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- Urodziła się 30.III.1857 r. w Kiwercach na Wołyniu Maria 

Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska, córka zie~ianina, 
marszałka szlachty wołyńskiej, Wincentego i Gabrieli 
z Karskich, byłej primabaleriny Opery Warszawskiej. 

- Od 11 roku życia uczy się we Lwowie (Sacre-Coeur, po
tem pensja pani Horoszkiewiczowej); osiemnastoletnia 
panna Korwin-Piotrowska wychodzi za mąż za poruczni
ka gwardii carskiej Konstantego Śnieżko-Błockiego i prze
nosi się wraz z mężem do Warszawy. 

- 1879 r. - debiut aktorski pani Gabrieli Śnieżko w sztuce 
Jana Aleksandra Fredry pt. Próba przedstawienia ama
torskiego, wystawionej przez teatr amatorski Warsza
wskiego Towarzystwa Dobroczynności pod kierownictwem 
Mariana Gawalewicza. 

- 1881 r. - debiut literacki: nowela Jeden dzień z życia 
róży druk. w „Gazecie Krakowskiej". 
Gabriela zrywa ze swym dotychczasowym środowiskiem 
i rodziną, z powodu „skandalu" towarzyskiego, jakim 
staje się jej rozwód z mężem. Przyjmuje pseudonim Ga
briela Zapolska (którego będzie odtąd stale używać). 

- 1882 r. - występuje już jako za"1odowa aktorka w tea
trze krakowskim pod dyrekcją Stanisława Koźmiana 
(debiutuje w Krakowie w swej najlepszej roli z Teatrzy
ku Dobroczynności: jako Margot w komedii Spudłowali). 
Od października do grudnia pracuje w teatrze poznań
skim pod kierownictwem Aleksandra Podwyszyńskiego 
(m. in. gra tytułową rolę w N orze Ibsena). 

1883 r. - gościnne występy w Petersburgu, w polskim 
zespole Józefa Teksla (Nora). 
Występy w teatrze lwowskim; współpraca literacka z „Ku
rierem Lwowskim" i „Dziennikiem Polskim''. 
Debiut autorski w teatrze: teatr lwowski wystawia Pierw
szy bal Zapolskiej (rękopisy sztuki uległy zniszczeniu 
w czasie ostatniej wojny). 

- 1885 r. - Zapolską angażuje teatr w Poznaniu (pod kie
rownictwem Mieczysława Skirmunta). 
Wychodzi drukiem tom pt. Akwarele (zawierający drobne 
utwory Zapolskiej z lat 1880-1884). 
„Dziennik Polski" (potem „Przegląd Tygodniowy") roz
poczyna druk powieści Kaśka Kariatyda. Utwór ten, na
miętnie oskarżający obyczajowość burżuazyjną powodu
je zaciekły atak wstecznej krytyki na Zapolską. Po uka
zaniu się w „Prawdzie" napastliwego artykułu Jana Lud-

wika Popławskiego, Zapolska wytoczyła proces redakcji 
„P r a wdy " . Proces przegrywa. 
W sezonach 1885/86 i 86/87 Zapolska jest czołową gwiaz
dą Teatru Polskiego w Poznaniu (ma na swoim koncie 
a ktorskim m . in. Violę w W i eczorze Trzech [(ról i Szekspi 
ra oraz Feniksanę w Księciu Niezłomnym Calderona-Sło
wackiego). 
21.I.1886 r. odbywa się prapremiera Łysego kupidyna 
(krotochwila w trzech aktach) napisanego przez Zapolską 
dla Teatru Polskiego w Poznaniu. 

- 18.87 r . ·- Zapolska rozpoczyna starania o engagement 
do T eatrów Rządowych w Warszawie (sprawa kończy 
się niepowodzeniem). 
Udaje się (wraz ze Stanisławem Trapsz.o) w kilkumie
sięczne tournee po Pomorzu i Poznańskiem (na program 
składały się jednoaktówki i deklamacje); próbuje doryw
czej pracy dziennikarskiej ; wreszcie wyjeżdża do Łodzi , 
gdzie jest aktorką teatrów łódzkich do końca sezonu. 

- 1888 r. - Złamana niepowodz.eniami, nędzą i zawiedzio
nymi ambicjami („Przegląd Tygodniowy" odrzucił goto
wą już część nowej powieści Zapolskiej pt. Przedpiekle) -
usiłuje popełnić samobójstwo w hotelu piotrkowskim, 
gdzie znalazła się podczas swych wędrówek teatralnych. 

