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Do Marii SZELIGI 
(fragment) 

(Kraków, lato 1889) 

(.„) Nie mam nikogo na świecie, jestem sama, bo rodzina mnie nie zna 
- z mężem się rozwiodłam, dzieci mi umarły. Pomyśl tylko: młoda, 

z głową palącą się jak pochodnia, z sercem gorącym, z urodą niecodzienną 
- sama, sama! bez celu w życiu - bez serca, do którego przytulić 

się choćby chwilę jedną, bez opieki, bez oparcia! A dokoła mnie 
świat podły, nikczemny - ci „nasi", którzy kobietę idącą samą przez 
życie otruć by chcieli, błotem obrzucić, znieważyć, zbezcześcić, a potem 
kamieniami obrzucić. Proces ze Świętochowskim złamał mnie i zgnębił. 

Kobietą jestem przede wszystkim i to szarpanie mego nazwiska po są

dach boli mnie do dziś i wstydem przejmuje. Jakaś straszna, piekielna 
furia opanowała serca tych ludzi. Kaśkę Kariatydę - wiesz, jak przy
jęli, a mnie samą, gdy występowałam na scenie, pomimo entuzjazmu pu
bliczności, jakże prasa przyjęła? Pan Zalewski, z powodów obrażonej 

miłości własnej mężczyzny, dla którego kobieta zhańbić się nie chce, 
nazwał mnie „jejmością szastającą się po scenie i robiącą na widzu 
wstrętne wrażenie". Pan Bogusławski kazał mi grać role starych panien!! 
Pani tak samo znasz lepiej ode mnie tych nikczemnych wyzyskiwaczy 
ciała i pracy kobiety. I nic ich przeciw mnie rozbroić nie zdoła - ta
lent mój w wściekłość ich wprowadza, zmysł obserwacyjny przywodzi 
im na myśl ich błędy i głupotę; uroda moja, zamiast mi dopomagać, 

szkodzi, chęć do pracy - ośmiesza. Stanęli przede mną zwartym murem 
i - patrzą ironicznie, kiedy w przepaść runę. I mamże Ci wyznać 

wszystko? ja znienawidziłam kraj mój- i ludzi w nim żyjących! Nie -
- ziemię, nie - niebo nasze, ale ich, tych śmiesznych, głupich, bez
czelnych/ 

I oto plan mój, usnuty podczas długich nocnych rozmyślań. W ciągu 

dwóch miesięcy mogę ocalić okruchy posagu skradzionego mi przez 
człowieka, który był moim mężem. Mogę mieć do 500 rubli i przez 
dwa lata po 60 rubli miesięcznie. Z tym przyjechać chcę do Paryża 

i rozpocząć studia, po czym wstąpić na scenę. Francuski język posiadam 
bardzo dobrze - powiem Pani na próbę, że tłymaczę Teofila Gautier 
bez słownika. Wymowa jest nieskażona - naturalnie, dziś mi brak 
prawdziwego akcentu, ale mam szaloną ochotę i zdolność lingwinistyczną, 
w rok będę mówiła jak rodowita Francuzka. Czytam prawie ciągle 

francuskie dzieła i przez to nie zapominam języka, bo nie mam z kim 
w otoczeniu moim mówić po francusku. Spójrz Pani na moją f.otografię, 

oblicz sumę mej inteligencji i talentów, przedstaw sobie, że głos mój 
jest może tym, co mi zjednywa najwięcej sympatii w słuchaczach, i 

powiedz teraz - co miała Modrzejewska, idąc na scenę angielską: 

czterdzieści lat, zupełną nieznajomość najtrudniejszego języka pod słoń

cem. Ale silna wola była w niej wielka. Tę silną wolę ja mam, chcę 

Ją mieć. Praca mnie nie przeraża. A zresztą wszak nie palę mostów 
za sobą. W każdej chwili powrócić mogę do mej ojczyzny(!). gdzie 
mnie tak ... kochają! ( ... ) 

Do Adama WIŚLlCKIEGO 

(Kraków, 8.IV.1889) 

Co Ci o Krakowie napiszę? 

Życie tu idiotyczne okropnie. Ludzie chodzą po rynku jak bydło, 

mężczyźni zaczepiają kobiety, muzyka gra, księża romansują z Il)ężat

kami, a potem pła.cą za to mężom. Mną się zajmują bardzo i bardzo 
niegodziwie. Każden mój krok komentują, dokuczają mi, robią potworne 
plotki .. 

