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GABRIELA ZAPOLSKA (właśc. Maria G. 
Korwin-Piotrowska), ur. 30 III 1857 r. w Pod
h aj cac h , zm. 17 XII 1921 r. we Lwowie. Wy
bitna dramato- i powieściopisarka, nowelist
ka oraz aktorka. (Według współczesnej foto
grafii) 

' Dr ALEKSANDRA MIANOWSKA 

O ZAPOLSKIEJ 
I „MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ" 

(W 50 rocznicę śmierci) 

W 1971 roku przypada 50 rocznica śmierci Gabrieli Zapol
skiej, niezwykłej kobiety, nieprzeciętnej aktorki, pisarki i przede 
wszystkim znakomitej autorki dramatycznej, a wreszcie człowie
ka, który musi imponować pracowitością i siłą woli, graniczącą 
z uporem, w dążeniu do celu. 
Dość powiedzieć,. że jej spuścizna literacka obejmuje 29 po

wieści, 23 dramaty, nie mówiąc już o artykułach publicystycz
nych i rozległej korespondencji. 

A przecież nie miała łatwego życia: dzieciństwo, choć spędzone 
w zamożnym domu ziemiańskim, nie dało jej tego co najważ
niejsze - mądrej, serdecznej miłości matczynej. W krótkotrwa
łym małżeństwie z porucznikiem carskiej gwardii w Warszawie, 
Konstantym Śnieżko-Błock im, wedle jej własnych słów, „straciła 
dosłownie wszystko: wiarę w ludzi, dziewczęce złudzenia i posag". 
I wtedy już ta młoda dziewczyna wykazała nieprzeciętny cha
rakter odchodząc (w owym czasie!) od męża, który okazał się 
zwykłym łobuzem. A przecież tak jak wszystkie dŻiewczęta 
z tzw. dobrych domów nie była zupełnie przygotowana do sa
modzielnego życia. Poza brzdąkaniem na fortepianie i krztyną 
francuszczyzny, doskonałej na Wołyniu, ale jak się później 
okazało nie wystarczającej na scenie paryskiej - niczego wła
ściwie nie umiała. A potem w amatorskim teatrze, mającym 
jednak swoją rangę i wagę przy Warszawskim Towarzystwie 
Dobroczynności, gdzie rozpoczęła karierę aktorską, spotkał 
ją nowy cios, Dyrektor tego teatru, literat Marian Gawalewicz 
został ojcem jej pierwszego i jedynego dzieck,a. Urodziła je we 
Wiedniu, gdzie zmarło, pozo~tawione ną. opiece obcych ludzi. 
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Gawalewicz był człowiekiem żonatym, a ona przecież z domu 
Korwin-Piotrowska! Obawa przed skandalem okazała się 
silniejsza od miłości macierzyńskiej, ale w sercu młodej kobiety 
wyżłobiła rysę nie do zatarcia - na całe życie! 

I tu chyba należy szukać przede wszystkim źródła owej 
żywiołowej nienawiści Zapolskiej do wszelkiej obłudy moralnej 
i owej pasji w wydobywaniu na światło dzienne spraw, o których 
się nie mówi, choć one nie tylko istnieją, ale na ludzkie żywoty 
wywierają wpływ decydujący! 

A w ogóle osobistego szczęścia nie zaznała ta kobieta za wiele. 
Nie znalazła go i w drugim małżeństwie z malarzem Stanisławem 
Janowskim, z którym ciężko jej było żyć, ale równie ciężko 
obejść się bez niego. Ostatecznie rozeszła się z nim w 1910 r., 
choć kontakt listowy „per pa11" utrzymywała jeszcze bardzo 
długo. A potem coraz bardziej samotna, chora, zdana na opiekę 
ludzi obcych, czasem wręcz nieuczciwych, jak ten medyk, 
Eugeniusz Kapitaine, który sfałszował testament, do końca 
11iemal „nie wypuszczała pióra z ręki", choć pod koniec pisała 
już tylko ołówkiem, z braku sił, a nawet dyktowała tylko, kiedy 
do wszystkich chorób dołączyła się jeszcze odziedziczona po 
matce - ślepota. O przyczynach schorzeń, które dręczyły ją 
niemal nieprzerwanie przez ostatnie 21" lat życia, chyba sama 
najsłuszniej pisała do męża w J 907 r. ! ( ... ) przepracowalam się 
po prostu. Cale życie orania mści się. Nie mam więcej sil. Ledwo 
dyszę. Nie odpoczywa/am nigdy. Bilam się w kark po prostu 
fizycznie i moralnie, aby pracować. Dużo zrobi/am, nie mogę 
więcej, jestem chora". 

