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1857 W Podhajcach na Wołyniu przychodzi na świat Maria 
Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska, znana w historii 
literatury i teatru pod pseudonimem Gabriela Zapolska. 

1879 Debiut aktorski w sztuce granej przez Teatr amatorsk i 
przy Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. 

1881 Autorka „Moralności pani Dulskiej" zrywa z dotych
czasowym środowiskiem i wyjeżdża do Wiednia. W ostat 
nich miesiącach roku pracuje w redakcji „Gazety Kra
kowskiej", gdzie debiutuje nowelą „Jeden dzień z życia 
róży". 

1882 Zapolska zaczyna występować w teatrze zawodowym 
w Krakowie. 

1883 „Kurier Lwowski" i „Przegląd Tygodniowy" drukują 
pierwszy większy utwór prozaiczny Zapolskiej, „Ma
łaszkę". 
Debiut autorski w teatrze - „Pierwszy bal" w teatrze 
lwowskim. 

1885 Ukazuje się pierwsza książka Zapolskiej pt. „Akwarele" 
zawierająca jej nowele oraz „Małaszkę". 

1887 W wydaniu książkowym ukazuje się „Kaśka Karia
tyda". 

1888-89 W „Przeglądzie Tygodniowym" Zapolska drukuje 
recenzje teatralne z premier wars~awskich oraz kra
kowskich. 

1889 Wyjazd do Paryża (gdzie pozostanie do r. 1895) w celu 
kształcenia się w rzemiośle aktorskim. Jej nauczycielami 
są : Talbot, Maria Samary i Antoine. 
W latach 1892-1894 Zapolska występuje w Theatre Libre. 
Z Paryża wysyła felietony, które „Przegląd Tygodniowy" 
drukuje w latach 1890-1895. Powstają też powieśc i: 
„Przedpiekle" (1889), „Szmat życia" (1890), „Wodzirej" 
i „Fin-de-siecle'istka" (1894). 

1896 Powstaje komedia „Żabusia" (prapremiera w Krakowie 
w 1897). 

1898 Powstaje sztuka patriotyczna pt. „Tamten". 
1900 Zapolska rzuca pracę aktorską . 
1902-1903 Autorka „Skiza" prowadzi własną szkołę drama

tyczną w Krakowie. 
1903 „Przegląd Tygodniowy" publikuje w ośmiu tomach 

„Teatr Gabrieli Zapolskiej", obszerny wybór jej dra
matów. 

1904 Zapolska przenosi się do Lwowa, gdzie będzie mieszkać 
już do końca życia. 
Wychodzi powieść pt. „Sezonowa miłość". 

1906 Powstaje „Moralność pani Dulskiej" prapremiera 
15.12.1906 r. w Krakowie. 

1907 Premiera „Ich czworo". 
1908 Zapolska pisze „Skiza", oraz opowiadanie pt. „Pani Dul-

ska przed sądem". 
1909 Drukowana jest powieść „O czym się nie mówi". 
1910 Powstaje „Panna Maliczewska". 
1911 Zapolska pisze „Kobietę bez skazy" oraz opowiadanie 

pt. „Śmierć Felicjana Dulskiego". 
1914 Wychodzi powieść „O czym się nawet myśleć nie chce" 
1921 Autorka „Moralności pani Dulskiej" umiera we Lwo

wie. 
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GABRIELA ZAPOLSKA 



Wojciech N;atanson 

CZY TYLKO KRYTYKA OBYCZAJÓW 

Zapolską niepotrzebnie zaliczano do kategorii 
„pisarstwa obyczajowego". (Prawie jakby była 
:nyznawczynią tzw. „małego realizmu".) Gdyby 
istotne bogactwo twQI-czyni „Moralności pani 
~ulskiej" polegało na obserwacji rysów obycza
JOwych - trudno by zrozumieć zjawisko tak 
niespożytej trwałości. Obyczajowe sprawy zmie-. 
niają się prędko, szczególnie w naszym kraju -
i w naszej epoce. Ze słynnych komedii Zapols
kiej, „Żabusia" liczy już siedemdziesiąt lat „Mo
ralność pani Dulskiej" - 60, „Ich czworo" -
59, „Skiz" - 58, „Panna Maliczewska", sto
sunkowo najmłodsza, napisana w 1910 - lat 56. 
Łatwo obliczyć, ile w tym okresie przeszło 
nad Polską burz dziejowych, ile było wojen; 
nie można zapominać, że całkowicie zmienił się 
nasz układ socjalny i ekonomiczny. Cała zresztą 
Europa przeobraziła się w tym czasie gruntow
nie. Już w latach trzydziestych, niedługo po zgo
nie pisarki (która zmarła w bardzo smutnych 
warunkach, w 1921 roku), do przeszłości bez
powrotI?-ie minionej należały suknie i formy za
chowania, zwyczaje towarzyskie i modne tańce, 
krój męskich kołnierzyków i rygory dotyczące 
palenia papierosów, które obowiązywały w okre
sie, gdy Zapolska zdobywała pierwsze swe laury 
na polskich scenach. 

