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GABRIELA 
ZAPOLSKA 
o • scenie 

Cotaz częściej można spotkać się z zarzutami, 
iż scena przestaje być scenicznym widowiskiem -
widownią pogody i realnego życia - a coraI bar· 
dziej 1ozprzestrzenia się na niej to, co jest dru
gim światem, to, w co się zagłębiać coraz więcej 
chcemy, to coś wewnętrznego, ktćre się coraz 
więcej zewnętrznym naszym życiem staje. 

Ludzie przychodzący do teatru dla spektaklu, 
dla Nidowiska, gniewają się na ciche, snujące 
się poza kinkietami zagadnienia, pragnąc już 
przyjść do konkluzji jaskrawo podanych, w formie 
najłatwiejszej i najprzystępniejszej. Dość „moder
nizmu I" - wołają niejedni. Jakie to czcze słowa I 
Jakże moie ustać to, co płynie jak fala ł Raczej 
powstrzymać odpływ morza, potok słońca, zarys 

tęczy. Nie moda wytwarza w nas potrzebę cichej 
kł>ntemplacji i wniknięcia w nas samych - to jest 
potrzeba nac;zej duszy, ten rodzaj ciekawości nie· 
:;i:iokojnej i dl'ęcitącej, jaka nami szarpie. 

Chcemy dotrzeć do źródła - nie unikamy nie
znanego - przeciwnie, stajemy z nim oko w oko, 
zdobywając się na tyle odwagi, ie pragniemy 
już ... dowiedzieć się. W tych tajemniczych świa· 
tach przyczyn zaczynamy czuć się bardziej swoj
zko niż w jaskrawości drobiazgów i rzeczy hałaśli
wyci1. Tragiczność nieświadomości ciągnie nas 
jak dno otchłani. Czepiamy się krawędzi i spoglą· 
damy na dno. Odosabniamy s!ę wtedy od wpły
wów zewnętrznych i powszednich. Staramy sią 
zbadać przyc:ynę bólu lub zbrodni - docieramy 
do strasznego, zakrytego przed nami początku 
wszechrzeczy - padamy znużeni tą ciągłą walką. 
Znużenie to udzieia się całej naszej istocie. To, c~ 
jaskrawe i hałaśliwe, boli nas i przeraża. Otula
my się w zasłonę nie hipochondrii, lecz w mistycz
ny welon w kontemplacji pogrążonych derwiszów. 
Poprzez fałdy tej tkaniny lek!ciej i subtelnej śledzi
my Piękno, Sztu!cę, jej objawy i ewolucję. Ta mis· 
tyczna zasłona stonowuje nam wrażenia otrzymy· 

I wane i wszystko co dyskretne, ciche i subtelne -
staje się dla nas wybrane. Czy dziwić się temu 
można? Nigdyl Raczej uwielbiać moc ducha tak 
silnie promieniejącego już na zewnątrz, ie każe 
światu, który nos otacza, przybierać jego blask 
· barv.rę. Czy dziwić się należy, ii wolimy być ci
chymi badaczami własnych dusz, niż świadkami 
hałaśli~1ych plotek lub śmiesznych awantur uro
jonych postaci ł 

Jol-kolwiek dusze ludzkie płyną porwane jed
nym prqdem - jednak sq takie, które więcej VIY· 
czulone łatwiej unieść się dają - są znów inne, 
które są oporne i nie reagują na te n prąd ogólny 
od razu. Stqd - nieporozumienia pomięd1y pu
blicznością na przykład teatralną. Gdy jedni lu
bią zagłębiać się w ciszy i badać słowa niedo
mówione - inni oitwczo uśmiechają się na głos 
bębnów, trąb i na pewien skład wyrazów, mają
cych własność sprowadzać u nas skurcze śmie
chu. Skoro jest jeden teotr - i jedna scena, nigdy 
nie będzie pod tym względem zgody. Zawsze po
łowa publiczności wyjdzie niezadowolona. Krytyka 
rozdwojona odmawiać będzie wartości dziełom 

dlatego jedynie, że ci sami aktorzy, grający wode
wil i psychiczne zagadki, osłabiają mimo woli 
wrażenie. 

