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DULSKA: Moja pani, na to mamy cztery ścia
ny i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby 
nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świe
cie, to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak 
żyłam, aby nikt nie mógł powiedzieć, że byłam 
porwodem skaindalu. Kobieta po1wilnna przejść 
przez życie c;icho i spokojnie. 

JULIASIEWICZOWA: Dlaczego jesteś kołtu
nem? 

ZBYSZiKO: Bom się ur, oidlził po kołltuńSlku, a
nileie ... Bo w ł101n:ie ma:tk1.i jiuż nlim byłem, bo 
choćbym skó.rę zdairł z s1iebie, moon tam pod 
spoidem w duszy całą war1Sltwę koqitJu1neri.i, której 
nic wyplenić nie zdoła. Coś, taki nowy, taki in
ny, walczy z tym podstawowym, szarpie się, cis
ka, ale ja wiem, że to do cza1su, że ten kołtun 
rodzi:nny weźmie górę, że przyjdzie czas, gdy 
ja będę Fe1Ji,cja1nem, będę odlb1ieira~ C'zy1n:sze ... bę
dę... Dulisk'im... P<r1adułskim„. Obeird1u1lskim, że 
bę'.lę rodtzlli DulSlkiiclh, aałe legiony Duls!ldch, bę
dę miał srebrne wesele i porządny nagrobek, 
z da:la od sam()tbójców i niie bęię Z:ie1ooy, ale na
lainy tł1uslzczem i 1naJ1ainy teoriatm.i i będę mówił 
dlużo o Bogu ... 

MELA: Ty 's ielbie nie1n1arwidzi,siz, a ja to s1iebie 
żaJluiję s+·ra1s1zln\ie, nlie dzieje m'i się n11c złego, 
mam ojca, mamcię, was, chodzę na pensję, je
stem pros1tą, dlbają o mnie, daiją mi żelaiio, na
cierają wodą, cieszę się ze wszystkiego, a prze
cież, Zb~siZJko, minie się zdaije, że mrnie s.ię dzie
je jaikaś kr.zyWida, że mn'ie ktoś więzi... j1a ci te
go 01porwiedo:.ieć nie mo1gę, aLe· ... 

ZBYSZKO: 'I1o źle, Meliu, że ty tak cz:uje.siz, 
źle, naiJlepiej POIZlbądź się tycih SEl!lJSalCji, nie'lłUif?iO 
wyroś1rniesz, pó,idziesz dobr2le za mąż i będ.z.iesz 
śwfat rOIZbi iać łokciami. 

MELA: Nie, ja pójdę do klasztoru. 
ZBYSZKO: Gada1nl1e! Głębsiza, w;a["s1trw1a weź

mie góirę, będzJies1z talka jak mama. 
MEiLA: Ojic.ieie pr1zedeż liarociaimi nie roztrąca. 
ZBYSZKO: Bo ojiciec wybrał WYgodnlie}s1zą 

dirogę, mama za n'ieg:o Łoikc'fami s.ię prrzez świat 
prlzepycha, a on za ndą. 





DALSZE DZIEJE RODZINY DULSKICH 

Pani DUl11sk.a jes1t od dł1użisziegio oza1su choca. 
Palni DUiLslka jest aiż żólita - a w ustach cią

gle ma l!'t11ah, j'aklby coś żuła. Pa1rni Dulska twłe["
a::zii, że je·j ,s:ię „żółć ·ro1Zil!aa1a". 