Obyczajem nazywamy ogół poglądów na spo
sób zachowania, niewiele mających wspólnego . 
z osobistymi poglądami i nakazami sumienia. Re
guły wynikają z nacisku, najczGściej dość wąs
kiego, środowiska. Dotyczy to szczególnie okresu . 
i warstw, którymi się Zapolska zajmowała: mie
szczaństwa i małomieszczaństwa na przełomie 
XIX i XX stulecia. Skrzętne badania biogra
fów, a szczególnie Jadwigi Czachowskiej wyka
zały, że autorka „Panny Maliczewskiej" urodziła 
się w 1857 roku a nie w 1960, jak podawała, czy 

w 1859, jak brzmiała jej _J widocznie lekko 
„podfałszowana" - metryka. Akty, znalezione 
na 'miejscu urodzenia - wykazują to niezbicie. 
Tymczasem - na najlepszych jej dziełach nie 
znajdziemy ani jednej zmarszczki. Czyta się te 
komedie, a przede wszystkim słucha się je ze 
sceny - jakby były napisane dziś, przed kilku 
tygodniami, czy miesiącami. Czy to wszystko 
byłoby możliwe, gdyby Zapolska należała tylko 
do „pisarzy obyczajowych'', skrzętnie zapisują
cych drobne swe obserwacje? 

A oto' inna strona zagadnienia. „Moralność 
pani Dulskiej" widziałem przed kilku . laty w; 
Bukareszcie na czołowej scenie tego miasta, r. 
córką wielkiego poety Tudora Argesiego w roli 
Hanki. Komedia naszej rodaczki cieszyła się ol
brzymim powodzeniem, przekroczyła kilkaset 
spektakli. Czyżby obyczaje rumuńskie z 1959 r„. 
były tak zbliżone do naszych? Zdrowy rozsądek 
kazałby temu przypuszczeniu usilnie zaprzeczyć. 
Ale służę innymi faktami. Mam w bibliotece 
piękne tłumaczenie „Maliczewskiej" na język 
czeski, dokonane przez Mojmirę Janisową. W 
tym przekładzie, przed 10 laty, cieszyła się „Ma
liczewska" rekordowym sukcesem w Miejskich 
Teatrach Dramatycznych czeskiej Pragi. A tyle 
nam mówiono o gruntownie odmiennej genea
logii czeskiego obyczaju w stosunku do naszego! 
Ponadto „Maliczewską" zainteresował się współ· 
czesny francuski pisarz, Jean Anouilh. Ba, nawet 
w egzotycznej dla nas Japonii, w pierwszym 
dziesięcioleciu po ostatniej wojnie grywano z po
wodzeniem komedie wielkiej naszej rodaczki. 
Widocznie jest w tej twórczości jakiś element 
wykraczający poza sprawy obyczaju. 

Myślę, że tym elementem jest wiedza psycho
logiczna jaką rozporządzała autorka „Żabusi" i 
„Maliczewskiej". W 1889 r., pokłócona ze swym 
środowiskiem, córka polskiego ziemianina z 
Ukrainy i warszawskiej tancerki, szykanowana 
w wielu kołach autorka powieści feministycz
nych, kilka lat aktorka sceny krakowskiej i 
lwowskiej, udaje się do Paryża by tam zdobyć 



wielkie laury teatralne. Zdaje się, że sława Mo
drzejewskiej na scenach amerykańskich kazała 
pani Gabrieli próbować drogi podobnej. Ale i te 
nadzieje się nie spełniły. Po kilku latach wiel
ka „gwiazda" światowa, jaką Zapolska pragnęła 
zostać - wraca do kraju. Ale ta wyprawa nie 
była bezowocna. Zapolska przywozi - pomy.sł 
pierwszych swych komedii. Niebawem od:bęrlzie 
sięc premiera „Żabusi". 

Istotą tej wielkiej komedii jest określone zja
wisko psychologiczne, o znaczeniu ogóln-Oludz
kim: tajemnica uroku i wdzięku. Młoda kobieta, 
pieszczotliwie nazywana „Żabusią", umie zdo
być powszechną sympatię u mężczyzn i u ko
biet, u bliskich i obcych, umie ją zdobyć, choć 
na to nie zasługuje. Mechanizm psychiczne10 
(nie tylko fizycznego) uroku, którym „Żabusia·• 
tę sympatię zdobywa - jest tematem utworu. 
Trudno zaprzeczać, że jest to problem psycholo
g.iczny - i że obchodzi nas także i dzisiaj. 

„Moralność pani Dulskiej" to sprawa bardziej 
skomplikowana. Żądza władzy i zaborczość, mi
łość rodzicielska, psychologia klęsk i porażek -
to cały kompleks zagadnień, wypełniających 
ową komedię. Podobnie „Skiz" i „Kobieta bez 
skazy". A „Panna Maliczewska"? Znów zagad
nienie ambicji, ale działające w innym układzie, 
na innych planach. Stefcia Maliczewska, boha
terka sztuki przyszła na świat, obarczona jakimś 
wrodzonym „pechem". Urodziwa i pełna wdzię
ku - nie napotyka nikogo, kogo mogłaby na
prawdę kochać. Pełna siły i witalności żyje w 
środowisku w warunkach, które ową sHę raz po 
raz tłamszą. Tak widzę zasadniczy problem tej 
sztuki. Zastanawiano się czy młoda kandydatka 
na aktorkę, jaką jest Maliczewska, ma naprawdę 
talent. Myślę, że dla istoty konfliktu nie jest to 
rozstrzygające. Nawet gdyby Stefcia posiadała 
talent ze szczerego złota, przy wielkiej konku
r encji, braku szczęścia i nieumiejętności prowa
dzenia „gry", mogła się rozbić, wykoleić, nie 
dostać na scenę (z rolą dla niej odpowiednią). 
Nawet gdyby talentu nie miała, mogłaby przy 

lepszej konkurencji zrobić „karierę" bodaj ma
trymonialną. Ale wszystko się przeciw Stefci 
obraca - nawet jej zalety. Jest dumna, ambit
na, nie znosi zginania karku. Hardość stanowi 
dla niej przeszkodę. Walka ambicji z pechem 
kończy się - klęską dziewczyny. 

