


JESZCZE NIEWYRAŻNIE USWIADAMIAMY SOBIE 
STRASZLIWĄ PRAWDĘ DZISIEJSZYCH CZASÓW, A MIA
NOWICIE TO, ZE OBECNIE GRZESZĄ WSZYSCY CO DO 
JEDNEGO, TYLKO NIE GRZESZĄ WPROST, LECZ PO
SREDNIO. 
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TEMU DAC NAGRODĘ, 

KTO BY 

Mikołaj Gogol 

WSZYSTKIE JE WYMIENIŁ. 

Włodzimierz Majakowski 

... JEŻELI JEDNO Z DWÓCH SWIŃSTW MUSZĘ ZROBIĆ, 
TO WOLĘ TO, KTÓRE JEST WYGODNIEJSZE DLA MNIE. 

Włodzimierz Perzyński 

Gabriela Zapolska 
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(„.) Myślę, że złudzeni pozorami zanadto wiążemy pisarstwo 
Zapolskiej z problemami satyry „obyczajowej". Gdyby tak by
ło, gdyby o obrazki psychologiczne tu przede wszystkim chodzi
ło, trudno by zrozumieć długotrwałość sukcesu tych sztuk. 
Dziedzina zjawisk obyczajowych doznaje szybkich i gruntow
nych przemian. „Takie są moje obyczaje" - mówi Przełęcki 
w „Przepióreczce". Ale słowo „obyczaj" pojmował zupełnie ina
czej, niż ci, którzy uważają „Moralność pani Dulskiej" za u
t wór „obyczajowy". Dla bohatera „Przepióreczki" obyczaj był 
identyczny z głosem sumienia. Otóż sumienie jest zbiorem za
sad, które człowiek stosuje w swym postępowaniu wobec in
nych. „Obyczaje" w ścisłym znaczeniu, to coś wręcz odwrot
nego: to reguły, które środowisko narzuca jednostce w sposób 
niejako automatyczny i żywiołowy. Gdy sumienie abdykuje na 
rzecz obyczaju, powstają takie właśnie zjawiska, jak pokazana 
u Zapolskiej kołtuneria. Jej formy i kształty mają charakter 
doraźny, chwilowy, związany z danym momentem. Aktualność 
i znaczenie Pani Dulskiej nic wynikają zatem z opisu ówczes
nej kołtunerii. Sięgają głębiej. Pokazują psychologiczy mecha
nizm, który w pewnym momencie przemian umożliwia powsta
nie takich zjawisk. Dla nas ciekawe i podniecające jest pyta
nie: czy sztuki Zapolskiej pozwalają zrozumieć przesłanki, 
w których może się zjawić kołtuneria. Czyli obyczajowość nie
zgodna z własnym moralnym przekonaniem, zdobytym samo
dzielnie.( ... ) 

Wojciech Natanson Koniec 
dyktatury?, Teatr 1962/10 

SĄ HIPOKRYCI KOKIECl, TAK JAK KOBlETY. STĄPA CI NA PAL

CACH, OKULARY ZŁOTE MA NA NOSIE, W USTECZKACH STULO

~YCH JAKBY LUKRECJĘ TRZYMAŁ, PATRZY SIĘ ŁASLIWIE, MÓ

WI FISTUŁĄ, A MODLI SIĘ NA MALEJ KSIĄŻECZCE, TYLKO ZA

POMNIAŁ KARTEK PRZEWRACAC. 

Ludwik Łętowski 
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Zawsze przejmowały mnie grozą otwarte okna parterow~. 
Latem, przechodząc ulicami miasta, trudno oprzeć się sugestii 
tych otwartych smutnych oczu kamienic. Z ciemnego wnętrza 
jadalni czy saloniku przez zżółkłe ażurowe firanki bije ciężki 
zaduch ponurej, mieszczańskiej egzystencji. W każdej kamie
nicy są takie mieszkania - trumny, gdzie ludzie żyją w ciasno
cie ścian i myśli, w smrodzie garnków i kwasach wzajemnej 
kłótni. Żyć i umrzeć w takim mieszkaniu, w sypialni, w łóżku 
nakrytym kapą, nie to nie dla mnie. Niechaj mi lepiej łeb roz
biją w knajpie, niech lepiej utonę na „Mafaldzie", niżbym się 
miał dać wciągnąć w mroczne, smrodliwe ciepło mieszczań

