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SZCZEPAN GĄSSOWSKI 

Półwiekowy żywot pani Dulskiej 
Nieprzeciętnym zjawiskiem w te'.l t rze j est postać Gabrieli Za polskiej 

(1860-1921), jednej z największych indywidu ainości a1·tystycznych u nas, 
na przełomie XIX i XX wieku. Różnorodnoś~ z:iinteresowań, niepospolity 
talent pisarski zwróciły już wówczas uwagę całego polskiego świata kultu 
ralnego na ten swego rodzaju niezwykły t emperament twórczy. Aktorka, 
powieściopisarka, komed iopi sarka, dzienn i._1<arka w jeuncj csobie, okazała 
żywotność dużej miary. , ... 

Na scenie występowała Za polska przez 25 lat (1881-1907) w różnych 
teatrach (Kraków, Wa rszawa, Poznail, Łódz , Lublin), przez wiele lat ob
jeżdżała z różnymi zespołami t eatralnymi prowincj ę ga licyjską . Niekt órzy 
znawcy rzemiosła sceniczneg o odmawiają Zapolskiej zdolności aktorskich, 
mimo jej pięcioletnich występów (1890- 1895) w słynnym „Theatre Libre" 

AnUone'a w Pal'yżu, g dzie gl'ała w jezyku fr ancuskim. Dla na~ niech będzie 
wystarczaj ącą opinia znakomitego teatrologa i reżysel' a T eofila · Trzciilskiego, 
który znając osobiście Zapolską , wyraz'ł się tymi słowy o j ej aktorstwie: 
„Od finezyjnych, nowoczesnych kobiet, do cichej mar tyrologii pani Rollison 
lub matki w „Tamtym" (. .. ) . Najba1·dziej w swoim żywiole czuła się aktorka 
- pisarka w sztukach nowoczesnych, odtwarzaj ąc kobiety górujące nad 

._ otoczen iem, subtelne, błyskotliwe, dowcipne, ironizuj ące a nawet nieświado
mie komiczne ( ... ). Była więc Zapolska aktorką większego formatu, ale 
nie ty111, co elueślamy mianem „gwiazdy". 

Jako pisarka, Zapolska pozostawała w kręgu wpływów naturalizmu, kie-
1 unku . który zrodził się we Francj i w lat ach sześćdziesiątych (Zola, Flau
bert, br acia Goncourt), a w osiemdziesiątych latach XIX wieku rozwinął 
si ę w Polsce ( Dygasiilski, Sieroszewski, Sygietyilski ) . 

W duchu naturalistycznej koncepcj i widzenia zjawisk, a więc drobiazgo
wyrn, „naukowym" opisie i szczegółowej obser wacji rzeczywistości, bez 
pełn e.i, obiektywnej oceny mechanizmu spolecznego, powstało szereg nowel 
i powieśc i Zapolskiej, a wśród nich „Kaśln Kariatyda" ( 1888), niewątpliwie 
najwartościowsze dzieło prozatorskie autorki szer egu świetnych nowel zebra
nych w tomie - . , Menażeria ludzka". !Spośród innych powieści, takich jak 
„Przedpiekle" ( 1889), „Szmat życia" ( 1890 ) , , , Fin-de siecle-istka" ( 1897) , 
czy „Zaszumi las" (1898) i wielu innych na specj alne wyróżnienie zasługuje 
wznawiana dziś „Sezonowa miłość (1904} . 

Przez długi czas swojej kariery literackiej Zapo lska współpracowała jako 
rlziennikarka z „Przeglądem Tygodniowym", zami eszczając tam felietony -
„Listy par yskie". Pisała też reclmz,je teatralne do „Słowa Polskiego" i 
„1Iustracji P olskiej", które później wydano w zbiorze pod tytułem „t sfinks 
przemówi". 
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Nie bez wpl y wu na twórczość· r!ramatyc;;nl} Zapolskiej pozostał jej pobyt 
w p~, ryżu i. z~rnj on1 ość ńwczesneg:o teatru francuskiego. Klasyczne wzory 
11atur 'lliz1:· u w sztukad1 Becque'a ( „Kruki, „Paryżanka" ) , działalność re
for matora Lea~r u fra ncu ski c:go, Antoine'a, czy znaj omość z Zol~, głównym 
teoretykiem teg-,., kie1·un ku (.,Naturalizm w teatr ze"). wszystko to w znacz
nym stopniu ukształtowa!0 program ideowy Zapolskiej. Jednak jej silna 
indywidualność i burzliwy temperament, znajduj ące nie byle jaką pożywkę 
w kanonach naturali stycznego teatru , nadały jej scen '•·znemu pisarstwu 
własne, mocno zaryf".::rwane oblicze, podyktowane zresztą n ie co odmiennymi 
warunkami, jakie istniały w Polsce na przełomie tych dwóch stuleci. 

