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Pani Dulska, pomimo swoich prawic stu ł a t, trzyma się 
świetnie. „Moralność„." - tekst wystawiony po raz pierwszy w 1906 roku 
nie stracił nic ze swojej agresywnej, antymieszczańskiej wymowy. Słowo 
„dulszczyzna" zadomowiło się w języku potocznym i już to świadczy o sile 
tego świetnego dramatu. Dlaczego wciąż chętnie sir,:ga się po wiekowi' tekst? 
Ano, zapewne dla demaskacji kołtuństwa - zjawiska od wicków kryjącego się 
za specyficznie rozumianymi „wartościami rodzinnymi", będąC\·mi zwykle 
fasadą dla podwójnej moralności, okrucieństwa, hipokryzji i - wreszcie -
nietolerancji. Kołtun jest wieczny. Rozwija się wraz z ludzkością, przybiera 
wciąż nowe oblicze, ma swoje lokalne mutacje i koloryt, ale zawsze utkany jest 
z tego samego tworzywa - zakłamania. Grnvano „Dulską„." na wiele 
sposobów. Za wczesnej Polski Ludowej służącą Hanki; przedstawiano jako 
ofiarę nieludzkich stosunków społecznych, nierównych i niesprawiedliwych; 
wszak wykluczony był ślub prostej wiejskiej dzicwczym· z paniczem z 
dobrego domu. Była więc Zapolska biczem na tępione wówczas 
„drobnomieszczaństwo". Nie tak dawno wystawiano Dulską nawet w wersji 
musicalowej. Głośny bd spektakl polegający na odwróceniu ról - Dulską był 
\\~ęc pan Dulski, wyposażony w prz1·mioty duchowe swej połowicy. Były 
inscenizacje osadzone nic w czynszowej kamienicy, lecz we współczesnych 
apartamentowcach, gdzie ważnym elementem scenografii było eksponowanie 
seksownej bielizny bohaterów a sama Dulska była pewną siebie 
businesswoman, znojnie budującą wspólczcsnl' kapitalizm. Można i tak! 
Nasza rzeczywistość dostarcza zapewne niejednego klucza do inscenizacji 
„Moralności pani Dulskiej". Ale to tylko zabawa formą, chęć epatowania 
\\~dzów cz1rnś pozornie nowym, zaskakującl'm. Tak czasem bywa, kiedy 
zamiast wierności tekstowi reżyser oferuje w zamian swój pomysł, często 
dalece mijający sir;: z intencjami autorki dramatu. Jeśli materiał literacki ma być 
punktem wyjścia do inscenizacji teatralnej, należy mu być wiernym, to znaczy 
starać się zrozumieć konwencję, w jakiej został zapisany. Bogusław Semotiuk, 
reżyser słupskiego spektaklu, nie próbuje ustroić Dulskiej we współczesny 
kostium, osadzać inscenizację w dzisiejszych realiach. Czyta tekst Zapolskiej 
tak, jak go autorka napisała, aby wyraziście oddać koloryt ob1·czajowy tamtych 
czasów, uchwycić niczym aparatem fotograficznym obraz ówczesnego oblicza 
kołtuństwa, a tym samym zmusić do zdiagnozowania jego współczesnego 
wyrazu. Bo koł tun jest nieśmiertelny i niezniszczalny, tyle że w każdej epoce 
ma swój własny, niepowtarzalny wyraz. I zapaszek. 
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zamężna, wielokrotnie zakochana, w swoich czasów nazywana skandalistką -
nie mogla znieść swoistego zakłamania, które otacza sfen;: ludzkiej 
seksualności. J\le czy pod tym względem aż tak wiele się zmieniło? Tak sto 
łat temu, jak i teraz, o seksie w domu nie mówi si1; wiek - r7.adko, albo 
bardzo mało. To temat tabu. Ten aspekt kołtuństwa jest wciąż obccnr, choć 
zapewne nie tak powszechnie i dotkliwie odczuwany jak przed stu laty. 
Utracony „skarb" dziewictwa, przedślubne kontakt\', pozamałżeńska ciąża -
czy dzisiaj jest czymś bulwersującym coś, co kiedyś wywołnvało skandal 
towarzyski? 