Jezuici przysłali mi. .. zcwroszenie na nabożeństwa i misyjne książeczki. 
w· dodatku dop 1::,ścili się wielkiego względem mnie brudu. Rzecz cała 

wyświecona będzie - oprze się to o Dunajewskiego i tutejszą policję. 

W tym samym roku Stefan Zeromski pisze w swych „Dziennikach": 

„( ... ) Współczesna arystokracja polska ma swoją tradycję zarówno jak 
współczesna demokracja polska. Gdyby dwu przedstawicieli tych kie
runków postawić razem i kazać im wytłumaczyć sobie nawzajem, co 
znaczy wyraz t r a dy c j a, w przeciągu dwu minut odwróciliby się do 
siebie plecami. Pamiętanie o wszelkich stosunkach, jakie łączyły sferę 

arystokratyczną przeważnie w bieżącym stuleciu, o koligacjach, zamąż

rójściach, ożenieniach, kuzynostwach nawet z arystokracją moskiewską, 

pruską, austriacką itd. Wszystko ·to w kupę wzięte zowie się tradycją 

naszą, polską, świętą i nietykalną. A my? - Kościuszko, Zawisza, Ko
narski, Levittoux, Mickie,wicz, dymy pożarów, obroże, kajdany, cytadela. 

Ale myliłby się kto by sądził, że winą tych ludzi jest kontusz, 
duma magnacka. Małe by to winy były. Winą ich - salon. Salon ich 
zjadł, salon im rozum wyjadł i jest przyczyną ich nieszczęścia. W 93 roku 
zdradzili kraj dla „złotej wolności", w 31 - dla „honoru", w 63 - dla 
pieniędzy, a dziś - dla salonu. Idą z postępem czasu. Chodzi im o 
herb i dziś i to jedna ich cecha polska. Tak a jedyna cecha, ale herb 
im tylko jest potrzebny do lśnienia czasami; druga cecha - ta, że nasz 
polski chleb jedzą. A poza tym padalce są, padalce gorsze od kosmo
politów, od internacjonalistów, bo nie mają żadnej idei, prócz idei „być 



w salonie dobrze". W szys lko, czym Francuzi gardzą w burżua, pos iada 
polski pan i polska pani w zupełności i jeszcze posiadają - t radycją („.) 

Jakby się było wśród obcych , wśród cudzoziemców„. Wygnańcy na 
cudzej ziemi pewno się schodzą dziś, aby w spóinie pogadać o u kocha
nym kraju, a w tym kraj u , w tym ub óstwianym kraju - j akże pusto, 
jakie serca wystyg łe, jakie uczu cia nisk ie, jakże ludzie n ic warci." 

Z lislów do Stanisława JANOW SKIEGO 
(Lwów , 30.X.1 906) w torek 

( .. . ) Zabrałam się do pisania sztuki i mam kilka scen. Muszę skończyć 

na 15-ty („.) bo Heller mi napisał, że da mi 100 guld, jak mieć będzie 
sztukę w ręku. Temat - P a n i Du 1 ska („ .) 

(Lw ów, 4.Xl.1 906) niedziela 

(„ .) Napisa łam I ak l i w lej chwili go odnoszę. Jutro zabiorę się 

do drugiego. J es tem w w enie i aż się trzęsę ze złości, gdy mi kto 
przeszkadza. Wieczorem czyta łam Rycht [erowi] i Godziem[bie - W y
sockiemu]. Są zachwyceni. W szyscy mówią, że to będz i e jeden ryk 
w tealrze i że aktorzy nie będą mogli mówić („.). 

(Lwów, 30.X. 1906) wlorek 

(„. ) Jestem tak zapracowana Dulską, że ledwo żyj ę („.) Jutro kończę 
sz tu kę. Nie wiem, jaka jest, ale zdaje się dobra . Pisałam jednym tchem. 

Do Jana LORENTOWICZA 
(Lwów, 1.1.1 907) 

Pisałam tę sz tukę prawie nieprzytomna z osłabienia, ale pisałam, bo 
chcia łam mieć na kuracj ę. l ona jest moją deską ratunku. Pisz Pan 
o niej przed, pisz po. J est warta . J est dobrze zrobiona. Patrz na nią 

qłębiej, nie przez śmiech ludzi, których bawi seria konceptów. 

(„.) Zwróć uwagę na to, jak gładko się tam spełniaj ą zbrodnie. 
(„. ) Ja zawsze hołdowałam prawdzie życiowej , to jest temu , co życie 

daje --;--- momentom brylantowego piękna i smutnego zła. I nie można 
jednego od drugiego oddzielić („ .) . 