A przecież po tym okresie powstały między innymi, najlep
sze - obok „Moralności pani Dulskiej" - sztuki: „Ich czworo", 
„Skiz'', „Panna Maliczewska" ! Pracowała w warunkach bardzo 
trudnych. W 1917 r. (okres „Czarewica" sztuki, która cieszyła 
się wyjątkowym powodzeniem), donosiła byłemu mężowi: 
„olówek z rąk leci i potem 11ie mam nikogo, nikogo kto by mnie 
podtrzymał moralnie". 

W okresie młodości załamanie spowodowane walącymi się 
na nią niepowodzeniami doprowadziło ją do samobójstwa 
w piotrkowskim hotelu w I 888 r., popełnionego fosforem 
z zapałek, jak Lokatorka w „Moralności" ! Ale im dalej w czas, 
tym dzielniej stawiała czoło chorobom, osobistym tragediom 
i wywołanym jej odważną twórczością - nieustannym atakom. 
Nic dziwnego! To przecież ona powiedziała: „ Trzeba brać życie 
z tej strony iż starość zaczyna się z chwilą zgonu. Dokąd w nas 
życie, dotąd nie jesteśmy starzy. Tylko tak można się podtrzymy
wać w równej sile życiowej. My Polacy spełniamy na sobie rodzaj 
samobójstwa. Zbyt wcześnie cwjemy się sami starymi. I przez 
pól przeznaczonego nam życia wleczemy się już do niczego 
i samonapięt11owani, jak wybrakowane zwier=ęta, przez11aczo11e 
110 rzeź". 

„Moralnością pani Dulskiej" - Teatr nasz otwiera rok rocz
nicowy wielkiej Gabrieli Zapolskiej. Stąd - w zakresie insceni
zacji tej sztuki - reżyseria postanowiła pójść po linii pragnień 

samej autorki, tym bardziej że są one i na dzisiaj - najsłuszniej-• 
sze. Taka to już cecha arcydzieł, że są aktualne w każdym czasie, 
ba, nawet w każdej szerokości geograficznej! 

W liście z dnia l. I. 1907 r. do nieznanego adresata, prawdo·
podobnie Lorentowicza, Zapolska pisała o „Moralności" 
( ... ) „Patrz na 11ią glębiej, nie przez śmiech ludzi, których bawi 
seria konceptów. Tam zakończenie jest glówną wagą - te11 krzyk 
rozpaczy Meli, która wola: tu kogoś zabili (Mela mówi: «tu 
stało się coś bardzo złego»). Zwróć uwagę na to, jak gladko się 
tam spel11iają zbrodnie". 

Podobnie w liście do Wilhelma Feldmana, prosząc go o po
parcie przed premierą krakowską pisała: „Gdy ta dziewczyna 
na ko1ic11 wola: 11111ie się zdaje, że tu kogoś zamordowali, to jest 
wiośnie to. Zamordowano tu duszę ludzką. Zwróć pan 11a to 
uwagę". 

Dając w podtytule: „tragikomedia koltwłska" - posłużyliśmy 
się również sformułowaniem autorki, która zwracając się do 
Teatru Małego w Warszawie z propozycją wystawienia sztuki 
donosiła: „11apisalam uową sztukę modeme (o i bardzo!), „Mo
ralność pani Dulskiej", tragikomedia koltu1iska w trzech aktach". 
W tym samym liście Zapolska informowała dyrekcję, że do roli 
Dulskiej potrzebna jest „charakterystyczna, ros/a, silna kobieta 
(genre Wojanowskiej)". I w tym względzie uszanowaliśmy ży
czenie wielkiej autorki. 

Prapremiera „Moralności pani Dulskiej" odbyła się w Krako
wie w dniu I 5. XTT. I 906 r. wbrew woli Zapolskiej, która za
strzegła sobie, by sztukę zagrano tego samego dnia, i to po 
Świętach, w Krakowie, Warszawie i Lwowie. Dyrektor Teatru 
Miejskiego w Krakowie i reżyser sztuki, znany Ludwik Solski, 
mimo to pierwszy dał premierę, a realia lwowskie zastąpił 
krakowskimi. Mimo obaw autorki

1 
że recenzenci jej „sztukę 

zgryzą", cieszyła się ona już od dnia prapremiery krakowskiej 
niebywałym powodzeniem. 

