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„ ... Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam Dulską. Co to jest? 
nie wiem. 1Pi1sałam ją w gorączce po prostu. Może to właśnie bę
dzie coś doskonałego, a może nic nie warte. Odsyłam tirzeci akt 
dziś - tam już dwa przepisują. Gdy odbiorę, poślę ci do Stani
sławowa, ażebyś jednego dnia przeczytał i odesłał z ar a z do 
Solskiego. Zdaje mi się, że gdybym była Francuzem i taką silną, 
życiową rzecz napisała, to zyskałabym majątek i sławę olbrzy
mią. U nas - spastwią się nade mną, a zarobię parę centów. 
Heller chce wystawić zaraz". 

-· 
_ Gabriela Zapolska do S. Janowskiego 

14 listopada 1906 r. 
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MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

Prapremiera Moralności Pani Dulskiej odbyła się 15 grudnia 
1906 w Teatrze Miej skim w Krakowie, w reżyserii Ludwika Sol
skiego. 

Główną ideę utworu scharakteryzowała Zapolska w liście do 
Wilhelma Feldmana z 12 XII 1906 r. Prosząc o poparcie w Krako
wie, pisała: „To rzecz bardzo na rękę „Naprzodowi''. Chciałam 

w tej tragifarsie kołtuńskiej dać obraz podłości burżuazyjnej. -
Gdy ta dziewczynka na końcu woła, „mnie się zdaje, że tu kogoś 

zamordowali" - to jest to właśnie. Zamordowano tu duszę ludz
ką. Zwróć Pan na to uwagę". Podobnie 1 I 1907 r. w liście do 
nieznanego adresata, prawdopodobnie Jana Lorentowicza, stwier
dzała: „Pisałam tę sztukę prawie nieprzytomna z osłabienia , ale 
pisałam, bo chciałam mieć na kurację. I ona jest moją deską 

ratunku. Pisz Pan o niej przed - pisz po„. Jest warta. Jest zro
biona dobrze. - Patrz na nią głębiej, nie przez śmiech ludzi, 
których bawi seria konceptów. Tam zakończenie jest główną 

wagą - ten krzyk rozpaczy Meli, która woła „Tu kogoś zabili...". 
Zwróć uwagę na to, jak gładko się tam spełniają zbrodnie. Może 
ten ton nie będz:e się Panu podobał - ale widzi Pan, ja zawsze 
hołdowałam prawdzie życiowej, to jest temu, co życie daje -
momentom brylantowego piękna i smutnego zła . - I nie można 
jednego od drugiego odłączyć, bo wtedy nie będziemy się rozu
mieć my ze sceny i wy z sali". 

Ogromne powodzenie sztuki w Krakowie i Warszawie i zainte
resowanie zespołów prowincjonalnych sprawiło, iż broniąc swych 
praw autorskich, w połowie stycznia 1907 r. Zapolska upoważniła 

do zawierania umów adwokata S. Feuersteina. Następnie w nie
długim czasie porozumiała się z wydawnictwem Tow. Akc. S. 
Orgelbranda Synowie, które, jako jedna z najpoważniejszych firm, 
decydowało się wydawać, deficytowe zwykle, utwory dramatyczne 
[„.) Utwór ukazał się drukiem w listopadzie 1907 r. [„.] 

Temat Dulskich, którzy stali się od 1907 r. obiegowym synoni
mem kołtuństwa, podjęty został również przez innych literatów 
i satyryków. W 1909 r. Kazimiera Kalinowska zaczęła wydawać 
w Krakowie pismo humorystyczno-satyryczne pt. „Pani Dulska" 
(w Bibl. Jagiellońskiej zachowały się numery 1 i 2, niedato 
wane). [„.] 

„. premiera Moralności odniosła duży sukces. „Dzi ś w nocy te
legram nadchodził za telegramem - donosiła Zapolska Janow
skiemu. - Już w dzień miałam listy, kartki, że sztuka jest feno
menalna, że rozkupiono bilety na dwa spektakle u Grigara [Kasa 
zamówień], że coś będzie bajecznego. - Ale zawsze s ię bałam, bo 
znasz mnie. Tymczasem Solski po drugim akcie telegrafował : 
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- »Powodzenie zapewnione, publiczność rozentuzjazmowana, 
oklaski, huragan, ogólne zdanie artyści grają wybornie, wdzięczny 
Solski«. 

