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Tadeusz Boy-Żeleński 

Stosunek Polski do teatru jest bardzo oryginalny. 
Na ogół urodzaj słaby; zdawałoby się, że nerw tea
tralny nie leży w naturze Polaka: aż tu naraz wy
strzela jakiś ' Słowacki, Fredro, Wyspiański... Ale 
jeszcze osobliwszym może zdarzeniem jest Zapolska; 
nie iżby była genialniejsza od tamtych, ale dla ,swej 
płci.( ... ) W życiu była kobietą, w teatrze była andro
gyną (androgynia - obojniactwo, występowanie 
cech męskich i żeńskich u jednego osobnika. Zapolska 
grała w teatrze zarówno role żeńskie jak i męskie.); 
pewność ręki, jasność spojrzenia łączyła z kobiecą 
pasją, niesprawiedliwością, ograniczeniem horyzontu. 

I stąd ten podwójny rezultat. Jej Pani Dulska 
scenicznie broni się wciąż świetnie, ideowo gorzej. 
Każda figura ma krew i kości, każda scena gra ży
ciem, każde powiedzenie· budzi wesołość. Pani Dulska 
trafiona jest tak, jak lala w strzelnicy, której odpada 
głowa ku radości widzów. A jednak, kiedy się zasta
nowić nad tym z bezstronnością, jaką daje perspek
tywa historyczna, zdaje mi się, że Pani Dulska odpo
kutowała ponad swoje winy, a raczej, że ona zapła
ciła rachunek za całą epokę, za całą formę cywilizacji, 
cywilizacji burżuazyjnej. Rewolucja francuska była 
wprowadzeniem na widownię mieszczaństwa; w do
bie gdy szlachta przestała formalnie istnieć, a lud 
nie zaczął istnieć, mieszczaństwo stało się wszystkim. 

.ł 

Rychło ujrzano plamy na tym nowym słońcu. Ileż 

satyr wymierzono w nowego monarchę!( ... ) Ale 
zważmy bezstronnie: o ileż łatwiejsza była rola 
szlachty! Mieli armie służby, domowników, guwer
nerów, nie robili nic, mieli majątek, do utrzymania 
go służyły sukcesje, pensje, synekury, bogate meza
lianse ... Wymagań żadnych, poza męstwem osobistym 
i trochę poloru, który dało się połączyć z głęboką 
ignorancją. Z drugiej strony lud: ten pracował, 

i ciężko, ale też więcej odeń nie wymagano niczego. 
A teraz zważmy, jakie brzemię spadło na miesz
czaństwo, które, przez osobliwy paradoks, zaczęło się 
częściowo - zwłaszcza u nas - pokrywać z pojęciem 
i n .t e 1 i g en c j i ! M~iało pracować i ciułać, aby 

• 
się nie zdeklasować w miarę przyrostu dzieci. Odzie-
dziczyło po szlachcie pojęcie honoru i godności. 

Spadł na nie znany szlachecki obowiązek wykształ
cenia tzw. ogólnego, który polega na tym, że trzeba 
udawać, że się wie wszystko. Obowiązek pielęgno
wania sztuki. U nas jeszcze i wielkie tradycje naro-

•• dowe, martyrologia polska. I „trzymać fason". Czy 
istniała kiedy klasa bardzi~j obciążona? I czy dziw, 
że wszystko to musiało stać się jedną wielką tandetą? 
Tej tandety wyrazem jest „salon" Pani Dulskiej: 
salon, bo mieli salony dawni magnaci ... Salon, w któ
rym sama pali w piecu ... Tandeta moralności, tandeta 
sztuki - oto wnętrze tych mieszczańskich domów, 
oto treść panowania burżuazji XIX wieku, za której ... 
wspaniale rozkwitła nauka i sztuka, a z moral:dością 
też sądzę, że było lepiej niż wprzódy. Oto przykład, 
jak złożony jest kompleks zjawisk, który Zapolska 
uprościła sobie, waląc po mordzie Panią Dulską z taką 
pasją. Ale bez tych uproszczeń, bez tych niesprawie
dliwości nie byłoby teatru. W tym talent Zapolskiej, 
że nawet cnoty Pani Dulskiej są nam . tu ohydne. 
Pierwsza, biedactwo wstaje, pierwsza na nogach przy 
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gospodarstwie, musi i mężowi dać śniadanie, i syna 
wałkonia wyprawić do biura, córki wyciągnąć, boby 
się barłożyły do południa w łóżku, sama pokaże 
służącej, jak się w piecu pali, o wszystkim myśli, 

o wszystkim pamięta, haruje, ciuła - i doczekała się 
za swoją pracę! To odwet dziejów za to, że ta klępa 
o poziomie duchowym ani trochę nie wyższym od 
poziomu własnej kucharki została p a n i ą, panią 

radczynią, inteligencją, „wyżyną społeczną", damą, 

bóstwem. 

