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Anita Soroko

#ZAPOLSKA

„Zapolska rąbała prawdę”, stwierdziła prof. Maria Janion na prowadzonym przez sie-

bie seminarium doktoranckim. Trudno o trafniejsze podsumowanie postaci Gabrieli 

Zapolskiej. Ta bezkompromisowa szczerość szokuje nawet dziś, po ponad stu latach. 

Podobnie mocne wrażenie wywiera życiowa postawa dziewczyny z ziemiańskiej ro-

dziny z Wołynia (ur. 1857 r.), która zostaje aktorką objazdowego teatru, wybiera 

samotne macierzyństwo, próbuje podbić teatralny Paryż, wreszcie, decydując się 

na karierę literatki, podejmowaną problematyką przekracza granice dotychczas nie-

przekraczane. Towarzyszy jej seria skandali, nad którymi w pewnym stopniu przej-

muje kontrolę, czyniąc ze swego życia performance. Skandalem jest pozamałżeński 

romans, a także debiut książkowy (zbiór nowel Akwarele), szokują kostiumy scenicz-

ne, potrzeba niezależności i lekceważenie konwenansu.

 

Katapultą nietuzinkowych wyborów życiowych jest wyjazd do Paryża w 1889 roku. 

Zapolska, wiedziona naturalnym instynktem trendsetterki, wpada w kulturalne serce 

stolicy Francji końca XIX w. – szlifuje aktorskie umiejętności, pisze dziennikarskie 

korespondencje, dzięki przyjaźni ze Stefanem Laurysiewiczem sublimuje gust pla-

styczny i artystyczny, wreszcie wiąże się z Paulem Sérusierem, przedstawicielem 

nowatorskiej wówczas malarskiej formacji nabistów. Związek ten pozostawia wspa-

niały materialny ślad w postaci wyjątkowego zbioru obrazów malowanych przez 

artystów należących do ówczesnej awangardy – m.in. Vincenta van Gogha, Paula 

Gauguina, Paula Sérusiera (van Gogh był wówczas nieznany, pierwsza wystawa 

jego prac odbyła się w 1893 r.). Zapolska wraca do kraju w 1895 r., jej kolekcja 

staje się popularna w artystycznym środowisku, najpierw Krakowa, potem Lwowa. 

W obu miastach prezentuje ją publicznie, we Lwowie w 1906 r., w Krakowie cztery 
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lata później. Na ekspozycji w Muzeum Pana Tadeusza pokazujemy dokumentujący 

to pierwsze wydarzenie katalog Wystawy obrazów ze zbiorów Gabryeli Zapolskiej wy-

dany przez Towarzystwo Sztuk Pięknych we Lwowie. Prezentujemy także dwie prace 

Paula Sérusiera (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie), artysty bliskiego 

pisarce w czasie jej pobytu w Paryżu.

Po powrocie z Francji aktorkę i literatkę w jednej osobie otacza aura artystki zwią-

zanej z Théâtre Libre Antoine’a. Naturalistyczny teatr Antoine’a, nowatorski tak 

w sposobie gry aktorów, jak doborze scenografii i kostiumów, wcielał teorie natu-

ralistyczne Zoli do praktyki inscenizacyjnej. Świadectwem tej progresywności jest 

plakat artysty będącego dziś kwintesencją estetyki paryskiego fin de siècle’u – Hen-

riego de Toulouse-Lautreca, promujący sztukę z Zapolską w obsadzie i zapewne też 

prezentujący jej wizerunek. 