Następnie nadeszło od Prokescha: 
- »Sztuka znakomita, powodzenie trwałe zapewnione, win

szuję, Prokesz«. 
Następnie od Feldmanów: 
- »Sztuka arcyświetna, entuzjazm, powodzenie trwałe pewne, 

winszujemy ściskamy, Feldmanowie«. 
Dalej - Konczyński: 

- »Hołd i zachwyt, wyrazy ogólne, winszuję«. 
Zdaje się dosyć". [ ... ] 
Nie podzielały entuzjazmu pisma konserwatywne, choć i tu 

przyznawano doskonałą technikę i znajomość sceny. [ ... ] 
Sukces potwierdziła duża ilo ść przedstawień. Na 82 sztuki wy

stawiane w sezonie 1906/1907 Moralność osiągnęła ilość najwyższą. 
Jak podawał Karol Estreicher w marcu 1907 r. oglądało ją 5000 
widzów. Dochód wyniósł 9000 koron. 

JADWIGA CZACHOWSKA 
(fragment monografii bio-bibliograficz
nej J. Czachowskiej pt. GabrieLa Za
polska, Kraków 1966) 

nie ma chyba tak świetnej sztuki jak Moralność Pani Dul
skiej. Teatralność tego utworu jest wręcz wyjątkowa. Oszczęd

ność i precyzja dialogu, trafność słowa, mistrzowski rysunek po
staci i zwady przebieg akcji, to jeszcze nie wszystko. Sztuka Za
polskiej sięgnęła po laur najwyższy. Główna postać tragilkomedii 
weszła w życie, stała się słowem żywego języka. 

ANTONI SŁONIMSKI 
[„Wiadomości Literackie", 19341 

... Aby rozprawić się z babą oko w oko, trzeba było drugiej 
kobiety. Otóż kobiety nie pisywały na scenę. Fenomen ten -
wielkiej pisarki scenicznej - urzeczywistnił się jakimś cudem 
w naszym kraju. I dzięki temu powstała - Dulska. Bo nie sądzę, 
aby pań Dulskich było więcej u nas niż gdzie indziej. Ileż Dul
skich ma dotąd francuska prowincja, ileż ich oglądaliśmy na ła

mach niemieckiego „Simplicissimusa", w tych samych przydepta
nych pantoflach, w białym kaftaniku, z mysim ogonkiem na 
głowie! 

Komedia Zapolskiej ma jeszcze przed sobą przyszłość. Od 
czasu, jak powstała, urosła; urasta ciągle. Kiedy ją grano jako 
sztukę współczesną, Dulska była typem. Dziś jest czymś więcej , 

jest całą epoką. 
TADEUSZ BOY-ZELENSKI 

[Okno na życie, Wrażenia teatralne, 
Warszawa 19331 
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Prapremiera w Krakowie, 15. XII. 1906 r. 

7 



TEATR GABRIELI ZAPOLSłlIEJ 
[Po krakowskiej prem:erze] zamiast oddawać utwór któremuś 

z dyrektorów wędrownych, zaczęła Zapolska od początku prze
myśliwać nad utworzeniem własnego zespołu. Sama nie zamie
rzała nim kierować, bo właśnie w początku tego roku wyjechała 
na kurację do zakładu dra Ebersa na Lido. Zapaliła natomiast 
do swego projektu męża, który teatrem zawsze bardzo się intere
sował. Przez luty trwają listowne narady między małżonkami co 
do ewentualnego wspólnika, na którego kilku było kandydatów, 
wreszcie w końcu miesiąca Janowski decyduje się jechać sam. 
2 marca pisze do niego Zapolska: „Jeśli masz siły, to sto razy 
wolę, abyś jechał. Raz to zrobiwszy z moją sztuką, możesz potem 
objechać znów z nową itd. A gdy wyzdrowieję, objedziemy Ga
licję ·;e mną jako aktorką i zarobimy pieniądze. Po co on ma te 
400 florenów zarobić?" Jankowski postarał się o potrzebną kon
cesję Namiestnictwa i zajął się kompletowaniem zespołu. 