Ale mimo w wciąż zda rzają się współcześnie halaśłiwi 
„moraliści", dysponujący często potężnymi mediami, moraliści w których 
języku wyklęte jest słowo antykoncepcja, podobnie jak nic pojawia się s łowo 
ciąża, zwłaszcza niechciana, a już zwłaszcza pozamałżeńska. Stosunek do 
seksualności to nie jedyny dz i ś wyznacznik kołtuństlva. Kiedyś ustrojone 
w papiloty wrzaskiem narzucało własną moralność lokatorom własnej 
kamienicy; dziś czc;:sto narzuca własne norm1· przez komórki, ba! nawet 
mikrofon, czy kamerę. Grzmi na nieobvczajność czasów, potępia 
niecenzuralne słownictwo, ale w zaciszu domowego wideo nie przepuści 
kasecie z pornosem. I wychowuje godm·ch następców - bo jak u Zapolskiej: 
„kołtun płodzi następnego kołtuna". Bogusław Scmotiuk w swej wiernej 
tekstowi, a jednak na wskroś współczesnej interpretacji „Moralności„." sięga 
do tej pierwotnego przesiania Zapolskiej, czyniąc z niego istotny motyw, ale 
sprawa Hanki wydaje się n·lko fragmentem większej całości. Pytanie, jakie 
stawia reżyser, nie brzmi: co to jest dulszczyzna? tylko - na jakim gruncie ona 
wyrasta? Przecież Dulska to wzorowa matka, troskliwa gospodyni, kobieta 
z zasadami; ta rodzina mogłaby przecież w pewnych kręgach i dziś służyć 
za wzór do naśladowania. Pani domu dba o \\'szechstronne wykształcenie 
córek i o zdrowie 1rn;:ża, stara sic; o dobrą opinię o swojej kamienicv, nic 
toleruje samobójczych prób jednej z lokatorek. Jest co prawda ten 'niesforny 
Zbvszko, dla którego - aby nie „lumpował" się nazbyt często po nocnych . 
lokalach - nale7.y przymknąć oczy na jego romansik ze służącą, ale, doprawclv, 
nawet w najlepszym stadle zdarzyć sic;: może czarna owca. Zresztą problem , 
Hanki zostaje rozwiązany w duchu wartości i teraz dla wielu fundamentalnych 
- nikt nie domaga się usunięcia ciąży, a dziewczynie będzie łat1vicj o męża 
kiedy dostanie odszkodowanie. 

BoguslaJJJ s emotiuk przywołując historię Dulskich dziś, 
~schyłku roku 2004, na dwa lata przed jubileuszem stulecia premiery, wyraża 
1akby powątpiewanie wobec poglądów tych ze współczesnych moralistów, 
którzy źródeł kryzysu rodziny upatrują najchętniej tam, gdzie od wychowania 
dzieci ważniejsze stały się praca, pieniądze lub przesada w smakowaniu ż1Tia. 
Poka7:uje wszak wzorowe, spokojnie Ż)'jącc stadło; tu nikt nie pije, nikt nikogo 
nic bije, ale przecież to tylko piękna fasada zasłaniająca fałsz i zakłamanie. 

\X1ic;:c może Dulska jest jednak gorszą matką niż niejedna kobieta, wybierająca 
karierę nad życie osobiste i rodzinne? Wszak to pani Aniela ucz1· córki, że 
pieniądze nic śmierdzą, że najważniejsze w życiu to złapać bog,~tcgo m1;ża 
z odpowiednim pochodzeniem, że uczucia nie się liczą, że najważn iejsza jest 
pozycja i majątek. Jak zmienili się Dulscy (czytaj Nowakowie, Kowalscy) przez 
te stulecie? Ano, już dla samej odpowiedzi na to pytanie warto obejrzeć 

słups ki spektakl. Podobno na premierze \I' 1906 roku krakowska socjeta 
bawiła się doskonale. Rodzinne skandale są zabawne, zwykle śmiech budzą 
w nas s1tuacjc znane, które w jakiś sposób nas pośrednio dotykają. Słupski 
spektakl również niesie ze sobą sporo uśmiechu. ;\Je warto przywołać w tym 
miejscu znaną kwestię zamykającą gogolowskiego „Rewizora": „Z kogo się 
śmiejecie? Z siebie saml'ch się śmiejecie!". Śmiejąc się kołtuna, miejm\' 
jednak odwagę poszukać go także w sobie, uczciwie sprawdzić, co w ~as 
samych tkwi z cech postaci tej „tragifarsy kołtuńskiej". Czy będzie stać nas 
na taką uczciwość? I na odwagę? 
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Bogusław S emotiuk 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny NOWEGO TEATRU w Słupsku. 