Do Stefana LAURYSIEWICZA 
( Paryż, 30.X.1 89 1) 

(„.) Rzemiosło moje to prosek torium! Bierze s i ę trupa duszę i kraje. 
Dusza drga jak uda żabki. Drgnięcie to się zapisuj e. Potem plebs czyta 
i przegryza makaronem z serem, nie czując , że to spisane z prawdzi
wych krwawych ł ez ! („.) 

Do S tanisława JANOWSKIEGO 

(Lwów, 16.XIl.1906) 

Dziś w nocy telegram nadchodził za telegramem. - Już w dzień 

miałam listy, kartki, że sztuka jest fenomenalna, że rozkupiono bilety 
na dwa spektakle u Grigara, że coś będzie bajecznego. Ale zawsze 
się bałam, bo znasz mnie. Tymczasr m Solski po drugim akcie telegra-
fował: 

„Powodzenie zapewnione - publiczność rozentuzjazmowana - oklaski 
huragan - ogólne zdanie - artyści grają wybornie - wdzięczny Solski!" 

Następnie nadeszło od Prokescha: 

„Sztuka znakomita - powodzenie trwałe zapewnione - winszuję -
- Prokesch". 

Następnie od Feldmanów : 

„Sztuka arcyświetna - entuzjazm - powodzenie trwałe pewne -

-- winszujemy - ściskamy - Feldomanowie". 

Dalej - Konczyński: 

„Hold i zachwyt wyrazy ogólne - winszuję". 

Z daje się, dosyć. 

• 
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• 
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Państwowy Teatr Ziemi Rzeszowskiej 

G. Zapolska - Moralność Pani Dulskiej, reżyseria: Irma Czaykowska, 

scenografia: Zdzisław Koreleski. Premiera: 7 maja 1953 r. 

Od lewej: Stefania Stoińska, Aleksandra Czarnocka-Mianowska. 

ZDANIA RECENZENTÓW . O „MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ" 

..(.„) Kollun? Co to za okaz? Z rodziny ssaków duchowych czy 
chwastów? 

Ani jedno, ani drugie. Kołtun to na pewno typ pośredni. Ani za 
ulupi, ani.· za mądry, ani zbyt wrażliwy, ani zbyt gruboskórny - przede 
wszystkim wygodnie podły, wygodnie wrażliwy, wygodnie sprawiedliwy 
i ludzki. 

Kołtun należy do rodziny mięczaków. Nosi jak ślimak ze sobą skorupę 
przesądów, głupotki, chciwość, bezczelność - ma serce nie o dwóch, 
ale o trzech komórkach, z których trzecia reguluje wszelką uczuciowość; 
ma nadto rozwinięty niesłychanie bujnie nerw egoizmu lichwiarska 
cia.snego i tchórzliwego. („.)" 

Tadeusz Konczyński „Myśl polska", 1907 nr 2 

..(.„) Efekty jaskrawe, brutalnoś ć rzucana z olbrzymim talentem, robota 
sceniczna wyborna, ideologia łatwa i sceptyczna, taka właśnie, · po której 
każdy pan radca Dulski powie: „Psiakrew, choćmy teraz na porządną 

kolację. („.)" • 

Jan Lorentowicz „Ludzkość", 1907 nr 14 

..(.„) Ze wszech miar godną, ale - stryczka „familię" Dulskich należy 
zaprezentować: „Szubrawcy jeszcze nie z kryminału". I nigdy z nim 
w styczność .nie wejdą. Owszem! gdzieś i kiedyś jakiś Dulski dostanie 
może rzymski order na żywot cnotliwy, bo familia Dulskich ma nie
zrównaną metodę: robić świństwa, byle o nich nikt nie wiedział; 

może kraść, byle nie złapano; może żyć w błocie, byle żaden reporter 
tego nie dojrzał. 

l11enażeria Dulskich jest okazem znamienitym, wyginie z braku po
wietrza i z powodu niedożywiania się. Jeszcze jedno pokolenie, jeszcze 
dwa, potem z wilgoci brudnej kamienicy wyrośnie jakiś nowy gatunek 
grzyba. Kołtuństwo jest chore na długowieczność". 

