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Tak! to jest wspaniałe! Wspaniale jest znów 
obcować z tak znakomitym tekstem sztuki tak 
znakomitej dramatopisarki, jaką jest Gabriela 
Zapolska. Wspaniałe jest i to, że z biegiem lat 
w proces,ie gromadzenia własnych doświadczeń 
życiowych, w procesie dojrzewania artystyczne
go, „Moralność pani Dulskiej" jest przeze mnie 
jakby odczytywana i odkrywana na nowo. A rów
nocześnie wspaniałe jest to, że przesłanie istotne, 
podstawowe tego dzieła współbrzmi z współ
czesnością. Ostrzega przed zakładanJem, pazer
nością, przed stawianiem stanu posiadania po
nad stanem uczuć i myśli, przed konsumpcyj
nością życia. 

Pierwszy raz zetknęłam się z „Moralnością 
pani Dulskiej" mi. drugim roku Szkoły Drama
tycznej w Warszawie. Marzyły mi się w owym 
okresie - jak chyba każdej aktorce charakte
rystycznej - role tragiczne lub przynajmniej 
wysoce dramatyczne. Wtedy za• takie role uzna
łam aż trzy postacie kobiece: chora i wrażliwa 
Mela, uwiedziona, naiwna Hanka i załamana 
2dractą męża lokatorka. Wszystkie trzy były dla 
mnie ofiarami okrutnej i bezdusznej pani Dul
skiej. Najbliższą zdawała mi się być Mela. Stale 
bolała ją głowa, a ja sama cierpiałam na 
straszliwe ataki migreny. Zabrałam się z całym 
zapałem do pracy nad fragmentami roli, prze
kładając nad inne sceny scenę Zbyszka i Meli 
z drugiego aktu. Nie wiem, jak to wówczas 
wypadło, ale przypuszczam, że nie najlepie-j, bo 
na pewno jednotonalnie i aż do przesady „tra
gicznie". 

Drugie spotkanie z tą znakomitą sztuką mia
ło miejsce w trzecim sezonie mojej pracy za
wodowej. Byłam szczęśliwa grając ongiś niedo
cenioną Hesię . . Mela wydawała mi się nudna 
i nie warta zachodu. Panią Dulską była znako
mita aktorka, peŁna ciepła i talentu komedio
wego Helena Buczyńska. Jej Dulska już wtedy 
odbiegała od utartego przez dziesiątki lat ste
reotypu potwora i megiery, ale i tak pozostała 
symbolem tępej drobnomieszczanki. Trudno mi 
z perspektywy lat określić, jakiej rangi było to 
przedstawienie. Ale jedno zdarzenie z nim 
związane zaskoczyło cały nasz zespół aktorski 
i głęboko utkwiło mi w pamięci. Graliśmy 

„Moralność Pani Dulskiej" w warszawskim tea
trze Powszechnym Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Teatralnej. Teatr ten miał tylko salę 

prób i nie miał stałej własnej sceny. Dawaliś

my przedstawienia na peryferiach stolicy, na 
różnych przystosowanych do tego celu scenach. 
Po przedstawieniach, jeżeli chcieli tego widzo
wie, zostawaliśmy na dyskusjach o prezentowa
nym tego wieczoru utworze, o postaciach dzia
łających na scenie, o oprawie plastycznej, itd., 
a czasem w ogóle o życiu. Do tego teatru -
prawie darmowego (bilet wraz z programem 
kosztował tyle, ile dwa przejazdy tramwajem) 
przychodził .bardzo różny element. Byli to i ro
botnicy i drobni rzemieślnicy, a nawet i mar
gines społeczny. W czasie jednej z dyskusji po 
przedstawieniu „Moralności pani Dulskiej", kie
dy to my aktórzy przedstawialiśmy nasz punkt 
widzenia sztuki z pełnym potępieniem tytuło
wej bohaterki przerwała nasze wywody drobna, 
wychudzona, raczej jeszcze młoda kobieta 
w kraciastej chustce narzuconej na ramiona 
i powiedziała: „Nie rozumiem, dlaczego państwo 
uważają panią Dulską za niedobrą panią. Prze
cież ona dala tej dziewczynie pieniądze, a ile 
jest takich w Warszawie, co dziś pogonią bez 
grosza". 

Wyszliśmy po tej dyskusji zbulwersowani. 
Trzecie spotkanie ze sztuką odbyło się dzie

sięć lat temu. Wtedy po raz pierwszy reżysero
wałam „Moralność pani Dulskiej" w teatrze 
w Wałbrzychu z Hanką Bielicką w roli Dul
skiej. I chociaż wydawało mi się, że znam sztu
kę prawie że na pamięć, zaczęłam od wnikli
wego jej czytania, i to nie raz, a kilka razy. 