Jaskrawość pewnych sztuk pozostawia po sobie 
niezatarte na scenie piętno i mimo woli ta scena 
idoje się sztucznie przystrojoną specjalnie a nie
zręc~iiie, dla okazania nam świata wewnętrznych 
dres!c1ów i pytań. Należałoby więc - odosobnić 
pewną część artystów przeznaczając ich do gra
n ia tych sztuk, które się „modernistycznymi" na
zywa. Odosobniwszy, rozpocząć z nimi edukację 
artystyczną odrębną, otoczyć ich atmosferą det;. 
kotnego piękno i wzbudzić w nich miłość dla za
gaditień, które dawniej tyll<o niepokoiły myślicieli 
- a dziś zac:ynają niepokoić i zajmować ogół. 
Gdy artyści odczują autora, uwierzą w jego 
szczorość i sami będą szcxerymi - przekonają 
i widzów, i krytykę. Za granicą, a zwłaszcza w Pa
ryżu toki Teatr l'Oeuvre jest specjalną cieplarnią 
dla sztuk, których treścią są objawy ducha nie 
i:ależqce tylko od materii. Tam wiara płynąca ze 
sceny udziela się widowni. Byłam na przedstawie
niu ldóle Beaubourga, na k~órym drżeli wszyscy 
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jednakowym dreszczem - tym samym tchnieniem 
nieziemskim opłynęła scena podczas przedsta
wienia Axela Viłliers de l'lsle Adama. Dlaczego 
pewna ilość krytyków tak nielitościwie rzuca się 
na cichą świątynię ducha, którą chcą stworzyć 
sobie ci odczuwający ból niemal fizyczny przy 
zetknięciu się z objawami świata zewnętrznego? 
Porozumiejmy się. To nie są objawy szaleńców -
ani chorych dusz. Przeciwnie - to pragnienie zu
pełnego, pełnego samopoznania, to niechęć kro
czenia wśród ciemności i przy~wiecania sobie jas
krawą chwilową lampą uciech banalnych, zbie
ranych ze śmieszności ludzkich. 

To, co się mówi o „ideałach" wtaśnie odnosi 
się bezwarunkowo do owej sceny, dającej nam 
poczuć ol:;ecność naszej duszy. Szablonowy bo
hater nie zadowalnia nas - bohaterem jest ten, 
który nawet wśród małej, zwyczajnej domowej 
tragedii pozna powód swych czynów, pragnień 
i myśli. Zwykła gra wydarzeń zewnętrznych nam 
nie wystarcza i raczej dodatni to objaw, to wmyś
lanie się w scenę, stokroć lepszy, niż patrzenie nc 
nią okiem przeżuwającego zwierzęcia. Scena po
winna być wolna i niczym nie skrępowana, chyba 

estetycznymi względami. Jeżeli jednak na chwilę 
z desek T abarina zmienia się na wnętrze, w któ· 
rym rozgrywają :;ię te pierwociny poznania 
„mglistoświetlanych" tajemnic, to l:a złe brać tego 
nie tr:r.eba. Należy żyć i pozwolić żyć I Jedni żyją 
zewnętrznością, drudzy chcą kwitnąć całą gałę
zią „gdy godzina nadejdzie". Powłarzam jednak 
- na jednej scenie, jednymi artystami dziać się 
to nie może. Wiary bowiem nie będ zie - a gcl; 
wiary nie ma, scena pozostanie zawsze tym, czym 
jest niestety do tej chwili. 
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INFORMACJA 
BIBLIOGRAFICZNA 

WYDANIA 
MORALNOŚCI 
PANI DULSKIEJ 

Istnieją dwie najbardziej poprawne edycje 
„Moralności pani Dulskiej" w „Bibliotece Szkol· 
nej" Państwowego Instytutu Wydawniczgo oraz 
w „Bibliotece Narodowej". W „Bibliotece Szkol
nej" „Moralność pani Dulskiej" miała już kilka· 
naście wydań, ostatnie ukazało się w 1974 r. 
Wydania te są poprzedz~ne „Kroniką życia 
i twórczości Gabrieli Zapolskiej" opracowaną 
przez Jana Józefa Lipskiego i „Słowem wstępnym" 
Jana Zygmunta Jakubowskiego, oraz opatrzone 
szkicem Jadwigi Czachowskiej z dziejów „Moral
ności pani Dulskiej". 

