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Zapolska na tle naturalizmu __ ___, 

Twórczość Gabrieli Zapolskiej wyrasta na tle epoki naturalizmu, 

który odświeża literaturę pełnym poczuciem rzeczywistości i ustala trzy 

podstawowe elementy tworzywa literackiego: prawdę obserwacji, prawdę 

uczuć i prawdę logiki; dzięki temu utwory naturalistyczne zachowują 

wartość dokumentów życia. 

W latach 1880 w okresie narastającej fali rewolucyjnej, coraz silniej, 

budząca się wśród mas proletariackich świadomość krzywdy społecznej, 

świadomość ucisku i wyzysku ze strony klas posiadających, znalazły 

swój wyraz w twórczości Gabrieli Zapolskiej (1860 - 1921). Ta, będąc 

sama aktorką, patrzyła na życie niemal zawsze od rampy scenicznej, 

obraz życia układał się jej odrazu w wizję teatralną. 

Nie obce jej były hasła rewolucyjne, które w latach, kiedy żyła 

pracowała, coraz szerzej ogarniały całą klasę robotniczą ówczesnej 

Polski. 

Walczyła z upośledzeniem kobiety, z niesprawiedliwością w stosunku 

do niej opinii publicznej. Ujmowała się za Kaśką Karjatydą, lub 

Hanką - mulami roboczymi w rękach mieszczanek, istotami źle kar

mionymi, śpiącymi na ziemi, dręczonymi pracą dniami i nocami. Da

wała w ten sposób dowód 'szczerego współczucia z nędzą ludzką 
i w ciemnej, nieokrzesanej dziewczynie pokazywała człowieka. 

W imię tej właśnie walki o człowieka, w imię słuszności i sprawie

dliwości społecznej każe Zapolska bohaterce dramatu: „Moralność Pani 

Dulskiej" - biednej służącej Hance upomnieć się o swój honor, o god

ność ludzką. W skrzywdzonej, poniewieranej i pokornej dotąd dziew

czynie rodzi się bunt. 

Idea socjalizmu, myśl socjalistyczna zaczęła przenikać nawet po

przez ściany domów zacofanego mieszczaństwa. 

I oto młody Zbyszek, szamoczący się w zatęchłej atmosferze dul

szczyzny, woła z goryczą: „Za głupi jestem, by zostać socjalistą! Aby 

I nim zostać trzeba zdać najtrudniejszy egzamin w życiu - przed wła

snym sumieniem i własną duszą". 

Dulszczyzna była w okresie naturalizmu silą, wrogą walce o lepsze 

i sprawiedliwsze formy życi.a społecznego. 

Zapolska w swych powieściach i dramatach ukazywała nędzę i brzy

dotę życia ludzkiego w ustroju kapitalistycznym. Treść jej poglądów 

społecznych, rodzaj indywidualnie pojętego socjalizmu wyrażającego 

współczucie dla istot upośledzonych lub skrzywdzonych, obiektywne 

widzenie ówczesnej obłudnej, zakłamanej rzeczywistości składają się 

na właściwy sens jej twórczości. W roku 1905, kiedy historia określiła 

rzeczywiste siły w ruchach rewolucyjnych, uparte pozostawanie w kręgu 

drobnomieszczańskich problemów ukazywało wyrażnie, jak kruchy b;ł 
związek literatury naturalistycznej ze światem rzetelnego postępu spo

łecznego. 

Obok uznanej za najlepszą sztuki, jaką jest „Moralność Pani Dul

skiej", napisała Gabriela Zapolska cały szereg sztuk scenicznych cie

szących się do dnia dzisiejszego dużym powodzenie. Grane one są nie 

tylko na scenach polskich ale radzieckich i czeskich, a to „Skiz", „ża

busia" i „Ich czworo". 

Odrębną grupę jej utworów dramatycznych stanowią utwory pisane 

pod pseudonimem Moskoff, o treści zaczerpniętej z dziejów walki z ca

ratem, jak: „Tamten" i „Sybir". 
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JJWESELE FONSIA" 
KROTOCHWILA MUZYCZNA W 3 AKTACH 

RYSZARDA RUSZKOWSKIEGO 
W PRZERÓBCE ST ANI SŁAWA SOJECKIEGO 

Z MUZYKĄ STANISŁAWA DZIĘGIELEWSKIEGO 

W R O L A C H G L Ó W N Y C H: 

MIECZYStAW BOROWY 
LIDIA KOWNACKA I HELENA MAASSÓWNA 

ALICJA MICHAŁOWSKA I MARIA MURAWSKA 

MIECZYSŁAW BIELECKI I WINCENTY CZERSKI 

JAN HERKOPEREC I KAROL ROGALSKI 

WOJCIECH ZAGÓRSKI 

Reżyseria: Zbigniew Koczanowicz 

Scenografia: Kazimierz Pręczkowski 
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