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Gab.riela Zapolska 

GABRIELA ZAPOLSKA 

Gabriela Zapolska zaczyna pisać w roku 1883 - drukuje wtedy 
w Kurierze Krakowskim swą pierwszą nowelę. Dla oceny i zrozu
mienia jej czterdziestoletniej prawie twórczości (Zapolska zmarła 
w r. 1911) nie jest to data obojętna. 

W drugiej połowie XIX w. rozpoczął się na ziemiach polskich, szcze
gólnie. w tak zwanym Królestwie Polskim, czyli na terenach należą
cych wówczas do imperium rosyjskiego, szybki rozwój nowoczesnego 
przemysłu kapitalistycznego. W latach 70-tych uprzemysłowienie Kró
lestwa było już daleko posunięte. Równolegle do rozwoju przemysłu 
rosła liczebnie klasa robotnicza, wyzyskiwana bezlitośnie - dość 
wskazać na takie fakty, jak: kilkunastogodzinny dzień roboczy, praca 
nieletnich w fabrykach, niższe stawki płacy dla kobiet, brak praw 
ochrony pracy, zupełna bezbronność pracujących wobec samowoli fa
brykanta itp., itp. Żywiołowy rozwój przemysłu kapitalistycznego 
spowodował daleko idące przemiany w życiu społecznym i kulturalnym 
ówczesnych ziem polskich. Hasła zbrojnej walki o wyzwolenie społecz
ne i polityczne narodu, głoszone przez wielkich poetów i działaczy 
romantycznego demokratyzmu rewolucyjnego, Mickiewicza, Słowackie
go, Dembowskiego, zastąpiono hasłami „pracy organicznej", ,,pracy od 
podstaw" nad gospodarczym wzmocnieniem kraju; był to program 
pozytywistyczny, głoszący konieczność wzbogacenia gospodarczego na
rodu, upowszechnienia oświaty, demokratyzacji na pół feudalnych 
stosunków w Polsce. Program ten, rozwijany po upadku powstania 
styczniowego 1863 r., był w swych początkach postępowy - pomagał 
w walce z przeżytkami szlachecko-feudalnymi, dostrzegał krzywdę mas 
ludowych miasta i wsi, żądał poprawy stosunków społecznych. W li
teraturze tendencje te objawiły się w twórczości wybitnych pisarzy 
ówczesnych: Prusa, Orzeszkowej, w początkowym okresie twórczości 
Sienkiewicza, Swiętochowskiego i innych - protestował przeciw obja
wom ucisku, nie atakował jednak nigdy przyczyn zła - przeciwnie, 
mieszczańscy pisarze-pozytywiści, chwalcy kapitalizacji i „bogacenia 
się Polski poprzez bogacenie się jednostek" rychło stali się obrońcami 
kapitalistycznego systemu wyzysku - stało się to wtedy, gdy niezor
eanizowane, żywiołowe odruchy protestu zaczęły się przeradzać w re
wolucyjny, kierowany przez marksistowską teori~ ruch robotniczy. 
Nastąpiło to w 80-tych latach ubiegłego stulecia. Burżuazja i jej 
literaccy przedstawiciele zlękli się widma rewolucji społecznej, zlękli 
się możliwości sojuszu wyzyskiwanego przez kapitalistę robotnika War
szawy, Łodzi, Sosnowca, Żyrardowa, CzęsYlchowy, z wyzyskiwanym 
przez szlacheckiego obszarnika chłopem. W zasadniczo postępowym 
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dotychczas nurcie literatury pozytywistycznej coraz wyraźniej możemy 
obserwować ucieczkę od tematyki społecznej, przesłanie wymowy 
faktów społecznych pseudopatriotyzmem, p'rzesuwanie rozwiązań kon
kretnych zagadnień społeczno-narodowych w dziedzinę psychologii -
często zaś ta ucieczka zmieniała się wprost w obronę panującego 
obszarniczo-kapitalistycznego systemu wyzysku. 
Początek twórczości Zapolskiej przypada właśnie na okres załamania 

się postępowej linii literatury mieszczańskiej. Cała jej długa działal
ność jako powieściopisarki i dramatopisarki (imponująca ilościowo: 
Zapolska napisała około 30 powieści i ponad 20 utworów scenicznych) 
rozwija się w okresie narastania sprzeczności ustroju kapitalistycznego, 
w okresie przeradzania się kapitalizmu w Europie, a także na ziemiach 
polskich, w ostatnie stadium - w imperializm. 