W „Bibliotece Narodowej" ukazały się dotych
czas dwa wydania „Moralności pani Dulskiej" 
w 1966 i 1972 r. Są one poprzedzone obszernym 
wstępem Tomasza Weissa, zawierającym nie tylko 
analizę samego dramatu, ale i ogólną charakte
rystykę całej twórczości Zapolskiej. 



" 

~ 

WYBORY DZIEŁ 
I WYDANIA ZBIOROWE 
G. ZAPOLSKIEJ 

Po roku 1945 ukaioły się następujące ważniej
sie wydania utworów Gabrieli Zapolskiej: 

1. Pisma wybrano. Pod redakcją Jana Zygmun· 
ta Jakubowskiego. T. 1-4 Worsiawa 1950. Edycja 
ta o bejmuje c1tery dramaty: „labusia", „Moral
ność ,„an i Duls!<iej" (te~.;t według wydania „lek
tora"), „Ich c~woro" i „Panna Małiciewska", 
dwie powieści: „Kaśka Kariatyda" i „Sezonowa 
miło~ć" oraz wybór opowiadai1 . 

2. Dzieła wybrane. Wybór i redakcja : Jerzy 
Skórnicki i Tomc;sz Weiss. T. 1-16. Kraków 1957-
- 58. Edycja to obcjmlije osiem powieści : „K:iśka 
Kariatyda", „Przedpie:Cle", „Janka", „Fin-de
·siec!e'ist!:a", „Zaswmi las", „Sazonowa miłość", 
„Córka Tuśki", „O ciym się nawet myśleć nie 
chce", trzy tomy opowiadań, czternaście drama~ 

, ... .ł.:dill!!iił!''!.:~<"""I 

tów: „Kośka Kariatydo", „Żabusia", Mołka 
Szwarcenkopf", „ Tamten", „Jojne Firułkes", 
„W Dqbrowio G órniczej", „Tresowane dusi e", 
„Mqżczyzno", „Jesiennym wieciorem", Moralność 
pani Dulskiej "(tekst według pierwodruku z 1907 
roku), „Ich CLWoro", „Skiz", „Panna Moliczew
ska", „Kobieto bei skazy", oraz wybór recenzji 
teatralnych. Ostatni tom został opatrzony obsier· 
nym szkicem monograficznym Tomasza Weiss:J 
„O twórczości Gabrieli Zai:olskiej". 

3. Diieła wybrane. Pod redakcją Ewy Korz..::· 
niewskiej. T. 1: Publicystyko. Oprccowołf: Jadwiga 
Czechowska i Ewa Korzeniewska. Część 1-2. 
Wrocław 195S. T. 2: Publ:cystyka. Cięść 3. O pra
cowała Jadwiga C1acliowsko. Wrocław 1962. 

4. Dramaty. Opracowało Anna Raszewska. 
Wstr,p napisał Zbigniew Raszewski. T. 1: „Ma· 
ł a::;1ko", „Kaśk•.l leoriotyda", „żabusio", „Mał!<a 
S1wmce'lkopf", Jojne firuł!ces" , Wrocław - WrF
uawa 1%0. T. 2: „Tamten", W Dqbrowie Górni
czej", „Sybir", „Car jedzie", „Jesiennym wiec:to
re;':l", „Za.;zumi las". 'ł/roc!aw - Warszawa -
KrCikćw 1961. - Jest to początek zoprojektowoii-:lj 
n:s cztery tomy krytycznej edycji dwudziestu naj-
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ważniejsiych dramatów Zapolskiej. Wydane tomy 
zostały poprzedzone obszernymi rozprawami Zbi
gniewa Rasi ewskiego: „Zapolska - pisarka 
teatralna (w latach 1883-1898") i „Zapolska pi
sarka teatralna (w lata ch 1898-1904"). Dalsze 
dwa tomy, w których m. in. znajdzie się „Moral
ność pani Dulskiej", dotychczas niestety się nie 
ukazały. 