.I wtedy okazało się, że widzenie tej sztuki tak 
jak ją widziałam w latach szczenięcych odpły
nc:ło, rozwiało sh;. 



Zrozumiałam, że lokatorka wcale nie jest 
tak bezbronna i do reszty załamana przez swe 
przeżycia osobiste. Zobaczył.am w niej kogoś, 
kto nie zawaha się walczyć z Dulską, kto żna 
swoją wartość i widzi całą nicość tej zakłama
nej mieszczki. Zupełnie inną, niż mi się kiedyś 
wydawałÓ okazała się Mela. Jej „choroba" -
to wygodny wybieg. To jedna z póz, które lubi 
przybierać ten zakłamany podlotek. Mela lubi 
być „ważna". Chce, by ją wszyscy kochali 
i wyróżniali. To chyba ona raczej niż Hesia 
w przyszłości stanie się nieodrębnym portre
tem matki. 

A Hanka? Hanka wcale nie jest taka naiw
na i niezaradna życiowo. Sama autorka nie 
chciała jej ukazać jako bezwolnej onary pani 
Dulskiej. Wplątana w sieć na nią zastawioną, 
sama w dodatku nie będąc bez winy, Hanka 
w rezultacie poradziła sobie w końcowej fazie 
sztuki i wygrała batalię o swoje miejsce na 
zieini z drapieżną kamieniczniczką. 

Chciałabym, aby to kolejna inscenizacja „Mo
ralności pani Dulskiej" pokazała całe bogactwo 
treści sztuki. Chciałabym, by wspaniały dialog 
Gabrieli Zapolskiej zabrzmiał soczyście, czysto 
i czytelnie. Chciałabym, by śmieszyło to, co jest 
warte wykpienia, a ostrzegało to, co jest groź
ne w wybrzmieniu całości, a więc co do dziś 
współcześnie tu i tam kołacze się w naszej , 
społeczności. 

MARIA KANIEWSKA 

ZAMIAST BIOGRAFII ... 

„Zamiast", bo postać tak barwna, tragiczna, 
fascynująca, a niekiedy żałośnie śmieszna, kap
ryśna i nieszczęśliwa jak Gabriela Zapolska nie 
poddaje się utartym formułom. 

Jej życie pełne skandali obyczajowych, ro
mansów, egzaltacji miało wymiar dram<.Ctu. 
Aktorka, dziennikarka, recenzentka, dramato
pisarka czerpiąca inspirację twórczą z własnych 
tyciowych perypetii. 

Twórczość i życie Gabrieli Zapolskiej kryty
cy współcześni łączą z terminem „secesJa". 

Secesją nazywamy styl, ktory kwitł niemal 
\Ve wszystkich sztukach plastycznych na prze
łomie XIX i XX wieku. Styl ten posługiwał się 
głównie linią, zwłaszcza linią falistą o niespo
kojnym rytmie i płaską wyra-'"nie okonturowa
ną plamą. Lubował się w asymetrii, w nie
;:wykłych proporcjach... ( ... ) Secesja była feno
menem o wiele bardziej zróżnicowanym niż się 
na ogol mniema. Obok secesji krzywolinijnej 
istniała secesja posługująca sH-; głównie linią 
prostą. Obok secesji akcentującej płaszczyznę -
secesja wybitnie trójwymiarowa. ( ... ) Istniała 
secesja szalona, rozwichrzona, ekstatyczna, 
„dionizyjska" i secesja pełna umiaru, harmonij
na, „apollińska", secesja przesycona erotyką 
i secesja chłodna, niezmysłowa, ascetyczna. ( ... ) 
Dla jednych tym 111ezwyklym było to, co rzad
kie i egzotyczne, dla innych przeciwnie, to co 
pospolite i swojskie. Jedni stylizowali orchidee 
i cnryzantemy, embriony i mikroorganizmy, 
inrn - zwyczajne chwa5ty polne i ptactwo pod
workowe. *) 

Posłużmy się zatem frag,nentami listów Za
µolskiej lub jej dotyczących, aby przybliżyć 
„secesyjny" charakt:cr jej życia i twórczości. 

