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Gabriela Zapolska (30 m 1857 -
-17 XII 1921), pseud. Józef Mas
koff, właśc. Maria Gabriela Stefa
nia Korwin Piotrowska, córka 
Wincentego (właściciela Kiwerc 
i Podhajec na Wołyniu) i Gabrieli 
z Karskich. Pisarka, publicystka, 
aktorka. Wykształcona była po
wierzchownie. Oprócz edukacji 
domowej zaliczyła dwie klasy 
szkoły średniej u sióstr Sacre 
Couer oraz rok pensji p. Horosz
kiewiczowej we Lwowie. Mając 
19 lat wyszła za mąż za porucz

nika grenadierów Konstantego> Śnieżkę-Błockiego. Małżeństwo 
wkrótce się rozpadło, gdy wyszedł na jaw romans Zapolskiej 
z popularnym w Warszawie pisarzem Marianem Gawalewiczem. 
Młoda rozwódka zdecydowała się na obranie samotnej kariery 
aktorskiej i pisarskiej. Debiutowała na łamach "Gazety Krakow
skiej" nowelą ,,Jeden dzień z życia róży", rozpoczęła też współpracę 
z "Przeglądem Tygodniowym". Zmagania z opinią środowiskową, 
zacięta walka o sukces aktorski i trudny los osobisty sprawiły, że 
w 1888 r. próbowała otruć się fosforem. Otrząsnąwszy się z depresji, 
zamarzyła o laurach scenicznych w Paryżu. Spędziła tu kilka lat 
ciężko pracując nad wymową francuską i zdobywaniem kunsztu 
aktorskiego pod okiem wybitnych pedagogów (Denis Talbot i And
re Antoine). Nad Sekwaną grywała w teatrach bulwarowych, do 
kraju zaś słała próbki nowel, powieści i korespondencje z Paryża. 
Powróciwszy do ojczyzny, w Krakowie poznała malarza Stanisława 
Janowskiego, którego poślubiła. W tym okresie zdecydowanie 
porzuciła scenę na rzecz pióra. Od 1902 · r. krótko prowadziła 
w Krakowie własną szkołę teatralną, gdzie wykorzystywała swe 
bogate doświadczenie i wiedzę zdobyte w słynnym Theatre Libre. 
Potem wraz z Janowskim założyła objazdową trupę teatralną, 
która niebawem zaczęła odnosić sukcesy artystyczne i finansowe, co 
umożliwiło autorce zakup willi we Lwowie (nazwała ją "Skiz"). 
Mimo stabilizacji materialnej Zapolska cierpi zdrowotnie - przej
ściowo traci wzrok i słuch, ma niedowład nóg. Z wolna pogarszają 
się też jej stosunki z Janowskim, doprowadzając do rozejścia się 
małżonków. Schorowana, niemal ślepa, w opuszczeniu i samotności 
zmarła Zapolska we Lwowie. 

Jej najwybitniejsze dokonania prozatorskie to opowiadania 
z tomu ,,Akwarele", nowele „Menażeria ludzka" oraz powieści: 
"Kaśka Kariatyda", "Przedpiekle", "Sezonowa miłość", "O czym się 
nawet myśleć nie chce", „Pamiętniki młodej mężatki". Do najwybit
niejszych utworów scenicznych należą: ,,żabusia", „Małka Szwar
cenkopf", „W Dąbrowie Górniczej", "Sybir", "Moralność pani 
Dulskiej", "Ich czworo", "Skiz", "Panna Maliczewska", „Kobieta 
bez skazy'', "Asystent". 
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Z DZIEJÓW TEKSTU I WYSTAWIEŃ . 

Pierwsze - i jedyne za życia autorki - wydanie 
"Moralności pani Dulskiej" ukazało się w Warszawie 
w 1907 r.; drugie - i jedyne w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego - we Lwowie w 1923 r., w 22. tomie 
bardzo niechlujnego zbiorowego wydania utworów Zapol
skiej, nakładem Instytutu Literackiego „Lektor". W wyda
wnictwie tym nie zadano sobie trudu, ażeby sięgnąć do 
trudno już wówczas dostępnego pierwodruku, ale opub
likowano tekst według jakiegoś przypadkowego egzemp
larza teatralnego zniekształconego przez reżysera. Między 
innymi w egzemplarzu tym występujące w oryginale lwow
skie realia zostały zamienione na krakowskie, na przykład 
lwowski Wysoki Zamek, cel spacerów Dulskiego, zmienio
no na podkrakowski kopiec Kościuszki, a Brzuchowice 
i Zamarstynów na Dębniki i Krowodrzę (w takiej wersji 
"Moralność pani Dulskiej" grywano wówczas w teatrze 
krakowskim). 

W pierwszych wydaniach „Moralności pani Dul
skiej" po ostatniej wojnie przedrukowywano - niestety 
- właśnie ten zniekształcony, nieautentyczny tekst z „Lek
tora". Na znaczenie pierwodruku zwrócił dopiero uwagę 
w 1952 r. Zbigniew Raszewski: 

„Ani w żadnej z bibliotek publicznych, ani w biblio
tekach teatralnych nie zachował się autograf „Moralności 
pani Dulskiej". Wolno przypuszczać, że przepadł on u Or
gelbranda, który drukował jako pierwszy tekst w War
szawie w roku 1907. Ten tekst, jako jedyny ogłoszony 
drukiem za życia autorki, musi z braku autografu być 
traktowany jako jedyny autentyczny". 

Pierwsze wydanie „Moralności pani Dulskiej" ogło
szone według pierwodruku ukazało się dopiero w 1958 r. 
( ... ) Pierwodruk stał się również - począwszy od roku 
1963 - podstawą edycji „Moralności pani Dulskiej" w se
rii "Biblioteki Szkolnej" PIW, a następnie kolejnych wydań 
w serii "Biblioteki Narodowej" ( ... ). 

Roman Taborski, „Moralność pani Dulskiej" 
Gabrieli Zapolskiej, Warszawa 1975. 

• 
Prapremiera „Moralności pani Dulskiej" odbyła się 

15 XII 1906 r. na scenie Teatru Miejskiego w Krakowie 
w reżyserii L. Solskiego. Sztuka szła tu potem nieprzer-

wanie przez 5 sezonów. Do wystawienia doszło bez zgod~ 
autorki, która z oburzeniem w liście z 12 XII 1906 r. donosi 
Janowskiemu: 

„Wyobraź sobie, że Solski gra „?~lską". w tę sobotę 
bez mego pozwolenia, bo ja wyrazrue zaządałam po 
świętach i razem jednego dnia Lwów - Kraków - War
szawa, aby nie mieli czasu mi sztuki z~źć. ! w. cza~ 
najgorszy, w tydzień świąteczny, on gra, me pytając, ze mt 
sztukę gubi". 

