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Pani Zapolska 

Prawdziwe nazwisko Korwin - Piotrowska primo voto Śnieżko 
- Błocka. secundo voto Janowska, używała też pseudonimów Józef 
Maskoff, Walery Tomicki, Marya. W 1882 roku debiutując w teat
rze przyjęła pseudonim Gabriela 7,apolska. 

Maria Gabriela Stefania Korwin - Piotrowska (ur. 30 III 1857 
w Podhajcach pod ~ .uckiem, zm. 21 XII 192 I we Lwowie) urodzo
na w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, wydana nieszczęśliwie za 
mąż, zerwała w 1881 z mężem i rodziną. Bez środków do życia, 
została współpracowniczką „Gazety Krakowskiej", a od 1882 ak
torką. Niepowodzenia skłoniły ją do wyjazdu w 1889 do Paryża, 
gdzie miała nadzieję zrobić karierę artystyczną. Grala tam jedynie 
małe role w teatrzykach bulwarowych, od 1892 w Theatre Libre 
Antoine'a. Po powrocie do kraju występowała nie bez pewnych suk
cesów w Warszawie w teatnykach ogródkowych, w zespołach ob
jazdowych, w teatrze krakowskim pod dyrekcją Pawlikowskiego 
i w teatr/.e lwowskim. Z powodu zatargów z dyrektorami teatrów 
musiała 7J'ezygnować ze sceny, która była pasjąjej życia. 

Twórczość literacką rozpoczęła nowelami. Jej pierwsze utwory 
wywołały oburzenie konserwatywnej krytyki i stały się przedmio
tem ostrych polemik. Uważana za naśladowczynię Zoli, Zapolska 
traktowała naturalizm jako kierunek, który ukazując „nagą praw
dę życia" we ws/.ystkich jego najbardziej drażliwych i ponurych 
przejawach, służy przede wszystkim celom społecznym (powieści 
Menażeria ludzka, Zaszumi las, Sezonowa miłość, Córka Tu.~ki, 
O czym się nie mówi, O czym się nawet myśleć nie chce, Kobieta 
bez skazy); W twórczości dramatycznej uległa początkowo wpły
wom melodramatu umoralniającego (Kaśka Kariatyda, Malka 
Szwarcenkopj). Zdolność obserwacji, wyczulenie na wady i śmiesz
ności ludzkie, drapieżne demaskatorstwo, właściwe talentowi Za
polskiej sprawiły natomiast. iż jej wybitnym osiągnięciem stały się 
satyryc1ne komedie obyczajowe, demaskujące obłudę moralną 
mieszc7aństwa ( tabusia, Moralno.vć pani Dulskiej, lrh czv.•oro, 
Panna Maliczewska, Skiz ). 

»'..vsoka brunę1ktiw .ei/rY.z"U 
Z pochodzenia i wychowania aryst~k.r-~tka, córka marszał

ka szlachty, urodzona w stepach Wołynia. Wysoka, postawna 
brunetka o elastycznych rysach, wyrazistych ocz.ach i dźwięcz
nym głosie, wejrzenie i wymowa zdradzają pochodzenje słowiań
skie. Realistka, którą krytyka moskiewska nazwała polskim Zo
lą. Odtwórczyni postaci Ibsena, grała w Rosji Norę. Znak szcze
gólny: nie wychodzi na scenę nie przeżegnawszy się znakiem 
k.rzy7.a . 

(notatka w paryskim ,.Gil Rias" z I maja 1892 r.) 

dw6~i/;ż'lzyli:JY/Il11.:. :.< 
(-) Kimże była t~ Ó~b~iela 'i<~-~i~ ~ -·PI~~r~wska, Śnie7.ko, 

I3łocka, Zapolska, Janowska, a do tego żeby nie było za mało, 
jeszcze Józef Maskoff? Był to talent olbrzymi, który kaprysił, 
bo był kobiecy, wpadał w ekstrawagancje, bo nale7.ał do aktor
ki, tkwiło jednak coś renesansowego w tej kobiecie. zdolnej nies
łychanie, niesłychanie pobudliwej, wojowniczej i przenikliwie 
mądrej, kiedy szlo o innych, a niemal naiwnej, kiedy szło o nią 
samą. W niej grała nieposkromiona ambicja, którą ten diabo
liczny talent wojował, wszystkie zaś inne względy - równie i ma
terialne - były jej niemal obojętne. I dlatego to właśnie pod ko
niec życia, jednego z najpracowitszych na obszarze literatury, 
złożyła jej wizytę nędza w starym, obłąkanie kolorowym chała
cie mamy Dulskiej. (-) 

