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„ICH CZWORO" TRZY OPINIE BOYA 

1919 

„Ich czworo" jest jedną ze sztuk, po który~h 
opuszcza się teatr z uczuciem pokrzepienia na duchu. 
Nie iżby treść była tak szczególnie budująca, ale dla
tego, że przyjemność sprawia widzieć polską komedię, 
tak doskonale - poza całym talentem - tak porząd
nie „zrobioną" i napisaną. Wstyd powiedzieć, ale ze 
wszystkich naszych współczesnych komediopisarzy ta 
baba ma może najbardziej m ę s k i chwyt; naj
większą zborność spojrzenia, najdalej posuniętą eko
nomię scenicznego wyrazu i gestu. Od początku do 
końca każde słowo jest potrzebne, każde jest na 
swoim miejscu, każde n i e s i e, nie licząc tych -
a jest ich bez liku - które iskrzą się samorodnym 
i nieodpartvm dowcipem. 

Powie ktoś, iż przy wszystkich tych niezaprzeczo
nych zaletach szkoda, że p. Zapolska nie czyni z nich 
szlachetniejszego uzytku, iż swą świetną zdolność ana
lizy i obserwacji poświęca duszom, które może nie 
warte są tego tf!ldu, środowiskom, o których istnie
niu wolałoby się raczej zapomnieć; iż lubuje się 
w grzebaniu w .. błocie" etc. Zapewne, zapewne„. Ani 
mi w głowie wskrzeszać przedawnionego dylematu 
o wyższości dobrze namalowanego buta nad źle na
malowanym Kościuszką, a jednak sądzę, iż pani 
Zapolska dobrze zrobiła puszczając mimo uszu te 
głosy. Obawiam się, iż gdyby sforsowała w powyżej 
wspomnianym duchu miarę i rodzaj swego talentu 
i starała się go „uszlachetnić'', stałoby się z nim to, 
co w jej ostatnich powieściach kuszących się o am
bicje reformatorsko-kaznodziejskie„„ („.) 

Z przymiotów Zapolskiej jako komediopisarki wy
pływa naturalnym sposobem to, iż daje ona świetne 
role. Każde słowo gra, ani jedno słowo nie jest czczą 
gadaniną, w którą aktor musi wstrzykiwać litrami 
własną krew, aby jej nadać pozory życia. 

(Recenzja ~ przedstawienia krakowskiego Teatr1l im. 
Słowackiego . W tomie „Flirt z Melpomeną - Wie
czór I" PIW, Warszawa, 1963.) 

1921 

"Ich czworo'', t.j. mąż, żona, dziecko i kochanek; 
podpis „tragedia ludzi głupich". Czy to ma znaczyć, 
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że tragedia tej kombinacji zdarza się tylko ludziom 
głupim? Albo że tylko ludzie głupi robią z niej 
komedię? Nie sondujmy zbytnio filozoficznych głę
bin Zapolskiej; niech nam wystarczy to, że pisze 
dobre sztuki. 

A jednak możnaby filozofować na temat tego wie
kuistego problemu. Wiarołomstwo jest rzeczą bardzo 
naganną i z pewnością nie poważę się go bronić. 
Niemniej faktem jest, że na wyższych szczeblach 
cywilizacji okazuje się ono - jak gdyby zdobywszy 
grunt pod nogami i utrwaliwszy swoje prawo istnie
nia - tendencje wybitnie k o n s t r u k c y j n e, spo
łeczne, podczas gdy na nizinach intelektualnych za
chowało jeszcze charakter antyspołeczne' destrukcyj
nej siły. Dlaczego ta sama sytuacja , która nawet 
przy dwu kochankach icst w klasycznej „Paryżance" 
Becque'a (która do dziś ma już dorosłe wnuki i jest 
zapewne na1lepszą babką) kom e di „ lud z i i n
t el i gen t ny c h . staje sic w sztuce Zapolskiej tra
ge di ą lud z i głup ich. Albowiem, jak powiada 
mądrość ustami jednego z wczorajszych bohaterów, 
„lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znależć". · 

W „Ich czworo", iak w każdej komedii Zapolskiej 
- a jest to jedna z jej sztuk najlepszych - toczy 
się na scenie jakby pojedynek: z jednej strony mocny 
i bujny talent, pełen świadomych błysków, niepos
policie bystrej analizy, z drugiej przygnębiająca 
stęchhlizna środowiska, ciasnota i trywialność sfery 
obserwacji. Co danego wieczoru zwycięży we wraże
niu widza, o tym decyduje po trosze kaprvs chwili, 
w znacznej zaś mierze wykonanie. 