W Warszawie „Moralność ... " wyreżyserowana 
przez M. Gawalewicza w~oczyła na sce~ę. T~atru Małego 
w 3 tygodnie po prapremterze krakowskiej, tj. 7 I 1907 r., 
we Lwowie zaś w reżyserii A. Walewskiego - 16 I 1907 r. 

Moralność pani Dulskiej" to najżywotniejsza sce
nicznie" sztuka Zapolskiej. Od chwili powstania obiegła 
niemal wszystkie ważniejsze krajowe sceny profesjonaln~ 
i wiele amatorskich, zyskując pozytywne oceny krytyki 
i popularność wśród publiczności. Jej sława przekroczyła 
też granice. Przetłumaczono ją na 20 języków, m.in. na 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włos~i, 
a nawet na chiński i uzbecki. Przekłady wiązały się 
oczywiście z (czasem kilkoma lub kilkunastoma na danym 
obszarze językowym) teatralizacjami tekstu. 

,Moralność pani Dulskiej" zabrzmiała w Teatrze 
Polski~go Radia (1950), zaś. w 10 lat później miała za
brzmieć jako... operetka „Profesja pani Dulskiej" (Teatr 
"Syrena" w Warszawie). Trzykrotnie zjawiła się na ekra
nach: w reżyserii Bolesława Newolina (prem. 29 III 1930 r. 
- pierwszy polski film z dialogiem na płytach gramofono
wych); w reżyserii Jana Rybkowskiego (,,Dulscy", prem. 20 
II 1976 r.); w reżyserii Andrzeja Wajdy i Edwarda Kłosiń
skiego (VII odcinek serialu TV „Z biegiem lat, z biegiem 
dni..." pt „Kraków 1907", emisja 19 X 1980 r.). 

SKĄD DULSKA? 

Stanisław Janowski podaje we wspomnieniach, iż 
główny pomysł utworu przywiózł Zapolskiej z pobytu 
u znajomych, niejakich pp. Pertaków w Stanisławowie, 
u których przebywał w jesieni 1905 r. 

„Opowiadając jej szczegóły mego pobytu, opisując 
moje spostrzeżenia, przytoczyłem jej fakt z punktu wid~
nia moralności ciekawy, ale nie przypuszczałem, że będZie 



on miał jakieś większe dla niej znaczenie. ( ... ) Autor z racji 
swego zawodu w zwyczajnych na pozór zdarzeniach widzi 
więcej i głębiej sięga w istotę rzeczy jak inni ludzie, ( ... ) 
toteż Zapolską nie to może uderzyło w mym opowiadaniu, 
że syn krewnej moich przyjaciół miał w służącej kochankę, 
ale że matka jego stosunek ten nie tylko tolerowała, ale 
i popierała z obawy o jego zdrowie. 

Zapolska mego opowiadania słuchała z całym zaję
ciem, a kiedy skończyłem, zawołała z radością: «No, 
chwała Bogu, mam wreszcie sztukę, o którą Heller (dyrek
tor lwowskiego teatru) tak mnie męczy, a tak nie wiedzia
łam, co napisać!» 

To były narodziny "Moralności pani Dulskiej". 
Rozumie się, że ja przyniosłem tylko myśl zasadniczą, 
szczegóły i sytuacje dała jej ciągła i bystra obserwacja ludzi 
Do znienawidzonego przez nią typu kołtunki pozowała jej 
długie lata wstecz znana mieszczanka lwowska Gołąbowa". 
( ... ) 

Na znaną we Lwowie rodzinę Gołąbów, jako pier
wowzór Dulskich, wskazywali również Aniela Kallas, Józef 
Bieniasz, a następnie Ludwik Ławiński. Andrzej Gołąb, 
przedsiębiorca budowlany, był popularnym radcą miejs
kim; imieniem jego nazwano nawet jedną z ulic na Łycza
kowie. W relacji A. Kallas ( ... ) zawarcie przez Zapolską zna
jomości z panią Gołąbową przedstawiało się następująco: 

„Zapolska zamierzała napisać komedię obyczajową 
i szukała typów, które by odpowiadały jej zamierzeniom 
schłostania małomieszczańskiej moralności, tej moralności 
na pokaz, co to zręcznie i nie bez perfidii rzuca na drugich 
odpowiedzialność za własne grzechy - moralność Dul
skiej, jak się wyrażała już wtedy genialna autorka. 

Słyszy o tym kolega jej redakcyjny i przyjaciel 
Leopold Szenderowicz i powiada: - Możesz poznać taki 
typek. Na przykład moja kamieniczniczka. I zaczyna opo
wiadać o tej damie rozmaite kawały. Zapolska słucha 
uważnie, w końcu woła: - Dawać mi tu Dulską! 

Pan Szenderowicz zaprosił kamieniczniczkę swoją, 
żyjącą do dziś dnia, na herbatę. Zjawiła się również 
Zapolska. Zaprezentowano jej ową damę, a Zapolska 
zręcznie umiała ludzi ciągnąć za język. Pozwoliła im 
mówić, sama zaś słuchała. A umiała słuchać ta wielka 
znawczyni menażerii ludzkiej. Słuchając tego wszystkiego, 
co mówiła owa Dulska, Zapolska pracowała już w myśli 
nad formowaniem scen" ( ... ). 

• 

Ludwik Ławiński, opisując szcze_gółow~ Gołąbów 
i ich dzieci (dwie córki i syna Gema), ~torych znał 
osobiście stwierdza: „Wszystkie te typy Gabnela Zapolska 
żywcem ~lokowała w swojej komedii ( ... )". 

* 
Popularny dziennik „Wiek Nowy'', z którym Zapol

ska związana była sympatiami, ogłos~ ~a począt~u ~905 r. 
ankietę pt. „Kwestia bytu we Lwo:"'1e . O~pow1ed~1 nad
chodziły jednak nieliczne i niemteres~jące. Wowczas 
1 kwietnia ukazał się w piśmie list p~dp1sany "C~sława 
Dulska", którego autorka przeciws~w1ała uprzedrum gło
som narzekającym i bezradnym swo} s~stem gospodar_owa.
nia, oparty na egoizmie, skąpst~1e 1 wyzys~? słuzą_cej. 
Wypowiedź ta, według Dąbrowskiego ca~lrn~1c1e fikcyjna, 
została sfabrykowana przez jednego z dzienn~arzy_ w celu 
wywołania polemiki. Rezultat p~~zedł oczektw~~a. Wy
stąpienie Dulskiej wzburzyło opm1ę;_ do redakCJt za~zęły 
napływać dziesiątki listów. „Potop ... istny p~top! - pts~!a 
redakcja - Pani Dulska niby wo~na turbma setk,1 ~10: 
kobiecych puściła w. ruch - a ich ~~t, to ~m1erc 
i zagłada gospodarczej metody p. Dulskiej .. J~ _stwierdza 
Dąbrowski, z polemiki czytelniczek „wyłania~ się zac~~a 
postać Dulskiej ponura i drapie~a, ale r~wnoczes~1~ 
śmieszna i ośmieszona. Zapolska me mogła me zauwazyc 
typowo lwowskiej dramaty~nośc~ tej p~s~a:i i w rok 
później powstała «Moralnosc ~am. ~°:l.sktej». . . 