W naszym przedstawieniu zachowaliśmy, zgodnie z tradycją 
prapremiery, realia krakowskie, zwłaszcza że Zapolska studia 
i obserwacje wszelkiej kołtunerii i obłudy moralnej prowadziła 
nie tylko we Lwowie, ale w Warszawie i Krakowie ... Chciała 
nawet napisać powieść w oparciu o wydarzenia krakowskie pl. 
„Stek brudów". Zresztą realia krakowskie są tylko znakiem 
umownym. Akcja sztuki dzieje się wszędzie tam, gdzie łamie 
się i deprawuje ludzkie charaktery, wszędzie tam i - zawsze -
gdzie panuje zakłamanie i podwójna moralność. Tocząca się 
niedawno na łamach „Życia Literackiego" dyskusja na temat 
mieszczaństwa zakończyła się stwierdzeniem, że mieszczaństwo, 
jako klasa nie istnieje, ale pozostało jako typ umysłowości . 
Staraliśmy . ~ię ukazać i tę prawdę - konfrontując, zwłaszcza 
w prologu, bohaterów „tragikomedii koltwiskiej" z naszym 
czasem. Bondamin zamiast mączki Nestla, kapsiplast zamiast 
„rigola" i PKO zamiast szparkasy, mają służyć temu samemu 
celowi. 
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„Moralność pani Dulskiej" jest tłumaczona, i to wielokrotnie, 
na wszystkie niemal języki europejskie, ale i pozaeuropejskie 
również- jak np. uzbecki, a nawet. .. chiński, dokonany zresztą 
z przekładu rosyjskiego. 

Znany przyjaciel Polski, tłumacz francuski „Moralności" 
Paul Cazh1 po obejrzeniu przedstawienia powiedział do towa
rzyszącego mu Boya: Ależ to Molier! W ustach Francuza to 
chyba największa pochwała! 

Bie/sko-Bia/a, październik 1970 r. 

Aleksandra Mianowska 

L~ 
JÓZEF GRUDA ' 

GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921) 

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 

Gabriela Korwin-Piotrowska, znana w literaturze i teatrze 
pod pseudonimem Gabrieli Zapolskiej, urodziła się w Podhaj
cach na Wołyniu w rodzinie wielkoziemiańskiej. Mając lat 20 
Gabriela zrywa ze swoim środowiskiem i poświęca się zawodowo 
aktorstwu, występując do roku 1900 ze zmiennym szczęściem 
na niemal wszystkich scenach polskich (w latach 1890-95 
występuje m. in. w „Theatre Libre" w Paryżu u Antoine'a). 
W roku 1885 Zapolska wydaje swoją pierwszą książkę, zbiór 
nowel pt. „Akwarele'', który wywołuje ostry atak środowiska 
i krytyki literackiej, towarzyszący odtąd całej jej twórczości. 
Wśród gorączkowej pracy aktorskiej Zapolska pisze szereg 
oskarżycielskich powieści, demaskujących w sposób drastyczny 
burżuazyjny system wychowawczy („Przedpiekle"), moralność 
i obyczajowość mieszczaó.ską („Malaszka'', „KaSka Kariatyda'', 
„Sezonowa mi/ość"), wydaje zbiór krytyk teatralnych („I sfinks 
przemówi"), nowel i felietonów („Menażeria ludzka'', „Listy 
paryskie") - prace o nierównej wartości, obciążone wpływami 
mód literackich epoki. Dla sceny Zapolska zaczyna pisać dosyć 
wcześnie: w roku 1883 teatr lwowski wystawia jej pierwszą 
słabą sztukę pt. „Jej pierwszy bal'', później Zapolska przerabia 
na scenę swoje powieści („Małaszka'', „Kaśka Kariatyda"), 
lub nowele („Żabusia"). 

Do osiągnięć, które postawiły Zapolską w rzędzie najwybit
niejszych pisarzy realizmu krytycznego, należą znakomite 
obyczajowe komedie demaskatorskie: „Żabusia" (1896), „Mo
ralność pani Dulskiej" (1906), „Ich czworo" (1907), „Skiz" (1908) 
i „Pa1111a Maliczewska" (1910). Zapolska interesowała się także 
problematyką ruchu robotniczego i narodowo-wyzwoleó.czego 
w sztukach „Tamten'', „ W Dąbrowie Górniczej'', „Na Sybir" 

