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Wieslaw Garecki 

KILKA UWAG O ARTYŻMIE ZAPOLSKIEJ 

Czy Zapolska doczekała się wreszcie należnego JeJ 
uznania? Zasadniczo: tak. Czołowy jej twór „Moral
ność pani Dulskiej" bez przesady zachwyca odbiorców, 
innymi słowy publiczność i rzeczników publiczności, 
tj. krytyków. świetne dzieło, kto wie czy nie naj
większej dotychczas pisarki dramatycznej w Europie, 
powinno święcić nieustannie swój zasłużony triumf. 

Zapolska opętana była dosłowni:e teatrem. W listach 
do Pawlikowskiego będącego kole.jno dyrektorem Tea
tru w Krakowie a potem we Lwowie Zapo1ska wy
znaje: „Piszę powieści, bo muszę z czegoś żyć. Ale 
jedyną satysfakcję sprawia mi pisanie dla potrzeb 
teatru". Istotnie Zapolska po napisaniu niejednej 
powieści czy noweli zastanawiała się czy nie należy 
nadać im kształtów scenicznych. I tak z opowiadania 
„Małaszka" powstał pod piórem Zapolskiej pełno
wieczorowy melodramat. Z powieści „Kobieta bez 
skazy" powstała komedia o tym samym tytule. Z opo
wiadania „Żabusia" (z cyklu: „Menażeria ludzka") 
wyłoniła się trzyaktowa komedia (pod tym samym 
tytułem). 

Dzisiaj stwierdzamy z przyjemnosc1ą, że z małymi 
wyjątkami, w żelaznym repertuarze przodujących za
wodowych scen polskich znajduje się dorobek pisarski 
Zapolskiej. Szczególną zaś popularnością cieszy się 
wśród ogółu „Moralność" wystawiana ponadto na nie
zliczonych scenach niezawodowych. 

Zagadnijmy po kolei wszystkich pracujących bez
pośrednio lub pośrednio w teatrze, czym jest realizacja 
„Moralności pani Dulskiej"? Dyrektor teatru oświad
czy: to pozycja o niezaprzeczonych walorach arty
styczinych. Te same słowa wypowie kierownik lite
racki, podkreślając ponadto społeczne znaczenie ko
medii. Administrator zauważy: jak dotychczas nie sły
szałem aby „Moralność pani Dulskiej" przyniosła 
kiedykolwiek kasową porażkę. Reżyser cieszy się: oto 
przepyszny materiał do opracowania scenicznego. De
korator raduje się: mogę sobie pozwolić na stylizacj~, 
mogę zachować ówczesność. Aktorki i aktorzy chodzą 
jak w transie. Gdzież indziej znajdą tak pełnokrwiste, 

· pulsujące wprost bezczelnie podpatrzonym życiem 
role? Krytyk daje wyraz swemu zadowoleniu: nie 
braknie mi tematu przy omawianiu. 

Boy we własnej osobie trzykrotnie recenzow!!.ł 
„Moralność pani Dulskiej" za każdym razem na
świetlając ją inaczej, wyławiając pracowicie a sku
tecznie coraz to nowe jej walory. Znamienity krytyk 



dopatrywał się mimo wszystko pewnych sympatycz
nych cech w postaci tyrana i satrapy w spódnicy 
postrachu r odziny i otocz.enia: mamy Dulskiej. ' 

Obecny spektal naszego teatru może wykazać czy 
p~ blisk? pięćdziesięciu pięciu latach, taki jest bo
w~em wiek sceniczny „Moralności", której prapre
miera odbyła się w Krakowie 5. XII. 1906 r . n iektóre 
pojęcia nie uległy podstawowej, zasadniczej zmianie. 
Tak cz:y o~ak ~a~italny nerw sceniczny Zapolskiej 
pozostaJe mezm1emony. Można mu śmiało wróżyć 
dł~gowiecz:r:ość~ podobnie jak utworom szekspirow
slnm: Zaw1e~aJą bowiem dzieła niebylejakiej znaw
czym psychicznych zagadnień na wskroś aktualne 
sprawy. Zatem póki ziemia będzie się obracała do
ok?ła sł.~ńca i doJ:?óki będą istniały na ziemi teatry, 
tworczosc Zapolskiej utrzyma się na scenie. 

