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.łADWIGA CZACHOWSKA 

MORALNOSC ,. PANI DULSKIEJ 
Pracę nad komedią zamów~oną przez Ludwika Helle-ra 

dla teatru lwowskiego Zapolska rozpoczęła w ostatnich 
dniach października. „Zabrałam się do pisania ·sztuki i mam 
kilka scen - donosiła S. Janowskiemu 30.X.1906 r. -
Muszę skończyć na 15-sty i oprócz do Feuersteina nigdzie 
nie wyjdę, ani nikogo nie chcę widzieć - bo mnie to 
strasznie męczy, tak że jestem jak tuman, i kontenta je
stem, że ciebie nie ma, bo gdybyś był, nie mO\głabym pi- . 
sać i my,śle,ć o tym, ~o mam napisać. Muszę skońC'zyć na 
15~sty, bo Heller mi napisał, że da mi 100 gułd., jak mieć 
będzie sztukę w ręku. - Temat - „P a n i Du 1 ska". 
Pięć dni później informowała mę.ża: „Napisałam 1 akt 
i w tej chwili go odnoszę. Jutro zabiorę się do drugiego. 
Jestem w wenie i aż się trzęsę ze złośd, gdy mi kto prze
szkadza. Wieczorem czytałam Rychterowi i Godziembie 
Wysockiemu Antoniemu. Są zachwyceni. Wszyscy mówią, 

że tQ będzie jeden ryk w teatrz.e i że aktorzy nie będą 
mogli mówić. - Dziś zaniosę Hellerowi 1 akt i każę prze
pisywać". 

Już w trakcie pisania utwór budził duże za.inte1resowa
nie. „Heller przeczytał sztukę - pisała Zapolska - i zwo
łał Makuszyńskiego, Cepnika i innych, aby czytali. Wszy
S'Cy s,ię pokładali od śmiechu i dziwią ,się skąid ja ten hu
mor wzięłam!" Terminu, jak świadczą informacje w na
stępnych listach, udało się pisarce dotrzymać. 13 listopada 
donosiła: „Jestem tak zapracowana Dulską, że ledwo ży

ję. („.) Jutro k oń c z ę s z t u k ę. Nie wiem, jaka jest, 



ale zdaje się dobra. Pisałam jednym tchem". A 14 listopa
da: „Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam „Dulską". 
Co jest nie wiem. Pisała·m ją w gorączce po prnstu. Może 
to właśnie będzie coś doskonałego, a może nic nie warte. 
Odsyłam 3 akt dziś - tam już dwa przep1sują. Gdy od
bimę, ipoślę ci do Stanisławowa, ażebyś jednego dnia 
przeczytał i odesłał zaraz do Solskiego. - Zdaje . mi się, 
że gdybym była Francuzem i taką silną, żydową rzecz na
pisa~ła, to zyskałabym majątek i sławę olbrzymią. U nas 
- spastwią się nade mną, a zarobię parę centów. Heller 
chce wystawić zaraz". 

Na temat okoliczności powstania sztuki i prototypów 
posta-ci ukazały się liczne wypowiedzi wsipółczesnych. Sta
nisław Janowski podaje we wsipomnienia1ch, iż główny po
mysł utworu prz,ywiózł Zapolskiej z pobytu u znajomych, 
niejakich pp. Fertaków w Stanisławowie, u których l)Tz,e
bywał w jesieni ·1905 r. „Opowiadając jej szczegóły mego 
pobytu - stwierdza - i opisując moje spo,strzeżenia, 

przytoczyłem jej fakt z punktu widzenia moralności cie
kawy, ale nie przypuszczałem, że będzie 'On miał jakieś 

większe dla niej znaczenie. (. ... ) Autor z raieji swego za
wodu w zwyczajnych na pozór z.darzenia-eh w1dzi więcej 

i głębiej sięga w 1stotę rzeczy jak inni ludzie, podobnie 
jak malarz, który widzi w naturze kolory, których laik 
nie dostrzega, toteż Zapolską nie to może uderzyło w mym 
opowiadaniu, że syn krewnej moich przyjaciół miał w słu

żącej kochankę, ale że matka jego stosunek ten nie tylko 
tolerowała, ale i popierała z obawy o jego zdrowie. 