1889 r. - jesienią Zapolska wyj eżdża do Paryża , a by 
kształcić się w rzemiośle aktorskim. Pierwszym jej nau
czycielem jest Talbot, wzięty aktor i pedagog. 

- 1890 r. - kontynuuje studia aktarskie u Mar.ii Samary ; 
za jej radą rorzpoczyna stałą współpracę z teatrzykami 
bulwarowymi. Nie otrzymuje dobrych ról ze względu 
na złą wymowę francuską. 
Pisze nową powieść pt. Szmat życia. Dla „Przeglądu Ty
godniowego" pisuje korespondencje z Paryża pt. Listy 
paryskie. 

- 1892-1894 r . - Zapolska dostaje się do Theatre Libre 
Antoine'a. W kwietniu 1892 r. odnosi swój jedyny aktor
ski sukces paryski jako księżna Danesco w sztuce Gram
monta Simone. W liście do Adama Wiślickiego Zapolska 
pisała: „Brawa ogłuszające literalnie przerywały mi co 
chwila mowę. Wejściem moim, nie wymieniwszy jeszcze 
słowa, już wywołałam oklaski. Powodzenie rosło w mia
rę przebiegu akcji" . Trudno dziś ocenić , czy Zapolska 
olśniła publiczność paryską swym talentem aktorskim, 
czy bardziej może kostiumami. Lorentowicz pisze : „Do 
sztu k i kupiła sobie Zapolska trzy wspaniałe kostiumy, 
jak ich b iedny Theat r e Libre nigdy u siebie nie widz iał ". 
„Przegląd Tygodniowy" druk u je nowele obj ęte wsp ólnym 
tytułem Menażeria ludzka; pows taje nowa powieść pt. 
Janka. 
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Do 1896 r. ukazuje się w „Przeglądzie Tygodniowym'~ 
inna powieść pt. Fin-de-siec!e'istka, w której Zapolska 
podejmując problematykę obyczajowości końca XIX w_ 
polemizuje jednocześnie ze swymi krytykami, widzącymi 
w niej t ylko naturalistkę. 

18.95 r. - Paryz nie przyniósł oczekiwanych sukcesów;. 
Zapolska wraca do Polski. Występuje w Warszawie, Kra
kowie i Lublinie. Zajmuje się tłumaczeniami sztuk fran- · 
c:uskich. 

1896 r. - Żabusia. 

- 1897 r. - po nieudanej p róbie dos tania się do Teatró\\
Rządowych w Warszawie i występach objazdowych, Za
polska zaczyna od je:;ieni pracę w teatrze krakowskim, 
która trwać będzie dwa sezony. Najlepsza jej rola z tego 
okresu to Rollisonowa w Dziadach Mickiewicza. Wystę
puje poza tym w Nprze i Dzikiej kaczce Ibsena, oraz; 
dwóch własnych sztukach : Żabusi i Tamtym. 
Na skutek zatargu z dyrektorem Tadeuszem Pawliko
wskim, Zapolska opuszcza Kraków i przenosi się do 
Lwowa. 
Ukazują się w wydaniu książkowym: Tamten, W Dąbro
u;ie Górniczej i Zaszunii las. 

1900 r. -- do końca sezonu jest aktorką we Lwowie. 
Kiedy po ustąpieniu z dyrekcji teatru Eellera, przychc
dzi na jego miejsce Pawlikowski i odmawia zaangażo
wania jej do zespołu, Zapolska rzuca pracę aktorską. 
Od jesieni wstępuje do redakcji lwowskiego .,Słowa Pol
skiego" i pracuje jako dziennikarka. Pisuje recenzje tea
tralne i felietony. W wydaniu książkowym ukazują się: 
Dziewiczy wieczór i nowa powieść Z pamiętnika młodej 
mężatki. 

- 1901 r. - we Lwowie odbywa się premiera nowej sztu
ki Zapolskiej pt. Życie na żart. 
Zapolska wychodzi powtórnie za mąż za artystę malarza 
Stanisława Janowskiego. Janowscy wyjeżdżają na rok do 
Dąbrowy (Zapolska w tym czasie intensywnie pracuje 
literacko), po czym przenoszą się do Krakowa. Zapolska 
organizuje prywatną szkołę dramatyczną. Sama wykłada 
wymowę, deklamację i grę sceniczną, Konczyński - li
teraturę dramatyczną, Feldman - historię literatury i Ja
nowski - kostiumologię. 