9 



GABRIELA ZAPOLSKA (Dagerotyp) 

i posw1ęca dwie sztuki problemom proletariatu żydowskiego 
w Polsce („Jojne Firulkes", „Malka Szwarcenkopf") - traktując 
je w sposób. pozbawiony szczerych perspektyw politycznych. 
Wszechstronna działalność ZapolsKiej obejmowała nic tylko 
sztukę aktorską, powieściopisarstwo, dramaturgię i krytykę 
teatralną. W roku 1902 Zapolska zajmuje się pedagogiką teatral
ną (prowadzi prywatną szkolę dramatyczną); jest pierwszym 
pisarzem, który zainteresował się sztuką filmową - w roku 
1912 pisze i realizuje scenariusz filmowy pt. „Niebezpieczny ko
chanek"; prowadzi razem z męż':!m (Janowskim) własny teatr; 
wywiera poważny i pozytywny wpływ na repertuar teatrów 
lwowskich i krakowskich, wprowadzając na scenę wielką klasykę 
i arcydzieła modernizmu. W ostatnich latach burzliwego życia 
Zapolska traci wzrok; umiera w zupełnym opuszczeniu we 
Lwowie 17 grudnia 1921 roku. 

Jó=ef Gruda 

JÓZEF BIENIASZ • 

NARODZINY PANI DULSKIEJ 
(fragmenty) 

( ... ) Mimo wciąż złego stanu zdrowia Zapolska nie wypuszcza
ła pióra z ręki. Ale nie była to już natchniona praca twórcza, 
lecz „czarna" robota, męcząca orka, codzienny trud w pocie 
czoła doświadczonego mistrza, pracującego dzięki posiadanej 
rutynie. Zapolska pisała, bo inaczej nie umiała zarobkować. 
A wydatki miała ogromne. Pomijając czynsz, wynoszący mie
sięcznie sporą jak na owe czasy kwotę pięćdziesięciu dwóch 
guldenów, pomijając utrzymanie pokojówki i trojga osób, 
poważne sumy pochłaniały sanatoria, lekarze i apteki. I na to 
wszystko należało mieć pokrycie. Jedno załamanie się groziło 
katastrofą. Zapolska pisała zadając sobie często gwałt. Liczyła 
na to, że jej głośne i zasłużone nazwisko pokryje ewentualne 
braki, a wynik pracy da tak upragnione środki na życie. Mąż 
zarabiał tylko wtedy, jeżeli się trafiała sposobność. Był artystą, 
którego poza sztuką nic właściwie nie obchodziło, niepraktyczny 
romantyk, nie liczący się z codziennymi potrzebami marnego 
żywota. 

Zapolska dobrze o tym wiedziała, toteż cały ciężar utrzymy
wania domu wzięła na siebie. „Byłam wyrobnikiem - powiedzia
ła kiedyś - i pozostanę nim do grobu. Sądzę, że z ostatnich zapra
cowanych pieniędzy kupią mi trumnę, bo na kredyt nic nikt nie da, 
a społeczeństwo pozwoli mnie raczej zakopać jak psa na rozstaj
nyc/1 drogach, niż co mi da od siebie ... ". 

Obecnie pisała mało ciekawą powieść „Córka Tuśki" dla 
jednego z dzienników warszawskich. Ale nawet najlepsza po
wieść nie przyniosła nigdy większego dochodu, jak tysiąc rubli 
czy tysiąc guldenów, co pisarce mogło wystarczyć zaledwie na 
trzy miesiące. Tantiemy ze sztuk teatralnych były znikome 
i wpływały bardzo nieregularnie. Większe teatry płaciły jej 
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GABRIELA ZAPOLSKA w stroju wizytowym naszych pra
babek 

za przedstawienia pewien ryczałt, ale prowincjonalne wystawiały 
jej sztuki często samowolnie, bez zapłaty. Nie było instytucji, 
jak dzisiejszy ZAlKS, która by pilnowała praw autorskich. 
Ówczesne czytelnictwo stało na niskim poziomie, tak że powieści 
Zapolskiej na ogół nie wznawiano. Nie pozostawało nic innego, 
jak polować na nowe tematy i pisać bez końca. Kasę mogła 
doraźnie podreperować tylko przebojowa sztuka, niestety, nowe 
pomysły przychodziły trudno, przeboje zaś, mimo kunsztu 
pisarskiego, jeszcze trudniej. 