Zdaje mi się, że Zapolska przez pomyłkę wybrała sobie nie
właściwą płeć. Zdarzało się jej czasem, że 1apominała o wiel
kiej pra'ńdzie. iż pierwsze westchnienie miłości jest ostatnim 
westchnieniem rozumu. Czasem umiała się rozczulić nawet sen
tymentalnie, rzadko to się jednak zdarzało tej białogłowie 
z brzytwą w ręce. Z tym to bowiem narzędziem powinno się ją 
malować, jak kiedyś malowano wieJkje damy z wachlarzem 
w ręce. Ta wielka pani, w literdturze ambicją podrywana jak 
biczem, ambicją nieukojoną, pracowała niezmordowanie. 
A wszystkiego jej było za malo: felietony, krytyki teatralne, no
wele, powieści, dramaty, komedie, farsy, jednoaktówki, mono
logi i nawet wiersze, chociaż bardzo kiepskie zawiązywała ry
mom ogony, co sprawiedliwie przyznawała sama.(-) 

Wciąż się gotowało w tym wulkanie. I stąd właśnie pocho
dzi ta - czasem fatalna i dziwaczna - nierówność jej utworów. 
Arcydzieło w swoim rodzaju Moralność pani Dulskiej i zaraz 
potem błahostka pod tytułem Pariasy. Znakomita komedia Pan
na Maliczewska i szybko sklecony utwór Asystent. Stąd te nag
le podróże w byle jaką stronę świata zjawisk społecznych . Stąd 

wiecma pogoń za sensacją lub łatwizną tematu. (-) 
Solidarność kobieca kaz.ała jej wziąć patent na obrońcę ko

biety : sponiewieranej, uciśnionej, zbałamuconej i na wszelkie 
możliwe sposoby wówczas wyzyskiwanej. Przeto po prostu z nie
pohamowaną pasją prała po pysku wszelkie męskie łajdactwo, 
sutenerstwo i miłosne męskie szalbierstwa. 

Gdyby z olbrzymiego dorobku Zapolskiej wyłuskać brylan
ty, to po odr/.uceniu plew sensacji i k.rv.lawych strzępów pozos
tałoby kilka utworów kapitalnych, pośród których jeden jest dzie
łem naczelnym, inne zaś szlachetną i wysokiej miary filipiką 
przeciw bezbronnemu cierpiętnictwu ówczesnej kobiety. Żadna 
z owych czasów rozkrzyczana sufrażystka nie broniła tak wol
ności duszy kobiecej, jak ta wielka kobieta. (-) 

CaJa jej działalność wydawała się jakby burzycielska i re
wolucyjna. Wytłukła szyby w dusznym i zapowietrzonym miesz
kaniu. Wniosła coś ożywczego w kompromisowość i lękliwość 
literacką. (-) 

Szkoda, wielka - niestety - szkoda. że Zapolska rzadko kie
dy wychodziła poza krąg poglądu, 71! życie jest mamą fabryką, 
produkującą jedynie hańbę i łotrostwa. Nie wiedzjała jesz.cze 

o twórczej, radosnej potędze życia. W tropieniu jednak dróg i ście
żynek. którymi przemykają się rozmaite ohydy, doszła do mistrzow
skiej wprawy. Przez etapy: zniecierpliwienia - oburzenia - pasj i -
wstrętu i kaznodziejskiej klątwy, dotarła wreszcie do dojrzalej i naj
głębszej satyry, wojującej z kołtuństwem śmiechem, najdotkliwszym, 
jaki się kiedykolwiek w polskim teatrze rozlegaJ. Rodowód tego 
śmiechu jest tragiczny. Wielcy badacze serca dawno doszli do od
krycia prawdy, że czasem człowiek smutny śmieje s ię dlatego tyl
ko, aby nie plakać. Świetnością tego dojrzałego spojrzenia jest właś
nie głośna w całej Europie Moralność pani Dulskiej.(-) 

Kornel Makuszyński, Kartki z kalendarza. 1939 r. 