Obsada przedstawiała się następująco: Pani Dulska - H. Ro
wińska, Pan Dulski - W. Czajkowski, Zbyszko Dulski - Z. Len
czewsld, Hesia Dulska - M. Kalinowska, Mela Dulska - Z. Sła
wińska, Juliasiewiczowa z Dulskich - M. Szange, Lokaforka -
A. Kratochwilowa, Hanka - M. Czajkowska, Tadrachowa -
M. Grabowska. Reżyserię Pow'.erzył Janowski kierownikowi lwow
skiego teatru ludowego, Franciszkowi Frączewskiemu. Musiała 

ona być dcść sumienna, jak na owe czasy dla prowincji galicyj
s1k iej , w każdym razie rewelacją była gra bez suflera. „Owszem, 
uznaję zupełnie taką obsadę - pisała Zapolska do męża 5 marca 
z Lido - i zdaje mi się, że w ten sposób sztuka doskonale pój
dzie. [„.] Można ją nazwać T r u p ą i mi en i a G ab r i e 1 i 
Z ap o 1 ski ej; to swoje na afiszu zrobi". 

Janowski zmienił nieco tytuł i na programach imprezy czy
tano: „Teatr Gabrieli Zapolskiej pod artystycznym kierunkiem 
Stanisława Janowskiego. Największy sukces bieżącego sezonu 
wszystkich scen polskich, Moralność Pani Dulskiej, tragifarsa 
kołtuńska w 3 aktac.h przez Gabrielę Zapolską". 

ZBIGNIEW RASZEWSKI 
(dalsze losy „Teatru Gabrieli Zapolskiej 
omawia Z. Raszewski w artykule -
z którego również cytowany fragment 
pochodzi - „Działalność teatralna Za
polskiej" w „Pamii:tniku Literackim" 
1951 r. z. 2) 
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GABRIELA ZAPOLSKA W KRAKOWIE 
Ilekroć myślę o losach Zapolskiej, dziwię się na nowo, że nie 

doczekała się ona porządnej powieści biograficznej. Fałszywa 

przyjaciółka pisarki, Aniela Kallas, napisała wprawdzie powieść 
o jej życiu, wyraźnie jednak przechylając punkt ciężkości ku tym 
epizodom biografii Zapolskiej, które miały posmak skandalu 
i sensacji. Inna w tonie była książ.ka J. Bieniasza, ale i jej da
leko do rangi ambitnej i wyważonej powieści biograficznej. 

A tymczasem życie Zapolskiej to fenomen interesujący z wielu 
względów: wzgląd socjologiczno-obyczajowy każe się przyjrzeć 

biograficznym perypetiom ziemiańskiej córki z wołyńskiej ro
dziny Korwin-Piotrowskich jako rezultatowi świadomego wyła

mania się z konwenansów obowiązujących w tej klasie społecznej. 
Zapolska podjęła tę decyzję, uważając ją za warunek zrealizowa
n:a głównego celu życia, to jest kariery artystycznej. Jest zatem 
jedną z pierwszych kobiet w polskiej literaturze i w teatrze cał
kowicie niezależnych z świadomego wyboru: tylko niezależność 

osobista gwarantowała według niej możność realizowarnia zarówno 
kariery aktorskiej jak pisarskiej. K~sekwencje tego wyboru to 
także znakomity materiał dla powieściopisarza. Zycie Zapolskiej, 
zan:m zdobyła pozycję jako aktorka i jako pisarka, było niezwy
kle barwne, choć trudne i pełne niespodzianek. 

Była akto11ką w teatrze wędrownym, ale grywała także na 
wielu scenach stałych. Przeżywała upadki i wzloty; okresy nędzy 
i załamania i okresy autentycznych sukcesów. Próbowała kariery 
Modrzejewskiej, usiłując podbić sceny Paryża. Intensywnie zgłę
biała tajniki Teatru Wolnego Antoine'a, parała się dziennikar
stwem, pisała powieści i nowele, tłumaczyła i przerabiała sztuki 
teatralne, tworzyła oryginalne dzieła sceniczne. 

Z pasją penetrowała różne środowiska społeczne i zawodowe: 
w Paryżu podpatrywała polską kolonię socjalistyczną, w Paryżu 

i Bretanii krąg malarzy - impresjoniJstów. Materiałów do po
wieści szukała wśród sług domowych, a także wśród pensjona
riuszek. Kontaktowała się ze wszystkimi niemal wybitnymi przed
stawicielami polskiej literatury w tym bujnym okresie, który na
zywamy epoką Młodej Polski, a nawet próbowała odegrać w nim 
rolę inspiratorską: Wchodziiła w skład reda1kcji krakowskiego 
„Życia" w latach, kiedy pismo to usiłowało dokonać przełomu 

w dziejach polskiego modernizmu. 

