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JERZY PLEŚNIAROWICZ 

,,MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" 
AUTORRA I ARTORRA 

Zycie Gabrieli Zapolskiej przypomina życie tych i;isarzy, któ
rzy do literatury przyszli z teatru i uprawiali równolegle obydwa 
zawody. Gabriela Zapolska urodziła się w roku 1860 we wsi Hi
werce na Wołyniu. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej, ale wcześnie 
zerwała ze swym środowiskiem wstępując do teatru. Jako aktorka 
grywała z powodzeniem w teatrach wędrownych i stałych Galicji, 
Htólestwa, PoznlJ.nia, jeździła również na występy do Petersburga. 
W latach 1890-1895 przebywała w Paryżu, gdzie występowała 
mi scenie słynnego naturalistycznego teatru Antoine'a. Była dzien
nikarzem i recenzentem teatralnym. Z założonej przez nią szkoły 
dramatycznej w Krakowie (1.904) wyszło paru wybitnych artystów 
jak Józef Węgrzyn i Maria Pulębianka. Zapolsk~ zmarła w 1921 r. 

Twórczość literacką rozpoczęła od nowel: pierwsze opowiada
nie .,.Jeden dzień. z życia róży" zostało wydrukowane w „Kurierze 
}{rakowskim" w roku 1883. Utwory Zapolskiej śmiało oskarżały 
społeczeństwo burżuazyjne demaskując Jego zgniliznę moralną. Dla
tE·go spotykały się z ostrymi atakami sfer klerykalnych i konserwa
t~wnych. - ,,Walczyłam i walczę zawsze z fałszywą moralnością, 
z obłudą zgniłą i szkodllwą" - pisała Zapolska w jednym z arty
kułów polemicznych. Istotnie, ciekawy przebieg tej walki śledzfć 
niożemy w większości utworów autorki „ Moralności pani Dulskiej" 
Powieść „Haśka Hariatyda" (1887) przedstawia losy służącej 
ze wsi, młodej dz:ewczyny, którą społeczeństwo burżuazyjne spy
cha na samd dno nędzy i poniewierki. Odważna pisarka skierowuje 
ostrze satyry przede wszystkim przeciwko mieszczaństwu w takich 
powie::ciach Jak , . Przedpiek~e" (1889}, .,Menażeria ludzka ' , 
.,Sezonowa miłość"; nie waha się przy tym omawiać spraw wstydli
wie dotychczas przemilczanych, co ilustrują same nawet tytuły 
książek - ,,O czym się nie mówi", ,,O czym się nawet myśleć nie 
chce'. 

O ile powieści Zapolskiej grzeszą powierzchownością sądów, 
naturalistycżnym, skrzywionym widzeniem rzeczywistośd, nie 
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przezwyciężają skłonności do melodramatycznych efektów i sche
matycznych upro~rzczeń, o tyle najwybitniejsze dramaty, do których 
należy zaliczyć „żabusię" - (1896), ,.Moralność pani Dulskiej" 
(1907). .,Ich czworo" i „Pannę Mali.czewską" (1907 - 1912). 
w przeciwieństwie do panujących wtedy w dramacie tendencji anty
realistycznych, wyróżnia realistyczne uJęcle konfliktów, typowość 
postaci , dynamika i zwarta budowa dramatyczna. 

• 
TRAGIKOMEDIA KOŁTUŃSKA 

Z dorobku pisarskiego Gabrieli Zapolskiej, obejmującego obok 
powieści i nowel oraz szeregu prac publicystycznych aż 25 sztu~ 
teatralnych, największą popularnością cieszy si~ niewątpliwie „Mo
ralność pani Dulskiej". Wymownym dowodem rozgłosu tego utwo
ru niech będzie fakt, że Język nasz wzbogacił się o słowo „dulsz
czyzna", używane dość powszechnie dla określenia wstecznictwa 
i zakłamania obyczajowego - właśnie dzięki „Moralności panl 
Dulskiej". Dulszczyzna stała się odtąd nieodłącznym rysem charak
terysty.ki drobnomieszc~ńskiego -środowiska l moralności burżu
azyjnej. 