(Recenzja z przedstawienia Teatru „Bagatela". W to
mie „Flirt z Melpomeną Wieczór trzeci" PIW, War
szawa, 1~63) 

1923 

Dwie najtęższe sztuki Zapolskiej „Ich czworo" 
i „Pani Dulska" są pamfletem na kobietę niemniej 
gwałtownym niż „Pelikan" Strindberga, ów najskraj
niejszy utwór słynnego „mizogyna". Czym jest we
dług Zapolskiej koQ.ieta w naszym tzw. burżuazyj
nym środowisku? Potworem. Nie jest dla mężczyzny 
towarzyszką ani cielesną, ani duchową; nie stwarza 
mu nawet domu, w którym by mo~na znośnie egzys-
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tować· dławi go nawet w możliwości tej pracy, 
z któ;ej sama żyje i chce żyć dostatnio. Nie umiejąc 
być żoną, tak samo nie umie być matką; nie ur:iie 
być i kochanką; niczym. Jest próżna, czcza, pospolita, 
głupia, ach, przede wszystkim głupia tak, że znajduje 
się poniżej wszelkich pojęć złego i dobrego. Jest 
czymś tak samo zwvrodniałym, tak samo poczwa!
nym, jak oleodruk, który wisi nad kanapą w salonie, 
a który wszak też jest jakimś wynaturzonym sym
bolem potrzeb estetycznych człowieka. Wobec tych 
dwóch typów Zapolsinej, Żabusia ze swy~ weso~y~! 
bezmyślnym serduszkiem, którym potrafi obdziehc 
i swojego „Nabuchodonozora" i swojego Raka, i jesz
cze jakiegoś nrzygodnego pana, wydaje się wprost 
aniołem. 

Ale czymże jest mizogynizm Strindberga wobec 
soosóbu w jaki zoperowała swoje ofiary Zapolska! 
Strindberg to mężczyzna, który miota w szponach 
silniejszej odeń samicy, a wścieKłosc jego, jego szał, 
to nowy tryumf dla tego odwiecznego wroga. Słucha 
go z uśmiechem na ustach, patrząc na jego kon
wulsje niby owa Laura w „Ojcu". Ale Zapolska 
przejrzała ją nawskroś, jak tylko umie przejrzeć 
kobieta kobietę wymacała wszystkie jej słabizny; nie 
poszła w ślad 'Strindberga, aby wyolbrzvr:iić to co 
chce poniżyć; zrobiła ją małą, płaską. Nie. raczyła 
jej nawet dać na łup prawdziwego człowieka; to 
by znaczyło dać jej coś w rodzaju demonizmu; nie, 
przydaje jej zazwyczaj do boku jakiee-.nś nied.ołęg~, 
pantofla i głuoca, na którym ten notwor pasozytuJe 
i z którego mizernej „pozycji socjalnej" czernie całą 
swą wagę i znaczenie. Tak urządz~ć potrafi tylko 
kobieta kobietę, albo literat literata. Zadnej ze swych 
figur nie potraktował Molier z taką pasją, co owych 
dwu literatów w „Uczonych białogłowach": Tryso
tyna i Wadiusa. 

Od Strindberga zapłynąłem do Moliera i niech tak 
będzie. Bo zaiste z żebra tego Adama urodziła się 
Zapolska jako komediopisarka. On pierwszy _pokazel:ł, 
w jaki sposób krwawa satyra rozgrywaJąca się 
w osmucającym środowisku może być rozkoszną 
komedią. I w tej komedii Zapolskiej jest celność 
rzutów ta lapidarność powiedzeń, których dosko
nałość 'artystyczna napełnia radością i roztapia w niej 
życiowy smutek utworu. Piszę o „Ich czworo" po 
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raz trzeci w ciągu mego zawodu recenzenta i tym 
razem nie mam już wątpliwości: to jest sztuka 
„klasyczna'', ze wszystkich sztuk Zapolskiej może ta 
jedna. 

(Recenzja g przedstawienia w Teatrze ,Rozmaitości". 
W tomie „Flirt z Melpomeną. Wieczór ~zwarty" PIW, 
Warszawa, 1963) 

1934 

Z LISTÓW GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

Francuzi nigdy dla mnie uroku nie mieli. Czy 
wierzysz Pan, że z konieczności jakiej zmuszona 
wpuścić Francuza (najwykwintniejszego) do domu, 
czuję potem niesmak, jakbym zjadła potrawę starą, 
źle odgrzaną, podaną na srebrnym ale źle umytym 
talerzu. Mało tego, powiem Panu wprost - Fran
cuzów nienawidzę, co wreszcie dojrzeć z mych Lis
tów" łatwo. Co za głupi naród! WstrE>tnie głupi 
i zarozumiały, a nodle tchórzliwy. 