Fragmenty artykułu zawartego w XXII t. Pism 
(Flirt z Melpomeną - wieczór ósmy) 

• • 

* ~~ ~E-

Urodzona 30 marca 1857 roku córka ziemian wo
łyńskich Gabriela Korwin - Piotrowska do historii 
literatury i teatru przeszła jako Gabriela Zapolska. 
Ze sceną związała się w 1°880 roku i z powodzeniem 
występowała na scenach Warszawy, Lwowa, Pozna
nia i Łodzi. We wrześniu 1889 roku wyjechała na 
występy do Paryża. Zazdrościła kariery Helenie 
Modrzejewskiej, ale jej cudzoziemski akcent wyśmie
wany przez krytyków odciął jej drogę do sukcesu. 

W lutym 1896 roku Czesław Janowski - ówczesny 
dyrektor Teatru Miejscowego w Częstochowie -
zapro.sil na gościnne występy Zapolską. Częstochow
ska publiczność obejrzała ją między innymi w tytu
łowej roli w „Norze" Ibsena, jako Małgorzatę Gaut
hier w ,,Damie kameliowej" Dumasa i Katarzynę 
Olejarek w jej własnej sztuce „Kaśka Kariatyda". 

Sceniczną karierę zakończyła Zapolska w 1900 r. 

t 

Z listów 
Gabrieli Zapolskiej 

do męża 
Stanisława Janowskiego 

• 

Lwów 30.X.1906 wtorek 

... Zabrałam się do pisania sztuki i mam 
kilka scen. Muszę skończyć na 15-ty i oprócz 
do Fenesteina nigdzie nie wyjdę, ani nikogo nie 
chcę widzieć bo mnie to ..strasznie męczy, tak 
że jestem jak tuman, · i kontenta jestem, że 
Ciebie nie ma, bo gdybyś był, nie mogłabym 
pisać i myśleć o tym, co mam napisać. Muszę 
skończyć na 15-ty, bo Heller mi napisał, że da 
mi 1 OO guld., jak mieć będzie sztukę w ręku. 

~ Temat - Pani Dulska ... 

Lwów 2.XI.1906 

. .. Piszę ołówkiem, bo mam rękę spracowa
ną od pisania sztuki. Ciężko i tępo mi idzie ... 

... 
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4.XI.1906 niedziela f 
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„. Napisałam I akt i w tej chwili go odnoszę. ~. 
Jutro zabiorę się do drugiego. Jestem w wenie · ~' 

i aż trzęsę się ze złości, gdy mi kto, przeszkadza. ·~ 
Wczoraj czytałam Rychterowi i Godziembie- f.~1 
Wysockiemu. Są zachwyceni. Wszyscy mówią, ,~ 
że to będzie _jeden ryk w teatrze i że aktorzy -1. 

nie będą mogli mówić ... 

7.XI.1906 

„. Napisałam II aktu ćwierć. Portret w tej 
symfonii będzie bardzo ładny„. -~ 
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Karol Irzykowski 

.„ Zapolska jest dobrą obserwatorką życia, ale jej 
naturalizm wynika głównie z żądzy kompromitowa-

• nia ludzi, jest trochę paszkwilizmem. Drugim, jeszcze 
głębszym źródłem jej natchnienia w „Moralności pani 
Dulskiej" była nienawiść kobiety, która miała życie 
dosyć awanturnicze i urozmaicone, do tak zwanej 
kobiety porządnej i prowadzącej życie uregulowane. 
Dlatego nadaje pani Dulskiej z lubością cechy asek
sualne i antyestetyczne. ( ... ) 