.. „ .. · ·!1 ·~·.·ji.':!:ili:::::JQ.kieta ' :· reźyser 
H W ~~~;;Jt~tr~l~!PYnajsprzeczniejsze wyra7.ano o niej [o Za

polskiej - przypis mój - M.D.j sądy jako o aktorce. Co bezsporne, 
to jej ukochanie swojego aktorstwa. (-)Nie mogąc pokazywać się 
na scenie, zastępczo „teatral izowała się" pisaniem artykułów o te
atrze, prowadzeniem w Krakowie prywatnej szkoły aktorskiej (z któ
rej wyszli Dulęba i Węgrzyn) itd. 

Była utalentowaną aktorką czy nie? Pod tym względem sądy 
mamy krańcowo odmienne. Gdy np. Ludwik Szczepański uważał 
ją za „polską Duse", jak ją nazwaJ w którymś z wynurzeń publicz
nych, starzy aktorzy, jak Rapacki, Frenkiel i inni, aktorskie jej za
miłowania uważali za fałszywy apetyt.(-) 

Osobiście mam przekonanie, że tkwi ł w niej materiał nie tyle 
na aktorkę, ile na reżysera. Nie z samego domysłu to wnoszę. By
łem świadkiem, jak umiała nawet Modrzejewską zainteresować in
formacjami, właśnie reżyserskimi. 

Czy bez tej pasji aktorskiej, bez domniemanego talentu reży
serskiego, czy wreszcie bez tej uwertury, jaką w jej karierze były 
lata spędzone na scenie, umiałaby potem tak po mistrzowsku wła
dać scenicznością swoich komedii, mieć takie sceniczne widzenie 
czlo·„vieka? 

Adam Grzymała - Siedlecki, Świat aklo~ki moich czasów 

·. · Mi~]~j s~~ki~~i~z 

:w ·ą~;ri·,.,Zapolskiej; tak milej z o blicza 
. :·~HaAysia rogata, wtęc i wojownicza 
'•_' fgqyjej,.ktn dokuczył choć jednym wyrazem, 

' · N.li4Y..Jiw..mi~rumiała puścić tego płazem. 

.[jlJfi!H~~~~J~~=~ap:~:wana, 
• efiociat.~i.t&robifa sobie wielu wrogóW1 

::..:::N!S.4if@ę. ~futeszkała ~irmym przytrzeć rogów. 
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· PoruszaI; byłe tylko jvd2łcie zniszczyć plemię. 

W ;.,j•~.~~odu" rue znany mi z bliska 
. Zasiadai.\vŚpółredaktor, tozińslci z nazwiska. 
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Zapolska do „służby naro
dowej" nie była powołana, 
w najwyższe regiony artyzmu 
nigdy wstąpić nie zdołała. 
Ale napisała doskonałą ko
medię, a na tym towarze stale 
nam zbywało. 

Zbigniew Raszewski 

J)!
{~7' 

„pisałam jednym tchem" 

Lwów, 30 X 1906, wtorek 
(-) Zabrałam się do pisania sztuki i mam kilka scen. Muszę skończyć na 

I 5-ty, bo Heller mi napisał, ~e da mi I OO t:.ruld. jak mieć będzie sztukę w ręku. 

Temat - P a n i D u 1 s k a. 

Lwów, 13 XI 1906 

Jestem tak 7.apracowana Dulską, że ledwo żyję. Piszę kilka słów. Dziękuję 7.a 
list. Jutro k o ń c z ę sztukę . Nie wiem, jaka jest, ale zdaje się dobra. Pisa

łam jednym tchem. 

Lwów, 14 XI I 906 
Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam Dulską. Co jest? Nie wiem. Pisałam 

ją w gorączce po prostu. Mo:i.e to właśnie będzie coś doskonałego. a może nic 

niewarte. Odsyłam JTI akt dziś, tam już dwa przepisują. Gdy odbiorę, poślę Ci 
do Stanisławowa, ażebyś jednego dnia przeczyta.I i odesłał z a r a z do Solskie

go. Zdaje mi się. że gdybym była Francuzem i taką silną, życiową rzecz napisa· 

la. to uzyskałabym majątek i stawę olbrzymią. U nas - spastwią się nade mną, 

a zarobię parę centów. 

Lwów, 12 XII 1906 
Dowiaduję się z listu Siemaszki, że już próby rozpoczęte, więc możesz sobie 

wyobrazić, ile musiałam dziś listów pisać do krytyków, redakcji i innych figur. 