W tej żądnej sławy i utalentowanej kobiecie przez całe życie 
kłóciły się dwie ambicje: pisarki i aktorki. I nawet wtedy, kiedy 
wszystkie dowody składały się na to, by przekonać ją ostatecz
nie, że sławę oraz pozycję zdobyły jej dzieła literackie, a nie do
robek aktorski, nie chciała się z tym pogodzić, przedkładając 

aktorstwo nad uprawianie literatury. 
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Wszystkie wspomniane tu i zaledwie naszkicowane aspekty 
jej biografii skłaniają do postawienia pytania najciekawszego: 
o osobowość Zapolskiej. Kim była ta ambitna i zachłanna ko
bieta, nie licząca się z konwenansami, kochanka wielu mężczyzn, 
obdarzona ogromnym temperamentem, któ,rego nie ukrywała, 

emancypantka, utalentowana pisarka i uosobiernie próżności ko
biecej, zawistna o sławę swych rywalek na scenie i swoich ry
wali w literaturze, intrygantka i strojnisia, wydająca ogromne 
sumy na suknie, którymi szokowała widownię, ,popadając w długi 

i procesując się z rzekomymi czy rzeczywistymi lichwiarzami, 
próbującymi ją zlicytować, by odzyskać swe należności. Kim była 
ta pisarka, która stykając się z plejadą wybitnych twórców pol
skich i francuskich, niewiele zrozumiała z istoty przemian w este
tyce tamtej doby, ani z prawdziwej rewolucji, jaka się dokony
wała w sztuce. Sformułowane tu pytania nie wyczerpują oczy
wiście kwestii - jest ich o wiele więcej, a wszystkie równie 
frapujące. Sygnalizując niektóre z nich, spróbujmy przyjrzeć się 

losom Zapolskiej w Krakowie, przypadły one bowiem ma ważny 
okres w dziejach miasta, krakowskiego teatru i krakowskiego 
środowiska literackiego. 

Pisarka opuściła Paryż w roku 1895 po czterech spędzonych tu 
latach. Na sceny rządowe w Warszawie mimo starań nie dostała 
się, rzekomo z powodu intryg w środowisku aktorskim. W tymże 
raku 1895 przyjechała do Krakowa i tu nawiązała po raz pierwszy 
kontakt z środowiskiem młodych pisarzy, stanowiących trzon 
tzw. Młodej Polski. W roku 1896 próbuje znowu uplasować się 

w teatrze warszawskim, również bez skutku: Zapolska grywała 
w teatrach prowincjonalnych i w warszawskim teatrzyku og.ród
kowym Wodewil. Upragniony debiut w Teatrze Rozmaitości nie 
powiódł jej się i to chyba ostatecznie zadecydowało o przenie
sieniu się do Krakowa. Pod !koniec sierpnia 1897 roku została 

zaangażowana do teatru, który przeżywał okres swej świetności 

pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego. Równocześnie jednak 
włączyła się Zapolska w życie literackie miasta. Zażyło ść z Lud
wikiem Szczepańskim, który wydawał w Krakowie czasopi'smo 
pod nazwą „Życie'', spowodowała właśnie, że pisarka znalazła 

się w ścisłym gronie redagujących ten tygodnik. 

Usytuowała się więc Zapolska w Krakowie tak, iż dwa główne 
wątki jej biografii, aktorki i pisarki, miały szansę interesującego 
i owocnego rozwoju. Stało się jednak inaczej, i na dodatek trudno 
odpowiedzieć na pytanie, ile w tym winy Zapolskiej, ile zaś nie
zależnych od niej okoliczności. 