Nie ulega jednak wątpb~osct, iz ~ieta _„~1ek~ 
Nowego'', podobnie jak i pozname lwowskiej ka~emczn1-
czki oraz plotki' przywiezione przez męża ze Stantsł~wowa 
przyczyniły się jednak tylko do o~tatecznego ~krystylizowa
nia się postaci bohaterów sztuki. Ich typy 1 charakterys
tyka, podobnie jak i większość sz~egółów „tr~gifarsy 
kołtuńskiej", powstawały w ciągu długie~ lat b~str~j obser
wacji lwowskiego środowiska drobnom1eszcz~skiego ( ... ). 

W artykułach zajmujących się powstaniem utw~ru 
zwracano uwagę również na pierwowzory pewnych epizo
dów. Jak przypomniał Józef Bieniasz, pomysł spaceru 
Felicjana Dulskiego dookoła stołu zacze~nęła ?apolsk~ ze 
wspomnień o ojcu, który, przygotowując_ ~tę do piel
grzymki do ziemi świętej, odbywał co dz1en wędrowkę 
w pątniczym stroju do lasu i z powrotem. 

Jadwiga Czachowska, Gabriela Zapolska. Mo
nografuz bio-bibliograficzna. Kraków 1966. 



Z LISTÓW ZAPOLSKIEJ 
W ZWIĄZKU Z „MORALNOSCIĄ ... " 

Do Wilhelma Feldmana 

Lwów, 12 XII 1906 
Drogi Panie! 
Pan pisze recenzje w „Naprzodzie". Czy tak? A więc 

do Pana wyciągam moje biedne, schorowane ręce i proszę, 
proszę, weź Pan w opiekę moją „Dulską". Pan wie, co oni 
mi z najlepszą rzeczą potrafią zrobić. Pan zna te „mury'', 
które umieją stawiać, i kłody rzucane pod nogi. A ja sił nie 
mam! A ja taka jestem chora i w takim materialnym 
ciężkim położeniu! ( ... ) 

Pisałam „Dulską" ostatkami sił, aby móc zarobić 
sobie na wyjazd do Włoch. Każdy chce choć przedłużyć 
swe istnienie, gdy się nie może ratować zupełnie. Jeżeli więc 
położą w Krakowie, to przepadnie na Warszawę i Lwów, 
a to jedyna moja deska ratunku, bo nie mam nic, nic! Panu 
to piszę otwarcie, bo znam Pana duszę i wiem, kim Pan 
jesteś. Nic dla mnie nie zrobiono, ani brać literacka, ani 
żadna scena, której dawałam zarabiać tysiące. Nikt mi ręki 
nie podał. Chciałam, aby „Dulska" poszła równocześnie 
w 3 teatrach, aby nie mieli czasu mi ją zagryźć. Solski bez 
mej wiedzy daje ją nagle w tydzień przedświąteczny. Niech 
choć będzie poparta przez prasę. Idź Pan po egzemplarz. 
Przeczytaj. Napisz coś o niej przed przedstawieniem. To 
rzecz bardzo na rękę „Naprzodowi". Chciałam w tej 
tragifarsie kołtuńskiej dać obraz podłości burżuazyjnej. 
Gdy ta dziewczynka na końcu woła: „mnie się zdaje, że tu 
kogoś zamordowali" - to jest to właśnie. Zamordowano 
tu duszę ludzką. Zwróć Pan na to uwagę. Pan to odczuje. 
Pan to rozumie. 

Nie mam siły więcej pisać, bo bardzo, bardzo jestem 
zmęczona i chora. Czy Pan wiesz, co to jest powoli umierać 
i... pracować. Schowaj Pan ten list. Gdy umrę, będziesz 
miał dokument. Składam go w Twoje ręce. Musiałam 
prosić, aby mnie nie dobijano. Tyle się nade mną past
wiono. A przecież we mnie coś było. Zobaczy Pan w „Dul
skiej", że mnie szkoda, że lepiej, ażeby mnie leczono, niż 
dawano tysiące na stypendia śpiewaczkom lub przepłacano 
występy zagranicznych wielkości Co począć! Co począć! 
( ... ) 

1 

Do Stanisława Janowskiego 

Lwów, 16 XII 1906 
Kochany Uńciu! . 
Dziś w nocy telegram nadchodził za telegramem. 

Już w dzień miałam listy, kartki, że sztuka jest. feno~enal~ 
na, że rozkupiono bilety na dwa spektakle u Gngara, ze c?s 
będzie bajecznego. Ale zaw~ze się .bałam, bo zn~sz mnie. 
Tymczasem Solski po drugim akcie tele~afował. „Powo
dzenie zapewnione publiczność rozentuzJazmo~ana ~kla
ski huragan ogólne zdanie artyści grają wyborme wdztęcz
ny Solski". 

Następnie nadeszła od P~okesch.a: „S~uka znak~.
mita powodzenie trwałe zapewmone wmszuję .P~okesch . 

Następnie od Feldmanów: „Szt?ka ~rcysw!e~na en
tuzjazm powodzenie trwałe pewne wmszujemy sc1skamy 
Feldmanowie". , 

Dalej Konczyński: „Hołd i zachwyt wyrazy ogolne 
winszuję!" 

Zdaje się, dosyć. Grają . dziś, wtorek, ~zwartek. 
Następnie w święta. Ucieszyłam st~ ~~eh~, bo mnie bardzo 
smutno że mi tak ciężko dyszec, 1 ze Ja tak kaszlę. 

Telegrafowałam do Ciebie, żebyś natychmiast wy
słał fotografie do „Nowości. Ilust~owa.nyc~", expre~, aby 
znów jakich bohomazów me dali. Nie wiem, czys zr~
zumiał, co znaczy królewska - to ta na kanapie 
z Loluńciem, co kandelabr widać, a ja siedzę wypros
towana jak królowa. To najpiękniejsza, i ta smutna( ... ). 

