiej wiąże się za
zwyczaj z modnym kierunkiem literackim tego 
okresu - naturalizmEm. Zwolennicy tego kie
runku pod wplywem teorii ewolucji Darwina 
_przekonywali, iż w świecie ludzkim, podobnie 
Jak w całej naturze, toczy się nieustanna bio
logiczna walka o byt związana z samą istotą 
życia. Był to ponury świat „ludzkich bestii", 
menażerii ludzkiej", którego niezmienność gwa
rantuje - jak sądzili naturaliści - to, że w sa
mym_ człowieku tkwią „wrodzone najgorsze in
stynkty" (wg sformułowania Zapolskiej). Obna
żanie machinacji tego świata, ukazywanie mu 
jego własnego oblicza stanowiło program pisar
ki. Pisał na ten temat Wacław Nałkowski w ar
tykule „Skandale jako czynnik ewolucji": 
„Każde zdemaskowanie, zdyskredytowanie 

skandal w łonie reakcji jest niezmiernie ważny 
jako wyłom w tamie; szereg takich skandali to 
szereg wyłomów - zerwanie tam. Skandale ta
kie nie stanowią w obecnej, p'rzełomowej dobie 
czegoś przypadkowego, owszem, stanowią one 
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zasadę, prawo, konieczność ustroju buduazyj 
nego, który gnijąc i ratując się reakcją musi się 
stroić w maskę obłudy, a jej zdzieranie spro
wadza skandal ... " 

Zapolska pozostała całe życie bezkompromi
sowa wobec pewnych przejawów mieszczaństwa. 
Dawała temu wyraz nie tylko w swojej twór
czości ale także własnym życiem. Zerwanie 
z własną klasą, rozwód z mężem, urodzenie sa
motnie dziecka, wreszcie uprawianie zawodu 
dziennikarki, pisarki i przede wszystkim aktor
ki - zupełnie wystarczyło do otoczenia jej mu
rem niechęci, obelg i pogardy. Była ona przez 
całe życie kobietą nieszczęśliwą, od pensji po
czynając, którą póżniej nazwała „przedpieklem", 
poprzez nieudane małżei1stwo, niedola życia ak
torskiego nie okraszonego nigdy wielkim sukce
sem, po recenzenckie cięgi, jakie zbierała per
manentnie za każdą swoją książkę i sztukę. Jeśli 
dodamy do tego ciągłe niedostatki materialne 
i chorobę trapiącą pisarkę przez ostatnie dzie
sięć lat życia - zrozumiemy, ile samozaparcia 
wymagało trwanie przy własnym stanowisku. 
Przez całe życie od najmłodszych lat do śmierci, 
a nawet długo po śmierci, była Zapolska bru
talnie atakowana za swoje życie prywatne, pro
fesję, twórczość. Mimo to z niespotykaną siłą 
woli i z budzącym szacunek uporem walczyła 
o prawo do śwobody własnej artystycznej wy
powiedzi. I to nie tylko w praktyce literacko
publicystycznej, lecz także teatralnej, aktorskiej 
i reżyserskiej. Ośmieliła się walczyć nie tylko 
z „dulszczyzną" ale wystąpiła przeciwko wiel
kim tego świata, koryfeuszomopinii publicznej 
i nie zrezygnowała, nie poddała się. W rezulta
cie ... zwycięstwo należy do niej. 
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„D_rugi strzał" Thomasa . .Janusz Obidowicz (Olivier), 
Elzb1eta Eysymont (Zuzanna). Reżyseria: Teresa żu
kowska, scenografia: Ryszard Kuzyszyn. 

I ~ 

„Ladacznica z zasadami" Sartre'a. Alicja M1gul~nka 
(Lizzie), Konrad Ful de (Fred). Rezysena: Teresa żu
kowska, scenografia: Michał Puklicz. 
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Rozpoczęliśmy nowy sezon pracy. Pragniemy 

poznać zainteresowania naszej publiczności. 

Wierząc w dobry gust i wyrobiony smak arty

styczny widza naszego miasta i powiatu, licząc 

na jego życzliwy i serdeczny stosunek do te

atru gorzowskiego otworzyliśmy nowy sezon 

z pełną wiarą w stale zacieśniającą się więź 

współpracę teatru ze społeczeństwem miasta 

powiatu gorzowskiego. 

Pragnąc jak najdokładniej poznać kierunek 
zainteresovvań teatralnych naszej publiczności 

rozpisujemy konkurs-ankietę. 

Prosimy o szczere wypowiedzi na temat pracy 

teatru. Pragniemy, aby każdy widz odpowie

dział przynajmniej na pytania zawarte w an

kiecie. 

Liczymy na szczere, analityczne wypowiedzi 

na temat dotychczasowej działaln·1ści teatru 

oraz na postulaty związane z dalszą działalno

ścią (repertuar, ocena poszczególnych przedsta

wień, aktorów itp.). 

Najciekawsze wypowiedzi zostaną nagrodzone 

oraz opublikowane w programach naszego te

atru i na lamach dwutygodnika „Nadodrze". 

Przewidujemy w konkursie naszym: 

I nagrodę - zł. 1.500,

II nagrodę - zł 750,-

oraz kilka nagród książkowych. 

Wypowiedzi prosimy wrzucać do skrzynki na 
foyer teatru, lub przesyłać na adres: 

Państwowy Teatr im. J. Osterwy 

w Gorzowie W!kp. 

ut. Teatraina 9 

z dopiskiem na kopercie „konkurs". 

Dziękujemy za szeroki udział w ankiecie. 
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ANKIETA 

Imię i nazwisko 

Wiek 

Płeć 

Zawód 

1. Czy podobało ci się dzisiejsze przedsta
wienie? *) 

a) Bardzo 

b) Srednio 

c) Nie podobało się 

2. Czy podobały ci się dekoracje i kostiu-

my?*) 

a) Bardzo 

b) Srednio 

c) Nie podobały się 

3. Którzy aktorzy podobali ci się 

bardziej? 
naj-

4. Jakich autorów sztuki pragnąłbyś oglą
dać na naszej scenie? 

5. Wymieó kilka sztuk, jakie . chciałbyś 
oglądać w naszym teatrze 

*) Niepotrzebne skreślić. 

l 

W repertuarze: 

Jean Pa ul Sartre 

LADACZNICA Z ZASADAMI" 
" ' 

" 

Robert Thomas 

DRUGI STRZAŁ" 

Aleksander Fredro 

„MĄŻ i ŻONA" 

W przygotowaniu: 

Jan Makari us 

" 
TRZY BIAŁE STRZAŁY" 

Baśń indiańska 

Opracowanie programu: 

RYSZARD KRZYSZYCHA 



Cena zł 2,50 

i 

Gorzów 200 szt. zam. 1171 05. frr N6/202 