Oczywiście, psychologiczne sprawy - zarów
no tu, jak i w „Dulskiej" łączą się z innymi. Nu 
przykład z bystrą obserwacją procesów społecz
nych (na co w swoim czasie zwracał uwagę 
Brzozowski). 

Ale to wzajemne przenikanie zjawisk psycho
logicznych i społecznych jest cechą świetnego 
pisarstwa. Nie tylko u Zapolskiej. Podczas po
bytu w Paryżu, aktorka z trudem i bez sukcesu 
dobijająca się sławy, próbowała swych sił i .w 
publicystyce. 
Zaznajomiła się ze środowiski.em młodych ma

larzy, którzy ją wprowadzili do redakcji miesię
cznika „Revue Blanche". Na tych łamach umie
ściła pani Gabriela artykuł o polskim ruchu lite
rackim (pominięty w zbiorowym wydaniu jej 
pism). Szczerze mówiąc, nie był to esej zbyt 
dobry, nie odznaczał się ani jasnością, ani traf
nym doborem omawianych faktów. Niemniej -
ma on znaczenie nieledwie symboliczne. Bo w 
tym samym piśmie i w tym samym czasie, 
debiutował nikomu wtedy nieznany młody pro-. 
zaik, który za lat dwadzieścia miał całkowicie 
odnowić i gruntownie przeobrazić powieść fran
cuską. Odkryć dla niej nowe obszary psycholo
gii. Nazywał się Marcel Proust. Przypadek? 
Zapewne. Ale - znamienny. 

Zycia Literackie, 1966 r. nr 97 



Jerzy . Kolle:r 

Z PASJĄ PROWOKOWAŁA OPINIĘ ... 

... Zanim jeszcze miałem szczęście poznać Ga
brielę Zapolską osobiście i bywać w jej domu, 
długo przedtem nazwisko jej obijało się o moje 
uszy, i to od czasów gimnazjalnych, lub przema
wiało do mnie z łamów rozmaitych czasopism. 
Zapolskiej w całym jej życiu towarzyszył jakiś 
dziwny posmak sensacji, nie wahałbym się po
wiedzieć, nawet plotki.czy wręcz skandalu. Weź
my dla przykłądu sprawę jej małżeństwa, mał
żeństwa Gabrieli Korwin-Piotrowskiej, córki 
marszałka Wincentego Korwin-Piotrowskiego, 
która poślubiła w Warszawie młodego oficera, 
Konstantego Śnieżko-Błockiego . Wszystko było
by w po.rządku, gdyby nie to, że młody małżo
nek okazał się ... o~icerem carskiej żandarmerii. 
Wiele szczegółów powtarzano sobie z us t do ust 
o tym małżeństwie, .jedni potwierdzali, inni za
przeczali i podkreślali to, że porucznik Śnieżko
-Błocki jest z pochodzenia Polakiem. W każdym 
razie plotkom i komentarzom nie było końca. 
Pamiętać musimy, że wszystko to się działo 
w roku 1878, a więc_ w kilkanaście lat po pow
staniu styczniowm, kiedy w Warszawie nie bra
kło wdów i sierot po powstańcach, którzy zginęli 
i których tylu zesłano do kopalń i na Syberię. 
Było tak, że panna · ż szanującej się polskiej 

rodZiny, nie mogła pokazać się na ulicy w towa
rzystwie rodzonego ·brata, podczas gdy ten od
bywał obowiązkową służbę wojskową i chodził 
w mundurze -cars-kiej armii. Opowiadali mi na
oczni świadkowie, że podczas ślubu panny Kor
win-Piotrowskiej z panem Śnieżko, kościół św. 
Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w W ar
szawie był otoczony rosyjską żandarmerią, by 
Państwo młodzi uniknęli jakichś nieprzewidzia
nych przykrych incydentów. Przecież chodziło 
tu o córkę marszałka! Zastrzegam się, że nie 
wiem ile w tym prawdy, a ile plotek i ludzkiej 

złośli~ości. W .~żdym razie nawet taki prosty . 
fak~ Jak .. małzens~w? młodej dtjewczyny -
w biografu ZapolskieJ nastręcza wiele trudności. 

Faktem jest, że panna młoda miała wówczas · 
lat niespełna dziewiętnaście, że na to małżeń
stwo ~p~rła się .w sposób absolutnie kateg_ory_- . 
czny i ze cała idylla trwała bardzo niedługo, , 
Zapolska niespodziewanie szybko r_ozstała się ze 
swym mężem i ku zgorszeniu rodziny i znajo
mych wstąpiła na scenę. 