Imperializm wywarł swój rozkładowy wpływ nie tylko na ekonomię 
i politykę światową - prowadził również do gł~bokiego zwyrodnienia 
kultury i sztuki, prowadził do oderwania pisarza i artysty od życia, 
od najważniejszych problemów społecznych. Wmimy oibec::ruie, po lol
kudziesięciu latach gospodarki imperialistycznej na świecie, do czego 
prowadzi imperializm w dziedzinie kultury. Faszyzowanie się zachod
nio-europejskiej literatury, wychwalanie przez pisarzy zza oceanu 
,,amerykańskiego stylu życia", ,,naukowe" i psychologiczne usprawied
liwianie rasizmu, nienawiści do człowieka, wojny imperialistyczneJ, 
,,~eczulenie moralne" pisarzy na takie chociażby zjawiska, jak bez
litosny wyzysk kolonialny, pogarda dla tradycji narodowej - oto do 
czego doszła literatura mieszczańska. Nie brak naturalnie i głosów 
protestu - postępowi pisarze nawet wśród ciężkich, otępiających 
stosunków społeczno-kulturalnych impęrializmu walczą o prawo czło
wieka ·do pracy, pokoju i szczęścia. Stają się wtedy ideologicznymi 
przedstawicielami mas ludowych - śmiertelnego wroga imperializmu. 
Ludzkość może być dumna z nazwisk wielkich poetów Nazima Hik
meta i Pabla Nerudy, pisarzy tak bezkompromisowo walczących z im
perializmem, jak Howard Fast, czy Aragon. Kroczą oni ramię w ramię 
z walczącym proletariatem, są oni niestrudzonymi bojownikami o pokój 
i socjalizm. 

W Polsce, podobnie jak w innych kraja~, okres imperializmu był 
dla sztuki okresem coraz dalej idącego rozdźwięku między artystą 
i życiem. Pisarze mieszczańscy, którzy u nas w okresie przedimpe
rialistycznym, w czasie pozytywizmu, dostrzegali ważne zagadnienia 
społeczne i w swych utworach szukali na nie środków zaradczych, 
przestali być twórczymi krytykami ówczesnej rzeczywistości. Pisarze 
ci w różny sposób uciekali od realistycznego, zgodnego z prawdą obra
zu życia społecznego. Rzeczywistość społeczna imperializmu napełniała 
ich wstrętem, lecz jeszcze bardziej przerażała ich możliwość rewolucji 
społecznej. Pisarze mieszczańscy okresu hnperializmu nie rozumieli 
i nie mogli rozumieć historycznej roli proletariatu. 

.Tak w tym niesprzyjającym otoczeniu rozwijała się twórczość Zapol
skiej? Już pierwsze utwory (,,Małaszka" 1883, ,,Akwarele" 1885) ściąg„ 
nęły na autorkę wściekłe napaści krytykL świat literacki, a wraz z nim 
warszawska i galicyjska kołtuneria podniosły alarm - Zapolska pisała 
o tym, ,,o czym się nie mówi". Nie przerażona tym atakami autorka 
pisała dalej. Każdym następnym utworem zyskiwała sobie poczytność 
i rozgłos. Zapolska z niesłychaną pasją µkazywała „brudne strony" 
obyczajowości i mentalności mieszczańskiej. W ślad za „Akwarelami" 
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ukazała się „ Kaśka Kariatyda" (1888), ,,Przedpiekle" (1889) i inne. 
Wszystkie te utwory celnie trafiały w najświętsze kanony świadomości 
kołtuństwa, wywoływały głębokie · oburzenie - ,,cnotliwa" krytyka 
nigdy nie miała wybaczyć Zapolskiej tematyki jej utworów. Droga 
pisarska Zapolskiej była bardzo konsekwentna, nie ustępowała ona 
przez cały czas życia z raz obranego stanowiska: demaskowania 
i oskarżania moralności mieszczańskiej, pokazywania w satyrycznym, 
ostrym zwierciadle, ciemnych zakamarków życia i psychiki mieszczań
skiej. Taki charakter będzie miała jej powieść "O czym się nie mówi'' 
(1912), ,,O czym się nawet myśleć nie chce" (1914) i inne. Podobny, 
demaskatorski wobec drobnomieszczaństwa. stosunek znajdziemy w jej 
licznych dramatach. Zapolska, sama przez wiele lat aktorka, przeja
wiła wybitny tajent dramaturgiczny, opanowała jak rzadko kto spośród 
naszych pisarzy technikę pisan,ia utworów scenicznych. Utwor.y, w któ
rych tale1it dramatopisarski Zapolskiej pozwolił jej szczególnie dobit
nie i przekonywująco zaatakować drobnomieszczafa,kie kołtuństwo, 
przetrwały do dziś, weszły do stałego repertuaru sceny polskiej, nie 
straciły dla nas swej wartości ideowo-artystycznej. Z jej licznych, 
i w większość doskonale napisanych dramatów, taką wartość posiadają 
przecie wszystkim „Żabusia" (1896) ,,Skiz" (1909), ,,Ich czworo" (1912J; 
,,Panna Maliciewska" (1912) i najlepsza niewątpliwie „tragifarsa koł
tuńska", ,,Moralność pani Dulskiej" (1907). 