skich ubikacyj. („.) Zapolska podnosi pożółkłe firanki partero
wego mieszkania i pokazuje groźne, upiorne wnętrze. Nie tylko 
działa na nas świetnie odczutą atmosferą, lecz przedstawia z lo
giką, z niezwykłą wnikliwością psychologiczną i wysoce arty
stycznym umiarem środków konflikty i moralność tego zoolo
gicznego podgatunku pasożytów społecznych. Groźna, władcza 
samica, smutny wyłysiały samiec, młody szczeniak i małe spar
szywiałe potomstwo śmieszy nas i przeraża. Patrząc na klatkę 
sceny, z najwyższym smutkiem wspominamy biedne małpy, 
które spaliły się w drewnianej magistrackiej budzie. To palić, 
to niszczyć i zalewać naftą! Nie pocieszajmy się, że Dulscy wy
marli, nie pocieszajmy się, że to komedia historyczna - Dulska 
jest dziś taka sama jak wczoraj, a z mieszkań od frontu czy 
oficyn, z pięciopokojowych lokali naszych kamienic i dziś bije 
swąd dulskiej moralności i wąskim pasemkiem przenika do at
mosfery, którą oddycha miasto. Patrząc na tę komedię doznaje 
się pewnego uczucia satysfakcji, że jednak w Rosji była rewo
lucja, że dzisiejsza Dulska już trochę lękliwiej patrzy na kuch
tę, a kuchta (też drań), ostrząc nóż czy tasak, myśli sobie o pa
ni, panu i paniczu. Gorzej z tym, że jeśli już zarżnie Dulską, 
to po to, aby zająć jej miejsce. ( ... ) 

Antoni Słonimski, 
Arcydzielo Zapolskie;, Wiadomości 

Literackie 1928/3 

(„.) GŁÓWNYM CELEM ZAPOLSKIEJ JEST ZDEMASKOWANIE O

BŁUDY MORALNEJ SRODOWISKA SPOŁECZNEGO, JAKIE REPRE

ZENTUJE RODZINA DULSKICH. OBt.UDA MORALNA - TAKA 

JEST TEZA ZAPOLSKIEJ - NIE PROWADZI DO TWORZENIA 

MORALNYCH DYREKTYW, ALE STANOWI PEWNĄ PRAKTYKĘ 

MASKUJĄCĄ, USPRAWIEDLIWIAJĄCĄ Wt.ASNIE NIESTOSOWANIE 

SIĘ DO DYREKTYW, KTÓRE OFICJALNIE UZNANE ZOSTAŁY ZA 
SŁUSZNE I KTÓRE SIĘ OFICJALNIE GŁOSI. („.) 

Tomasz Weiss 
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STRASZNI'! l\ilESZKANIA. W STARYCH l\frESZKANIACH 
STRASZNIE MIESZKAJĄ S'l'llASZNI MIESZCZANIE. 
PLESNIĄ l KOPCIEM PEŁZNIE PO SCIANACH 
ZGROZA ZIMOWA, CIEMNE KONANIE. 

OD RANA BEŁKOT. BELKOCĄ, lutEOZ(\, 
ZE DESZCZ, ŻE DROGO, ŻE TO, ZE TAMTO. 
TROCHĘ POCHODZi\, THOCHI·, POSlF.DZ(\, 
I WSZYSTKO WIDl\10. I WSZYSTKO FANTOM. 

SPRAWDZĄ GODZINĘ, SPHAWDZĄ KirS7.E'llE, 
KRAWACIK -'lUSNĄ, KLAPY 08CI(\GN1\ 
I GODNYM KROKibl\1 Z l\UI:SZKAN - SA 7.IFl\flĘ, 
TAK1\ WIADO-'IĄ, TAK(\ OKR.\Gł, \. 