Tuk po priostu - po całym cie1le. Ze rz,gryzo
ty pękł pęche["zyk z żółJCią i ta rio~a1Zała slię 
po całym ciele paini Dulliskiej.. Talk tw.ierdzi paini 
Dulska i napełnia cały dom tym twierdzeniem 
i SIWIOlją żółioią. Od ra:rna clio :llJOICY .słyiszy się to 
słowo i czuje się w powietrzu smak dziwnej 
goryczy, a barwę ziel01I1ożółtą. Gdy siadają do 
sboł,u, pa1I11i D:uiłska żuje zaiwlZięcie fiiimcyj1ną żółć 
swo1ją, a Hesia siedząc.a n.aipr:zieciiw maitki, mimo 
w:o[i naśiladuje riuoh jej wt, ku zgocszeniu 
i pr1ze[",a~u Meti. T1a 01sta11m:iia j1uż zupeł111ie 
uja1W1rnhlia. kcr"1zyiwą łopaltikę p11a:wą, k.tó["ą ZJd1ołała 
WYJ)["a1crnwać sobie na peirnsji clio wyżyin prawie 
garbu. Mimo to ma twarzyczkę Madonny zaka
ta["1Z101ne1j. Je1st w Illiej j1eidiniaik lęk 1sitoty bojącej 
sLę życia. Na~omilasit Hesia1 ma w oobie zdecydo
wainie kogoś, k'to jiuż w:z;Lą[ się za b&y z tym, 
co je·j było prrzezlnaK:lrone. Pe:w,i~ uśmieszek 
d!r~a u nłej w kądikach U!St, krtóre peibne, crzer
wioine, troahę Slpiier21ahn:ięte, pra1oują usilin:iie, aby 
pochwycić ruch :iiucia owej „żółci", ~tórą mat
ka ~amlSIPOII"lbuje ze sobą cod:ziiemJnie z tragizmem 
sk.aizaneij ina w.iedzy1ste męc~nie tstoty, która 
„żyde ze siebie WYIPliuła", a teraz „taką ma 
widz.iięaZl!lość" ... 
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Obok niej przy stole FeUcja111. On jest beż 
rz.mia1n. ~afWJSizie za1s1U1~ony, pe.rgami1noiwy. Zmar
szczył się tylko trochę, ale suchy jest tak, jak 
ta-,za:slk1i trzymane dł1ugo pr1zy pi,ec1u p["'zez sta
rio1W1ną k1ucha["kę. Tyltk10 tam co.ś, coś }:)od sikórą, 
z::i. każdym jękiiem DulSkiej, jakby się przewijał, 
jakby i1Skr1a p[":zeiled, jakby ktioś nilte1cZJtką pa
cią.ginął. 

Schaidend'iretlide!... To 1n;ieokireśil'ome uczucie, 
spe1cjai!Jrnie wyp1etlęgnp:w,a1n1e w ki0ł1uuńs.k1~ch ści
ś1le}szy,ch zw,ią1Zkach, m'i1gioce wtedy na twarzy 
FeHc}aJ!la. Coś tam w głębi tej pe["gami1nowej 
mi:lcząicej zaigadlki cieszy 1s1ię .i skamlle, że i „jej" 
wireszicie coś d10Jpiielka. Choćby tatk1a „żółć". 

Zby1szko się o0enlił. „ 
I 

NatprawlClę się ożernił i z:l1awać by się mogło, 
że wedłiug w1S1zeillld1ch wymogóiw i żądań właśnie 
siwo.ie.i matki. 

Nie ożelll'i:ł się boiwiiem ani ze służącą, runi 
z 1szansoni1stką, ani z czymś podobnym takim, 
jatk moilrna był10 po nilm pirzy,puszmzać. Ale 0iże
nił się solidnie, kołtuńsko, niespodziewanie do
brze, prizy1ZJW01iieie. 

Gdy Duiliska doiw.i:eidizi1afa się wr1e1s1z1Cie nazwis
ka swej p["zyis1złeij syn1aweij, popadła w ZJaichwyt. 