Nowa powieść - Jak tęcza i dwie sztuki: Car jedzie 
i Mężczyzna (Ahaswer). 

- 1903 r. - Szkoła Zapolskiej jako Scena Niezależna daje 
w marcu w sali krakowskiego Hotelu Saskiego swe pierw
sze publiczne przedstawienie. Mimo przychylnej prasy 
Zapolska rychło zniechęciła się do całego przedsięwzięcia. 

- 1904 r. - Zapolska przenosi się do Lwowa gdzie miesz
kać już będzie do końca życia, z wyjątkiem krótkich , 
okresów pobytu w uzdrowiskach galicyjskich i zagranicz
nych . 
W wydaniu książkowym ukazują się: Modlitwa Pańska 
i A gdy w głąb duszy wnikniemy. „Kurier Warszawski" 
drukuje nową powieść pt. Sezonowa miłość, uważaną 
przez niektórych krytyków za najlepszą powieść Zapol
skiej. 

1906 r. -- gnębiona chorobą Zapolska zdobywa się na 
napisanie w ciągu kilku dni Moralności pani Dulskiej. 
Sztuka odnosi natychmiastowy sukces. 5.XII.1906 odby
wa się w Krakowie prapremiera. 

- 1907 r. -- zachęceni powodzeniem Moralności Janowscy 
organizują trupę teatralną, która objeżdża z tą sztuką 
wszystkie prowincjonalne miasta Galicji z niezwykłym 
powodzeniem. 
We Lwowie odbywa się premiera nowej wybitnej sztuki 
Zapolskiej pt. Ich czworo. 
W roku 1908 Teatr Gabrieli Zapolskiej wyrusza w pow
tórny objazd Galicji - w repertuarze tym razem: Ich 
czworo i Żołnierz i bohater G.B. Shaw'a. Powodzenie 
jest znacznie mniejsze. Zapolska da]e teatrowi nową włas
ną sztukę - jest nią Skiz (który poprawia frekwencję). 
Autorka wraca do tematu pani Dulskiej - tym razem 
w powieści Pani Dulska przed sądem . 

1910 r. -- powstaje czwarta, z żywych do dziś, sztuka 
Zapolskiej pt. Panna Ma!iczewska. 

- 1911 r. - Kobieta bez skazy, której warszawska prapre
miera przebiega w atmosferze skandalu, ze względu na 
demaskatorski charakter utworu. Jeszcze raz powraca 
temat Dulskiej - w powieści Smierć Felicjana Dulskiego. 

1912 r. - Zapolska zaczyna współpracę z Teatrem Premier 
Pietrzyckiego i Teatrem Niezależnym Antoniego Godziem
by-Wysockiego. Ten ostatni wystawia m. in. jej Treso
wane dusze. 
Zapolska coraz bardziej zapada na zdrowiu i stopniowo 
traci wzrok. W latach wojny światqwej w ogóle nie opu
szcza swego mieszkania. 

1921 r. - 17 grudnia umiera Gabriela Zapolska, jak do
nosiły pisma „w opuszczeniu i nędzy". 
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<libianien; CA1,1s:::.emski 

<Lapo/ska - pisarka teatralna* 

~ ~ „; apolska ukończyła co najmniej 36 dramatów, libretto operowe 
i scenariusz filmowy. Dwudziestu dwóch dramatów, libretta i scenariusza •. 
nigdy nie wydrukowano,_ (.„j Zapolska znana jest ogółowi jako· autorka kilku 
dobrych komedii. Nawet wielu uczonych nie wie, że znaczna część jeji 
spadku dramatopisarskiego to• świadectwa grafomanii, czasem tak zawsty
czające jak wierszowana tragedia o Samuelu Zborowskim. Dla historii teatru. 
polskiego drugiej połowy XIX i początku XX w. istotnych jest ok. dwa-· 
dzieścia jej dramatów. Ich wartości „literackie" są bardzo skromne. Dzie
łem sztuki słowa nie jest nawet Moralność pani Dulskiej. Znaczenie tych 
dramatów polega na czymś innym. Najlepiej zrozumie je czytelnik, któ~y: 
choćby przelotnie zetknął się z dziejami teatru polskiego jako instytucji. 
Jest to jedna z najdziwniejszych instytucji świata. Od przeszło stu lat roz
porządza świetnymi aktorami, jeszcze lepszymi dramatami i od przeszło. 
stu lat próżno usiłuje stworzyć wzorowy teatr. Jedną z głównych przy
czyn tego co najmniej dziwacznego rozwoju była bariera odległości, za
kazów, uprzedzeń, która wyrosła pomiędzy dramatopisarzami i aktorami 
w okresie najbardziej twórczym dla naszego teatru, a więc około połowy 
w. XIX. Emigranci nie mogli praco\wać z teatrem. A jakkolwiek wyglądały 
stosunki Fredry z aktorami, człowiekiem teatru nie był. 