. D? kraju wrócę niedługo, za jakie pięć, sześć 
m1es1ęcy. Będę Pana często widywać? Prawda? 
W ciszy szarej godziny opowiemy sobie po trosze 
nasze przeszłe życie. O przyszłości mówić nie będzie
my'. bo .... my jej oboje już nie mamy. Przynajmniej 
mnie się tak zdaje. Chwilami robię sobie wrażenie 
już przygotowanej do zamknięcia trumny. Dlaczego? 
Nie wiem. Ale oprzeć się temu wrażeniu nie mogę! 
Nie mogę! 

(Do Adama Wiślickiego, 17.X.1891) 

Ośmielam się przypomnieć, że i ja należę do skła
du teatru w Krakowie. W przeciągu trze c h m ie
s i ę cy byłam sześć razy na scenie i to w „Tamtym•·, 
a dwa razy w podrzednej roli w „Keanie", przydzie
lonej mi jeszcze przeszłego sezonu. Starałam się być 
cierpliwą trzy miesiące, lecz dalsze usunięcie mnie 
w tym sezonie od repertuaru szkodzi mi jako artyst
ce, bo tracę rutynę i upokarza mnie w oczach pub
liczności i prasy, piętnując jako nieużytek teatralny, 
dla którego miejsca w repertuarze nie ma. ( ... ) Nie 
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jestem rollenfresserką (pożeraczką ról) ( ... ) lecz granie 
j e d n ej ro 1 i odpowiedniej na miesiące jest żą
daniem słusznym z mej strony. 

(Do Tadeusza Pawlikowskiego XII.1898) 

Drugie - Moja sztuka „Ich czworo", którą pole
cam Twemu poczciwemu sercu. Miałam nieszczęście 
ulec prośbom Hallera i dałam ją tu grać. Naturalnie 
Haller jest źle z dwoma czy trzema krytykami i ci 
od początku spastwili sie nad wszystkim. ( ... ) Jestem 
bardzo zniechęcona i powiedziałam sobie, że prze
stanę pisać dla sceny, jeśli mam służyć za cel załat
wiania jakichś osobistych animozji takich Makuszyń
skich we Lwowie. ( ... ) Wierzę w, Pana szczerość 
przyjaźń, i sprawiedliwość. Całe moje założenie sztuki 
mówi w prologu Ma n dr a go r a. Niech drogi Pan 
przeczvta to przed przedstawieniem. Wtedy inaczej 
się sztuki słucha. Tu prolog opuszczono. Zdawało się, 
że smutek wypłynie sam ze sztuki. Tymczasem pewni 
krytycy mieli jeszcze pełno „Wesołej wdówki" w gło
wie i snrawili mi przykrość. 

(Do Władysława Prokescha, 25.XI.1907) 

Ufam jednak, że Pan inaczej się 'będzie zapa
trywał na „Ich czworo" - a głównie chodzi mi o to, 
aby nie widziano w te.i sztuce ludzi głupich, tylko 
syntezę ich głupoty. Mam ciasne ramy i w kilku 
arkuszach muszę zamknąć całą ludzką duszę. Muszę 
więc wybrać to, co jest jej ekstraktem i podać w od
powiedniej chwili. To mówi Mandragora w prologu. 
Tam mieści się w króciutkiej przedmowie to, co 
chciałam wypowiedzieć w sztuce. 

Więc proszę raz jeszcze nie odmawiać mi prawa 
pisania na scenę, a raczej zachęcić. Nie jestem zaro
zumiała, nie bvłam nią nigdy. Każde ukłucie, zmal
tretowanie niesłuszne, odcierpię w niezroznmiały dla 
innych sposób. A taki dziwny jest stosunek do pisa
.rzy w Polsce, że ja po prostu boję się przyjechać na 
premierę do Krakowa, aby nie czytać rano, czegoś 
dla mnie bolesnego. I wolę chować się jakbym po
pełniła coś złego. 

(Do Konrada Rakowskiego, 27.XI.1907) 
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Mówił mi Lipiński, że trudno sobie wyobrazić coś 
gorzej granego, jak „Ich czworo" w sławnej Aka
demii pana Solskiego. Mówił, że Stanisławski i Ko
siński wołali o pomstę . do Boga, jak z ordynarnej 
szmiry. że Ordon zrobiła coś z pod latarni, a Modze
lewska była fatalna. W ogóle było to potworne. 

W Warszawie we czwartek było 25-te przedsta
wienie „Ich czworga"!!! Od 15 grudnia. Prawie mie
siąc, to trochę coś znaczy. To jakby 50 „Dulskiej". 

(Do Stanislawa Janowskiego, 27.1.1908) 

Przysłał mi stary Bogusławski krytykę „Ich 
czworga" w „Bibliotece Warszawskiej" tak piękną, 
tak cudną, że ci opisać nie zdołam. Spłakalam się 
czytając ją i myśląc o tym draniu Makuszyńskim. 