Zapolska pisze od wczesnej młodości. Nowele, powieści, utwory na scenę. Litera sztu-

ki spaja się z literą jej życia: doświadczenia pensjonarki, kondycja aktorki, tęsknota 

za utraconym macierzyństwem, rozczarowanie pierwszym małżeństwem i naturą 

damsko-męskich relacji, próba samobójstwa przez zjedzenie główek zapałek w Piotr-

kowie podczas aktorskiego tournée („ta trywialna trucizna”, stwierdzi później pani 

Dulska), stygmat następującego po serii skandali wykluczenia – wszystko to odbija 

się w jej utworach. Wrażliwa na podwójne standardy demaskuje zakłamanie, hipo-

kryzję i niesprawiedliwość społeczną. Bohaterki jej utworów to wychodzące z cienia 

służące, robotnice, chłopki, początkujące aktorki z nieprzystającym do ich niskiego 

statusu wachlarzem uczuć i namiętności. A także samotne matki i młode, naiwne 

żony boleśnie konfrontujące z surową rzeczywistością swoje marzenia i brak przygo-

towania do życia. Pochyla się nad losem dzieci – tych ze społecznego marginesu, ale 

także tych, które przeżywają piekło w dostatnich mieszczańskich domach. Bez waha-

nia roztrząsa tematy tabu – aborcyjne podziemie, prostytucję, choroby weneryczne.

Julian Fałat, Portret Gabrieli Zapolskiej, 1898, Muzeum Narodowe w Kielcach 

Stanisław Janowski, Portret Gabrieli Zapolskiej, 1903,
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Eugeniusz Ludwik Dąbrowa-Dąbrowski, Portret Gabrieli Zapolskiej, 
1907, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
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Szerokie spektrum interesujących ją zagadnień poszerza praca dziennikarska. 

Pisarka doceniała społeczny wymiar swojej publicystyki. Imponuje wybór problemów 

– aktualny także i dziś. Pisze o ludziach wykluczonych, a także o maltretowanych 

zwierzętach – koniach dorożkarskich i zwierzętach w cyrku. Dla odmiany – jej artyku-

ły o modzie, higienie i urodzie życia przypominają współczesne „lajfstajlowe” teksty 

popularnych blogerek. Oczywiście tych najbardziej błyskotliwych i dowcipnych.

Imponuje ambicją, wiarą we własne siły i pracowitością. Jako aktorka marzy o suk-

cesie na miarę Heleny Modrzejewskiej. Jako literatka, używając pseudonimu Józef 

Maskoff, mierzy się z tematyką patriotyczną, w aspiracjach pretenduje do kreacji 

dramatu narodowego na miarę Stanisława Wyspiańskiego.

 

Intuicja w rozumieniu potrzeb masowego odbiorcy kieruje ją w stronę rodzącego 

się nowego medium – kina. W 1912 r. tworzy scenariusz do niemego dramatu pt. 

Niebezpieczny kochanek, jak podkreślała ówczesna prasa, pierwszego wyłącznie pol-

skiego filmu. Dziewięć lat wcześniej, pod nazwiskiem Walery Tomicki, pisze na za-

mówienie Ludwika Szczepańskiego powieść kryminalną Kwiat śmierci.

Poszukiwanie prawdy w literaturze nie przeszkadza jej w rozumieniu, jak ważna jest 

kreacja publiczna (dziś powiedzielibyśmy „wizerunek medialny”). Zapolska pojmowa-

ła, że w społecznych realiach poza prawdą o nas samych często bardziej znaczące jest 

to, jak nas postrzegają inni. Drażniły ją opinie filistrów i kabotynów, którymi pogardzała, 

czemu daje wyraz w swej twórczości i listach do bliskich osób, ale ma poczucie, jak 

bardzo ważna jest tzw. szeroka opinia. Docenia wagę popularności i o nią dba.

 

Dla niej i jej współczesnych najważniejszym opiniotwórczym medium była prasa. 

Na łamach dzienników i tygodników komentowano życie konkretnych osób. Wy-

starczało być z „towarzystwa”, by wydarzenia z życia stawały się tematem notatek 

Gabriela Zapolska siedząca w pokoju, Muzeum Książąt Lubomir-
skich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

Gabriela Zapolska jako Colette de Rouvray 
w sztuce Colinette, w stroju huzara, Muzeum 
Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich

Gabriela Zapolska jako Chochlik w Balladynie, Muzeum Książąt 
Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich   
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prasowych. Dotyczyły one narodzin, śmierci, zaręczyn, ślubów, ale też podróży, 

spotkań czy skandali obyczajowych.

