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O KOMEDIACH GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

W sztuce Panna Maliczct.Vska mówi młodociąny jej bohater: ,,Ja 
bym cię, Kula, do sicbi<' zaprosił, jak Boga kocham, i wszystko ci dał, 
ale moi starzy to l.akn para Dulskich, że aż w nosie kręci". 

Panna Malłczewska ukazała się w roku 1912, Moralność Pani Dul
skie; w roku 1907. Wystarczyło więc pięć lat, żeby postać pani Dulskiej 
stała się przysłowiową a określenie „dulszczyzn.a'· - imieniem pospo
litym. Wypadek to nie częsty w dziejach literatury i teatru. Bywa on 
udziałem tylko naprawdę wybitnych pisarzy, obdarzonych umiejętno
ścią tworzenia charakterów, które jednocześnie posiadają pełną ko9-
kretność żywej indywiduah10ści i szeroką reprezentatywność społeczną. 

Tak właśnie stało się z panią Dulską: w postać tę Zapolska wcieliła 
całą obłudę i zakłamanie, podwójną buchalterię moralną, lęk przed 
skandalem, prowadzący wprost do podłości, odrażające wyracho·.vanic> 
i ciasnotę umysłową ówC?esnej · średniej i drobnej burżuazji. 

Dulscy w najrounaitszych odmianach powracają jako główne po
.:;Lacie najlep~ych komedii Zapolskiej (żabusia 1896, Ich czworo 1907, 
Panna Ma!icZ'e'WBk& 1912). Poprzez ich charaktery i postępki z natura
listyczną doktadnością pokazała autorka rozkład rodziny mieszczań

skiej. Nie sięgnęła jedBak do jego społecznych uwarunkowań, nic zda
wała sobie sprawy, że rodzina to komórk;i, „w której możemy już 

badać charakter pn:ect\\riel1Stw i sprzeczności rozwijających się w tym 
społeczeństwie w całej pełni" (Engels). Nie n>zumiała historycznie okre
ślonych żródeł ,.dulszczyzny". Ta zwyrodniaJa i trywialna odmiana 
buriuazyjnej filozofii praktycznej i stylu życia z epoki przedimperia
listycznej, przyswojona sobie później przez drobnomieszczaństwo -
wyrastała pod piór.mi Zapolskiej na cechę charakteru, która z fata
listyczną nieuch1·C1nnośCi;! przechodzi z pokolenia na pokolenia. Dziś 

wiemy, że nie moralność tworzy stosunki społeczne, lecz sama jest 
ich odbiciem. 

Spojrzenie pisarskie Zapolskiej było więc przy całej swojej ostrości -
dosyć powierzchowne; obej.mowaJo pr.ly tym (w najlepszych jej utwo
rach dramatycznych) - wąski widnokrąg społeczny. Zapolska kon
kretnie ixoluje życle pcywatne swych bohaterów od ich praktyki spo
łecznej i skutkiem czego kompromituje tylko wewnętrzną klasową mo
ralność burżuazji. Jedyni bodaj świadkowie oskarżenia z zewnątrz -
to kokota albo uwiedziona słu:o.4C71 ... 
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I jeszcze jedno: Zapoiska spoglądając na swoj<t wspctczesność z per
spektywy zacofanej ekonomicznie Galicji, wyolbrzymia rolę spo1cczną 

Dulskich. średnie i drobne mieszczaństwo to główny cel jej satyry, 
w jej interpretacji - największa zapora na drodze do Jep::;zych i szla
chetniejszych form życia. Tymczasem praw<:iziwi potentaci społeczeń-

3-t\.va burżuazyjnego - przedstawiciele wielkiego kapitału - dawno 
już przemienili pruderię moralną na filozofię nietscheanizmu, obłudę 

i zakłamanie na jawny cyni?.m, drobnostkowe skąpstwo na ryzykancką 
drapieżność. Moralność pani Dulskiej nie była mcralnością wie!Jtiej 
burżuazji w okresie imperializmu. 