Tem atyk-:t utworów Zapolskiej, z .~odnie z koncepcj ą naturalizmu, zamyka 
się w kręgu świata drobnomieszczańskiego, wokół problemów społeczno
obyczaj owych tego środowiska, przedstawiony w bardzo jaskrawym 
świetle. często nawet wy olbr zymionych do r oli ogólnospołecznych proble
mów. Wynikło to z huntu , z nienawiści i z rozczar owania do mieszczailstwa, 
z chęci zdemaskowania jego oblicza: zakłamania , obłudy i wstecznictwa, 
jako wytworów rozkładającego się porządku społecznego. Dlatego też w twór
czości Zapolskiej uwydatnił się jej osobisty s tosunek do życia , do otoczenia 
i do warunków, w j akich żyło ówczesne społeczeństwo. „z nienawiści do 
środowiska , w jakim si ę obracała , z buntu indywidualnego przeciwko 
własnej klasie, zrodziła się demaskatorska pasja, z jaką ukazywała pisar
ka nędzę i brzydotę stosunków panujących w ustr oju kapitalistycznym, 
niski poziom moralny i intelektualny drobnomieszczaństwa i obnażała 
w bystrych obserwacj ach zakłamanie religijne i potworne skutki fałszywych 
systemów wychowawczych" - pisze wybitny znawca tego okresu, J. z .. Ja
kubowski. 

Z olbrzyrrtiego dorobku drama topisarskiego Zapolskiej, wybitną wartość 
zachowały t ylko niektóre utw ory. Według biografa Ludwika Simona wykaz 
u tworów scenicznych Zapolskiej obejmuje 32 sztuki. Wiele z nich stanowi 
dziś już tylko pozycj ę bibliograficzną i może służyć jedynie badaczowi 
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drogi rozwojowej te.i znakomite.i autorki. Swoją żywotność na dzi~iej~ze.i 
scenie zachowało · pięć sztuk: „żabusia" (1897), „Moralność pani Dulskiej" 
(1906), „Ich czworo" (1907), „Skiz" (1908) i , ,Panna Maliczewska" 
(1910). Wszystkie wyżej wymienione sztuki zawierają najistotniejszy ła-
dunek ideowy i artystyczny pisarstwa Zapolskie.i i one też stanowią o 
istocie jej talentu, usuwając w cień powieści i nowele. Umiejętność w 
kreśleniu charakterów i typów ludzkich, zwarta budowa dramatycz·1a. czyli 
niezwykłe poczucie nerwu dramatycznego, świetne role oraz doskonale od- · 
tworzona epoka i środowisko, oto zalety sztuk Zapolskiej. W histGl'ii pol
skiego teatru zajmują one spory rozdział obok Tadeusza Rittner::i. Włodzi
mierza Perzyńskiego, Jana Augusta Kisielewskiego - czołowych przedsta
wicieli scenicznego pisarstwa na przełomie XIX i XX wieku. 
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W tym l'Oku mIJa 50 lat od chwiii powstania „Moralności pani Dul8kie.i", 
najdojrzalszego dzieła Zapolskiej i jednej z najlepszych naszych komedii, 
która nieustannie przewija się przez polskie, a ostatnio także europejskie 
sceny. 

Czas pisania tej komedii był paradoksalnie krótki - zaledwie kilka dni: 
„scena ukochana mnie ciągnie". Będąc ciężko chora, prawie skazana na 
śmierć, piszę w ciągu trzech dni „Moralność pani Dulskiej" - wyznajr 
autorka. Oczywiście, to tylko czas pisania, ale materiał prz,ygotowany byl 
już znacznie wcześniej, jak to udowadnia Zbigniew Raszewski. Dostar
czyły go środowisko, ludzie, a raczej typy ludzkie, tak doskonale okiem kry
tyka przez Zapolskę podpatrzone. W tej obse'rwacji uwydatnił się znacznie 
osobisty stosunek autorki do przedst'lwianego tematu: nienawiść do światka 
drobnomieszczańskiego z jego moralnością, mentalnością i gustami. Jakby 
syntezą wnikliwie dokonanej obserwacji, jakimś „apokaliptycznym mon
strum", jak to nazwał Boy, jest pani Dulska na tle swego otoczenia. Całe 
studium psychologiczno-obyczajowe na temat drobne.i burżuazji u schyłku 
jej egzystencji ukazane zostało na przykładzie jednej rodziny Dulskich. 
Wyolbrzymienie wad Dulskiej i całej jej klasy, a więc wywleczenie wszystkich 
brudów: fałszu, obłudy, kłamstwa i wstecznictwa, w najbardziej wstręt
nym aspekcie, pokazanie całego kompleksu pojęć, właściwych temu śro
dowisku bez ukazania szerszego tła społecznt!go, bez uwzględnienia przy
czyn istniejącego zła w określonych warunkach historycznych, niewątpli
wie ograniczyło punkt widzenia Zapolskiej do roli krytyka - obyczajo
wości mieszczańskiej. Nie należy jednak zapominać, że obciążenia natura
listycznej metody pisarskiej, sprowadzającej się do drobiazgowego odtwa
rzania życia, obnażania jego najintymniejszych nieraz przejawów, ze szcze
gólnym podkreśleniem niesprawiedliwości społecznej wśród najbardziej 
upośledzoned klasy, nie pozwalało na głębszą analizę zjawisk i takie za
danie nie było też celem przedstawicieli tego kierunku. Jednak samo uka
zanie zła, chociaż pozbawione perspektywy jego poprawy pozostanie nie-. 
małą zasługą Zapolskiej, właśnie w okresie, kiedy inni pisarze spod znaku 
ekspres.i on izmu i „nagiej duszy" zjawisk tych nie dostrzegali (np. Przyby
szewski). 