Do dyrekcji Teatru Małego w Warszawie 

Lwów, XII 1906 
Szanowny Kolego! . 
Wobec ciosu, jaki dotknął dyrektora Gawa!ew.1cza 

[śmierć córki, przyp. red.]! nie ś~em po prostu .p1s~c d.o 
niego w sprawie teatralnej. Czytając, ze Pan zajmuJe się 
Sceną Małą, zawiadamiam, iż , ?apis~łam ~o~ą s~ukę 
moderne (o! i bardzo), „Moralnosc pant Dulskiej , tragik.o
media kołtuńska w 3 aktach. Pisałam ją z pewną siłą 
i rozmachem po niepisaniu już dwuletnim. Ci, którzy ją 
czytali, nie mają słów z.a~hWY!1;1· T~~at. dras.tyczny, ale 
dużo werwy, dowcipu - 1 zywosc akCJl 1 dtalogow poz~ala 
to przełknąć. Proszę mi napisać, czy Tea.tr Mały p~s1a~a 
8 kobiet zdolnych grać, a zwłaszcza czy Jest odpow1~drua 
charakterystyczna, rosła, silna kobieta (genre Wojnow-



skiej). Rządowy teatr nie budzi we mnie zaufania w obec
nym czasie. I wolę dać ,,Dulską" Wam. Jeśli tak, proszę 
o natychmiastową odpowiedź. Warunki 12% brutto. Sto 
rubli przy złożeniu egzemplarza. Teatr lwowski wystawia ją 
za 2 tygodnie ( ... ). 

Do Jana Lorentowicza 

Lwów, 1 I 1907 
Szanowny Panie! 
Dziś mi mówiono, że Pan pisze w „Gazecie War

szawskiej". Grać będzie Gawalewicz moją sztukę pt „Mo
ralność pani Dulskiej". Ogłoszono ją za arcydzieło, ale ja 
nie wiem. Zawsze się boję. Weź ją Pan pod swoj!l opiekę. 
Pan wie, od dwóch lat jestem bardzo chora. Zmieniona. 
Cień siebie samej. Teraz jadę na południe, bo bardzo kaszlę 
i mam gruźlicę. Przez dwa lata nie pisałam nic i jestem 
zrujnowana materialnie. Muszę się leczyć, a nie mam ani 
centa. Pisałam tę sztukę prawie nieprzytomna z osłabienia, 
ale pisałam, bo chciałam mieć na kurację. I ona jest moją 
deską ratunku. Pisz Pan o niej przed, pisz po. Jest warta. 
Jest zrobiona dobrze. Patrz na nią głębiej, nie przez śmiech 
ludzi, których bawi seria konceptów. Tam zakończenie jest 
główną wagą - ten krzyk rozpaczy Meli, która woła: „Tu 
kogoś zabili...". Zwróć uwagę na to, jak gładko się tam 
spełniają zbrodnie. Może ten ton nie będzie się Panu 
podobał, ale widzi Pan, ja zawsze hołdowałam prawdzie 
życiowej, to jest temu, co życie daje - momentom brylan
towego piękna i smutnego zła. I nie można jednego od 
drugiego odłączać, bo wtedy nie będziemy się rozumieć, my 
ze sceny i my ze sali. 

Łączę Panu moją fotografię, zdejmowaną przez 
mego męża trzy tygodnie temu ( ... ). 

Listy Gabrieli Zapolskiej, Warszawa 1970, 
t. li. 

„Z lewej (sypialnia małżeńska) wchodzi Dulska w stroju niedbałym. 

Papiloty, z tylu cienki kosmyk - kaftanik wątpliwej czystości, halka 
włóczkowa krótka, poddarta na brzuchu". 

Pani Dulska w swym gniazdku. Rys. G. Zapolska 
~,$wiat'', nr 17 /1910) 



DULSCY „WIECZNIE ŻYWI" 

Do tematu „Dulskich" powracała Zapolska po 
1907 r. w opowiadaniach „Pani Dulska przed sądem" 
i „Śmierć Felicjana Dulskiego" oraz w utworze wygłoszo
nym w kabarecie Koła Literacko-Artystycznego we Lwo
wie w 1910 r. Wprowadziła też Dulskich do felietonu 
„Lekki chleb". W 1908 r. zamierzała napisać ciąg dalszy 
komedii pt „Hesia Dulska idzie za mąż". Projektu tego 
jednak nie zrealizowała. 

Temat Dulskich, którzy stali się od 1907 r. obiego
wym synonimem kołtunerii, podjęty został również przez 
innych literatów i satyryków. W 1909 r. Kazimiera Kalino
wska zaczęła wydawać w Krakowie pismo humorystyczno
-satyryczne pt. „Pani Dulska". Zapolska odniosła się przy
chylnie do tego przedsięwzięcia. W liście do redaktorki z 12 
I 1909 r. pisała: „List Pani otrzymałam i numer «Dulskiej». 
Na początek przedstawia się dobrze, tylko za mało w nim 
walki z kołtunerią. - Ja radzę, zróbcie tak. Jeden numer 
niech wypełni Felicjan, drugi Hesia. Jej rysunki, notatki, 
nowela, krytyka teatralna, spostrzeżenia życiowe, pamięt
nik itd. - dalej Zbyszko, potem płaczliwa Mela, jeden 
numer niech da Hanka itd. Możecie mieć źródło niewyczer
pane z ich głupstw i bezczelności. Tak mi się zdaje, że 
byłoby dobrze, a obejść się może bez osobistych przykrych 
przycinków, jakkolwiek sposób, w jaki się Dulscy zapat
rują na «wyższych», jest bardzo ciekawy i daje doskonałe 
pole do satyry". I dodawała w dopisku: „Doskonałe są 
dowcipy niektóre. A wyzyskajcie figurę Juliasiewiczowej 
i kokotki z I piętra". 

J. Czachowska, dz. cyt. 

W „MORALNOSCI PANI DULSKIEJ" ... 