Utwory dra'Tlntyczne Zapolskiej to niewątpli.wie szczytowe osiągnh,cia 
nal'zej komedii mieszczai1Skiej. By należycie ocenić ich ideową wymowę, 
należy zastanowić się z jakich pozycji przeprowadza autorka krytykę 
drobnomie~zczaństwa, i jakie objawy krytj•kuje. 

Utwory sceniczne Zapolskiej są swego rodzaju „dokumentem arty
stycznym i społecznym" epoki. Pokazane w jej twórczości objawy 
zwyrodnienia moralnego mieszczaństw'l, tępota, zgnilizria obycza_j,jwa 
~ą faktami; fakt.ami z niedalekiej przeszłości, faktami, których pozosta
bści możemy obserwować jeszcze i dzi~ Pewnie, Ż_!! nie łatwo by nam 
dzisiaj znaleźć typ „mamy i kamiecznicy", tak beznadziejnie kołtuńskiej 
jak pani Dulska, ale z objawami „podwójnej moralności" mieszczań
skiej, innej na domowy użytek, a innej „na wynos" (dla obcych;, 
spotkać - się możemy nie.;tety jeszcze bardzo często. To między - in:iymi 
sprawia, że demaskująca tego rC;dzaju- mentalnośf twórczość Zapol
skieJ nie straciła w pewien sposób aktualności nawet satyryeznej. 
Mówiliśmy, że Zapolska atakuj?. objawy kołtunerii mieszczańskiej. 
Słabą stroną jej utworów jest to, że poza te obj a wy prawie nigdy 
nie wychodzi. Jej bezlitosna i zjadliwa krytyka drobnomieszczaństwa 
jest w gruncie rzeczy krytyką powierzchowną, kcytyką o b j a w ó w 
zła społecmego, a nie jego prawdziwych przyczyn, jego podłoża. Zapol
ska atakuje drobnomieszczaństwo, nie atakując systemu kapitaii.stycz
nego, który te objawy zgnilizny drobnomieszczańskiej powoduje. W jej 
!"ztukach znajdziemy starannie zarejstr~wane i ośmieszone cechy oby
c:tajowe, psychiczne i etyczne drobnomieszc.z:anina, zupełnie wyjątkowo 
znajdziemy w nich natomiast pełne oświetlenie społecznej fl\nkcji 
drobnomieszczaństwa, jego związek z kapitalistycznym systemem wy
zysku, jednym słowem rzadko znajdziemy u Zapolskiej społeczna re
alistyczną motywację losów bohaterów jej utworów. To wiąże Zap()l!'k.ą 
z ogólnym w literaturze epoki imperializmu zjawiskiem, zwanym 
n at ur a 1 izmem. Naturalizm to drobiazgowa, ale powierzchowna 
Obtierwacja zjawisk życiowych. W naturalizm wpadali pisarze ei;.oki 
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imperializmu, gdy upadek nauki i kultury, upadek postępowej myśli 
nie pozwilił im tia prawidłowe obserwowanie zjawisk społecz.'lycb. 