Tymczasem w drugiej połowie w. XIX teatr jako instytucja stał się· 
potrzebniejszy niż kiedykolwiek. Cywilizacja europejska już się niezmier
nie skomplikowała, a jeszcze nie rozporządzała wynalazkami, które 
w w. XX niepostrzeżenie, ale najskuteczniej zaczęły kształtować opinię, 
społeczeństwa . Zrozumiał tę sytuację Norwid, który tak gorliwie nama-
wiał u nas do „organizowania wyobraźni narodowej". W normalnym sta
nie rzeczy służy ku temu najlepiej dobrze prowadzony T e at r - pisaŁ 

•) Przedruk z: G. Zapolska. Dramaty. Wrocław 1960, T. 1, s. IX-XIV. Skróty po-
chodzą od red. i:irogramu. 
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óo Rządu Narodowego w r. 1863. Był bodajże jedynym intelektualistą pol
skim, który wpadł w pasję na wiadomość o bojkocie teatru warszawskie
go przez patriotów. 

Niestety, nasz narodowy bojkot teatru nie skończył się właściwie 

na powstaniu styczniowym. Długo uważano go w Polsce za rozrywkę, i to 
nie najbardziej god7iwą, chociaż „dobrze prowadzony teatr" byłby nam 
jeszcze potrzebniejszy niż komukolwiek w Europie. W czasach, w których 
irzy zabory zaczęły się przeobrażać w trzy odmienne struktury polityczne 
i gospodarcze, teatr należał do nielicznych instytucji, które mogły stano
wić spoiwo kulturalne dzielnic pociętych granicami. O tym, że mógłby 

spełniać takie zadania, świadczy najlepiej kult Fredry, początkowo specjal
ność galicyjska, po roku 1845 w ciągu trzech dziesięcioleci rozpowszechnio
ny przez aktorów na cały kraj. Metoda wypróbowana na Fredrze nie za
wiodłaby i w stosunku do aktualnego, współczesnego repertuaru, ale w tym 
z akresie aktorzy nie mieli zbyt wielkiego wyboru, bo nie mieliśmy właści
w ie e1ni jednego dramatopisarza obeznanego z życiem całej Polski. Około 
niołowy stulecia jeden Korzeniowski wykazał takie zainteresowania. Ko
TZ(~niuwski, obsługującego wszystke trzy dzielnice. 

"Po :o.im chyba dopiero Zapolska była pierwszym od długiego czasu 
!firamatopisarzem polskim, który naprawdę wiedział, co się w Polsce dzie
je. "Zawdzięczała to właśnie karierze teatralnej. Decydując się na pracę 

:zav."Odaw.ą, postanowiła zostać sławną aktorką i musiała ponosić następsb.va 
:swyćh ambicji. Musiała terminować tak, jak terminowała wówczas więk
rszość ·naszych aktorów. Wobec braku szkolnictwa teatralnego przygotowa
rriie :do ·zawodu aktorskiego polegało wtedy na występowaniu w teatrach 
„;prowirrc'jonalnych", i to nie tylko stałych, ale również wędrownych. Za
:pólśka podjęła taką wędrówkę, wyjątkowo długą i pouczającą. Dość po
\Wiedżiec, że lista miejscowości, które na pewno odwiedziła w latach 1882-
T897, · obj~1aby ponad pięćdziesiąt miast i miasteczek. Półtora roku spę

rdziła w Krakowie, a po dwa w Warszawie i we Lwowie. Rzecz zupełnie 
·wyjąflmwa: zwiedziła zabór pruski. Znała nieźle Poznań, grała w Byd
,goszczy, "Toruniu i Wrocławiu. Dwukrotnie obracała się wśród Polaków pe
'.tersburskich, a mieszkając pięć lat w Paryżu, przejrzała tamtejszą emi
;grację na wylot. Nie podróżowała jako turystyka. Warszawę i Lwów pozna
lła .,;otl przodu i od tyłu". Najpierw jako dziedziczka magnackiej fortuny, 
lktóra otwarła przed nią salony, później jako osoba wykolejona, której nie 
<Oszczędzano żadnego upokorzenia. Była to twarda szkoła; Zapolska prze
lbyła ją wbrew swojej woli , ale nie powinna jej była żałować. ( ... ) 

