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Dulscy 
pod obslrzulem czlerdzieslu pięciu lol 
Moralność Pani Dulskiej" raz po raz wraca na sceny pol

skie. Najlepsza ta sztuka Gabrieli Zapolskiej stanowi bowiem 
wciąż jeszcze konieczny cios, wymierzony przez utalentowaną 
pisarkę w świat drobnomieszczański. Zapolska nie była rewolu
cjonistką i choć sympatyzowała z ruchem socjalistycznym, nie 
~yła także socjalistką. Jej bunt przeciwko mieszczaństwu, prze
ciwko obłudzie i zakłamaniu tego świata nie jest buntem pi
sarza-realisty. „Moralność Pani Dulskiej" powstała w roku 1905. 
Napisana według prawideł naturalistycznych stanowi cenne 
ogniwo buntu, który wywoła w końcu rewolucję. I w tym sensie 
sztuka Zapolskiej ma swoją niezmienną wagę, gdy popatrzymy 
·ua nią z perspektywy historycznej. 
. Ale w naturalizmie „Moralności Pani Dulskiej" leży także 
źródło jej poważnych wad. Wystąpią one najjaskrawiej przed 
naszymi oczyma, gdy zestawimy sztukę Zapolskiej z granymi 
na scenie Państwowego Teatru Śląskiego „Mieszczanami" Ma
ksyma Gorkiego. Sztuka Gorkiego już w samym · swoim tytule 
7apowiada rozprawę ze światem mieszczańskim, a ponieważ 
powstała zaledwie kilka lat wcześniej od sztuki Zapolskiej, zali
czyć ją możemy do tego samego niemal kręgu historycznego. To 
nic, że Gorki opowiada o mieszczanach rosyjskich a Zapolska 
wprowadza nas w dom mieszczki krakowskiej, różnice między 
1ednym i drugim światem są niemal 'niewidoczne, tyle że każdy 
z pisarzy omawia inną stronę ich mieszczańskiego życia. Róż
nice widoczne są w czym innym, widoczne są przede wszystkim 
w dwóch postaciach, które w intencji autorów odgrywają rolę 
oskarżycieli. Chodzi o Niła z „Mieszczan" i Hankę z „Moralno
ści". 

Nił jest nie tylko oskarżycielem moralności mieszczańskiej, 
on nie tylko postanawia zburzyć ów świat, stojący na drodze do 
przyszłości lepszej i wolnej. Nił to już świadomy działacz innej 
klasy, klasy robotników, to pozytywny bohater nie tylko sztuki 
ale i nowego jutra. Hanka ma wszelkie dane, żeby stanąć po tej 
samej stronie. Jest dzieckiem wsi, służącą w kołtuńsko-mie
szczańskim dumu, zostaje pokrzywdzona przez godnego całej tej 
galerii Dulskich Zbyszka, spotyka się w najbardziej bolesny spo..:. 

sób z obłudą tego świata. Tego rodzaju Hanki w momencie, 
w którym Zapolska tworzyła swoją sztukę, pojawiały się już 
w szeregach polskich socjalistów, stały u boku bojowników
konspiratorów. Tymczasem Hanka ze sztuki Zapolskiej postę
puje inaczej. Żąda za swoją krzywdę - zapłaty. Zapłatą tą ma 
być pieniądz. Hanka nie przeciwstawia się zatem Dulskim, jej 
bunt ogranicza się do zemsty, pojętej bardzo naturalistycznie: 
czekajcie, skrzywdziliście mnie, teraz będziecie płacić! Płaćcie 
jaśniepaństwo, bulcie forsę, skoro chciało się wam zabawiać 
z biedną dziewczyną. Z pewnością ta Hanka Zapolskiej jest 
wzięta z życia. Ale i Nil był wzięty z życia. 

