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GABRIELA ZAPOLSKA 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
Tragikomedia kołtuńka w 3-ch aktach 

Pani Dulska 

Pan Dulski 

Zbyszek Dulski 

Hesia 
Dulskie • 

Mela 

OSOBY: 

Halina Starska 

Zygmunt Milski 

Krystyn Wójcik 

J Krystyna Wodnicka 
l Maria Karchowska 

{ 
Maria Karchowska 
Krystyna Wodnicka 

Juliasiewiczowa z Dulskich 

Lokatorka . 

Hanna Małkowska 

Klementyna Pytlarczy k 

Maria Łomżanka 

Helena Massówna 

Hanka 

Tadrachow·a 

Rzecz dzieje się we Lwowie w 1907 r. 

Reżyseria: Kier. literacki Dekoracje: 
Stefan Drewicz Jerzy Jędrzejewicz Marian Gostyński 

Kostiumy wykonano w pracowni teatralnej pod kierowni
ctwem Jadwigi Jamróz. 

GABRIELA ZAPOLSKA 

Dzieła Gabrieli Zapolskiej zaliczamy już dziś do klasyki. 
Stanowią one w dziejach naszej literatury pozycję wyjątkowo 
cenną, zarówno pod względem artystycznym jak i społeczno
wyc how_awczym. 

Gabriela Zapolska (właściwe nazwisko: Korwin-Piotrowska, 
1-o voto Śnieżko, 2- o voto Janowska) urodziła się w r. 1860 
zmarła w r. 1921. 

W ciągu całego swego pracowitego życia rozwijała wszech
stronną działalność artystyczną i społeczną. Była powieścio
pisarką i nowelistką, recenzentką teatralną i aktorką. Przez 
pewien czas prowadziła w Krakowie s,.kołę dramatyczną. 

Pracowała też w dziennikarstwie. Największym jednak bla
skiem zajaśniał jej talent w dziedzinie twórczości dramatycz· 
nej. Ogólny dorobek literac·ki Zapolskiej obejmuje przeszło 

70 pozycji, w tym 25 sztuk teatralnych. Znaczna część jej 
utworów była tłumaczona na języki obce: rosyjski, bułgarski, 
czeski i niemiecki. Zapolska była pisarką o dużym z~cięciu 
Rpołeczlłym, o światopoglądzie głęboko demokratycznym i po• 
stępowym. Miała przy tym olbrzymi zasób odwagi cywi\nej, 
swoje przekonanifl wyrażała w sposób szczery i bezpośrednit 
nie licząc się z opinią sfer mieszcuińskirt-, które w owych 
czasach zajmowały pozycję dominującą w życiu gospodar
czym i kulturalnym. Zapolska była entuzjastyczną głosicielką 
kultu pracy, w jednym ze swych utworów wyraziła się tak: 
,,pracować każdy człowiek musi, mówię człowiek, bo ci któ
rzy nie pracują dla mnie nie istnieją". Z pośród wielu proble
mów poruszanych przez Zapolską dwa się szczególnie wysu• 
wają na czoło, stanowią jakby oś kierunkową .iej pisarstwa. 
Jeden z nich to problem emancypacji kobiety, więcej nawet: 
problem uczłowieczania kobiety, która w zatęchłym światku 
mieszczańskim, została niejako po za oawiasem życia. Drugi 
to problem walki z moralnością i obyczajowością mieszczań
ską, z tym najpotworniejszym przejawem pseudo kultury 
mieszczańskiej. który bywa określany mianem kołtuństwa. 
Zapolska zarówno w swych utworach prozaiczny ab, jak i sztu-



kach teatralnych poka-tafa chyba wszystkie odmiany męskie 
i kobiece tego typu kołtuna, który był wyt\\'orem ówczesnej 
rzeczywistości społecinej, z namiętną pasją zwracała się 

przeciwko tym okazom ludzkim, piętnując ich kulturowe 
szkodnictwo. 

Zapolska praćując przez długie lata w teatrze i dla teatru, 
będąc jedną ze zpakomitszych aktorek swego czasu, dosko
nale poznała wszelkie arkana sztuki teatralnej. 

Nic też dziwńego, że jej utwo~y dramatyczne są prawdzi
wy,mi i c;loskonałymi wzorami tej trudnej dziedziny pisarstwa. 
Jak to słusznie podkreślała niejednokrot11ie rodzima i zagra
niczna (zwłaszcza rosyjska) krytyka teatralna, Zapolska pa
trzyła na życie cl rampy scenicznęj. Miała ogromną łatwość 
tworżenia wizj.i teatralnych. Dlatega też jej utwory scenicz
ne przemawiają. do widza tak m·ocno i przekonywająco. 

Obok takich; o nie przemijającej wartości dzieł, jak: ,,Pan
na Maliczewska", ,,Ich czworo", ,,Kobieta bez skazy", ,,Ża
busia" i w. inn. - jedną z najwybitniejszych pozycji teatru 
Zapolskiej stanowi „Moralność Pani Dulskiej". 

Krytyka mieszczaństwa znalazła w tej sztuce, będącej arcy
dziełem stylu i kompozycji, wyraz najostrzejszy bodaj ze 
wszystkich utworów Zapolskiej. Realistyczny talent autorki 
w połączeniu z jej pas.ją satyryczną stworzył tu prawdziwy, 
a zarazem wysoce artystyczny dokument epoki, która już 
bezpowrotni~ minęła, której jednak posiew moralny nie zo
stał jeszcze całkowicie wypleniony ze ~wiadomości ludzkiej. 
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