Czas i miejsce akcji 

Sądzę, że gdyby ktoś nie znał daty napisania „Mo
ralności pani Dulskiej", to na podstawie wprowadzonych 
tam realiów oraz zastosowanego słownictwa mógłby z du
żą dokładnością datę tę ustalić. Jest to możliwe dzięki 
znamiennemu dla naturalizmu dążeniu do uzyskania mak
symalnego prawdopodobieństwa, do możliwie wiernego 
odtworzenia w utworze literackim „prawdziwego" życia 
( ... ). 

t 

Wiele elementów przypomina o tym, że akcja „Mo
ralności pani Dulskiej" rozgrywa się w okresie zaborów, 
kiedy Lwów wraz z całą tak zwaną wówczas Galicją wcho
dził w skład monarchii austro-węgierskiej. Bohaterowie po
sługują się używanymi na terenie tej monarchii jednostkami 
monetarnymi guldenami, reńskimi, koronami i centami. Ich 
język jest zachwaszczony takimi charakterystycznymi dla 
zaboru austriackiego germanizmami, jak szpeiscetel (do
słownie: jadłospis, tu w znaczeniu: spis opłat za komorne), 
pucer (dosłownie: czyściciel, tu w znaczeniu: ordynans), 
lejtnant (porucznik), financwach (strażnik urzędu celnego) 
czy szparkasa (kasa oszczędności). Znane czeskie uzdrowis
ko Karlove Vary nazywane jest Karlsbad. Zbyszko porów
nuje złośliwie Juliasiewiczową do „kamienicy wymalowanej 
na przyjazd cesarza". Juliasiewiczowa jest pania radczynią, 
to znaczy żoną radcy - był to tytuł częsty w ówczesnym 
galicyjskim i austriackim świecie urzędniczym ( ... ). 

Równie wiele realiów i form językowych wskazuje 
na to, że „Moralność pani Dulskiej" rozgrywa się w okresie 
Młodej Polski, w okresie, kiedy przeszła już przez Galicję 
fala mody na cyganerię i na artystyczne kawiarnie, kiedy 
moda na „modernę" zaczęła już przenikać do środowiska 
mieszczańskiego. Zbyszko w scenie „buntu" przeciwko 
panującej w rodzinnym domu kołtuńskiej atmosferze po
sługuje się pojęciami i terminami zaczerpniętymi z młodo
polskiej kawiarni. Nie zapominajmy zresztą, że samo 
określenie „kołtun" na oznaczenie tępego, wstecznego, nie 
rozumiejącego sztuki mieszczucha, wprowadzone przez 
Zapolską do podtytułu „Moralności pani Dulskiej", zo
stało upowszechnione na przełomie ubiegłego i bieżącego 
stulecia w wystąpieniach propagatorów Młodej Polski 

W rodzinie Dulskich mówi się o lumpkach, knaj
pach, lampartach (tych, którzy się „lampartują", to znaczy 
hulają) i kokocicach, o „szansach" (to znaczy szansonist
kach, śpiewaczkach kabaretowych) i „tinglach" (rodzaj 
kabaretu). Juliasiewiczowa posiada w mieszkaniu modne 
wówczas secesyjne meble, szczytem wyuzdania w oczach 
mieszczańskich matron jest oparty na murzyńskim rytmie 
amerykański taniec cake-walk. Dla Dulskiej rzeczą najok
ropniejszą jest możliwość przystąpienia syna do socjalis
tów, którzy nie mają „Boga w sercu" ( ... ). 

Hesia zwraca się do siostry, ażeby ją uczesała na 
„dziewczę z czarną kosą, spod wiejskiej strzechy'', ( ... ) 
w czym nietrudno jest dopatrzeć się kpiny z ośmieszonego, 



m.in. przez Wyspiańskiego w „Weselu", karykaturalnego 
często młodopolskiego ludomaństwa. 

Po ulicach Lwowa obok ogumionych dorożek jeż
dżą tramwaje, a nawet już „automobile". Realiami z ów
czesnej epok.i są również odżywcza mączka dla niemowląt 
Nestle'a oraz używany przeciwko zaziębieniu plaster rigolo 
(właściwie rigollot). 

Bezpośrednim miejscem akcji we wszystkich trzech 
aktach „Moralności pani Dulskiej" jest ten sam salon 
w mieszkaniu tytułowej bohaterki. W sposób charakterys
tyczny dla dramatu naturalistycznego Zapolska zaraz we 
wstępnych didaskaliach w rzeczowy sposób poinformowała 
o umeblowaniu i urządzeniu tego wnętrza ( ... ). Zadaniem 
tych informacji było zwrócenie zaraz na początku uwagi 
zarówno na stopień zamożności, jak i na wątpliwy gust 
artystyczny właścicieli tego salonu ( ... ). 

Poza samym mieszkaniem w wydarzeniach ukaza
nych w „Moralności pani Dulskiej" bierze udział również 
i reszta kamienicy. Okno salonu wychodzi na „dziedziniec'', 
na którym „stróż" pomimo deszczu zostawił nową miotłę. 
Przez okno dochodzą odgłosy „nieprzepisowo" trzepanych 
przez lokatorów dywanów, co wywołuje natychmiastową 
reakcję ze strony pani Dulskiej. 

Ponadto w „Moralności pani Dulskiej" jest obecne 
i samo miasto. Dowiadujemy się, że kamienica Dulsk.ich 
stoi przy ulicy, po której jeżdżą tramwaje, ( .. . ) o tramwaju 
jest zresztą mowa jeszcze raz w związku ze scysją z kon
duktorem na temat wieku Hesi ( ... ). Po ulicy tej jeżdżą 
również „gumy, tzn. eleganckie dorożki na ogumionych 
kołach i automobile'', którymi przybywają klienci miesz
kającej na pierwszym piętrze „kokocicy". Panowie Dulscy 
chodzą do biura, a potem do kawiarni (Zbyszko do „nocnej 
kawiarni"!), panny Dulsk.ie uczęszczają na pensję, pani 
Dulska prowadzi córki na lekcje tańca. Pan Dulsk.i ma 
przykazane przez lekarza odbywanie w celach zdrowot
nych spacerów na Wysoki Zamek, wzgórze będące popu
larnym miejscem spacerów mieszkańców Lwowa. Do Wy
sokiego Zamku idzie się koło ulicy Teatyńskiej, celem 
dalszych spacerów jest wzgórze Kaiserwald ( ... ). Dulska 
obawia się, że w wypadku ujawnienia w jej rodzinie 
„skandalu'', będzie musiała sprzedać dom i przenieść się do 
podlwowsk.iej miejscowości Brzuchowice albo odległej 
dzielnicy Zamarstynów. Poza tymi nazwami topograficz
nymi lwowska lokalizacja „Moralności pani Dulskiej" 

została jeszcze zaznaczona niektórymi cechami językowymi 
wypowiadających się postaci, np. charakterystycznym dla 
lwowskiego dialektu rozpoczynaniem zdań od „ta". „Ta to 
jest tchórzostwo". „Ta żeby chciał, to przed nim kariera". 
„Ta co panienka mówi". „Hanka .. . ta nie krzycz". „Ta 
chodźcie, matko chrzestna, ta co się kłaniacie" ( ... ). 

R. Taborski, dz. cyt. 

Kompozycja 

Kompozycja dramatu oparta jest na dwu konsek
wentnie realizowanych zasadach. Jedna z nich to logika 
psychologicznych reakcji bohaterów, druga - to logika 
scenicznych sytuacji. 