Kornel Makuszyński; „Słowo Polskie", 1907 nr 29 

„Grożna, władcza samica, smutny wyłysiały samiec, młody szczeniak 
i małe sparszywiałe potomstwo śmieszy nas i przeraża. Patrząc na klatkę 
sceny z najwyższym smutkiem wspominamy biedne małpy, które spaliły 

.się w drewnianej magistrackiej budzie. To palić, to niszczyć i zalewać 

naftą! Nie pocieszajmy się, że Dulscy wymarli, nie pocieszajmy się, że 



komedia historyczna - Dulska jest dziś . taka sama jak wczoraj, a z 
mieszkań od frontu czy oficyny, z pięciopokojowych lokali naszych 
kamienic i dziś bije swąd dulskiej moralności i wąskim pasemkiem 
przenika do atmosfery, którą oddycha miasto. 

Dulscy nie pracują, śmierdzą gdzieś w jakichś urzędach, a żyją z ka
mienicy. Dulska niby to robi coś, niby jest zajęta, zalatana, wstaje o 
świcie, wiecznie się krząta, ale to jej własna osobista przyjemność 

sportowa, a utrapienie całego domu. To sadysta przy władzy. Ten 
grożny babsztyl, cerber cuchnącego domowego ogniska, jest wrogiem 
nie mniejszym od lasecznika tyfusu". 

Antoni Słonimski; „Wiadomości literackie", 1928 r. nr 3 

„(„.) Zapolska jest dobrą obserwatorką życia, ale jej naturalizm wynika 
głównie z żądzy kompromitowania ludzi, jest trochę paszkwilizmem. 
Drugim, jeszcze głębszym żródłem jej natchnienia w Moralności pani 
Dulskiej była nienawiść kobiety, która miała życie dosyć awanturnicze 
i urozmaicone, do tzw. kobiety porządnej i prowadzącej życie uregulowane. 

(„.) Zapewne jedna taka „pani starsza" dala się ostro we znaki 
autorce, i w odwet za to została w formie dramatycznej wyszturkana 
i opluta." 

Stanisław Irzykowski; „Robotnik",. 1928 r. nr 6-8 

„(„.) Dulska to nieśmiertelny symbol. Ale pod warunkiem, że teatr 
podzieli tę nienawiść autorki. Tą pasją sztuka jest napisana, tą pasją 

żyje na scenie; inaczej lepiej pani Dulskiej nie ruszać. Musi ona być 
tym kalibanem w barchanowej spódnicy, musi się dom trząść od jej 
krzyku, mu~i mieć jakąś bestialską siłę, która dominuje, włada, rządzi, 

tryumfuje„. Bo inaczej co? Zostałaby zaharowana kobiecina, żona cymbała, 
matka wałkonia, która . pierwsza wstaje, ostatnia się kładzie, o wszyst
kim myśli (głupio), za wszystkich robi (żle). trzyma cały dom w kupie. („.)" 

Tadeusz Zeleński (Boy); „JKC", 1934 r. nr 262 

„(„.) Wszystko jest »dulskie« w tym świecie, nawet - a może przede 
wszystkim - »bunt« Zbyszka i »nadziemskie« uniesienie Meli przecho
dzącej po prostu kryzys wieku przełomowego; zarażona dulszczyzną 

jest również zawiedziona przez Zbyszka służąca Hanka, która ostatecznie 
decyduje się sprzedać swoją cnotę za wysoką cenę tysiąca koron. (.„)" 

Stanisław Zbrucz; „Kuźnica", 1949 r. 

„(„.) Zapolska nienawidziła kołtuna - który jej stale zatruwał życie. 
Ale kogóż mu przeciwstawiała? - innych kołtunów, tyle że udrapo
wanych w naiwne rezonerstwo i fałszywą, gadaną postępowość. („.)" 

Jaszcz; „Trybuna Ludu", 1956 r. nr 77 

„(.„) Dziś widać coraz wyrazme], że w komedii polskiej tylko Zapolska 
stanąć może obok Fredry, a Moralność pani Dulskiej jest Zemstą epoki 
mieszczańskiej. Napisana w kilka lat po Weselu, jest po części świa
domą czy nieświadomą polemiką artystyczną z solidaryzmem społecznym 
szlachetnych chłopomanów, po części zaś rozwinięciem tego, co u Wys
piańskiego było gryzącą satyrą, wyśmianiem tych pryskających jak 

bańki mydlane złudzeń. 

W Moralności pani Dulskiej już się nikt narodowo nie bałamuci, 
wszyscy wiedzą, że owo bronowickie wesele Tetmajerów i Rydlów to 

tylko »malowany fałsz, obrazki«. („.)" 