(Do Stanis.lawa Janowskiego, 19.II.190~) 

Niech Pan pracuje z całym zapałem, bo wszystko 
co Pan robi będzie doskonałe i zobaczy Pan jaki 
znajdzie oddżwięk w duszach ludzkich. My tworzac 
teraz, nie umiemy się ocenić, ale to będzie potem , 
w perspektywie, może właśnie to najlepsze cośmy 
dali z siebie. 

(Do Stanislawa Janowskiego, XI.1919) 

Z życzeniami od tej. która bądź co bądź jest jesz
cze Pańską żoną. Zwracam jeszcze Pana uwagę, że 
ja nie mam Wilii. Pani Kosowska idzie do rodziny, 
sługa też. Ja jestem sama jedna. Niech Pan siadając 
do stołu u swych krewnych, poświęci mnie jedną 
chwilę, jedną myśl. Więcej nie pragnę, ale tę jedną 
chwilę. 

(Do Stanislawa Janowskiego, 23.XI.1919) 

(Gabrieia Zapoiska „Listy" tom 1-2, PIW, Warszawa, 
1970) 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

ICH 
Tragedia ludzi głupich w 3 aktach 
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X X X 

JÓZEF TAMSKI 

Przedstawienie prowadzi 

JÓZEF TAMSKI 

Scc:·:iografia 

EWA W~JTASIEWICZ 
ReJyseria 

MARYNA BRONIEWSKA 

Asystent reżysera 

ZDZISŁAW J. NOWICKI 

PREMIERA~LUTY 

Kontrola tekstu 

TERESA PERETIATKOWICZ 

1 9 7 2 



ZAPOLSKA WE WSPOMNIENIACH 

Adam Grzymała - Siedlecki 

Była utalentowaną aktorką, czy nie? Pod tym 
względem sądy mamy krańcowo odmienne. (. .. ) 

Żyjąc wrażeniami własnymi, muszę powiedzieć, że 
jest przesadą wersja o „polskiej Duse" i jeszcze 
wiqkszą pomyłką wyobrażenie o jej beztalenciu. Wi
działem ją w „Łotrzycy" Kazimierza Zalewskiego 
i w „Tamtym" jako petentkę , matkę uwięzionego 
w cytadeli syna. W „Łotrzycy' ' raczej zawiodła. Za
wiodła, mimo, że podniecała j1l okoliczność poboczna. 
Oto autor tej sztuki, stary koneser psychiki aktor
skiej, ch cąc w niej wywołać smak do roli, zwierzył 
si ę, że za model „Łotrzycy" służyła mu pewna 
aktorka warszawska, aktorka, której Zapolska szcze
rze nienawidziła . Podnieciło to „prywatną " Zapolską, 
ale nie pomogło Zapolskiej - aktorce. Inna nato
miast sprawa z matką w „Tamtym", rola maleńka, 
a jednak do dz iś dnia widzę Zapolską i słyszę ją. 
Rola głęboko bolesna i w iele aktorek podkreślało tę 
bolesność. Zapolska starała się podkreślić co innego, 
starała się podkreś lić , jak ta matka staruszka wysila 
się by bólu nie okazać, by nie okazać go wrogom 
swojego narodu carskim żandarmom . Grała delikatnie 
i naturalnie, 1 u dz ko. Dala dobrą postać. Może 
zresztą dlatego, że grała w sztuce przez siebie napi
sanej . 

Osobiście mam przekonanie, że tkwił w mei ma
teriał nie ty le na aktorkę, ile na reżysera. Nie 
z samego domysłu to wnoszę . Byłem świadkiem jak 
umiała nawet Modrzejewską zainteresować swoimi 
iI:lformacjami właśnie reżyserskimi. 