Fami11'.ia była ba:r1dizo, S1tair1a i 2m1a1n1a. Majątek 
peiw,ny. Panirna musfał,a być wy1c:ho:w.ama bogo
bo1j:nie i skromnie. Ła1two ją będzve „ujarzmić" 
i wiziąć w pa121U1ry. Bairdz10 się maima Dulska u
oies·zyła. Od tej chw,Lłi zm'iękła dJa Zbyszka, 
ota1ozałia go pieczioł1oiwitością, daiwał.a mu jeść le
piej i stararnn'iej, aiby „dobrae się pr·ezem:t,ował". 
Staiw,iała n 1oiwą b.UJtellkę :Pi:wa pnzied jegb na:kiry
ciem, pragnąc, aby „nabrał ciała", za które miał 
prziecfoż do1stać goit:óiwik1ę. 
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To, oo nais1tąpifo pó:źm.iej UJSrlliWa si.ę sipod pu-
1J1i1ozmej wiadomośd. . Był.a to ciloha, po1dj1aZ1dO"
wa wiOijlna stairS1Zeij Du1~sllde.i ,z młioidą Durską. 
Nie by~a to wojna młodo1ści świ!e:hej, nieopaitrz
ned, r10 1~.ala1ją1ceij tiraidycj,e i mmy 1z z1aśniedzia
łyimi pr1zie1sądaim!i sltairośd.. Nie. Był1a to nader 
ciekawa wojna starych zaśniedziałości Dul
sikiej z je,szcze wispanialszymi i bardziej starymi 
zaśniedziałościami Zbys,zko1wej. To bowiem co 
w rodzinie Dulskich było przykazaniem, 
zda się, przez jakiegoś mieszczańskiego 
Mojżesza z Góry Zamkowej ongi na ta
blicach zniesionym - wobec tego, co u
prawiali Brajburzy, było liche, krecie, drobne 
i ma małą skalę. kh kołitiuń1s 1two miał,o wszelkie 
po!Zloiry siły mcrnl~nej isto1tmej i wa!r,tość za1sad 
szlache>t1nyieh · ni0szion y1ch śmtało .iak s1z~anld1ar. 
Mama Du~slka, Móir1a pI1z:yip1UJs1zicizała, że będ1zie 
musiał1a uc:zyć i proiwad!zi,ć „za rękę" w żyde 
sy1no1wą, zo>stafa na1gle „oidls1ta[Wi;01nia1 na bolk" 
- weidłiug wyir.ażenfa He1s1i - i zirozm1miał1a, że 
Mii!UJnia już wiszy1s1tko r101ziUJmie, wi·e i zin.a drogę, 
po kitórej dom swbj poiw.i-edzie. 

Ponadto, kołtuństwo Miluni było jeszcze za
prawione podkładem silnie religijnym, ograni
cz.ającym się przewa·:źm:ie na IJ["·aktyllmch koście1-
nyieh, k<tfue w domu DUJłsikde.i były trochę za
niedbane. Milunia ani na cal jeden nie odstąpi
ła od swa.ich „za1sa1d" i c.ały sy1stem jej domu 
mliiał tę cechę, jaką posiada plebain:ia świeckiego 
k1sliędlza. 
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Prędko ZbyiszJk10 sipost:rzegł, że tem wpływ, któ
ry sądził, iż da mu w domu priz.ewagę, to jest 
wpływ zmy1słórw, zawiódł go ZJU!Pełnie. Mil•UJnia 
w sypia.lm·i była .i:rnną kobietą, w chiwili dojśda 
c'o równioiwa>g'i zimieniia~a s.ię na Br.ajburównę w 
każdym calu. Ujęła w ręce cugle i rz.ądy. Pil
niowała Zby1si~k1a na ka1żdym krak1u, chodiziła do 
n 'k~g!o do biura i pr1zy1pwwa1d/ziała go do domu. 
Od!dal.ifa od ni•ego w1s1Z:y,s1Jkiich jego przyjaciół, 
wmóiwił:a w ni.eg:o airrtretyzrrn i ziw,a[pln.iemie płuc, 
ułoiżyła syisJtem piielęgJrnow.an'i:a jeg;o zdrroiwia i o 
dziewiąte.i godz,i1nie kładła go do łóżik:a. Zlbys1zk10 
w pierwszej chwili próbował oponować, po
wo1li pr1zedeż pOldldał s'ię ~ors1owi z całą apatią 
zmęczo,nego życiem i nadiużyci1em c1złowieka. 

Mi,lu1:iia rozitoczył1a dok1oła ni.ego przyjemną 
aumo1sferę domowego ciepe'ł:ka. 

W1s1zyistko bya10 c1zy1ste, wziglęJdn'ie ładne, 
a prizede ws•zys1Jkim wygiodne. ZbyislZko za,czął 
w dll!szy prrrzyzmaiwać, że k:ioilltuńlstiw10 miewa srwo
je dobre strOlny. MHUJnia codziieirunie prz.ysyła
ła do biUJra na tacce bardizo ładnie nalkryrte dll'll
gie śn'iadanko, sma1czne i dobirrZe pord:ame. Zbysz
ko ralz i dirugi porgni1ewał się; na tnieci dzień 
gdy deszmz lał, :a an cziuł s:ię '2ldreneirwo1Wany 
i rozkile1j1cmy, zijadł chęt111,ie i pr.zy1:znrał w dusizy, 
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że jest to wy1goldndej1s.zy sy1s.tem jaik tańco1\\„a1n:ie 
przed bufetem w zaplutej i zasypanej trocinami 
kmaij1pie. I taik po;woJ:i, j•alk było z d!rru.giim śnia
dairuk:iem, talk us.uwały się z pr.ai~deń i poża.::lań 
Zby1s1zka rozma'iite narleciałościi. Tyim baxdziej ... 