Pani Dulska ma sporo cech sympatycznych. Za
pobiegliwa, oszczędna aż do skąpstwa, pracowita -
choć jej prace mają ciasny zakres, ~nergiczna, przy 
tym kochająca matka. Zrzędność i krzykliwość czy
nią co prawda te zalety nieapetycznymi, ale i to są 
łatwo przebaczalne nawyczki, wytworzone przez co
dzienną mozolną walkę o przeprowadzenie pewnego 
domowego regulaminu wśród elementów uprawiają
cych bierny opór. Otóż, aby ją zohydzić, Zapolska 
dodaje jej kilka cech nikczemnych. Jej drobiazgowe 
skąpstwo staje się oszustwem, wynajmuje w swej 
kamienicy mieszkanie kokocie; toleruje umizgi syna 



do służącej, aby panicz miał wygodę i nie potrzebował 
lampartować się poza domem.( ... ) 

Polskie małomieszczaństwo w Galicji, skazane na 
wegetację, pochodzące w znacznej części z warstw 
zdeklasowanych, nie miało tego tupetu życiowego, 
tej arogancji i uświadomienia, jakie cechują panią 

Dulską Zapolskiej. Zdaje się, że oprócz wzoru żydow
skiego autorka posługiwała się także modelem znanym 
jej z czasów pobytu we Francji. ( ... ) 

Komędia Zapolskiej, która przecież stoi natura
lizmem, jest wprawdzie dziełem znamienitym, ale 
nie tym, za które je uważają. Nie ma tu polskiej pani 
Dulskiej. Dulska Zapolskiej to baba kuta na cztery 
nogi, mająca swój program, swoją filozofię i swoje 
kanony moralne, gdy polska Dulska rzeczywista 
właśnie odznaczała się tym, że brak jej było zupełnie 
uświadomienia swoich zasad, - wolała usypiać swe 
sumienie, bo to dla oportunizmu życiowego było naj
wygodniejsze. 

, Fragmenty z artykułu zamieszczonego 
w 6 numerze „Robotnika" z 1928 roku. 

~ 

Gabriela Zapolska w „Norze" Ibsena, Lwów i883 
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„Pani Dulska w swym gniazdku" 
- rysunek Gabrieli Zapolskiej 

8.XI.1906 

... Heller przeczytał sztukę i zawołał Maku
szyńskiego, Cepnika i innych aby czytali. 
Wszyscy się pokładali od śmiechu i dziwią się, 
skąd ja ten humor wzięłam ... 

13.XI. 

... Jest em tak zapracowana Dulską że ledwo 
żyję. Piszę kilka słów~ Dziękuję za list. Jutro 
k oń cz ę s z t u k ę. Nie wiem, jaka jest, ale 
zdaje się dobra. Pisałam jednym tchem ... 

14.XI. 

... Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam 

Dulską. Co jest? nie wiem. Pisałam w gorączce 
po prostu. Może to właśnie będzie coś doskona
łego, a może nie nie warte. ( ... ) Zdaje mi się, 
że gdybym była Francuzem i taką silną, życio
wą rzecz napisała, to uzyskałabym majątek 
i sławę olbrzymią. U nas - spastwią się nade 
mną, a zarobię parę centów ... 



12. XII. 1906 

Do Wilhelma Feldmana 

Drogi Panie ! 

Pan pisze recenzje w „Naprzodzie". Czy tak? 
A więc do Pana wyciągam moje biedne, schorowane 
ręce i proszę, proszę, weź Pan w opiekę moją 
„Dulską". Pan wie, co oni mi z najlepszą rzeczą po
trafią zrobić. Pan zna te „mury", które umieją sta
wiać, i klody rzucane pod nogi. A ja sil nie mam! 
a ja taka jestem chora i w takim materialnym 
ciężkim położeniu! Dwa lata śmiertelnej walki 
z ukrytą chorobą - sanatorium, profesorowie - wy
czerpały mnie i zrujnowały.( ... ) 

Chciałam, aby „Dulska" poszla równocześnie 
w 3 teatrach, aby nie mieli czasu mi ją zagryźć. 
Solski bez mojej wiedzy daje mi ją nagle w tydzień 
przedświąteczny. Niech choć będzie poparta przez 
prasę. Idź Pan po egzemplan:. Pt'2ec2yi,uj. NuJ:li"-<- "oś 
o niej przed przedstawieniem. To rzecz bardzo na 
rękę „Naprzodowi". Chciałam w tej tragifarsie kol
tuńskiej dać obraz podlości burżuazyjnej. Gdy ta 
dziewczynka na końcu wola: „mnie się zdaje, że tu 
kogoś zamordowali" - to jest to wlaśnie. Zamordo
wano tu ludzką duszę. Zwróć Pan na to uwagę. Pan 
to odczuje. Pan to zrozumie. ( ... ) . 