Roman Szydłowski; „Trybuna Ludu", 1962 r. nr 80 

„(„.) Myślę, że złudzeni pozorami zanadto w1ązemy pisarstwo Zapol
skiej z problemami »satyry obyczajowej«. Dulska to etiuda na temat 
antypatyczności. „Młode to, a już niemożliwe, choć chwilami coś w 
głębi żrenic się przewija" - pisze o Zbyszku w didaskaliach Zapolska. 
Erotomania dla »sportu« jest rezultatem nienasycenia duchowego. Nie
nawiść do samego siebie i środowiska nie stworzy zeń buntownika. 
Zdolności muzyczne nie pozwolą zwalczyć lenistwa. 

(Mela) - to jedna z tych postaci, w których strindbergowskie teorie 
bezlitosnej walki o istnienie znajdują najciekawszy odpowiednik. Wy
gląda, jakby Zapolska pokazując Melę podświadomie walczyła przeciw 
fenomenowi wdzięku, jaki objawiają niektóre postacie. Posądza Melę, 
że się »skrada« ponieważ nie umie »iść przebojem«. Dobroć Meli byłaby 

więc jej słabością? 

(Lokatorka) - ta jedna rola nie jest w pełni udana. Może należałoby 
„domieszać nieco żółci" do tej kwintesencji pokrzywdzenia i godności. 
N a dać słowom Lokatorki więcej złośliwości, perfidii, prowokatorstwa? 
W każdym razie to wyważanie spraw »międzyludzkich« by użyć okre„ 
ślenia Gombrowiczowskiego, tych sfer wzajemnego ciążenia i odpychania, 
sympatii i antypatii, rozumienia i nierozumienia, może na pewno pasjo
nować człowieka teatru, reżysera, aktora i widza". 

Wojciech Natanson; „Teatr" 1962 .r. nr 10 



Aulorem Zwyczajów towarzys
kich był Zygmunt Sarnecki. 
A oto kilka wyjątków z tego 
podręcznika dobrego wycho
wania: 

„(„.) Gość zjawiający się po 
szóstej wygląda na człowieka. 

który praganie aby go zapro
szono na obiad". 

.,(.„) Na śniadanie (około po
łudnia) mężczyźni przychodzą 

w surdutach, pani domu może 
być w rannym szlafroczku ... " 
Ostrzeżenie: nie wieszać por
tretów familijnych w pokoju 
jadalnym. 

„(„.) W jadalni mogą wisieć 
tylko obrazy przedstawiające 

owoce, kwiaty i tak zwaną =-"~"·="-='·~" 

martwą naturę". 

ZAJ 
Z'lSKIE 

,,(„.) do lat 18-tu panienka chwilami tylko ukazać się w salonie może. 
(„.) panna do lat dwudziestu jeden zawsze idzie przed rodzicami, 

gdyż ci powinni mieć na nią zawsze nieustanne baczenie („.)" 

„{„.) Narzeczony przed codzienną wizytą u narzeczonej obowiązany 
jest przesłać bukiet. Kolor kwiatów w tym bukieci.e zmieniać się po
winien codziennie, zaczyna się od białych i stopniowo dodaje się ró
żowe, tak iż w wigilię ślubu ostatni bukiet jesl zwykle zupełnie 
czerwony („.)" 

„(„.) Im bardziej zbliża się dzień ślubu, tym poufalsze może być 
zachowanie się narzeczonych, matka może ich opuszczać, na jakiś czas, 
drzwi jednak do salonu powinny być zawsze otwarte, lak aby co chwila 
była w możności wejść niespodzianie." 

„{„.) Strzec się potrzeba obmawiania: przedmiotem konwersacji może 
być piękność balu, uprzejmość i godność gospodarzy, elegancje toalet 
i gorąco„." 

„{„.) Spełnianie obowiązków miłosierdzia wedle ewangelicznych prze
pisów stokroć łatwiejsze jest na wsi niż w mieście. Mile słówko, grzecz
ność, uprzejmość nieraz przyjemniejszymi są włościanom naszym aniżeli 
podarki lub pieniężne datki. Chłop bowiem polski nie ma wielkich po
trzeb„." 