5. Listy Gabrieli Zapolskiej. Zebrała Stefania 
Linowsl<a. T. 1- 2. Warsrawa 1970. 
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Lwów, 30.X.1906 r. 

DO St. JANOWSKIEGO 

Kochany Stasiu! 
Dostawszy ten list wyślij mi natychmiast osy-

~ 
gnotę no drzewo, która musi być u ciebie. Inaczej 
nie chcq nnm dać drzewo. Muszę kupować po 
80 cent w sklepiku i to mnie rujnuje. 
Jestem iesz:::ze bardzo osłabiona. Ból piersi mam 
ciągle i chodzę złamano we dwoje. Fenerst (ein) 
mówi, że to zrosty płucne i on nic no to nie po
radzi. Ciężko mi bardzo. Zabrałam się do pisonio 
sztuki („Moralność pani Dulskiej") i mam kilka 
scen. Muszę skończyć na 15-ty („.) bo Heller mi 
napisał - że da mi 100 gu/d, jak mieć będzie 
sztukę w ręku. Temat - Pani Dulska („.) Fenerst 
(ein) ze względu na płuca zakazał mi się nie ką
pać zupełnie, oż do jakiejś poprawy. Mam coie 
płuca 1 plecy oblepione plastrami, co mnie nie
wypowiedzianie męczy i denerwuje. 

f8iU.ioliU1111i El: t'f. t"'-W~~_,?fiit,--: 

(„.) Kończę pisać i całuję Cię serdecznie. Kufe
rek pewnie już masz, bo go wziql Klimontowicz. Co 
malujesz? Może u Kleinów zaczriesz jaki większy 
obraz? Bój się Boga, namaluj jaki ładny obrazi 
U Jaworskich może? 

Twoja przywiązana żona 
Lunia 

Ił 

Lwów, 2.Xł.1906 '· 

DO St. JANOWSKIEGO 

Kochany Uńciu! 
(„.) Piszę ołówkiem, bo mam rękę spracowaną 

od pisania sztuki. Ciężko i tępo mi idzie. Dziś 
w nocy obudziłam się nagle i dostałam wymio
tów. Fenerst (ein) powiedział mi, że jeszcze jestem 
chora - i że o tym nie ma mowy, iż jest już do
brze. Chodzę do niego co dzień pilnie i elektry
zuję się. 

(„.) Całuję Cię serdecznie, maluj, a ja będę pi
sać. Gdy przepiszę aktami, to Ci poślę do Sta
nisł( awowa). Wczoraj czytałam pół aktu Ogińskiej 
i Wysockiemu. Zaśmiewa// się i powiedzie/i, ie 
doskonale, znakomite. 

Całuję Cię 

Twoja żona 
Uńcia 

I 
I 



Lwów, 4.Xl .1906 •. 

DO St. JANOWSKIEGO 

Kochany Stasiu! 
Ekspres Twój nadszedł późno wieczorem. 
(„.) Ja takie pamiętam, ie to rocznica naszego 
ślubu, ale„. szkodo pieniędzy. 
Tok ich mało mamy. ( ... ) 
Napisałem I akt i w tej chwili go odnoszę. Jutro 
zabiorę się do drugiego. Jestem w wannie i aż 
trzęsę się ze złości, gdy mi kto przeszkadza. Wie
czorem czytałam Rycht(erowi) i GodLiem(bie-Wy-

sockiemu) sq zachwyceni. Wszyscy mówią, ie to 
będzie jeden ryk w teatrze i że aktorzy nie będą 
mogli mówić. D1iś 10niosę Hellerowi I akt i każę 
prLepi5ywoć. 