G~ała na. ':"i.elu polskich scenach międ~y in
nymi rówmez i w Poznaniu. Jaką była aktorką? 
Oto nowa zagadka. Zdania są tu podzielone. Tru
?i:o ~iś wyrobić sobie jasne pojęcie o tym, czy 
i ~akrm talentem aktorskim dysponowała Ga-. · 
briela Zapolska. Po długich wędrówkach teatral
nych'. po pobycie w Paryżu Gabriela Zapolska 
zostaJe w roku 1898 zaangażowana do zespołu 
teatru krakowskiego _J najpierw do końca sezo-' 
nu, a potem już na stałe. Tadeusz Pawlikowski, · 
dyre~tor krakowskiej sceny, miał w tym swoje 
o~reslone cele. Angaż<;>wał Zapolską otoczoną 
nrmbem teatru paryskiego - grała w Paryżu 
w teatrze Antoine'a i z tegoż teatru niektóre 
sztuki francuskie wprowadziła do repertuaru 
krakowskiej•sceny. TMatre Libre Antoine'a był 
~esztą poprzez swego reformatorskiego ducha 
ideowo bliski scenie polskiej. 
~ie mogę tutaj, choć bardzo by to było intęre

SUJące, przedstawić całej walki, którą pewien 
odł~ społeczeństwa i prasy krakowskiej pro
~adził. z Tadeuszem Pawlikowskim, a poprzez 
mego i z Gabrielą Zapolską. Paniiętajmy, że 
Zapolska była w tym czasie - lata 1897 i 1898 
- już od lat dziesięciu głośną autorką „KASKI 
KARIATYDY" (1887), „PRZEDPIEKŁA" (1889), 
„ŻABUSI" (1896), „MAŁKI SZW ARCENKOPF" 
(1897), i „TAMTEGO" (1898). Odpowiedzieć na 
Pł'tanie jaką właściwie aktorką była Zapolska, 
nte jest łatwo. Rozbieżność zdań jest ogromna. 

P-0 ~remierze „Małki Szwarcenkopf" autorka . 
urządziła w sali hotelu „Metropol" bankiet dla 
prasy, za zaprosze.niami drukowanymi w języku 



polskim i żargonie żydowskim. Można sobie wy
obrazić, co się wówczas działo! Redakcja „Głosu 
Narodu" rozprawiła się w sposób bardzo brzydki 
z autorką, paszkwilom nie było końca. Niezwy
kła była zemsta Zapolskiej - na najbliższą pre
mierę, w sobotę - wówczas premiery odbywały 
się co tydzień zawsze w soboty - ułożyła na 
fotelach loży redakcyjnej pięć psich kagańców. 
W rezultacie tego dnia żaden z recenzentów 
„Głosu Narodu" nie zasiadł w loży. „GŁOS NA
RODU" nie pozostał jednak dłużny. Odwet re
daktora Minosa był wręcz ordynarny. Minos -
był to pseudonim Jana Łozińskiego, zwanego 
„Wnuczkiem", napisał recenzję po premierze 
francuskiej sztuki „Handlarka uśmiechów" Judit 
Gautier, używając następujących wyrażeń: 
„Sztuczydło wystawione chyba dlatego, ażeby 
dać sposobność bohaterce (była nią Zapolska) 
pokazać biust i łydki. Sztuka zrobiła fiasko. Nie 
pomogły bukiety z łopuchu i czerwonych goździ
ków. Wielu widzów opuściło teatr w czasie 
przedstawienia. Nie pomoże blansz i róż gdy 
handlarka stara już" („Głos Narodu", 1897, nr 
291). Minos korzystał z każdej okazji, by zazna..:. 
czyć swoją nienawiść do Zapolskiej, i jako 
autorki, i aktorki. ' 

A teraz zestawmy z tym, co pisał Minos, to, 
co w „Życiu" podaje Ludwik Szczepański. Omó
wiwszy cały szereg najwybitniejszych sił sceny 
krakowskiej, jak Wanda Siemaszkowa, Tekla 
Trapszo, Paulina Wojnowska, Maria Przyb~łk~, 
poźniej Irena Solska i inne, mówi Szczepansk1: 
Zwłaszcza sztuki nowoczesne mogą mieć zupeł

;.;_ie dobrą obsadę dzięki Zapolskiej''. A dalej: 
„Handlarka uśmiechów", poetycka, udramatyzo
wana baśń, wystawiona z wielkim nakładem 
i starannością. Wyborną, pełną wdzięku była Za
polska, a w japońskim tańcu rąk nie potrzeh?'
wała się obawiać współzawodnictwa z parną 
Ratte z opery wiedeńskiej". Z moich osobistych 
wspomień bardzo niewiele mogę powiedzieć -
widziałem Zapolską tylko jeden, jedyny raz 
w jej własnym obrazku dramatycznym „Jesien.-

nym wieczorem", na pewno jednym z piękniej
szych utworów, jakie wyszły spod pióra Zapol
skiej. Sztuka ta została napisana dla Heleny Mo
drzejewskiej podczas gościnnych występów we 
Lwowie. · 

Gabriela Zapolska zaprosiła Helenę Modrze
jewską do siebie na śnładanie. Po obfitym 
i wystawnym przyjęciu służąca wniosła na tacy 
zakrytą wazę. Modrzejewska zapytała: 
- Na miłość Boską, czy my będziemy jeszcz.e 
coś jeść? 
Na co pani domu odpowiedziała: 
- Niech pani tylko odkryje wazę. 
Kiedy wielka artystka podniosła pokrywę, zna
lazła rękopis jednoaktówki „J esienym wieczo
rem". Obie panie przeczytały to wspólnie, a Mo
drzejewska zadecydowała, że sztuka zostanie 
wystawiona ... 