W tej sytuacji natchnieniem dla Zapolskiej stal się nieoczeki
wanie mąż. Janowski był zapalonym myśliwym i lubił od czasu 
do czasu wyjechać ze strzelbą na prowincję. Ostatnio bawił na 
polowaniu w Stanisławowskiem. Mieszkając przez szereg dni 
u pewnej zamożnej rodziny mieszczańskiej, Janowski dowiedział 
się mimo woli o osobliwych ze stanowiska etyki, panujących 
w tej rodzinie stosunkach. Pani ~omu, matka dorosłego już 
młodzieńca, chcąc syna odciągnąć od nocnych hulanek i trwo
nienia pieniędzy oraz w trosce o jego zdrowie, które mógłby na
razić na szwank, zadając się z panienkami lekkich obyczajów, 
sprzyjała życzliwie jego flirtowi ze służącą. Głowa rodziny, 
wysoki urzędnik w austriackiej służbie, zahukany przez żonę. 
wiedział, co prawda, o tym wszystkim, ale nie chcąc wojny, 
tolerował istniejący stan rzeczy. Ta obrzydliwa sielanka skoń
czyła się atoli, gdy służąca zaszła w ciążę. Syn chciał się żenić, 
bo dziewczyna łyba bardzo ładna, ale matka energicznie zapro
testowała ... Co? Ożenek z „dziwką"? Nigdy na to nie pozwoli! 
Co by na to świat powiedział'? Ostatecznie sterroryzowała po
krzywdzoną i oddaliła bez skrupułów ze służby, dając jej jakieś 
niewielkie odszkodowanie pieniężne. 

W opowiadanym przez Janowskiego wypadku brzydota czynu 
leżała nie tyle w fakcie uwiedzenia pokojówki przez panicza, 
ile w stanowisku pani domu jako kobiety i matki, która umiała 
być dla syna kuplerką, dla rodziny najlepszą matką, dla otocze
nia honorową damą, dla kościoła cnotliwą bigotką, a dla obcej, 
skrzywdzonej istoty nieubłaganą megerą. L że to wszystko 
potrafiła zmieścić niejako w jednym worku. Co więcej, uważała, 
że jest w porządku. 

Gdy Janowski skończył opowiadanie, komentując je po swo
jemu, Zapolska zawołała: „Jakie:: to zgniłe i jakie nie ludzkie! 
A mnie nigdy do głowy nie przyszło, że dzieją się takie szkara
dzieństwa! Mam nareszcie nową sztukę, o którą mnie tak dusi 
Heller! ... ". 

Tak zrodził się temat zasadniczy nowej sztuki. Zanim powstała 
autorska koncepcja utworu, Zapolska znalazła już dla niego 
gotowe wzory mających tu wystąpić osób, co dla wyrazistości 
dzieła miało u niej szczególnie duże znaczenie. Jak już wiemy, 
lubiła brać do swoich sztuk typy przez siebie podpatrzone, 
a nie fikcyjne lub ad hoc spreparowane. Przenosiła je w wyobraź
ni na scenę, bo znając je, wiedziała, jak by się zachowały w da
nych sytuacjach; stąd jej bohaterowie są tak realistyczni. 
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Zapolska miała także obecnie gotowy już wzór dla typu ko
biety z opowiadania Janowskiego. Na taką postać troskliwej 
o dom matrony, dobrej w swoim pojęciu żony i matki, dbającej 
o reputację rodziny na zewnątrz - po cichu zaś - gdy tego 
nikt nie widział - kobiety wulgarnej, skąpej wyrachowanej 
i egoistki. Zapolska upatrzyła sobie od dawna osobę lwowskiej 
kamieniczniczki, Gołąbowej, żony przedsiębiorcy budowlanego, 
który spekulując na budowanych przez siebie kamienicach czyn
szowych, dorobił się prócz kolosalnego majątku także ... ulicy 
swojego nazwiska. Z ową panią Gołąbową miała Zapolska jako 
jej długoletnia lokatorka od dawna „na pieńku". Pierwowzór 
pani Dulskiej musiał się dać dobrze we znaki autorce „Tamtego", 
skoro w pozostawionych przez pisarkę szkicach rysunkowych -
a miała i w tym kierunku niepośledni talent - znajdujemy szereg 
rycin, wyobrażających ową kamieniczniczkę. Jest to gruba nie
wiasta, o twarzy nalanej - mocna w biodrach i w nogach. 
Musiała być też wielce pyskata. 

Prócz głównej bohaterki autorka miała też sposobność po
znania jej trojga dzieci: syna utracjusza i dwóch córek w wieku 
szkolnym. Szukając w swej wyobraźni stosownego kandydata 
na zahukanego Felicjana, Zapolska znalazła go w osobie ... 
własnego ojca. Pamiętamy, jak pan Wincenty maszerował 
z pałacu do lasu i z powrotem, wyobrażając sobie, że jest pątni
kiem i wędruje do Ziemi Świętej. Ten kapitalny rys ojca, który 
z powodu żony nie doprowadził nigdy do skutku swojego za
miaru, autorka postanowiła tym razem wyzyskać. 
Dysponując niejako środowiskiem, fabułą i głównymi boha

terami sztuki, Zapolska miała już łatwe zadanie, bo tylko 
przeniesienie rzeczy gotowej w formie scenicznej na papier. 