Tym b ax·dziej , że Milunlia w tej niajważmiej
sz.e:j spmiw.i:e, w której najrelzęściej młode mę
ża1tlki pcr:-1ze1g1ry1waij.ą b'i1twę, oka·zala dzi1wmą .spraw
ność i nieledwie mistrzostwo. 

Gdy Maryisia, pokojóoNka ze st01Waxzyszeni:l. 
św . Zy.t.y poib01ż,nie zarpa·iliła wieozocr:-em błękitną, 
klasyczmą amplę, zwiększającą się u sufitu sy
pia1ni, i drzwi zamrknęły się za parą młodych Dul
skich, rc1m>o~zynała się ma[eńka d01Jnowa ocr:-1gia, 
uświęcona i dozwolona, w której szybko prym 
zawi1odła Mi111Jn'.ia. 

Zbyszko, z początku zdumiony, chciał opo
nować i nie dozwalał wydrzeć sobie godności 
przywó:ky, lecz szybko zcr:-ezy~OW1ał, :zmajdując 
11olę dI'ugrnrlzęrdiną WY!g!Odrnieij1s1zą, zwła:szcza dla 
je1go sił ba~drziej odpawłedmią. 

I tu, jalk z d11urgim śniadani·em, ciepełko domo
we ziwyreiężyŁo. 



GABRIELA <. ZAPOLSKA 

MORALNOŚĆ +ANI DULSKIEJ 
Tragifarsa kołtuńska w trzech aktach 

Pani Dulska 

Pan Dulski 

Zbyszko Dulski 

He si a 

Mela 
} , - Dulskie 

osoby: 

STANISŁAWA ZAWISZANKA 

WOJCIECH ST ANDEŁŁO 

STEF AN IŻYŁOWSKI 

TERESA W ĄDZIŃSKA 

ANNA KOŁAWSKA 

Juliasiewiczowa, z Dulskich HANNA WOLICKA 

Lokatorka 

Hanka 

Tadrachowa 

REŻYSERIA 

NOEMI KORSAN 

INSPICJENT 

KAMILLA IŻYŁOWSKA 

{ ALINA ŻUBRÓWNA 

JADWIGA BOGUSZ 

CECYLIA PUTRO 

WELA LAM 

,, 

SCENOGRAFIA 

Ul.IANA JANKOWSKA 

ASYSTENt_REŻYSERA 
STEFAN ~YŁOWSKI 

TRZECIA PREMIERA SEZONU 1965/66 

SUFLER 

JADWIGA BOGUSZ 



Zapłacenie skrupu1atne wszystkich kawaler
ski'ch długów, kltfo·e UJsk'UJteeizinia z wieJką piUill
k!tua111nością pr101kurator Brajbur z posagu Mi
l1U1n:i, z.djębo, z pens:ji Zby,sizka konJdY1k1t i tym s.a
myim'dało mu po1zór k1ogoś, pr,zy,azynfaiją.oego się 
do wy,da1tlkóiw domowy1ch. Lecz MHUJnia s;zybk10 
wyd:ą1gpęła siwą łamkę po orwą pernsję i .a1ni dio
str,zeigł Ziby1s1ziko, jak stainął w roH F·eilkjarn1a, tyl
ko z tą różnicą, że miał znacznie wyższą kwo
tę w „kie1szon1ce" j,ak jego ojdec. 

I talk powoli, sipo1ko1.i1nie, zairuurzał się Zbyszko 
w diobrobyrt kołtuń1siki, asyistrU1jąc z re1zy,gnacją 
temu „wynaturzeniu" ze siebie nawet ironii, 
która daWIIliej s':a1nioiwiła poidSJtaiwę jego poglą
dów żydowych. 

Szar\piąc się w ciągłym braku i niedostat
ku, mając na karku Żydów ii. matkę, zionął żół
cią na sy1s1tem i śii:u:lolWlislko, z k.tóire~o porwsit.ał. 

Obeianie ko1s,zitl0W1ał spokoju i „wis1zy1stkiego w 
domu", przyznając w głębi duszy, że to „wszy
s tlko w domu" jes1t wyigod,ne i wc.a1le pr:zyjemne. 