\ 

Boy (Tadeusz Żeleński) O KRAKOWIE 

PSYCHOLOGIA 

Spędziłem młodość w epoce, w której życie codzienne było bardzo 
skomplikowane. I szalenie wstydliwe. Kiedy ktoś był z wizytą, a zachciało 
mu się siusiu! („.) sytuacja była bez wyjścia. Gość wolałby się pod 
ziemię zapaść niż spytać się, jak i gdzie. Zapytać pokojówki też nie
podobne bez zwrócenia uwagi, zresztą („.) pokojówka uda się do pani 
domu zawiadującej kluczem od sanktuarium, położonego w drugim koiicu 
podwórza. A świeca, a zapałki? („.) raczej umrzeć. Wyjść, uciec, to była 
jedyna droga; też niełatwa: trzeba się było żegnać, wytrzymać długie 

certowanie: „Ależ nie puścimy, zaraz będzie kolacja." Aby się wydostać, 

gość, który się robił naprzemian czerwony i blady („.) przybierał postać 

Hamleta, który ma ataki niewiary w ludzi; rzucał półsłówka z sardo
nicznym grymasem, wreszcie ku zdumieniu obecnych wypadał nagle. 

Zaczynała się rozmowa o jego charakterze: 
- To bardzo oryginal!JY człowiek. 
- Tak niezwykły; ma w sobie jakieś pęknięcie; to 1\atura, która szuka 

czegoś, męczy się„." 1932. 

KARNAWAŁ 

Stanowczo, mimo wszystko, co można by zarzucić naszej epoce, ludzie 
żyją dziś dorzeczniej. Nawet taniec odzyskał swą godność i sens, gdy 
przedtem bywał rajfurem małżeńskim. („.) Gdy przypomnę sobie dawną 
salę balową o siódmej rano - straszliwy rząd matek, dogorywających 

pod ścianą, ale jeszcze ścigających nienawistnym wzrokiem krzywdzi
cielki swoich nie dotańczonych córek i schrypłego wodzireja z błędnym 
wzrokiem, obwieszonego papierowymi orderami, i owo pospolite ru
szenie pociesznych mazurzystów, którzy za godzinę pójdą wpół przez 
sen, z cieżką głową sądzić, operować, leczyć, wykładać, egzaminować -
muszę stwierdzić, że to był prawdziwy „szał taiica". Nawet nie szał, 

ale w ściek 1 i z n a tańca, przeciw której dzisiejszy dansing jest 
błogosławioną szczepionką. 1933. 



GABRIELA ZAPOLSKA (prawdziwe nazwisko Pio
trowska; używała także pseudonimu Józef Maskoff 
urodziła się 30.III.1857 r. w Podhajcach na Wołaniu 
w rodzinie ziemiańskiej. W 1879 r. debiutuje w 
Vłarszawie jako aktorka, początkowo w teatrzykach 
amatorskich, by wreszcie w 1882 r. zaangażować się 
de krakowskiego teatru Stanisława Koźmiana. Na
&tępnie Zapolska odbywa szereg turnee po kraju 
(Krynica, Poznań, Lwów, Łqdź), a także za granicą 
(m.in. Petersburg). Wiele przychylnych recenzji u
zyskała rolami: Nory - Ibsena i w swych sztukach 
jak: Żabusia, Małka Szwarcenkopf, Kaśka Kariaty
da. W 1892 r. zostaje zaangażowana w Paryżu do 
Theatre Libre Antoine'a. 

Jako pisarka debiutuje nowelami (1875), lecz bardzo 
szybko poświęciła swe pióro teatrowi. Do najznako
mitszych dramatów zaliczyć należy: Kaśkę Karia
tydę (1895), Żabusię (1897), Moralność pani Dulskiej 
(1906), Ich czworo (1907), Skiz (1908), Pannę Mali
czewską (1910). Obok komedii naturalistycznej Za
polska zajmuje się również powieścią i publicystyką 
(m.in. korespondencje z Paryża dla czasopism war
szawskich). Uważana jest za najpłodniejszą autorkę 
w literaturze światowej. 

Zmarła we Lwowie 17.XII.1921 r. 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: 
Jerzy Dobrzyniecki 

KONTROLA TEKSTU: 
Romualda Winter 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 
Henryk Kopyciński 

KIER. PRAC. KRA WIECKICH: 
Zofia Kraczkowska 
Tomasz Szczurek 

PRACE STOLARSKIE: 
Józef Noworól 

PRACE MALARSKIE: 
Krystyna Niebudek 

PRACE MODELARSKIE: 
Władysława Majewska 

GŁÓWNY REKWIZYTOR: 
Maria Jarka 

OSWIETLENIE: 
Roman Kapturkiewicz 

BRYGADIER SCENY: 
Mieczysław Bułaś 
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