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Zapolska to przybrane nazwisko Marii Gabrieli 
Korwin-Piotrowskiej, urodzonej 30.III. 1857 roku 
w Podhajcach na Ukrainie, zmarłej 17.XII. 1921 
roku we Lwowie. Głośna później dramatopisar
ka autorka powieści, nowelistka i aktorka, 
w ~łodości - po pierwszym nieudanym małżeń
stwie ze śnieżko-Błockim, oficerem, hulaką 
i utracjuszem - zerwała ze swą rodziną, mimo 
ruiny majątkowej, z uporem pielęgnującą stare 
tradycje i obyczajowe uprzedzenia arystokra-

tyczne. Ku zgorszeniu środowiska, z którego po
chodziła, od 1879 roku poświęciła się karierze · 
aktorskiej, początkowo amatorskiej, zaś od 1882 
roku zawodowej. Występowała na scenach teat
rów: w Poznaniu, Krakowie, Lwowie oraz na 
małych scenkach prowincjonalnych. W latach 
1889-1895 przebywała w Paryżu, gdzie występo
wała początkowo w małych teatrzykach bulwa
rowych, potem od 1892 roku w „TMatre Libre", 
a w 1895 również w modernistycznym „Theatre 
de L'Oeuvre". Po powrocie do kraju odnosiła 
znaczne sukcesy artystyczne jako aktorka, pra
cowała w redakcji „Słowa Polskiego", jako felie
tonistka i krytyk teatralny. W 1902 roku założy
ła w Krakowie własną Szkołę Dramatyczną , 
która na początku 1903 roku dała kilka przed
stawień jako Scena Niezależna. Od 1904 roku, nie 
znajdując uznania w środowisku krakowskim, 
przeniosła się do Lwowa i tam mieszkała stale. 
W latach 1906-07 drugi jej mąż, Stanisław Ja
nowski, prowadził objazdowy „Teatr Gabrieli 
Zapolskiej", który odwiedzał miasta prowincjo
nalne. 

Gabriela Zapolska rozpoczęła twórczość lite
racką około 1880 roku jako autorka nowel 
i powieści: Małaszka (1883), Kaśka Kariatyda 
(1885-86), Przedpiekle (1889), Sezonowa miłość 
(1905), O czym się nie mówi (1909), O czym się 
nawet myśleć nie chce (1914) i wielu innych. Jej 
utwory prozą, które odkrywały nowy nurt oby
czajowy i demaskatorską prawdę życia, stały się 
powodem wielu napaści na autorkę, której za
rzucano drastyczny erotyzm i naturalizm, naśla
dowanie Zoli. Gabrielę Zapolską zwalczał mię
dzy innymi ostro Aleksander Świętochowski. 
Powieści i nowele Gabrieli Zapolskiej nie 

przetrwały próby czasu, ostała się za to jej 
twórczość dramatyczna wymierzona w obycza
jowość mieszczań.ską i odznaczająca się dosko
nałą umiejętnością komponowania utworów sce
nicznych, prowadzenia akcji oraz wyrazistego 
portretowania typów ludzkich. Należą do niej 
komedie obyczajowe: Żabusia (1897), leli czworo 
(1907), Panna Maiiczewska (1910), Moralność 
pani Dulskiej (1906). Z obfitej twórczości drama
tycznej Gabrieli Zapolskiej wyróżnić trzeba po
nadto sztuki: Mężczyzna (1902) , Tresowane dusze 
(1902), Skiz (1908), Kobieta bez skazy (1912). 
Zapomniana już dzisiaj została wc2esna twór
czość Gabrieli Zapolskiej o charakterze społecz
nym i patriotycznym, jak na przykład sztuki: 
Tamten (1898), Sybir (1899) oraz utwory o Ży
dach: Matka Szwarcenkopf (1897), Jojne Firui
kes (1898). 

p. 
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„Dramat ten powstał wiele lat po Żabusi, bo 
w roku 1907. Zapolska zaczęła go obmyślać pod 
wpływem dyrektora teatru Ludwika Hellera, 
w lecie 1907 roku. Około 20 października tekst 
był już gotowy, a 14 listopada odbyła się premie
ra Ich czworga w Teatrze Miejskim we Lwowie. 

W udzielanych później wywiadach zwierzyła 
się pisarka, że Ich czworo należy do jej ulubio
nych sztuk. Podkreślała przy tym, że dzieje się 
tak dlatego, ponieważ jest to sztuka o temacie 
z kręgu „domowej lampy", z kręgu spraw co
dziennych i ludzi zwykłych. Zwierzenie to bar
dzo charakterystyczne i cenne kryje świadomość 
niezbyt często przez Zapolską ujawnianą; świa
domość, że jej talent nadaje się szczególnie do 
literackiego opracowywania właśnie takich co
dziennych, zwykłych spraw zwykłych ludzi 
z kręgu domowej lampy".( ... ) 