.. . Z osobistych moich wspomień nie mogę więc 
wiele dodać do zagadnienia: jaką właściwie 
aktorką była Zapolska? Natomiast, właśnie 
z osobistych wspomnień muszę powiedzieć, że 
miała niebywały, rzadko nawet u najlepszych 
aktorów spotykany dar opowiadania. W opowia
daniu Zapolskiej wszystko żyło: człowiek, o któ
rym mówiła, zwierzę, kwiat nawet martwe 
przedmioty nabierały jakiejś malarskiej wprost 
plastyki, indywidualnych rysów, tak, że każde 
jej opowiadanie wrzynało się głęboko w pamięć, 
jak coś, co sami przeżyliśmy„ . 

.. . Co wniosła Zapolska do swojej twórczości 
dramatycznej, co ją wyróżnia z całej plejady 
pisarzy? Zapolska posiadała przede wszystkiem 
ogromną, niemal niespotykaną znajomość psy
chiki aktora, znajomość sceny i perspektywy 
scenicznej. W dramatach i ko:mediach Zapolskiej 
nie ma ani jednego tak zwanego w gwarze kulis 
„ogona". Wszystkie postacie, nawet najbardziej 
epizodyczne - to są role, nawet wtedy, gdy 
biorą udział tylko w jednej króciutkiej scenie, 
jak na przykład lokatorka w „Moralności pani 
Dulskiej". Zapolska zawsze daje tyle materiału, 
że rasowy aktor może z tego materiału zrobić 



doskonałą postać sceniczną. Aktorzy to czują 
i o tym wiedzą, dlatego grają Zapolską chętnie 
i z pasją. Nie ma sztuki Zapolskiej, która by nie 
miała świetnych tradycji - niezapomnianych 
kreacji największych polskich aktorów. 

Zapolska prowokowała bardzo często opinię. 
' Wspomniałem poprzednio o scenie z kagańcami 
albo z zaproszeniami drukowanymi w żargonie, 
rozesłanymi do dziennikarzy, wśród których 
było kilku Żydów. Zapolska czyniła to z pasją, 
prowokowała opinię, jak gdyby przez wrodzoną 
przekorę. Robiła to rozmyślnie. Ccy było w niej 
tyle złośliwości? Sądzę, że nie. Była to raczej 

-5amoobrona. Zapolska była wprost napadana 
i często tak niesprawiedliwie atakowana, nawet 
w swoich najlepszych osiągnięciach literackich 
czy teatralnych, iż nic dziwnego, że w duszy tej 
subtelnej, nerwowej kobiety musiał się .zbudzić 
sprzeciw, musiał narastać bunt i protest, który 
popychał ją bardzo często do kroków zupełnie 
nieobliczalnych ... 

J. Kotler, Gawędy teatralne, Potnań 1963 

; 

Anna Boska 

GABRIELI ZAPOLSKIEJ 
PORTRET MIMOWIEDNY 

O Zapolskiej pisano wiele i rozmaicie. Przede 
wszystkim o jej twórczości, ale także i o niej sa
mej. Ze była osobowością intrygującą i naturą 
nader skomplikowaną - wiadomo. Ale dopiero 
wydanie jej „Listów" stało się prawdziwą re
welacją, objawiło bowiem Zapolską jakiej naj
mniej się spodziewaliśmy, choć na pewno au
tentyczną. Więc - jaka była owa autentyczna 
Zapolska, Zapolska ze swojej prywatnej kores
pondencji? 

Pierwszym uczuciem, jakie ogarnia czytelnika 
jej listów jest zdumienie i zdumienie to, coraz 
to innych dotyczące spraw, pogłębia się w trak
cie lektury. Zdumienie a potem irytacja. A jed
nak mimo zniecierpliwienia, mimo rozczarowa
nia nawet, od tych dwóch opasłych tomów oder
wać się nie sposób, mamy bowiem do czynienia 
z zadziwiającym fenomenem psychologicznym 
i fenomenem twórczym. To prawda - Zapolska 
nie miała w naszym teatrze ostatnimi laty naj
lepszej passy, grywało się ją często, ale trochę 
jakby wstydliwie, trochę jakby asekurując się 
obowiązkami wobec klasyki, a de facto - prze
ważnie dla ratowania kasy. Kręcąc nosem na Za
polską jednego wszakże nie odważono się jej od
mówić nigdy - że jest mistrzynią warsztatu, 
mistrzynią konstrukcji, logiki i precyzji dra
matopisarskiej. A także mistrzynią ostrej aż do 
okrucieństwa obserwacji obyczajowej i psycho
logicznej. „Moralność pani Dulskiej", „Ich czwo
ro", „Żabusia" to są..-tytuły hasła, tytuły sym
bole, których treści nikomu wyjaśniać nie 
trzeba. 