Zapolska mego opowiadania słuchała z całym zajęciem, 

a kiedy skończyłem, zawołała z radością: „No, chwała Bo
gu, mam wreszcie sztukę, o którą .Heller (dyrektor lwow
skiego teatru) tak mnie męczy, a tak nie wiedziałam, co 
napisać!" 

To były narodziny „Moralności pani Dulskiej". Ro,zumie 
się, że ja przyniosłem tylko myśl zasadniczą, szczegóły 

i sytuacje dała jej ciągła i bystra obserwacja ludzi. Do 
znienawidiionego przez nią typu kołtunki pozowała jej 
długie lata wstecz znana mieszczanka lwowska G ...... a 
(Gołąbowa)". 

Na znaną we Lwowie rodzinę Gołąbów, jako ;pierwo
wzór DuLskich, wskazywali również Aniela Kallas, Józef 
Bieniasz, a następnie Ludwik Lawiński. Andrzej Gołąb, 

l)Tzedsiębiorca budowlany, był popularnym radcą miej-
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„Moralność Pani Dul•klej" G. Zapolskiej. Teatr ! Mały we Lwowie. 
Premiera 25. VI. 1921 r. Reżyseria: Gustaw Rasiński. z. Łozińska (Hesla), 
R. Niewiarowie• (Zbys•ko), I. ladoslówna (Mela). 

skim, imieniem jego nazwano jedną z ulic na Łyczakowie. 
W rel~cji A.· Kallas (w artykule Jak powstała „Morralność 
pani Dulskiej") zawarcie przez Z~polską znajomości z pa-
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nią Gołąbową przedstawiało się na,stępująco: „Zapołąka 
zamierzała napisać komedię obyczajową i szu~ała typów, 
które by odpowiadały jej zamierzeniom s·chłostania mało
mieszczań,skiej moralności, „na pokaz", co to zręcznie i nie 
bez perfidii rzuca na drugich odpowiedzialność z.a własne 
grzechy - „moralność Dulskiej", jak się wyrażała już 

wtedy genialna autorka. 
Słyszy o tym kolega jej redakcyjny i przyjaciel. Leopold 

Szen<lerowicz i powiada: 
- Możesz poznać taki typek. Na przykład moja kamie

niczniczika:. I zaczyna opowiiadać o tej damie rozmaite ka
wały. Zapolska słucha uważnie, w końcu woła: - Darwać 

mi tu Dul1Ską ! 
Pan Szenderowicz zaprosił kamieniczniczkę swoją, żyjącą 

do dziś dnia, na herbatę. Zjawiła się również Za.polska .. 
Zaprezentowano jej ową damę, a Zapo1ska zręcznie umiała 
ludzi ·ciągnąć za język. Poz.warna im mówić, sama zaś słu
chała.. A umiała słuchać ta wielka znawczyni menażerii 

ludzkiej. Słuchając tego wszystkiego, co mówiła owa Dul
ska, Zapolska pracowała już w myśli nad formowaniem 
scen". Autentyczność podanego faktu potwierdził w 1928 r. 
S. JCłl!lowski w artykule: Jak powstała „Moralność pani 
Dulsk.iej". 

Ludwik Lawiński, opisując sZJczegółowio Gołąbów, i ich 
dzieci (dwie córki i syna Genia), których znał osobiście, 
stwerdza: „Wszystkie te typy Gabriela Zapolska żywicem 

u1okowała w swojej komedii ( ... .)". 
Jeżeli chodzi o pochodzenie nazwiska postaci tytuŁowej, 

zdania były różne. Według Ernesta Łunińskiego Zapolska 
wzięla je ze starej powiaistki dla dzieci, w której pod ry
cinami mieszczą się wierszyki: 

Daleko, daleko, gdzie piękna kraina 
Mieszka pani Dulska, dobra kobiecina 
Ma koteczkę Femcię i pieska Filusia .•. 