Dyplomy: 
Aktorski z 112•1rlż11ieniet11- PWSFTviT ł,ódź 
Peda,gop,icz11J1 - Łódź 
Doktor sztuki aktorskiej 
Reżyse1ia Dramatu - \varszawa 

Aktor Łódzkich teatrów „Nowego" 
i „im. Stefana Jaracza". Ponad sto ról 

teatralnych, filmowych, telewizyjnych; 
w radio i dubbingu, również za 
granicą (Anglia i Rosja). Liczne 
nagrody, z których najbardziej ceni 
sobie nagrodę za Najlepszy Debiut 
Aktorski sezonu 1979 / 80, za rolę 
Sganarela w „Lekarzu mimo woli" 

Moliera w reżyserii Bogdana Baera. Od ukończenia studiów do chwili 
obecnej pedagog na Wydziale Aktorskim PWSFTviT, od 1999 roku 
na stanowisku adiunkta. Na przestrzeni tych lat zrealizował ze 
studentami ponad 120 tytułów dramatów, adaptacji i monodramów. 
\X'ielu wspaniałych \Vychowanków, a wśród nich: Cezary Pazura 
i Wojciech J\falajkat. 

Dokonał ponad 50 reżyserii (także oper), również za granicą 
(Anglia, Niemcy, Rosja), wśród których, wiele zostało nagrodzonych, 
a najbardziej obsypaną deszczem nagród jest „Audiencja III, czyli Raj 
Eskimosów" Bogusława Schaeffera będąca laureatem m.in. VIII 
Edycji Konkursu Ministerstwa Kultury, Teatru Narodowego i ZASP, 
na najlepiej ''')'Stawioną Polską Sztukę Współczesną, dla reżysera i 
obie nagrody aktorskie; na Ogólnopolskim Festiwalu Komedii „Talia" 
obie nagrody aktorskie; na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 
Ogródkowych Warszawa 2003 Grand Prix „Wielka Ogródkowa", 
„Nagroda Publiczności" i obie nagrody aktorskie, oraz zaproszenie na 
występy do USA 2002/2003. Słupska Premiera 5 listopada 2004 roku. 
Droga zawodowa sprowadza go do Koszalina, gdzie z dużymi 
sukcesami w latach 2001-2004 pełni funkcję Dyrektora 
Artystycznego. 

Dzisiaj jestem z Państwem w Słupsku. Pragnę tworzyć 
najlepszy teatr jaki umiem. DLA PAŃSTWA. 
Zapraszam na wszystkie nasze realizacje. 
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Piotrowskich, (inne używane pseudonimy to: Józef i\faskoff, \Xlalery 
Tomicki) urodziła się 30 marca 1857 r. w Podhajcach pod Łuckiem; 
zmarła 21 grudnia 1921 roku we Lwowie. Dramatopisarka, 
powieściopisarka, nowelistka. Pochodziła z zamożnej rodziny 
ziemiańskiej. Jak na owe czasy, była osobą przedsiębiorczą, 
samodzielną, wyzwoloną i już samym swoim stosunkiem do życia 
odbiegała od ówczesnego modelu kobiety - damy. 
Zwano ją chętnie skandalistką. 

J.1::5'dana nieszczęśliwie za mąż, zerwała 1881 r. i z mężem, 
i z rodziną, pozostając tym samym bez środków do życia. Zmusiło ją 
do pracy zarobkowej - najpierw jako współpracowniczka „Gazety 
Krakowskiej", a rok później rozpoczęła karierę aktorską - właśnie 
pod pseudonimem Gabriela Zapolska. \Vystępowała w Krakowie, 
w galicyjskich trupach wędrownych, we Lwowie i Poznaniu. 
Niepowodzenia aktorskie skłoniły ją do wyjazdu 1889 r. do Paryża, 
w nadziei na szczęście i pomyślniejszą karierę artystyczną. Przypadły 
jej tam jedynie drobne role w teatrzykach bulwarowych, a od 1895 r. 
również w modernistycznym Theatre de l'Oeuvre. Jednak kontakty 
nawiązane w tym okresie z nowatorskimi kręgami teatralnymi, 
z grupą malarzy, tzw. nabistów, a także związki z polską emigracją 
polityczną o zabarwieniu socjalistycznym, miały w przyszłości okazać 
się niezmiernie ważne dla jej rozwoju artystycznego i duchowego. 