Obok Zapolskiej takiej, jaką wyobrazić sobie 
możemy na podstawie tych sztuk, wnioskując, 
że dzieło świadczy o cechach umysłu i charak
teru autora, jest jeszcze Zapolska druga - Za-
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polska z legendy, nieco dwuznacznej legendy 
o jej życiu prywatnym. Skandalizująca boha
terka rozlicznych romansów, lwica i la femme 
fatale, dla której - podobno - strzelał się jakiś 
student, gdy miała lat bez mała sześćdziesiąt, dy
sząca namiętnością gorszycielka, nie tylko pió
rem rzucająca wyzwanie opinii, osoba będąca 
jakby antytezą nobliwej dystynkcji Konopnic
kiej i Orzeszkowej . Nie na darmo w końcu we 
współczesnych atakach na Zapolską jako propa
gatorkę „zgnilizny moralnej" tak często powta
rzały się zjadliwe i niezbyt rycerskie aluzje do 
doświadczeń osobistych. I oto wobec obu tych 
wizerunków Zapolskiej, Zapolskiej wielkiej de
maskatorki i społecznicy i Zapolskiej - Messa
liny, jej listy są zupełnym zaskoczeniem. Nie 
tylko dlatego, że spotykamy w nich poglądy, 
których właśnie u niej najmniej byśmy oczeki
wali _J jak choćby owo przekonanie o zgubnych 
skutkach emancypacji, owe kąśliwe uwagi o 
pannach pchających się na Sorbonę, ponieważ 
los poskąpił im bioder, biustu i gęstej grzywki. 
Są zaskoczeniem przede wszystkim dlatego, że 
obdarzona niebywałą spostrzegawczością, którą 
tak dobrze znamy z jej sztuk, objawia w tych 
listach całkowity brak krycytyzmu, brak dys
tansu wobec siebie samej i wszystkiego, co jej 
dotyczy. Niejednokrotnie sugerując adresatom, 
że jej listy są dokumentem dla potomnych, co 
pozwoliłoby przypuszczać, że starannie będzie 
w nich rzeźbić swoje rysy - nie ukrywa, czy 
raczej nie potrafi ukryć, że jej sąd o ludziach 
i o tym, co się wokół niej dzieje, zależy wyłącz
nie od tego, jak ludzie odnoszą się do niej, jak 
ich poczynania wkalkulowują się w jej własne 
dążenia i plany. Nigdy nie wybaczy Świętochow
skiemu insynuacji plagiatu, nigdy nie wybaczy 
mu, że wytoczony mu przez nią proces nazwał 
„skargą małości gwałtem chcącej być wielką", 
Kasprowicz zdobywszy nagrodę w jakimś kon
kursie literackim, w którym również uczestni
czyła, natychmiast staje się beztalenciem wyrzu
cającym jej należne pieniądze na wódkę. Jest 

szczera szczerość kogoś, kto nie pamięta, co mó
wił wczoraj i komu - co więcej - nie pr~y
chodzi mu do głowy, że inni mogą o tym pamię
tać. Plotkuje, obrzuca inwektywami a często 
i oszczerstwami prawdziwych i urojonych wro
gów. Stara się zdyskredyt~"'.'a~ akt~rki, któ~e 
uważa za swoje konkurentki i hteratow, w kto
rych widzi swoich rywali, bez żenady doprasza 
się o dobre dla siebie recenzje, wJ'.'kłóca o hon_o
raria i zaliczki. A wszystko to robi tak otwarcie, 
tak bez cienia jakiejkolwiek uwznioślającej pozy, 
z tak rozbrajającym przeświadczeniem o włas
nej racji i zawsze własnej krzywdzie, że o~słania 
się w tym całkowicie. Tyleż śmiesz:ia, co załos:ia 
i budząca współczucie. Bo każde mepowodzeme, 
a miała ich wiele, jest dla niej najcięższym argu
mentem oskarżenia świata, każdy sukces - zda
je się olśniewać świat, który tym razem już na 
pewno padnie jej do stóp. . , , . . 

Nader rzadko zdradza się z Jakąs ogolme]szą 
refleksją: jest cała po~hłoni~t~ drobiazgarr.ii, po 
uszy zanurzona w codziennosci, skrupulat_m~ re
jestruje bieżące wydarzenia, ale yrzewazn,i; .s~ 
to wydarzenia z zasięgu ręki, zas banalnosc ~eJ 
zainteresowań sprawia, że zaczynamy powątpie
wać także w jej dobry gust. Tak dalece, że kiedy 
okazuje się, iż zgromadzone przez nią w Pary~u 
obrazy to nie kolekcja kiczów, ale płótna wybi~
nych impresjonistów, podejrzewamy, że stało się 
to za sprawą mody, a nie jej up?doba~. ~o, c_o 
nas najbardziej zaciekawia, sposob w Jaki poJ
mowała własne pisarstwo? Jak je rozumiała, 
czego chciała? Niewiele znajdziemy w jej ko
respondencji deklaracji pisarskich, choć skrom
nością bynajmniej nie grzeszyła, śmiało lokując 
się w panteonie literatury narodowej koło_ Wy
spiańskiego, a chyba ponad Prusem. W ht:ra
turze europejskiej zaś unieśmiertelnić ją miały 
pokrewieństwa z Zolą i tego też tytułu, tytułu 
„polskiego Zoli" chętnie używała. Próżno by 
przecież szukać w jej listach rozważań o _sztuce 
i literaturze czy śladów lektur. Wprawdzie sze
roko informuje o swych aktualnych i projekto-