„(. .. ) Ja miałam cztery miesiące w mym ::.y
ciu, gdy w Wiedniu, w klinice, po urodzeniu 
córki, leżałam samJtna, opuszczona, odrzucona 
od rodziny, świata ludzi, zapomniana przez ojca 
mego dziecka i ( ... ) po tylu miesiącach cierpie
nia na śmierć skaz.m,1. Winą moją głównie to, 
że na wzór innych kobiet nie chciałam dać /,-
dw:'>ch ojców jednemu dziecku i w noc ciemną 
poszłam w świat, pozostawiaj:i,c memu plato- /. 
nicznemu mężowi moje pieniądze i wszystko, 
co mnie z nim wiqzalo. I gdy osamotniona na 
wiedeńskim Zahlstreck .t konałam w najniemoż- 1 

liwszych komplikacjach chorób, miałam tak / 
straszne godziny nocne, że nie wiem, jakim ciL-

dem ten nędzny ozkielet, którym byłam, nie 
zdechl z bólu i bczbrze::.nej ro::paczy. ( ... )" 



O Krakowie: 

„(.„) Zbieram dane, bo o tym, co się tu dzie
je, co oni tu robią cale dnie, o czym myślą, co 
mówią, to Pan nie możesz mieć wyobrażenia . 
.Test to kraj dziki, straszny, potwornie głupi. 

Tysiące kretynów w wyszarzałych futrach, 
a pomiędzy nimi garstka malarzy ginących 

z głodu i. .. syfilisu. Powiadam Panu coś, od 
czego włosy na głowie stają ( ... )". 

Z Paryża : 

„( ... ) jakiś nikczemnik po francusku nazywa 
mnie „szpiegiem pruskim" i pisze, że żyję tu 
w pieniądze pruskie. Karta taka leży np. w lo
ży odźwiernej, możesz Pan sobie wyobrazić, ja
kie to robi wrażenie i co na mnie ściągnąć 

może! O kraju! Jakże ty rozkosznie w mej pa
mięci się zapisujesz!!! ( ... )". 

„( ... ) Wigilia za parę dni ... ja na obcej ziemi! 
Boże! Czyż to serce nigdy mi nie da spokoju 
i wiecznie do kraju rwać się będzie? ( ... ) Pola
malo mi się życie w drzazgi, połamało strasznie 
i Panu powiem ze lzami, że ... jestem więcej niż 
nieszczęśliwa! Nie mam nic, krem, trochę uro
dy i to, co wy nazywacie talentem, to niby 
wiele, ale to w Wigilię Bożego Narodzenia nic 
mi nie mówi, nic dla mnie nie jest - nie mam 
nic, jestem żebraczką moralną, nie mam domu 
własnego, rodziny, nikogo! Cierpię w tej chwili, 
jak wygnane szczenię, cierpię bardzo! Bardzo! 
Pisz Pan do mnie - blagam Cię! ( ... )". 

„(„.) Zawsze miałam ten system: „Chcecie 
mnie zabić milczeniem, poczekajcie! ja was, 
zmuszę, że o mnie będziecie pisać". I przema
gam ich. („.)". 

„(. .. ) Piszę całe dnie. Chcę stanąć na tym 
stanowisku, z którego mnie Wyspiański, Zerom
ski i Przybyszewski zepchnęli. Ambicję mam 
straszną i eh.cę spokoju koniecznego do pra
cy („.)". 

Zakł. G :· af. Radom -- 693/88 2.000 szt. A6 B-3 
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Stunisłuw .Ja1wwbki o Zapolskiej: 

„(. „ ) Byłem nieraz bardzo zclziwiony, je i eli 
minęły w naszym życiu trZJ dni spokojne. 
Wszystko ją irytowało, wszysti<o przeszkadzało 
i o wszystko miała do mnie 1;retensje, nawet, 
gdy pies w odleglejszej willi zaszczekał („.). 
irytowało ją, gdy w sąsiadującym z nią poko
ju, przy zamkniętych nawet arzwiach paliłem 
µapierosa. Nawet pociąganie ołówkiem po pa
pierze, gdy rysowatem, wprawiało ją w zły hu
mor ( „. )". 