W komediach Zapolskiej ńie spotykamy się z pozytywnym boha
terstwem, zwycięża najczęściej głupota i podłość ludzka. Ton pes,..
mizmu tłumaczy się w znacznej mierze okolicznościami historycznymi. 
Najwybitniejsze jej sztuki powstały w okresie triumfu burżuazji po 
upadku rewolucji 1905 roku. 

Nie należy przeceniać doniosłości społecznej utworów Zapolskiej. 
Ale kompromitując drobnomieszczańską moralność i styl życia spełniły 
one, w ograniczonym co prawda stopniu - rlllę postępową. Zapolska, 
niedbała i prymitywna w twórczości powieściowej, okazała się prz.y 
tym nielada majstrem w robocie teatralnej. „Wstyd powiedzieć - pi
sał Boy-Żeleński - ale ze wszystkich naszych współczesnych kome.;Iio
pisarzy ta baba ma może najbardziej męski chwyt, największą zdol
ność spojrzenia, najdalej posuniętą ekonomię scenicznego wyrazu i gestu. 
Od początku do końca, każde słowo jest potrzebne, każde jest na swoim 
miejscu, każde niesie nie licząc tych -- a jest ich bez liku - które 
iskrzą się samorodnym nieodpartym dowcipem" (FliTt z Melpomeną, I). 

Dzisiejszy widz ogląda komedie Zapolskiej już z perspektyw~· hi
storycznej, jako artystyczny doktunent czasów i ludzi, nicpowrntnic 
minionych. Ale czy tylko w ten sposób? Przemiany ideologiczne wy
magają dłuższego czasu niż przemiany ustrojowe. W świadomości pew
nych grup społecznych pozostały jeszcze jako pezostafości kapitalizmu 
cechy „dulszczyzny". Komedie Zapolskiej zwracają na te cechy nasza 
uwagę, a wyszydzając je - zarazem unicestwiają. 

HENRYK MARKIEWICZ 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
'. 

Pani Dulska 

Pait Dulski . 

· Zbvszko Dulski 

Hesia Dulska . 

Mela: Dulska . 

Reżrseria: 

ROMAN NIEWlAROWICZ 

SZT U KA \\' 3 AKT A C H 

OSOBY: 

. jad wiga Zmijewska 

· Władysław Neubelt 
( C7.esław Łodyński 

I Jad wiga Bukojemska 
J uliasiewiczowa 7. Dulskich . · . l Al· · ~ .1 · k , ICJa a atus1a ·o wna 

· l Karol Podgórski 
f Maria Kościałkowska 

· l Halina Kuźniakówna 
(Alicja Kamińska 

· l Zofia Patry n 

Lokatorka 

Hanka .. 

Tadracbowa, prac7.ka 

\Vspółpraca dramaturgiczna : 

ZYGMUNT LEŚNODORSKI 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem 

l Wanda Niedziałkowska 
· l Irena Żuchowic7. 

f Maria Bogurska 
· l Izabela Wilc7.vi'1ska 

I Elżbieta D:rnkiewic7. 
· I Maria Kier?.kowa 

Sc e 11 o g· r a ·f i a: 

STANISŁA\V TENEROWICZ 

BRONJSf,AWY KOREYBO, LUDWIKA FARYAN'A i TADEUSZA STANKIEWICZ.\ 

Kapelusze wykonała: Wł.ADYSŁA WA DMOWSKA 

Brygadier sceny: STAN ISŁA \l.' POLAK 

PREMIERA: f.. XTl . HIW r. 



LEGENDA „DULSZCZYZNY" 

Pani Aniela Dulska zrobiła wyją~ową karierę. z tytułowej postaci 
w świetnie napisanej sztuce stała sit symbolem społecznym, upiorem 
burżuazyjnej pneszłości. WokołOI Dulskiej narosła swoista legenda. Wyra-;, 
„dulszczyzna" stał się czymś więcej niż określeniem zespołu pewnych 
cech obyczajowo-moralnych, charakterystycznych dla stosunków w obrę
bie drobnomieszczańskiej rodziny. Terminu tego zaczęto używać na 
określenie specyficznych zjawisk, typowych dla całej epoki degeneru
jącego się kapitalizmu. W związku z tym awansowano Zapolską na 
pisarkę wybitnie społeczną, zrobiono z niej niemal socjalistkę. 

