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Gabriela Z a polska 

Gabriela Zapolska urodziła się w 1860 roku w Ki
wercach na Wołyniu. Po kilku latach nauki w domu 
! na pensji, młodziutka Zapolska decyduje się wstą
pić na scenę i po dwóch latach pracy w zespole 
amatorskim angażuje się · do teatru krakowskiego 
kierowanego przez Stanisława Koźmiana. W latach 
osiemdziesiątych Zapolska występuje kolejno w tea
trach Krakowa, Poznania, Lwowa, Warszawy i Łodzi, 
nie odnosząc jednak poważniejszych sukcesów ak
torskich. W roku 1889 wyjeżdża do Paryża, gdzie 
pracuje m. in. w Theatre Libre Andrzeja Antoine'a 
i w Theatre de l'Oevre kierowanym przez Aurelego 
Lugne-Poe. W 1895 roku Zapolska powraca do kraju 
i angażuje się do teatru krakowskiego, a następnie 
lwowskiego. W pięć lat później zav.riedziona osta
tecznie w nadziejach na zrobienie kariery scenicznej, 
zrywa z teatrem i poświęca się wyłącznie pracy lite
rackiej i dziennikarskiej. 
Debiutowała w roku 1885 zbiorem nowel „Akware

le". W trzy lata później ukazała się głośna powieść 
„Kaśka Kariatyda", w 1889 roku „Przedpiekle", w 1893 
r. „Menażeria ludzk'ł". Lata 1894-1919 przyniosły 
kilkanaście nowych utworów powieściowych (m. in. 
„O czym się nie mówi'', „O czym się nawet myśleć 
nie chce", „Kobieta bez skazy"), zbiory felietonów 
i recenzji teatralnych oraz trzydzieści sześć utworów 
dramatycznych. Utwory pis-ane dla sceny, w szcze
gólności zaś „żabusia" (1896 r.), „Skiz" (1909 r.), 
„Moralność pani Dulskiej" (1907 r.), „Ich czwąro" 
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(1912 r.) i „Panna Maliczewska" (1912 r.) okazały 

się najżywotniejsze z całego dorobku pisarskiego 
autorki „Kaśki Kariatydy". .,Utwory dramatyczne 
Zapolskiej - pisał Jan Zygmunt Jakubowski*) -
stanowią najwyższe osiągnięcia komedii mieszczań
skiej w 'Polsce. Jeśli ich problematyka jest „niebu
dująca", to dla właściwej historycznej oceny trzeba 
pamiętać, że utwory Zapolskiej związały się z wca
le nie heroicznym okresem mieszczaństwa polskiego„. 
Dodajmy dla sprawiedliwej oceny tej bardzo nie
równej twórczości, że Zapolska osiągnęła przynaj
mniej w jednym ze swoich utworów to, co bywa 
udziałem istotnie wielkich pisarzy: stworzyła postać 
ludzką, która żyje· jako prawdziwy typ społeczny, 
bohaterkę tragifarsy kołtuńskiej - Dulską". 

Gabriela Zapolska umarła 17 grudnia 1921 roku. 
O sytuacji życiowej w jakiej znalazła się w ostatnim 
roku życia - swiadczy ciekawa notatka: „Dla ucz
czenia pamięci Gabrieli Zapolskiej Instytut Wydaw
niczy ;,Lektor'' ofiarował pięć milionów marek na 

' coroczne i;iagrody Jej Imienia. Jednocześnie pisma 
doniosły, że Zapolska umarła w opuszczeniu i nędzy". 
(„Skamander" 1922 r.). 

') Jan Zygmunt Jakubowski „Z dziejów naturalizmu w 
Polsce". Wrocław. Ossolineum 1951 r. 
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Pascal i 

Kiedy kobieta chce się podobać i kiedy po
siada przewagi piękności lub bodaj ich część, 
uda jej się to; nawet gdyby mężczyźni mieli 
się nieco na baczności, choćby ona sama się 

nie starała, wzbudziłaby miłość. 

* * * 

Siłą mówienia o miłości człowiek staje się 

zakochany; nie ma nic łatwiejszego, jest to 
namiętność najbardziej wrodzona człowie

kowi. 

* * * 

Miłość rodzi dowcip i karmi się dowcipem. 
Kochać to wymaga umiejętności. Sposoby po
dobania się zużywają się co dzień, mimo to 
trzeba się podobać i osiągamy to. 
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I Balzac miłośc 

Bla s e Pascal "Myłli" 

Ciągłość jednej myśli nuży i niszczy umysł 
człowieka. Dlatego dla siły i trwania roŹkoszy 
miłości trzeba czasami wiedzieć, że się ko
cha; to nie jest niew.ierność, bo nie kocha się 
nikogo innego: to jedynie zaczerpnięcie sil, 
aby lepiej kochać. Dzieje się to bez zamiaru; 
duch sam skłania się ku temu; natura tego 
żąda, nakazuje to. Trzeba wszelako przyznać, 
że to jest żałosny skutek natury ludzkiej i że 

człowiek byłby szczęśliwszy, gdyby nie po
trzebował odmieniać myśli: ale nie ma na to 
lekarstwa. 

* * * 
Mimo, że to jest wciąż ta sama namiętność 

trzeba nowości: duch podoba w niej sobie: kto 
umie jej dostarczyć, ten umie zyskać miłość. 

Skoro się odbędzie tę drogę, ta pełnia 
zmniejsza się niekiedy. Nie otrz:ymując żad
nej pomocy ze źródła człowiek żałośnie opada: 
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wrogie namiętności opanowują serce drąc je 
na strzępy. Ale choćby człowiek znalazł się 

najniżej, wystarczy promień nadziei, aby go 
podnieść równie wysoko, jak był wprzódy. 

