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BOHDAN PORĘBA 

OD REŻYSERA 
Przed zespołem realizującym sztukę klasyczną stoją dziś dwie 

możliwości. Jedną z nich jest wierne i dokładne odczytanie intencji 
autora i przekazanie ich na scenie w otoczce kurzu, jaki zdołał już 
pokryć jego utwór. Otrzymacie wtedy przedstawienie dostojne, pre
cyzyjne w akademickim dążeniu do wiernego odtworzenia problemów, 
klimatu i stylu odległej epoki. 

Drugą możliwością jest trzepnięcie foliałem i pozbycie się kurzu. 
Jeśli utwór po tym .zabiegu nie rozleci się, możemy spróbować odczytać 
go oczyma człowieka drugiej połowy dwudziestego wieku - n a s z y m i 
oczyma. , 

Autor staje wtedy przed sądem, w którym jedynym, surowym oskarży
cielem jest CZAS, w którym mieszczą się dwie wojny światowe i re
wolucja, bomba atomowa i loty w kosmos. -

Jakże biednym wydaje się autor przed takim trybunałem! Całą jego 
nadzieją i obr.oną jest jego własny talent. Od tej siły jedynie zależy 
wynik rozprawy. A gra toczy się o wielką stawkę. Wyrok możf' 
brzmieć: śmierć - lub nieśmiertelność (w umotywowanej przydatnośc:q 
dla współczesnego człowieka randze arcydzieła!). 

Każde ambitne przedstawienie teatralne winno być takim sądem. 
Sądem nad autorem i jego świadomością, nad zdarzeniami sztuki i je:j 
postaciami, wreszcie nad sposobem opowiedzenia, zastosowanym przez 
autora, czyli nad formą sztuki. · 

Dzisiaj odbędzie się rozprawa nad Gabrielą Zapolską i jej „Mo
ralnością pani Dulsk!ej", obrona przez tyle lat potępianej bohaterki 
sztuki. 

Zapolska przez całe życie była pisarką walczącą, zaangażowaną spo
łecznie. Jej wrażliwość artystyczna szczególnie silnie reagowała na 
wszelkie objawy zakłamania, pruderii i okrucieństwa wówczas jeszcze 
mocnej, choć podgniłej od podstaw klasy społecznej, jaką było miesz
czaństwo. W szlachetnym zamiarze doraźnego szokowania widza przez 
ukazywanie mu jego własnego, kołtuńskiego oblicza, nie gardziła 
najdalej posuniętą groteską, przerysowaniem, karykaturą. Doraźność jej 
celów powodowała demonizowanie problematyki obyczajowej (zresztą, 
zapominając na chwilę o społecznym ostrzu pisarstwa Zapolskiej, 
trzeba stwierdzić, iż był to zabieg niesłychanie modny w literaturze 
naturalistów). 

O tym, że Zapolska swój cel osiągała świadczą steki niewybrednych 
kalumnii i obelg, jakich nie szczędzili jej konserwatywni krytycy. 

Czyż więc wobec taloiej pisarki godzi się przedstawiać jej - co 
tu ukruwać - nieco zwietrzałe utwory, jedynie jako zręcznie napisane 
ramoty teatralne'? 

Czy szacunek 1dlla pasji siJJOłecznej pisarki nie wymaga od nc:,s 
przynajmniej próby przybliżenia jej naszemu czasowi, nawet gdyby 
taka próba miejscami godziła w ó w c ze s n e intencje pisarki? 

Czy istotnie po naszych doświadcze.niach możemy zgodzić się z prze
cenieniem siły społecznej kołtunerii? 

A może jednak taka siła i obecnie 'istnieje? 
Jeżeili Dulska Zapolskiej jest .przedemonizowana, to jak byśmy 

ocenili tę kobietę cLzisiaj? Czy jest ona zła od urodzenia („bo ma taki 
charakter"), czy może wychowana w takich warunkach, w takiej 
moralności, a obciążona przez męża odpowiedzialnością za dom i ro
dzinę - reaguje prawidłowo? A w ogóle jak w tamtych warunkach 
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mogia Wyrazić się taka indywidualność, taki męski charakter, jakim 
jest obdarzona pani D ulska? 

Jaka droga stała wówczas przed kobieią? 
Droga Juliasiewiczowej? Lokatorki? Czy może ta wymarzona przez 

Melę? Przecież cónki Dulsloiej to dwa przeciwstawne charakte.ry -
a czy przypadkiem nie czeka ich jednakowy los, choć innymi p~jdą 
drogami? 

Czy przypadkiem próba obrony pan.i D ulskiej nie pociąga za sobą 
ostrzejszego oskarżenia stosun_,ków spoleczynch? A może tu leży szansa 
Zapolskiej, szansa prze;jścia przez próbę czasu? 

Czy rodzina Dulskich to wyjątkowa rodzina, jak sugeruje tradyCJti, 
czy może tytko uczestniczymy w podpatrywaniu przez jedno okno 
kamienicy, która posiada kilkadziesią.t okien? 

To tylko kilka wątpliwości z jakimi chcemy się z Wami podzielić: 
dz.iś wieczorem. 

A więc zapraszamy Was na sąd nad Gabrielą Korwin-Piotrowską 
- pseudonim „Zapolska", zmarłą czterdzieści lat temu 17.XII.1921 r 
oraz nad je j cwłowym utworem - tragifarsą kołtuńską „Moralność 
pani Dulskiej" . 

Clskarża CZAS! 
Wam proponujemy rolę Sędziów Przysięgłych. Od Was zale/:y wyrok! 
UWAGA! 
KURTYNA W GÓRĘ!!! 