Ks.iążeczka ta pt. „Pani Dulska, jej kotka, i piesek" była 
ówcześnie bardzo popularna. Oceniając domysł Łunińskie• 
go jako bardzo prawdopodoibny, Z. Raszew,ski stwierdził, 
iż być może Zapolska „zapragnęła zestawienia obiegowego 
wówczas .synonimu poc.zciwości z rzeczywistymi praktyka
mi obłudnej mieszczki". 
Inną hipotezę wy,suwa.ł Karol Irzykowski, podejrzewając, 

iż naziwisko „Dulska" urobiła autorka od słowa „safan
dulski" („Robotnik 1928 Nr 6 s. 3, Nr 8 ,s. 3). 

4 

I 

J 

Oba domy,sły nie wydają się jednak ' słuszne. O · wiele 
bardziej przekonywająca jest, zapomniana dziiś zupelnie, 
koncepcja Wojciecha Dąbrowskiego („Warszawianka" 1928 
Nr 3 s. 4) wiążąca genez.ę postaci Dulskiej i jej nazwiska 
z aktualną ówcześnie na terenie Lwowa ożywioną dy1sku
sją na tematy moralno-obyczajowe, której bohaterką była 

właśnie niejaka Dulska. Jak pozwoliły mi ustalić poszuki
wania w kierunku wskazanym (bardzio pigóLnikowo) ;przez 
Dąbrow,skiego, sprawa przedstawiała się następująco' : 

Popularny dziennik „Wiek Nowy", z którym Zapal.ska 
związana była sympatiami, ogłosił na początku 1905 r. 
ankietę pt. „Kwestia bytu we Lwowie". Odpowiedzi na,d- · 
chodziły jednak nieliczne i nieinteresujące. Wówczas 
1 kwietnia (Nr 1127 s. 4) ukazał ,się w piśmie list podpisa
ny „Czesława Dulska", którego. autorka przeciwstawiała 

uprzednim głosom narzekającym i bezradnym swój sy,stem 
gospodarowania, opar:ty na egoizmie, skąpstwie i wyzysku 
służącej. Wypowiedź ta, według Dąbrowskieg.o całkowicie 
fikcyjna, została sfabrykowana przez jednego z dziennika
rzy w celu wywołania polemiki. · Rezultat prze's.zed1 ocze
kiwania. Wystąpienie Duliskiej wzburzyło opinię; do re
dakcji zaczęły napływać dziesiątki listów. „Potop.... istny 
potop! - pisała redakcja - Pani Dulska niby wodna tur
bina .setki piór kobiecych puściła w ruch - a ich zgrzyt, 
to śmierć i zagłada gospodarczej metody P. Dulskiej" 
(Nr 1130). Jak .stwierdza Dąbrowski, z polemiki czytelni
czek „wyłaniać się zaczęła postać Dulskiej ponura i dra
pieżna, ale równocz;eśnie śmieszna i ośmieszana. Zapolska 
nie mogła nie zauważyć typowo lwowskiej dramatyczności 
tej postaci i w rok pó-żniej powstała „Moralność pani Dul
skiej". 