Zapolska przestrzega ścisłego związku i wzajemnej 
zależności między prawdą reakcji psychicznych i natural
nością sytuacji scenicznych. Dramat naturalistyczny wyeli
minował całkowicie typ charakterystyk.i bezpośredniej. To
też jedynym środkiem charakterystyk.i bohaterów staje się 
dla Zapolskiej sytuacja sceniczna. 

Główną ambicją dramaturga jest taka konstrukcja 
dzieła, w której pierwszoplanową rolę grają nie wydarzenia 
(akcja), ale analiza właściwości psychologicznych osób 
działających. Wydarzenia zostają całkowicie podporząd
kowane potrzebom charakterystyki postaci. Tak pojęta 
konstrukcja dramatu narzuca autorce konieczność wyjąt
kowo oszczędnego gospodarowania materiałem. Zaintere
sowanie widza musi zostać skierowne ku obserwacji proce
sów psychologicznych. 

Szczególnych trudności przysparza konstrukcja eks
pozycji dramatu. Autorka musiała posłużyć się tu tak.im 
doborem sytuacji scenicznych, które przyniosą widzowi od 
razu pełną wiedzę o bohaterach, nie naruszając równocześ
nie wiarygodności, naturalności sytuacji. 

Akt I dramatu spełnia to zadanie w sposób mis
trzowski. Jesteśmy świadkami wydarzeń mających miejsce 
rano w mieszkaniu właścicielki kamienicy i pani domu. 
Wszystkie czynności pani Dulskiej są więc uzasadnione 
normalnym biegiem wypadków związanych z początkiem 
dnia. Rozmowa z Lokatorką tłumaczy się faktem, że 
Dulska jest właścicielką kamienicy i wypowiedziała Loka
torce mieszkanie. Przybycie Juliasiewiczowej o tak wczes
nej porze uzasadnione jest pokrewieństwem między tymi 
paniami; Juliasiewiczowa ma na dodatek interes do Dul-



skiej - chce wynająć mieszkanie. Spóźniony powrót Zby
szka do domu jest logicznym pretekstem do wyrzutów, 
które mu robi matka. Wczesna pora, chłód panujący 
w domu tłumaczy, dlaczego panny Dulskie gromadzą się 
przy ciepłym piecu i prowadzą intymne rozmowy. 

Akt pierwszy zarysowuje także przygnębiający ob
raz wegetacji przeciętnej mieszczańskiej rodziny. Jest to 
obraz przygnębiający nie tylko ze względu na poziom 
moralny głowy domu, pani Dulskiej. Przeraża on wąsko
ścią horyzontów myślowych, rodzajem potrzeb i ambicji. 
Rodzina Dulskich żyje jedynie w kręgu spraw związanych 
z problemem utrzymania stabilizacji materialnej. Felicjan 
chodzi do biura, by regularnie „fasować" pensję, pani 
Dulska martwi się, że Zbyszko zaniedbuje pracę, co może 
spowodować jej utratę. 

Naturalna także jest sytuacja, z której korzysta 
Hanka, aby poskarżyć się Dulskiej na „panicza". Spóź
niony powrót Zbyszka do domu w połączeniu ze świeżymi 
zwierzeniami Hanki, interwencjami Juliasiewiczowej, która 
radzi Dulskiej, aby Hankę zwolnić, wszystko to w sposób 
dostatecznie naturalny uzasadnia jej reakcję. Dla zdrowia 
Zbyszka i aby siedział w domu, będzie patrzyła przez palce 
na jego romans z Hanką. Moralny sens takiego stanowiska 
i ewentualne skutki takiej zasady nieinterweniowania w tej 
chwili nie interesują matki Zbyszka ( ... ). 

Warto tu sobie uświadomić, że w dramacie jesteśmy 
świadkami niewielu wydarzeń typu tradycyjnego „dziania 
się", tradycyjnej akcji. Intryga nie jest skomplikowana, da 
się streścić w jednym zdaniu: panicz uwodzi służącą przy 
aprobującym milczeniu matki, potem zaś udaje, że chce 
dziewczynie zadośćuczynić, w gruncie rzeczy zaś rad by się 
z afery wycofać. To, co w dramacie frapuje, nie wiąże się 
zatem ze sprawą nagłych i nieoczekiwanych zwrotów 
w wydarzeniach, bo nie one stanowią punkt ciężkości 
konstrukcji „Moralności pani Dulskiej". To, co frapuje 
i przyciąga, to raczej skutki tych wydarzeń w psychice 
bohaterów, to ich reakcje psychiczne. Interesują nas nie 
tyle nowe sytuacje, ile to, jak wobec tych nowych sytuacji 
zachowają się główni bohaterowie dramatu. Zachowają się, 
to znaczy - jaką przyjmą postawę moralną, nie tyle zaś 
- jak czynnie zareagują. Inaczej mówiąc, punkt ciężkości 
w konstrukcji sztuki Zapolskiej spoczywa na analizie 
psychiki i etycznych reakcji bohaterów. Wydarzenia stano
wią jedynie czynnik wyzwalający reakcje psychiczne i ety-

czne, nie są zaś samodzielnym, a tym bardziej głównym 
elementem konstrukcyjnym sztuki ( ... ). 

Tomasz Weiss, Wstęp do „Moralności pa
ni Dulskiej", Wrocław- Warszawa-Kraków 
1986, seria Biblioteka Narodowa. 

KRYTYCY O „MORALNOSCI ... " 

Nie będę się ( ... ) kusił o nową definicję „dulszczyz
ny'', tego - jakby powiedział technik - „ubocznego 
produktu" demokracji. Antypody wszelkiego wdzięku, „tan
deta" życia wyniesiona do wyżyn dogmatu, tępota i cias
ność horyzontów, małostkowa drapieżność - to cechy tej 
pani Dulskiej, która w swoim barwnym szlafroku rozkłada 
się niby potworny muchomor na „secesyjnej" kanapie, pod 
oleodrukiem przedstawiającym zapewne Jezioro Czterech 
Kantonów i kapliczkę Tella. Rzadko się zdarza spotkać typ 
nakreślony z tak soczystą nienawiścią. Tak potrafi „u
rządzić" tylko kobieta kobietę. Są w niej rysy Harpagona 
(to „używane rigolo"!), ale przy Dulskiej Harpagon jest 
w swej monomanii niemalże poetą - u Dulskiej każdą 
przywarę matuje i spoczwarza tłumik mierności. Płaskość 
ta, z okrucieństwem przez Zapolską wyzyskana, sprawia, iż 
nawet przymioty pani Dulskiej stają się obrzydliwe; nie 
poczytujemy jej za żadną zasługę tego, iż jest pracowita, 
skrzętna, dobra (mimo wszystko) matka .. . Zapolska umia
ła ją dosięgnąć nawet w samym macierzyństwie. 