Cza1sem jeszicze 01giarrniał go jakiś żal, jakiś 
w1sityd. Coś tam drapało go w głębi pa:ziur.ami. 
Miał się, na mgnieni,e oka, za renegata, od
stępcę ... 

Lecz s,zybko wiz:ru1szał po1gardliw,ie ramion.ami. 
- Niby jak? Oo? - myś1ał - kt óż bylem? 

A:r1ty's1tą azy choćby zd0i~1nym dyłetamitem? Rwa
ło się coś we mnie i prysło. Smieszne i podłe. 
To jest właściw1a ścieżka, po której iść powinie
nem. Nic więcej. 

I szedł. 
G. ZAPOLSKA 
„Smierć Felicja.na Dulskiego" 
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Ach! te parasolki! Cóż wam o nich mówić, 
jakże opisać te motyle stubarwne kryte koron
kami, gazą, tiulem, ba! nawet kwiatami. A jed
nak do czego one służą, te wytworne bukiety 
rozpostarte na wspaniałych laskach? Są tam 
parasolki zielone, bramowane dokoła różami, 
inne c.ałe z trawy przetykanej fiołkami. Firma 
M eurgay przedstawiła haftowane paciorkami, 
a Bon Marche tzw. en cas, z laskami zakończo
nymi zamiast rączki główkami porcelanowymi 
grenadierów z r. 1789 lub figurynkami pasterek 
w pudrowanych peruczkach. Dosyć znajdujemy 
także płaskich parasolek firmy Oriquet przy
strojonych gałązk.ami bzu, konwalii i pękami 
wstążek. 

Jeśli mówimy o rzeczach „niezwykłych", mu
szę wam przedstawić przede . wszystkim suknię, 
która (zwłaszcza u kobiet pięknie zbudowanych) 
powinna mieć sukces olbrzymi. Suknia ta wy
szła z wielkich magazynów Luwru.„ Jest to tu
aleta balowa koloru rezeda w trzech. cieniach. 
Chodzi mi tu głównie o„. fason. Otóż - suknia 
ta jest zupełnie gladka, formy princesse, zapi
nana niewidocznie z tyłu. Zadna draper'ia nie 
psuje tej doskonałej harmonii. Wszystko tu jest 
wycięte z jednej sztuki i owija postać kobiety 
dokładniej jak prawdziwe fourreau z jedwabiu 
i aksamitu. Na dole tylko bryty są rozcinane 
i spomiędzy nich wysuwają się wachlarze p_liso
wane z crepe de chine koloru mais. Tren i plecy 
z ciemnozielonego aksamitu, przód sukni zahaf
towany wielkimi bławatkami. Rękawów nie ma 
zupełnie, wycięcie stanika kwadratowe, tren 
olbrzymi, podbity cały plisowaną krepą. Już to 
tualety balowe wszystkie mają olbrzymie treny 
i wcale pokaźne turniury ... 

G. ZAPOLSKA, 
„Korespondencje z Paryża" 
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Kierownik technirczny Józef Karb<liwiak 

Kier. prac. perukar,skiej Halina Wasilewska 

Kier. prac. krawiecklej Stefan Rogala 

Kier. prac. stola,rskiej I,gnacy Walendowski 

Slusarz Jerzy Meszyń1ski 

Malarz Franciiszek Piątek 

MOidelator Tadeusz Gościniak 

Tapker 

Fa11biarka 

GłóWIIly elekt.ryk 

Elektroa:lmstyk 

Brygadier sceny 

Włady.sław Teodorowicz 

ApoJonia Kuźmicka 

Stani'sław Jeziorski 

Jan Laskowski 

Sta1ni1sław Kawalec 

STAŁE DNI GRANIA W KOSZALINIE 

I SŁUPSKU 

piątek, sobota, niedziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

KiiM teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) 

godz. 11-13, 

w dnia1ch przedstawień ponadto 

godz. 18.30-19.30 

OrbLs (z wyj. niedziel) 10-17 

ZAMÓWIENA NA BILETY 

Koszalin 

Słupsk 

telefon 20-58 

telefon . 52-85 

KZG Koszalin D-735 7 X 65 1 500 pap. klienta T-3/645 
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Cena zł 2,-
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Dyrektor I kierownik artystyczny 

LECH KOMARNICKI 

Dyrektor administracyjny 

W&ADYSl:.AW ZIELll'iSKI 

Kierownik llterackl 

ANDRZE.I FALKIEWICZ 

Sezon 1965-1966 
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