Nie ulega jednak wątpliwośd, iż ankieta „Wieku N~we
go", podobnie jak i poznanie lwowskiej kamieniczniczki 
oraz plotki przywiezione przez męża ze Stanisławowa 
przyczyniły się jednak tylko do ostatecznego skrystalizo
wania 1się postaci bohaterów s.ztuki. Ich typy i charaktery
styka, podobnie jak i więkswść szczegółów „tragifarsy 
kołtuńskiej", powstawały w ciągu długich lat bystrej ob
serwacji lwowskiego środowiska droibnomiesziczań1skiego. 
ślady „pratypów" i „prasytuacji" odnaleźć można w utwo
rach Zapolskiej już od lat osiemdziesiątych m. in. w opo
wiadaniu „Dwie", w którym pani wYrzuca z po.sady słu
żącą w ciąży, oraz w opowiadaniu Frania, gdzie para bo-
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haterów podobna jest wyraźnie do małżeństwa Dulskich. 
W artykułach zajmujących się pows tawaniem utworu 

z,wra,cano uwagę również na pierwowzory pewnych epi
zodów. Jak przypomniał Józef Bieniasz, pomysł spaceru 
Felicjana Dulskiego dookoła stołu zaczerpnęła Zapolska ze 
wspomnień o ojcu, który, prnygotowując się do pielgrzym
ki do ziemi świętej, odbywał co dzień wędrówkę w pątni

czym stroju do lasu i z powrotem. (Por. też art.: „Garść 

wspomnień z czasów dziecinnych śp. Gabrieli Zapol,skiej." 
„Wiek Nowy" 1923 Nr 6751). 
Główną ideę utworu scharakteryzowała Zapolska w li

ście do Wilhelma Feldmana z 12.XII.1906 r. Prosz,ąc o po
parcie w Krakowie, pisała: „To rzecz bardzo na rękę 

„Naprzodowi". Chciałam w tej tragifar1sie kołtuńskiej dać 

obraz podłości burżuazyjnej. - Gdy ta dziewczynka na 
końcu woła, ,.mnie :~ię zdaje. że tu kogoś zamordowali" -
to jest to właśnde. Zamo,rdowan-o tu dusz.ę ludz.:ką. Zwróć 

Pan na to uwagę. Podobnie l.I.1907 r. w liście do niezna
nego adresata, prawdopodobnie Jana L o!rentowicza, stwier
dzała: „Pisał.am tę sztukę p!rawłe nieprzytomna z osłabie

nia, ale ipi!Sałam, bo chciałam mieć na !kurację. I ona jest 
moją deską ratunku. Pisz pan o niej przed - pisz po„„ 
Jest warta. Jest zrobiona dobrze. - Patrz na nią głębiej, 

nie pnez śmiech ludzi, których bawi seria konceptów. Tam 
zalkończende jes1t główną wagą - ten krzyk rozpaczy Meli, 
która woła „Tu kogoś zabili..„" Zwi-óć uwagę na to, jak 
gładko się tam spełniają zbrodnie. Może ton nie będzie 

się Panu podobał ~ ale, widzi ?an, ja zawsze hołdowałam 
prnwdzie życiowej, to jest temu, co życie daje - momen
tom brylantowego piękna i smutnego zła. - I nie można 
jednego od drugiego odłączyć, bo wtedy nie będziemy się 

rozumieć my ze sceny i wy ie sali". 
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(„Gabriera Zapolska". Wyd a wnictwo Literackie, Kraków 
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Nie tylko uchodzi ona za arcydzieło komedii, lecz nadto 
jest przede wszystkim potrzebna dla oznaczernia pewnego 
typu i pewnego spo1sobu bytowania: Dulslki, dulsz.czyzna, 
dulszczęta, a więc filister, kołtun, dusza mieszczańska itp. 
Zwłaszcza są to terminy potrzebne dzienn~karzom i publi
cystom. Miejl5ce geogi-aficzµe tej komedii w naiszej litera
turze jest w pobliżu „Wesela" i także w pobliżu dzieł 

Przybyszewskiego z ich krzykiem duszy tonącej w błocie 

filister·stwa. 