Lwów, 12 XTI 1906 

Wyobraź sobie, że Solski gra Dulską w tę sobotę bez mego pozwolenia, bo ja 
wyraźnie 7.ądalam po świętach i razem jednego dnia Lwów· Kra

ków - Warszawa, aby nie mieli czasu mi sztuki zgryźć. I w cz;as najgorszy, w ty

dzień świąteczny, on gra nie pytając, że mi sztukę gubi. Gdy mi to powiedział 

Feuerstein, myślałam, że mi się nie wiem co zrobi! 

Lwów, 16 Xll 1906 
Dziś w nocy telegram nadchodził za telegramem. Już w dzień miałam listy, 

kartki, że sztuka jest fenomenalna, i.e rozkupiono bilety na dwa spektakle u Gri

gara, że coś będzie bajecznego. Ale zawsze się bałam, bo znasz mnie. Tymc7.a

sem Solski po drugim akcie telegrafował: „Pąwodzenie zapewnione publiczność 

rozentuzjazmowana oklaski huragan ogólne zdanie artyści grają wybornie wdzięcz

ny Solski." 
Następnie nadeszła od Prokescha: „Sztuka znakomita powodzenie trwale l".a

pewnione winszuję Prokesch." 

Następnie od Feldmanów: „Sztuka arcyświetna entuzja7.m powodzenie trwale 

pewne winszujemy ściskamy Feldmanowie." 
Dalej Konczyński: „Hold i zachwyt wyrazy ogólne winszuję!" 

Zdaje się. dosyć. Grają dziś, wtorek, czwartek. Następnie w święta. Ucieszy
łam się trochę, bo mnie bardzo smutno, że mi tak ciężko dyszeć i że ja tak kas1Ję. 

Lwów, 13 I 1907, niedziela 
Z Wars7.awy nadszedł „Kurier Warszawski" z cudną, ogromną recen,..Ją Po· 

każę Ci, gdy przyjedziesz. Pisa! Dobrowolski. Nazywa Dufrką a r c y d z i e • 

I e m i pisze, że to jest najleps7.a rzecz, jaką napisałam. 

(z li stów Gabrieli 7.apols!..icj do rm;ża, Stanisława Janowskiego) 

<.{ Gabriela Zapolska 
..( Gabriela Zapolska na Lido. 

Lwów, 12 XII 1906 
Drogi Panie! 
Pan pisze recenzje w "Naprzodzie". Czy lak? A więc do Pana 

\.\yciągam moje biedne, schorowane n;:cc i proszę, proszę, weź 

Pan w opiekę moją Dulską. Pan wie, co oni mi z najlepszą rze
czą potrafią zrobić. Pan zna te „mury", które umieją stawiać, i kJo
dy rzucane pod nogi. Aja sił nie mam! aja taka jestem chora 
i w takim materialnym cięż.kim położeniu! Dwa lata śmiertelnej 
walki z ukl)tą chorobą • sanatoria, profesorowie - wyczerpały 

mnie i zrujnowały. I dziś. gdy się poka7.ało, co mi było (soliter), 
mam organizm zupełnie wyczerpany, jestem cieniem siebie i żrą 
mnie tuberkuły. Wiem o wszystkim, nie mam złudzeń. 

Pisałam Dulską ostatka.mi sil, aby móc 7.arobić sobie na \\')'· 
jazd do Wloch. Każdy chce choć przedłużyć swe istnienie. gdy 
się nie może ratować zupełnie. Jc7.cłi więc położą ją w .Krako
wie. to przepadnie na Warszawę i Lwów, a to jedyna moja deska 
ratunku, bo nie mam nic, nic! Panu to piszę otwarcie, bo ;mam 
Pana duszę i wiem k i m Pan jesteś. Nic dla mnie nie 7Iobiono, 
ani brać literacka, ani żadna scena, której dawałam l".arabiać ty· 
siące. Nikt mi ręki nie podał. Chciałam, aby Dulska poszła rów
nocześnie w 3 teatrach. aby nie mieli czasu mi ją l".agry:i..ć. Solski 
bez mej wiedzy daje ją nagłe w tydzień przedświąteczny. Niech 
choć będzie poparta przez prasę. Idź Pan po egzemplarz. Prze
CZ)1aj. Napisz coś o niej przed przedstawieniem. To r.t.ecz bar
dzo na rękę „Napl7.0dowi". Chciałam w tej tragifarsie kołtu11skiej 
dać obraz podłości burżuazyjnej. Gdy ta dziewczynka na końcu 
\\Oła: „mnie się zdaje. i.etu kogoś zamordowali" • to jest to właś
nie. Zamordowano tu duszę ludzką. Z\\TÓĆ Pan na to uwagę. Pan 
to odczuje, Pan to rozumie. 