( .. ) Ko/1czq więc całując Cię serdecznie. 

Twoja 
Uńcia 

Lwów, 13.Xl.1906 r. 

DO St. JANOWSKIEGO 

Kochany Stasiu! 
Jestem tak zapracowana „Dulska", że ledwo 

żyję. Piszę kilka słów. Dziękuję za list. Ju tro 
kończę sztukę. Nie wiem, jako jest, ale zdaje się 
dobro. Pisałam jednym tchem. 
(.„) Tu poro okropna, deszcz, wicher straszny szar
pie nocą oknami. Każę okna opatrzyć, jak skoń
czę „Dulską". Więcej nie mogę pisać. bo z rąk 
mi pióro leci, tok jestem szalenie znużono. 

Całuję Cię, na kaczkę czekamy. 

Twoja przywiązana żona 

Uńcia 



Gabriela Zapolska 

IYORALNOŚĆ PANI DULSKIE.I 

Reżqserla - .IARO.SLAll' KIJ.SZER' .SKI 

.Scenoqra#ia - .IA.NIJ.S.Z T A.RTI" LLO 

Huzqha - KA.Zl!HIER.Z ROZBICKI 

lnaplolent 

Sufler 

- ZBIGNIEW GRABSKI 

- MALGORZATA WIDULIŃISKA 
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Trzecia premiera sezonu 1975/76 1' ii. I\~~' 
Sto dziewięćdziesiąta szósta premiera BTD 
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Gabriela Zapolsha 

lłfORA.LNOŚĆ PA.NI DIJL.SKIE.I 

Pani Dulsha 

Pa•11 fllul shi 

lllela 

Hesia 

Zbqszho 

.luliasiewiczowa 

Hanka 

Lokatorka 

Tadrachowa 

Obsada 

- Barbara Grudzari§ka 

- .lerzq Fitio 

- Hrqstq9a Michel 

- Ewa .Szczeclńsha 

- .larosla111 Huszewsl'i 

- Ewa Nawrocha 

- lłlalqorzata Pereta 

- Kaja Hljowsha 

- lt'ela La,.. 



Lwów, 14.Xl.1906 r. 

DO St. JANOWSKIEGO 
Rano dostałam Twego zająca i kaczkę. Bardzo 

Ci za to dziękuję, bardzo. 
(„.) Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam „Dul
ską". Co jest? nie wiem. Pisałam ją w gorączce 
po prostu. Może to właśnie będzie coś doskona
łego, a może nic nie warte. Odsyłam Ili akt dziś, 
tam już dwa przepisują. Gdy odbiorę, poślę Ci do 
Stanisławowa, ażebyś jednego dnia przeczytał 
i odesłał z a r a z do Solskiego. Zdaje mi się, że 
gdybym była Francuzką i taką silną, życiową rzecz 
napisało, to uzyskałabym majątek i sławę o/brzy-

mią. U nas - spastwią się nade mną o zarobię 
parę centów. 

(„.) Róbże ten portret, a może Bóg da i drugi. 
Ach I jak ciężko! jak ciężko. 

Całuję Cię serdecznie 

Twoja Uńcia 

I 
Lwów, ·18.Xl.1906 r. 

