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Kalendarz życia I twórczości Gabrieli Zapolskiej 
- Urodziła się 30.111.1857 r. w Krwercach na Wołyniu Maria 
Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska, cćr'i<a ziemianina, 
marszałka szlachty wołyńskiej, Wincentego i Gabrieli 
z Karskich, byłej primabaleriny Opery Warszawskiej. 
- Od 11 roku życia uczy się we Lwowie (Sacre-Coeur, 
potem pensja pani HoroszkiewiczoweD; osiemnastolet
nia panna Korwin-Piotrowska wychodzi za mąż za 
porucznika Gwardii Carskiej Konstantego Śnieżko
Błockiego i przenosi się wraz z mężem do Warszcmy. 
- 1879 r. debiut aktorski pani Gabrieli Śnieżko w sztuce 
Jana Aleksandra Fredry pt. "Próba przedstawienia 
amatorskiego•, wystawionej przez teatr amatorski 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności pod 
kierownictwem Mariana Gawalerowicza. 
- 1881 r.- debiut literacki: nowela "Jeden dzień z życia 
róży• druk. w •Gazecie Krakowskiej•. Przyjmu1e pseudo
nim Gabriela Zapolska. 
- 1882 r. - występuje już jako zawodowa aktorka w teatrze 
krakowskim pod dyrekcją Stanisława Koźmiana. Od 
października do grudnia pracuje w teatrze poznańskim 
pod kierownictwem Aleksandra Podwyszyńsl'.iego (m.in. 
gra tytułową rolę w •Norze• Ibsena). 
- 1883 r.- gościnne występy w Petersburgu, w polskim 
zespole Józefa Teksla (Nora) . Występy w teatrze 
lwowskim; współpraca literacka z •Kurierem Lwowskim• i 
"Dziennikiem Polskim•. Debiut aktorski w teatrze : teatr 
lwowski wystawia "Pierwszy bar Zapolskiej (rękopisy 
sztuki uległy zniszczeniu w czasie ostatniej wojny) 
- 1885 r.- Zapolską angażuje teatr w Poznaniu (pod 
kierownictwem Mieczysława Skirmuta). Wychodzi 
drukiem tom pt."Akwarele" zawierający drobne utwory 
Zapolskiej z lat (1880-1884). W sezonach 1885/861 
86/87 Zapolska jest czołową gwiazdą Teatru Polskiego w 
Poznaniu (ma na swoim koncie aktorskim m.in. Violę 

Gabne/a Zapolska w rolt me ustalon,e;, ok. 1893 



w "Wieczorze Trzech Króli• Szekspira oraz Deniksanę 
w •Księciu Niezłomnym• Calderona-Słowackiego) . 
21.1.1886 r. odbywa się premiera "Łysego kupidyna· 
(krotochwila w trzech aktach) napisanego przez 
Zapolską dla Teatru Polskiego w Poznaniu. 
- 1887 r. - Zapolska udaje się (wraz ze Stanisławem 
Trapszo) w kilkumiesięczne tournee po Pomorzu 
i Poznańskiem; na program składają się jednoaktówki 
i deklamacje; próbuje dorywczej pracy dziennikarskiej; 
wreszcie wyjeżdża do Łodzi, gdzie jest aktorką teatrów 
łódzkich do końca sezonu. 
- 1888 r.- Załamana niepowodzeniami, nędzą i zawie
dzionymi ambicjami ("Przegląd Tygodniowy• odrzucił 
gotową już część nowej powieści Zapolskiej pt •przed
piekle')- usiłuje popełnić samobójstwo w hotelu 
piotrkowskim, gdzie znalazła się podczas swoich 
wędrówek teatralnych. 
- 1889 r.- jesienią Zapolska wyjeżdża do Paryża, aby 
kształcić się w rzemiośle aktorskim. Pierwszym jej na
uczycielem jest Talbot, wzięty aktor i pedagog. 
- 1890 r.- kontynuuje studia aktorskie u Marii Samary; za 
jej radą rozpoczyna stałą współpracę z teatrzykami bul
warowymi. Nie otrzymuje dobrych ról ze względu na złą 
wymowę francuską. Pisze nową powieść pt. •szmat 
życia". Dla "Przeglądu Tygodniowego• pisuje 
korespondencję z Paryża pt. "Listy paryskie". 
- 1892-1894 - Zapolska dostaje się do Theatra Libre 
Antoine' a. W kwietniu 1892 r. odnosi swój jedyny aktorski 
sukces paryski jako księżna Danesco w sztuce Gram
monta Simone. W liście do Adama Wiślickiego Zapolska 
pisała "Brawa ogłuszające literalnie przerywały mi co 
chwila mowę. Wejściem moim, nie wymieniwszy jeszcze 
słowa, już wywołałam oklaski. Powodzenie rosło w miarę 
przebiegu akcji•. "Przegląd Tygodniowy" drukuje nowele 
objęte wspólnym tytułem "Menażeria ludzka", powstaje 