Po po1vrocie do kraju występowała - nie bez sukcesów -
w teatrzykach ogródkowych w \Varszawie, w zespołach objazdowych, 

a później w teatrze krakowskim. Z powodu nieustannych zatargów 
z dyrektorami teatrów musiała zrezygnować ze sceny, która była pasją 
jej życia. Została felietonistką „Słowa Polskiego" i recenzentką 
teatralną. Od 1902 r. prowadziła w Krakowie szkołę dramatyczną, 
która na początku 1903 dała kilka przedstawień jako Scena 
Niezależna. Od 1904 r. mieszkała we Lwowie, gdzie wraz z mężem, 
malarzem S. Janowskim, zorganizowała wędrowny zespół aktorski, 
który w latach 1907-1908 - jako Teatr Gabrieli Zapolskiej - objeżdżał 

prowincję galicyjską. W latach 1912-1913 była kierownikiem 
literackim Teatru Premier. Nieustannie współpracowała z prasą -
ogłaszała felietony w „Słowie Polskim", a następnie do 1913 roku w 
„Wieku Nowym". Autorka wielu nowel i powieści (I~aśka Kariatyrda) 
Największą sławę przyniosły jej jednak komedie, chętnie wystawiane i 
dzisiaj: „Ich czworo", „Skiz", „Żabusia", ale przede wszystkim 
„i\foralność pani Dulskiej", którą obwołano „dopełnieniem Moliera" 
i „»Zemstą« epoki mieszczaóskicj". Sama Zapolska nazwała tę 
najlepszą ze swych sztuk - „tragifarsą kołtuńską". 

JULIASIEWICZOWA 
Czego tY się po (J'ch knrfjpach J1Jłóczysz? 

ZBYSZKO 
A gdzież się będę 1vłócz:;1ł? Gdzieś muszę. 

JULIASIEWI CZ OWA 
Ja na !JJJoim miejsm starała~pn się o jakąś znqomość. .. solidną ... 
no. „ 1jrle mężatek, co - Boże. 

ZBYSZKO 
Dziękt!)ę. 1Wam dość kołtunerii 1v domu i iv ... sall()1!ll sobie. 

JULIASIEWI CZ OWA 
Dlacz~gojesteś... kolt11nem? 

ZBYSZKO 
Bom się urodzi! po koltmisku, aniele! Bo iv lo11ie matkijuż nim 
h)'lelll bo żebp11 skórę zdarl z siebie, JJJalJJ talli pod spodem, 11! dusz:;1, 
całą 1varstwę kołtunerii, której nic 119plenić nie zdoła. Co.{, taki 
fl011:')& taki Żflll)' JJ!a/cz:;1 Z f)'Jll podstaJJJOIJ!)'IJI szarpie się, ciska. ale ja 
JJJiem, że to do czas11, że ten koltttll rodzi111!)1 1veź!nie mnie za leb, że 
pr:o.~dzie czas, ,gq)lj'a będę Feliganem, będę odbiera! CZJlflsze, będę ... 
110„. D11lskim, pm-Dulskim, ober-Dulskim, że będę rodzi! 
Dulskich, cale l~giof!J' D11!rkich będę mia! srebrne JJJesele i p01ządt!)' 

nągrobek, z dala od samohrjjcóJJJ. I nie będę zielOf!J', ale nalal!)1 

tl11szczev1 i nalm!J' teoriami, i będę mó1vil dttżo o Bo_ę,11 ... 

JULIASIEWICZOWA 
Z koltmist7JJa można się nys1vohodzic'! 

ZBYSZKO 
NiepraJJJda. Tobie się zdqe, że jesteś JJ)'Z}Volona (. . .) To jest 
piętno ... pani radcz:;1ni... piętno! 



NOWY TEATR 
ul. Lutosławskiego 1 

76 - 200 Słupsk 
tel. (59) 846 70 OO 

http://www.nowyteatr.pl 

Kasa czynna: 
od poniedziałku do soboty 

w godz. 11:00 • 17:00 
oraz na dwie godziny 

przed spektaklem 

Rezerwacja telefoniczna: 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 08:00 - 11:00 
telefon: (59) 846 70 OO 

Biiety rezerwowane prosimy odebrać 
najpóźniej na pół godziny przed 

spektaklem w kasie NOWEGO TEATRU 
Na życzenie organizujemy spektakle 

w uzgodnionych terminach. 

Ceny biletów: 
normalny - 15 PLN 
ulgowy· 11 PLN 

grupy zorganizowane • 8 PLN 
(bilet grupowy -12 osób I więcej) 

premierowy - 20 PLN 
premierowy ulgowy -15 PLN 

tDD±D 
Your L ife. Your J eans. 