Nie mam siły więcej pisać, bo bardzo. bardzo jestem zmęczo. 
na i chora. Czy Pan wiesz, co to jest powoli umierać i ... praco-
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wać . Schowaj Pan ten list. Gdy umrę. będziesz mieć dokument. Składam go w Twoje ręce. Musiałam prosić, aby mnie nie dobijano. 
Tyle się nade mną pastwiono. A przecież we mnie coś było. Zobaczy Pan w Dulskiej, że mnie szkoda, ir, lepiej, ażeby mnie leczono, 
niż dawano tysiące na stypendia śpic\vaczkom łub przepłacano \\')'stępy z.agranicznych wielkości. Co począć! Co począć! 

Tak mi ciężko przestać do Pana pisać. Zawsze czulam w Panu dobrą, oddaną mi dus7~. I ja byłam Panu oddana - z;awsze, 
w każdej życia chwili. Dlatego dziś ręce do Pana wyciągam i proszę uczyń Pan rzecz dobrą i sprawiedliwą dla mej może ... ostatniej 
pracy. Wyrazy najgorętszej przyjaźni . 

List do Wilhelma Feldmana 

Lwów, 14 XI 1908 
Szanowny Panie! 

Zapolska 

Z największą przyjemnością będę oczekiwała tłumaczenia Dulskiej. Właśnie podpisałam umowy z Wiedniem, Berlinem - po 
niemiecku, potem po węgiersku, po czesku, kroacku - \\Teszcie, we wszystkich mo7Jiwych językach. 

R.zCCl.)'\-\iścic, Pan ma rację, Dulska jest głęboko ludzka i równie dobrze mo7..c nazywać się Dupont albo Durand, albo Martin -
jak Dulska. Nikczemność mies1.czańska wszędzie jest jednakowa. Kiedy będę miała rękopis francuski postaram się zainteresować 

nim albo Gcmiera, albo Antoine ' a i jestem pe\vna, 7~ po przeczytaniu sztuki będą ją grać. Bardzo jestem S7.C7.ęśłiwa, 7.c Dulska 
podobała się Panu. 

Pr7.csylam mnóstwo serdeczności i zapewnień o przyjaźni . 

Austria. Lwów. ul. Kurkowa 22a. 
List do Paula Cazin 

Lwów. I 1912 
Drogi Panie! 

Zapolska 

Dziś :t,a\'„iadomiono mnie i Dyrekcję. że sztuka moja z powodu „p r z y puszcz a I n i c mogąc cg o n as tąp i ć z go r -
s z c n i a "jest „ we w s z y s t k i c h s y t u a c j a c h wy s o c e n i c p r z y z w o i ta ". Posyłam ją Panu, prosząc, aby Pan zechciał 
napisać w tej mierze felieton, ująć się ?a prawem swobody autora, który latami całymi wywalczył sobie nazwisko odpowiadające 
sam o z a si c bi c . Niech Pan im dobrze napis7.c, tym starym rozpustnikom, wyuzdanym w życiu, którzy widzą wszędzie „zgor
szenie". Niech Pan przypomni Panią Warren, 300 dni. scenę gwałtu w Maleku. pląsanie gołych dziewek w operetkach. Niech Pan 
przypomni, że zakaz.ano Gorczyńskiego Wv::wnnie, \\')'Soce moralną sztukę graną w Warszawie 20 razy. Nic mogę więcej pisać - tak 
jestem przybita. Proszę, niech Pan to napisze zaraz - jeżeli nic pokażemy im zębów - klechy zjedzą nas. 