Teatr krakowski, jak się powiedziało, przeżywał pod dyrekcją 
Pawlikowskiego swój złoty okres. Wydaje się, że Pawlikowski 
chciał skorzystać z doświadczeń Zapolskiej zdobytych rprzez nią 

w Paryżu u Antoine'a, że angażując ją do swego teatru miał 

najlepsze tendencje i obdarzył Zapolską dużym kredy•tem zaufa
nia. Wypadki potoczyły się jednak w sposób dość zaskakujący. 
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Do Krakowa przyjechała (ostatni sezon dyrekcji PawUkowsfoiego) 
Konstancja Bednarzewska, z którą łączył go romans, zresztą 
piękny i długotrwały. Bednarzewska była autentyczną; wielką 
miłością znakomitego dyrektora teatru. Zapolska - słusznie czy 
niesłusznie - uważała, że właśnie za sprawą Bednarzewskiej, 
rzekomo zbyt ostentacyjnie protegowanej przez Pawlikowskiego 
i obsadzanej we wiSzystkich głównych rolach, nie ma szans 
w krakowskim teatrze. Narzekała, że albo przez całe miesiące 
nie otrzymuje żadnej roli, albo grywa role drugorzędne, nie po
zwalające zabłysnąć jej prawdziwemu talentowi. Korespondencja 
Zapolskiej z tego okresu zawiera mnóstwo agresywnych inwek
tyw pod adresem Bednarzewskiej i PawHkowskiego, niektóre jej 
listy adresowa,ne do dy.rektora teatru mają charakter ultimatów. 
Faktem jest, że żywot aktorski Zapolskiej w Krakowie, nie wcho
dząc w to z czyjej winy, obfitował w konflikty, zadrażnienia 
i awantury. Ostatecznie jednak zagrała Zapolska na scenie Pawli
kowskiego wiele ról, i jak pisali ówcześni recenzenci, jej występy 
przyjmowane były życzliwie. Warto to podkreślić tym bardziej, 
że w krakowskim teatrze grały wtedy wybitne aktorki: Wanda 
Siemaszkowa, Paulina Wojnowska i uzdolnione debiutantki Maria 
Przybyłka, Irena Pomian (później Solska), czy wreszcie zniena
widzona przez pisarkę doświadczona" aktorka Konstancja Bedna
rzewska. Skoro więc w takiej konkurencji gra Zapolskiej zyski
wała uznanie recenzentów, można sądzić, że nie była ona złą 
aktorką. Grała więc między innymi w komedii Sardou Serafina, 
w Damie Kameliowej Dumasa, Księżnie i motylu Pinero, w D zi
kiej kaczce Ibsena, w Norze, we własnym dramacie Tamten, Rol
linsonową w Dziadach Mickiewicza i w innych. Opinię Szczepai'1-
skiego o grze Zapolskiej który po•równywał ją do Eleonory Duse, 
można uznawać za przesadną i wynikającą z uczuciowego zaan
gażowania redaktora „życia". Ale Teofila Trzycińskiego wspomi
nającego po latach g•rę Zapolskiej (O aktorstwie Zapolskiej, 
„Dziennik Literacki" 1950), nie ma powodu posądzać o stronni
czość, a uważał on, że aktorka przeżywała w Krakowie swój 
szczytowy okres. Pisał: „Dzięki bystrej inteligencji wchłonęła ona 
wiele wiedzy technicz,nej ze szkoły teatrów paryskich [ ... ]", jak
kolwiek nie umiała jej w pełni wykorzystać. Mimo to zakres 
możliwości aktorskich Zapolskiej uznał Trzciński za szeroki: „[ ... ] 
od finezyjnych nowoczesnych kobiet do ciche] martyrologii pani 
Rollinson lub matki w Tamtym [ ... ] Najbardziej w swym żywiole 
czuła się pisarka-aktorka w sztukach nowoczesnych, odtwarza
jących kobiety górujące nad otoczeniem, subtelne, błyskotliwe, 
dowcipne, ironizujące, a nawet nieświadomie komiczne". Tłuma
czył też Trzciński Pawlikowskiego; jego zdaniem doświadczony 
dyrektor teatru dobrze znal genre aktorki i dlatego nie powie
rzał jej ról, do których nie posdadała predyspozycji, np. Idalii 
w Fantazym, co spowodowało oziębienie jej stosunków z Pawli
kowskim. Opinia Trzcińskiego rzuca sporo światła na sprawę 
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przyczyn tego konfliktu - czy tak czy owak było naprawdę, 

faktem jest, że pisarka w początkach stycznia 1898 zerwała kon
trakt z teatrem krakowskim. Sprawa została jednak załagodzona 
o tyle, że swoją rezygnację ostatecznie cofnęła, rzekomo na skutek 
„strasznego larum w Krakowie", jakie powstało na wieść o jej 
odejściu z teatru. Pisała o tym w liście do Szczepat'lskiego twier
dząc, że z jej powodu zagrożono Pawlikowskiemu bojkotem teatru, 
że Uniwersytet posłał protest przeciwko tej decyzji, że Żydzi 

