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Związek pai1st1rn Dulskich jc.:sr kwintesencją relacji kobic.:r i nwżcZ\'Z n \\' t\\'Órczości Zapol

skiej . Dulska jest pełna energii i sil ŻV\\'OtnYch. Dulski jc.:sr niem,, bierny i pogodzonv ze 

(zlvm) losem. Chcialobv sit; powiedzieć - \\skasmrn anv. Rzadko, mam wrai.enie. patrz\' sit; 

na związek Dulskich od rc.:j srronv. A szkoda - interpretowana ,,. tc.:n sposób posrać pani 

Dulskiej okazuje si1,: bowiem klas\'CZll<J femme farnlc. ka\t rującą partrn:rką. która pozba11·ia 

męi.a sił i.)wornych i energii. Skojarzenie wydać· się może.: nic.:co zask:ikującc.:. jako i.e Dulskic.:j 

brak arrvbutów kobiety fatalnej przc.:łomu wicków: mrocznego. najlc.:piej ori<o'.ntalnc.:go tła. prze

s\'COnej erotyk:] auf\·, magicznych akccsoriÓ\\ i kr\\'i. Warto jedn:1k uś11 iadomić sobie. i.e femme.: 

farale \\ ·vstępowala i\\' takim wcieleniu, jako rzc.:czniczka rodzin\' mieszcza11sk ic.:j i jej s\'st<o'.mu 

\\'arrości. 

Co wi1,:cc.:j, Zapolska odwraca szen:g rradyC\jn\'ch ant\'nomii. 1\· króre europejska kultura 

wpis~'\\.Jla kobiecość i męskość. Kobiecość· mia la bvć rćl\rnoznacma z bi<o'.rn:1 rnarerią. męskość 

- z aktywnym i rwóruxm duchem. L aurorki D11M:i1j- jesr od1\TtHnie. \li,:żczvźni ro nudni, 

miałcy. nieudani dranie albo panroflam; . Kobiety cierpią. 1rnłczą. inrryguj:1. kochaj<! i robią 

podłości. ale sq żvwc.:, pelnowYmiaro\\'e . Zapolska pokazuje s11ojc.: bohaterki 1\· roz\\'oju. gc.h 

jej boharc.:ro11·ie pozostają sra tyczni. Posrać pana Dulskiego n,: rcgul1,: porwic.:rdza: Dulski jcsr 

jed\'nie funkcjq Sll'ojej relacji z małżonką. („.) 

Jlom/110.1'1'pa11i /)11/s!:iri jesr szruką o małżei1sr\\'ic.:. \lam\' tu. jako sit; rzekło. nierYpo11·q. (a mo

że właśnie tvpową?) parę galicyjskich mic.:szc1.an. \Jamy tei. \I \'Z\1·olonq (1\· pe11·n,·ch grani

cach) mi;żatkę -Juliasiell'icz1m·,1, dla której małżd1st\\'O jc.:st par,manem dla flirrów. \lamy 

nad ro lokatorki;, odpra11 · ianą pr1.c.:z Dulską,,. jednej /. pien1s1 . eh scen, króra - co za szkan

dal! - rrula sit; zapałkami , dm1·iedziaws1.\· sil;', Że mqż ją zdradza ze sługą. Osią dramatyczną 

komedii jesr wreszcie.: sprawa niedoszłq~o małżeńst\\'a Zb\'s/.ka i Hanki . 

l\lieszczai1skie małżc.:ósrwo. d1.ic.:1\·ięrnasrfm ieczna rnieszczafi.,ka rodzina, ro przc.:de 11szysr

kim problem podwójnej moralności. Walka z p0Lh1·ójną rnoralno\ci:. któr'! podejmuje.: ruch 

kobiecy. sraje sit; równoczefoie hasłem kryrvki mieszczańst11·a . \\' ren sposób sporykają się 

u Zapolskiej d\1·a wqrki krytvki społecznej. Dzie11 ii;rn as r ~ 11 iek che i.il widzie ć· kobieri; jako 

aseksualn4, czvsrą i dziewi<.:q „z narury". Tak'] kobiet<,: "~'hicralo si1,: 1.a żonę. tak \\:Thm\:•-