Tak powstała głośna sztuka pod tytułem: „Moralność pani 
Dulskiej". Pierwszy akt napisała Zapolska w ciągu dwóch dni. 
Życzliwymi słuchaczami nowego tekstu, czytanego przez nią, 
byli Janowski oraz dwaj stali bywalcy w jej domu: Wysocki 
i Rychter. Goście, znający doskonale aktualnie żyjące prototypy 
głównych postaci sztuki, zaśmiewali się podobno do łez z wytwo
rzonych sytuacji. Całość Zapolska wykończyła w ciągu czternastu 
dni, o czym tak pisze w jednym ze swoich listów, pod datą 14 li
stopada 1906 r. 

„Dziś w ciężkich boleściach uko1iczylam «Dulską». Co jest? 
Nie wiem. Pisalamją w gorączce po prostu. Może to właśnie będzie 
coś doskonałego, a może nic nie warte ... Zdaje mi się, że gdybym 
była Francuzem i taką silną, życiową rzecz napisała, to zyska/abym 
majątek i sławę olbrzymią... U nas spastwią się nade mną, 
a zarobię parę .centów. Heller chce ją wystawić zaraz. Namówię 
go, aby wysiał «Dulską» na prowincję. Wchodzi siedem kobiet: 
Wojnowska, Czaplińska, Ordon, Michnowska, Zielińska, Jan
kowska, Gostyńska oraz Fiszer i Wostrowski„ ." 
Gdybyśmy nawet nie znali treści tej sztuki, moglibyśmy się 

i bez tego łatwo domyślić, jak autorka musiała sobie pofolgować, 
ażeby rozprawić się walnie zarówno ze znienawidzonym przez 

siebie typem, jak .i z jego aspołeczną mentalnością. W literaturze 
rzadko kiedy się zdarzało, ażeby kobieta pisała o kobiecie 
w sposób aż tak krytyczny i złośliwy. Dotychczas czynili to 
wyłącznie mężczyźni, mający w sobie zawsze trochę galanterii: 
względem młodych, dlatego że młode, dla starych, bo to albo 
matki albo babki. Ale tu spotkały się po raz pierwszy oko w oko 
dwie kobiety, nie mające dla siebie żadnego sentymentu, żadnej 
litości. Pisząc o tamtej troskliwej mamie z opowiadania Janow
skiego, Zapolska myślała jednocześnie o Gołąbowej, którą 
nazwala Dulską, czyniąc z niej w sztuce typ brzydkiego harpa
gona. W tej literackiej zemście musiało dojść do bardzo ostrego 
wyładowania, do ugodzenia nienawistnej kobiety w tym wszyst
kim, co tylko kobieta u kobiety może podpatrzyć lub się u niej 
domyślić. 

Dyrektor Heller, któremu sztu\a bardzo się podobała, wy
płacił autorce zaliczkę sto guldenów i kazał na gwałt rozpisywać 
role. W pierwszych dniach grudnia 1906 r. rozpoczęły się próby, 
ale sztukę zdawał się prześladować jakiś pech. W teatrze graso
wała wtedy grypa, zwana influencą. Od kiedy zaczęto próby, 
nie było takiego dnia, żeby się która aktorka nie rozchorowała, 
tak że role wędrowały z rąk do rąk. Reżyserująca sztukę Zapol
ska jeździ od jednej chorej do drugiej, stwierdzając, że artystki 
wcale nie symulują. Wszystkie leżały w łóżku, jakby się zmówiły. 
Na domiar złego aktorka Ordon nagadała autorce impertynencji, 
że „tak mało w sztuce mówi". 

Zdenerwowanie Zapolskiej było zrozumiałe, zwłaszcza że 
prawo prapremiery zastrzegł sobie Heller. Zgodnie z tym autorka, 
wysyłając „Dulską" do Krakowa i Warszawy, zażądała wysta
wienia sztuki nie wcześniej niż we Lwowie. Zależało jej nie tyle na 
Hellerze, co na pierwszych recenzjach prasowych. Najbardziej 
obawiała się źle dla siebie usposobionej prasy krakowskiej 
i warszawskiej. Ponieważ jednak Lwów marudził, scena krakow
ska, nie oglądając się na nikogo, pierwsza wystawiła tę sztukę 
dnia 15 grudnia 1906 r., a w ślad za nią warszawska 7 stycznia 
1907 r. 