Ale wystawcie ją za granicą - tam będą się tylko dzi
wić, że talki u,twór mógł w Polsce odegrać tak pedagogicz
ną rolę, bo tam już dawno to przerobiono„„ („.) potrakto
wała swą szitukę jak ilustrację do felietonu. Wszystko w 
niej rozwija się programowo, młody Dulski mówi kawał
kami felietonu: „Urodziłem się już dul1skim kołtunem, sio
stra moja będzie rodziła dul11>kkh" - więc od razu jakby 
już znał sztukę, w której występuje. Trzeba być literatem, 
aby wyczuć te Literackie nietakty. Zresztą w za•sadzie nie 
jestem przeciw jawnej tendencji w sztukach, o ile l?;dzie 
indziej tryska pi-awdziwa odkrywczość. 

Zapolska jest dobrą obserwatoi-1ką życia, ale jej natura
lizm wynika głównie z żądzy kompromitowaruia ludzi, jest 
trochę paszkwilizrmem. Drugim jes21cze głębszym źródłem 

jej natchnimia w „Moralności pa!l1i Dul,skiej" była nie
nawiść kobiety, która miała życie dość awanturnicze, do 
tak zwanej kobiety porządnej i prowadzącej życie uregu
lowane. Dlatego nadaje pani DuLskiej z lubośdą cechy 

7 



aseksualne i antyeistetyczne. „Kobieta uczciwa nie potrze
buje mieć czystej „bielizny dla męża" - twierdzd pani 
Du1sika. A gdy ikuzynka wyraża podejrzenie czy to może 
nie sama pani Dulska zamierza wyprawić chrzciny, odpo
wiada ona: „Nam już dawno takie głupstwa z głowy wy
wietrzały". To jest rys bardzo dobrze uchwycony, szkoda, 
że mało rozwinięty . Swego cza1su nie ominął go także Ko
nar w znakomitej swej powieści „Siostry Malinowsikie", 
gdzie atmosfera dulszc"Zyzny została uwieczniona o wiele 
dawniej i lepiej. Fa1ktycznde niektóre '.Starnze matrony za
hukane przez życie małoduszne, wa1cząc bezradnie z co
dziiennymi drobiazgowymi przeciwnościami, tracą czar ko
biecy, obojętnieją dla spraw erotycznych, które w ikażdym 
przekroju życia bywają swego rodzaju ekstrawagancją 

i chociaż są mężate i dzieciate, rozmawiają i zachowują 
się jak .stare panny. Jedynym śladem ich ·seksualiZlffiU by
wała wtedy jego rnwer:sja: nienawiść do swobodniejszych 
foirm erotyzmu, do hulanek, do aktorek, do książek śmia

ło ujmujących sprawy erotyczne (to jest główna ostoja 
koniserwatyzmu literackiego w Polsce), a potem w ogóle 
do1 wszystkiego', co· jest nowe i śmiałe, a więc także -
jak to Zapol1ska by1strze podpatrzyła - do socjalizmu (. .. ) 

Charaktery,stycznym perndant do owego odwetu Zapol
skiej był inny epizod 1itera.cki, nie pamiętam, o ile rów
noczesny: na jubileuszu Orzeszkowej Nałkowsika w imie
niu młodszego pokolenia kobiet odczytała manifest głoszą
cy emancypację innego rodzaju niż ta, która była ideałem 
Orzeszkowej: manifest ten wJwołał podówczas wielkie 
zgor1szenie. Miał on jednak znamiona czysto ideowe, gdy 
dramaturgiczny rp1r,otest Zapolskiej dyktowany był zem
stą (. ... ) 

Pani DulsJrn ma sporo cech sympatycznych. Zapobiegli
wa, oszczędna aż do skąpstwa, pracowita - choć jej prace 
mają ciasny zakres, energiczina, przy tym kochająca mat
ka. Zr·zędność i krzyikhlwo·ŚĆ czynią co prawda te wszystkie 
zalety nieapetycznymi, ale i to są łatwo przebaczalne na
wyczki, wytwor:wne przez codzienną mozolną walkę, prze
.prowadzanie pewnego domowego regulaminu wśród ele
mentów uprawiających bierny opór. Otóż aby ją ZiOhydzić, 