nowa powieść pt. •Janka•. 
- 1895 r.- Paryż nie przyniósł oczekiwanych sukcesów; 
Zapolska wraca do Polski. Występuje w Warszawie 
Krakowie i l.,ublinie. ' 
- 1896 r.- •żabusia" 
- 1897 ~· - Z~P?lska przenosi się do Lwowa Ukazują się w 
:-vYdamu ~s1ązkowym: "Tamten•, ·w Dąbrowie Górniczej" 
1 ·zaszumi fas•. 

- 1900 r.-?o ~ońca sezonu jest aktorką we Lwowie. Kiedy 
po ust~~emu z dyrekcji . teatru Hellera. przychodzi na 
Jego miejsce Pawhkowsk1 i odmawia zangażowania jej 
do zespołu. . 

- 1 ~ r.- gnębiona chorobą Zapolska zdobywa się na 
napisanie w c!ągu kilku dni •Moralności pahi Dulskiej•. 
Sztuka. odnosi natychmi~owy sukces. 5.XJI. 1906 od
bywa się w Krakowie praprefuiera. 
- 1907 r.- zachęceni pó.wodzeniem "Moralności • 
Janowscy organizują trupę teatralną. która objeżdża z. ią 
szt~ką wszystkie pro~incjonalne miasta Galicji 
z rne~kłym powodzeniem. We Lwowie odbywa się 
prem1e~a nowej wybitnej s~~u~i .zapoJskiej pt. 'Ich 
czworo . W roku 1908 teatr Gabnelt ZapQfskiej wyrusza 
w powtórny.objazd Galicji - w repertuarze tym razem: "Ich 
?zworo• i 'Zołnierz i bohater- G.B.Shawa Powodzenie 
Jest znacznie mniejsze. Zapolska daje teatrowi nową 
wł~ną szt~~ę - jest nią "Ski~·. Autorka wraca do tematu 
pam Dulskiej - tym razem w powieści "Pani Dulska przed 
sądem•. 

- 1910 ~·-_powstaje czwarta. z żywych do dziś, sztuka 
Zapolskiej pt. 'Panna Milczewska•. . . 
- 1911 r:~ 'Kob!eta bez skazy•, ktÓrej warszawska 
prapremiera przebiega w atmosferze skandalu ze 
względu na demaskatorski charakter utworu. Jeszcz~ raz 
powr~ca temat Dulskiej - w powieści śmierć Felicjana 
Dulskiego•. 



- 1912 r.- Zapolska zaczyna współpracę z Teatrem 
Premier Pietrzyckiego i Teatrem Niezależnym Antoniego 
Godzimby-Wysockiego. Ten ostatni wystawia m.in. jej 
"Tresowane dusze•. Zapolska coraz bardziej zapada na 
zdrowiu i stopniowo traci wzrok. W latach wojny 
światowej w ogóle nie opuszcza swego mieszkania. 
- 1921 r.- 17 grudnia umiera Gabriela Zapolska. jak 
donosiły pisma "W opuszczeniu i nędzy•. 