Zapolska była przerażona dowiedziawszy się, że Solski wy
stawia Dulską tuż przed świętami. Niestety nie było już czasu, 
żeby temu przeszkodzić. Dulska jako prapremiera znalazła się 
na afiszu, bilety były wysprzedane. 

„ Wyobraź sobie, że Solski gra «Dulską» w tę sobotę bez mego 
pozwolenia, bo ja wyraźnie żądałam po świętach, aby 11ie mieli 
czasu zgryźć mi sztuki - skarży się Zapolska do męża, który 
wyjechał znów na polowanie. - I w czas najgorszy, w tydzień 
świąteczny 011 gra nie pytając, że mi sztukę gubi„ ." 

Solski ryzykował istotnie wystawiając nową sztukę tuż przed 
świętami. Mogła być w teatrze pustka, czego nie omieszkałaby 
wyzyskać stanowczo źle dla Zapolskiej usposobiona prasa 
krakowska, urabiając pierwszą fatalną opinię dla sztuki. Ta 
obopólna nienawiść datowała się jeszcze z czasów występów 
Zapolskiej jako aktorki za Pawlikowskiego, kiedy to chcąc się 

13 



raz zemścić za złą o sobie recenzję, zakupiła kilkanaście kagaó
ców dla psów i położyła je przed spektaklem na fotelach praso
wych. Od tego czasu trwała wojna, przybierająca raz większe, 
raz mniejsze nasilenie. 

Na szczęście obawy autorki okazały się tym razem płonne. 
Solski „mia/ dobrego nosa". On pierwszy poznał się na wartości 
sztuki. „Moralność pani Dulskiej" „chwyci/a" i miała ogromne 
powodzenie zarówno w Krakowie, jak w Warszawie. Solski 
telegrafował do Zapolskiej już po drugim akcie z Krakowa: 
„Powodzenie zapewnione, publicznofr rozentuzjazmowana, oklaski, 
huragan, ogólne uznanie, artyści grają wybornie, wdzięczny Sol-
k 

.„ 
S I • 

W nocy, już po prapremierze nadeszły z Krakowa dalsze depe
sze. Telegrafował niebezpieczny ongiś krytyk Prokesch: „Sztuka 
znakomita, powodzenie trwale zapewnione. Prokesch". 

Następnie od Feldmanów: „Sztuka arcyświetna, entuzjazm, 
powodzenie trwale pewne, winszujemy, ściskamy, Feldmanowie " . 

Wreszcie telegrafuje Koóczyński: „Hold i zachwyt, wyrazy 
ogólne, winszuję, Ko1/czy1iski". 

W ślad za Krakowem odezwała się dnia 7 stycznia 1907 r. War
szawa. Telegrafowali: dyrekcja teatru, artyści, redakcja „Kuriera 
Warszawskiego", Wolff, Michałowski i brat Zapolskiej Kazi
mierz, nazywając sztukę arcydziełem, którym zachwyca się 
cała Warszawa. Dobrowolski napisał obszerną recenzję, kwali
fikując „Moralność pani Dulskiej" jako najlepszą sztukę, jaką 
Zapolska dotąd w ogóle napisała. 

Nie sposób przytoczyć na tym miejscu powodzi entuzjastycz
nyd1 recenzji, jakimi przyjęła sztukę cała prasa polska. Dość 
powiedzieć, że dokoła „Dulskiej" narosła już w krótkim czasie 
swoista legenda. Wyraz „dulszczyzna" stał się czymś więcej niż 
określeniem pewnych cech obyczajowych czy moralnych, cha
rakterystycznych dla mieszczańskich rodzin burżuazyjnych. 
Tego terminu zaczęto niebawem używać na określenie całej 
epoki degenerującego się kapitalizmu. 

Nowa sztuka zapewniła Zapolskiej trwałe miejsce w historii 
naszego dramatu, awansując ją jednocześnie na pisarkę wybitnie 
społeczną. 

Józef Bieniasz 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

Moralno§ć 

pani Dul§k.ieJ 
Tragikomedia kołtuńska 

Premiera, dnia 28 listopada 1970 roku 

Reżyseria 

Scenografia 

Oprac. muzyczne 

Układ tańca 

ALEKSANDRA MIANOWSKA 

JERZY FELDMANN 

MICHAŁ BANA§IK 

LUDMIŁA DĄBROWSKA 



PAŃSTWOWY TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 

G A B R I E L A J Z AP O L SKA 

Moralność pani Dul§kfeJ 

OBSADA: 

PANI DULSKA 

PAN DULSKI. 

ZBYSZKO . 

HESIA . . .. . 