Zapo1ska dodaje kilka cech niikczemnych. Jej drobdazgowe 
skąpstwo staje się oszustwem (córce każe w tramwaju 
skulić się, aby mniej zapłac-ić za bilet), wynajmuje w swej 
kamienicy mieszkanie kokocie: toleruje umdzgi syna do 
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Pani Dulska w swoim gniazdku 

służącej, aby panicz miał wygodę i nie potrzebował lam
partować się poza domem. 
Niewątpliwie ta1k1i podły oS'obnik mógł i,stnieć, ale ponie

waż tu chodzi o typ, o wierność i konserwację tego typu, 
pozwalam sobie twierdzić, że tu pomieszano dwa typy 
odmienne. Małomieszczańska pani Dulska, typ bardzo gali-
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cyjski, była - w rzeczywistości, nie u Zapolskiej - osobą 

wciąż u:pOJkarzaną przez życie: mogła się dopuszczać drob
nych oszustw tramwajowych, co było i jest w iziwyczaju jak 
swego· czasu zwyczajem była fałszywa fasja (pisał o tym 
prof. Baudou:in de Courtenay), ale zarazem była osobą 

bezwzględnie i nieobłudnie pobożną, dbała o swoje dobre 
imię i nie byłaiby •się odważyła na takie wyrafinowane 
szelmostwo, jak żeby koko'Cie mieszkanie wynajmo·wać 

i dla niepomaki zarządzić, aby dorvżki z gośćmd tej :kokoty 
zatrzymywały się parę domów dalej. Nie byłaby tego 
uczyniła już choćby w:Skutek owej nienawiści seksual
nej ... <.. ... ) 

Mama Dulska - w komedii - toleruje romans syna ze 
służącą, ale w:Szakże w „Łuku" Kadena-Bandroiwskiego 
opowiedziane jest, że nie jakaś DuLska, lecz r·odzice bardzo 
wykształceni i wyjątkowi, dla swego •syna skauta za:Stawia
ją sidła na panią Marysię, której mąż porszedł na wojnę. 
Jest to fakt z pewnością opa.rty na jak~mś autentycznym 
wydarzeniu. Jakkolwiek szelmowskim jest postępek ma
my Dulskiej, o ile chodzi o ofiarę, ale świadczy o pewnym 
wyrafinowaniu i zapobiegliwości macierzyńskiej. Polskie 
Dulsikie wcale się dawniej nie trasZJczyły o życie płciowe 

swych synów po prostu dlatego, że były na to za głupie 

i za tchórzliwe. 
Karol Irzykowski 

( „Recenzje teatralne", Państwowy Instytut Wydawniozy, 
Warszawa 1965) 

"* 
* * 

Rzadko zdarza się spotkać typ nakreślony z taką soczy
stą nienawiścią. Tak potrafi „urządzić" ty1ko kobieta ko
bietę. Są w niej rysy Harpagona (tv „używane rigolo"!!), 
ale IPTZY Dulskiej Ha;rpagon jest w swej monomanii nie
malże poetą - u Dulskiej każdą przywarę matuje i spo
czwarza tłumik mierności. Płaskość ta, z okrucieństwem 

przez Zapolską wyszukana, sprawia, iż nawet przymioty 
paru Dulskiej stają się obrzydliwe; nie poczytujemy jej 
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„Mm alność Pa o i Dulskiej'' G. Zapolskiej w Teatrze im. J. Osterwy 
w Lublinie. Premiera 12. VIII. 1944 r. Reżyseria: Irena f.adosiówna. 
Ste.nogr,1iia: J. Łukawski. Irena Ładosiówna (Pani Dulska). 

za żadną zasługę tego, że jest pracowitą, skrzętną, dobrą 

(mimo W\Szystko) matką... Za1Połska umiała ją dosię~ąć 

nawet w samym macierzyństwie. 

ll 



Trzeba przyznać - co zresztą parokrotnie uczyniono 
że ta strona „Pani Dulskiej'', ona sama, jej środowisko, 
mąż, dzieci, to wszystko oddane jest z pomysłowością ry
sów, poczuciem sceny, lapidarnością powiedzeń na miarę 
najtęższych pisarzy scenicznych. Tak przenikliwa obserwa
cja połącz;ona z żywiołową siłą komizmu działa już sama 
przez ,się dydaktycznie. AutDrka podsuwa swoim starszym 
i młodszym ·słuchaczkom nielitościwe zwierciadło, zdając 
się mówić: „Strzeżcie się! To wy: takie jesteście dziś, albo 
będziecie jutro". 