oświadczyli, iż przestaną chodzić do teatru etc. Autorka mono
grafii bio-bibliog,raficznej o Zapolskiej, J. Czachowska, jest jed
nak zdania, które wydaje się słuszne: Pawlikowski załagodził 

konflikt z Zapolską, gdyż nie chciał utracić korzyści płynących 

z grania na scenie krakowskiej cieszących się dużą popularnością 
sztuk pisarki. Istotnie, ogromny sukces odniósł właśnie wtedy 
dramat Zapolskiej pt. Tamten ze względu na swoje patriotyczne 
treści. Sytuacja aktorki nie poprawiła się jednak. Zapolska nadal 
uskarża się, że nie powierzano jej ról. Liczyła na to, że zaanga
żuje ją Kotarbit'lski, który miał objąć dyrekcję teatru od nowego 
sezonu, postanowiła więc w Krakowie pozostać. Stało się jednak 
inaczej, nowy dyrektor zaangażował konkurentkę Zapolskiej, Kon
stancję Bednarzewską. Przesądziło to o decyzji pisarki, która 
ostatecznie przeniosła się do Lwowa. 

Jak widać biografia aktorska Zapolskiej w Krakowie, mimo iż 

nie zabrakło jej w tym okresie sukcesów, nie zakot'lczyła się bi
lansem dodatnim. Podkreślamy raz jeszcze: nie chcemy orzekać, 
jakie były rzeczywiste przyczyny zatargów Zapolskiej z Pawli
kowskim i ile było w nich winy obu stron. Pozostańmy przy fak
tach, a te ułożyły się dla aktorki niepomyślnie, co spowodowało 
ostateczną decyzję zerwania z krakowskim teatrem. 

Wypadnie przyjrzeć się z kolei drugiemu wątkowi artystycznej 
działalności Zapolskiej w Krakowie, jej pracy pisarskiej i poczy
naniom w środowisku literackim stolicy Młodej Polski. I tu ocena 
roli pisarki nie będzie prosta, choć przesłanek upoważniających 
do wysnuwania wniosków znajdzie się więcej. 

A więc po pierwsze rola Zapolskiej w redakcji „Życia". Dzięki 
osobistym związkom ze Szczepańskim Zapolska stała się w ze
spole redakcyjnym szarą eminencją i stosunki w tym gronie 
okazały się wkrótce trudne do zniesienia. Na pewno była Zapolska 
nieznośna we współżyciu, na pewno współpracowników „Życia" 

irytował fakt, że pismo stawało się organem wynoszącym ponad 
miarę i zasługę jej talenty aktorskie i pisarskie. Ale za niechę
cią do Zapolskiej i krytyczną oceną jej roli w „Życiu" kryło się 

chyba także coś innego, ważniejszego. 

Myślę mianowicie, że pisarka niewiele rozumiała z tego, co się 
w współczesnej polskiej sztuce działo, a na pewno nie aprobo
wała kierunku, w którym próbowali poprowadzić polską litera
turę entuzjaści Przybyszewskiego i sam „genialny Polak" . 
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Zapolska jako pułkownik huzarów 
w sztuce T. Lenotre „Colinette", 1900 r. 



W liście do Szczepańskiego z 1 II 1899 mówiąc o obsesji płci 

w twórczości Przybyszewskiego nadmieniała: „A toż to nie litera
tura nagiej duszy, ale należy zmienić„. literę" . Jednym słowem 

„mistrz demoniczno-spirytusowy", jak nazywała Przybyszewskiego, 
budził w niej zdecydowany protest. Obiektywnie trzeba przyznać, 
że widać w tym sprzeciwie dużo zdrowego roz:sądku, że akurat 
atak na obsesję płci u Przybyszewskiego i na wszelkie dewiacj e 
z tą obsesją związane nie jest pozbawiony słuszności. Ale równo
cześnie Zapolska nie zauważyła niczego pozytywnego w tym, co 
s ię wtedy w polskiej literaturze dzJiało i - a da 1się to także cyta
tami z listów udowodnić - niczego nie rozumiała. 

