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ARCYDZIEŁO 
„l\loralno8~ pani Dulskiej" - pisała Zapolska w rekordowo krótkim 

czasie. Ten świetny utwór powstał bodaj w ciągu dwu tygodni. Ale jak 
długo nosiła się z tym tematem? Chyba przez cały okres swej twórczo:ki. 

Zawsze walczyła w życiu i w swych utworach z „dulszczyzną'', która 
jeszcze nie miała tego miana. A więc walczyła przeciw obłudzie, kłam

stwu i podłości, a przede wszystkim przeciw zakłamaniu, przypisywaniu 
sobie samemu wszelkich cnót, a obarczaniu bliźnich najcięższymi przy
warami. 

Dulska wyrosła na tle stosunk1)w lwowskich, ale odnosiła się do śro
dowisk bu1~.luazji wszelkich miast a nawet wszystkich krajów. l dalej 
jeszcze: jest to sztuka ponadczasowa, je.st nadal i chyba będzie zawsze 
aktualna. Stąd powodzenie „~Ioralności pani Dulskiej" na scenach nie
mieckich, czeskich, \\:ęgierskich, austriackich. \V moim widzeniu ta tragi
farsa kołtuńska jest utworem tlemaskatorskim - na miarę molierow
skiego „Tartuffe'a. Przy tym budowa sztuki, jej strnktura, humor, po
stacie, dialogi, kompozycja aktów, zjadliwa satyra obok czystych nici 
liryzmu (w kruchej postaci Meli) pozwalają zaliczyć ją do arcydzieł 

literatur~· 8wiata. Mam wciąż nadzieję że la komedia zostanie wreszcie 
„odkryta" przez teatr anglosaski. Oczywi~cic domaga się ona kongenial
nego przekładu. Podobnie jak Czechowa odkrył teatr angielski w ostat
nim dwudziestoleciu, to samo może i powinno spotkać utwory Zapolskiej. 
najlepszej bezwzględnie aulorki scenicznej świata. :-..lie będzie brak re
żyserów, którzy się do jej utworów zapalą i z pewnością nadadzą jej 
formy sceniczne inne od polskiej tradycji, ale uwypuklaj<!Ce istotę jej 
drapie'.lnej twórczo~ci. 

Do jej czterech najczęściej wym;cnianych utworuw, a więc poza Dul
sk~! „żabusię" , „Ich czwol'O" i „Pannę .'.\Ialiczewską" dodałb;.·m jeszcz2 
„l\lałkę Szwarcenkopf" i niedocenioną, a mogącą zcloby~ obecnie wielkie 
powodzenie na scenach europejskich „Kobietę bez skazy". 

Mistrz mój, prof. Juliusz Kleiner powtarzał często, że arcydzieła po
znaje się µo tym, że się do nich pmvraca i wci1!Ż odnajduje nowe ich war
tości. Taką jest dla mnie „Moralność pani Dulskiej'". 

Radością jest praca aktorów i re-.lysera nad nią i radości<! dla pub
liczno~ci jest oglądanie jej na scenie. 

W naszym londy11.skim teatrze wystawialiśmy ją dwukrotnie. ~ie

mal przed trzydziestu lat~· jako pokaz absolwentów naszej Szkoły Dra
matycznej, w którym brali udział m. in. Ewa Suzin (Mela) Zofia Kon
J"ad (Juliasiewiczowa> i Wacław Dybowski (Zbyszek) w scenografii Ha
liny Żeleńskiej i powt6rzenie przed piętnastu laty w reżyserii Ireny Brze
zii'iskiej z Toh1 Korian w roli pani Dulskiej, w scenografii Tadeusza Or
łowicza. 

Obecnie znowu ożyje nie~mie1·telna Dulska na naszej scenie. Chciał
bym aby spektakl ten przyśpieszył ukazanie tej sztuki w przekładzie 

angielskim. 
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Moralność Pani Dulskiej 
KOMEDJ.l H' TRZECH .-lK1'. lCfl 

Pani Dulska M.·1UYNA. BUCHW.lLDOlLl 

Pan Dulski IW:'r!AN gA.TSCllK.·1 

Zbyszko Dulski KRZYSZTOF HóżY('Kf 

Hesia Dulska - KRYST}'N.1 PODLE.'i'K.1 

Mela Dulska IZ.-lBEL.4. PA Wł.OWSKA 

Juliasiewiczowa z Dulskich M.4.JUA .lH<'ZYS:SK. l 

Lokatorka -

Hanka 

Tadrachowa 

Scenograf: 

HELENA KAUT-HOWSON 

WANDA LISSOWSKA 

Jl.-tL(;ORZATA MODRZEWSKA 

Reżyser: KRZYSZTOF RóżYCKI 

Kostiumy: 

FELIKS MATYJASZKIEWICZ .JADWIGA MATYJASZKJEWICZOWA 

Organizacja: PRSZl'LA śWIĘCICKA 
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Sztuka Tamary Karrl'n dzi\•ki ~wym 

walorom i doskonalej grze Hl•lt>ny Ki

taj1•wic1; i Witolda Scht>jhala wyjeż

dlula nu gościnnl' I\ yslt.'PY do S:i:kocji, 

I 1.rat>la, i 'lanchestnu. Rt>żyi!l'r L. 

l~i1• lanowski. S1:enograf J!'rzy Płaczek . 

„ WESOL \ WSPóL~II(" 

W s;i;tuc1• Rapackiego wystąpił re

żyserował po raz pierwszy na scenie 

ZASP-u świetny aktor K. Hóżycki. 

'-n zdj\•ciu: W. Rchejbal, L. Del mar, 

K. Hói.ycki, W. Lissowska . 
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LASP 

„POLI\.\ PIW.TO Z KR .Ul"' 

Sztuka 1.nakomit1•go poety St. Balii1-
skiego miała rekordową ilość 1>rzed
slawit>ń, oraz go-<cinnt• w yslt.'PY w J(a
nadzie. ;\a zdj..-ciu :\I. Buchwaldo
wa, R. Halschka, J. Płuczek, K . Pod
leska, I. Ot•łmur . ;\ieobt'rni: J . Jaku
bón na . . \. Bo:i.yi1s!>i. Reżyser L. h'.ie
lnnow ski. Srl'nograf J. Smosarski. 

Tl'alralna nagroda „Dzit>nnika Polski1·go" ubic·~l1·g·o roku przypadła w ud1.iall' Stanisławon i Balii1skil·m11 
'\lnrynie Burhwuldowl'j. 
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