„Bez większego chyba ryzyka można postawić 
tezę, iż utwory antymieszczańskie Zapolskiej łą
czą się ze sobą nie tylko dlatego, że ta zniena
widzona przez pisarkę klasa społeczna jest ich 
bohaterem. W obrębie jej antymieszczańskich 
dzieł można znaleźć jeszcze jedną, wyraźną nić 
przeplatającą się przez poszczególne utwory: 
mieszczańskie małżeństwo , etyka typowych dla 
tej klasy stadeł, tragedia dzieci, których moral
ność wypaczona jest przez obserwację pożycia 
rodziców i przez obserwację obłudy stanowiącej 
niemalże dewizę mieszczańskich małżeństw". ( ... ) 
„Ich czworo stanowi jedną z wersji tematu, który 
był niemal obsesją pisarki, to jest tematu mie
szczańskiego małżeństwa, jego specyficznej 
struktury, moralnych podstaw, no i wreszcie losu 
dziecka w takim stadle."( ... ) „Temu nowemu 
ujęciu nienowej dla siebie problematyki nadała 
Zapolska charakterystyczny tytuł: Ich czworo. 
T r agedia ludzi glupich w trzech aktach. Tytuł 
wart jest zastanowienia. Pojęcie tragedii wiąże 
się , jak wiadomo, z katastrofą wartości dodat
nich, których nosicielami są z reguły pozytywni 
bohaterowie, wyposażeni w niezwykłe cechy 
charakterów, w nieprzeciętne walory moralne, 
będący niepowtarzalnymi indywidualnościami. 
Ludzie głupi - z wyłożonych właśnie racji 

opartych na starej tradycji - nie mogą przeży. 
wać tragedii, gdyż nie reprezentują żadnych 
wartości, które mogłyby podlegać dramatycz
nym katastrofom".( ... ) 

„To, co dla jednego człowieka oznacza tra
gizm, z punktu widzenia innego może być 
śmieszne, i na odwrót - wydarzenie pozornie 
śmieszne może się okazać w rzeczywistości tra
giczne. Jedną ze zdobyczy naturalizmu jest 
w związku z tym likwidacja tradycyjnego po
działu na tragedię i komedię oraz powstanie no
wego typu utworu scenicznego zwanego sztuką 
bądź dramatem, gdzie efekty komiczne splatają 
się z tragicznymi na tej samej zasadzie i według 
tej samej motywacji, którą podpatrywano w ży
ciu. 

Z tego też tytułu można przyjąć istnienie trage
dii stającej się udziałem ludzi głupich". 

Tomasz Weiss. Wstęp. (w:) G. Zapolska, Z ab u
s i a, Ich czworo. Wrocław 1974, s. XXXIl 
-XXXV, BN I 219 
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„Lwów, 25. XI. 1907. 

WIELCE SZANOWNY KOLEGO! 

Przede wszystkim posyłam wycinek z „Dzienni
ka Polskiego" z moją krytyką. Czy możesz ją 
przedrukować b ez i n t er e s o w n ie? 

Nie chcę honorarium. To jedno. Drugie - moja 
sztuka Ich czworo, którą polecam Twemu pocz
ciwemu sercu. Miałam nieszczęście ulec proś
bom Hellera i dałam ją tu grać. Naturalnie Hel
ler jest źle z dwoma czy trzema krytykami i ci 
od początku spastwiali się nad wszystkim. Epilo
giem sprawy zajmie się już obecnie Towarzy
stwo Dziennikarzy. Więc o tym i mówić n ie 
będę. 

Chodzi mi o to, ażebyś Pan poparł mi sztukę, 
bo „ Czas" już ząbki szczerzy, n ie znając je
szcze sztuki. Zalewski nie ma słów pochwały 
dla Ich czworga i podziękowań za to, że im tę 
sztukę powierzyłam. Prosiłam, aby Solski wrę
czył Ci recenzję uczciwych krytyków, a nie 
szantażystów. Alfred Wysocki bardzo pięknie 
napisał, „Przegląd", „Gazeta Narodowa", „Kraj" 
i inni. Nawet niezasłużenie. Równają mnie .ze 
Shawem. 

Ale artyści tu dużo przejaskrawili, dodawali 
swoje ordynarne koncepta, gesta i tym sztukę 
uczynili jaskrawą. (Sądzę, że dobry smak, panu
JąCY w Krakowźe, nie pozwoli ze sztuki zrobić 
ordynarnej farsy.) A potem przez Was stanęła 
Dulska, bo gdyby grana była najprzód we Lwo
wie, nigdy nie byłaby się tak wygrzebała na 
wierzch.A więc i teraz pamiętajcie, że od Was 
zale,~y powodzenie na Warszawę i na prowin
c3ę. ( .. .) 

„Zawsze życzliwa i pełna szacunku 

ZAPOLSKA 
Lwów, Kurkowa ul. 22a." 

„ 

JAN PIERZCHAŁA 

GABRIELA 
ZAPOLSKA 
W DĄBROWIE 
GÓRNICZEJ 

Kiedy sięgamy dzisiaj po sztukę Ich czwe>ro 
pamiętamy także i o tym, że Gabriela Zapolska 
od dawna bliska jest, i znana widzom teatral
nym naszego regionu, iż ponadto sama autorka 
i aktorka swym osobistym udziałem zapisała 
się w dziejach kultury teatralnej Zagłębia Dą
browskiego. 

