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GABRIELA ZAPOLSKA 

Gabriela Korwin .... Piotrowska modziła się w roku 1860, w bo
gatej rodzinie ziemiańskiej pod Łuckiem. Szybkie zerwanie 
wczesnego małżeństwa, jak również poświęcenie się pracy aktor
skiej przyczyniło się do iprzerwania stosunków z rodziną. 

Zaczęło się trudne życie wędrownej aktorki i początkującej 
pisarki, która przybiera pseudonim artystyczny - Zaipolska. 

W latach 1890-95 przebywa Zapolska w Paryżu występując 
w różnych teatrach, .gdzie zyskuje równie wiele jako aktorka, 
jak i autorka późniejszych utworów scenicznych. Pobyt we 
Francji oraz jej bogate doświadczenia życiowe, dostarczyły Za
polskiej dużo materiału do pisanych sztuk i .powieiści . Po powro
cie do kraju - Zapolska bierze czynny udział w życiu teatral
nym, poświęcając równocześnie wiele pracy literaturze. Boryka 
się w tym czasie z wielu trudnościami. Ustalona w końcu sława 
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literacka, mimo licznych i stałych ataków pozwala jej na znośne 
ułożenie życia. Po czterdziestu trzech latach aktywnej i twór
czej pracy aktorskiej oraz pisarskiej - Zapolska umiera w ro
ku 1921. 

Do historii literatury weszła Zapolska przede wszystkim jako 
autorka utworów scenicznych. Jej liczne powieści i nowele nie 
dadzą się porównać pod względem aa:itystycznym z iej tworczo
ścią dramatopisarską. 

Zasięg problematytki twórczości pisarskiej Gabrieli Zapolskiej 
był dość ograniczony, koncentrował się ,głównie na ostrej i kry
tycznej analizie życia polskiego mieszczaństwa. Z całą odwagą 
i stanowczością podjęła się ona piętnowania objawów zwyrod
nienia i upadku moralności mieszczańskiej, objawów - które 
dQwodziły staczania się tej k'1asy ku zagładzie. 

Za:polska zaplątana w ideologiczne SfPr·zecznO'ści i obciążona 
ogirarriczeniami swojej klasy społecznej nie potrafiła widzieć 
perspektyw rozwojowych w~półczesnego świata. Perspektywy 
takie na schyłku XIX i w początkach XX wieku mogło dać tylko 
przyjęcie pozycji ideologicznych klasy robotniczej. 

Pod koniec 1906 roku Zapolska zaledwie w cztery dni pisze 
najgłośniejszą i najlepszą ze swych komedii „Moralność pani 
Dulskiej", która wywołała zachwyty, ostrą krytykę, wiele dys
kusji i ogromne powodzenie na wszystkich polskich scenach. 
Prapremiera tej sztuki odbyła się w Kirakowie dnia 15.XII. 
1906 r. Warto nadmienić, że .grano ją z wielkim powodzeniem 
w ubiegłym roku we Włos:ziech i Finlandii. 

Podobnie jak w innych swych , utworach, tak też i w tej 
sztuce - Zapolska pokazuje życie rodziny drobnomieszczań
skiej. Główną postacią w tej rodzinie jest pani Dulska - despo
tyczna, oikrutna, chciwa i zakłamana kamieniczniczka, która 
zmaltretowawszy męża rządzi całym domem. Powołuje się ona 
ciągle na swoją ·rzekomą moralność. Ale pomimo tego, aby 
p!"zytrzymać w domu synalka, nicponia i rozrpustnika, dopuszcza 
do uwiedzenia Hanki - biednej wiejskiej dziewczyny, która 
u niej służy. A wtedy ·~dy Hanka ma urodzić dziecko i grozi to 
wielkim „skandarem", Dulska wypędza ją bezlitośnie z domu. 

Dziś gdy budujemy społeczeństwo socjalistyczne kształtując 
nowego człowieka, Dulska i jej moralność skazane zostały na 
zagładę. 
Jednakże pokutują jeszcze u nas przeżytki sławnego ustroju. 

Dlatego mamy nadzieję, że sztuika ta między innymi przyczyni • 
się do wyrugowania resztek tych wstrętnych i ohydnych przy
war, które reprezentuje sobą Dulska. 

H. S. 
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PANI DULSKA ' 

PAN DULSKI . 

ZBYSZKO DULSKI 

HESIA 

l DULSKIE 
MELA 

\. 

IRENA SKWIERCZYŃSKA 

ZYGMUNT MALINOWSKI 

LESZEK SADZIKOWSKI 

IRENA MALARCZYK 

CELIN A GÓRSKA 

' OS JB Y: 

JULIASIEWICZOW A Z 
DULSKICH 

HANKA 

TADRACHOWA 

LOKATORKA . 