Kiedy Zapolska napisała „Moralność pani Dulskiej" 

W komentarzu do wydanej ostatnio pnzez P I W „Moralności pa.ni 
Dulskiej" zanotowano, że 1) utwór ten napisała Zapolska na przełomie 
października i listopada 1906, a prapremiera odbyła się tegoż roku 
w dniu 5 grudnia w Krakowie, 2) w styczniu 1907 r. we Lwowie "Sztukę 
reżyserowali wspólnie Pawlikowski i Zapolska. 

Wobec tego niezwykłą ciekowostk~ historyoono-literacką stanowi 
wiadomość opublikowana na łamach dz.iennika „Wiek nowy" nr. 8235 
z dnia 1 grudnia 1928 r., którą cytujemy w dosłownym brzmieniu: 

ZcipoLska zamierzala napisać komedię obyczajową i szukala tv1pów, 
które.by od,powiadaly jej zamierzeniom schroSitania malomie·szczań.skiej 
moralności „na pokaz", co to zręcznie i nie bez rperfidii rzuca na dru
gich odpowie.cLziwtność za w«isne grzechy - „momlności Dul·skiej", ja.~ 
się już wtedy wyrażctla genialna autorka. 

Slyszy ·O tem kolega jej redakcyjny i przyjaciel, Leopold Sz. i po-
wiada: 

6 

- Możesz poznać laki typek. Na przykład moja kamieniczniczka. 
I zaczyna opowiudać o tej dctrnie rozmaite kawały. 
Zapolska słucha uważnie, w koficu wola: 
- Dawać mi tu Dulską! 

Pan Sz. za.prosił kamieniczniczkę swoją żyjącą <do dziś dnia, na 
herbatę. Zjawikt się również Zapolska. Zaprezentowano jej ową damę, 
a Z'aipolsika umialia ludzi ciągnąć za język. PozwolUa im mówić, sama zctś 
słuchaŁa. A umiala słuchać ta wielka znawczyni menażerii ludzkiej. 

Słuchając •tego ·wszys·likiego, co mówila D ulska lwowska, pracowała 
już .w myśli nad formowa.niem scen. 

Komedia dojrzewaia do napi.sania. W dwa tygodnie później „Mo
ralnoś'ć pani Dulskiej" była już napisana w tej formie, w jakiej jq 

następn.ie wystawił pierwszy teatr lwowski za .dyrekcji Hellera w 19C8 

roku, a więc 20 fot temu'". 

Kilkanaście dni później, dokładnie 12 grudnia 1928 r. „Wiek l'\l'owy" 

Nr 8246 ogłosił: 

„Od znanego artysty- malarza P. Stanisiuwa Janowskiego otrzyma

liśmy n.ustępujący list: 

Wielmożny Panie Redaktorze! 

Przeczytalem wmieszczoną w „Wieku Nowym" notatkę zatytulowaną 
„Jak powsitala „Moralność 1puni DuLskiej'', i dostrzegłem, że jakkol
wie.k opisany w niej fakt jest autentycznym, 1stnieje pewna sprzeczność 
między jej t'!}tulem a treścią. 

DLatego te kiLka slów, które może nie tylk<o zainteresują Pana Re
dwk<tora. ale i czy,teLników „Wieku Nowego". 

Rzeczona nota.tka mówi o tem lota pozowal ·do typu Dulskiej, nie 
zaiś o powstaniu sztuki. 

Fa.bulę, któ1'a stanowila o jej tytule i treści, dalo życie, a przynio
slem ją mej śp. żon.ie ja, (1'ozumie się w szkielecie) opisem stosunków 
panujących w pewnej rodzinie i nie zda,jąc sobie sprawy, że będzi.e 
ona treścią jednej z jej najznak<omitszych sztuk. 

Po powrocie z jakie.jś artystvcznej wycieczki, a bylo to o He sobie 
przypominam, przed świętami Bożego Narodzenia 1907 r. Qf]Jisując jej 
moje wrażenia z pobytu za Lwowem, opowiedziałem także i o tym. 
zaobserwowanym stosun:J<-u w rodzinie, k<tórą mimochodem poznałem. 

$luchala z w'zrasta,jącym zaciekawieniem. a gdy skończylem wy
krzyknęla: „Mam sztukę, a ta,k się trapilam, co ja dam w tym sezonie 
Hellerowi, który mnie bezustannie o nią molestuje!" 

I w bardzo kró!Jkim czasie (Zapolska pisała zazwyczaj jeden aikt 
za wieczór) sztuka byla napisana. 

Jeżeli chodzi o typy i szczególy w sztuce, to może oprócz Dulskie.i, 
której typ lepiej sobie skrystalizowała, poznając ową kamieniczniczkę, 
wszystkie inne miala gotowe, do czeqo pomagala jej ciągła obse.rwacja 
i wrodzona wielka Sipostrzegawczość. Niektóre z nich kilkan.aście la,t 
sie.działy schowane w jej komórkach mózgowych, aby później ·ożyć na 
scenie w stosownym towarzystwie i momencie. 

Pozostawiając uznaniu Pana RedC1Jktora zrobienie użytku w swem 
piśmie z przytoczonych przezemnie faktów, pozostaję z wyrazami 
n_,a,jwyższego poważania - Stanisław Janowski. Kraków, 6.XII.1928". 

(Podał: T.J.W. - "' 47 numerze „Zycia literackiego" z 22.XI.1953 r.) 
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Zastępca Dyrektora 
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RECENZJE najlepszych filmów. 
znajdziecie w każdym numerze. 
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