,.Moralność pani Dulskief' nazwała autorka „tragikomedią koł
tuńską". H'.ołtun, filister, mieszczuch - to odpowiedniki tego sa
mego pojęcia. Łączą w sobie one krytyczny stosunek do drobno
mieszczaństwa z pogardą dla burżuazyjnych poglądów i przesądów. 
Chociaż walka z filistrem stanowiła Jeden z głównych problemów, 
jakimi zajmowała się literatura za czas'5w Zapolskiej, a zwłaszcza 
literatura satyryczna, tak chętnie pokpiwająca ze wzbogaconego 
mieszczucha, nie wiele znamy utworów, które mogłyby „Moralnoś"ci 
pani Dulskiej" dorównać siłą oskarżycielskiej i demaskatorskiej 
pas ji. Zapolska nie poprzestała na o1micszeniu filistra. Pokazała. że 
w rodzinie Dulskich występują najł-ozmaitsze odmiany kołtuństwa 
-- od despotycznej drapieżno~ci pani Dulskiej i uległego oportu· 

nizmu pana Dulskiego do cynicznego sprytu Hesi i kabotyństwa 
Zbyszka"". Mamy tu jeszcze jeden, okaz dulszczyzny w osobie Julia
siewiczowej (z Dulskich!); rzekomo bardziej kulturalna niż inni, 
w gruncie rzeczy próżna i zepsuta, nie Jest ani trochę uczciwsza 
od otoczenia. 

Bez względu jednak na sytuację życiową tych łudzi. mimo róż 
nicy usposobienia, a także mimo n1ejednakowego stophia o'głady 
towarzyskiej - treść klasowa kołtuństwa pozostaje ta sama: to 
ukryty pod pozorami pseudo-moralności całkowity jej brak, to za
maskowana zakłamaniem przewrotność i podło-ść, to wyrzekanie się 
jakichkolwiek skrupułów wtedy, gdy idzie o włashe korzyści albo 
\Vygodę , to wreszcie drapieżna gotowość do bogacenia się kosztem 
innych , do wyzyskiwania biednych i krzywdzenia słabych. 
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OSKARŻENIE BURŻUAZJI 

• 
Jednostronne zainteresowanie drobnomieszczańską kołtunerią 

ograniczyło w utworze Zapolskiej krytykę ustroju kapitalistyczne
go do stosunkowo wąskiej problematyki (niesłuszne pominięcie 
głównego konfliktu, jakim była walka klasowa tocząca się między 
kapitałem i pro~etariatem). Ale w postaci przysłowiowej już pan 
Dulskiej Zapolska tak wyraźnie uchwyciła typo.ye przejawy koł
tuństwa, że „ Moralność pani Dulskiej" z pewnością zasługuje na 
miano „ przodującej komedii epoki" .-

Właściwe zrozumienie dzieł Zapolsk-ieJ datuje się dopiero od 
czasów Polski Ludowej. ,,Widzimy dziś jasno, - stwierdza współ
czesny historyk literatury J. Z. Jakubow~ki - że obłuda, podlo ' 
egoizm Dulskiej mogły rozWijać się bezkarnie w ustroju 
chronił jej kamienicę i prawo wyzysku. Oskarżenie Zapolskiej 
jest skierowane przeciwko tym zasadniczym uwarunkowaniom 
łecznym panoszenia slę dulszczyzny. Pełniło .ono Jednak na przeło
mie XIX i XX wieku funkctę postępow.ą, bo ukazywało jask,rawą 
sprzeczność między praktyką życiową burżuazji, a głoszonymi · 
przez nią zasadami moralnymi i tym samym demaskowało wewnę
trzny rozkład społeczeństwa burżuazyjnego". 

Poglądy społeczne Zapolskiej tłumaczy Jasno charakterysty
czna jej wypowledź_: ,,Pracować każdy musi. Mówię „człowiek" , 
bo ci, którzy nie pracują dla mnie nie istnieją''. :Olatego w Mora' 
ności pani Dulskiej" na tle zgnilizny i rozkładu rodziny burżuazy! 
nej jedyną uczciwą i nieskrzywioną moralnie postacią Jest c1 1ow;e 
pracy - Hanka (bo '[adrachową zaliczylibyśmy racżej do lum
penproletariatu). Ażeby wydoóyć na Jąw całą wrogość klasową 
i szkodliwość społeczną dufszczyzny ·- kołtuństwa, powinniśmy 
spojrzeć na świat Dulskich oczyma Hanki. 