Jedna tylko Żabusia powstała wyłącznie z obserwacji warszawskich. 
W pozostałych Zapolska dobierała tworzywo. z dwóch, niekiedy nawet. trzech 
:zaborów. Początkowo nie najlepiej radziła sobie ze swymi trójzaborowymi 
doświadczeniami, kojarząc je zupełnie przypadkowo. Powstały z tego sy-
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1uacje śmieszne, nieprawdopcdobne, jak np. strajk tkaczy pod Lwowem 
·w Kaśce Kariatydzie. Później, już w obu dramatach „żydowskich", mani
pulowała nimi wcale umiejętnie. A na tym wcale nie koniec pożytków 
wynikających z długiej szkoły teatralnej. 

Zapolska była również pierwszym od długiego czasu dramatopisa
rzem polskim, który przedostał się do wewn2,trz nieprzenikalnego świata 
teatru. Występując na wszystkich stałych scenach polskich, poznała przede 
wszystkim jego rzeczywiste możliwości i potrzeby. Uzbrojona w takie do
~vviadczenie, nie pisała książek, ale scenariusze, które aktorzy wyryw alL 

jej nieraz spod ręki. (. .. ) 

A 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ G. Zapolskiej, Teatr Aklora 1933, 
c:>d lewej: S. Jaracz, H. Jaraczówna, S. Perzanowska, M. Zarembińsko, S. Daniłowicz 

Reż. S. Perzanowska, scen. W . Dosze "'ski 
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Nieraz bywała współreżyserem własneg~ dramc.tu. W Malce SzwL.: -
cenkopf wydrukowaną później, a więc autorską wersję niektórych scen 
ustaliła wspólnie z aktorami dopiero na próbie. Do takiej bliskiej i tak 
wszechstronnej współpracy z teatrem polskim doszedł przed nią jedynie -
toute propcrtion garde - Wojciech Bogusławski. Dawno nie spotykany 
poprzednio w naszym teatrze zasób wiedzy o życiu i rozpiętość doświad

czenia teatralnego byłyby zresztą ciekawostką, gdyby nie użytek, jaki z nich 
zrobiła Zapolska. Jako dostawca aktualnego rozchwytywanego przez teatr 
rf·pertuaru miała bądź co bądź poprzedników, którzy przetrwali próbę 

czasu. Informując w r. 1895 cudzoziemców o polskim dramacie, oświad

czyła nawet wielkodusznie, że Bliziński i Bałucki to komediopisarze „ge
nialni w rodzaju prostym i naiwnym". „Żaden z nich jednak nie waży się 
wypłynąć na szersze wody życia społecznego - dodała zaraz - i wszyscy 
trochę za bardzo lękają się, „co by ludzie na to powiedŻieli". Miała nie
wątpliwie prawo do takich zastrzeżeń. Ona sama, przeczytawszy w Po
znaniu zawołanie tamtejszego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Unguibus el 
rostro - „Dziobem i pazurami", natychmiast przyswoiła je sobie jako godło 
własnej działalności teatralnej. Lepszego, nie mogła wybrać. Kompletna li
sta instytucji i osób, które przekonały się o tym na własnej skórze, byłaby 
ogromna. W jakim stopniu ten gust do nieustannych sporów wyniirnł z jej 
przekonań, a w jakim po prostu z jej bujnego temperamentu - na to py
tanie najlepiej odpowiadać ostrożnie. Zapolska była naturą wyjątkiowo nie
zharmonizowaną, skłóconą, pełną sprzeczności, toteż jej biograf może przy
toczyć tyle dowodów jej bezinteresowności, ile znajdzie również na potwier
dzenie jej oczywistej spekulacji na nastrojach widowni. Jest to jednak praw
da, która nie zmienia faktu, że atmosferę npszego życia teatralnego po 
r. 1865 dopiero Zapolska doprowadziła do stanu wrzenia. Otóż z historii 
teatru wiadomo, że trwałą materię teatralną uzyskuje się dopiero w go
rączce sporu, a najszlachetniejsze kruszce - nawet powyżej tej temperatury. 