Teatr Polski w Bydgoszczy rok 1945 . 

I 

DULSZCZVZNA CO TO TAKIEGO? 
Mając na uwadze fakt, iż zobaczycie Państwo 
inscenizację tragifarsy kołtuńskiej "Moralność pani 
Dulskiej• chciałbym zająć się terminem "dulszczyzna•, 
który stał się pokłosiem tej głośnej komedii. Słownik 
Języka Polskiego pod redakcją prof. M.Szymczaka 
podaje taką oto informację: dulszczyzna ż IV, C Ms-yźnie, 
blm • sposób bycia charakterystyczny dla bohaterki 
komedii G.Zapolskiej pt. "Moralność pani Dulskie(; 
obłuda drobnomieszczańska, zakłamana moralność, 
kołtuneria". Definiens - człon określający - składa się 
z dwu elementów. Pierwszy zawiera pochodzenie tego 
słowa i - co oczywiste - odsyła czytelnika do dramatu 
Zapolskiej, która w swej komedii z 1906 roku - nie bez 
pomocy czytelniczek dziennika lwowskiego "Wiek nowy•
stworzyła bohaterkę ponurą, drapieżną, śmieszną, 
a nade wszystko skąpą i ograniczoną. Inspiracją do 
napisania sztuki stał się anonimowy list jednego 
z redaktorów owego pisma, który podpisał się nazwis
kiem Czesława Dulska, a który to artykuł ukazał się 
1 kwietnia 1905 roku (prima aprilis). Rzekoma 
autorka przedstawiła swój system gospodarowania, 
oparty na egoizmie, skąpstwie i wyzysku najbliższego 
otoczenia. Ta fikcyjna wypowiedź wywołała falę 
polemiki, a oburzone mieszczanki lwowskie, śmieszne 
w swym zakłamaniu, obnażyły w licznej korespondencji 
swe filisterskie przywary, które zauważa każdy czytelnik 
lektury, a które i dziś wypełzną podczas prezentacji spek
taklu. Druga część definiens jest już charakterystyką 
dulszczyzny i wcale nie zakłada ograniczenia czasowego 
tychże cech do pojawienia się na przełomie XIX i XX 
stulecia. Zbędne wydaje się cytowanie tych trzech haseł 
słownikowych, gdyż ich znaczenia są sobie bardzo blis
kie. Wspólne ich określenia to ciasnota poglądów, 
obojęność na dobro ogółu, małostkowość, brak 
wyższych aspiracji. 



DULSKA, JEZVK OJCZVSTY I MY. 
Jedni\ z~. atywnych cech Dulskiej była jej niewiedza, co prujaw1alo 

się m.!n. w mewlaścrwym dobo~e wyr8?,Ćl<Y, a to świadczyło o jet 
nleznaiomośc1 polszczyzny W te1 matem W11p()lcze•nie mamy cale 
rzeaze Dulskich. Z c iekawości a może I _potrzeby chwili • 

~
eprowa~. iłem.wśród uczniów klas li-Ich, 111-lch i IV-ych krótki\ ankietę, 
aprawdz1ć zna1omość znaczeń 916w: drobnomieszczanin kóltuneria 

t ster. Oto 1eJ efel<ty: ' • 
drobnomreszczanln -
- kojarzy mi się z moim sąsiadem - "blokowym• - który 
sprząta pod blokiem i rzuca się na wszystkie psy 
- snob pochodzący z miasta o liczbie mieszkańców 
poniżej 350 tys. 
- gość usiłujący sprawić wrażenie cwaniaka; szpaner 
kołtuneria -
- grupa 90-kilowych ćwierćinteligentów 
- grupa ludzi, których jedyną wspólną cechą jest 
nienawiść do fryzjerów 
- nauka badająca porost włosów 
flllater -
- osoba zajmująca się zbieraniem listów ze znaczkami 
traktująca to jako hobby ' 
- chudy wysoki ~et z czarną bródką z fletem w ręku 
- to zapewne tez człowiek, ale z nikim mi się nie kojarzy 

drobnomieszczanin 
Uczniowie klas li - ich 

- ~ba o ~ąs'<im horyzoncie myślenia, sparaliżowana 
śm1~znym1 ~asad~i o dążeniach mateńalistycznych 
- m1e~z.kaniec miasta, nie zainteresowany sztuką, 
matenal1sta 
- prostak, wyróżnia go małostkowość; grubiański 
kołtuneria 