wany?h p~acac~ literackich, streszcza fabuły, 
ale mgdy ich me komentuje, nie wdaje się w 
~zasadnienie ich sensu i celu, tak jakby zdawała 
się w ogóle nie dostrzegać społecznego kon
tekstu i społecznego znaczenia tematów któ-
7ymi się zajmowała. Przede wszystkim j~ak, 
I to jest szczególnie zastanawiające, nie można 
odk~ć ":: jej listach jakiejkolwiek próby obiek
tyw1zac11, próby pnrządkującego spojrzenia na 
rzeczywistość, którą opisywała. Czy nawet po
trzeby takiego spojrzenia, chęci uchwycenia ja
kichś prawidłowości w tym chaosie, jakim przed
stawiał się jej świat - nieobliczalny, napastli
wy, wymagający stałej obronnej czujności. 

Na tym jednak nie kończą się niespodzianki, 
bo nie wytropimy w tych listach także owej 
?r~giej. Zapols~iej, Zapolskiej - zwycięskiej 
i ~11eok1~ł~nane1 u:'l'odzicielki, choć w ogromnej 
w1ęk~zosc~ są to hsty skierowane do mężczyzn, 
z ktorym1 łączyły ją związki serca i alkowy. 
Z~pewr:e, nie darzyła swych partnerów przy
w1ązamem zbyt trwałym, zapewne - wyłącz
ność nie była ich najpewniejszym przywilejem, 
ale ofiarowywała im przecież uczucia tkliwe 
i rzewne, uczucia trochę zakochanej pensjonarki, 
a trochę troskliwej żony. 

Nie wzbijała się też na męc,>;ące wyżyny ro
mantycznych uniesień, repertuar jej wyznań 
1!1iłosny.ch nie jest zbyt wyszukany i bogaty, ich 
Język me tylko szokuje odwagą, ale wręcz wy
wołuje rozbawienie, zalewała bowiem swoich 
wybranków potokami stale tych samych roz
~zcz~bi.otanych czułości, zdrobnień, spieszczeń 
I dz1ec1ęcego gaworzenia. Ofiarowywała swoim 
partnerom uczucia tkliwe i rzewne co wszakże 
nie przeszkadzało jej obficie inkrust~wać intym
nej korespondecji zdaniami w rodzaju: „a teraz 
dam ci dowód wielkiego zaufania - przyślij mi 
p~ęćdziesiąt rubli". Swoje epistoły miłosne pod
pisywała zazwyczaj kokieteryjnie „Paniusia" i 
zaiste wygląda w nich bardziej na paniusię, niż 
na demona usidlającej „wiecznej kobiecości". 

Kim była? Zaborcze, niesprawiedliwe i roz
gadane babsko, wymachujące osławionym sztan
darem ze spódnicy? Mała kobieta sprytna i ckli
wa? Nie, na pewno nie. Była - i właśnie ta 
pełna sprzeczności i tak zdumiewająca w zesta
wieniu ze sztukami, które wyszły spod tego sa
mego pióra, korespondencja jest najlepszym 
tego świadectwem - postacią naprawdę tragicz
ną. Pod powierzchnią małostkowych utarczek, 
zażartych walk o byle co, nieopanowanych i nie
kontrolowanych emocji jest w tych .listach jakiś 
ton niezmiernie smutny, prawie bolesny zarów
no jej nieznośny sentymentalizm, jak i jej nie
ustępliwa agresywność, nadmierna wrażliwość, 
jej swoista megalomania i uderzający brak kon
sekwencji w słowach i czynach są funkcją dot
kliwego i nigdy jej nie opuszczającego poczucia 
zagrożenia. Poczucia zagrożenia w życiu osobis
tym i w karierze artystycznej - pisarskiej i 
przede wszystkim aktorskiej, w której - o pa
radoksie! _J pokładała swoje największe nadzie
je marząc uparcie o zdobyciu laurów Modrze
jewskiej. To ono ograniczało jej horyzonty my
ślowe, to ono odbierało jej wewnętrzną równo
wagę. Ale to może ono właśnie dawało jej sztu
kom przenikliwość nienawiścL 

Moralność pani Dulskiej, Program Teatru 
Polskiego w Warszawie, 197 3 r. 



ELżBIETA MARZINEK od kilku sezonów aktor
ka Teatru Ziemi Pomorskiej urodziła się w Gru
dziądzu, tu też ukończyła gimnazjum. Lata oku
pacji spędziła w Warszawie. Wtedy właśnie -
zgodnie z tradycją rodzinną - ropoczęła studia 
na wydziale medycznym tajnego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Po wyzwoleniu przeniosła się 

:ia medycynę do Poznania. Dyplomu lekarza 
~ednakże już nie zrobiła, ponieważ zafascynował 
Ją teatr. Ukończyła więc poznańskie Studio 
Dramatyczne. 