Ale Zapolskiej to nie wystarcza. Jej namiętnością jest 
odkrywanie „ran społecznych" i kaznodziejstwo. Tytuł sztu
ki brzmi: „Moralność pani Dulskiej". Zapolskiej zawsze 
przede wrszyst.kim chodzi o moralność„.„ 

O ile serdecznie s1ię bawiłem celnością 1strzał wypuszcza
nych w to monstrum apokaliptyczne, które w kraciastej 
spódnirey i przydeptanych pantoflach napełnia swym skrze
kiem ogn.i·srko domowe, o tyle trudno mi jest podążyć za 
autorką w te regiony. Już ·tragizowarnie Zbyszka na temat 
klątwy swej „dulskości" zaniepokoiło· mnie trochę. Miałem 
tu wrażenie, że autorlka z pełną forsą płuc dmie w barcha
nową halkę mamy Du1skiej, zawieszoną jak żagiel u masz
tu, aby z ciasnej kołtuńskiej sadzawki wy.płynąć na flukta 
„problemów społecznych". A już kiedy się wynurza na 
powierzchnię sprawa Hanki, staję się w duchu jeszcze 
oporniejszy. Każdy pamięta zapewne o co chodzi: najpierw 
mama Duiska patrzy pobłażliwie •na miłostki syna ze słu
żącą, w nadziei że go to zatrzyma w domu i odciągnie od 
birbantki; póżniej kiedy ten antydot grozi niepożądanym 
rezultatem, wypędza brutalnie dziewczynę. Zbyszko na 
złość matce oświadcza w furii, że się z Hanką ożeni, ale 
po tym wybuchu słomianego ognia daje sobie to wyper
swadować i przy pomocy kuzynki mama załatwia rzecz pie
niędzmi. 

Przyznaję, że zachowanie pani Dulskiej w tej sprawie 
było ze wiSzech miar obrzydliwe, że nJie zdradza ani jed
nego ludzkiego a1klcentu, ale weźmy sam nagi, ostateczny 
fakt, weźmy jakąkolwiek przeciętną matkę dorosłego syna 
na jej miejs>Cm: czy nie tak ,samo postąpi sobie 2lamożna 
gospodyni wiejska wobec komornky a.Lbo księżna (o ile je 
znam z powieści Mniszkówny) wobec lektorki? Czemuż 

tedy „moralność pani Duliskiej", a nie „moralność pani 
Koguciny" albo „moralność księżnej pani"? (.„) · 
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Albowiem Zapolska, biorąc dla jaskrawego kontrastu ten 
popularny efekt, dotknęła tematu wybiegającego poza ho
ryzont „dulsz-czyzny" i wobec którego każda mama -
,dul.ska czy nie dulska - 1stanie nieraz bezsilna. Co począć 
z młodością synów pomiędzy wiek1iem dojrzałości a wie
kiem małżeństwa? Społeczeństwo, czując .swą bezradność, 
nie chce sły·szeć · o tym problemie, zamyka oczy i uszy; 
w razie katastrofy łata rzecz - ot, tak mniej więcej jak 
pe.ni Dulska, czasem trochę gorzej. Ale czy w istocie na
sza znachorka chorób s·połecznych uważa małżeństwa 
Zbyszków z Hankami za rozwiązanie kwestii? Dodajmy, 
iż autorka nie zr.obiła nic, aby w nas obudzić .sympatię dla 
tej Hanki, czynią·c z niej raczej typ bardzo nieinteresują-

cego dwunoga. 
Tadeusz Boy-Żeleński 

{ „Flirt z Melpomeną'', „Wieczór drugi". Państ\\~owy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1963) 