Sam Bilczewski zakaz.al Kobietę bez ska::y ! Komedia! 
Wyrazy szczerej i serdecznej przyjaźni 

Zapolska 
List do Kornela .Makuszyńskiego 



Zbyszko 
Mam dosyć kołtunerii w domu i w ... samym sobie. 
J ułiasiewiczowa 

Dlaczego jesteś ... kołtunem? 
Zbyszko 
Bom się urodził po kołtuńsku, aniele! bo w łonie matki już nim byłem - bo 7.ebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem, 

w duszy, całą warstwę kołtunerii , której nic wyplenić nie zdoła Coś, taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym - szarpie się, 
ciska. Ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że prt.)jdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę 
odbierał czynsze, będę ... no ... Dulskim, pra-Dulskim, ober-Dulskim, że będę rodził Dulskich, całe legiony Dulskich - będę miał 
srebrne wesele i porządny nagrobek, z dala od samobójców. J nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami, i będę mówił 
du7..o o Bogu ... 

Jułiasiewiczowa 

Z kołtuństwa można się wyswobodzić. 
Zbyszko 
Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na mahoń -

jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno ... pani radczyni ... piętno ... 
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Zbyszko się ożenił. 
Naprawd~ się ożenił i zdawać by się mogło, że wed

ług wszelkich wymogów i :i.ądań właśnie swojej matki. 
Nie ożenił się bowiem ani ze służącą, ani z szanso

nistką, ani z czymś podobnym takim, jak mo?'na było 
po nim przypuszczać. AJe ożenił si<; solidnie. kołtuńs
ko, niespodziewanie dobrl.C i pny1.woicic. Zdręc7ony 
brakiem pieniędzy, kondyktem na pensji. długami ry
dowskimi - przykuty tym samym do łona rodziny, co 
równało się dla niego „ciężkiemu więzieniu, obostrzo
nemu postem" - nie znalazł innego sposobu, jak wy
szukać sobie pannę. która kupiłaby go sobie na włas
ność 1.a jaką kwotę pewnych pieniędzy. A że był spryt
ny i \.\')'gadany, że miał w sobie ten wdzięk. który na
bierają na siebie kawiarniane i tinglowe przyjemniacz
ki , wir<c znalazła się „córka wdoy,)''', panna rosła, nie 
ładna, nie brzydka - z dobrym biustem, wyściskana 
w pasie, która zdała maturę, skończyła szkolę kuchar
ską, grała Szopena, jakby drwa rąbała, i od fortepianu 
biegała ciągle do okna, przyglądając się, czy nie idzie 
jaki „zajmujący" osobnik.(-} 

W orszaku ślubnym Dulscy byli mizernie rcprc:tcntowa
ni. ZaJedy,ie kilkanaście osób, i to bez splendoru.(-) 

Sytuację pogarszała Juliasiewiczowa, bardzo moder
ne świeżo przefarbowane mająca włosy na kolor mło
dej marchwi, bardzo naga w swej empire sukni i strt.c
lająca silnie oczami. i-lesia jednak sprawiła szczyt skan
dalu, wyciąwszy w tajemnicy podszewkę swej ciem
nej muślinowej sukienki, wyciąwszy na plecach, pier
siach, rękawach tak głęboko, iż obfite wdzięki szybko 
rozwijającej się dziewicy pr1..ez bladoróżową tkaninę 
zdawały się \\/)'dostawać triumfująco na wolność, urą
gając wszelkim przepisom przy1woitości, ogólnie pr1ez 
społeczeństwo przyjętym. Hcsia dopuściła się tej zbrod
ni w tak wielkim sekrecie - i tak zręe1J1ic ukryła ją 
pod narzutką przy wyjściu z domu, iż Dulska nie mia
ła pojęcia, co wiezie ze sobą do świątyni Pańskiej.(-) 

To, co nastąpiło później, usuwa się spod publicznej 
wiadomości. Była to cicha, podjazdowa wojna starszej 
Dulskiej z młodą Dulską. Nic była to wojna młodości 
świeżej, nieopatrznej, rozwalającej tradycje i mury 
z zaśniedziałymi prL.Csądami starości. Nic. Była to nad
er ciekawa wojna starych zaśniedziałości Dulskiej 
z jeszcze wspanialszymi i bardziej starszymi zaśniedzia
łościami Zbyszkowej. (-) 

Z pościeli, w której tonął, podniósl ostrożnie głowę 
Felicjan. Spojrzał w stronę drugiego, bliźniaczego ło
ża i przestał oddychać na długą chwilę. Zdawało się. 
że w tym cieniu jakiś zwierz lękliwy \vychyla się z ja
my łub spod sterty, w którą się ;r,aszył . 

akt I, scena 12 

Westchnieniem ulgi nieokreślonej poy,itał Dulski ci
szę, po czym z ostrożnością Indianina począł wysuwać 
chudą kosmatą nogę spod kołdry. 