Genre pisarski Zapolskiej był swoisty, niepowtarzalny i zu
pełnie różny od tego, który zdobywał sobie powodzenie w litera
turze Młodej Polski. Obdarzona znakomitym zmysłem spostrze
gawczości i poczuciem typowo dziennikarskiej aktualności , do
starczała Zapolska polskiej literaturze tamtej doby powieści i no
wele p:sane w konwencji naturalistycznej, pełne świetnych obser
wacji społecznych, scen rodzajowych, doskonale podpatrzonych 
przedstawicieli różnych środowisk społecznych , obyczajowych etc. 
Były to jednak powieści na ogół nie najlepiej skomponowane, roz
wlekłe i przegadane, a co gorsze, nie wolne od myślowych mielizn 
i naiwności. Powieści pisała najczęściej na zamówienie, dla za
robku. Pośpiech nie pozwalał na staranne dopracowanie utwo
rów. Wszystko to musiało się odbić na ich ostatecznym kształcie 
i za wartości myślowej. 

Jak powstawały utwory Zapolskiej, zilustrować to można 

między innymi przykładem pochodzącym z okresu pobytu p isarki 
w Krakowie. Zapolska, mająca w swym dorobku między innymi 
dwa melodramaty o tematyce żydowskiej, to jest Malkę Szwar
ce11kopf (powst. czerw. 1897) i Jojne Firulkesa (powst. maj 1898), 
oba wystawione w Krakowie (Malka 1897/98 i 1898/99, Jojne 1899), 
s tała się obiektem niewybrednych ataków antysemickiego pisma 
krakowskiego „Głos Narodu". Reakcja Zapolskiej była charakte
rystyczna: nie ograniczyła się do kupienia psich kagańców i po
rozkładania ich na fotelach recenzentów „Głosu Narodu" 
w teatrze, ale napisała i opublikowała w „życiu" typowo publi
cystyczną powieść „z kluczem" pod tytułem Antysemitnik, w któ
rej bez trudu mogli współcześni odnaleźć pierwowzory - redak
torów „Głosu Narodu''. Otóż jest wła śnie Antysemitnik powieścią 
dla Zapolskiej typową, powieścią o charakterze reportażowym , 

zrodzoną z potrzeby polemiki, pisaną szybko, bez dostatecznego 
dystansu. 

W Krakowie napisała Zapolska dramat, wspomnianego już 

Tamtego, który przyniósł jej wielki sukces. Pomysłodawcą był 

Pawlikowski - słuchając opowiadania pisarki o stosunkach 
w zaborze rosyjskim i o faktach osobiście przez nią obserwowa
nych, podsunął jej myśl przetworzenia tego w utwór dramatyczny. 
I Tamten jest zatem sztu ką, w której znalazły się zdarzenia i po-
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staci, by tak rzec, „wzięte wprost z życia". Fakt, że pierwowzory 
postaci żandarmów rosy jskich zostały natychmiast rozszyfrowane, 
naraził pisarkę na insynuacje niechętnej jej prasy, że łączyły j ą 
z rosyjską policją jakieś bliżej nieokreślone a bliskie stosunki, 
„żandarmskie i oficerskie sympatie" („Głos Narodu"). W Krako
wie powstał wspomniany Jojne Firulkes, a studia do dramatu 
przeprowadzała pisarka w krakowskiej dzielnicy żydowskiej na 
Kazimierzu . W roku 1899 napisała interesującą jednoaktówkę pt. 
W Dąbrowie Górniczej opartą na obserwacjach zebranych w Za
głębiu. Jest to jedna z pierwszych polskich sztuk teatralnych po
święconych społecznemu konfliktowi w środowisku robotniczym, 
górniczym. W tym samym roku powstał też ambitny, ale niezbyt 
udany dramat podejmujący wątek narodowej martyrologii, po 
trosze nawiązujący do tradycji romantyc2mej: Sybir, następnie 
Zaszumi Las, powieść oparta na własnych obserwacjach Zapolskiej 
środowiska polskiej młodzieży socjalistycznej w Paryżu, powieść 
Z pamiętników mlodej mężatki, jednoaktówka Dziewiczy wieczór. 
Ponadto, jak zawsze, parała się Zapolska pracą publicystyczną 
i recenzjami. Czy to dużo, czy mało? Wydaje się, że na krótki, 
bo niespełna trzyletni pobyt w Krakowie, to bardzo wiele. Nie
wątpliwą, ogromną zaletą i równocześnie siłą pisarki była jej 
niezwykła pracowitość i wiE!lka twórcza wydajność. Ta ostatnia 
w1aściwość jej talentu bywała słusznie celem krytyki - być 
może, gdyby pisała mniej , pisałaby lepiej. Fakt pozostaje faktem: 
w Krakowie powstało kilka ambitnych w zamierzeniu dzieł: 
Tamten, Sybir, Zaszumi las i W Dąbrowie Górniczej. Wprawdzie 
żadne z nich nie przyniosło Zapolskiej tej sławy, którą zdobyły 
potem Moralność Pani Dulskiej, Ich czworo czy Panna Maiiczew
ska, ale bilans twórczości literackiej krakowskiego epizodu swojej 
biografii uznać mogła za wcale dobry. 

