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W pierwszym ćwierćwieczu naszego stulecia określała du I
szczy z n ę krytyka literacka jako ciasność horyzontów myślowych, 
małostkową drapieżność i płaskość, ,,tandetę życia wyniesioną do wy
żyn dogmatu". Takie też mniej więcej pojęcia podkładała pod to sło
wo - od dawna dbiego~e - burżuazja, która zrodziła samo zjawisko. 

Dziś, kiedy teatr otworzył podwoje dla nowego widza, skrót 
ten myślowo-językowy wymaga precyzyjnego komentarza od strony 
społecznego znaczenia grupy cech nim objętych. Należy więc zazna
czyć, że dulszczyzna polega przede wszystkim na stosowaniu, utrwa
laniu i propago~aniu specyficznej namiastki moralności, wyproduko
wanej przez klasę, której nie stać na nienaganną przykładną moralność, 
do jakiej obowiązywało ją uprzywilejowane położenie w społeczeń~ 
stwie. Inaczej mówiąc kodeks moralny Dulskich jest to pseudomoral
ność złożona z zasad konwencjonalnych, służących do osłaniania przed 
,,publiką" wszelakich bezeceństw i nieprawości. Cynizm obok f aryzeu
szostwa, a zwłaszcza obłuda - charakteryzuje niezmiennie kolporte
rów tych swoistych haseł i f5rzykazań: ,,Moja pani, na to mamy cztery 
ściany i sufit, ał>y brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie 
wiedział". A więc lokatorce, która truła się z powodu zdrady męża, 
wymówi pani Dulska mieszkanie, ponieważ „w porządnych kamieni
cach wypadki się nie trafiają". Wynajmuje zarazem apartament „ko
kocicy", żyjącej z tzw. ,,własnych funduszów", ale jej się, broń Boże, 

nie kłania i pieniędzmi za czynsz ... płaci podatki. Mama Dulska patrzy 
przez pa'lce na figlowanie synalk-a ze służącą, bo to „lep_iej_ pod swoim 
dachem niż pod cudzym'.', a dla obcych oczu s}rqi się owa matrona 



w płaszczyk teoretyczny utkany ze „złotych myśli" nagromadzonych 
od wieków przez „zacne i zasiedziałe" rodziny burżuazyjne: ,,Pamię
tać, skromność - skarb dziewczęcia!" ,,Kobieta powinna przejść przez 
ży,cie cicho i spokojnie", ,,Każdy samobójca µmsi ... stracić uczucie 
moralności i wiarę w obecność Boga ... Dobrze, że samobójców cho
wają psobno, niech się nie pckają pomiędzy poriądnych ludzi". Itd, itd. 
O Bogu i uczciwości mówi się w domach Dulskich bardzo dużo. 

Postacie ZapoJskiej są plastyczne, dobrze zróżnicowane. I otóż 
właśnie uka2anie dulszczyzny przez pryzmat różnych charakterów 
i temperamentów, z ich wadami i zaletami, uwydatnia znakomicie 
niszczący wpływ zjawiska na społeczeństwo: ten sam przecie kodeks 
moralny rządzi Juliasiewiczową, której się tylko zdaje, iż jest wy• 
zwalona, bo ma trochę politury po wierzchu, tak samo „zna granice", 
i „nigdy się nie zapomni" Hesia, nurtowana wcześnie niezdrową cie
kawością, te same „zasady" przejęły od Dulskich zależne_ od nich 
Tadrachowe. I Zbyszko też wreszcie, choć coś się w nim „tłucze", nie 
wydrze ze swej duszy kołtuna. Mówiono nieraz, że Zapolska zrobiła 
z Dulskiej wyraz pewnej epoki, pewnej sfery. Jednak poszczególne 
elementy dulszczyzny mogą wykraczać poza ramy epoki i sfery, która 
ją wyhodowała, 1}0nieważ burżuazja zbyt długo uzurpowała „rzą<4 

dusz", by proces radykalnego wykorzenienia jej „przykazań moral
nych" mógł się dokonać w bardzo krótkim ctasie. Pamiętajmy, że 

kołtuneria jest naturalnym sprzymierzeńcem wstecznictwa. Dlatego 
też rola demaskatorska takich sztuk jak Moralność pani Dulskiej nie 
będzie skończona dopóty, dopóki ludzkość nie zlikwiduje wszystkich 
ognisk zgnilizny moralnej. 