Nie umniejszy to jednak w niczym zasług tej znakomitej autorki 
i jej historycznej już nawet w pewnym sensie roli, jeżeli postaci wy
stępujące w jej sztukach, sprowadzimy do właściwych wymiarów. 
O społecznej roli Zapolskiej na tle jej epoki i o twórczości jej z dzi
siejszego, nowoczesnego punktu widzenia pisze w pierwszej części pro
gramu Henryk Markiewicz. Tutaj natomiast chciałbym się przyjrzeć 

z bliska postaciom z MoTalno§ci. Otóż Dulska nie jest ani potworem, ani 
demonem obłudy, ani ordynarną heród-babą (\v takiej postaci pokazy
wano j~ najczęściej na scenie)! Jest to po prostu głupia i płaska 

mieszczka, fałszywie rozumiejąca istotę społecznej „pozycji" i awansu, 
nie tyle współtwórczyni systemu, ile jego ofiara. Wychowały ją warunki 
ówczesnego życia, fałsz, obłuda towarzyska i moralna, naciski opinii pu
blicznej w środowisku mieszczańsl<im. Nie mam naturalnie zamiaru je.J 

rehabilitować. Jest ona kobietą obrzydliwą i śmieszną. Zapolska z wła
ściwą sobie pasją przedstawi ją w taki sposób, że nawet jej czysto ludz
kie cechy - miłość macierzyńska, zapobiegliwość wokoło domu, wydaja 
się czymś wstrętnym. ,.Tak tylko kobieta kobietę potrafi urządzić"-wy
raził się kiedyś Boy. Identyfikowanie pojęć „dulszczyzna" i „mieszczań
stwo" byłoby jednak daleko idącym uproszczeniem: Brak tutaj prxede 
wszystkim powiązania faktów z tłem społecz:iym i epoką. Mieszczań
stwo jeszcze w czasach Zapolskiej miało pcvme pozytywne pozycje na 
awoim koncie. Sprawa Dulskiej nic łączy się zaś z żadną olueśloną 

fazą przemian społecznych. Co więcej, autorka przedstawia tutaj fakty 
nietypowe dla micszco:ai\:;Idcgo !.rodowi:;ka. Sprm'\:a z Hanką mogłab/ 
się zdarzyć nie tylko przed Jaty czterdziestu czy pięćdziesięciu, równie 
dobrze w rodzinie arystokratycznej, rzemieślniczej, czy chłopskiej. Po
dobne cer-..by. jak Dulska posiada zresztą w sztuce Zapolskiej - prac;(ka 
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Tadrachowa. Nie należy . wreszcie przeceniac roh kobiety w k&-ztałtowaniu 
~ię form ustrojowo-obyczajowych. Akcja Dulskiej nie rozgrywa się 

w epoce matriarchatu ... 
Po ostatniej wojnie Zapolska prze-.lyła swój repe&ans, stała się nie

zwykle popularna. Nie było w Polsce teatru, który by nie wystawił 
D11lskicj, Maliczewskiej czy Ich czworga. Na przedstawienia jej sztuk 
chodziła jednak przede wszystkim publiczność drobnomieszczańska 

i bawiła się świetnie - wyjaskrawioną zazwyczaj pikanterią szczegółów 
obyczajowych i ero~ycmo-sensacyjnym wątkiem. Jak to podkreślił 

Wyka w Tw6Tczości już w roku 1946, mieszczańska publiczność na 
przedstawieniach sztuk Zapolskiej nic odrzuwa wcale satyry, wymie
rzonej w nią s&mq. 

