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Gabryela Zapolska 

autorka „Moralności Pani Dulskiej" 

Gabriela Zapolska~ z domu Korwin-Piotrowska, której czołową 
komedię oglądamy dziś na naszej scenie, urodziła się w r. 1860. 
Twórczość jej, datująca się od 1885 r., przypadła już na czasy,w któ
rych realizm mieszczański drugiej połowy ubiegłego wieku pod 
wpływem wielkich francuskich- pisarzy, Zoli i Maupassanta, począł 
się często przeradzać w naturalizm. Rodzące się krańcowe sprzecz
DQŚci imperializmu doprowadziły rolę pisarstwa w tym okresie nie-
1ednokrotnie do przedstawiania człowieka ulegającego jedynie 
wpływom środowiska i prawom natury. Człowiek to kierujący się 
żądzami, namiętnościami i instyktem a nie istota ujarzmiająca przy
rodę i stawiająca sobie wyższe, zbiorowe cele społeczne. ' 

Toteż ta skłonność do ukazywania cech ujemnych życia i prze
jaskrawiania obrazu rzeczywistości - u Zapolskiej, najzdolniejszej 
przedstawicielki tego kierunku, uwidoczniła się z niezwykłą pasją 
i siłą. 

Ciekawy jest niewątpliwie fakt, że w literaturze innych narodów 
nie ma prawie wcale kobiet piszących dla sceny. U nas twórczość 
taką zapoczątkowała z niezwykłym talentem właśnie Zapolska -
może dlatego, że sama była z zawodu aktorką. Autorka „Moralności 
pani Dulskiej'" znalazła na polu dramatopisarstwa wiele naśladowni
czek, z których najwybitniejsze to Dąbrowska, Nałkowska i Jasno
rzewska. 

Zapolska została aktorką w 1880 r. Pięć lat występowała nawet 
we Francji na najbardziej postępowej wówczas scenie „Wolnego 
teatru" Antoine'a w Paryżu. Droga jej wiodła poza tym poprzez 
sceny lwowskie, krakowskie, warszawskie i poznanskie. 

Karierę pisarską zaczęła zbiorem opowiadań, zatytułowanym 

„Akwarele"'. Napisała póżniej wiele jeszcze nowel i powieści, 
z których najbardziej znane są „Przedpiekle", „Kobieta bez skazy", 
„Rajski Pta··, „O czym się nie mówi", „O czym się nawet myśleć 
nie chce", „Córka Tuśki", i "Sezonowa miłość". ~ 

Powieści te obnażają obłudę i zakłamanie, walczą o prawa ko
biety, pokazują całą nędzę i małość ówczesnych tzw. „sfer towa
rzyskich" . 
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Postępowość Zapolskiej polega głównie na demaskowaniu fał
szów mieszczańskiej moralności. Poprzez jej utwory wdzierała się 
do umysłów ludzkich świadomość prawdy społecznej. Satyra i kry
tyka w dziełach ,Zapolskiej nie mogła jednak jeszcze mieć charak
teru twórczego. Autorka rozsadzała pojęcia burżuazyjne od we
wnątrz, z pozycji typowo jeszcze mieszczańskich. Oddziaływała 
skandalem, kt6ry odegrał ważną rolę w historii rozkładu świata 

kapitalistycznego. 

W komediach swych, z których wymienić trzeba choćby „Pannę 
Maliczewską", „Kaśkę -Kariatydę", „Ich czworo", „Malkę Szwar
cenkopf", „Skiza", „Żabusię", „Mężczyznę" i „Kobietę bez skazy", 
Zapolska bierze pod obstrzał przede wszystkim obłudę drobno
mieszczańską, broni człowieka przed krzywdą społeczną i odsłania 
zło, dotychczas przemilczane. Taką jest również najbardziej znana 
jej komedia „Moralność pani Dulskiej", 

Pojęcie „dulszczyzny" weszło do naszego słownika jako symbol 
zacofania, kołtuństwa, tandety i zakłamanej etyki burżuazyjnej. 
Trudno zaiste znależć jeszcze więcej cech ujemnych. Zapolska zdo
łała tutaj swych bohaterów obdarzyć chyba wszystkimi konsekwen
cjami rozkładu moralności mieszczańskiej, nie pozostawiając ani 
jednej jasnej plamy w obrazie rzeczywistości. 