SPRAWA HANKI 

Młoda dziewczyna, służąca u zamożnej rodziny mieszczan.sklej , 
padła ofiarą nikczemnej hipokryzji: uwiódł Ją syn gospodarzy ,:::i 

milczącą zgodą swojej matki. Panicz, w pierwszej chwi'i n 
rodzinie pQstanawia się, z nią ożenić, ale kiedy wyszumia ł 1 uż ;,., 
rzekomy bunt przeciw otoczeniu, nie wykazuje najmniejszej tro~ 
ani o matkę, ani o dziecko. I wtedy, w poczuci_u dożnancJ krzy,w :ly 
upokorzona i sponiewierana Hanka decyduje się na stanc,wczy r<' 
- sama podyktuje warunki krzywdzic' elom: ,.Jak nie mieli sur 1 

nia, niech teraz płacą"! Chociaż Hanka nie jest jeszcze ~lasowo 
uświadomiona i nie powinno się widzieć w niej przedstawicielki 
proletariatu, Jej żywiołowy sprzeciw wobec niesprawiedliwości 
i podłości rodzi się z instynl<tu klasow_ego, który nakazu le nien"
widzieć ciemięzców i wyzyskiwaczy. 
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Temat „Moralności palli Dulskiej" został zaczerpnięty z rze· 
tzywistego wydarzenia, o jakim opowiadał Zapolskiej mąż, Stani
sław Janowski. Mimo złego stanu zdrowia Zapolska w ciągu zaied
wie paru dni, na przełomie października i listopada 1906 roku, 
pisze najlepszą ze swych komedii. .,Dziś po ciężkich boleściach 
ukończyłam Dulską" - donosi w liście z dn. 1.4 listopada 1906 r. 
-- ,,Co jest? Nie wiem. Pisałam ją w gorączce po prostu. Może to 
właśni~ będzie coś doskonałego". 

OD KRAKOWA DO RZESZOWA 

I nie myliła się - ,,Moralność pani Dulskiej" wywołała nie
spotykane dotąd zainteresowanie. Prapremiera w teatrze krakow
skim dnia 5 grudnia 1906 roku zainaugurowała serię sukcesów 
sztuki. która za pośrednictwem scen prowincjonalnych i zespołów 
objazdowych wkrótce dotarła do najszerszych ~ręgów publiczności. 
Nic dziwnego, skoro role w najgłoś.1iejszej ze sztuk Zapolskiej 
stały się popi&owymi kreacjami dla kilku pokoleń aktorskich ... 

R:::es~zowskiego widza z pewnością zainteresuje wiadomość 
o tym, że w poznańskiej premierze „Moralności pani Dulskiej" 
we wrześniu 1908 roku w. roli tytułowej wystąpiła artystka Pań
stwowego Teatru Ziemi Rzeszowskiej Maria Sieniawska, która 
obchodzi właśnie jubileusz 50-lecia pracy scenicznej. 

Na terenie województwa rzeszowskiego po raz pierwszy wysta
wił .. Moralność pani Dulskiej" objazdowy „Teatr Gabrieli Zapol
skiej pod artystycznym kierunkiem Stanisława Janowskiego". ,,Pani 
Dulska" popisywała się najpierw w Przemyślu (14 marca 1907 r.), 
potem przyszła kolej na Rzeszów i Jarosław. Jak stwierdza spra
wozdanie ilustrowanego tygodnika „Nasz Hraj" - przedstawienie 
grane bez suflera, co na owe czasy należało do rzadkości, wywołało 
entuzjazm widowni: ,,w Jarosławiu, Przemyślu i Rzeszowfe publicz
ność nie chciała wyjść z teatru po przedstawieniu, długo wywo
łując artystów''. 

W sierpniu 1944 r. w wyzwolonym Lublinie pierwszą sztuką 
wystawioną przez teatr lubelski była „ Moralność pani Dulskief'. 
Rozpoczął się nowy okres w historii scenicznej utworu Zapolskiej. 
który odczytany na nowo nabrał silniejszych akcentów społecznych 
i wszedł na stałe do repertuaru naszych teatrów, - jako wybitnie 
postępowa pozycja z ctz·ectziny klasyki polskiej. 

Jerzy Pleśniarowiez 
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