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ORALNOŚĆ PANI DULS
KIEJ od 1906 roku nieprzer
wanie święci triumfy powo
dzenia u publiczności. Dla
czego? Na jej sukcesy składa 

się wiele przyczyn. Przede wszystkim jest 
to sztuka świetnie skonstruowana, po
siada znakomite role i mistrzowski dialog. 
Te zaletv literackie i świetne rzemiosło 
teatralne nie przesądzają jednak o trwa
łości sukcesów. Żywy, ciągle i niezmien
nie jest problem, który Zapolska uchwy
ciła w swojej „tragikomedii kołtuńskiej". 
Problem obłudy moralno-obyczajowej 
i kryzysu rodziny . . . Rozpatrywanv na 
przykładzie rodziny mieszczańskiej, nie 
stracił zbyt wiele ostrości; jest równie 
teraz groźny jak za czasów Zapolskiej. 
Zmieniły się formacje polityczne i spo
łeczne, nie uległ przecież zahamowaniu 
kryzys starego modelu rodziny. I dlatego 
współcześnie czytany tekst Zapolskiej 
uderza ogromną przenikliwością diagnoz 
pisarskich. To zrozumiałe, że obecnie inte
resują nas w tym utworze inne sprawy, 
niż publiczność 40-50 lat temu. Jedne 
wyostrzyły się, nabrały nowego wymiaru, 
inne uległy po prostu „przedawnieniu". 
Każdy tekst sceniczny ulega presjom czasu 
i nowych układów społeczno-politycznych. 
„Zapalają się" w nim wówczas takie lub 
inne „zielone światła" problemów. Są to 
swego rodzaju sygnały, że te właśnie 
treści są nam współczesnym bliskie 
i warte przypomnienia. 

Jakżeż więc inaczej teraz patrzymy 
na dom pani Dulskiej i jej kłopoty. Jeżeli 
jej momentami nie współczujemy, to 
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przynajmniej zastanawia nas ile w tym 
procesie rozpadu rodziny jest analogii do 
naszych czasów... Dulska jest przecież 
w sytuacji wielu matek współczesnych. 
Co z tego, że nazywa się Dulska i weszła 
do naszej świadomości językowej jako 
synonim obłudy moralnej. Jej zmagania 
się z rodziną, troski i ciągła walka o utrzy
manie domu, który ulega rozbiciu - to 
problem z którym biedzi się wiele matek 
współczesnych. Niewesołe ma ów „tyran" 
domowy życie. Synalek - złoty młodzian, 
córeczki - leniwe, Hesia ogarnięta szałem 
zabawy, małżonek - safanduła. 

Dulska chciałaby stworzyć rodzinę 
podporządkowaną rygorowi pracy, obo
wiązków i mieszczańskiego ładu. Każdy 
na swoim miejscu, wszystko o ustalonej 
porze. Życie jednak burzy jej ten wyma
rzony ład - i powoduje ciągłe kompli
kacje. Syn się wykoleił, córeczki nie zapo
wiadają się najlepiej, mąż przestał uczes
tniczyć w życiu rodzinnym. Dulska jest 
samotna w swej walce o mieszczański 
model rodziny. Jej rodzinie grozi upadek. 
Aby scalić rodzinę i uchronić ją przed 
upadkiem - pójdzie na wszystkie świńs
tewka moralne, odwoła się do swej miesz
czańskiej moralności i postawy. Gdy 
wreszcie jakoś ułagodzi rozszalałą burzę, 
wydawać się jej będzie, że uratowała 
rodzinę. Z westchnieniem ulgi wypowie 
wtedy owe sakramentalne słowa w za
kończeniu sztuki: „no, będzie znów można 
zacząć żyć po bożemu". A my wiemy, że 
to zaledwie epizod wielkiego kryzysu, 
który zniszczy tę rodzinę w niedalekiej 
przyszłości. 

Jeżeli obecnie teatr wystawia tę ko
medię, to nie zamierza, rzecz jasna, w spo
sób zbyt nachalny „uwspółcześniać" pro
blematyki Zapolskiej. Raczej zamierze
niem teatru jest pokazać jak Zapolska 

analizowała kryzys rodziny - i że współ
cześnie ten kryzys jest również naszym 
udziałem, chociaż przebiega inaczej, po
wodują go inne siły i inne układy. Za
polska pozwala nam zastanowić się nad 
tym problemem. Jej sztukę równie dobrze 
można traktować jako pretekst do rozwa
żań o współczesnej rodzinie. 

Dla teatru kolejny problem - to 
kształt inscenizacyjny, w którym powi
n'.en zaprezentować tę już klasyczną 
sztukę, choć jak widzimy, jeszcze nie kla
syczny temat. W historii recepcji teatral
nej „Moralność pani Dulskiej" była pod-

PANI DULSKA W SWYM GNIAZDKU. 
Rys. G. ZAPOLSKIEJ. 



dawana wielu próbom w zależności od 
kierunku interpretacji. Współczesny teatr 
zerwał już dawno z ilustrowaniem litera
tury, dlatego trudno wystawiać tę sztukę 
w kształcie teatralnym, zaproponowanym 
przez autorkę. Inaczej ona wyobrażała 
sobie panią Dulską i otoczenie w którym 
żyje jej rodzina. Te kategorie estetyki 
teatralnej uległy zestarzeniu się, sama 
zaś postać Dulskiej nabrała innego wy
glądu na scenie. Jest groźna i momen
tam~ odpychająca nie swoją prezencją 
i ubiorem, lecz postawą moralną i cha
rakterem. Oto jak wyobrażała sobie Za
polska powierzchowność Dulskiej: ... " 
wchodzi ( ... ) w stroju niedbałym, papi
loty, z tyłu cienki kosmyk, kaftanik 
biały wątpliwej czystości, halka włócz
kowa, krótka, podarta na brzuchu ... " 
Nawet ją narysowała w takiej sytuacji 
(zob. repr. rys.). Wraz ze zmianą inter
pretacji tej postaci uległa również prze
obrażeniu postać sceniczna Dulskiej. 
Oto opis gry Janiny Romanówny na sce
nie Teatru Kameralnego w Warszawie 
(1962 r.). 

„Mamy nową Dulską, niepodobną do po
przedniczek! Janina Romanówna nie podnosi 
głosu, nie posługuje się krzykiem. Zapewne już 
Cwikiińska była uśmiechniętą i wytworną damą 
a nie przekupką. (. . . ) 

Romanówna gra inaczej: jej władztwo 

w domu Dulskich jest raczej ambicją preten
dentki, niż losem triumfatorki. Wszystko się 

tutaj wymyka z rąk pani Feiicjanowej ( ... ) 
w mom·encie poważniejszego konfiiktu władz

two Dulskiej rozsypuje się i waii. (. . . ) 
Ten ton interpretacji pClzostaje charakte

rystycznym rysem. Dulska jest zaaferowana, 

zakłopotana, zasmucona. Musi się wszystkim 
zajmować, wszystko spada na jej głowę: dozór 
nad kucharką, edukacja córek, gamy i lekcje 
tańca, życie seksualne syna - spacery męża 
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zapobiegające sklerozie, administrowanie ka
mienicą, unikanie „skandalów", watka z nimi. .. " 
(Wojciech Natanson). 

Ten sam recenzent zastanawia - się 
w rok później nad kształtem plastycznym 
tej sztuki z okazji łódzkiej premiery: 

„Jak dziś projektować scenografię do 
„Moralności pani Dulskiej"? Na pozór sprawa 
jest prosta. Tekst i epoka określają zadanie. 
Stworzenie „safonu w burżuazyjnym domu" 
zaleca sama Zapolska. Jl[e taki sa[on sprzed 
iat 55 wyglądałby muzea[nie, czy humorys
tycznie. ( . . . ) 

Władysław Daszewski claje frapujące roz
wiązanie tego problematu ( . . . ) Buduje „saion" 
przy pomocy kilku kotar umieszczonych na 
czterech planach: k::>tary te zbiiżają się do 
siebie - na czwartym - ostatnim - planie 
pozostawiają tytko wąskie przejście, zaznacza
jące przedpokój. ( . . . ) nie obciążają uwagi gra
tami, oknami, drzwiami, aie pozwalają się ich 
domyślać. Na przednim tie clobrze harmonizują 
z meblami, które są tu niezbędne: fotelami, 
stołem, przy którym pani Dulska zasiądzie 

z Juliasiewiczową, szafą w której Felicjan 
znajdzie swoje cygara . .. " 

Ryszard Smożewski i Maria Adamska 
w tarnowskiej realizacji również odeszli 
w koncepcji inscenizacyjnej od „salonu 
z epoki" na rzecz aluzji do salonu z cza
sów Zapolskiej i klimatu mieszczańskiego 
domu, który jest niejako „dżunglą" wszel
kich przedmiotów, gromadzonych przez 
pokolenia. . . Wyeksponowali natomiast, 
jako swego rodzaju symbol obłudy, lśniący 
parkiet, ciągle froterowany i podniesiony 
do kultu. Pełni on w tej inscenizacji rolę 
nieomal ringu, gdzie "'ozgrywa się walka 
w łonie rodziny i o jej utrzymanie. 

MARIAN SIENKIEWICZ 
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GABRIELA ZAPOLSKA 
1859-1879 

Gabriela Korwin Piotrowska, która przeszła do lite
ratury pod pseudonimem Gabrieli Zapo'.skiej. Urodziła 
się w Kiwercach na Wołyniu. Ojciec jej, Wincenty 
był marszałkiem szlachty wołyńskiej, matka, Gabriela 
z Karskich przed zamążpójściem - aktorką. 

Ojciec oddaje ją do zakładu sióstr se;rcanek we 
Lwowie, a potem na pensję pani Horoszkiewiczowej. 
Obserwacje młodej dziewczyny z tego okresu posłużą 
przyszłej pisarce do demaskacji ówczesnego systemu 
kształcenia dziewcząt (powieść „Przedpiekle"). Mając 
lat osiemnaście panna Gabriela poznaje w Warszawie 
Konstantego śnieżlm-Błockiego, ziemianina, oficera 
gwardii carskiej i wychodzi za mąż. Małżeństwo to 
bardzo szybko się rozpadło - młoda mężatka opuszcza 
męża, który okazał się nieuczciwym partnerem. Zrywa 
też ze swoją sferą społeczną, która krok ten uważała 
za skandal. Rozpoczyna się samotna wędrówka am
bitnej kobiety, wbrew konwenansom i oporom śro
dowiska ku pełnej samodzielności zdobytej pracą 

i ogromnym wysiłkiem - do sukcesów teatralno-lite
rackich. 

1879-1882 

Spełnia się marzenie Zapolskiej - zostaje aktorką. 
Wprawdzie w teatrze amatorskim (Warszawskiego To
warzystwa Dobroczynnego), ale fakt ten przychylnie 
skwitowano w prasie. Od tego momentu obserwujemy 
wieloletnie pasmo wędrówek teatralnych Zapolskiej, 
której pragnieniem było dorównać Helenie Modrze
jewskiej. Nie osiągnęła jednak nigdy szczytów kunsztu 
aktorskiego, poznała natomiast prawa i wymogi sceny. 
Uzyskała z czasem wybitną pozycję jedynej kobiety 
w naszej literaturze dramatycznej, która tak ściśle 
łączyła pracę literacką dla sceny ze znajomością prak
tyczną jej tajników i zasadzek. 

1882-1888 

W sezonie 1881/1882 Zapolska dostaje się do teatru 
krakowskiego, kierowanego przez Stanisława Koź
miana. W ciągu sezonu gra 26 ról. Są to jednak tzw. 
cgony. Tak jak gdyby staż teatralny, nie do pozazdro
szczenia w ówczesnych warunkach, opisze później 
w szkicu „Krowięta". Styka się w tym okre3ie z Heleną 
Modrzejewską, grając z nią w jednej sztuce. Bardzo 
mało zarabiając u Koźmiania pomaga sobie gościnnymi 
występami w Krynicy i w Tarnowie. Następnym teatrem 
w jej wielkiej peregrynacji jest zespół Piotra Woź_ 
niakowskiego, objeżdżający ówczesną Galicję . Ważny 
to okres dla przyszłej pisarki - służy wydatną po
mocą Woź:niakowskiemu przy adaptacjach i przerób
kach sztuk, szczególnie francuskich, ucząc się tym 
samym rzemiosła teatralnego. Z kolei oglądamy Za
polską na scenie poznańskiej, kierowanej przez Alek
sandra Podwyszyńskiego. Po bankructwie tea~ru po
znańskiego Zapolska występuje gośdnnie w Peter
~burgu na scenie teatru polskiego Józefa Teksla. De
biutuje literacko w „Kurierze Krakowskim" nowelą 
„Jeden dzień. z życia róży", po czym drukuje w od
cinkach pierwszą powieść „Małaszka". Następnie gra 
we Lwowie, gdzie wystawiają jej sztukę pt. „Pier
wszy bal", będącą debiutem teatralnym. W 1'885 r. znów 
przenosi się do teatru poznańskiego, kierowanego przez 
Mieczysława Skirmunta. W r. 1887 ze Stanisławem 
Trapszo objeżdża Poznański e i Pomorze, prezentując 
polskiej publiczności, łaknąc e j ojczystego słowa reper
tuar złożony z jednoaktówek i deklamacji. 

1888-1900 
W sezonie 1888/1889 autorka pierwszej oddzielnie 

wydanej książki „Akwarele" (przedmiDt gwałtownych 
ataków prasy) gra w teatrze łódzkim. W r. 1889 Za-



polska wyjeżdża do Paryża. Marzy o występach na 
scenie francuskiej. Bierze lekcje u znanych pedaga
gów - Talbota i Marii Samary. Współpracuje z te
atrzykiem bulwarowym. Zła wymowa francuska ciągle 
uniemożliwia jej właściwy start sceniczny. Dopiero 
w r. 1892 dostaje się do Theatre Libre Antoine'a, wy
bitnego reformatora teatru francuskiego. 

W kraju Zapolska wydaje tom nowel pt. „Mena
żeria ludzka", publikuje też paryskie felietony. Dru
kuje dalsze powieści. W r. 1895 występuje w Tteatre 
Libre pod zmienioną dyrekcją (Larochelle), a nastę
pnie w Theatre de l'Ovre pod kierunkiem Aurelego 
Lugne - Poe, który hołdował symbolizmowi. Pobyt 
Zapolskiej w Paryżu nie przyniósł jej sukcesów aktor
skich. Przyczynił się jednak do wzbogacenia doświad
czeń artystycznych i poszerzenia kręgu jej zaintere
sowań jako pisarki teatralnej. W roku 1895 autorka 
.,Kaśki Kariatydy", które.i przeróbkę sceniczną wysta
wił warszawski teatrzyk „Nowości" - wraca do 
kraju. W październiku tegoż roku wchodzi w skład 
zespołu tea1ru krakowskiego pod dyrekcją Tadeusza 
Pawlikowskiego. W latach 1896/ 1897 Zapolska gra 
wiele w sespołach objazdowych. W Petersburgu wy
stępuje jako aktorka w „Żabusi", której prapremirora 
odbyła się w Krakowie (1897 r. ). W Warszawie znów 
gra w swojej sztuce pt. , .Małka Szwarcen_kopf". 

1900-1907 

W pierwszym sezonie występuj e Zapolska we Lwo
wie w teatrze prowadzonym przez Hellen. Po ustą
pieniu jego na rzecz Pawlikowski2go, z którym po-

SCENA Z PRAPREMIEROWF.J KRAKOWSKIEJ „ MO
RALNOSCI PANI DULSKIEJ" 15.XII.1906. 

różniła się w Krakowie, przechodzi do pracy dzien
nikarskiej. W 1901 r. wychodzi powtórnie za mąż za 
artystę malarza, Janowskiego. Nadal intensywnie 
tworzy, raz po raz ukazują się jej powieści i odby
wają premiery nowych sztuk. W 1902 r. Zapolska 
z mężem organizuje w Krakowie szkołę dramatyczną. 
W pracy z uczniami wykorzystywała doświadczenia 
paryskie, a szczególnie koncepcje Antoine'a. W r. 1904 
Zapolska przenosi się do Lwowa i tu w zasadzie 
spędzi resztę swego życia. Organizm pisarki niszczony 
wieloma chorobami, nie zawsze trafnie leczonymi na
wet przez wybitnych specjalistów, wymagał częstych 
wyjazdów do lecznic i uzdrowisk. Ciągły brak pienię
dzy zmuszał autorkę niezliczonych powieści i sztuk 
do stałej mobilizacji twórczej, co obniżało poziom 
wielu jej utworów, które są po prostu miernotami 
literackimi. Nie mniej w r. 1906 powstaje w ciągu 
paru zaledwie dni „Moralność pani Dulskiej", która 
mocno ugruntowała pozycję pisarki. Sztuka ta zajęła 
trwałe miejsce w polskim repertuarze scenicznym. 

1937-1912 
Ogromne powodzenie „Moralności pani Dulskiej" 

skłoniło Zapolską do zaproponowania mężowi zało
żenia teatru, występującego pod jej nazwiskiem. ce
lem objazdu miast prowincjonalnych Galicji. (Zapol
ska przebywa w tym czasie na kuracji we Włoszech). 
Trupa założona przez Janowskiego odwiedziła 16 
miejscowości, ciesząc się ogromnym powodzeniem. 
W r. 1908 Teatr Gabrieli Zapolskiej wyrusza po raz 
drugi na tournee z nową sztuką - „Ich czworo", 
przyjmowaną również gorąco przez publiczność. 
I w końcu tegoż 1roku po ·raz trzeci trupa Janow
skiego rozpoczyna objazd, tym razEm ze „Skizem". 
W r. 1910 pisze Zapolska jeszcze jedną sztukę o trwa
łej wartości - „Pannę Maliczewską". 

1912-1921 
Zapolska ropoczyna współpracę z nowopowstałym 

Teatrem Premier we Lwowie. W Teatrze tym Za
polska zajmowała się reżyserią i dostarczaniem tek
stów ·scenicznych. Pisze też dla filmu scenariusz pt. 
„Niebezpieczny kochanek", zrealizowany w tym sa
mym roku. Pisarka podupada na zdrowiu coraz bar
dziej, pojawiają się nawet objawy ślepoty. Mimo to 
nie przerywa pracy literackiej, wydaje kilka powieści 
i pisze nowe sztuki. Nie stanowią one jednak większej 
wartości literackiej chociaż podejmowane tematy 
w wielu z nich są ciekawe i wskazują na ważkie, 
nabrzmiałe problemy społeczne tego czasu. 17 gru
dnia 1921 r. Zapolska umiera prawie w zupełnym 
osamotnieniu. 

M. S. 



PRZEDSTAWIAMY 

~ w 
MARIA ADAMSKA ukończyła 

wydział scenografii krakowskiej 
ASP (u profesora A. Stopki). Po 
studiach współpracowała z te
atrami w Katowicach, Częstocho
wie, Opolu i w Koszalinie. Waż
niejsze realizacje scenograficzne: 
„Czarująca szewcowa" Lorki 
(Opole), „Opera za trzy grosze" 
Brechta (Częstochowa), „ Wszystko 
w ogrodzie" Albeego (Katowice). 

RYSZARD SMOŻEWSKI jest 
dziennikarze111 i reżyserem. Uważa 
się go za inspiratora, na gruncie 
polskim, tzw. Teatru Faktu. Z jego 
inicjatywy właśnie powstał przed 
laty w Kielcach Teatr Dzienni
karza i Aktora, który wsławił 
się programem publicystycznym 
opartym na tekście Szekspira 
i listach czytelników do „Dookoła 
świata". Program nosił tytuł -
„Ro1neo i Julia za czwartym fa„ 
łochronem". Przez kilka łat Smo
żewski był kierownikiem literac
kim teatru kieleckiego i w kra
kowskim Teatrze Rozmaitości. 
(obecnie jest w tym teatrze eta
towym reżyserem). W Teatrze 
Rozmaitości przez kilka sezonów 
prowadził Teatr Faktów. Waż
niejsze realizacje tego typu, to: 
„Dallas w samo południe", „Tris
mus", „Eksperyment". W sezonie 
1969/70 pełnił funkcję kierownika 
artystycznego katowickiej Sceny 
Malej. Obecnie Smożewski oprócz 
reżyserii teatralnej uprawia re
żyserię telewizyjną, a także pu
blicystykę. 
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