Czasami jest to gra, w której lubują się da
my; ale czasem, udając, że współczują, współ
czują naprawdę, Cóż za szczęście, kiedy się to 
zdarzy . 

Honoriusz Balzac „Fiziologia małieństwa". 

Małżeństwo jest walką na śmierć i życie, 

przed którą oboje małżonkowie proszą nieba 
o błogosławieństwo, gdyż chcieć kochać się 

wiecznie jest najzuchwalszym z zamiarów; 
jakoż walka rozpoczyna się niebawem, 
a zwycięstwo, to znaczy wolność, przypada 
zręczniejszemu z przeciwników. 

* * * 
Milqść fizyczna jest potrzebą, podobną do u
czucia głodu, z tą różnicą, że człowiek jada 
stale, w miłości zaś apetyt jego nie jest ani 
tak ciągły, ani tak regularny. 

Kawal czarnego chleba i dzbanek wody 
starczą, by zaspokoić glód każdego człowieka; 
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ale cywilizacja stworzyła wyrafinowania 
smakoszów. 

I miłość ma swój kawałek powszedniego 
~hleba, ale ma i sztukę kochania, którą nazy
wamy kokieterią: urocze słowo, istniejące 

tylko we Francji, ojczyźnie tej subtelnej 
wiedzy. 

* * * 
Małżeństwo jest umiejętnością. 

* * * 
W miłości - nie mówiąc nawet o jej stronie 
duchowej - kobieta jest jak instrument mu-
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zyczny, który odsłania swe tajniki tylko te
mu, kto umie biegle nim władać. 
Być kochankiem łatwiej jest niż być mężem, 

tak samo jak trudniej jest być zawsze zaj
mującym w rozmowie niż powiedzieć od cza
su do czasu coś miłego. 

* * * 
Mówić o miłości znaczy oddawać się. 

* * * 
Póki mieliśmy do czynienia z kobietą uspw-
ną i bezwładną, nie było nic łatwiejszego jak 
rozsnuwać sieci, w których treymaliśmy ją 

spętaną; ale z chwilą gdy się obudzi i pocznie 
się szamotać, wszystko się wikła i plącze. 

* * * 

Cała polityka małżeńska polega tylko na u. -
stawicznym stosowaniu trzech zasad, które 
winny być duszą twego postępowania. Pier
wszą jest: nigdy nie wierzyć w to, co. kobieta 
mówi; drugą: starać się zawsze przeniknąć 

ducha jej czynności, nie zatrzymując się na 
ich powierŻchni; trzecią: · nie zapominać, że 

nigdy kobieta nie jest tak wymowna, jak 
wówczas gdy milczy i ·nigdy nie działa lak 
energicznie, jak wówczas gdy pozostaje 
w spoc_zynku. 
W chwili gdy w małżeństwie rozpoczyna się 

watka pomiędzy drogą crwty a drogą wiodą
cą do fałszywego kroku, punkt ciężkości spo
czywa w nieustających a mimowolnych po
równaniach, jakie żona czyni między mężem 
a gachem. 

W tym stanie rzeczy istnieje jeszcze jeden 
środek obrony, wyłącznie osobisty, rzadko u 
żywany, ale · którego nie obawia się spróbo
wać męźczyzna mający poczucie swej war
tości. Polega na tym, aby w tym turnieju 
odnieść nacf gachem zwycięstwo, tak jeduak
że, aby żona nie podejrzewała w tym zamia
ru. Powinieneś doprowadzić ją do tego, aby 
pewnego wieczora, kręcąc na noc papiloty, 
rzf'.kła sobie z rozczarowaniem: „Ależ mój 
mąż więcej wart od niego". 

W walce tej posiadasz nad gachem jedną 
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ogromną wyższość: znasz usposobienie żony, 

wiesz, co ją drażni lub rani; powinieneś ted~t 
z całą zręcznością dyplomaty zastawiać mu 
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takie sidła, aby popełniał jedną niezręczność 
po drugiej i w ten sposób bezwiednie odzie
rał się z uroku w ocżach twej żony. 

' 

Ryszard K11ay~zyn - deklt'racJi. 0statn,lico 
olrł'ail• 

Z o s t a t n i c h p r e m i e r w T e a t r z e i m i e n i a ·~..I e fe s ó n d ,, a W ę 9 i e r k i 

Na dutel scenie 

Juliu.sz Słowacki FANTAZY, dralll(Jt. ln1eeniżcitje i f'tłłyseńe l•kt Z~eł&łci, 

scenografia Rysż~rd f<tttJ9z.tft. Prem'ieril ~i. IJC. łff~ r. 
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Major - Stanisl;lW .. JaszkoW~ki, Respekt 
Oziękoiiski 

,Eugeniusz 

1'' autazy J-..cek Bric:k, Rzecznicki - Józef Czerniawski 

Idalia Karina Waśkiewicz, Rzecznicki - Józef Czerniaw
ski 

11..ajetan - Henryk Lipartowski, Respektowa - Witolda 
Czerniawska 
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.:~-:.: - 7 Y6nnt~1t ~·{.wr1.1cki, Stella - Ewa Nov.rrocka 

,'Kajetan - Henryk Lipartowski, Helenka - Marzennll Ga• 
j'ewska 

Ksiądz Loga - Juliusz Dziemski 



Major - Stanisław Jaszko\\ski, Ja1 - Zygrhunt Nawrocki, Dianna - Teofila Zaglobianka. W głębi, Kałmuk - •*• 
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