Debiut sceniczny w warszawskim Teatrze Dobroczynności odnotował „Kurier Warszaw-

ski” w październiku 1879 r., a kilka miesięcy później ten sam tytuł donosi o debiucie 

literackim Zapolskiej (obrazek dramatyczny Poziomki). Z siłą tornada uderzą recenzje 

po jej debiucie książkowym – zbiorze nowel Akwarele, zawierającym kontrowersyjną 

Małaszkę. Artykuł Jana Ludwika Popławskiego pt. Sztandar ze spódnicy w redagowanej 

przez Aleksandra Świętochowskiego „Prawdzie”, to wypowiedź rażąca jawnym mizogi-

nizmem („Tyle tam myśli, ile może zmieści się w małej ufryzowanej główce, serce słabo 

bije pod ciasnym gorsetem, a wszystko to wypowiedziane szepleniącym szczebiotem, 

cedzonemi przez zasznurowane wargi półsłówkami”) i aluzjami do złego „prowadzenia 

się” autorki. Dla Zapolskiej jednak najbardziej bolesny był zarzut o plagiat, który znalazł 

swój finał w sądzie (plagiatu nie udowodniono). Jednocześnie trzeba dodać, że pojawił 

się również przychylny debiutantce chór głosów, należących m.in. do uznanych literatów, 

Józefa Ignacego Kraszewskiego i Elizy Orzeszkowej.

Wraz z rosnącą sławą (nie zawsze dobrą) doniesienia prasowe na temat jej życia 

staną się normą. Z prasy będzie można dowiedzieć się o kolejnych rolach i utwo-

rach literackich (czasopisma były też często miejscem ich pierwszych publikacji), 

o wojażach i nowych projektach artystycznych, ale również o próbie samobójczej, 

załamaniach nerwowych, o letargu… słowem – o sukcesach i porażkach. Zapolska 

również pisała do prasy artykuły o sobie, czyniąc spektakl z pasma dręczących ją 

chorób i towarzyszących im kuracji. Podobnie efektownym projektem artystycznym 

było małżeństwo z malarzem Stanisławem Janowskim.

   

Związek artystów był oparty na wzajemnej inspiracji, ale też i na wspólnych intere-

sach. Janowski wspiera Zapolską, gdy prowadzi ona w Krakowie szkołę dramatyczną 

Parjasy. Szkice dramatyczne G. Zapolskiej, odpis teatralny, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów
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(malarz wykłada kostiumologię). Wspólnie zakładają objazdowy „Teatr Gabrieli 

Zapolskiej pod artystycznym kierunkiem Stanisława Janowskiego”. W teatrze tym, 

wystawiającym sztuki Zapolskiej, Janowski pełni funkcję dyrektora, reżysera, sceno-

grafa i projektanta kostiumów. Wszystkie te działania znalazły swe odbicie w prasie, 

a relacje były inspirowane, czy wręcz przygotowywane przez pisarkę.

Kontrowersje towarzyszyć będą pisarce przez całe życie, ale również zagadkowa 

śmierć Zapolskiej (w 1921 r.) i jej testament pozostawią wiele niedomówień.

Zapolska to artystka umykająca definicjom, migotliwa w wielości swych wizerun-

ków, niepozwalająca zamknąć się w szufladkach terminów. Nie próbuje iść z nur-

tem, pozostawiając sobie własną ścieżkę i zadziwiając opinię publiczną poglądem 

na emancypację kobiet.

 

Trudność ujęcia fenomenu życia i twórczości tej artystki podkreślają zarówno auto-

rzy poświęconych jej monografii naukowych, jak i popularnych biografii. Wystarczy 

powtórzyć za jednym z monografistów Zapolskiej, teoretykiem Krakowskiej Awan-

gardy Tadeuszem Peiperem, który, zafascynowany jej dziełem i sceniczną kreacją, 

pisał: „Trzeba być z nią ostrożnym – bo jest to osobistość bardzo inteligentna – i nie 

waham się powiedzieć rozumna. Daleko wykraczająca umysłowo poza bariery pu-

blicystyki, które się jej nakłada. Jest to po prostu znakomita pisarka”.