DO St. JANOWSKIEGO 

Kochany Stasiu! 
Piszę do Ciebie ołówkiem. Zrozumiesz, dlaczego 

miała pisać Woźniak(owska), ole piszę ja. Otóż 
przedwczoraj byłam tako senna, że leciałam z nóg 
cały dzień. Wczoraj nagle, po obiedzie zaraz, do
stałam strasznego ataku. Coś takiego nie miałam 
jeszcze nigdy. Odebrało mi mowę, wzrok, słuch, 
mdlałam no rękach Woźniok(owskiej) i zdawało 
się, że zostanę. Nagle o 8.00 zaczął ze mnie wy
chodzić soliter. Gdy go zobaczyłam i poczułam, 
kłęby śliny zaczęły mi się toczyć i straciłam przy
tomność. Jakie miałom boleści, tego opisać nie 
podobna. („.) Do lota męki!// Dwa lata tłuma
czenia n a n o w i u. A Ty mówiłeś - komedio, 
a Jakeles i inne draby - histeria. (.„) Gdy sobie 

·- ··-·,-

przypomnę, jak wtedy, gdy mi oczy w slup szły, Ty 
i pani Ogińska mówiliście: „to wstrętne i udane" 
- ogarnia mnie taki ból, taki żal, toki straszny 
gniew! A Jakeles, który mi palił świecą pięty, który 
krzyczał na mnie jak na wariatkę - Jezus, Moria! 
(„.) polecam się Bogu, bo to ciężkie przejścia, 

rfwoja Unia 
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Lwów, 12.Xll.1906 r. 

DO 
WILHELi\1/\ FELDMANA 

Drogi Panie! 
Pan pisze recenzje w „Noprzodzie" Czy tok? 

A więc do Pana wyciągam moje biedne, schoro
wane ręce i proszę. proszę, weź Pan w opiekę 
moją „Dulską". Pan wie, co oni mi z najlepszą 
rzeczą potrafili zrobić. Pon zna te „mury", które 
umieją stawiać, i kłody rzucone pod nogi. A ja 
sił nie mam! o jo tako jestem chora i w takim 
materialnym ciężkim położeniu! Dwa lata śmier
telnej walki z ukrytą chorobą - sanatoria, profe
sorowie - wyczerpały mnie i zrujnowały. I dziś, 

gdy się pokazało, co mi było, mam organizm zu. 
pe/nie wyczerpany, jestem cieniem siebie i źrq 
mnie tuberkuły. Wiem o wszystkim, nie mam złu
clwri. 

Pisałam „Dulską" ostatkami sił, aby móc zaro
bić sobie na wyjazd do Wioch. Każdy chce choć 
przedłużyć swe istnienie, gdy się nie moie roto
wać zupełnie. Jeżeli więc położą w Krokowie, to 
przepadnie na Warszawę i Lwów, o to 1edyna 
moja desko ratunku. bo nie ma nic, nic! Panu to 
piszę otwarcie, bo znam Pena duszę i wiem, k i m 
Pan jesteś. Nic dla mnie nie zrobiono, ani brać 
literacko, oni żadna scena, której dawałam zara
biać tysiące. Nikt mi ręki nie podał. Chciałam, 
aby „Dulska" poszła równocześnie w trzech tea
trach, oby nie mieli czasu mi ją zagryźć. Solski 
bez mojej wiedzy doje ją nagle w tydzień przed
świąteczny. Niech choć będzie poparta przez pra
sę. Idź pon po egzemplarz. Przeczytaj. Napisz coś 
o niej przed przedstawieniem. Chciałam w tej tra
gifarsie kołtuńskiej dać obraz podłości burżuazyj
nej. Gdy ta dziewczynka no końcu woła: „mnie 
się zdaje, że tu kogoś zamordowali" - to jest to 

właśnie. Zamordowano tu duszę ludzkq. Zwróć 
Pan na to uwagę. Pan to odczytuje. Pan to zrozu
mie. 
Nie mam siły więcej pisać, bo bardzo, bardzo 
jestem zmęczona t chora. 

Wyrazy 
najgorętszej przyjaźni 

Zapolska 

DO St. JANOWSKIEGO 

Kochany Uńciu! 
Dziś w nocy telegram nadchodził za telegra

mem. Już w dzień miałam listy. kartki, że sztuka 
jest fenomena/no, że rozkupiono bilety na dwJ 
spektakle u Gngoro, ie coś będzie bajecznego. 
Ale zawsze się balom, bo znasz mnie. T ymczosem 
Solski po drugim akcie telegrafował: „Powodze
nie zapewnione, pub I iczność rozentuzjazmowana, 
oklaski, huragan. ogólne zdanie, artyści grają wy
bornie, wdzięczny Solski". 