Gdy w roku 1903 odbywały się gościnne występy 
Modrzejewskiej w teatrze krakowskim , do jednej 
z wystaw ionych sztuk, na żądanie Gościa, dyrekcja 
dołączyła niegraną przedtem nigdzie jednoaktówkę 
Zapolskiej „Jesiennym wieczorem'', z Modrzejewską 
w głównej roli. Dla artystycznego światka wydarze
nie było zajmujące , bo autorka „Tamtego" z dyrekcją 
teatru n ie utrzymywała nawet dyplomatycznych sto
sunków. P ierwsza czy druga próba sytuacyjna (jedna 
z czterech maksimum, przypuszczam), dekoracje już 
stoją. Zapolska z bliska przygląda się próbie. Nad-
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chodzi owa najważniejsza dla Modrzejewskiej scena, 
mówi swoJ tekst, ze słów wydobvwa swoje legen
darne ruchy ciała - i w pewnej chwili Zapolska 
podchodzi do niej i coś jej szepce. Trwa to może 
dwie minuty, może więcej. Nie ma wątpliwości , że 
chce coś skorygować w grze geniąlnej artystki. Na 
widowni siedzącą - otoczoną aktorkami - dyrekto
rową Lucynę Kotarbińską podniosło z krzesła: „Ona 
bqdzie uczyła Modrzejewską jak się powinno grać! " 
- szepce zabójczym szeptem, ale oczywiście takim 
by słowa jej doszły do uszu znienawidzonej Zapol
skiej . Słyszę oczywiście co mówi nieoceniona pani 
Lucyna, ale zajmuje mnie głównie, jak Modrzejewska 
przyjmuje wystąpienie autorki. Jeszcze chwilka 
i widzę, że przyjmuje uwagi nie tylko uprzejmie, jak 
każe dobre wychowanie, ale i z widocznym zacieka
wieniem. Jeszcze chwila i widzę, że autorka ją 
przekonała. Z uśmiechem podziękowała za poradę , 
poprosiła suflera o cofniqcie tekstu i powtórzyła 
scenę już z wyraźnymi zmianami w grze, niewąt
pliwie na skutek uwag Zapolskiej. Poza tym klasy
cznym chyba dowodem , można jeszcze przytoczyć 
fakt, że gdy po rocznych naukach uczniowie jej od
bywali popis w sali Hotelu Saskiego w Krakowie, 
nie było nieuprzedzonego a kompetentnego widza, 
któryby nie przyznał, że tylko umiejętna ręka reży
serska przez dziesięć czy dwanaście miesięcv mogła 
tyle zrobić z surowego materiału. To też mam wra
żenie, że gdyby w owych czasach mogła być mowa 
o kobiecie reżyserze, to autorka „Moralności pani 
Dulskiej" nawet przy swym popędliwym i nierów
nym usposobieniu, mogla się 'była wydatnie przysłu
żyć scenie polskiej. 

(fragment ks iążki „świat aktorski moich czasów", 
PIW, Warszawa, 1957) 

JULIUSZ GERMAN 

Dokuczała mi nieraz żartobliwie Zapolska, że 
„marnuję się w biurokracji". Służyłem bowiem, po 
ukończeniu wydziału prawa Uniwersytetu Jana Kazi
mierza, w Namiestnictwie Lwowskim.„ ( ... ) W tym 
sekretariacie zwanym szumnie Prezydium Namiest
nictwa, pełniłem obowiązki referenta prasowego, 
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kolegując z różnymi kandydatami na p_rz~sz~ych na
miestników: Skrzyńskimi, Gołuchowsk1m1 1 Potoc
kimi. Pewnego dnia przynosi mi woźny bilet wizy
towy Gabrieli Zapolskiej. Rzucam się czym pr~dzej 
na jej powitanie. Wita się ze mną zarumieniona, 
wzburzona z groźnie błyszczącymi oczami. 

- Muszę się natychmiast widzieć z tym twoim 
namiestnikfem. ( ... ) 

- Pani Gabrielo, trudno będzie, dziś nie jest 
dzień audiencji.. .. Cóż za taka nagła sprawa? 

- I nagła i niesłychana! Wyobraź sobie - mó_wi 
rozgoryczona, gniewna, niezwykle podniecona - ZJa
wił się nadzwyczajny człowiek, musisz kon~ec~nie go 
poznać! Nazywa się Radwan - Pragłowsk1, Jest le
karzem, stokroć więcej niż lekarzem! Leczy za po
mocą hipnozy i sugestii, cudowne ma rezultaty! 
Działa bezpośrednio na duszę, daje jej nowe,_ zupe~
nie nieznane siły! ( ... ) Przyjechał z Ameryki, gdzie 
zyskał sobte wielką sławę, chce wygłosić w Pols~e 
szereg odczytów, w których bedzie prop~gowa~ s:-vo~e 
idee ... („.) Te wasze przysłowiowo głupie gahcyJsk1e 
władze! Jutro ma mieć odczyt w Zakopanem, afisze 
rozlepione, wszystkie bilety wysprzedane, a jakiś 
osioł starosta w Nowym Targu zakazał tego odczytu. 
To hańba ponad hańby. ( ... ) Musicie to VC: te.j chwil~ 
odrobić. Twój namiestnik musi telegraficznie zmyc 
głowę staroście i na odczyt pozwolić. Prowadź zaraz 
do tego starego Bobra .(.„) . . 

Znałem ja więc usadowiwszy rozgniewaną w sal! 
przylegającej do gabinetu namiestnika, pośpieszyłem 
do mego szefa. 

- Zapolska? - skrzywił się ekselencja po wysłu
chaniu mojej relacji. Minę miał wielce niechętną 
i nieufną. - A, niech mi pan da święty spokój! Na 
oczy nie chcę widzieć tej baby! Zapolska, która 
wypisywała paszkwue na Badenich„. Prosta awan
turnica! Dość nasłuchałem się o niej różnych skanda
licznych historii. Nie przyjmę. 