Dzisiaj przestrzeń do autokreacji i demonstrowania opinii zagarnęły media spo-

łecznościowe. Wystawa #ZAPOLSKA jest próbą zaprezentowania różnorodnych 

wizerunków artystki niczym nieustępujących wcieleniom tworzonym za pomocą 

popularnego dziś Instagrama. To próba ekspozycji kreacji artystycznych i osobi-

stych, z podkreśleniem ich aktualności we współczesnym świecie. Użyte na eks-

pozycji znaczniki, tak popularne od kilkunastu lat w mediach społecznościowych, 

Paul Sérusier, Sen ziemi (Bretonka w lesie), 1892-1894, 
Muzeum Narodowe w Warszawie

Paul Sérusier, Bretonka siedząca nad brzegiem morza, 1895, 
Muzeum Narodowe w Warszawie
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pozycjonują problemy i treści, jakie niosą twórczość i życie Gabrieli w kosmosie 

zagadnień współczesnego świata.

Wizualna strona kreacji Zapolskiej ukazana na jej fotografiach w estetycznym wysubli-

mowaniu, bliska jest współczesnym instagramowym stylizacjom. Co ciekawe, właśnie 

za jej życia rozwinęła się specyficzna kariera fotograficznego medium. Fotografia 

uzyskała indywidualny status artystyczny – opuszczając zamknięte ściany atelier fo-

tograficznego, stała się nowym elementem życia społecznego. Przełom ten można 

porównać z dziejącą się na naszych oczach rewolucją wynikającą z technologicznej 

dostępności wysokiej jakości aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych. 

Aspekt wizualny dominuje nad leksykalnym. Fason znaczy więcej niż prawda.

Na wystawie pokazujemy oryginalne fotografie ze zbiorów Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich. Są tu zarówno portrety sceniczne Zapolskiej, jak i kreacje damy 

i literatki. Jak można przypuszczać, wiele „domowych” ujęć zawdzięczamy jej mę-

żowi, Stanisławowi Janowskiemu (nota bene Janowski był pasjonatem fotografii, 

co wykorzystał w czasie służby w II pułku Legionów Polskich, stając się czołowym 

dokumentalistą walk Legionów na Wołyniu).

Fotografie pokazują Zapolską w różnych kreacjach. Jako aktorka z ogromnym za-

angażowaniem dobierała kostium sceniczny, jako kobieta doceniała i rozumiała 

znaczenie stroju, tak w jego sensualnym, jak i społecznym wymiarze. Znała się 

na modzie, miała niezwykłe wyczucie i prawdziwy talent fashionistki. Jej niezwykłe 

kreacje sceniczne ukazują prezentowane na wystawie fotografie – m.in. w męskim 

stroju jako Colette de Rouvray w komedii Colinette T. Lenôtre’a i Gabriela Martina, 

i jako rogatego Chochlika w Balladynie Juliusza Słowackiego, a także, już „z życia” 

wysmakowane stylizacje młodopolskiej damy. Zapolska w autoprezentacji, jako pi-

sarka i kobieta niezależna, wkracza na publiczne, męskie terytoria. Portretuje się 

Odo Dobrowolski, Lwów. Widok ogólny, 1915, Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich  
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w bieliźnie i szlafroku, który w ówczesnym kodeksie ubioru uznawany był za domowy 

strój mężczyzny zajętego pracą intelektualną. Z jaką ekspresją to robi, wspomina 

Jan Lechoń:

 

 „Przypominam sobie sprzed lat przeszło czterdziestu w «Świecie» (…) jakiś repor-

taż fotograficzny w stylu dzisiejszego «Life’u» i «Matcha» przedstawiający pobyt 

Zapolskiej na Lido. Pamiętam, że zafascynowany, nie mogłem oderwać wzroku od 

koronkowego szlafroka, od wspaniałej fryzury kruczych włosów i przede wszystkim 

od ognistych, egzotycznych oczu tej, jak mnie pouczano, niemoralnej pisarki” (Jan 

Lechoń, Dzienniki, 3 marca 1955).