~ grubiaństwo, zacofanie.ciemnota, prowincjonalność 
filister 
- obojętny na dobro ogółu, pozbawiony wartości 
estetycznych 
- przeciwnik idealisty, pozbawiny ambicji, gbur 

Ili - cio klasiści 

drobnomieszczanin 
- dorobkiewicz, nowobogacki, chcący pokazać swą 
pozycję, snobistyczne zapędy 
-uważa się za znawcę wszelkich problemów, na ścianach 
swego "M" obok reprodukcji Piccassa zawiesi 
Chełmońskiego, w meblościance zestaw kryształów, 
koniecznie różowe kafelki w łazience 
- człowiek o zawężonym spojrzeniu na rzeczywistość, 
zafascynowany swoim własnym często płytkim życiem 

TEATR POLSKI W BYDGOSZCzr rok 1945 
Pierwsze powojenne wystawienie "Moralno~ci pani 
Dulskiej• w retyserii Zofii Modrzewskiej. Na zdjęciu od 
lewej: Mela - WANDA RUCIŃSKA, Zbyszko -MIEClYSłAW 
W/EL/CZ, Dulski - KAROL LESZCZYŃSKI, Dulska -
NATALIA MOROZOWICZ, Hesia - JADWIGA OKOŃSKA
RODZIEWICZ. 



kołtuneria -
- jej przedstawiciel to obłudnik, pozer, popisujący się swą 
znikomą wiedzą, w ciągłej pogoni za pieniądzem, dba o 
własne tylko interesy 
- część drobnomieszczar)stwa grająca role ludzi ideal
nych - bez wad 
- zak!amane podejście do świata, snobizm, ciemnota, 
dbanie o pozory, życie ponad stan 
flllsttir ·· 
· człowiek zainteresowany tylko własnym dobrem 
materialnym, egoista - przeciwnik idealisty, bez ambicji, 
dążeń, marzeń 
- człowiek zapatrzony w siebie, pewien swej roli w 
świecie, nieświadomy swej śmieszności, głupoty 

wypowiedzi przyszłych maturzystów 
Mimo zróżnicowania poziomu wiedzy i wypowiedzi jedna 
zasadnicza cecha jest wspólna Nikt mianowicie nie 
próbował określić ram czasowych występowania tych 
postaw, które kryją się pod tymi wyrazami. Wszyscy 
uważają je za teraźniejsze łącznie z uczniami klas IV-ych, 
którym zasugerowano obecne związki z dulszczyzną 
pochodzącą ze znanej im przecież lektury. 

„ 

O "MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ• KILKA OPINll 
Tradycją każdego programu teatralnego stało się 

przytaczanie opiniiludzi szluki, krytyków, pisarzy ł·ectnym 
słowem cenzorów. Nie chciałbym pąwielać teJ ormi.Jłv 
poprzez cytowanie licznych wypowiedzi dotyczącycft 
komedii G.Zapolskiej, a pochodzących z jej czasów 1 tych 
późniejszych, które powstawały przy okazji kolejnych 
re":'lizacji teatralnych dramatu. 
Ponieważ przedstawienie to dedykowane jest 

młodemu poKoleniu postanowiłem ~korzystać także 
i jego opinie. Jednak punktem wyjś~ia uczyniłem frag: 
menty uwag Tadeusza l3o~a-Zeleńśk1ego. Ofo one: 'Pani 
Dulsl<a scenicznie broni się wci~ świetnie, ideowo go
rzej. Każda figura ma krew i koSci, każda scena drga 
życiem, każde powiedzenie budzi wesołość. Pani Dulsl<a 
trafiona jest tak, jaK lala na strzelnicy, której odpada 
głowa ku radości widzów („.)• 