W stan takiego żarliwego uniesienia, które zaczyna się powyżej po
ziomu przeciętnego dobrego teatru, wprawił ówczesną widownię Wyspiań
ski. Zapolska osiągnęła to drugie, o laurach Wyspiańskiego marzyła nada
remnie, nie zdając sobie sprawy z ubóstwa swej kultury intelektualnej. 
z jednostronności swojego talentu. z niefrasobliwości, która w gruncie rze
czy cechowała jej stosunek do sztuki. Szczegółową ocenę jej osiągnięć moż
na by jednak uzasadnić tylko w monografii. Trzeba by ją poprzedzić rze
telnym opisem ówczesnego życia i ówczesnego teatru, zwłaszcza tego, który 
cokolwiek lekkomyślnie nazywa się „naturalistycznym". 
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KOCHANY STASIU! 
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Lwów, 30.X.1906, wtorek 

... Jestem jeszcze bardzo osłabiona. Ból piersi mam ciągły i chodzę

zlamana we dwoje. Feuerstein mówi, że to zrosty plucne i on nic na to 
nie poradzi. Ciężko mi bardzo. Zabrałam się do pisania sztuki; mam kilka 
scen. Muszę skończyć na 15-ty i oprócz do Feuersteina nigdzie nie wyjdę. 
ani nikogo nie chcę widzieć, bo mnie to strasznie męczy, tak że jestem 
jak iuman, i kontenta jestem, że Ciebie nie ma, bo gdybyś byl, nie mo
głabym pisać i myśleć o tym, co mam napisać. Muszę skończyć na 15-ty. 
bo HeL!er mi napisał, że da mi 100 guld., jak mieć będzie sztu.kę w rękn 

Temat - Pani Dulska. 

Siedż więc jeszcze u Kleinów czy u Pertaków, aż napiszę sztukę .. _ 

Lwów, 2.XI.1905" 

. .. Pi.~zę ołówkiem, bo mam rękę spracowaną od pisania sztuki. Ciężko 
i tępo mi idzie ... 

Całuję Cię serdecznie, maluj, a ja będę pisać. Gdy przepiszę aktami,.. 
to Ci poślę do Stanisławowa. Wczoraj czytałam pól aktu Ogińskid i Wy
sockiemu. Zaśmiewali się i powiedzieli, że doskonałe, znakomite. 

Lwów, 4.XI.1906, niedziela 

... Napisałam I akt i w tej chwili go odnoszę. Jutro zabiorę się do 
drugiego. Jestem w wenie i aż się trzęsę ze zlo§ci, gdy mi kto przeszkadza. 
Wi-eczorem czytałam Rychterowi i Godziembie-Wysockiemu. Są zachwyceni 

• Fragmenty listów Gabrieli Zapolskiej do męża Stanisława Janowskiego. Wybór
p:chcdzi od red. programu. 
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Wszyscy mówią, że to będzie jeden ryk w teatrze i że aktorzy nie będą 
mogl i mówić. Dziś zaniosę Hellerowi I akt i każę przepisywać. Gdy mi 
-0dcla egzemplarz, wyślę do Stanisławowa. Przeczyta] go Pertakom„. 

Lwów, 7.XI.1906 

„. Widzę, że i Ty i ja lepiej pracujemy, gdy jesteśmy osobno. Może 
11dy moje nericy się uspokoją, będziemy mogli jakoś spokojniej być kolo 
5iebie. Na to musi się jednak zdrowie moje znacznie poprawić. Ponieważ 
piszę, więc od kilku dni straszne mam przykrości z żołądkiem. Nie jem, 
wymioty mnie męczą. Co począć! Feuerstein mówi: „nie powinna Pani 
jeszcze pisać". Ja to wiem, ale muszę . Kłopoty moje są straszne i sama 
się z nimi borykam, a to moje nerwy nie uspokaja. Nikt mi z pomocą 
-nie przyjdzie i to przecież jest straszne i nie do zniesienia„. 
Napisałam II aktu ćwierć„. 

8.XI.1906 

„. Heller przeczytał sztukę i zwołał Makuszyńskiego, Cepnika i in
riych, aby czytali. Wszyscy się pokładali od śmiechu i dziwią się, skąd ja 
ten humor wzięłam! .„ 

13.XI.1906 

Kochany Stasiu! Jestem tak zapracowana „Dulską", że ledwo żyję. 