Pra8nął wstać i napić się wody. 
Karafka stała, według Z"')'C7.aju i tradycji, na ko

modzie, na tacce zielonej i nadgryzionej czasem - wra7 
ze szklanką. Felicjanowi pić się chciało bard:10. Jakieś 
gorączki go trawiły od pewnego czasu. Krył się z nimi. 

Wreszcie Felicjan wydostał się spod kołdry. Gdy sta
nął nagle na dyv;aniku przed łóżkiem - Don Kis1ot 
fatalny i małomiejski -w swej koszuli, zahaftowanej i
ronic7nie u szyi w różowe łabędzie, miał pozór lalki, 
wykrojonej 1 papieru y,folkiego, pokrytego z lekka płas
kim malowaniem. Aż v.ialo od niego 7.asuszoną nt,:d7.ą 
?'yciową. Wstrząsnął nim dreszcz i kaszel, lec7 szybko 
stłumił go, spoglądając lękliwie w stronę żony. W spoj
rzeniu tym był nie tylko lęk, ale i nienawiść groma
dząca sit,: łatami w zacieśnionej komórce serca, które 
dawno do jasnych punktów rwać się przestało. 

Gdy był już pr1.y komodzie, nalał sobie szklankę wo
dy i delikatnie usiłował postawić karafkę na tacce. 

W tej samej chwili - poślizgnął się i upadł cicho, 
bel łoskotu; upadł fatalnie, składając się jak pajac. 
z którego nagle trociny ·wysypano. Kurczowo ścisnął 
w ręku karafkę, chroniąc ją od stłuczenia. Cała zawar
tość zimnej wody oblała jego piersi, osłonięte cienką 
koszulą. W pierwszym momencie ogarnął go strach -
nie o siebie, lecz przed zbudzeniem się Dulskiej. 

Ta jednak spała dalej, zanurzona po czoło w faldach 
kołdry. 

Teraz Felicjan zwrócił się ku sobie. Uczuł zimno, 
uc7uł ból w biodrze, ból dziwny, nieokreślony. 

Chciał się dźwignąć, zwlec ... 
Nie mógł. 
Tysiące nożów przeszyło mu nogę, szarpnęły go ja

kieś sznury palące, jakieś pazury. 
I be7\vład zupeh1y ... 
Zamknął oczy i le7.ał tak nieruchomy, zlany wodą, 

potem, blady. siny ... (-) 
Felicjan leży już czwarty tydzień w łóżku. 
W nocy przecież Dulska zasnąć nic mogła z powo

du rzężącego oddechu Felicjana. 
Na próżno kilkakrotnie siadała na łóżku powtarza

jąc : 

- Nie chrap ... 
Raz nawet cisnęła jaśkiem na bliźniacze łoże - ale 

wszystko na próżno. 
Rzężenie nie ustawało. 

Dulska odwróciła się cala frontem, zdenerwowana, 
i zamierzała obsypać Felicjana odpowiednią ilością 

skutca.nych "')'mówek - gdy dojrzała jakiś ruch - coś, jakby 
Felicjan całą siłą dobywał się z łóżka, chciał gdzieś uciekać, 
chwytał rękami powietrze. 

Zerwała się spieniona i wściekła. 
- Co ty wyrabiasz - stary wariacie!... 
Lecz „stary wariat" odparł, bełkocąc: 
- Puście mnie! niech ja sobie pójdę. 
Dulska parsknęła śmiechem. 
- A któż cię trzyma? 
Zwrócił na niąjakieś dziwne, świecące oct.y. 
- Ty ... wy .... puścicie ... 
- Idź ... idź... na jednej nodze. (-) 
Gdy rozwidniało - Dulska nabrała rc1.onu. Tym bardziej, 

że Felicjan przestał mówić. ręka mu opadła - dyszał tylko 
wciąż jednakowo. Lecz do tego można się przyzwyczaić.(-) 