RZECZ DZIEJE SIĘ W MIEŚCIE 

{ 
MARIA KORANÓWNA 

JADWIGA LEHMAN 

{ 
KRYSTYNA ŁODZIŃSKA 

MARIA PAWLUŚKIEWICZ 

• 
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CZESŁAWA NADWORNA 

DANUT A WY SIEKIERSKA 

HALINA KRZYŻANOWSKA 

Reżyseria: STANISŁAWA PERZANOWSKA 

I,, 

l Dekoracje i kostiumy: ANDRZEJ SADOWSKI 

Kier. Sceny Objazdowej: HENRYK SOKULSKI 



Inspicjent: 

CYRYL SEREDYŃSKI 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN ZAWADZKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: krawieckiej męskiej: 

ELŻBIETA DZIUBIŃSKA JAN MRÓWCZYŃSKI 

malarskiej: stolarskiej: 

JAN MOLGA MIKOŁAJ WIERZBICKI 

Prace modelarskie wykonał: Peruki wykonali: 

CZESŁAW ZAGAJEWSKI LEOPOLD MICHALSKI 

WANDA KLUGE 

l 
DO NASZYCH WIDZÓW 

Dzięki poiparciu Parii i Rządu powstał drugi w Polsce teatr 
wiejski. 

My pracownicy tego teatru czujemy się zaszczyceni powie
rzonym zadaniem - krzewienia kultury .wśród mieszkańców 
wsi i osiedli naszego województwa. Pracą naszą pragniemy 
przyczynić się do dalszego podnoszenia stopy życiowej naszych 
widzów. Bowiem wzrost stopy• życiowej, to nie tylko, większe 
spożycie lub dostatniejsze ubranie, to również rozwój życia kul
turalnego - to interesuj,ąca ksią:ilka lub stojący na wysokim 
poziomie ideowo-artystycznym teatr. 

Jak najszersze udostępnienie naszego teatru, szczególnie 
mieszkańcom wsi, którzy rzadko, a czasami wcale nie widzieli 
dobrego przedstawienia teatralnego, danie im możliwie najwię
kszej ilości głębokich i trwałych przeżyć artystycznych - oto 
nasz cel do którego będziemy usilnie dążyć. 
Jesteśmy świadomi, że praca nasza nie będzie łatwa. Napo

tykać będziemy na liczne trudności. Będą one napewno bardzo 
różne, a częste i skomplikowane. Dlatego aipelujemy do Was, 
abyście nam pomagali w naszych kłopotach, będzie ich wiele -
ale liczymy na Was i wierzymy, że wspólnym wysiłkiem po
trafimy pokonać wszelkie przeciwności. 

Ze szczeigólną prośbą z.wracamy się do nowoobranych rad 
narodowych, które ja.ko gospodarze terenu będą miały wiele 
okazji do udzielenia nam wydatnej pomocy. 

Na początek naszej działalności, wybra~iśmy najlepszą sztukę 
znanej powszechnie pisarki polskiej Gabrieli Zapolskiej, pod 
tytułem „Moralność pani Dulskiej". Czy wybór ten był słusz
ny - osądźcie przede wszystkim Wy sami. W opracowanie tej 
sztuki włożyliśmy wiele pracy i starań. Aby zapewnić temu 
przedstawieniu wysoki poziom artystyczny, reżyserię sztuki po
wierzyliśmy tak wybitnej reżyserce, jak Stanisława Perzanow
ska. Czy powiodło się nam to wszystko? Odpowiedź znajdziemy 
podczas przedstawień - reakcja widza jest najlepszą oceną. 

Okażecie nam wielką pomoc, dzieląc się z nami wszelkimi 
uwagami na temat przedstawienia; zabierajcie głos w dysku
sjach, piszcie szczerze co myślicie, na załączonych pocztówkach. 
Wypełnione uwagami kartki wrzucajcie do skrzynki przy kasie 
lub przesyłajcie pocztą pod adresem: Państwowy Teatr ;Ludowy 
Scena Objazdowa Ziemi Mazowieckiej - Warszawa, ul. Szwedz
ka Nr 2/4. 

KIEROWNICTWO I ZESPÓŁ 
/ TEATRU 
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„Moralność pani Dulskiej" - na zdjęciu: I. Skwierczyńska 
(Dulska), I. Malarczyk (Hesia), L. Sadzikowski (Zbyszko), 

C. Górska (Hela) 

„Moralność pani Dulskiej" - na zdjęciu: D. Wysiekierska 
(Tadrachowa), K. Łodzińska (Hanka), I. Skwierczyńska 

(p. Dulska), M. Koranówna (Juliasiewiczowa). 

W repertuarze 
Państwowego Teatru Ludowego 

(objazd) 

A. OSTROWSKI 

PÓŹNA MIŁOŚĆ 

Komedia w 4-ch akiach 

• 

Wydawca 

PAŃSTWOWY TEATR LUDOWY 
Scena Objazdowa 

Ziemi Mazowieckiej 

Warszawa, uil. Szwedzka 2/4 

Dom Słowa Polskiego. Zam. 1026/d /55. B-6-82799 
Nakład 5.000 egz. Obj. % ark. Zrywy rotogr. 
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