Grała na wielu scenach polskich, m.in. w Poz
naniu, Szczecinie, Toruniu, Częstochowie i Gnie
źnie. Ma za sobą wiele różnorodnych ról teatral
nych. Z postaci, które pani Elżbieta stworzyła 
przed przyjazdem do Grudziądza, najmilej wspo-

mina Joannę w „Skowronku" Anouilha. Boha
terka narodowa Francji stała się bliska nie tylko 
pani Elżbiecie Marzinek, ale także dzięki niej 
zafascynowała widzów teatru częstochowskiego. 
Krytyka teatralna niezwykle pochlebnie oceniła 
wysiłek twórczy aktorki: 

Joanna w „Skowronku" Anouilha 

„Elżbieta Marzinek gra Joannę jakby w 
transie, rozmarzeniu, a równocześnie świa
domości posłannictwa i losu, jaki ją czeka. 
Wzrusza i urzeka widownię liryzmem i 
tragizmem, delikatnością uczuć i siłą bun
tu, zdolnością rozumowania i prostotą 
wiejskiej dziewczyny. Joanna w jej inter
pretacji nie posiada ani krzty patosu. Jej 
czyny, tragizm i bohaterstwo są naturalne. 
Młoda aktorka udźwignęła ciężar tej pięk
nej i trudnej roli, za co należą się jej słowa 
uznania i serdecznej podzięki." 

Tadeusz Kwaśniewski, Skowronek, 
„Zycie Częstochowy", 17.V.1959 



Lulu w „Skizie" Zapolskiej 

„Joannę odtwarza na scenie ( ... ) Elżbieta 
Marzinek. Ileż w jej grze precyzji, ile swo
body! Jest małą wiejską dziewczynką za
słuchaną w ciszę wieczoru, jest sk:owron
kiem budzącym naród śpiewem do wiosny, 
jest bohaterką dosiadającą z szablą w ręku 
konia i pędzącą na wroga. Elżbieta Marzi
nek zaciera granice między grą i rzeczywi-

stością. Takiej Joanny nie powstydziłby się 
żad-en teatr, nawet w kraju Anouilha." 

Waldemar Tyras, Skowronek, 
Gaze-ta Czostochowska'', 21.V.19.59 

" " 
Ze &ceną grudziądzką Elżbieta Marzinek zwią

zała się w roku 1973. Cały czas gra dużo i jest 
obsatlz:ana wTóżnnr.odnyrn repertuarze. Grudzią
dzanie-bardzo ch~tnie wspominają. jej role-w ta-

Weronika w „Porwaniu Sabinek" Schonthanów 



kich sztukach, jak: „Opera za trzy grosze", „Mo
tyle są wolne", „Porwanie Sabinek'', „Rewizor", 
czy też „Non stop". Wiele mówiło się o jej wspa
niałej kreacji w „Ryszardzie III" Szekspira, 
spektaklu nagrodzonym na XVII Festiwalu Tea
trów Polski Północnej w Toruniu. O wielkiej 
scenie lamentu w części II tego spektaklu, kiedy 

Małgorzata w „Ryszardzie III" Szekspira 

to królowa Elżbieta, była królowa Małgorzata 
i księżna Yorku opłakują swój los i przeklinają 
Ryszarda jedna z recenzentek (Elżbieta Żmudz
ka) powie potem, iż „należy do najpiękniejszych 
i najbardziej przejmujących w spektaklu". W 
tej samej recenzji (Ryszard III, „Zwierciadło" 
17.VII.1975) o aktorstwie Elżbiety Marzinek 
(rola Małgorzaty) stwierdzi: „powiedzieć, że ( ... ) 
świetnie gra - byłoby zbyt mało. Jest w niej 
taki ładunek emocjonalny, przy ogromnej po
wciągliwości aktorskiej, iż udziela się to wi
downi." 

W swojej pracy scenicznej Elżbieta Marzinek 
niejednokrotnie już zetknęła się z dramaturgią 
Gabrieli Zapolskiej. Między innymi dużym suk
cesem była jej Kaśka Kariatyda: 

„Elżbieta Marzinek w roli Kaśki zabłys
nęła bogatą skalą swego talentu. Była na
turalna, bezpośrednia, umiejętnie rozwi
nęła skalę uczuć i przeżywanej tragedii, raz 
jeszcze utwierdzając opinię krytyki o swych 
dużych możliwościach aktorskich." 

Tadeusz Kwaśniewski, Kaśka Kariatyda, 

„Życie Częstochowy" 23.II.1960 

W „Moralności pani Dulskiej" grała już wielo-

krotnie, jednakże rolę tytułową gra po raz 
pierwszy w obecnym spektaklu. 

Elżbieta Marzinek jest aktorką popularną 

wśród publiczności grudziądzkiej, o czym może 
świadczyć fakt przyznania jej przez czytelników 
„Nowości" Złotej Karety (1976). W bieżącym 
roku otrzymała również odznakę Zasłużonego 
Działacza Kultury. 
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W repertuarze: 

L. M. Montgomery ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 

H. Dobrowolska NIE MA KONIA DLA MARYNY 

WIECZÓR KOMEDII RENESANSOWEJ 

W przygotowaniu: 

K. Moczarski ROZMOWY Z KATEM 
(Scena Kameralna) 