„(„.) Byłam wreszcie wczoraj u Przybyszew
skiego. Smiałam się wyszedłsz11, a tam umie
rałam ze śmiechu, ale udawałt.Lm serio. Przed
staw sobie kupę snobów udających „uducho
wienie", mówiących ćwierćgłosem, i gadających 
rz11~·zy niemodne (.„) . Mnie traktowano jak oso
u.; nie pojmu;ącą ich aspiracji i jeden z obec
n11ch m!okosow zaproµonował drugiemu: „Za
graj". A drugi: „'l'eraz? Chyba.„ polkę!" A ja 
na to: „To już jak jt.L wyjdę, panowie uraczą 
się tą odpowiednią dla siebie muzyką!". Wresz
cie, gdy zaczęli wygłaszać komunały: że ludzie 
źli, µrzewrotni, z!oazieje i mordercy są intere
sujący i zajmujący w życiu, powiedziałam, że 
to tak niemodne teraz, jak rękawy szerokie 
i spodntce kloszowe. ~e teraz co innego jest w mo
uz1e, a więc niech. si4 dowiedzą i poszukają. 
Ja/(o arcydzieło pokazali mi coś takiego - na 
~ ruuku ohydna baba z wiszącymi piersiami. 
Obok niej dwa stuiki i w nich dwa foetusy 
z olorzymimi głowt.Lmi . Pytam: „Co to?" A ont: 
„Madonna!!!"' Nie mogłam wytrzymać i powia
<tam: „Ależ ludzie, Nrntka Boska była zctrowa, 
nonosit,i .Po.na Jez ... sa 9 miesi4cy i nigdy nie 
1,oroniła. („.) Popatrzyli 1w mnie ze wzgardą 
i schowali swoją madonnę . .lcikie to komiczne! 
Jukie to komiczne, tuki snootzrn w Krowod
rzy ( „. ). Tu kuchnia obok i dziewka dudni po 
µuctłod ze piorąc ścierki. Dziecko pakuje chleb 
z masłem, a oni sii: „. uduchuwiają. Konanie! 
Była to jedyna ru,,ość i zabawa w Krakowie; 
ale drugi raz wolami tam mnie nie zaciąg
ną ( „. )". 

"( .„) Pierwszym moim odrachem uchyliłem 
drzwi pokoju, w którym zakończyła życie. 
Firanki były tak, j,ik za jej życia., · opuszczone 
i panował tam mruk, który pozwala! zaledwie 
rozeznać leżące na łozku skulone jej ciało, na
kryte koldrq . Głowę mia!(? odwróconą do ściany 
tal< , że jej nie widziałem. Hyla to pozycja, 
w ktorej nieraz oglądałem jq za. życia, robiła 
na mnie wrażenie śpiącej, odczułem jednak sil·
nie tragiczność tej śmierci, człowieka opuszczo
nego przez najbliższych, a caly ten obraz, któ
ry miJ!em przed oczyma, wydawał mi się, jak
bym patrzył na wnę trze, w którym clokonann 
morel tL („. )". 



List ten został napisany przez męża Zapol
skiej - malarza, Stanisława Janowskiego -
już po śmierci pisarki. Zmarła 17 grudnia 1921 
roku nad ranem. Jej śmierć stała się skanda
lem obciążającym kołtuństwo. Dostała się pod 
wpływ chytrego i przebiegłego, nieukończonego 
medyka, Eugeniusza Kapitaina, który nie tylko 
bezceremonialnie obchodził się z dobytkiem 
Zapolskiej, lecz dopuścił się także sfałszowania 
testamentu. Zmarła opuszczona przez obrażoną 
rodzinę i najbliższych. ' Na cmentarz odprowa
dziła ją jedynie garstka przyjaciół. Pogrzeb od
był się na koszt miasta, przewidywano złożenie 
zwłok czasowo w grobowcu Marii Konopnickiej. 
W ostatniej chwili jednak zaprotestowała krew
na i przyjaciółka Konopnickiej - aktorka 
Maria Dulębianka. Motywacja odmowy była 
jakby żywcem przeniesiona z Moralności pani 
uulskiej". Złożono więc prowizorycznie ciaio 
Zapolskiej w odległej cząści cmentarza. 

W liście z 1892 roku Zapolska pisze: 
„(„.) Scena mi już ntc nie mówi. Ambicja 

moja - pisać! pisać! Sama się przekonałam, że 
ci, co pisali, żyją wieki całe pomiędz11 społe
czeństwem. Co zostało z aktorów? Garś~ pro
chu, o którym się czasem wspomni („.). Ponie:
waż umierać mamy, umierajm11 ładnie i nawet 
po śmierci bądźmy ładną legendą. Prawda („.)!. 

*) M. Wallis, „Secesja". Warszawa 
1974, s. 11-12. 
Framenty listów pochodzą z to
mu: „Gabriela Zapolska. Listy 
zebrała S. Linowska, Warszawa 
1970, t. l i 2. 
Informacje biograficzne zaczerp
niąte z: „Gabriela Zapolska", Jó
zef Rurawski, Warszawa 1987. 
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