Prezentujemy na ekspozycji wybór rękopisów pisarki z bogatego ossolińskiego zbioru 

– autografy sztuk i tekstów, listy pisane do Stanisława Janowskiego. Te ostatnie to 

część archiwum rodziny Janowskich, zakupionego do Ossolineum po wojnie od siostry 

Stanisława, malarki Bronisławy Rychter-Janowskiej, zawierającego m.in. korespon-

dencję Gabrieli z drugim mężem i jego rodziną. Listy do Janowskiego odsłaniają tem-

peraturę i charakter ich związku: początki romansu i wzajemnej fascynacji, wspólne 

projekty artystyczne (także rozliczenia!), oraz trwającą mimo meandrów rozstań 

i separacji wzajemną relację, zakończoną dopiero śmiercią Zapolskiej. Uzupełnieniem 

tejże korespondencji są niepublikowane w całości wspomnienia Stanisława Janow-

skiego (To i owo o moim życiu), w których wiele uwagi poświęca żonie i jej twórczości.

Wśród obiektów prezentowanych na wystawie na szczególną uwagę zasługuje wy-

jątkowy artefakt – sekretarzyk Gabrieli Zapolskiej. Widać go na fotografii, dzięki 

której możemy dziś zobaczyć pisarkę przy pracy w jej lwowskiej willi „Skiz”, przy 

biurku wypełnionym książkami, fotografiami, notatkami, porcelanowymi figurkami 

i roślinami w doniczkach. Uwagę zwraca umieszczony w centralnym miejscu orzeł 

wojskowy z czapki (lub czaka) żołnierza Królestwa Polskiego. Fotograficzny portret 

Gabriela Zapolska przy pracy w „Skizie”,
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Sekretarzyk Gabrieli Zapolskiej,
1. połowa XIX w.,  własność prywatna 
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przy tymże sekretarzyku (w innym ujęciu) ilustruje wywiad z pisarką zamieszczony 

w krakowskim „Świecie” w 1913 r., co oznacza, że mebel ten uznała za godny swego 

wizerunku. 

Zapolska zmieniała miejsca i bliskie towarzystwo. Uczyła się we Lwowie, dorosłe 

życie rozpoczęła w Warszawie, później mieszkała w Paryżu, Krakowie i powróciła 

do Lwowa. Podczas licznych kuracji odwiedzała m.in. Roscoff w Bretanii, Krynicę, 

Bystrą, Zakopane, Lido; w trakcie artystycznych tournée bywała i w Petersburgu, 

i w Poznaniu, i na prowincji, np. w Łomży czy Tarnowie. Nie sposób zaakcentować 

wszystkich tych miejsc. Na wystawie prezentujemy paryskie grafiki Józefa Pankie-

wicza (artysty przez pisarkę cenionego i promowanego) oraz lwowskie autolito-

grafie Odona Dobrowolskiego. Lwów to miasto, z którym była najdłużej związana, 

w którym rozgrywają się akcje wielu jej dramatów, m.in. Moralności pani Dulskiej 

(o genezie utworu pisze Janowski w prezentowanych na wystawie wspomnieniach). 

Litografie Dobrowolskiego powstały w 1915 r. W tym samym roku miał miejsce ich 

wspólny projekt artystyczny, związany z dekoracją założonej przez Zapolską cukierni 

przy ul. Akademickiej 4. Lokal „Dworek” nie tylko nazwą, ale i wystrojem nawiązywał 

do arkadyjskiego etosu szlacheckiego dworku, opisywanego w epopei Pan Tadeusz. 