Czy tylko „Moralność pani Dulskiej"? Najgłośnieisi 
krytycy przyznają maksimum wartości również Ich 
czw?rgu", ,,Skizowi" i „Pannie Maliczewskiej"." Na 

. tę l~~t~ moznaby wciągnąć jeszcze „Żabusię", „Tam
tego I „Malkę Szwarcenkopf". 

. z_aprawdę nie _nazwiem~ scenicznej faktury Zapol
skieJ P'.łstelowymi obrazami. Są to z niezwykłą odwa
gą I mespotykany~ znawstwem ciskane plamy olej
nycJ-: f'.łrb~ składaJące się na całość jakże harmonij
ną ~ Jakze szlachetnie zbudowaną. Gdyby plejada 
wspołcz~snych nam autorek dramatycznych w Polsce 
Ludo~eJ ~ebr_ała. sw~ zdolności pisarskie, zawiązując 
i;odzaJ _sp<?łdzielm, me nagromadziłaby tyle dobytku 
ile znaJd~iemy w posz~zególnym utworze Zapolskiej. 
1:- dobytkiem t:ym są: meu~łaga:ia. czujna obserwacja, 
zyw!• ~a~kakuJący co chwila dialog, rożnorakość na
stroi, sw~e~ny dowc.ip, najprzedniejszy humor, na]
szlachetmeJszy . k;om~m .. Dzieł~ Zapolskiej posiadają 
tę rzadk;ą własciwosc, ze zdaJą się rozgrywać poza 
czasem i przestrzenią a równocześnie są n ad wyraz 
plastyczne, prawdziwe, aktualne. Zdobyczy tej nie 
wykoi;zystał w stu. o~setk.ach nawet tak znakomity 
technik teatralny, Jakim Jest Tadeusz Rittner cho
ciaż przezornie nie zaznaczał dokładnie narod~wości 
swych bohaterów i nie umiejscawiał ściśle akcji. Dla
tego m. in. Zapolska ·pozostanie wiecznie młodą 
autorką. 

Stefan. Papee 

ARCYDZIEŁO GABRIELI ZAPOLSKIEJ 

Gabriela Zapolska napisała „Moralność pani Dul
skiej" w listopadzie 1906 r. w ciągu czternastu dni. 
Ludwik Solski dał prapremierę „Moralności" już 15 
grudnia 1906 r. na scenie krakowskiej, ze Słubicką 
jako Dulską i Jerzym Leszczyńskim jako Zbyszkiem. 
Odtąd grano tę świetną komedię kolejno w teatrach 
całej Polski i to setki razy. Tytułową rolę kreowały 
znakomite aktorki od Słubickiej i Gostyńskiej po 
Chojnacką i Cwiklińską. Dulskim bywał nawet sal)l 
Jaracz. 

„Moralność pani Dulskiej" dotarła niebawem i do 
obcych teatrów, wszędzie odnosząc sukcesy. W czes
kiej Pradze grała tę rolę aktorka Hiibnerowa, którą 
Jerzy Leszczyński nazywa nawet „najlepszą panią 
Dulską" . 

z ciekawej opowieści biograficznej Józefa Bienią
sza pt. „Gabriela Zapolska'', świeżo wydanej w Osso
lineum, dowiadujemy się, że temat do komedii przy
wiózł autorce mąż jej Stanisław Janowski z polowa
nia w Stanisławowskiem. Widział tam „moraln:;i" 
mieszczkę, która, chcąc syna odciągnąć od nocnych 
hulanek, sprzyjała jego romansQwi ze służącą i d()
piero, gdy uwiedziona dziewczyna zaszła w ciąż~, 
oddaliła ją brutalnie ze służby. 

Stanowiska „Dulskiej" jako kobiety i matki prze
jęło Zapolską odrazą. Miała wtedy zawołać „jakież 
to zgniłe i jakie nieludzkie! A mnie nigdy do głowy 
nie przyszło, że dzie ją się takie szkaradzieństwa! 
Mam nareszcie nową sztukę ... ". 