Kasia postawiła rum i eter. 
- Proszę wielmożnej pani, to dla pana ... 
- Co? czego? zresztą zostaw! 
- Ja dałam pieniądze. 
- Ja ci nie kazałam. Zostaw! A kto z.awolal doktora, ten 

zapłaci -proszę o tym pami'<tać. 
Mela złożyła ręce. 
- Mamusiu, to może z mego posagu ... 
Wrzask Dulskiej rozległ się znowu. 
- „Z posagu", szakalu, co dyszysz na moją śmierć! „z po

sagu"?! Ale mieć nie będziesz ... nic, ani centusia ... (-) 
Gdy 1 lcsia wróciła z pensji, oznajmiła głosem przepitego 

kaprala, że jest głodna jak ten pies. 
Kucharka zadecydowała: 
- Tr1.a sznycle smażyć. 
Lecz Dulska, która od długiej chwili, ująwst.y się pod bo

ki, stała prq oknie kuchennym milcząca dzi\1mie i "niewy
raźna" - odparła: 

- Trza zobaczyć, czy się pan zbudził ... 
Jakieś niepojęte milczenie, zaambarasowanie, zapanowało 

nagle. 
Jakby nikt nie śmiał pójść się dowiedzieć, jak stały r1.cczy 

ze snem Dulskiego. 
Zwłaszcza Dulska sama. 
Jakby ją coś przykuło do miejsca. 
I czuje poza sobą ten nastrój, który zaczy11a ją dławić. 
Wykrztusza wreszcie: 
- Niechże tam kto idzie ... 
I znów cisza. 
Tylko wątpliwy tłuszcz na patelni skwierczy. 
Dulska nie jest w stanic przedłużyć dalej tej sytuacji. 
- Niech idzie Kasia. 
Dziewczyna wyrusza. (-) I - oto z głębi mieszkania y,rL.aSk.(-} 
W pięć minut później tragiczny dzwoneczek słychać było 

w1.dlul murów. Po schodach pnie się ku gónc. I oto - w ciemni 
przedpokoju - latarenka i biel komży. 

I Dulska u progu. 
- Chory stracił przytomność w tej ch\1iili ... bełkoce na klęcz-

kach. 
Ksiąd1. wtr1.ymuje się, chroniąc sakrament u piersi. 
- Czy 1.ądał mnie? czy dopominał się o sakrarnenta? ... 
Dulska patrzy po ziemi. Przytłacza ją ten ksiąd1. o białej 

szacie, wyniosły poseł najwspanialszego aktu, jaki wy:1.nact.0ny 
jest w ostatnich chwilach ludzkiej egzystencji. 

- Czy 7.ądał? - zapytuje raz jeszcze ksiądz 
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Pa.ni Dttl>ka w swoim gnio7.dku. Rysunek Zapolskiej. 

Zmora skandalic7Jlego pogrzebu bez księży, dalej brak na kartach: „opatrzony 
Sakramentami" - prLcważa. 

- Tak ... Żądał! - odpowiada Dulska zuchwale. I zaraz popiera: 
- Wszyscy słyszeli. 
Ksiądz wchodzi do sypialni i kafe usunąć zemdloną Melę, która wciąż Jeży na 

podłodze - teraz już bez szlochu i bez jęku. 
Gdy ksiądz \\/)'Szedł - Dulska krzepi się i od raro wchodzi w rolę „wdo\vy" -

która teraz tylko na siebie liczyć powinna. 
Krótkim, urywanym głosem wydaje rozporządzenia.(-} 
Z dowi kuchennych \vychyla się głowa kucharki. 
- Proszę wielmożnej pani - co z obiadem? 
Dulska się namyśla. 
- Jeszcze trza poczekać ze sznyclami. Pana się pierwej ubien.e, bo później zas

tygnie. Potem się będzie jadło. 

dulszczyzna ż IV, CMs -yźnie, blm. „sposób bycia charakterystyczny dla bohaterki komedii Gabrieli Za
polskiej Moralność pani Duskiej; obłuda drobnomieszczańska, zakłamana moralność; kołtuneria". 

Słownik języka polskiego 

kołtun - pogardliwie „człowiek o ciasnych poglądach, o wąskich horyzontach umysłowych, zacofany, 
ciemny, ograniczony; obskurant". 

Słownik języka polskiego 
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Dyrektor naczelny - Józefa Solecka 

Dyrektor artystyczny - Józef Skwark 

Zespół teclmiczny: główny brygadier sceny _ Stanisław Kawalec; elektryk - Leszek Bilitewski; akustyk - Rolesław Skarżyński; kierownik pracow
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