Różnica w postawie obojga jest różnicą między realizmem 
l' naturalizmem, między buntowniczką Zapolską a buntowni
kiem Gorkim. Tutaj dodać jeszcze trzeba, że bunt Zapolskiej nie 
zmierzał wyraźnie do zwycięstwa tej właśnie pokrzywdzonej 
klasy proletariackiej. Był to bowiem okres, w którym szlachta, 
arystokracja bardzo niechętnie patrzała na bogactwo i wzrost 
znaczenia klasy mieszczań.skiej. Toteż sztuka Zapolskiej w da
nym okresie mogła być równie dobrze sojusznikiem obozu ob-
szarniczego. ~ 

Niemniej „Moralność Pani Dulskiej" posiada wiele pozytyw
nych cech, które usprawiedliwiają ustawianie tej sztuki w no
wym repertuarze teatru polskiego. Jest to sztuka buntownicza 
bez pozytywnego rozwiązania, to prawda. Ale jej gryząca ironia, 
jej zjadliwy uśmiech, jej ostra społeczna satyra czyni z niej 
sztukę o charakterze pozytywnym. Świat mieszczański bynaj
mniej nie skończył się na epoce, w której powstała „Moralność". 
Zbigniew Mitzner z okazji niedawnej warszawskiej premiery 
„Moralności" tak oto przedłuża żywot postaci Dulskich w świat 
dzisiejszy: ' 

„Zbyszko Dulski to już dziś starszy pan, który zapomniał za
pewne o swych niewczesnych buntach przeciwko kołtunerii, 
słucha dziś zapewne skrupulatnie „Głosu Ameryki", Londynu 
i Madrytu, broniąc ostatnich redut dulszczyzny przed nowym 
życiem. Z czego żyje? Zapewne z księżycowych interesów. Może 
tekstylia, może złoto. Podobnie z Hesią. Egzaltacja Meli z łatwo
ścią zamienić się mogła w obłudę. Mela może dziś przeżywać 
ciężki kryzys. Kto wie, czy nie była członkinią jakiegoś dawniej
szego zarządu „Caritasu" i czy nie biada nad pozbawieniem jej 
możliwości opiekowania się rozparcelowanymi hrabiami? Dulscy 
zawsze cierpieli na snobizm wobec arystokracji. 

Ale ze wszystkich żywych postaci sztuki interesuje nas naj
bardziej Hanka. Chłopska dziewczyna odchodząca ze sceny 



• llycie!z w~ w riłkU; 2 ctmekietn jeszcae ~~ 
ł 11 tysi~ kar.on oopravly. C>ddiodzi zbuntoW'Bml pr~wko 
państwu, z l!lapowiedzią zemsty, która ma być dziełe111 tegb jej 
dziecka, ale nie omieszkawszy wydobyć od Dulskich więltae-i 
sumy pienlędiy ... Na tle swej osobistej krzywdy Hanka zbtmłof 
wała się przeciwko dulaczymie w sposób naiwny i mało ..,..,... 
poWiedzieć byśmy mogli - świadomy klasowo. Nie wiadomo, 
czy rozumie dość dobrze to, co robią i o co walczą jej wnuki." 

Tak, wnuki Hanki wkroczyły już pewnie na drogę NH. 
~ego, który niszczy ostatnie gniazda Dulskich. Bo Dulscy Weto 
jeszcze istnieją. I&thleją w pomniejszych rozmiarach, jacyś po'
cichli, mało liczni, ale niemniej niebezpiec2Di. Z nimi to walczy 
dliś Zapolska ze s~eny - ironią, ayderstwem, satyrą. Z nh:Ul 
walczą wnukowie Hanki. Znilj•c w prawdę naszego okresu dzłe
jowego nie będziemy już narZekać na naturalizm sztuki, na ~ 
jej pozytywnego bbbatera, nai zwichnięty - jak nam się wydaje 
współczemie - społeczny wizerllnek Hanki. Sztuka powstała pp 
prostu w innych czuach, napisana została piórem nie rewolu ... 
cjonistki. Ale te ta pisarka napisała swoją „krytykę ustroju ~ 
szczańsldego" z pasją, chętnie patrzymy na jej sztulac, znajcN ... 
j-ac w niej akcenty, wciąZ aktualne i żywe. Poznijamy już wysoki 
attystyczny poziom tego dzieła scenicznego, które dobrze repre
antuje polską dramaturgię w 0<1ziacb Europy. Artyktiły zamle4-
sznone w 11 nµm,eae „Wieczorów T~k•lilydl", wydaflrm 
z okazji pre~ ,,Moralilo6ci Pani Dulskiej„, omawiają szenęj 
ni· tin. U: stronę.~ i działalnoścLpisarakiej Gabrieli Zapol-
s~j. . • ' w~ 
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