1rnlo sit; córki. S<.:1-.s rnałi.ci1ski sluż, I prokreacj i, p0l:z1tciu lc.:gał nq~o poromst11a . nasri;pcÓ1\· 

i spadkobierców rodzinnej tradycji. firmy i na1.\1·ish.a. Podwójna moralnoś ć hyla cc.:nq. jaką za 

ro płacono: kohiera co prall'da jesr asc.: h.sualna, ale m1,:Żc/.\ zn:1 nic.:. :\ie mogąc swkać zaspo-

kojenia 11· malżeóskic.:j svpiałni. id1.ie do domu publicznego - iuł> . jak mąi. łokarorki k;imienic~ 
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Dulskiej, rej, co sit,; rrula ;,apalkarni - swka pociech' 11 objęci ach sługi. \ lbo jak prc1.es Daum / 

urrzymujc jakąś p•tnnt,; \lałicze11ską . bu w i 1.drowic.:j. i hc1pic.:cznicj . i d1skrc.:rnic.:j . ' l\m sa- ,:_ 

m\'m , o ironio. micszC'7ailska rod1.in,1 „,roi" nic.:jako na i11'r\ rucji dornu puhłict.nq~o i sprze

dajnego seksu. 

Innym aspektem pod1\·ójnej moral nu~l'i są różne srandard ~ ol){mi:1wjqcc mt,:ict.\1.11 i kobie

ty. Zdrada nH,:).c:tyznv jcsr "'bucza ł na . kohie rv - \\. i.ad n ~ m w~ p:idku ; młodzit.:ńc0\1 i 1rnl no 
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się 1n· szumieć w scanie ka11alcrskim , ale dla dzie11czynv nie11·y·baczaln\·m jesc utrata dziewic

t11·a przed ślubem. :\lężczy1.na żeni się /. rnlod1.iuck<1 partnerką dopiero mając „svtuację" 

(przvz11·oirą pensję. mies1.kanie, poz\'cjc; to11 ar1.vską , srano11·isko). co oznacza - grubo po trz\·

d1.iesrce. :vtic11a 11·ó11 czas za soh<1 burzliwą przeszłość, której konsck11encj:1 bywa choroba wc

ncr1Tzna przekazvwam1 młodej (i niell'innej) małżonce. Tak 11ł;iśnie została zarażona boha

terka głośnej po11·icści Zapolskiej z 1914roku()1 .~ym si(' 11r1u:'/'f 111.)'.ik/ 11il'lluF. („.) 

Warro zascanoll'ić się kim byłaby Zapolska d1.isiaj. gdzie szukałabv 11rogf>w, a gdzie sojuszników. 

Dulscy. l\lile11scy. Budro1\'SC\'. Daumo11ie- kołtuneria. z kcórą 11alczono sco lat temu -odeszli już, 

11·ydawaloby się, 11· historvczną niepamięć. Osrarnic dziesięciolecie polskiej historii upłynę-

ło zaś pod znakiem tradvcji: poszuki11ania tradycji, po11 row do cradycji, 11 ·ynwślania cradycji. 

:"Jajmniejszy nawet zakład rzemicślnicz1· umi..:szcza na szyldzie napis: „firma istnieje od. • 

roku„. " (co prowad1.i czasem do cf..:któw komicznych, !!:dv właściciele przyznaj:! się do trZ\

lccniego stażu 11· brnnżv). Ale jest to - mam wrażeni<: - ll'yrazcm wai.nej społecznej pocrze

bv, potrzeb\· zakorzenienia, zas iedziałości. srnbilizacji. Wyrazem cej samej potrzc.:lw jest pew

nie też - łatll'a du ośmics1.enia - walka o „wartości" 11· szwce i próbv poll'roW w różnych śro

doll'iskach (jes1.czc pewnie nieuchwvtne scatyst\'Cznic) do tradvc\jnego modelu rodzinv. 

Da umowie i Dulscv, jakkolwiek na to patrzeć, li' pewnvm stopniu trndvcji; i zasiedziałość 

reprezenruj<j. Tradycję 1.akrzeplą i nictwórc1.ą. zasiedziałość hamującą postęp, knnserwatum 

11· najbardziej ant\·pacvcznvm 11·nlaniu - zgoda. r\le co oznacza, i.c cll\'ba nie mogliby być 

bohaterami dzisiejs1.ej Zapolskiej. 