A teraz opinie młodzieży: 
Zapolska trafnie ukazała kołtuństwo i filisterstwo 

mieszczan. Dramat ten prezentuje problemy 
ponadczasowe i nie stracił na aktualnośCi. Głupota 
1 śmieszne pojęcie wartości przez Dulską, budzi śmiech 
i daje sporo do myślenia. („.) Przed demonicznym 
charakterem pani domu, cztont<owie rodziny bronią się 
na różne s~soby. Mąż cicho siedzi, syn imprezuje. 
Zresztą to może dobry sposób na ucieczkę„. 

Karolina Sas uczennica kl IV LO 
Uważam, że kołtuneria i filisterstwo ~ tymi wadami, 

które mają jednakowe znaczenie w każaym okresie hi
storycznym. Dramat "Moralność„. • nic nie stracił na 
aktualności, mimo iż dobiegąmy już końca XX wieku .. 
Ludziom, zwłaszqza !'flłoci;z1ezy_ potrzeba ro'.Zrvwkow~J 
!iter~ury1 pąkazu1ące1 ołłhcze ich s~mych, 1c~ r<?dz!n 
1 sąsiadów. Zapewn~ kazdy z nas ki~CJY.ś zamienił s!ę 
w imć Dulską, kobietę pełną prudern, zakłamania 
i drobnomieszczańskiego powabu, dla której ołównym 
celem było •gromadzenie złotówek pod ma1eracem 
małżeńsl<iego 'łoża•. 

Joanna Szymańska uczennica kl IV LO 



Dramat G.Zapolskiei jest bardzo interesującym utworem. 
W sposób śmieszny, zabawny opisuje społeczeństwo 
polskie przełomu XIX i XX w. Możemy pośmiać się z 
rozhisteryzowane1 pani Dulskiej, jej rozpieszczonego 
synka, a jednocześnie ogarnia nas współczucie dla 
pokrzywdzonych bohaterów. Wydaje mi się, że dramat 
nie stracił swej aktualności w dzisiejszych czasach. 
Również obecnie istnieją ludzie, których kiedyś naz
wanoby kołtunerią. Dorobkiewicze, ludzie bez kultury, 
przekonani o swojej ogromnej roli, jaką spełniają w 
świecie, stanowią dużą część społeczeństwa 

Anna Michalska uczennica kl IV LO 

"Moralność pani Dulskie1• G.Zapolskiej jest utworem 
charakteryzującym w sposób dogłębny sprawę przywar 
mieszkańców miast.( ... ) Według mnie lektura stanowi 
dobry przykład tego jakie przywary ludzkie należy 
zwalczać. Treść "Moralności.. . · jest aktualna i dziś, kiedy 
tworzą się kolejne społeczeństwa ludzi nowobogackich, 
nie potrafiących funkcjonować w sferze, do której się 
dostali. 

Iza Chacimska uczennica kl IV LO 
Dramat ma znaczenie ponadczasowe, gdyż teraz też 
istnieją ludzie, którzy przywiązują zbyt dużą wagę do 
wyglądu swojego mieszkania, tego czy posiadają 
samochód czy nie i czy •na zewnątrz" uchodzą za 
normalną rodzinę. 

Maja Płuciennik uczennica kl IV LO 
Teraz gdy pełno na ulicach dorobkiewiczów jeżdżących 
Mercedesami, wartość tego utworu szczególnie rośnie. 
Obwieszają się bezgustownymi świecidełkami, spryskują 
perfumami, chodzą w drogich skórach - ale w brudnych 
butach. 

Bożena Kubera uczennica kl IV LO 
Mela - URSZULA LORENTZ, Hesia - KRYSTYNA. 
BARTKIEWICZ w poznańskiej inscenizacji "Mora/nośct 
pani Dulskiej" w retyserii Jadwigi Chojnackiej. Teatr Nowy 
1972 rok. 



