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Twórczyni polskiej komedii naturali stycznej, po
wieściopisarka, felietonistka. aktorka (m. in. w pa-

ryskim teatrze Antoine· a). pedagog teatralny. Przede 
wszystkim jednak autorka komedii obyczajowych. atakujących 
z nieubłaganą furią obłudę. głupotiy, zacofanie i moralność mie
szczańską: „Żabusia", „Moralność pani Dulsk iej", „Ich czworo". 
„Panna Maliczewska". Żywiołowy talent satyryczny łączyła z 
dojrzałą kompozycją dramatyczną. Lapidarny, dowcipny i celny 
dialog uzupełniał dosadny rysunek postaci , które zyskiwały wa
lor typowości i przeszły do potocznej polszczyzny, jako przyg
ważdżające okrdlenia zespołu pewnych cech środowiskowych 
(w ten sposób do języka polskiego weszło pojęcie "dulszczyzna" 
- na określenie mieszczańskiej obłudy i kołtunerii moralno-oby
czajowej). 
Swobodą obyczajową, demonstrowaną zarówno w twórczości, 
jak i w życiu codziennym. prowokowala krytyków. Stoczyła nie
jeden bój o uznanie dla swego talentu i prawa do oryginalnej 
twórczośc i. Wbrew wściekłym atakom krytyki drapieżna. napa
stliwa, nie lękająca się drastycznośc i obyczajowych twórczość 
Zapolskiej szybko zyskała przychylność czytelników. 
Potrafiła ze znawstwem techniki teatralnej konstruować akcję 
dramatyczną i tworzyć postacie sceniczne. Sama występując 
na scenie, Zapolska doskonale znała potrzehy widza. Aby uwia
rygodnić kanwę swych dramatów, często posługiwała się meto
dą bezpośredniej obserwacji. Podczas pisania sztuki śc iśle ws
półpracowała z aktorami. ostatecznie ustalając tekst dramatu 
w toku prób. 
„W książce - mawiała - można przeprowadzić analizę uczucia. 
na scenie nigdy. Należy więc od razu wprowadzić widza w dra
mat i przedstawić osoby działające już w rozwoju uczuć( ... )." 
Stosując się do własnej recepty, budowała - z właściwym sobie 
satyrycznym spojrzeniem - żywe dramaty akcji. Wprowadziła 
tym prawdziwy ferment na polskie sceny. 
Jej sztuki nie schodzą z afisza. nie zdezaktualizowały się treścio
wo. a Zapolska pozostała ulubioną autorką teatrów i publiczności, 
bo - jak dotąd - nikt u nas nie przewyższy ł jej w kunszcie realis
tycznej komedii serio. 
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Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Frączkowi za dokonanie nagra1! muzycznych. 

owstała w 1906 r. „Moralność pani Dulskiej" - najwy-
- Jł' ./ bitniejsze osiągnięcie dramatopisarskie Zapolskiej . 
~tanowi rzadkie połączenie komediowego gatunku z 

„okrutną" analizą obyczajową. To tekst doskonały i szalenie atrak
cyjny pod względem scenicznym. Zręczny, pełen wyrazistości, ze 
świetną analizą psychologiczną postaci (najzupełniej niesłusznie 
zbanalizowany przez szkolne analizy). 

egenda literacka głosi, że „Moralność pani Dulskiej" pow
stała w ciągu zaledwie dwóch tygodni pod koniec 1908 

roku i już 15 grudnia została wystawiona w Krakowie, gdzie 
do marca roku następnego zobaczyło ją 5 tys. widzów' 

Tajemnica niesamowitego sukcesu tej sztuki tkwi w osobie tytuło
wej bohaterki utworu. Zapolskiej nie tylko udalo się stworzyć typ 
sceniczny, mający swe żywe odbicie w rzeczywistości. ale także 
w sposób zwięzły określić ogól określających go cech. 
Intrygę „Moralności pani Dulskiej" każdy zna na pamięć, choćby 
z lektury szkolnej. Dulska. właścicielka kamienicy. tyranizuje ro
dzinę i lokatorów. Żyje i postępuje wg maksymy: „Na to mamy 
cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich 
nie wiedział". 
Już od pierwszej sceny autorka wprowadza w istotę konfliktu. z 
agresywnością kompromitując tytułową bohaterkę. Widz nie lubi 
Dulskiej. jeszcze zanim się ona odezwie. a kiedy już wkroczy do 
akcji. błyskawicznie potęguje uczucie niechęci wobec siebie. Ob
łuda, kołtuństwo i chorobliwa chciwość Dulskiej wyznaczają spo
sób zachowania i narzucają metody rozwiązywania domowych 
problemów ... 
Wielką metaforę zakłamania, jaka kryje się w genialnej komedii 
Zapolskiej, dostrzegł Kazimierz Wierzyński: „Dulszczyzna i dzig 
wiedzie wspaniały żywot, jak wszelka hipokryzja. Cały wielki 
świat, który propaguje co innego, niż robi, mieszka w źle opala
nym salonie państwa Dulskich" ... 

Mora/nok to jeden z najlepszych sposobów, by wo
dzić ludzi za nos 

F. Nietzsche 
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W programie wykorzystano: 
„Przewodnik teatralny" (Slanisław Marn ak-Oborski ). Warszawa 1964 
„Slownik Adap1acji Filmowych" (Andr1..ej Kołodyński . Konr~1d J. Zarębski). Bielsko-Biała 2005 