Rozpocząłem tłumaczyć namiestnikowi, że jednak 
powinien ją przyjąć a nawet musi. Jest to ~ą.dź co 
bądź jedno z najgłośniejszych i najpoważnieJszych 
nazwisk w polskim piśmiennictwie. („.) Wpłynął na 
wahania Bobrzyńskiego ten argument. 

- Niech pan ją prosi - mruknął, bardzo na
chmurzony. 
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Niedługo trwała ta rozmowa męża stanu z arty
stką. Po kilku minutach usłyszałem podniesione 
i pełne gniewu glosy obojga. Dominował wyniosły 

i gniewny głos Zapolskiej, przerywany coraz mruk
liwszym głosem galicyjskiego wielkorządcy. Wnet 
zaczęli oboje po prostu krzyczeć na całe gardło. 
Z trzaskiem otwarły się drzwi gabinetu i z jeszcze 
większym trzaskiem się zamknęły. ( ... ) 

- Ten twój namiestnik to skończony brutal i bar
barzyńca! Wystaw sobie ośmielił się na mnie wrzesz
czeć! 

- Wydaje mi się - wtrąciłem - że i pani odpła
ciła mu pięknym za nadobne. 

- A cóż ty myślisz, ani jego ani nikogo na świecie 
się nie boję! 

Zawołał mnie zaraz Bobrzyński. („.) 
- Ta Zapolska to wściekła i zwariowana baba! 

Myślałem już, że z pazurami skoczy mi do oczu! Te 
jej impertynencje, ta 'bezczelność„. Wpakowałeś mi 
pan niezwykłą arogantkę.„ Niezwykłą, bo nie zwykłą. 
Cóż za temperament szalony! Ma już swoje latka, 
a żywy ogień z niej tryska, niczym z dwudziesto
letniej dziewczyny! ( ... ) Telegrafuj pan do starostwa 
w Nowym Targu - rzekł ponuro - Niech pozwolą 
na ten jakiś odczyt o hipnotyzmie ... I daj pan babie 
o tym znać. A niech mi się już nigdy na oczy nie 
pokazuje. Pierwszy i ostatni raz ją widziałem i naj
zupełniej mi to wystarczy. 

(fragment tomu wspomnień „Od Zapolskiej do Sol
skiego" PAX, lft58) 

PAWEŁ OWERŁŁO 

Kobiety - wiadomo - zbyt często, nawet w po
tocznym życiu, nie mogą pohamować swoich nerwów, 
a cóż dopiero artystki na scenie. Zapolska była zna
komitą pisarką, ale na scenie spotykała się z bardziej 
od siebie utalentowanymi aktorkami. Na występach 
gościnnych (warszawski Teatr Letni, rok 1895) grywała 
przeważnie role z repertuaru Marcello, którą to oczy
wiście wyprowadzało z równowagi i pomimo kur
tuazyjnych stosunków panujących w Teatrze Rozmai
tości, z każdego słowa wyczuwało się, iż pomiędzy 
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Zapolską a Marcello musi nastąpić starcie przy 
pierwszej okazji. Doszłb do niego właśnie w „Lepie". 
Już podczas prób zanosiło się na awanturę. Zapolska 
bardziej może opanowana, ale gdy nerwy jedną 
z nich poniosły obie zapominały o Wersalu. Stale 
sobie po cichu dogadywały. Gdy jedna mówiła rolę 
to druga niby ironicznie się uśmiechała, albo głośno 
mówiła: „O Boże jak ona mówi! " Wyrażnie nawza
jem prowokowały się, sceny między nimi były zawsze 
niezdecydowane w sytuacji, jeżeli w danej chwili 
trzeba było, by jedna z nich znalazła sic; na przodzie 
sceny, to niby przez zapomnienie znajdowała się 

właśnie w głębi sceny; próbę przerywano, jedna 
z nich przepraszała za nieuwagę, na drugi dzień 
powtarzało się to samo. Na pierwszych występach 
szło jako tako, ale podczas ostatniego występu Za
polskiej nastą9ił krach. W ostatnim akcie „Lepu" 
Maria - Zapolska uderza Marcello siekierą w głowę . 
Siekiera gyła zrobiona z drzewa, ale dla efektu były 
dość dużych rozmiarów. Obuch miała wywatowany, 
ostrze zaś drewniane. Otóż Zapolska zamiast uderzyć 
Marcello jak zwykle częścią wywatowaną, uderzyła 
ją w głowę częścią drewnianą. Marcello pod wpły
wem tak silnego ciosu dostała spazmów, padła na 
scenę i zemdlała. Kurtyna na szczęście spadła. Zapol
ska idąc do garderoby powiedziała tylko: „Ale dosta
łaś cholero'"! i zatrzasnęła silnie drzwi za sobą. 