Wnętrze zdobiło malowidło z widokiem dworku pędzla Dobrowolskiego, a na wi-

trynie stała figura Zosi – jak podawał „Kurier Lwowski” – odzianej w strój uszyty 

przez Zapolską tak, jak opisał go Adam Mickiewicz w scenie zaręczyn. Figura ta 

stała na sztucznej trawie, a w roli ptactwa obsadzono zabawki projektu Kazimierza 

Sichulskiego z fabryki w Jaworowie pod Lwowem.

To jeszcze jedna z odsłon kreatywności Zapolskiej. Warta zaznaczenia na wystawie 

w Muzeum Pana Tadeusza.

Program towarzyszący

23–24 listopada 2019 (sobota–niedziela), godz.10.00–16.00

Menażeria ludzka – warsztaty poezji miganej

 

28 listopada 2019 (czwartek), godz. 14.00–18.00

Krasiński/Zapolska/Gombrowicz w szkole, w muzeum i w teatrze – konferencja

wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

8 grudnia 2019 (niedziela), godz. 12.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie #ZAPOLSKA
prowadzenie Anita Soroko

wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

8 grudnia 2019 (niedziela), godz. 13.00

Pokaz poezji w Polskim Języku Migowym w wykonaniu uczestników warsztatów

Menażeria ludzka

14 stycznia 2020 (wtorek), godz. 16.00

Czytanie Zapolskiej w wykonaniu studentów aktorstwa na Uniwersytecie Trzecie-

go Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem Beaty Rakowskiej

wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

16 stycznia 2020 (czwartek), godz. 17.00

Wykład kuratorski, prowadzenie Anita Soroko

wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

6 lutego 2020 (czwartek), godz. 17.00

Haft zaangażowany. Wykład i warsztat, prowadzenie Regina Kulig-Posłuszny 

wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: gabinetliteracki@ossolineum.pl

14 lutego 2020, godz. 17.00

Walentynkowe oprowadzanie na zakończenie wystawy #ZAPOLSKA
prowadzenie Anita Soroko
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Dziękujemy instytucjom użyczającym obiekty na wystawę – Muzeum Narodowemu 

w Kielcach i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie za por-

trety pisarki pędzla Juliana Fałata oraz Stanisława Janowskiego i Eugeniusza 

Dąbrowy-Dąbrowskiego, Muzeum Narodowemu we Wrocławiu za użyczenie stro-

jów i akcesoriów z epoki Gabrieli Zapolskiej oraz Muzeum Narodowemu w Warsza-

wie. Szczególne podziękowania kuratorka wystawy kieruje do pani kustosz Mał-

gorzaty Możdżyńskiej-Nawotki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu – za wybór 

obiektów i inspirujące konsultacje, oraz do pani kustosz Małgorzaty Korżel-Kraśny 

za opinię na temat sekretarzyka Zapolskiej. 

Dziękujemy ossolińskim kolegom, opiekunom prezentowanych obiektów z Działu 

Rękopisów, Działu Sztuki, Działu Udostępniania i Działu Czasopism, a także kole-

gom z Działu Konserwacji za przygotowanie obiektów. 

Słowa wdzięczności kieruję do pani Hanny Wrabec i do pana Filipa Wrabeca za moż-

liwość zaprezentowania na wystawie lwowskiego sekretarzyka Gabrieli Zapolskiej.

Anita Soroko

kuratorka wystawy



Muzeum Pana Tadeusza

Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50–106 Wrocław

www.muzeumpanatadeusza.pl

 czynne:
wtorek–piątek 9.00–17.00

sobota–niedziela 10.00–18.00

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury.

#ZAPOLSKA
wystawa czasowa w ramach III Festiwalu

Tradycji Literackich
22 listopada 2019–16 lutego 2020

kuratorka wystawy:
Anita Soroko

projekt, aranżacja, produkcja:
Adriana Myśliwiec

wypożyczenia i transporty:
Alicja Przestalska

program towarzyszący:
Maria Marszałek

koordynatorki projektu:
Dobromiła Jankowska,

Maria Marszałek

projekt i skład broszury: 
Eugeniusz Orda

Patroni medialni:

Partnerzy:


