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JAN SYCZ 

proponuje 

Z „Mora lnością pani Dulskiej" zżyło st ę już k !L
ka pokoleń Polaków i sądząc po 80-ciu la tach sce
nicznego życia i p owodzenia te j sztuki j ej pers
pektywy w teatrze zdają się być nieograniczone. • 
Dzieje się t ak z kiLku p owodów. 

Po p ierwsze - t a „bezbożnica" Z apolska p rzy
łapała mieszczański dom na autent ycznej bezboż
ności i miała odwagę zdemaskować m echan izm 
uśmiercania sumienia przy wtórze fałszywej mo
dlitwy. Po drugie - jest to utwór o kobietach -
ściślej mówiąc o fenomenie kobiecości w ogóle, 
a to przecież wiecznie żywy temat w sztuce. Po 
trzecie - powyższe pr oblemy zaatakowane zostały 
z pasją i komediowym zacięciem. 

Zmieniły się relacje społeczne, inaczej wygląda

ją nasze mieszl<:ania i ubiory. 
Stare meble niegdyś ośmieszane i wyrzucane 

z domów (na scenie jeszcze nie tak dawno były 
komentarzem służącym ukazaniu mieszczańskiej 

obłudy!) stały się dziś kosztowną ozdobą współ

czesnych mieszkań . 

Dobrze skrojone garnitury a przede wszystkim 
wystawne stroje kobie t wspominamy dzisiaj z ża

lem i podziwem dla ich piękna. Szereg cech Duls
kiej czyniących z niej okrutną babę zasługuje dzi
siaj na pochwalę jak np.: zapobiegliwość, praco
witość, oszczędność i td . 

Każde pokolenie ma więc szansę porównania 
się z bohaterami i problemami „Moralności pani 
Du!sldej". 

Czas zdaje się pracować na rzecz t ego utworu, 
którego jedną z t a j em nic jest ta, że chociaż kry 
tykuje mieszczaństwo, j est przez nie l u bia n y i chęt

nie oglądany. 

JADWIGA ĆZACHÓWSKA 

Z dziejów „Moralności pani Dulskiej" 

Do pisania komedii zamówionej przez nowego dy
rektora Teatru Miejskiego we Lwowie Ludwika Hel
lera przystąpiła Zapolska, korzystając z poprawy zdro
wia, w ostatnich dniach października 1906 r. Musiała 
się bardzo spieszyć - Heller nalegał na dotrzymanie 
terminu i złożenie sztuki 15 listopada. Autorce zalerżało 
na szybkim otrzymaniu honorarium, które by wyba
wiło ją z kłopotów finansowych spowodowanych prze
prowadzoną w lecie kuracją w Bystrej i w Krynicy. 

4 listopada informowała Zapolska męża, Stanisława 
Janowskiego, który przebywał poza Lwowem: „Napi
sałam pierwszy akt i w tej chwili go odnoszę. Jutro 
zabiorę się do drugiego. Jestem w wenie - i aż się 

trzęsę ze złości, gdy mi kto przeszkadza. Wieczorem 
czytałam Rych(terowi) i Godziem(bie). Są zachwyceni. 
Wszyscy mówią, ;że to będzie jeden ryk w teatrze i źe 
aktorzy nie będą mogli mówić." 

Podobnie jak w ymienieni w liście: spowinowacony 
z Janowskim Stanisław Rychter i zaprzyjaźniony z pi~ 
sarką literat Antoni Godziemba-Wysocki, Heller przy
jął koncepcję sztuki z entuzjazmem. Przesłany frag
ment przeczytał krytykom blisko związanym z teatrem: 
Kornelowi Makuszyńskiemu i Henrykowi Cepnikowi. 
„Wszyscy się pokładali od śmiechu - pisała Zapols
ka - i dziwią się, skąd ja ten humor wzięłam!" 

Jak świadczą informacje w następnych listach, ter
minu udało się pisarce dotrzymać. „Jestem tak zapra
cowana Dulską, że ledwo żyję - donosiła 13 listopada, 
- (.„) Jutro kończę sztukę . Nie wiem, jaka jest, ale 
zdaje się, że dobra. Pisałam jednym tchem". A następ
nego dnia: „Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam 

Dulską. Co jest? Nie wiem. Pisałam ją w gorączce po 
prostu. Może to właśnie będzie coś doskonałego, a mo
że nic nie warte. Odsyłam trzeci akt dziś - tam już 
dwa ·przepisują. Gdy odbiorę, poszlę Ci do Stanisł(awo-
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wa), a.żebyś jednego dnia prżeczytał i odesłał zaraz do 
Solskiego. Zdaje mi się, że gdybym była Francuzem 
i taką silną, życiową rzecz napisała, to zyskałabym 
majątek i sławę olbrzymią. U nas - spastwią się na
de mną i zarobię parę centów. Heller chce wystawić 
zaraz." 

Skąd się wzięła „pani Dulska" 
Na temat okoliczności powstania sztuki i prototy

pów postaci ukazały się liczne wypowiedzi współczes
nych. Stanisław Janowski podaje we wspomnieniach, 
iż główny pomysł utworu przywiózł Zapolskiej z poby
tu u znajomych, pp. Fertaków w Stanisławowie. „Opo
wiadając jej szczegóły mego pobytu - stwierdza -
i opisując moje spostrzeżenia przytoczyłem jej fakt 
z punktu widzenia moralności ciekawy, ale nie przy
puszczałem, że będzie on miał jakieś większe -a1a niej 
znaczenie. ( ... ) Autor z racji swego zawodu w zwyczaj
nych na pozór zdarzeniach widzi więcej i głębiej sięga 
w istotę rzeczy jak inni ludzie, podobnie jak malarz, 
który widzi w naturze kolory, których laik nie nie do
strzega, toteż Zap(olską) nie to może uderzyło w moim 
opowiadaniu, że syn krewnych moich przyjaciół miał 
w służącej kochankę, ale że matka jego stosunek ten 
nie tylko tolerowała, ale i popierała z obawy o jego 
zdrowie. 

Zapolska mego sprawozdania słuchała z całym za
jęciem, a kiedy skończyłem, zawołała z radością: «No, 
chwała Bogu, mam wreszcie sztukę, o którą Heller 
(dyrektor lwowskiego teatru) tak mnie męczy, a tak 
nie wiedziałam, co napisać!» 

·Były to narodziny Moralności pani Dulskiej. Rozu
mie się, •że ja przyniosłem tylko myśl zasadniczą, 

szczegóły i sytuacje dała jej ciągła i bystra obserwa
cja ludzi. Do znienawidzonego przez nią typu kołtunki 
pozowała jej długie lata wstecz znana mieszczanka 
lwowska G ... a." 

Na znaną we Lwowie rodzinę Gołąbów jako pier
wowzór Dulskich wskazywali również znający Zapol
ską osobiście Aniela Kallas, Józef Bieniasz i Ludwik 
Lawiński. Andrzej Gołąb, przedsiębiorca budowlany, 
był popularnym radcą miejskim; imieniem jego naz-
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wano nawet jedną z ulic na Łyczakowie. W relacji 
Anieli Kallas zawarcie przez Zapolską znajomości 

z panią Gołąbową przedstawiało się następująco: „Za
polska zamierzała napisać komedię obyczajową i szu
kała typów, które by odpowiadały jej zamierzeniom 
schłostania małomieszczańskiej moralności, tej moral
ności «na pokaz», co to zręcznie i nie bez perfidii rzuca 
na drugich odpowiedzialność za własne grzechy -
«moralność Dulskiej», jak się wyrażała już wtedy ge
nialna autorka . 

Słyszy o tym jej kolega redakcyjny i przyjaciel 
Leopold Sz(enderowicz) i powiada: 

- Możesz poznać taki typek. Na przykład moja 
kamieniczniczka. - I zaczyna opowiadać o tej damie 
różne kawały . 

Zapolska słucha uwa.żnie, w końcu woła: 
- Dawać mi tu Dulską! 
Pan Sz(enderowicz) zaprosił kamieniczniczkę swo

ją, żyjącą do dziś dnia, na herbatkę. Zjawiła się rów
nież Zapolska. Zaprezentowano jej ową damę, a Za
polska zręcznie umiała ludzi ciągnąć za język. Poz
woliła im mówić, sama zaś słuchała. A umiała słuchać 
ta wielka znawczyni menażerii ludzkiej. Słuchając te
go wszystkiego, co mówiła owa Dulska, Zapolska pra
cowała juiż w myśli nad formowaniem scen." 

Ludwik Lawiński, opisując szczegółowo Gołąbów 

i ich dzieci (dwie córki i syna Genia), których znał 
osobiście, stwierdza: „Wszystkie te typy Gabriela Za
polska •żywcem ulokowała w swojej komedii." 

Poznanie lwowskiej kamieniczniczki i stosunków 
panujących w jej rodzinie mogło jednak tylko pomóc 
pisarce w ostatecznym skrystalizowaniu się postaci 
bohaterów sztuki. Ich typy i charakterystyka, podob
nie jak i większość szczegółów „tragifarsy kołtuńskiej", 
powstała w ciągu długich lat bystrej obserwacji lwow
skiego środowiska drobnomieszczańskiego. Niemałą też 
rolę w genezie postaci Dulskiej, a co więcej, jej naz
wiska odegrała na pewno zapomniana dziś zupełnie, 

a ówcześnie na terenie Lwowa bardzo aktualna i OIŻY
wiona, dyskusja na tematy moralno-obyczajowe, której 
bohaterką była właśnie niejaka Dulska. Sprawa przed
stawiała się następująco: 

Popularny dziennik „Wiek Nowy'', z którym Zapols
ka związana była sympatiami, ogłosił na początku 1905 
roku ankietę pt. Kwestia bytu we Lwowie. Odpowiedzi 



nadchodziły jednak nieliczne i nieinteresujące. Wów
czas 1 kwietnia (a więc na „prima aprilis") ukazał się 
w piśmie list podpisany: Czesława Dulska, którego 
autorka, przeciwstawiając się uprzednim głosom narze
kającym i bezradnym, przedstawiała swój system gos
podarowania, oparty na egoizmie, skąpstwie i wyzys
ku służącej. Wypowiedź ta, czysto fikcyjna, została 

sfabrykowana przez jednego z dziennikarzy w celu 
wywołania polemiki. Rezultat przeszedł oczekiwania. 
Wystąpienie „Dulskiej" wzburzyło opinię; do redakcji 
zaczęły l!lapływać dziesiątki listów. „Potop ... istny po
top! - pisała redakcja. - Pani Dulska llliby wodna 
turbina setki piór kobiecych puściła w ruch - a ich 
zgrzyt to śmierć i zagłada gospodarczej metody p. Dul
skiej ." Jak wspomina Wojciech Dąbrowski, ówcześnie 
współpracownik „Słowa Polskiego", z polemiki czytel
niczek „wyłaniać się zaczęła postać Dulskiej ponura 
i drapieżna, ale równocześnie śmieszna i ośmieszona. 

Zapolska nie mogła nie zauwaiżyć typowo lwo~skiej 
dramatyczności tej postaci i w rok później powstała 
Moralność pani Dulskiej." 

Główną ideę utworu charakteryzowała autorka kil
kakrotnie w listach prywatnych. „Chciałam w tej tra
gifarsie kołtuńskiej - pisała w grudniu 1906 r. do re
daktora miesięcznika «Krytyka», Wilhelma Feldmana 
- dać obraz podłości burżuazyjnej. Gdy ta dziewczy
na na końcu woła: «Mnie się zdaje, że tu kogoś za
mordowali» - to jest to właśnie. Zamordowano tu 
duszę ludzką. Zwróć Pan na to uwagę." A w innym 
liście, do :nieznanego adresata, prawdopodobnie Jana 
Lorentowicza: „Patrz na nią głębiej, nie przez śmiech 
ludzi, których bawi seria konceptów. Tam zakończenie 
jest główną wagą - ten krzyk rozpaczy Meli, która 
woła: «Tu kogoś zabili...». Zwróć uwagę na to, jak gła
dko się tam spełniają zbrodnie. Może ten ton nie bę
dzie się Panu podobał - ale, widzi Pan, ja zawsze 
hołdowałam prawdzie życiowej, to jest temu, co rżycie 
daje: momentom brylantowego piękna i smutnego zła. 
I nie można jednego od drugiego odłączyć, bo wtedy 
nie będziemy się rozumieć, my ze sceny i wy ze sali." 
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(fragment powyższy pochodzi z posło

wia J. Czachowskiej do wyda!l1da Moral
ności pani Dulskiej, Warszawa 1970, 

s. i7g.......1ss>. 

Krytycy o „Moralności pani Dulskiej" 

KORNEL MAKUSZYŃSKI 

Familia Dulskich ma swój katechizm i niewzruszone 
zasady, uświęcone latami, udokumentowane korzyścią 
widocZi!lą z rozumnego ich stosewania. W sposobie tego 
zaś stosowania taki jest szalony spryt, taki psi węch, 
takie niebywałe zdolności rachunkowe, że się podziw 
uczuwa; umiejętność fabrykowania tłumaczeń dla 
swoich postępków przechodzi wiarę. Jakieś nowe z mro
cznych kątów wypełzły na scenę dusze, nie znane wi
dzowi, bo znane zbyt dobrze, spotykane co dnia, po
trącane łokciem bez zwracania na nie uwagi· jakieś 

ś1:1iesz:ie karły, których t r agedia nawet jest f;rsą, ta-: 
kie ucieszne czynią ruchy i skoki, gdy się ich ogniem 
parzy albo gdy si1; im końcem kija zburzy mrowisko, 
budowane mozolnie, spajane błotem, znoszone zewsząd. 

Karykatury ludzkie, takie znane i takie nieznane. 
Znane, bo je znamy ze śmiesznej strony, zabłocone 

i oberwane u dołu, ze strusimi piórami u góry, z głu
pawym a chytrym uśmiechem na twarzy; znane z bru
ku i sprzed kratek konfesjonału, i z niedzielnej wy
cieczki t r amwajem za miasto. Znamy tysiąc dowcipów 
na ich temat i fars tysiąc z ich kołtuńskiego r.i;ywota. 
Nie znamy głębi sceny i wn~trza obskurnego domu, 
gdzie się przepyszne grają tragedyjki; więc :nie może
my sobie złożyć sami tego obrazu, na którym ci ludzie 
z wnętrza czynszowej kamienicy ustawieni są w tragi
cznych pozach, i n ie możemy powstrzymać uśmiechu 
jeśli go nam kto ukalie. Patrzymy bez współczucia, za~ 
kawieni, radując się. 

I jeszcze z jednego powodu widz, który patrzy na 
taką stęchłą tragedyjkę, uczuwa zbożną radość: bawi 
go wściekłość tych ludzi, którym złośliwie wyjęto jed
ną ścianę domu i zwołano publiczność, aby nie straciła 
rzadkiego spektaklu. I to jest największa tragedia tych 
ludzi, zabawna tragedia, że ich schwytano na gorącym 
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uczynku, ich, którzy tak skrzętnie zasłania j ą okna, 
tak niezrównanie uchodzą ludzkim oczom, tak żyć 

umieją w świętej ze 1światem zgodzie. 

Z teatru, „Słowo Polskie" 1907, nr 29 

MARIAN SZYJKOWSKI 

Aiż do Zapolskiej nikt w Polsce nie umiał zrealizo
wać teoretycznych postulatów Diderota. Dopiero pozy
tywiści, odrzuciwszy ostatecznie zbyt długotrwałe dzia
łanie sugestii molieryzmu i zapatrzeni w nowe wzory 
Augiera, zmieniają zasadniczo istotę i nastrój komedii 
polskiej. U Narzymskiego, Zalewskiego, Sarneckiego 
i Lubowskiego pojawiają się pierwsze realistyczne prze
kroje współczesności, z których Bałucki buduje miesz
czańską krotochwilę. 

Ale poruszone tu kataklizmy nigdy nie wyczerpują 
a,ż do dna beznadziejnego tragizmu pospolitości. Obser
wacja starodawnego prawa winy i kary, przede wszy
stkim z góry postawiona „teza" społeczna, stępia ostrze 
pesymizmu, prowadząc w ostatecznej konkluzji zazwy
czaj do pogodnej afirmacji. 

Zapolska przekracza tę linię w kierunku naturaliz
mu. Tym samym stwarza w dramąturgii polskiej epo
kę, którą wypełnia świetnie własną twórczością. Mo
ral ność pani Dulskiej, jako tej twórcwści najdoskonal
szy wyraz, powinno się postawić obok arcydzieł Fre
dry. Jak tamte - zapisuje ona nową, a nie zamkniętą 
jeszcze kartę w historii polskiego teatru; jak tamte -
stwarza u nas wzór i szkołę dla dramaturgów-natura
listów; jak tamte - daje postać tak pełną życia, że po
trafiła ona zejść ze sceny i wrócić pomiędzy nas jako 
upostaciowany abstrakt tego, co od tej pory określa 
się w potocznej mowie dulszczyzną. Obok Jowialskiego, 
Milczka Rejenta - staje pani Dulska nie mniej pla
styczna, pomimo że jej nie stroi barwny ubiór tempo
ris acti, ale bardzo pospolite dessous kołtuńskiej we
getacji. 

(Teatr „Bagatela", „Ilustrowany Kurier 
Codzienny" 1920, nr 309) 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

Antypody wszelkiego wdzięku, „tandeta" życia wy
niesiona do wyrŻyn dogmatu, tępota i ciasność horyzon
tów, małostkowa drapieżność - to cechy tej pani 
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Dulskiej, która w swoim barwnym szlafroku rozkłada 
się, niby potworny muchomor, na „secesyjnej" kana
pie, P<Jd oleodrukiem przedstawiającym zapewne Je
zioro Czterech Kantonów i kapliczkę Tella. Rzadko się 
zdarza spotkać typ nakreślony z tak soczystą niena
wiścią. Tak potrafi „urządzić" tylko kobieta kobietę. 

Są w 1niej rysy godne Harpagona (ot „używane rigo
lo"! !) - ale przy Dulskiej Harpagon jest w swej mo
nomanii niemalże poetą; u Dulskiej każdą przywarę 
matuje i spoczwarza tłumik mierności. Płaskość ta, 
z okrucieństwem przez Zapolską wyzyskana, sprawia, 
iż nawet przymioty pani Dulskiej stają się obrzydliwe; 
nie poczytujemy jej za ,żadną zasługę tego, i:ż jest pra
cowita, skrzętna, dobra (mimo wszystko) matka„. Za
polska umiała ją dosięgnąć nawet w samym macie
rzyństwie. 

(„Moralność pani Dulskiej w „Bagateli", 
„Czas" 1920, nr 269) 

Pani Dulska urodziła się z kobiecej niei;i.awiści, tak 
gwałtownej, że aż niesprawiedliwej. Bo zważmy, jaki 
tu jest podział ról: Felicjan Dulski, zahukana, bez
bronna ofiara; Zbyszko Dulski, młodzian, w którym 
tłucze się niby coś lepszego i w którym to coś zduszo
no; i - pani Dulska, potworna, nieludzka, szpetna ty
ranka i organizatorka życia. Ale ostatecznie myślimy 
sobie: „Nie pani Dulska ten świat urządziła, tylko pa
nowie Dulscy; nie ona wymyśliła tę swoją „moralność", 
nie ona tworzyła prawa, obyczaje, formy, ale panowie 
Dulscy, którzy od wieków pełnili funkcję prawodaw
ców, sędziów, moralistów, estetów, wychowawców. Ta 
paini Dulska wyrzekła się, bądź co bądź, swego życia 
dla domu, dla dzieci, dla wielkości „rodu" Duiskich; 
ale iluż jest panów Dulskich, uprawiających tę samą 

„moralność", a nie wyrzekających się niczego i dla 
nikogo? Pani Dulska - co prawda pod grozą skanda
lu - daje Hance za swego Zbyszka na odczepne po
sag; a co robią w takich wypadkach panowie Dulscy? 
Wymigują się od wszelkiej odpowiedzialności, a jako 
sędziowie przysięgli skazują wyrodną matkę na szu
bienicę„ ." Wreszci.e, można by zauważyć, że nie pani 
Dulska wymyśliła czynszowe kamienice. 

(„Moralność pani Dulskiej" („.). Premiera 
w Teatrze Aktora, „Ilustrowany Kurier Codzienny" 

1934, nr 262) 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

„Moralność ~ani Dulskiej" 
ob J ada: 

PANI DULSKA - MARTA KOTOWSKA 

PAN DULSKI - ALEKSANDER PESTYK 

ZBYSZKO DULSKI - MAREK ŚLOSARSKI 

HESIA - GRAŻYNA BUŁKA • 

MELA - LIDIA CHRZANÓWNA 

JULIASIEWICZOWA 
Z DULSKICH - BOŻENA GERMAŃSKA 

LOKATORKA - IWONA MATUSZEWSKA 

HANKA - EWA BATYCKA 

TADRACHO\iVA - CZESŁAWA PSZCZOLIŃSKA 
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REŻYSERIA: UKŁAD TAŃCÓW: SCENOGRAFIA: 
Jan Sycz Jad wiga Lełtiak-J ankowska Barbara Ptak 
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ROMAN SZYDŁOWSKI 

Dziś widać coraz wyraźniej, rie w komedii polskiej 
tylko Zapolska stanąć może obok Fredry, a Moralność 
pani Dulskiej jest Zemstą epoki mieszczańskiej. Napi
sana w kilka lat po Weselu, jest po części świadomą 
czy nieświadomą polemiką artystyczną z solidaryzmem 
społecznym szlacheckich chłopomanów, po części zaś 

rozwinięciem tego, co u Wyspiańskiego było gryzącą 

satyrą, wyśmianiem tych pryskających jak bańki my
dlane złudzeń . W Moralności pani Dulskiej już się nikt 
narodowo nie bałamuci, wszyscy wiedzą, że owo bro
nowickie wesele Tetmajerów i Rydlów to tylko „ma
lowany fałsz, obrazki", a z atmosfery Wesela zostały 
pawie pióra, które stary znawca Krakowa, scenograf 
Jan Marcin Szancer umieścił dyskretnie w dzbanku 
w głębi salonu Dulskich. I z akwareli Wyspiańskiego 
jest Hanka. Tylko <Że tu się z nią nikt nie ożeni. Nawet 
ona sama i jej chrzestna Tadrachowa nie wierzą, by 
to było mooliwe. Minęło zaledwie kilka lat od czasu 
bronowickiego wesela, a już pani radczyni nie moli:e 
sobie w ogóle wyobrazić swego uczestnictwa w ślubie 

tak niedobranej pary. Przekona tylko Dulską, li:e trze
ba dać Hance tysiąc koron „na otarcie łez", wywiano
wać ją i wydać za financa aby nie było szkandału". 

Zapolska okazała się większą realistką od Wyspiań
skiego ... 

(„Trybuna Ludu" 1962, nr 80) 

JERZY JARZĘBSKI 

Dulska w przymierzu z Nietzschem 

Potwór, koczkodan w barchanowym szlafroku, uoso
bienie prymitywu, chciwości, hipokryzji. Spójrzmy, jak 
widzi ją Makuszyński: „Nalana fizjognomia, pierze we 
włosach, a przed wielką uroczystością papiloty ze sta
rej gazety, wykrzywione buciki, obłocona spódnica. 
Głos piskliwy albo bardzo krzykliwy jeśli idzie o cu
dze świństwo, albo bardzo cichy, jeśli idzie o własne. 
Oczy chytre i niespokojne. Władza w domu absolutna. 
Królestwo pani Dulskiej typowe, ponure mieszkanie 
z salonem. Zjedzone przez mole pluszowe meble. Na 
ścianach cztery «landstafty», po dwa naprzeciwko; na 
podpartym deszczułką stole włóczkowe roboty, na ko
modzie fotografie w ramkach z muszelek. Lampa 
z abażurem z bibułki, chiński wachlarz na piecu, ekran 
empire kupiony okazyjnie." 

A więc ponadczasowa drobnomieszczanka? W na
szych czasach dodalibyśmy jej telewizor przykryty ko
ronkową serwetą, meblościankę na wysoki połysk, ja
kieś obowiązkowe kryształy na półce itd. Za to w po
staci samej Dulskiej - jakaż przemiana: barchanowy 
szlafrok obróci się dziś w pewexowski peniuar, nakrę
cone lokówki przykryje lekki jak puch czepeczek -
tylko kamienica ... no cóż, zastąpi ją może jaki warsz
tat czy butik. 

Wydaje się, że mamy gotowy przepis na Dulską, 
że umiemy ją nazwać i przyszpilić, zidentyfikować 

i wskazać miejsce na społeczmej drabinie, mało - że 

prócz definicji Zapolska dała nam w swej sztuce go
tową formułę nienawiści. Więc okropna - bo brudna, 
zakłamana, chciwa, bezwzględna, obłudna, cóż tam je
szcze? ... Dulska jest postacią tak jednoznacznie, zda się, 
negatywną, że aż dziw, jak łatwo znajdujemy jej od
powiedniki w świecie realnym - sami przekonani, że 
oszczędzono nam trucizn, które ją przepełniają. Tak 
jakby zjadliwa tragifarsa Zapolskiej była jakimś egzor-
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cyzmem pozwalającym poznać diabła i wygnać go (po
zornie, pozornie ... ) ze społeczności ludzkiej. 

Ale z Dulską sprawa nie tak łatwa. I to nie tylko 
dlatego, że - jak zauważył już Boy czy Irzykowski -
autorka jest stronnicza, że „urządza" swoją bohaterkę 
tak, jakby to ona jedna była źródłem całego społecz
n ego zła. Aby zrozumieć Dulską, trzeba zrozumieć 

wpierw samą Zapolską i jej spór z mieszczańskim 

światem. 

Kimże była autorka Moralności dla bogobojnych 
radczyń, doktorowych, właścicielek kamienic? Skan
dalistką, grzesznicą, kobietą rozwiązłą, nie dbałą o prze
strzeganie najświętszych norm morallilych. Wychodzi 
za mąż i niebawem się rozwodzi, miewa głośne ro
mame (jak ten z Gawalewiczem), otaczają ją wielbi
ciele, a co najgorsze - wybiera zawód aktorki, czyli 
nieledwie - jak wierzyły zacne mieszczki - kobiety 
publicznej. Do tego jeszcze pisze - i to jak! Wywleka 
na wierzch brudy, ujawnia sprawy wstydliwe, gwał
cąc powołanie sztuki, która wszak winna przenosić nas 
w lepszy świat. Zapolska jest więc dla swych prześla
dowczyń po prostu „bezbożnicą" i myślę, że epitet ten 
musiała słyszeć w swym życiu niejeden raz, a niena
wiść do środowiska, które ją tak oceniało, narastała 

z pewnością latami. 

Pierwsze zatem, co widać w Dulskiej, to namiętne 
pragnienie odegrania się na dręczycielkach. - Co? Ja 
- „niemoralna", ja - „bezbożnica"?! - zdaje się mó
wić pisarka - sprawdźmy może lepiej moralność i za
sady tych pań! - Do obnażania hipokryzji „Dulskich" 
Zapolska bierze się z taką werwą, że· doprawdy nie ma 
potrzeby raz jeszcze powtarzać tu aktu demaskacji. 
Ale w „tragifarsie" mówi się też coś więcej - i cieka
wiej - o stanie społeczeństwa i kultury przełomu 
wieków. 

W 1906 roku, kiedy powstała Dulska, żywa była 

jeszcze pamięć o deklaracji Nietzschego, ogłaszającego 
„śmierć Boga" pod koniec XIX stulecia. Dla pobratym
czyń pani Dulskiej eksklamacje takie stanowić musiały 
prawdziwie dzieło Szatana, a rzeczona „śmierć Boga" 
- produkt bluźnierczych roztrząsań niedowarzonych 
mędrków. Zapolska próbuje wykazać, że w zacnym 
domu Dulskich Boga zabija się omal ,że skuteczniej 
nil:ż na wyżynach filozofii. Upadek wiary ma miejsce 
jednocześnie wśród swobodnych duchów - i pośród 
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przyziemnych „mycllarzy;' czy „:łi.HstrówH, ty1e :Że je~ 
dynie pierwsi potrafią to zauwai:żyć i mają dość odwa
gi, by się do tego przyznać. I tak Nietzsche zabija Bo
ga „z wysoka'', odcina się od religii suwerennym ge
stem potężnego indywiduum - pan.i Dulska tylko 
„wzywa go nadaremno", nie bacząc na szydercze ko
mentarze Hesi i Zbyszka, czyli tych jej latorośli, które 
nie mają już żadnych złudzeń. 

Dulska, nie wiedząc o tym, żyje na ziemi wydzie
dziczonych, „ziemi Ulro" - jak ją za swymi XVIII
-wiecznymi poprzednikami nazywał Miłosz. W jej świe
cie nie ma ju:ż miejsca na wyiższe motywacje i pory
wy serca - wszystko co rżyje słuchać musi nakazów 
przyziemnego praktycyzmu. To mieszczańskie piekło 

przełomu wiek0w przerai:żało niejednego świadka .epo
ki. Zagładę kultury, z której wyparował duch i świ~
tość, wieszczyli Ortega y Gasset, Spengler, Dawson, 
Toynbee, Schweitzer czy Sorokin; w Polsce - Witkacy, 
Znaniecki, Zdziechowski. I choć Zapolskiej trudno 
przypisywać zamysł tworzenia jakiejś kulturowej „wli
wersalnej prognozy", intuicyjnie jednak przeczuła ona 
świetnie, że trucizny fin-de-siecle'u przesączały się do 
wszystkich warstw społecznych. Boga zabija więc 

i Dulska - codziennie, po trochu, z gębą pełną naboż
nych frazesów. 

Ale czy wolno nam z bohaterki sztuki uczynić „dia
bła", winowajczynię powszechnego kryzysu? Krytycy 
bard:z;o wcześnie zauważyli, iŻe reszcie familii Dulskich 
też niewiele brakuje, tzn. 1że trudno coś budować na 
„buncie" Zbyszka czy słodkiej poczciwości naiwnej 
Meli - oni przecie taktże są u mamy na garnuszku i to 
wy:zm.acza granice ich nonkonformizmu. A ona sama -
mama Dulska? Może tylko lepiej od innych z.rozumia
ła prawidła świata, w których żyje, jej też przychodzi 
karcić domowników, którzy z owych prawideł się wy
łamują. 

Jakie to są prawidła? Mówiąc najprościej. Dulska 
żyje w świecie-mechanizmie, w którym jedyną war
tością niewątpliwą jest pieniądz. Nawet przecie opinia 
„publiki" interesuje ją o tyle tylko, o ile wpływa na 
wysokość czynszów z kamienicy, szanse dobrego za
mążpójścia córek itd. Rebelia Zbyszka, majaczenia ży
jącej fantazją Meli sprawiają jej sporo kłopotów, ale 
ci przecież zapominają na chwilę, w jakim świecie 

ólyj'\, trzeba więc przywołać ich do porządku. Dom 
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musi by,Ć trzymany żelazną ręką - inaczej wszystko 
się rozsypie. 

I rzeczywiście: nie zasady rządzą przecie postępo
waniem Dulskich, a prawo silniejszego pod rękę z za
sadą przyjemności. Na razie silniejsza jest pani domu, 
ale jeśli czego nie dopatrzy - zawali się, jeśli porząd

ku nie dopilnuje swym argusowym okiem - wszystko 
rozpełznie się, a domownicy folgować będą swym 
zgubnym nałogom. Więc mOiŻe heroiczna jest Dulska? 
Gdyby nie ona, Zbyszko zatraciłby się zupełnie, Hesia 
zeszła na złą drogę, Mela utonęła w fikcji, a nawet 
stary Dulski przeputał swe apanaJŻe na cygara i ka
wiarnię. 

Potwór-Dulska, przy całym swym zakłamaniu, ro
zumie więc odrobinę więcej z otaczającej ją rzeczy
wistości niiŻ naiwni domownicy; z modernistycznego 
kryzysu wartości wyciąga natychmiastowe, praktyczne 
wnioski. I tak dobrze, mqZila by rzec, iż jej egoizm 
nie dotyka najbliższej rodziny: wszak mężowi i dzie
ciom przynajmniej dobrze życzy, choć na codzień ter
roryzuje je bez litości. 

Ale czy Dulskiej dobrze się żyje? Krzywdy wyrzą
dzane otoczeniu - niedoszłej samobójczyni, Hance -
wracają do niej rykoszetem, bo nie mając serca dla 
nikogo, od nikogo też serca nie mOiŻe oczekiwać. Duls
ka wstaje skoro świt i przez cały dzień trudzi się, by 
swój dom, swój mały mikrokosmos utrzymać w po
rządku. Wysiłek to zaiste syzyfowy i choć Zapolska 
zdaje się nas zapewniać: „Przeżyje nas wszystkich!'', 
bohaterka sztuki budzi.ć może mimowolny podziw. 
Oddzielmy więc ziarno od plewy: to nie ponadczaso
we „drobnomieszczańskie" cechy godne są w Dulskiej 
potępienia - dość szkody już wyrządziło nam pomia
tanie takimi przymiotami, jak gospodarska skrzętność 
i zapobiegliwość. W Dulskiej przeraiża to, że podług 

niej już „wszystko wolno" - oszukać, wyłudzić, 

skrzywdzić - byleby tylko nikt się o tym nie dowie
dział. „Wszystko wolno" bo nie ma Boga - a zatem 
mOiŻe się zdarzyć, iże draństwa nikt nie zauwarży. 

„Ach! jak ja się będę teraz łotrował! jak ja się bę
dę łotrował!. .. " - powiada Zbyszko, kiedy już połą

czone siły rodzinne wymuszą na nim uległość. I nic 
dziwnego: skoro proste zasady moralne przestały obo
wiązywać, kaiżdy eksces daje się usprawiedliwić. Za
polska „śmierć Boga" w domu Dulskich ukazała z po-
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zycji bardziej soc]aHstycznych i wo1nomyŚlicie1skich 
niż chrześcijańskich - to pewne. Ale może i przez to 
diagnoza jej nabiera chłodu i ostrości. Bo niekoniecznie 
„bezbożnictwo", ale wpmst nihilizm europejski przy
łapany tu został u jego, by tak rzec, prywatna-domo
wych źródeł. 

„ 
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