Elementów naturalistycznych znajdziemy w twórczości Zapolskiej 
wiele. Drobne śmiesznostki, czy też zwyrodnienia życia drobnomiesz
czańskiego urastają w jej oczach do roli zasadniczych, społeczoycll 
prvblemów. Zapolska ma rację, gdy bezlitośnie ukazuje nicość moraln11 
,.dulszczyzny", ale niesłusznie w zewnętrznych objawach tego zwyro,j
nfonia dopatruje się przyczyny wszelkiego zła i krzywdy ludzkiej. 

Epoka imperializmu, w której żyła i tworzyła Zapolska, wywada na 
nią wpływ bardzo silny. Naturalizm, który znajdujemy w jej utworach, 
nie pozwala jej przeprowadzić krytyki mieszczaństwa konsekwentnie 
do końca. Zwęża się ona pod wpływem mitologii epoki imperializmu, 
zatrzymuje się na objawach zewnętrznych. Zwęża się, ale w niejedna
kowym stopniu. Są utwory Zapolskiej, gdzie przezWYcięża ona czę:kio
wo naturalistyczną obserwację życia, obserwację powierzchowną. Stan 
się odkryć głębsze przyczyny przedstawianych zjawisk. Staje się wów
czas pisarzem realizmu krytycznego. 

Kierownictwo arłysłyczne Teatra. 

.Jadwiga ChojfwJ.ckc w roli pa.n, · Dulskiej 
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GABRIELA ZAPOLSKA 
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"MORALNOSC PANI DULS.KIEJ" 

Paru Dulska 

Pan Dulski. 

Zbyszko Dulski 

Hesia l 
Dulskie 

Mela 

Komedia w trzech aktach 

O S O B Y 

JADWIGA CHOJNACKA 

WIESŁAW MIREWICZ 

MIROSŁAW SZONERT 

HALINA PAWŁOWICZ 

WANDA OSTROWSKA 

Juliasiewkzowa z Dulskich HILDA SKRZYDŁOWSKA 

. l CELINA KLIMC~AKóWNA 
Hanka _ 

ZOFIA WILCZYNSKA 

Tadrachowa 

LOtkatorika . 

NATALIA SZYMAŃSKA 

HALINA TABORSKA 

Reżyseria: JADWIGA CHOJNACKA Scenografia: OTTO AXER 

Współpraca dramatyczna: STEFAN TREUGUT'l' 



I)yrektor i kierownik adys,tyamy - Jadwiga Chojnacka, 

Wii<:e-dyrelrt(r - Sltanislaw Piotrowski 

Scenograf - Jerzy Szesloi 

Asystent scenografa - Zdzisław Topolski 

Kierownik literacki 

Kierownik techni~ 

Dekoracje li. kostiumy 

Brygadier sceny 

Kierowniik oświefllenia 

Kierownik argairuzacji wido'WIDi 

KderOWllli:k .gospodarczy 

Kierawniik: Sekiretariata 
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- Lech Budrecki 

- Marian Bińkowski 

- Centralne Warsztat,, 
PaństwOW11Ch Teatrów Łódz{.cich 

- Helena Roginska 

{ . - Bogumił Sryjakowski 

-:- stefan Olczak 

- Maksymilian Kempa 

- MieCZ'IJS«iW Kwinkowski 

- Wiktor Serafin 

- Kazimiera Pegza, 

- Michał Biallwwicz 

nMoralność Pani Dulskiej" 

n ad a I aktualna 

J. Chojnacka 
Kierownik Artystyczny 
Teatru Powszechnego . 

Reżyser ,,Moralno.§ci Pani 
Dulskiej". 

Odtu:61czyni głównej roli 

Gabrielę Zapolską pamiętam · z dawnych szkolnych czasów. Znako
mita autorka „Panny Maliczewskiej" mieszkała wtedy we Lwowie 
przy ul. Hofmana na Łyczakowie opodal naszego IV gimnazjum. 

My sztubacy, przechodząc obok jej k~ienicy. spoglądaliśmy z sza
cunkiem w stronę znajomego okna, zasłoniętego gęstymi firankami. 
1 zastanawialiśmy się głośno: ,,nad czym pracuje w tej chwili popu
larna pisarka"? 