* * * 

I 
Gabriela Zapolska urodziła się w r. 1860 w Kiw'ercach 

na Wolyniu. Po kiLku latach nauki w domu i na pensji 
wstępuje na scenę i .po dwóch latach pracy w zes1pole 
amatorskim angażuje się c:Lo teatru krakowskiego kierown
nego przez Stanislawa Koźmiana. W latach osiemdziesią
tych występuje kolejno w teatrach Krakowa, Poznania, 
Lwowa, Warszawy i Łodzi, nie odnosząc jednak poważ
niejszych sukcesów· aktorskich. W roku . 1889 wyjeżdża do 
Paryża, gdzie pracuje m. in.: w Thećltre Libre Andrzeja An
toine'a i w Thećltre de l'Oevre kierowanym przez Aurelego 
Lugne-Poe. W 1895 roku powraca do kraju i angażuje się 
do teatru krakowskiego, a następnie lwowskiego. W pięć 
lat później zawiedziona ostatecznie w nadziejach na zrobie
nie kariery scenicznej, zrywa z teatrem i poświęca się wy
lącznie pracy literackiej i dziennikarskiej. 

Debiutowala w roku 1885 zbiorem nowel „Akwarele". 
W trzy lata później ukazała się glośna powieść „Kaśka 
Karfot11da", w 1889 roku „Przedpiekle'', w 1893 r •. ,Mena-

13 



żeria ludzka". Lata 1894-1919 przyniosły kilkanaście nó
. wych utworów powieściowych (m. in. „O czym się nie mó
wi'', „O czym się nawet myśleć nie chce", „Kobieta bez 
skazy"), zbiory felietonów i recenzji teatrarnych oraz trzy
dzieści sześć utworów dramatycznych. Utwory pisane dla 
sceny, W ' szczególności zaś „Żabusia" (1896), „Skiz" (1909 r.), 
„Moralność pani Dulskiej" (1906 r.), „Ich czworo" (1912 r.) 
i „P,anna Maliczewska" (1912 r.), okazały się najżywotniej

sze z całego dorobku pisarskiego autorki „Kaśki Kariaty
dy". .,Utwory dramatyczne Zapolskiej - pisał Jan Zyg
munt Jakubowski* - stanowią najwyższe osiągnięcia kome
dii mieszczańskiej w Polsce. Jeśli ich problematyka jest 
„niebudująca", to dla właściwej historycznej oceny trzeba 
pamiętać, że utwory Zapolskiej związały się z wcale nie 
heroicznym okresem mieszczaństwa polskiego. Dodajmy 
dla sprawiedliwej oceny tej bardzo nierównej tw'órczości, 

że Zapolska osiągnęła przynajmniej w jednym ze swoich 
utworów to, co bywa udziałem istotnie wielkich pisarzy: 
stworzyła postać ludzką, która żyje jako prawdziwy typ 
społeczny, bohaterkę tragifmsy kołtuńskiej - Dulską". 

Gabriela Zapolska umatła 17 grudnia 1921 roku we Lwo
wie. O sytuacji życiowej w jakiej znalazła się w ostatnim 
ro_ku życia - świadczy ciekawa notatka: „Dla uczczenia 
pamięci Gabrieli Zapolskiej Instytut Wydawniczy „Lektor" 
ofiarował pięć milionów marek na coroczne nagrody Jej 
imienia. Jednocześnie pisma doniosły, że Zapolska umarła 
w opuszczeniu i nędzy". („Skamander" 1922 r.) 

•) Jan Zygmunt Jakubowski; „Z dziejó>1 naturalizmu 
Wrocław, Ossolineum 1951 t. 
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