„Moralność pani Dulskiej" jest ukoronowaniem twórczości Zapolskiej, 
Ani przedtem, ani potem dzieła o takim ładunku satyryczno-komediowym 
już nie napisała. Ta „tragikomedia kołtuńska" pozostała najcenniejszą 
spuścizną autorki „żabusi", a typ przez nią stworzony stał się synonimem 
najbardziej ujemnych cech natury ludzkiej. „Rzadko się zdaża spotkać -
pisze Boy - typ, nakreślony z tak soc7lystą nienawiścią. Tak potrafi 
„urządzić" tylko kobieta kobietę''. Już z dokładnego opisu wnętrza pokoju, 
w którym rozgrywa się akcja, z kostiumu, z pierwszych słów, wiemy dużo 

.o Dulskiej. W miarę posuwania się akc.ii i ożywienia całego „towarzystwa", 
lapidarne, a jakże trafne, określenie Boya nabiera właściwej wagi. Dul
ska - to z pasją i mistrzostwem nakreślony charakter, a całe jej oto
cZ'enie razem wzięte stanowi cenny dokument minionej epoki. 
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Roitulistwo, o h61·ym slę tyle mówi w sztuce, jest nieodłącznym atrybu
tem drnbnomieszczaństwa typu Dulskich, a oznacza wprost nieprawdopo
dobne zaklamanie, obłudę i umyslow<} ciasnotę. Edukacja młodszego po
kolenia -- Hesi i Meli, postępowanie Zbyszka, mentalność Juliasiewiczo
wej śwadczą o tym, że nie wcześnie zniknie moralność Dulskich. Jeden 
Zbyszek sobie to doskonale uświadamia, ale jego rezonerstwo szybko ustę-
puje pod naciskiem argumentów Juliasiewiczowej. -
Wokół dulszczyzny wytworzył się już pewnego rodzaju mit. „Kołtun 

klasyczny czyli pospolity (można by naukowo powiedzieć „plica vulgaris 
seu cracoviensis") jest już prawie na wymarciu. Ale wymiera 
ty !ko w swojej klasycznej postaci. Jego wymieranie nie oznacza bynaj
mniej, że kołt1lfistwo ginie lub zginęło. Kołtuństwo też się rozwija, a nawet 
?noderniziije. Oglądamy je dzisiaj w nowej i „udoskonalonej" formie („.) 
Szeregi kołtuństwa zaczęli reprezentować nowi ludzie, drapieżni, rzutcy, bez
czelni, kombinatorzy i spryciarze, z klasycznym kołtunem powiązani ideolo
gicznie wstecznictwem i chamstwem w stosunku do kultury, oraz tandetą 
burżuazyjnego myślenia" (A. Polewka - „Kocham i nienawidzę", Kra
ków 1955). Dlatego też komedia Zapolskiej, mimo jej półwiekowej egzy
stencji żyje nadal na scenie i będzie zawsze aktualna dopóki będą istnieć 
czynniki hamujące postęp, racjonalne myślenie i nową, socjalistyczną mo
ralność. A klasyczna kompozycja dramatyczna, sceniczny nerw, żywy i 
dosadny dialog, świetne -- o wielkiej tradycji - role, stwarzają 
przed wykonawcami „MOl"aln.ości pani Dulskiej" ciągle nowe możliwości 
zapewniają duże powodzenie zresztą przywiązane już do sztuki. 
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Od czasu prapremiery krakowskiej w 1906 r. „Moralność pani Dulskiej" 
przeszła kilkakrotnie przez wszystkie polskie sceny. W miesiąc po wysta
wieniu w Krakowie, odbyły się premiery we Lwowie i Warszawie. Brali 
udział najwybitniejsi aktorzy. W roli Dulskiej wspaniałe kreacje stworzy
ły wówczas: S. Słubicka (Kraków), A. Gostyńska (Lwów) i H. Czarnecka 
(Warszawa). 

W prapremierze brali udział w roli Zbyszka, Jerzy Leszczyński, a w war
szawskim przedstawieniu w roli Meli wystąpiła M. Dulębianka. W r. 1934 
kapitalną kreację z roli Felicjana Dulskiego stworzył Stefan Jaracz, a po 
wojnie w roli Dulskiej - Mieczysława Ćwiklińska. 
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