Następnie nadeszła od Prokescha: „Sztuko 
znakomita, powodzenie trwale zapewnione, win
szuję Prokesch". 

Następnie od Feldmanów: „Sztuka arcyświet
na, entuzjazm, powodzenie trwale pewne, winszu
jemy ści:.komy Feldmanowie". 



Dolej Konczyński: „Hołd i zachwyt wyrazy 
ogólne, winszuję/" 

Zdaje się, dosyć. Grają dziś, wtorek, czwartek. 
Następnie w święto. Ucieszyłam się trochę bo 
mnie bardzo smutno, że mi tak ciężko dyszeć I że 
ja tak kaszlę. 

Telegrafowałam do Ciebie, żebyś natychmiast 
wysłał fotografie do „Nowości flustrowanych", 
expres, oby znów jakich bochomazów nie doli. 
Nie wiem, czyś zrozumiał, co znaczy kr ó Ie w -
s k a - to ia na kanapie z Loluńciem, co kande
labr widać, a ja siedzę w y p r o s t o w a n a jak 
królowa. Ta najpiękniejsza, i to smutno. 

Mój dobry Uńciu I przyślij mi kurek. Ja nie mogę 
jeść wołowiny, bo zdaje mi się, że dostanę soli
tera. Wczoraj był Kruszyński i przyjdzie dziś w po
łudnie. 

Wczorai wieczorem było Bogdoń(sko). Powie
działa, że weźmie „Budy", ale pod warunkiem, że 
to już i mój dług umorzony. Powiedziałam jej, że 
to nie może być i musi z Tobą o tym pomówić. 
Sądzę, że ;ej coś jeszcze zrobisz z Kuliczkowa. 

Dałam jej te cyprysy czarne i dwa szkicki, bo mi 
przywiozła śliczny kapelusz. Mój Uńciu, kurki I 
i chleb! A tak koło czwartku poproś Pertakowq, 
niech kupi 3 kilo ryb i zajqco, i wyślij zaraz, bo tu 
ryby po 2 guld kilo, a chciałabym galaretkę, bo 
mi wolno na święta. 

Nie gniewaj się, że Cię nudzę, ale co począć!IJ 
Całuję Uńciego po tysiąc razy. 
Jego. 

Uńcia 
T elegromy posyłam Hellerowi, ale odbieram, 

bo pójdą do Warszawy. 
Tu kurki po 1,20 reńskie, dwadzieścia! i nie mo. 

~ 

Po premierze 
krakowskiej 
telegramy 
do Zapolskiej 

SOLSKI: 
Powo:lzenie zapewnione, publiczność rozentuijo
zmowcma oklaski huragan, ogólne zdanie artyści 
grają wybornie wdzięczny Solski. 

PROKESCH: 
Sztuka znakomita powod:enie trwałe zap8wnione 
winszuję Prokesch. 

FELDMANOWIE: 
Sztuka arcyświetna entuzjazm powodzenie trwałe 
pewne win~zujemy ściskamy Feldmanowie. 

li!' 

I 



Po premierze 
u;arszawskiej 

l{ORWIN
-PIOTROWSKI: 
Premiera „Dulskiej" triumf niebywały entuzjazm 
szalony brawa huragany publiczność wołała b:ez 
końca autorkę, grali wybornie jedno zdanie ar
cydzieło n iebywałe ściskam gorąco winszuję Ka
zimierz. 

DYREKCJA 
TEATRU MAŁEGO 
Dzięki gorące za sztukę tryumf entuzjazm wdzięcz
na Dyrekcja. 