Czasem widywaliśmy ją na ulicy. Zapolska - nieco ekscentrycznie 
ubrana, siedziała niedbale w dwukonnym fiakrze. Wiatr rozwiewał 

strusie ~ióra zdobiące jej kapelusz, ale ona - zadumana, zatopiona 
w swoich myślach - nie zauważyła tego ... 

Nie zauważyła też Innych wiatrów, które z potęgą huraganu prze
latywały wtedy przez historię. Stary świat trzaskał w swoich wiąza
niach, kruszył się i pękał. Okres kapitalizmtJ kończył się wśród ostrych. 
walk klasowych. Nie zawsze zdawała sobie z tego sprawę Gabriela 
Zapolska. Niemniej wyczuwała wyostrzonym instynktem odór zgni
lizny, woń rozkładu, która napełniała ją odrazą i wstrętem. 

Małomieszczańską kołtunerię, swoisty wykwit epoki, traktuje też 

Zapolska w swojej „Moralności pani Dulskiej" jako zjawisko psychicz
ne, a nie społeczne. 

A Zapolska (która była tylko człowiekiem ze wszystkimi jego słaboś
aiami) nie dawała pardonu tym, których nie lubiła. Nie z.nosiła na 
przykład swojej koleżanki po aktorskim fachu p. Marcello, bo Zapol-
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ska występowała również na scenie. Nie taiła się z tym. Grając z nią. 

w „Lepie" Richepina (a było to w roku 1894) w pewnym momencie 
uderzyła swoją partnerkę siekierą - rekwizytem mocniej, niż to prze
widziane było w tekście ... Na ten temat plotkowano też wiele w swoim 
czasie, nie żałując pikantnych kpmentarzy. Ja zaś o tej błahostce 

wspominam tylko dlatego, że chciałem zaznaczyć, iż Zapolska, kiedy 
nienawidziła, uderzała mocno i celnie. Ze więc nienawidzi zatęchłego 
kołtuństwa i drobnomieszczańskiego zakłamania i swego czasu, atakuje 
je w „Moralności pani Dulskiej" nie w sposób podjazdowy, ale fron
talnie - atakuje ciętą satyrą, wyostrzoną ironią, mądrym szyderstwem. 

I sama Dulska . - uosobienie pseudomoralności mieszczańskiej -
i wszystko to co ona robi, złe, wstętne, lepkie. Nawet z jej poczynań, 
zrodzonych z tak wzniosłych uczuć jak macierzyństwo, rodzi się pa
skudztwo. Bo jakże nazwać sposób i cel, dla którego z wprawą wy
trawnej rajfurki podsuwa swemu synowi służącą Hankę? Wątki 

główne i boczne tej „tragifarsy kołtuńskiej" są dla autorki pretekstem, 
ażeby zdemaskować i napiętnować cynizm, sobkostwo, sknerstwo, 
chciwość, płaskość i głupotę dulszczyzny. Ta dulszczyzna jest wszech
potężna, wszystko niwelująca. Dulska zapełnia całą scenę nie tylko 
swoim krzykiem, ale i swoją osobowością. Wszechwładnie spycha 
wszystko na bok, łamie każdy opór. Czym jest przy niej sam Dulski? 
- Łachmanem! Czym próba buntu syna Zbyszka? 

Jest jednak osoba, która w pewnej chwili oprze się despotyzmowi 
Dulskiej i z godnością przeciwstawi jej swoje własne „ja": służąca 

Hanka. Trafia wreszcie kosa na kamień - a w tym starciu posypią 
się iskry niespodziewanych zaslfoczeń, k~óre rozświetlają postawę 

Zapolskiej, jako mądrej i odważnej społeczniczki, serdecznie współczu
jącej ludziom uciśnionym i wyzysktwanym. Nie naciągajmy jednak 
sprawy i nie wmawiajmy sztucznie w Zapolską, że końcowa scena 
wystąpienia Hanki ma celowe akcenty buntu reprezentantki ludu 
przeciwko klasie wyzyskiwaczy. Autorka nie wydobyła jednak w pełni 
tych możliwości, jakie stwarza ta scena. Zapolska, bystra obserwatorka, 
odmalowując z wielką precyzją pewne przejawy społeczne i obycza
jowe, i tu nie umie, czy nie chce, wyciągnąć ze swoich spostrzeżeń 

odpowiednich wniosków. Niemniej „Moralność pani Dulskiej" - wy
borne dzieło realizmu krytycznego - jest świetnym obrazem swojej 
epoki, jest odstraszającym przykładem jak wyglądał świat, którego 
warstwę górną stanowiły właśnie panie Dulskie. 