Jaka to była osobowość? Często parodiowano Przybyszewskie
go, który w tym samym dniu pisał epistoły do dwóch kochanek 
z wyrazami szczerej miłości. Zapolska też to robiła - w tym 
samym dniu zapewniała o swym uczuciu Szczepańskieg,o i Janow
skieg,o, zmieniając tylko nagłówki. Do Szczepańskiego pisała „Mój 
drogi Lulu", do Janowskiego „Moja droga laleczko" , ale podpisy
wała się jednakowo pod oboma listami: „Paniusia". Drobny to 
szczególik, lecz znamienny. Bo zważmy: Inteligentna i uzdolniona 
aktorka, płodna, niezwykle pracowita i ambitna pisarka, usiłu
jąca sobie wywalczyć bardzo znaczne miejsce na polskim Parna
sie literackim, zawistna koleżanka, próżna kobieta, namiętna ko
chanka obdarzająca swymi łaskami równocześnie dwóch mężczyzn, 
nie dostrzegająca w tej sytuacji nic humorystycznego. Wszystko 
to s ię jakoś w tej bujnej naturze mieściło. 

TOMASZ WEISS 
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W repertuarze: 
Juliusz Słowacki 

„LILLA WENEDA" 
Układ tekstu i reżyseria: Krystyna Skuszanka 

• Stanisława Przybyszewska 
„SPRAWA DANTONA" 

Opracowanie tekstu i reżyseria: Jerzy Krasowski 

• Witold Gombrowicz 
,,SLUB" 

Reżyseria: Krystyna Skuszanka 

• Wojciech Żukrowski 
„PORWANIE W TIUTIURLISTANIE" 
Reżyseria: Wojciech Pisarek (PWST) 

• Stanisław Hadyna 
„DEKLARACJA 76" 

Opracowanie tekstu i reżyseria: Jerzy Krasowski 

• Michał Bułhakow 

„MOLIERE, CZYLI ZMOWA SWIĘTOSZKOW" 
Reżyseria: Jerzy Zegalski 

• Gabriela Zapolska 
„MORALNOSC PANI DULSKIEJ" 

Reżyseria: Jerzy Krasowski 

• Najbliższa premiera: 
Juliusz Słowacki 

„MAZEPA" 
Reżyseria: Krystyna Skuszanka 

Z-CA DYR. D /S ADMIN.-EKONOM. MGR ZDZISŁAW BIELAWSKI 
Z-CA DYR. D/S TECHNICZNYCH INŻ. ZBIGNIEW JAWORSKI 
KIEROWNIK TECHNICZNY INŻ. JANUSZ PŁASZCZEWSKI 

KIEROWNICY PRACOWNI : PERUKARSKIEJ 
SCENOTECHNICZNEJ HALINA OCIEPI!SISKA 
ROMAN FENIUK 
ELEKTRYCZNEJ 
EUGENIUSZ WIECHEC 
ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ 
ZBIGNIEW JANIK 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 
BRONISŁAWA KOREJBO 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ 
JÓZEF ŁAPAJ 

REALIZACJA SWIATŁA 
STANISŁAW TRĄBKA 

REALIZACJA AKUSTYCZNA 
KAZIMIERZ BAL 
BRYGADIER SCENY 
WŁODZIMIERZ KOPACZ 
STANISŁAW TRĄBKA 

BRYGADIER SCENY 
WIESŁAW KUTYŁA 

REDAKTOR: HANNA SARNECKA-PARTYKA 

Cena zł 8.-
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