I OTO IDi\, ZAPIĘCI SZCZELNI E, 
PATRZĄ SA PRAWO, PATRZĄ NA LEWO, 
A PATRZĄC - WIOZĄ WSZYSTKO ODDZJELNIE: 
ŻE D0~1 .•. ZE STASIEK .•• ZE KON .•. ŻF DUZEWO ••• 

JAK CIASTO BIOR1\ GAZE'l'Y W PALCH 
I ŻUJt\, ŻUJ,\ NA PAPKĘ PUl.CllNJ\, 
AŻ, PAPJEKOWYJ\1 WZDĘl'I : ZAKALCEM, 
WYPCHANE Gł,OWY GltUBO JM PlJCllN(\. 

I ZNOWU MÓWl1\, ŻE FORD ••• ŻE KINO ••• 
ZJ,; BOG.„ ŻE ROSJA •.• JtADIO, SPORT, WOJNA ••• 
WARSTWAl\11 HOSNIE BRBDNIA POTWOJlNA 
I W DŻUNGLI ZDAltZEN WIDMAl\11 PLYNJ\. 

GLOWĘ llOZDĘTĄ I CORAZ CIĘŻSZĄ 
KU WIECZOROWI SLEPO zwu:SZJ\JĄ. 

POD LÓŻKA WLAŻĄ, ZLODZmJA WĘSZĄ 
LBEM O NOCNIKI CllLODNE TllĄC/\JJ\C. 

I Z.SUWU SPRAWDZĄ Kił.SZONKJ, KWITKI, 
SPODNIE NA TYLKU ZACLROWANE, 
WLASNOSC WIELEBNĄ, SWIĘTE NABYTKI, 
SWOJE, WYŁĄCZNE, ZAPRACOWANE. 

POTEM SIĘ MODLĄ: „ ... OD NAGLEJ SMIERCJ •.• 
••• OD WOJNY ••• GŁODU ••• ODPOCZYWANIE" 
I ZASYPIAJĄ Z MORDĄ NA PIERSI 
W STRASZNYCH ~IIESZKANI '\Cli STRASZNI MIESZCZANffi • 

.Tuli1m 'l'uwim Mieszkańcy 

NIECHAJ SATYRA BICZEM SWOIM KARCI WSZYSTKIE 
INSTYNKTA NĘDZNE, BRUDNE, LICHE ( ... ) NIECHAJ 
PIĘTNUJE EGOIZM I PYCHĘ I OBŁUDNII{OM ZDZIERA 
MASKI Z TWARZY. 

Adam Asnyk 
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( ... ) Dziś, wydaje się, trudno określić drobnomieszczanina 
w Polsce od strony profesji lub działalności ekonomicznej. Wy
kładnikiem i kryterium zaczynają tu być pewne wartości, któ
rym hołduje dany człowiek i które uzewnętrzniają się w jego 
codziennym zachowaniu; może to być człowiek zarówno z kla
sy robotniczej, chłopów, jak i z inteligencji pracującej, wierzą
cy i niewierzący, partyjny i bezpartyjny. Drobnomieszczaństwo 
nie ma w pełni wykrystalizowanych cech istniejących autono
micznie, ale ma pewne ideały i wartości przypisane do posta
wy religijnej lub nawet socjalistycznej. Ponadto klasyczne 
wartości drobnomieszczanina zostały dzisiaj zdewaluowane. 
Wydaje się na przykład, że w dawnym pojęciu drobnomieszcza
nina oszczędzanie istniało dla samego oszczędzania, często 

wiązało się z możliwością wykorzystania tej oszczędności w ja
kiejś inwestycji lub dla własnej przyjemności. Dzisiaj oszczęd
ność jest traktowana bardziej racjonalnie i niekoniecznie idzie 
w parze z wyrzeczeniami. Jest to jednak oszczędność akcep
tująca posiadanie, ponieważ mentalności drobnomieszczańskiej 
towarzyszy przeświadczenie, że bez posiadania nie ma używa
nia. I tu odkrywamy moment szczególny. Wiadomo, że kon
cepcja socjalistyczna w znacznym stopniu nie sprowadza się do 
posiadania, chociaż go nie eliminuje, zachowując wszelako 
prymat wartości duchowych nad materialnymi, z podkreśleniem 
jednak, że są one możliwe właśnie dzięki tym wartościom 
materialnym. Istotą mentalności drobnomieszczańskiej jest po
siadanie dla samego siebie podporządkowujące sobie wszystkie 
wartości duchowe i zamierzenia człowieka. ( ... ) 