(Z książki „Z tamtej strony rampy" WL, Kraków. 
1957) 

ANTONI WAŚKOWSKI 

Poznałem Gabielę Zapolską . Wygladała bardzo 
młodo w bajecznie kolorowym peniuarze, miała 
piękne głębokie i mądre oczy. Mimo to nawet 
w pierwszej chwili miałem nieprzepartą ochot<; prze
mówić do niej cioteczko. ( ... ) Nie zapomnę dni, które 
spędzałem z nią w Krakowie. (. .. ) Pewnego razu 
wskazując w zadymionej knajpie jakieś nieznane, 
obojętne nam towarzystwo - była to zapewne matka 
z córkami - wybuchła pasją! 

- Patrz znowu Dulscy! A tam masz Dauma 
z Maliczewską ... Przypatrz się im dobrze. Naucz się 
na pamięć tej obłudy i tego nieszczęścia i staraj 
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się połączyć to z pięknem sceny, a sztuka sama ci 
się napisze w ciągu paru dni. Ale pamiętaj - to 
musi być twoje własne widzenie życia. ( ... ) 

Raz po próbie „Nerwowej awantury" wybraliśmy 
się - starym zwyczajem do kawiarni. Zapolska 
wstąpiła po drodze do apteki. Za chwilę rozbawiona 
wyszła i ·powiada: 

- Teraz idziemy na dobre ciastka ... 
Wstąpiliśmy do Jamy Michalikowej. Postawiono 

przed nami (jak to było wtedy we zwyczaju) ogrom
n:>'. klosz z ciastkami, na których były kolorowe pira
midy słodyczy: kandyzowane owoce, konfitury, wino
grona itd ... Zapolska niepostrzeżenie wydobyła toreb
kę nabytą w aptece ... Patrzę co to będzie? ... Ona 
z niej kapsułki z olejem rycynowym, tak bardz:o 
podobne kształtem i wyglądem do winogron, i z całą 
powagą wkłada je zręcznie między konfitury ułożone 
na ciastkach... Zaśmiała się z zadowoleniem ... 

- To dla recenzentów teatralnych - powiada -
chodźmy stąd. 

I w takim nastroju obeszliśmy jeszcze szereg in
nych cukierni. 

(z tomu wspomnień „Znajomi z tamtych czasów", 
WL, Kraków, 1956) 

LUDWIK SOLSKI 

Ten geniusz w spódnicy - chyba nie jestem zbyt 
dalekim od prawdy - zachwycał wybuchami swego 
talentu ... pisarskiego. Toteż każdą jej sztukę przyj
mował Pawlikowski do grania i troskliwie opiekował 
się realizacją. Nie ·zrażał się trudnościami jakie pro
wokowała Zapolska ani oburzeniem i protestami 
mieszczaństwa, klerykałów i arystokracji ani nawet 
fermentem - ale nie twórczym - jaki wprowadzała 
w teatrze. Biedna Maria Przybyłko niejedną łzę mu
siała przełknąć, gdy pani Gabriela kazała ją po prostu 
wyrzucić ze swej garderoby. Zapolska mianowicie 
wyjechała na pewien czas z Krakowa, wobec czego 
przy jakiejś bardzo obsadnej sztuce administracja 
teatru zmuszona . była garderobę, którą zazwyczaj 
zajmowała autorka „Kaśki" - oddać do użytku mło
dej, zdolnej Przybyłka. Dowiedziawszy się o . tym 
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świętokradztwie Zanolska przysłała do dyrekcji teatru 
list pełen oburzenia, żądając natychmiastowego usu
nięcia Przybyłkówny z tego sanktuarium, do którego 
jako początkująca aktorka nie powinna mieć nawet 
wstępu. Oświadczyła równocześnie, że dopóki postu
lat jej nie będzie spełniony, a ona nie otrzyma na
leżnej satysfakcji, tak długo nie wejdzie do teatru. 
Trzeba było przeprosić koleżankę Przybvłko, zrobić 
roszadę we wszystkich garderobach damskich, a panią 
Gabrielę lakonicznie zawiadomić, że garderoba jest 
znów do jej dyspozycji. Dla uniknięcia podobnych 
wypadków zażądała wówczas oddania jej klucza od 
tego przybytku. Ale to zrobiło się dla wielkiej autor
ki, a nie dla nerwów nieopanowanej aktorki. 

(fragment „Wspomnień", WL, Kraków, 1956) 

MAŁY KALENDARZ ŻYCIA I TWÓRCZOSCI 
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

1860 - Urodziła siq Gabriela Korwin-Piotrowska, 
córka marszałka szlachty wołyńskiej 
Wincentego i Gabrieli z Karskich, byłej 
primabaleriny Opery Warszawskiej. 
(Uwaga; inne źródła podają rok 1859, 
a Wielka Encyklopedia Powszechna na
wet 1857). 