Zadaniem obecnej inscenizacji j~t wydobycie z dramatu wartości 

najbardziej istotnych i najbardziej wychowawc:i:ych i dzisiejszego 
punktu; widzenia. Chodzi tutaj o podkreślenie akcentów czysto ludz
kich, uwydatnienie prawdopodobieństwa postaci na tle zaduchu i st~ch
lizny życia w małomies:li<.'Zańskim światku rodzinnym. Dnlska jest ko
biet<! płaską i pospolitą. Ostatecznie jest to j-.dnak - „radczyni", która 
musi posiadać pewne zewnęt1~nc cechy i formy zachowania się, cha
ral<lerystyczne dla środowiska, do którego weszła (jak si-ę zresztą zdaje, 
trochę „z dołu"). Jej uczucie do dzieci, zwłaszcza do Zbyszka, jest 
wynikiem niewątpliwego instynktu macierzyńskiego. Jej troska o „do
brą opinię domu" to śmieszny przyczynek do hiswrii zamierzchłych 

j uż :tonn obyczajowych. Jej zapobiegliwość w sprawach swojej ka
mienicy czynszowej, w pouczający sposób ilustruje na tym miniatu
rowym odcinku ujemny wpływ stosunków w ustroju kapitalistycmym 
na poczucie moralności i charakter. 

Felicjan Dulski dla świętego spokoju ustępuje wszystkim i biernie 
zgadza się z podrzędną, wyzna '>:oną mu przez żonę rolą. Nie mamy 
jednak powodu przypuszczać, że takim samym Felicjanem jest on poza 
<łomem. Hesia poza swoim zepsuciem i rozwydrzeniem, posiada jednak 
.chwiiami ludzkie odruchy, potrafi okazać w pewnej chwili zawstydzenie 
w rozmowie z siostrą. Zbyszko jest to niewątpliwie trochę kabotyn, 
jego zgrywanie się nie może mieć jednak zbyt ,,mlodopolskiego" cha
rakteru. We frazesach, które wygłasza, autorka świadomie parodiuje 
. tyl bohaterów powieści z epoki Przybyszewskiego. Reżyser dokonał 

tutaj jednak pewnych skrótów, nie należy bowiem Zbyszka całkowicie 
kompromitować. Tkwią w nim pewne pozytywne wartości, które jednak 
dławi atmosfera ówczesnego życia. 

Juliasif'.wiczowa - jak to wynika z tekstu sztuki - jest osobą 
młodą i posiadającą korzystne warunki zewnętrzne. Zbyszko odtrąca 

ją początkowo przede wszystkim z tego powodu, że czu)e obrzydzenie 
do swojej własr.ej sfery. Lokatorka jest przeciętną sobie kobietą, którą 
uraiona boleśnie ambicja popch.-ięła aż do samobójstwa. Pogłębianie 

tej postaci w stylu cierpiętniczym jest zupełnie zbęane. Tadracbowa 
10 Dulska nizin społecznych. To określenie charakteryzuje ją dosta-
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tccznic. Najbardziej pozytywnymi postaciami :;ztuk1 -ą - anemiczmi 
Mela. naiwna gąska o dobrym, współczującym serduszku i Hanka. 
µnista dziewczyna wiejska, skrzywdzony człowiek. który ratując sic;. 
bije swoich prześladowców ich własną bronią. Grozi skandalem i żąda 

ekwiwalentu w formie kwoty pienic;żne~, która wyrówna jej stracon<1 
szansę matrymonialną i da zabezpiP.czenie dziecku. 

Moralność pa11i Dulskiej jest komedią, obfitującą w ,;ytuacjc i po
wiedzenia, które prow0kują zawsze v,ridownię do śmiechu Sztuka ta 
jest jednak równocześnie dramatem, bardzo Judzkim dramatem, i musi 
być tak grana, ażeby widz nie opuszczał teatru jak po dobrej zabawie, 
lecz z przeświadczeniem, że widział na scenic sprawy głQboko ludzkie. 
dramat krzywdy. Poza tym zaś jest. ta sztuka dok\.;mentem brzydoty 
obyczajowej i moralnej w epoce już przezwyciężonej, chociaż jej resztki 
w rówych postaciac~ .tłuką się po d~.iś dzień. Na tym właśnie polega 
w~·chO\iawcza wartość utworu. 

ZYGMUNT LESNODORSKI 

Cena 20 zł 
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