Dla drobnomieszczanina wobec tego musi istnieć kult pie
niądza, kult urządzenia się, i to bardzo często za wszelką cenę, 
nawet za cenę rezygnacji z własnych zainteresowań i aspiracji. 
Pracę, która go interesuje i która leży na linii jego dalszego 
intelektualnego rozwoju, zmieni chętnie na intratniejsze wa
runki w innym przedsiębiorstwie, choć może mu to grozić wy
jałowieniem duchowym. W kulcie pieniądza i urządzenia się 

tkwi właśnie preferowanie wartości rzeczowych nad wartościa
mi duchowymi, ale pamiętajmy, że drobnomieszczanin w na
szych warunkach nie będzie tych cech jawnie manifestował, 
a raczej skryje w kamuflażu „społecznych potrzeb". ( ... ) 

Jedną z cech mentalności i postawy drobnomieszczańskiej 
jest mierność, ale znowu wydaje się , że drobnomieszczanin nie 
przyzna się nigdy do tej mierności, a nawet wr<;cz odwrotnie, 
będzie robił wszystko, żeby wyjść z pewnym, powiedziałbym, 
pozerstwem na wyższość w swoim środowisku. 

W mentalności drobnomieszczańskiej, ze względu chociażby 
na powyższe cechy, tworzy się pewna uległość wobec hierarchii 
władzy i społeczeństwa. Uległość, gdyż trudno być odważnym 
w drobnomieszczańskim modelu życia, jeśli ma się na uwadze 
tylko dobra materialne lub dalszą „karierę". Przy czym na ze
wnątrz uległość fa nic będzie tak wyraźnie uchwytna; np. na 
zebraniu ktoś tchórzem podszyty może przecież wystąpić z bli
chtrem odwagi i pseudokryt~ ki, w której niczego twórczego 
nie będzie. 

Na zewnątrz mentalność drobnomieszczańska akceptuje sta
ry model rodziny, opartej na uznanych kanonach religijnych 
i tradycjach moralnych. Wewnątrz sprawa może wyglądać zu
pełnie inaczej; to właśnie najpełniej i najdokładniej mieści się 
w drobnomieszczańskiej wyobrażalności. Mąż więc np. przy 
sprzyjającej okazji „odskakuje w bok" (tzw. „etyka wczaso
wa"), syn dla higieny „żyje ze służącą", ale „wobec ludzi" ro
dzina jest trwała i w jak największym porządku. W zakresie 
religijności drobnomieszczanin niekoniecznie musi być stały; 
może być daleko idącym sceptykiem i nawet kpić sobie z reli
gii, ale na zewnątrz podda się istniejącemu wymogowi religij
ności. 

Niewątpliwie do osobowości drobnomieszczańskiej należy za
liczyć pewne naśladownictwo w pięknie. Drobnomieszczanin 
nigdy nie będzie miał S\vojego zdania, jeśli chodzi o sztukę; je
go dom zawsze będzie urządzony pod kątem aktualnie panu
jącej w sztuce mody. 