Pisze kilka słów. Dziękuję za list. Jutro kończę sztukę. Nie wiem, jaka jest, 
.ale zdaje się dobra. Pisałam jednym tchem„. 

Lwów, 14.XI.1906 

.„ Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam „Dulską". Co jest? nie wiem . 
.Pisałam ją w gorączce po prostu. Może to właśnie będzie co doskonałego 
ctJ może nic niewarte. Odsyłam III akt dziś, tam już dwa przepisują. Gdy 
odbiorę, poślę Ci do Stanisławowa, ażebyś jednego dnia przeczytał i odesłał 
.zaraz do Solskie90. Zdaje mi sie, że gdybym była Francuzem i taką silną, 

życiową rzecz napisała, to uzyskałabym majątek i sławę olbrzymią. U nas 
spastwią się nade mną, a zarobię parę centów. Heller chce wystawić zaraz. 
Awantura o Wojnowską . Ja koniecznie ją żądam, a on się wymawia, że 

·!Jdy raz ją nie wziął, to będzie upokarzające dla niego prosić ją. Zdaje 
się jednak, że ustąpi. Namówię go, aby wysłał „Dulską" na prowincję. 

:12 

Wchodzi 8 (7!) kobiet - Wojnowska, Czaplińska, Ordon-Sosnowslw, Mich
--now~ka, Zielińska, Jankowska, Gostyńska, i Fiszer, i W'Jstrowski „ . 

.„jestem wyc.zerpana do szczętu pisaniem. Odpoczynku mieć nie mogę, 
oo tantiemy z „DulsViej" pobrane w Krakowie i 100 fl. we Lwowie. A iu 

płać mieszkanie i 3 osoby w domu! W·ięc zaraz jutro zabieram się do pi
sania „Córki Tuśki", która zacznie wychodzić 15 grudnia w „Kur ierze War
szawskim" i w „Gazecie Krakowskiej" . . „ 

Uńcia 

IR 

swcim gniazdku" - Rys. G d:rit;i Zcpo'skiej 
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Jadwiga Chojnacka 
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ani Dulska dla całego domu « narządziła» świeżą bieliznę . I to 
we wtorek , wbrew zwyczajow i. W domu Dulskich bowiem zmieniano b ie
liznę w niedzielę i czwartki, poszewki i prześcieradła - co dni piętnaście. 

O tym mówiła pani Dulllrn, pychą źle ukrytą: 

- Są takie panie, które co miesiąc nawłóczą pościel i potem zdaje 
:się im, że u nich porządnie ... Juź ja wolę oszczędzić na jedzeniu, a mydła 

n ie żałować . Już taka moja natura! Insza nie będzie! 

Toczyła dokoła wzrokiem grożnym , mówiąc te słowa. Barchanowy 
;granatowy szlafrok w duże szare talary opadał w szerokich fałdach , wzno
:s ząc się wszakże na biodrach. Charakterystyczny węzełek włosów sterczał 

na czubku głowy . Cała postać zionęła dobrym odżywianiem się i gniewem. 
:Ręce były stale zabrudzone na końcach palców. Pani Dulska nie miała 

nigdy czasu wyszorować ich do czysta . Przy tym grzebała ciągle w pie
~ach, w cukrze, czyściła grzebienie, krajała mięso, uczyła kucharkę, jak 
:s ię paproszy zające, oddzielała białka , przygotowywała dla Meli proszki 
i pomadę do włosów , ugładzała sól w solniczkach, próbowała śmietanę, 

liczyła brudy - słowem , palce jej ciągle przelepiały się do czegoś , zabie
Tały coś na siebie, jak te pracowite pszczółki , fruwające wśród kwiatów. 

Insza nie bĘdę! - powtórzyła pani Dulska, czekając na opozycję. 

I"ecz tej nie było. Zbyszko ulotnił się , Mela i H esia siedziały w swym po
ko ju. Felicjan palił cygaro w przedpokoju, bo mu tam było najwygodniej. 

Pani Dulska zatem mówiła w próżnię ... 

Fragment opowiadania z roku 1908. 
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... Dulska potrząsa ręką konającego. 