Zapolska jednak znalulaby i 11· dzisiejszej r1.eCZ\' 11 · istości poi.v11 k<; dla s1rnjego satvryo.nego 

talentu. Na przvkbd - parweniuszostwu 11 naj rói.niejv 1ch wvdaniach. (Dorobkiewicze wzdy

chając\' do tradYcji, aspiracje i us1.czędność .. kółka do sern·ctek...). Średniowieczne zamczy 

ska albo domki maurcc:1ilskie - budowane jako podm i <::J ~k i c re 1~·tłcncjc; telefony komórkowe 

w środkach komunikacji miejskiej; falszow:rne an cyki - i cak dalej„. ,\lbo z zupełni.: innej scro

nv: Zapolska 11 alczvla o edukacji; seksualną ( () i':..'Y"' .il( 11rro:·1·1my.Ik r 11ir r/111', l'r.~rdpirkk), dużą 

radość musiałaby jej 1\ ięc sprall'ić tou.qca się od br kilkunasw publiu:na dyskusja na tenue 

zasadności wvchnwania do żvcia 11· rodzinie - kolejne dcc\'Zje, kolejne podr~:c rniki. /. krór\'ch 

jeden gorszy i śmieszniejszy od drugiego.„ \lożna 1g.1dv11ać. że i dziś pisarka nic uniknę !J

by oskar:i.eil o pornografii; , bo i 11· taki sposób chci:.1110 Iw ją cz\·tać. 

\lożna się także zastanawiać, jakie zajęłaby m111oll'isko 1rnbcc feminizmu . Cz\· dcklarowałabv 

- jak dzisiaj w mod1.ic - „nic jestem fcministkq. ale„. ", czy może 11 \'hralabv karier.,: i\fałgo

rzat\' Domagalik i prowad1.iła jakiś kontrowersyjny talk-shm1 11 Polsacie i Czv raczej oddawa

łabv sit; działalności politYc1.11ej (znó11· pytanie - c:>v 11 jednvm szeregu z Barbarq Labudą, cz\ • 

raczej z posłanką Kunopczynq)? Czv hy Lill\ dziś konsernatvstk:1. socjalistk<1. c1.y zwolenniczk~ 

liberalizmu? Scu lar remu bYla 11sz\ srkimi jcdnoC1eśnie, dz.iś eh\ ba musialabv zajqć bard1.icj 

zdccvd01rnne stanowisko. 

Agata Cha ł upnik. Sztrmr/11r znpód11iry. 11 : Di({/()J! 1998, nr 12 
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~lieszczal1ski świ:H, mówi Zapolska, który chce \\ iJzicć ,,. sobie osrnjc; spolecznego 

ładu i probierz warcości. jcsc maszyną do zabijania duszy. Kołtun i filister sprzi.:d:1łi 

swojq duszi; diabłu. Diabłu picniqdza, świętego spokoju , ułarn iurn;go ż~cia. Wlaśc i\\ · ie 

więc godni s<1 litości. Ale oni nie tYlko nic odc1.u1rajq kak:cma; 11adaj:1 mu postać mo
ralnej normy i za jej pomocą chcą mierz,{ posn,:pki innych. 

Dulska potrafi obyć się bez miłości, J jcclync, czego naprawcie; ż:1da, ro posłuszeństwo. 
W tej rodzinie nikt poza \!clą nie okazuje jJkichkolwick uczuć; cen dom jest 1.imm1 jak 

miestc/.a ński grobo\\·iec. spra\1 nic funkcjonująq masz\· ną. I Zapolska najgłc;bicj nie

rnrn idzi Dubkiej za ro, że ranna może tak żyć i nie odczuwać tego jako nieszczęścia. 

' I Crc' a \\'ab..;, S1tr1.f01i J111f-.,-~ :,anir i i, ft tl11.,·~1. 
w: GJhricb Z:1pol,kJ . . lf„rti/11nci 'p11111 /)11/.i:i. i /,ft' ~•""" \\\da1111icrn o I .iccracki.:. Kraków l 99i 
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