Chociaż więc główny ciężar satyry autorka przerzuciła na tytu
łową postać sztuki, stwarzając jedną z najbardziej odpychających 

kobiecych figur scenicznych, - również nikt z ośmiu dalszych bo
haterów komedii nie wnosi na scenę większych wartości moralnych. 
Żaden ożywczy prąd nie powieje poprzez ciężką, zatęchłą atmosferę 
tandetnego salonu rodziny Dulskich. 

Nawet syn, Zbyszko, zdający się buntować przeciwko otaczają
cym go stosunkom i pragnący się z nich wyłamać, w istocie ani 
przez chwilę nie jest zdolny do walki z istniejącym porządkiem 
rzeczy. Jego specjalnością są zresztą tanie miłostki, hulanki, karty 
i próżniactwo - wszystkie przywary ówczesnej złotej młodzieży. 

Również córki Dulskiej, Hesia i Mela, nie wniosą niczego pozy
tywnego do sztuki. Hesia już teraz zgodnie kroczy śladami matki, 
Melę zaś, odznaczającą się pewnymi, nieśmiałymi wprawdzie pory
wami ludzkiego . serca, przytłoczy duszność środowiska i własna 
bezradność. 

Tak jak Mela - ofiarami „dulszczyzny" stają się jeszcze służąca 
Hanka i lokatorka. Obie odczuwają na sobie oddziaływanie zaba
gnionych stosunków międzyludzkich i wszechwładzę pieniądza. 
Następna postać sztuki - stara praczka Tagrachowa - tak długo 
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już obracała się wśród drobnomieszczan, że nauczyła się w dosta
tecznej mierze cynizmu od swych długoletnich chlebodawców. 

W tej galerii typów nie wiele ma do powiedzenia ojciec rodziny, 
milczący zresztą uporczywie w domu, w którym rządzi despotycznie 
pani Dulska. Jego jedyne odezwanie się w trakcie sztuki pozwala 
nam jednak przypuszczać, że jest on taki sam w swym urzędzie 
i w życiu publicznym, jak pani Dulska w życiu rodzinnym. Okaz 
światowej, płytkiej i pretensjonalnej „dulszczyzny" - pani Julia
siewiczowa - oto ostatnia figura w tym małym przeglądzie typów 
drobnomieszczańskich. „ 

Mimo dużej dozy krytycyzmu, który objawiła Zapolska w swej 
tragikomedii, mimo wyzwalającego działania śmiechu, jaki budzi 
w nas większość tych pognębionych do reszty przedstawicieli roz
kładającej się warstwy społecznej i mimo świetnej kompozycji ca
łości sztuki oraz niezwykłej bystrości obserwacji, okazanej przez 
autorkę, siłą rzeczy nie mogła ona jeszcze w owym okresie ukazać 
w żadnej ze swych postaci jakiejś woli przeciwstawienia się złu, 

nie potrafiła pchnąć ani jednej osoby do przezwyciężenia „dul
szczyzny''. 

Krytyka ustroju kapitalistycznego jest tu ograniczona do pro
testu przeciwko obyczajowości mieszczańskiej. Ale chociaż Zapolska 
nie zdobyła się jeszcze na krytykę twórczą, ukazującą perspektywy 
nowej, lepszej moralności, stworzyła przecież w naszej literaturze 
czołowe, najbardziej artystycznie pogłębione dzieła komediowe, 
które w okresie szczytowego rozwoju kapitalizmu w naszej historii 
wróżą już wynikający z ostrych przeciwieństw i z wewnętrznego 
rozkładu zmierzch tej niesławnej epoki. 

Zapolska zmarła w r. 1921. Jej wybitny zmysł sceniczny, jej pasja 
i odwaga w walce z mieszczańskim zakłamaniem, wreszcie jej 
ogromny talent satyryczny zapewniły komediom Zapolskiej stałe 
powodzenie w teatrach polskich i ostatnio również na wielu scenach 
zagranicznych - od Paryża do Moskwy. 

ALFRED KOWALKOWSKI 
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