11' li f ,k; i'f/(l 

-- - Felicjanie! oszalałeś? co robisz? ta jak to.„ 
I nic - tylko już teraz w smudze słońca, co się przez firanki po posadzce 

śc:iele, pada na ziemię Mela - i wyje. 
Kie płacze - wyje. 
Jak szczenię na drodze zgubione. 
A ktoś - nie wiadomo - stróż czy kucharka, szepce: 
- Tak, prawda! 
- Przez księdza!.„ 
Na Dulską biją ognie. 
Bez spowiedzi, bez sakramentów„. Jakiż będzie pogrzeb!„. 
Skandal... 
Cbwyta eter, kamforę, rum. 
-- Felicjan1„. Felicjan„. 
Lecz oto dzwiami ktoś trzasnął. Pokojówka gdzieś leci. Co to? ... gdzie? .. • 
- Kasia po księdza!„. 
Dulska aż sczerniała. 
Lokatorzy się powynoszą. Żeby choć do wieczora, cichcem po nocy. A tu 

tak. źle -- obejrzała się. Surową naganę czyta w oku kucharki i stróża. 

W jednej chwili czuje się silną i panią sytuacji. 
-- Pan tylko omdlał ... -- mówi tonem pewnym siebie. Nie można zapobiec 

nadejściu księdza, lecz ocali po z or y. Oto wie, iż jest teraz kościelna 

ustawa dozwalająca księdzu dawać absolucję i sakramenta jeszcze w kilka
n<l~c:e minut po śmierci, jeżeli chory tego zażąda. 

Imperatywnym gestem odsyła kucharkę do - sznycli. 
-· Proszę chwilę zaczekać z obiadem. Teodor niech idzie do magistratu, 

jak miał iść„. 
I gdy ci dwoje cofają się ku drzwiom, ona, już doskonała komediantka, 

wytffsowana i subtelna, pochyla się nad milczącym trupem. 
-- Co? księdza chcesz? ... ależ dobrze, dobrze, skoro taka twoja wola -

będzie spełniona. Hesia, przygotuj stolik, świece - a żywo. Ojciec chce 
się spowiadać. Sprzeciwiać się nie będziemy. 

16 

W pięć minut później tragiczny dzwonek słychać było wzdłuż muróv;,
Po schodach pnie się ku górze. I oto - w ciemni przedpokoju - lata-. 
renka i biel komży. 

I Dulska u progu. 

Chory stracił przytomność w tej chwili - bełkoce na klęczkach. Ksiądz.. 
zatrzymuje się chroniąc sakrament u piersi . 

C'zy żądał mnie?„. Czy dopominał się o sakramenta? ... 
Dulska patrzy po ziemi. Przytłacza ją ten ksiądz w białej szacie, wy

niosły poseł najwspanialszego aktu, jaki wyznaczony jest w ostatniej chwilL 
ludzkiej egzystencji. 

-- Czy żądał?„. - zapytuje raz jeszcze ksiądz. 
Zmora skandalicznego pogrzebu bez księży, dalej brak na kartkach 

„opatrzony Sakramentami" - przeważa. 

- Tak„. żądał! - odpowiada Dulska zuchwale. I zaraz popiera: 
-·· Wszyscy.~ słyszeli. 
Ksiądz wchodzi do sypialni i każe usunąć zemdloną Melę, która wciąż 

leży na podłodze - teraz już bez szlochu i bez jęku. 
Gdy ksiądz, wyszedł - Dulska krzepi się, od razu, wchodzi w rolę „wdo

wy", która teraz tylko na siebie. liczyć powinna. Krótkim, urywanym głosem 
wydaje rozporządzenia. 

- Hesia - sprzątnąć stolik po księdzu, stróż niech idzie do pana Zbyszka ..• 
Kasia niech wyjmie panowe czarne ubranie z szafy. 

Sięga po eter„. 
-- To schować, może się przydać„. 
Silna jest pani Dulska. 
Nie poddaje się. 

Z drzwi kuchennych wychyla się głowa kucharki. 
- Proszę wielmożnej pani, co z obiadem? 
Dulska się namyśla. 
- Jeszcze trzeba poczekać ze sznyclami. Pana się najpierw ubierze, be> 

później zastygnie. Potem będzie się jadło. 
Kucharka wzdycha. 
-·Tak! tak!. .. 
i Dulska także wzdycha. 
- Niech kucharka tu przyjdzie i przyniesie . ciepłej wody„. 

Fragment opowiadania z r. 191L 
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