1878 - Małżeństwo z porucznikiem Snieżko -
Błock im. 

1879 - Debiut aktorski w amatorskim przedsta
wieniu Warszawskiego Towarzystwa Do
broczynności. 

1881 - Rozwód. Zerwanie z rodziną. Młoda 
aktorka przyjmuje pseudonim Zapolska. 

1882 - Debiut w teatrze zawodowym. Kraków, 
za dyrekcji Stanisława Koźmiana. 

1883 - Zapolska "{raz z objazdowym zespołem 
Józefa Teksla w Petersburgu. Debiut li
teracki: „Kurier krakowski" drukuje no
welę „Jeden dzień z życia róży", później 
powieść „Małaszka". Debiut autorski 
w teatrze sztuką - „Pierwszy bal". 

1885 - „Przegląd Tygodniowy''. rozpoczyna druk 
„Kaśki Kariatydy". 
Debiut książkowy - „Akwarele". 
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1887 - Występy w Poznaniu i Łodzi. Bezsku
teczne starania o engagement w war
szawskich Teatrach Rządowych. Książ
kowe wydanie „Kaśki Kariatydy". 

1889 - 1895 - Zapolska w Paryżu. Współpraca 
ze słynnym, awangardowym wówczas, 
Theatre Libre Antoine'a. Trudności języ
kowe trudne do przezwyciężenia. W maju 
1895 wraca do kraju bez sukcesów, 
o których marzyła. Zbiór nowel „Mena
żeria ludzka", powieści „Szmat życia", 
„Wodzirej", Finde - siecle'istka". 

1897 - Prapremiera „Zabusi". Krakowskie „Życie" 
rozpoczyna druk „Antysemitnika". 

1901 - Powtórne małżeństwo Zapolskiej. Slub 
z artystą malarzem Stanisławem Ja
nowskim. 

1902 - Zapolska organizuje w Krakowie pry
watną szkołę dramatyczną. 
Teatr krakowski wystawia dwie jej sztu
ki „Car jedzie" i „Mężczyzna". 

1906 - 15 grudnia prapremiera „Moralność pani 
Dulskiej". 

1907 - Prapremiera „ICH CZWORO" w teatrze 
lwowskim. Niemal równoczesne premiery 
w Krakowie i Warszawie. 

1908 - Pogarsza się stan zdrowia pisarki, która 
nie przerywa jednak pracy twórczej. Pre
miery „Skiza" w Warszawie, Krakowie 
i Lwowie. 

1910 - Powstaje „Panna Maliczewska". 
1911 - 1919 - Nowe sztuki Zapolskiej nie się

gają już rangą jej najwybitniejszych 
utworów. Powstaje między innymi: „Ko
bieta bez skazy" i „Asystent". 

1921 - 17 grudnia Zapolska umiera we Lwowie. 
Złośliwy, choć głęboko trafny Komentarz 
„Skamandra": „Dla uczczenia pamięci 
Gabrieli Zapolskiej Instytut Wydawniczy 
„Lektor" ofiarował pięć milionów marek 
na coroczne nagrody jej imienia. Jedno
cześnie pisma doniosły, że Zapolska 
umarła w opuszczeniu i nędzy". 
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ZASTĘPCA DYREKTORA 

TADEUSZ RAJKOWSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

ADAM CWETSCH 

• 
KIEROWNICY PRACOWNI 

Główny elektryk 

Zastępca gł. elektryka 

Prac. krawiecka damska 

Prac. krawiecka męska 

Pracownia stolarska 

HENRYK HADAJ 

HENRYK ROZW ALKA 

ST ANISLA W A SIKORA 

LUCJAN OCHOTNY 

JAN DYDUCH 

Pracownia ślus.-modelat. WACŁAW GRYNCEWICZ • 

Pracownia fryzjerska 

Pracownia malarska 

Brygadierzy sceny 

GERTRUDA OLSZLEGIER 

EW A KARPIŃSKA 

CZESŁAW TATARA 
HENRYK LENKIEWICZ 
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W REPERTUARZE TEATRU 

STEF AN ŻEROMSKI 

UCIEKŁA MI PRZEPIORECZKA 

GEORGE BERNARD SHAW 

PIGMALION 

ANTONI CWOJDZIŃSKI 

FREUDA TEORIA SNOW 

MOLIER 

SZKOŁA ŻON 

TADEUSZ RITTNER 

WILKI W NOCY 

ALEKSANDER FREDRO 

GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE 

FEDERICO GARCIA LORCA 

KRWAWE GODY 
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