Dodajmy tu, że sztuka jest wyjątkowo teatralna. Działające w niej 
postacie, wzięte wprost z życia, są krwiste i konkretne, dialog lapi
darny, wartko tocząca się akcja. A do wszystkich tych momentów 
dochodzi jeszcze jeden. Sztuka napisana została w roku 1907j a więc 
niemal przed pół wiekiem. Od tego czasu zmieniło się wiele. Skończył 
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się ustrój, ~ ~~?m tak dobrze czuła się bohaterka tej ciętej „tragi
farsy kołtunsk1eJ . Huragan dziejowy powypędzał różne Dulskie z ich 
k~mienic, z !eh pretensjonalnych saloników. Ale sama dulszczyzna 
me zginęła Jeszcze doszczętnie. Przyczaiła się w jakichś bocznych 
zakamarkach i zatęchłych labiryntach ażeby żyć dalej w zmienionej 
formie i... cuchnąć! 

Dlatego t~ż „Moralność pani Dulskiej" nie straciła swojej aktualności. 
Dlatego świetna ta sztuka wciąż wraca na deski teatrów i to nie tylko 
polskich. 

MIECZYSŁAW JAGOSZEWSKI 



Scena z aktu 3. Jadwiga Chojnacka w roti pani Dulslci.ej i Hil.da. Skrz11dłowska 
w roli Juliasiewicz<>Wej 

BIEŻĄCY REPERTUAR 
Państwowego Teatru Powszechnego w Łodz'i 

ul. Obrońców Stalingradu Nr 21 

JULIUSZ SŁOWACKI 

EVAN MAC COLL 

,,MA ZE PA" 

:tra1~ w 5 akiblcll 

,,ZATRZYMAĆ POCIĄG'' 

sztuka w 3 aktach 

JOHAN WOLFGANG GOETHE 

,,WSPÓŁW.INNI" 

komedia w 3 alktadl 

Repertuar Teatru Powszechnego w przygotowaniu: 

F. li.OPR DE VEGA: 

,,NAUCZYCIEL TAŃCA" 

komedia w 5 adt!tacll 



Bieżący repertuar TEATRU POWSZECHNEGO 
Scena Młodego Widza ul. Moniuszki 4-a 

G. ZAPOLSKA 

,,MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" 

W. KATAJEW 

ikom€dia w 3 aktach 

,,KWADRATURA KOŁA" 

komedia w 3 aktach 

B1UII"O Organizacji Wddowni - Łódź ul. Obr. Stalingradu 21, lt.el. 150-36 
przy,jmUlje izamów.Lenia na bi1eity uil,go;we do obydiwlll teatrów (,na mi-esią,c 

wc:z.eśniej) w godz. od 8 do 13 •i od 18 do 20. 

Bileity ulgowe rw 1ilości powyżej 10..ic:Lu moona n.a.bywać w Kasie Teatru 
na podstawie pisemnych zamówień Zakładów Pracy i Instytucji. 

Kasa Teatru Powszechniego czymi,a [l)I"Zle2l oały 1tydtzień od godz. 10 dio 13 
i od 16 do ~ęc:ia. ~edstaiwienia (z wyjaJ1jkliem poniedz:iiałlków). 

Kasa Teatru Młodego Widza czynna w dniach pr:lledistawień od godz. 10 
do 13 i od 16 do roZl)ocz1ęda prz.ediSlta:wienia. 

P.rz.edspr.zedaż bilE1tów inormailnych w „Oribisi,e" - Łódź, ul Piobrlrow
ska 65, lteL 121-03. 



Cena zł 1.50 

I 

-

ZE ZBIORÓW 
I 

ł\l\'\d, fh,ti~ 1<.~~~~ct 

RSW ,,Prasa" -Łódź, Żwirki 17. Zam. 2225. N. 5000. VI. 55. D-6-107313 

-