Trzeba przyznać - co zresztą wielokrotnie uczynio
no - że ta strona „Pani Dulskiej", ona sama, jej środowis
ko, mąż, dzieci, to wszystko oddane jest z pomysłowością 
rysów, poczuciem sceny, lapidarnością powiedzeń na miarę 
najtęższych pisarzy scenicznych. Tak przenikliwa obserwa
cja połączona z żywiołową siłą komizmu działa już sama 
przez się dydaktycznie. Autorka podsuwa swoim młodszym 
i starszym słuchaczkom nielitościwe zwierciadło, zdając się 
mówić: „Strzeżcie się! To wy: takie jesteście dziś albo 
będziecie jutro". I niejedna zadrży może w duszy, i wróciw
szy z teatru przez kilka dni będzie się starała trzymać 
w sobie na wodzy element „dulszczyzny" .. . Niejedna Hanka 
i niejeden Felicjan zdziwią się otrzymując nazajutrz - jed
no mniej kuksańców, a drugie więcej cygar niż codziennie 
i nie będą wiedzieli, że zawdzięczają to Zapolskiej. 

Ale Zapolskiej to nie wystarcza. Jej namiętnością 



jest odkrywanie „ran społecznych" i kaznodziejstwa. Tytuł 
sztuki brzmi „Moralność pani Dulskiej". Zapolskiej 
zawsze przede wszystkim chodziło o moralność ... 

I o ile serdecznie się bawiłem celnością strzał, 
wypuszczonych w to monstrum apokaliptyczne, które 
w kraciastej spódnicy i przydeptanych pantoflach napełnia 
swym skrzekiem ognisko domowe, o tyle trudniej mi jest 
podążyć za autorką w te regiony. Już tragizowanie Zbysz
ka na temat klątwy swej „dulskości" zaniepokoiło mnie 
trochę. Miałem tu wrażenie, że autorka z pewną forsą płuc 
dmie w barchanową halkę mamy Dulskiej, zawieszoną 
jako żagiel u masztu, aby z ciasnej kołtuńskiej sadzawki 
wypłynąć na flukta „problemów społecznych". A już kiedy 
się wynurza na powierzchnię sprawa Hanki, staję się 
w duchu jeszcze oporniejszy. Każdy pamięta zapewne, o co 
chodzi: najpierw mama Dulska patrzy pobłażliwie na 
miłostki syna ze służącą w nadzie~ że go to zatrzyma 
w domu i odciągnie od birbantki; później, kiedy ten 
antydot grozi niepożądanym rezultatem, wypędza brutal
nie dziewczynę. Zbyszko na złość matce oświadcza w napa
dzie furii, że się z Hanką ożeni, ale po tym wybuchu 
słomianego ognia daje sobie to wyperswadować i przy 
pomocy kuzynki mama załatwia rzecz pieniędzmi. 

Przyznaję, iż zachowanie pani Dulskiej w tej spra
wie było ze wszech miar obrzydliwe, że nie zdradza ani 
jednego ludzkiego akcentu, ale weźmy sam nagi, ostateczny 
fakt, weźmy jakąkolwiek przeciętną matkę dorosłego syna 
na jej miejscu: czy nie tak samo postąpi sobie zamożna 
gospodyni wiejska wobec komornicy albo księżna (o ile je 
znam z powieści Mniszkówny) wobec swej lektorki? Cze
muż tedy „moralność pani Dulskiej", a nie „moralność pani 
Koguciny" albo „moralność księżnej pani"? Mam pewien 
skrupuł, że tutaj autorka obciążyła poszczególne konto 
pani Dulskiej pozycją ogólną; oszołomiwszy widza swą 
zręcznością sceniczną, uczyniła tak, jak robi płatniczy 
w nocnej kawiarni, gdy korzystając z nieuwagi „zawiane
go" gościa sumuje mu do rachunku datę miesiąca. 

Albowiem Zapolska, biorąc dla jaskrawego kontra
stu ten popularny efekt, dotknęła tematu wybiegającego 
poza horyzont „dulszczyzny" i wobec którego każda mama 
- dulska czy niedulska - stanie nieraz bezsilna. Co 
począć z młodością synów pomiędzy wiekiem dojrzałości 
a wiekiem małżeństwa? Społeczeństwo, czując swą bezrad
ność, nie chce słyszeć o tym problemie, zamyka oczy i uszy; 

w razie katastrofy łata rzecz - ot, tak mniej więcej jak pani 
Dulska, czasem trochę lepiej, czasem trochę gorzej. Ale czy 
w istocie nasza znachorka chorób społecznych uważa 
małżeństwo Zbyszków z Hankami za rozwiązanie kwestii? 
Dodajmy, iż autorka nie zrobiła nic, aby w nas obudzić 
sympatię do tej Hank~ czyniąc z niej raczej typ bardzo 
nieinteresującego dwunoga. 

Zastrzegam się, że nie ujmuję się tu za panią Dulską, 
ale ujmuję się za artystyczną spójnością tej komedii Takie 
„zeskamotowanie" problemu zawsze się mści, toteż z koń
cem drugiego aktu zainteresowanie nasze słabnie: w pani 
Dulskiej zaczynamy widzieć przeciętną skłopotaną matkę, 
przebieg zaś akcji staje się niecierpliwiący i przykry. Na 
zabawę za smutne, na powagę za płytkie ( ... ). 

8 XI 1920 r. 

Tadeusz Boy-Żeleński, Pisma, Warszawa 
1963, t. XIX - Flirt z Melpomeną. 

* 
Zawsze przejmowały mnie grozą otwarte okna par

terowe. Latem przechodząc ulicami miasta trudno oprzeć 
się sugestii tych otwartych smutnych oczu kamienic. Z cie
mnego wnętrza jadalni czy saloniku przez zżółkłe ażurowe 
firanki bije ciężki zaduch ponurej, mieszczańskiej egzysten
cji. W każdej kamienicy są takie mieszkania-trumny, gdzie 
ludzie żyją w ciasnocie ścian i myśli, w smrodzie garnków 
i kwasach wzajemnych kłótni. Żyć i umrzeć w takim 
mieszkaniu, w sypialni, w łóżku nakrytym kapą, nie, to nie 
dla mnie ( ... ). 