Utarł się u nas zwyczaj rozprawiania o Zapolskiej jako o przedsta
wicielce polskiego naturalizmu. Byłoby to podejście niesłuszne, o ile 
idzie o najcelniejsze jej dzieła, tworzone z pasją oskarżycielską. 

,,Wstyd powiedzieć - pisał w jednej z recenzji Boy, - ale, ze wszyst
kich naszych współczesnycn komediopisarzy, ta baba ma może naj
bardźiej męski chwyt; ... najdalej posuniętą ekonomię scenicz
nego wyrazu i gestu. Od początku do końca każde słowo jest potrzebne, 
każde jest na swoim miejscu, każde n ie si e" ... Skoro tak - a tak 
jest niewątpliwie - nie może być tu mowy o naturalizmie, który się 
posługuje „fotograficznym" odtworzeniem wycinków .życia jako formą 

artystyczną, podczas gdy życie powinno dostarczać artyście jedynie 
matffiału. ,,Fakt - powiedział Gorki -· nie jest jeszcze całą prawdą, 
jest on tylko surowcem, z którego trzeba wytopić, wydobyć rzeczywistą 
prawdę sztuki. Nie należy gotować kury razem z pierzem", nie należy 
mylić przypadkowych i nieistotnych zjawisk z zasadniczymi i typo
wymi. Otóż Zapolska potrafi jak nikt „wyskubywać nieistotne opierze
nie faktu". Posiada ona w wysokim stopniu rozwiniętą umiejętność 
wnikliwego uogólnienia, typizacji rzeczywistpści. W Moralności pani 
Dulskiej widzimy właśnie taką wzorową selekcję szczegółów i słusznie 
wysuwają najwybitniejsi nasi krytycy na czoło zalet talentu Za-polskiej
dramatopisarki niezwykłą lapidarność powiedzeń, zdolność do syntezy, 
do konstrukcji, do zagęszczenia. Są to cechy warsztatowe obce natu
ralizmowi, jak obce mu są zadania demaskatorskie. Jest przeto rzeczą 
jasną, że Moralność pani Dulskiej, gdzie „przenikliwość obserwacji, 
połączona z żywiołową siłą komizmu, działa sama już przez się dy
<laktycznie, reprezentuje godnie kierunek noszący miai;io r e a 1 i z ·m u 
k r y t y c z n e g o. 

Na spuściznę literacką Gabrieli Zapolskiej (1860-1921) złożyły 

się obok sztuk również powieści: Kaśka Kariatyda, Przedpiekle, Wo
dzirej, Sezonowa miłość, Z pamiętników młodej mężatki, O czym się 
nie mówi, Kobieta bez skazy i in. Ale głównym żywiołem pisarki jest 
teatr. Stwierdzono kiedyś, iż na całej przestrzeni znanej nam cywili
zacji talent Zapolskiej był jedynym w teatrze talentem kobiecym wiel
kiej miary. Swoje wrodzone, intuicyjne wyczucie sceny pogłębiła Ga
briela Zapolska jako aktorka, recenzentka teatralna i kierowniczka 
szkoły dramatycznej. Kilkuletnia praca ( 1890-95) w paryskim 
Theatre Liore Antoine'a dopomogła jej w zerwaniu z konwenansem 
:icenicznym. 

Okresem największego nasilenia twórczości dramatycznej Zapol
-skiej były lata 1907-1912. Powstają wówczas m. in. najbardziej doj
rzałe jej sztuki -- właśnie Moralnośc pani Dulskiej, Ich czworo, Panna 
Malicze~ska, które, razem z labusią, stały się .trwałymi pozycjami 
polskiego repertuaru. ,,Walczyłam i walczę zawsze z fałszywą moral
nością, z obłudą zgniłą i szkodliwą", - pisała o sobie Zapolska. Nie 
można jej nazwać pisarką społeczną w dzisiejszym słowa znaczeniu, 
atakowała bo~iem, jak trafnie określono, s chorzenia ustroju 
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k a p i t a I i s t y c z n e g o, a nie jego zasadnicze wewnętrzne 

sprzeczności. Wysfarczyło przede i to, by spadał na nią nieustannie 
stek wyzwisk i oszczerstw w prasie feakcyjnej. A jednak przez parę 
dziesiątków lat żaden autor dramatyczny nie święcił na naszych sce
nach takich triumfów jak Gabriela Zapolska. Olbrzymi jej talent toro 
wał drogę w świat prawdzie o burżuazyjnej pseudomoralności. 

Maria Bechczyc-Rudnicka 
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