Gabriela Zapolska pojawiła się w Dąbrowie 
~órniczej z trupą teatralną Felińskiego, w ma
JU 1896 roku. Przedsiębiorca teatralny Feliński 
przez cały tydzień dawał wtedy przedstawienia 
w szopie przy nieistniejącej już hucie „P auli
na". 

9 
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W 1896 roku teatr nie był już zjawiskiem, 
które by proletariacka Dąbrowa Górnicza miała 
oglądać po raz pierwszy. Od 1868 roku istniał tu 
bowiem najstarszy w Zagłębiu teatr amatorski, 
który w kilka lat później, w 1874 roku, wywołał 
powstanie pierwszej amatorskiej sceny w Sos
nowcu, co uprzytomnił nam Kazimierz Olszew
ski, zasłużony badacz teatralnych tradycji re
gionu. 
Trupę Felińskiego i Gabrielę Zapolską przyj

mowali gorąco uczniowie Szkoły Sztygarskiej 
w Dąbrowie Górniczej. Był to serdeczny gest 
młodej inteligencji górniczej, uzewnętrzniony 
w składkowej kolacji dla artystów i pisarki, co 
goście odwzajemnili bezpłatnymi biletami na 
pierwsze przedstawienie i ulgowymi na następ
ne. 

Przyjazd pisarki poruszył nie tylko środowi
sko szkolne, lecz całą robotniczą Dąbrowę Gór
niczą. Zapowiedziano właśnie między innymi 
wystawienie adaptacji scenicznej, skonfiskowa
nej kiedyś jako niemoralna, powieści Gabrieli 
Zapolskiej Kaśka Kariatyda i to z udziałem 
autorki, dla uczczenia której zawiązał się komi
tet składający się z samych górników. Miarą 
ogólnego poruszenia niech będzie fakt, iż wła
dze rosyjskie zakazały wszelkich manifestacji. 
Pozwolono jedynie na zgromadzenie przed 
teatrem, lecz nie wolno było wznosić okrzyków 
ani też przemawiać. 

W dniach od 10 do 16 maja 1896 roku wy
stawiono tu oprócz sztuki Gabrieli Zapolskiej, 
dramat Frou-frou Meilhaca i Helevy'ego oraz 
Damę kameliową A. Dumasa - syna. Aktorkę 
i autorkę Kaśki Kariatydy witano entuzjastycz
nie. Szopa teatralna trzęsła się od oklasków, 
scenę zarzucono bukietami kwiatów. Po przed
stawieniu Kaśki Kariatydy młodzi uczniowie 
Szkoły Sztygarskiej zarzucili scenę swoimi 
mundurowymi czapkami. Żądano, by przedsta
wienie zostało powtórzone. 
Wracającą z teatru pisarkę odprowadziły 

tłumy mieszkańców Dąbrowy · Górniczej z po
chodniami. Z przyczyny policyjnego zakazu 
wznoszenia okrzyków był to pochód niezwykle 
cichy, tym bardziej, że asystowali mu kozacy na 
koniach. Dopiero kiedy pisarka zatrzymała się 
przed domem, w którym mieszkała i wstąpiła 
na schody, niezwyczajność chwili kazała jej za
pomnieć o zakazie i zawołała głośno: - Moje wy 
młoteczki, sprawiliście mi wielką radość! 
Tłum odkrzyknął: - Niech żyje Zapolska! 

Do szarży kozackiej szczęśliwie nie doszło. 
Kilkudniowy pobyt Gabrieli Zapolskiej wśród 

młodych sztygarów i robotników w Zagłębiu 
D11browskim wywarł na niej bez wątpienia du
że wrażenie, skoro dała mu :wyraz w obrazku 
scenicznym pod tytułem W Dąbrowie Górni
czej wydanym we Lwowie w 1899 roku . Za
polską zafascynowali młodzi sztygarzy, ich rola 
w środowisku robotniczym i wpływ patriotycz
nej, rewolucyjnej inteligencji na kształtowanie 
się świadomości robotniczej. Treścią obrazka 
scenicznego W Dąbrowie Górniczej jest sprawa 
strajku, pokazana na tle rodziny górniczej, w 
której ojciec - górnik w pierwszym pokoleniu, 
pamiętający czasy pańszczyzny i pałki kozackie, 
tłumiące każdy bunt, długo nie decyduje się na 
solidarność z młodym sztygarem, agitującym za 
strajkiem, póki o szczerości młodego nie prze
konała go jego prawość i poświęcenie. 

Jednoaktówka Gabrieli Zapolskiej, wynikają
ca bezpośrednio z rewolucyjnych tradycji dą
browskiej Szkoły Sztygarów, stała się także 
literackim przyczynkiem do historii proletaria
tu Zagłębia w ogóle; szkoda, że nie powstał 
wtedy pełny dramat o górnikach i sztygarach 
z Dąbrowy Górniczej. 

JAN PIERZCHAŁA 
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