Przypadek sprawił, iż nie widziałem nigdy dotąd na 
scenie wspaniałej sztuki Gabrieli Zapolskiej. O „Pani 
Dulskiej" słyszałem to i owo, czytałem ją kiedyś pobieżnie 
i miałem dość niejasne pojęcie o tym arcydziele komedio
wym. Rzadko kiedy entuzjazmuję się scenicznymi utwora
~ rodzimego pochodzenia, ale przyznać teraz muszę, iż 
Jestem tą komedią zachwycony. Zapolska podnosi pożółkłe 
firanki parterowego mieszkania i pokazuje groźne, upiorne 
wnętrze. Nie tylko działa na nas świetnie odczutą atmo
sferą, lecz przedstawia z logiką, z niezwykłą wnikliwością 
psychologiczną i wysoce artystycznym umiarem środków 
konflikty i moralność tego zoologicznego podgatunku 
pasoż~ów społecznych. Groźna, władcza samica, smutny, 
wyłysiały samiec, młody szczeniak i małe sparszywiałe 



p9tomostwo nie tylko śmieszy nas, ale ~ przeraża. P~trząc 
na klatkę sceny z najwyższym smut~em,_ wsp~mma°:1~ 
biedne małpy, które spaliły się w drewruaneJ ~agtst~ackl~J 
budzie. To palić, to niszczyć i zalewać ~aftą!_ Nie ~oci~szaJ
my się, że Dulscy wymarli, nie . pocies.~aJmy się, ze . to 
komedia historyczna - Dulska Jest dzis taka sam~ J_ak 
wczoraj, a z mieszkań od front~ ~y . ofic~!1· ~- pięcio
pokojowych lokali naszych kamieruc i _ dzlS biJe. swąd 
dolskiej moralności i niewąskim pasemkiem przenika d_o 
atmosfery, którą oddycha miasto. Patrząc ~a tę komedi~ 
doznaje się pewnego uczucia satysfakcji, że Jednak w l_lo~J~ 
była rewolucja, że dzisiejsza Duls~a już tros~ę lękliwiej 
patrzy na kuchtę, a kuchta (też dran), ostr_ząc noz r:z~ ~a.s~k? 
myśli sobie o pani, panu i paniczu. ~?~e} z ~y~, ze JeshJuz 
zarżnie Dulską, to po to, aby zając JeJ mie}sce. . . 

Pani Dulska" - to wymarzony utwor agitacyjny. 
Dulscy"nie pracują, śmierd~ą gdzieś _w j~ki~hś _urzęd~ch, 
a żyją z kamienicy. Dulska ruby to robi cos, ruby Jest zaJę~a! 
zalatana, wstaje o świcie, wiecznie się krząta! a~e to JeJ 
własna osobista przyjemność sportowa, a utrapierue całego 
domu. To sadysta przy władzy. Ten groźny ~absz~l, cer?~r 
cuchnącego domowego ogniska, jest wrogtem rue mrueJ: 
szym od lasecznika tyfusu. Dzięki doskonałej wnikliwości 
i obserwacji Zapolskiej bakcyl ten został odkryty - a to 
już wiele. Obawa „d?lszczyzny". musi ~~ć sw~ zba~ienne 
skutki. Nie waham się w pewnej kategoru porownac pracę 
Zapolskiej z dziełem Beaumarchais czy z dziełami Molier~. 

Artystyczne środki Zapolskiej stoją na wyżynie _rue 
mniejszej. Pomysłowość sytuacyj, ekonomia !Y~Ó~, zwięz
ła, logiczna budowa nie pozwala na wy~uruęcie zadnych 
zastrzeżeń. Niewątpliwie jedynym dodatrum typem w tym 
groźnym środowisku jest służąca. Zapolska z umiarem 
dobrego artysty nie roztkliwia się nad skrzywdzonym 
niebożątkiem. Dziewczyna ze wsi ma drapieżność i in
teresowność chłopską, ale nie ma perfidii i fałszu. Ma nawet 
pewną „grandezzę" rasową: wspaniałomyślność,_ gdyż chce 
przecież odejść bez wynagrodzenia - ulega dopiero namo
wom matki chrzestnej. Drugim typem jaśniejszym jest 
Mela. Tkliwość i wrażliwość anemicznej dziewczynki wy
wodzi się z jej słabości fizycznej. Jest w tym postawieniu 
sprawy wiele prawdy życiowej ( ... ). 

15 I 1928 r. 
Antoni Słonimski, Gwałt na Melpomenie, War
szawa 1959, t. I. 

* 
Mamy w naszej literaturze dramatycznej wspanial

sze dzieła i wyższe gatunkowo zjawiska, ale nie ma chyba 
tak świetnej sztuki jak „Moralność pani Dulskiej". Teatr3!: 
ność tego utworu jest wręcz wyjątk_owa. Os~czędnosc 
i precyzja dialogu, trafność -~ława, i:rustrzow~ki rysunek 
postaci i zwarty przebieg akCJi - to Jeszr:ze _rue wszy,stko. 
Sztuka Zapolskiej sięgnęła po laur naJwyzszy. Głowna 
postać tragikomedii weszła w życie, ~~ała si~ sło~em 
żywego języka. Ta niezwykła teatralnos~ szt_uki zaw~era 
w sobie pewne niebezpieczeństwa. Wszelkie proby odmien
nej interpretacji reżyserskiej mogą w~r:ządzić krzywd_ę, 
mogą zaciemnić obraz s~~c~y. Z dru.~e~ stro~y w gran~u 
„Dulskiej" potworzyły się JUZ banalnosct i płyclZlly, z kto
rych należy się wyzwolić ( ... ). 

7 X 1934 r. 
A. Słonimski, j .w., t. II. 

ZAPOLSKA WE WROCLA W1U 

„Moralność panu Dulskiej" wystawiana na n_aszej 
scenie jest trzecią powojenną realizacją tej sztuki we 
Wrocławiu. Dwie poprzednie przedsiębrał Teatr Polski. Na 
scenie kameralnej zagrano przedstawienie w reżyserii ze
społowej (prem. 10 VI 1951 r.), a na Dużej Scenie „Moral
ność ... " zrealizował Artur Młodnicki (prem. 15 X 1960 r.). 

Inne sceniczne dzieła Zapolskiej zaprezentował rów
nież Teatr Polski. Były to: ,,Ich czworo" (reż. Wanda 
Laskowska, prem. 17 XII 1953 r.), „Żabusia" (reż. Dobies
ław Damięcki, prem. 28 VI 1947 r.), „Panna Maliczewska" 
(reż. Maria Leonia J abłonkówna, prem. 6 XI 1946 r.; reż. 
Józef Gruda, prem. 19 VII 1955 r.), „Skiz" (reż. Artur 
Młodnicki, prem. 7 VI 1956 r.; reż. Ewa Bułhak, prem. 17 
VI 1978 r.). 
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