Wreszcie uwaga ogólniejsza: nasze mieszczai1stwo czy dro
bnomieszczaństwo nie przeszło przez „pozytywny chrzest" kon
kurencji kapitalistycznej. Stąd w naszym drobnomieszczań
stwie nie wybijają się cechy pracowitości, cierpliwości, opano
wania, uczciwości, słowem tego „dżentelmeństwa" z wycho
wania, które otrzymało drobnomieszczaństwo angielskie. Dla
tego jedną z istotniejszych cech naszego drobnomieszczań
stwa jest brak tych pozytywnych wartości. (.„) 

Jan Pawlica 
Typy postaw moralnych w Polsce Ludo-
wej, PWN 1973 

DROBNOMIESZCZANIN DZIELI SIĘ ( ... ) NA „z JEDNEJ STRONY" 
I „z DRUGIEJ STRONY". TAKI JEST W SWYCH INTERESAClI E
KONOMICZNYCH, A WIĘC W SWYCH POGLĄDACH RELIGIJNYCH, 
NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH. TAKI JEST W SWOJEJ l\10-
RALNO$CI, TAKI JEST IN EVERYTHING (WE WSZYSTKIM). JEST 
ŻYWĄ SPRZECZNOSCIĄ. 

Karol Marks 



IM MNIEJ JESZ, PIJESZ, KUPUJESZ KSIĄŻEK, IM RZADZIEJ CHO
DZISZ DO TEATRU, NA BAL, DO KARCZMY, IM MNIEJ MYSLISZ, 
KOCHASZ, TEORETYZUJESZ, SPIEWASZ, MALUJESZ, BAWISZ SIĘ 
SZERMIERKĄ, TYM WIĘCEJ OSZCZĘDZASZ, TYM llAltDZIE.T RO
$NIE TWÓJ SKARB, KTÓREGO SIĘ NIE IMAJĄ ANI MOL, ANI 
PYŁ - TWÓJ KAPITAŁ. IM MNIEJ ISTNIEJESZ, IM MNIEJ PRZE
JAWIASZ SWE ISTNIENIE, TYM BARDZIEJ POSCADASZ, TYM BAR
DZIEJ NARASTA TWOJE NIEWYŻYTE ŻYCIE, TY.'.\I WIĘCEJ MA
GAZYNUJESZ ZE SWEJ WYOBCOWANEJ ISTOTY. TO, CO CI EKO
NO)IISTA ODBIERA Z ŻYCIA I CZŁOWIECZEŃSTWA, TO WSZY
STKO CI ZWRACA W PIENIĄDZACH I BOGACTWIE. WSZYSTKO, 
CZEGO NIE MOŻESZ DOKONAC SAM, MOŻE DLA CIEBIE DOKO
NAC PIENIĄDZ. ( ... ) TA OSZCZĘDNOSC OBOWIĄZUJE I W ZAKRE
SIE WŁASNEGO ŻYCIA EMOCJONALNEGO. 

Karol Marks 

MĘDRZEC DĄŻĄCY DO WŁADZY WINIEN SNOBIZM (W .JĘZYKU 

POLSKIM KOŁTUNIZM, CZYLI KOŁTUŃSTWO) UCZYNIĆ NAJ

ISTOTNIEJSZĄ CZĘSCIĄ SWEGO PROGRAMU, DAC KOŁTUŃSTWU 

MOZNOSC ROZKWITU, NAZWAC KOŁTUN NAJPIĘKNIEJSZYMI 

NAUKOWYMI NAZWAMI I POPIERAC GO ENTUZJASTYCZNIE. 

NIGDZIE BOWIEM KOŁTUN TAK NIE ZAKWITŁ Z PRAWIEKÓW 

JAK W POLSCE (PLICA POLONICA). BIADA OBCINAJĄCY)! KOŁ

TUN POLSKI! KŁONICE ICH NIE ~DNĄ. 

Stefan Żeromski 
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY W TORUNIU 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
KRYSTYNA MEISSNER 
Zastępca dyrektora 
JERZY POLKOWSKI 
Kierownictwo literackie 
ANNA BŁASZCZAK 
MARIA DWORAKOWSKA 

Zespół techniczny: kierownik techniczny Jacek Gajewski, kie
rownik sceny Zbigniew Grabowski, brygadier sceny Janusz 
Czarnecki, światło Alojzy Koźlikowski, akustyk Kazimierz 
Gula, pracownia fryzjerska Barbara Jaszczak, rekwizytor Bog
dan Górny. 
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