Okrzyk Zapolskiej wypadałoby jednak o tyle spros
tować, że rozmaite moralne szkaradzieństwa w życiu 
mieszczan dostrzegała ona już przedtem i jako bojo
wa naturalistka oświetlała je ostro w nowelach, po
wieściach i komediach. Skandaliczna moralność Dul
skiej, pozornie czcigodnej obywatelki, wzorowej . żony 
i matki, pilnie dbającej o to, aby w „porządneJ ka
mienicy" „brudy swoje prać w domu i aby nikt 
o nich nie wiedział", bo trzeba „żyć po bożemu", 
musiała jednak szczególnie mocno oburzyć Zapolsk~, 
bo wydobyła z niej protest i to najsilniejszy. 

Ten nowy protest jest przy tym świetnie napisany. 
Każda postać w komedii żyje własnym życiem. Rola 
w rolę są doskonałe. Zapolska pokazała w tej ko
medii jak wybornie opanowała sztukę pisania. 

Uczyła się tej sztuki pisania dla teatru jako aktor
ka od 1879 r. występując w teatrach objazdowych 



i stałych Warszawy, Krakowa, Poznania, Petersburga, 
Lwowa, Łodzi, Lublina i Paryża, a choć nie była 
nigdy jako aktorka znakomitością zdobyła na scenach 
bogate doświadczenie i takie opanowanie tejemnic 
teatru, że niewielu pisarzy w literaturze światowej 
mogło się z nią mierzyć. 

„Moralność pani Dulskiej" jest bezsprzecznie arcy
dziełem polskiej komedii naturalistycznej i słusznie 
zalicza się do żelaznego repertuaru scen polskich. 

Sama Zapolska powracała jeszcze dwa razy do 
tematu „dulszczyzny". W 1908 r. ogłosiła nowelę „Pani 
Dulska przed sądem", a w 1911 r. dłuższe opowiadanie 
„śmierć Felicjana Dulskiego". Niedawno próbowano 
nawet te dwa utwory złączyć w jedną tragifarsę, ale 
inscenizatorowi zabrakło, niestety, talentu Zpolskiej. 

Nie temat, choćby najciekawszy, ale jego opraco
wanie sceniczne decyduje bowiem o sukcesie komedii. 
Dzięki Zapolskiej określenie „dulszczyzna" przeszło 
w przysłowie, „tragikomedia kołtuństwa" stała się 
obowiązkową lekturą w liceum, dzięki Zapolskiej 
„Moralność pani Dulskiej" to nie tylko per~ naszych 
komedii, ale i ważna przestroga, wciąż aktualna 
i żywa. 

Czy mimo dwóch wojen światowych, mimo grun
townych zmian polityczych i społecznych, pozbyliśmy 
się już całkowicie w naszym życiu „dulszczyzny"? 
Czy nie widujemy już obłudnych pań Dulskich? Czy 
nie ma już domów, w których, jak u Dulskich, jest 
„cmentarz„. myśli swobodnej, szerokiej myśli"? Czy 
w niejednym Zbyszku pod wpływem moralnego za
kłamania rodzinnego otoczenia nie budzi się znowu, 
daremnie przez niego zwalczany, kołtun? Czyż nie 
jedna Hesia nie pielęgnuje w sobie i dziś zadatków 
na nową panią Dulską, wyuzdaną i cyniczną? 

Wspomina Boy Żeleński, że Paul Casin, wybitny 
pisarz francuski, po zobaczeniu „Moralności pani Dul
skiej" na scenie warszawskiej, wyraził się: „To jest 
na miarę Moliera!" 

„Tragifarsa kołtuńska" zasługuje na to zaszczytne 
zestawienie. Jest rzeczywiście na miarę Moliera. Na 
miarę jego najlepszych komedii. 

Mamy teraz znów okazję cieszyć się jej wysokim 
kunsztem. Życzę więc widzom Teatru Rozmaitości nie 
tylko dobrej zabawy z Dulskich, ale i doznań szcze
rej sympatii dla Meli, zdaniem Zbyszka „jeszcze z ca
łej familii najmożliwszej", a która„ według Hanki, 
obdartej z uczciwości w rzekomo moralnym domu 
Dulskich, jedynie była „coś warta". 
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