W repertuar.ie: 
1.Karol Wojtyła PRZED SKLEPEM JUBILERA 
2.Karol Wojtyła BRAT NASZEGO BOGA 
3.Georges Bernanos DIALOGI KARMELITANEK 
4.Stefan Wyszyński ZAPISKI WIĘZIENNE 
5.Stanisław Wyspiański WYZWOLENIE 
6.Jerzy Popiełusiko ZŁO DOBREM ZWVCIĘŻAJ 
7.Michał Bułhakow MISTRZ I MAŁGORZATA 
8.Stanisław Ignacy Witkiewicz NIENASYCENIE 
9.Stanisław Ignacy Witkiewicz W MAŁYM DWORKU 
10.Sławomir Mrożek EMIGRANCI 
U.Sławomir Mrożek LETNI DZIEŃ 
12Janusz Głowacki FOR'IYNBRAS SIĘ UPIŁ 
13.Gabrfola Zapolska MORALNOŚĆ PANI DUI.SKIEJ 
!4.Gabńela Zapolska SKIZ 
15.Ryszard Latko TATO, TATO, SPRAWA SIĘ RYPŁA 
16.Edward Redlmsld KONOPIELKA 
17.Chństiane F. MY DZIECI Z DWORCA ZOO 
18.Fadil Hadzić PAŃSTWOWY ZŁODZIEJ 
19.Tadeusz Wożniak TRZEJ MUSZKIETEROWIE 
20.Tadeusz Wotniak DELL'AMORE 
21.Tadeusz Wofniak WIECZÓR KOLĘD 
22.Domenico Hironi SUPERMAN W NOWYM JORKU 
23.Aldo Nicolai BYŁA DZIEWIĄTA 
24.Jennifer Lynch PAMIĘTNIK LAURY PAI.MER 
25.Antoine de Saint Exupery MAŁY KSIĄŻE 
26.WilJiam Shakspeare HAMLET 

Kierownik techniczny - PIOTR RZEPECKI 
Brygadienceny - MARIUSZ PAWl.IKOWSKJ 

Kierownicy pracownii: 
krawieckiej damskiej - ELŻBIETA SENTKOWSKA 
krawieckiej męskiej - WIESŁAW KOMAJDA 
fryzjersko-perukarskiej - HALINA MUSIAł.J. 
stolarskiej - DARIUSZ HABERSKI 
malarskiej - JANUSZ KARSZNIA 

Rekwizytor - EUGENIUSZ BARANOWSKI 
Oświetlenie- KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK 
Akustyk- RAFAŁ HEINRICH 
Szewc - FERDYNAND ROGUSZKA 
Tapicer - BERNARD NOCULAK 
Ślusarz - JAROSŁAW ANDRYSIAK 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
Kierownik - HALINA ARMADA 

IMPRESARIAT TEATRU POLSKIEGO 
Kierownik - ANDRZEJ LEWIŃSKI 
Główny specjalista ds. programowych teatru 
WIESŁAW NOWICKI 

Redakcja literacka programu 
KRZYSZTOF POŁA1YŃSKI 
Opracowanie graficzne 
MARIUSZ NAPIERAŁA 
Koordynator pracy artystycznej 
BERNADETA FEDDER 



Podziękowania 

dla finny SW/ SAT-MASPRO, za 
bezpłatne użyczenie czaszy anteny 
satelitarnej do spektal<lu 

dla panów z drukarni DUAL, za 
cierpliwość, zrozun1ienie trudnej 
sytuacji finansowej Teatru i pon1oc 
techniczną przy redagowaniu pro
gran1u 

oraz dla pani fotograf, która nie
odpłatnie wykonała reprodukcje do 
programu 

Dział upowszechniania teatru tel. 21 -15-98 
od 8 .00 do 15.00 codz iennie. z wyjątkiem nie
dziel i świąt. 
l<asa teatru (Al. Mickiewicza 2) uynna codzien 
nie z wyjątkiem poniedziałków. ud godz. 15.00 
do 19.00. 