TELEGRAM ARTYS'fóW: 
Pokorne podziękowanie za role i wyrazy uwielbie· 
nia dla genialnego dzieła artyści. 

e « -!'ta• m 

TELEGRAM KURIERA 
WARSZAWSKIEGO 
Winszujemy arcydzieła publiczność gorąco woła 
aktorkę Olchowicz redakcja Kuriera Warszaw· 
!:kiego. 

WOLFF: 
Dzieł o bajeczne skończone entuzjazm winszujemy 
gorąco Wolff. 

MICHAŁOWSKI: 
Teatr przepełn iony szalone niebywałe powodze
nie grają doskonale genialną dłoń całuję Micha
łowski. J 

I 



t~ 

~ 

., 

PRZEBUDZENIE 
Ciąży jej głowie sto lat snu, 
którego nie dospała jej matka i prababka, 
gdy budzik zapieje 
jak kogut za oknem 
o trzeciej rano. 

DOWIEDZIAŁA SIĘ 
W niedzielę po południu, 
gdy pomyła wreszcie garnki, 
usiadła 
przed lusterkiem. 

I dowiedziała się 
w niedzielę po południu, 
że ukradziono jej życie. 

Jui dawno. 

DWIE BABY 
Siedzimy obie na progu, 
gadamy o dzieciach i wnukach. 
Zanurzamy się z rozkoną 
w naszą babskość. 

Jak dwie łyżki 
zanurzają się 
w miskę gorącej kaszy. 

&ZSllliallPWl!ii'ii""'~·. ~ 

ANNA SWIRSZCZYNSKA 

f; 
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NIESMIERTELN A 
Już dawno 
wyprowadziła się z siebie 

Z koidym nowym wnukiem 
zaczyna życie od nowa 
jak rzeka, co w każdej chwili 
zacq ~a od ź:6dfa. 

Patrząc ciągle w niebo 
oczami niemowląt 
nie zauważy 
śmierci własnego ciała. 



Kierownik techniczny - Józef Karbowiak 
Główny elektryk - Stanisław Jeziorski 
Elektroakustyk - Jan Laskowski 
Brygadier sceny - Stanisław Kawalec 
Kier. prac. krawieckiej - Jan Marciniak 
Kier. prac. stolarskiej - Jan Swiderski 
Kier. prac. malarskiej - Franciszek Piątek 
Modelator - Tadeusz Gościniak 
Ta picer - Władysław Teodorowicz 
Farbiarka - Apolonia Kuźmicka 

STAŁE DNI GRANIA 

Koszalin: 

czwartek, piątek - godz. 18.00 
sobota - godz. 19.00, niedzielo - godz. 18.00 

Słupsk: 

piątek, soboto - godz. 19.00, niedzielo - godz. 18.00 

PRZEDSPRZEDAŻ 
Koszalin: 
Biuro Obsługi Widzów: codziennie w godz. 13.00-14.00 
kaso Teatru w dniach przedstawień na godzinę przed 
spektaklem oraz Kasy „Orbisu", Kiosk „KAIA" przed 
Pocztą Główną. 

Słupsk: 

Kasa Teatru codziennie z wyjątkiem poniedziałków 

i 1·iiedziel oraz w dniach przedstawień na godzinę 
przed spektaklem. 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 
BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 

Koszalin, ul. P. Findera 12 
Biuro Obsługi Widzów: tel. 220-58 
Kierownik działu - Ditto Łokuciewska 

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 

Słupsk, ul. Wałowa 1 
Kasa Teatru - tel. 52-83 
Kierownik sceny i organizator widowni - Jadwigo 
Subocz. 

BIEŻĄCE PRZEDSTAWIENIA 
Gabriela Zapolska 

ICH CZWORO 

Ireneusz Kocyłak 
KOMEDIA RODZINNA 

Murray Schisgal 
SIĘ KOCHAMY 

O svald Zohradnik 
SOLO NA ZEGAR Z KURANTEM 

Gabriela Zapolska 
MORALNO~ć PANI DULSKIEJ 

W PRZYGOTOWANIU: 

O rnald Wesker 
KUCHNIA 

Aleksander Kopkow 
sto~ 
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