Schowaj Pan ten list. Gdy umrę będziesz mial 
dokument. Skladam go w Twoje ręce . Mi1sfr11arn 
prosić, aby mnie nie dobijano. Tyle się nade mną 
pastwiono. A przecież we mnie coś bylo. Zobaczi1 
Pan w „Dulskiej", że mnie szkoda, że lepiej, ażeby 
mnie leczono, niż dawano tysiqce na stype;;,dia 3pic 
waczkom lub przeplacano występy zagranicznych 
wielkości. Co począć! Co począć! 

(.„) .„dziś ręce do Pana wyciągam i proszę, uczyii 
Pan rzecz dobrą i sprawiedliwą dla mej 'ino;;~.„ 
ostatniej pracy. 

Wyrazy najgorętszej przyjaźri/ 
Zapolska 

Telegrafuj Pan do mnie o powodzeniu sztuki, 
ul. Kurkowa 2?. a 

G«briela Zapolska - Paryż 189G 
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Wojciech Natanson 

KONIEC DYKTATURY? 

Mamy nową Dulską, n'iepodobną do poprzedni
czek! Janina Romanówna nie podnosi głosu, nie po
sługuje się krzykiem. Zapewne już Cwiklińska była 
uśmiechniętą i wytworną damą, a nie przekupką. 
Rządziła subtelniej, niż to czyniono, mądrzej, świet
niej, nie pojmowała dosłownie wskazówki zawartej 
w słowach Meli, sugerujących Dulską krzykliwą. Ale 
była osobą władczą, może właśnie w wyższym i peł
niejszym jeszcze !.loStopniu, niż inne Dulskie; prawdzi
wy despotyzm lubi przybierać maskę niewzruszonego, 
ukrywającego swe namiętności spokoju. 

Romanówna gra inaczej. Jej władztwo w domu 
Dulskich jest raczej ambicją pretendentki niż losem 
tryumfatorki. Wszystko się tutaj wymyka z rąk pani 
Felicjanowej; może jeszcze imponować naiwnej i cho
rowitej Meli, czy wygodnickiemu Dulskiemu. Ale 
w momencie poważniejszego konfliktu władztwo 

Dulskiej rozsypuje się i wali. („.) Dulska jest zaafe
rowana, 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 zapobiegające sklerozie, 
administrowanie kamienicą, unikanie „skandalów", 
walka z nimi... Pani Dulska krząta się koło tych spraw 
nie dlatego, by pragnęła władzy dla siebie, ale przez 
poczucie obowiązku, przez nadmiar, niezwykły nad
miar, odpowiedzialności rodzinnej. Nic na to nie 
wskazuje, by perfidne nieraz postępki Dulskiej były 
podyktowane osobistym interesem. Nawet skąpstwo 
- silnie zaakcentowane w grze Romanówny - jest 
objawem instynktu macierzyńskiego, jak u snmic, 
które wszystko co mogą gromadzą dla potomstwa. („.) 

Ale czy to znaczy, że. w ujęciu Romanówny postać 
Dulskiej staje się sympatyczna? Że jej interpretacja 
uprawnia do apologii? Tajemnica nowego pojmowa
nia tej postaci zdaje się polegać µa czymś innym: 
na przeniesieniu całej sprawy w rejony odkrywczości 
psychologicznej. Myślę, że złudzeni pozorami zanadto 
wiążemy pisarstwo Zapolskiej z ;?roblemami satyry 
„obyczajowej". Gdyby tak byki, gdyby o obrazki 
obyczajowe tu przede wszystkim chodziło, trudno by 
zrozumieć długotrwałość sukcesu tych sztuk. Dziedzi
na zjawisk obyczajowych doznaje szybkich i grun
townych przemian. („.) Aktualność i znaczenie Pani 
Dulskiej nie wynikają zatem z opisu ówczesnej 
kołtunerii. Sięgają głębiej. Pokazują psychologiczny 
mechanizm, który w pewnym momencie przemian 
umożliwia powstanie takich zjawisk. 

Fragment artykułu zamieszczonego w 10 numerze 
„Teatru" z roku 1962 poświęconego przedstawieniu 
„Moralności Pani Dulskiej" wyreżyserowanemu 
przez Romana Zawistowskiego na scelbie kameral
nej Teatru Polskiego w Warszawie w 1962 roku 
z Janiną Romanówną w roli głównej. 
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