MELA .... . 

JULIASIEWICZOW A 

LOKATORKA .. 

HANKA .... 

TADRACHOWA . 

Tragikomedia kołtuńska w trzech aktach 
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JADWIGA KARCZEWSKA 

ADAM ROKOSSOWSK[ 

ALEKSANDER PESTYK 

IWONA l\1AT USZEWSKA 

CZESŁAW A PSZCZOLlŃSKA 

ZOFIA DOBRZAŃSKA 

. . . . IRENA BIELENIN 

LUDMIŁA DĄBROWSKA 

. . ANNA SOBOLEWSKA 
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ZBYSZKO 

H AN K A 

Druga i ostatnia część uzupełniająca „Kronikę Jubileu
szową XXV-lecia Teatru Polskiego w Bielsku - Białej." 
Część pierwsza uzupełniająca dodana została do pro

gramu „Książę Niezłomny" - Juliusza Słowackiego 

• 

Wspó łr eda k c j a i opracowan ie: 
Zdzisław Marja Okuljar 
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MOJE BIELSKO-CIESZYŃSKIE WSPOMNIENIA 

Niedawno ukończyłem obszerną książkę wspomnie
niową, której dałem - słusznie chyba - tytuł: „Uply-
1rn szybko życie". Jest w tej książce także rozdział, 
odnoszący się do sezonu teatralnego 1949- 1950, gdy 
byłem kierownikiem literackim Państwowego Teatru 
Polskiego w Bielsku-Cieszynie, ściągnięty na to stano
wisko przez ówczesnego dyrektora tego teatru, a mego 
krakowskiego przyjaciela, Aleksandra Gąssowskiego. 

Chcialoby się powtórzyć na tym miejscu to, co 
w owym wspomnieniu napisałem - ale mam dać tu 
jedynie krótką wypowiedź. A więc cóż napisać? 
Chyba to, że ów rok, przepracowany w Bielsku 
i Cieszynie, a także w wielu miejscowościach, do któ
rych teatr wtedy wyjeżdżał, w tym także na terenach 
czechosłowackich, na Zaolziu, gdzie co miesiąc prze
bywaliśmy po kilka, a nawet kilkanaście dni, otóż 
rok ten utrwalił się w mej pamięci niezmiernie cie
kawie i przyjemnie. Praca była bardzo interesująca, 
a także miła, gdyż zespół aktorski był świetnie dobrany 
i bardzo zgrany, a zawsze widniały w nim „rodzynki", 
gdyż dyr. Gąssowski starał się, aby stale ktoś gościnnie 
występował, nawet jeśli ta „gościna" przeradzała się 
w wielomiesięczny pobyt. Tak więc przez wiele miesię
cy w zespole bielsko-cieszyńskim występowali aktorzy 
tacy jak Maria Malicka, Władysław Stoma, Kazimierz 
Szubert, Kazimierz Fabisiak, Kazimierz Brodzikow-

ski, a przede wszystkim 95-letni wówczas, ale niespoży
ty na scenie i poza nią - Ludwik Solski. Współpraca 
moja z tymi artystami nie mogła nie być interesująca 
i przyjemna i nie mogła nie pozostawić trwałych śla
dów w pamięci i wzruszeniu. 

Repertuar dawaliśmy różnorodny, poważniejszy 
i lżejszy, a z naszych premier, które literacko tak czy 
owak opracowywałem i pisałem o nich w teatralnych 
programach, pamiętam dokładnie świetne przedsta
wie11ia „Pana Jowialskiego", „Niemcóil'" (której to 
sztuki premiera poprzedzona była wielogodzinną moją 
debatą nad pewnymi zmianami z autorem sztuki, mym 
od lat uniwersyteckich przyja~ielem krakowskim -
Leonem Kruczkowskim), „Grzes:::.nikóir be:: 1\'iny" 
Ostrowskiego, „ Wyspy pokoju" Pietrowa, „Dorożki po 
Warszall'ie" przeze mnie zaktualizowanej i „utereno
wionej". 
Pracowałem w kilku teatrach czy estradach - ale 

chyba najprzyjemniej praca kierownika literackiego 
układała się w tym właśnie teatrze, dlatego do Bielska 
i Cieszyna chętnie i potem często przyjeżdżałem, 
szukając śladów mych wzruszeń i do dziś powracam 
do tych dwu miast i dwu ich serc serdecznym wspom
rnernem. 

WITOLD ZECHENTER 
( Kierownik !it <.'racki w czasie 

kadem:ii dy r. A . Gąs sow~ kiego) 

~ 
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ZDZISŁAW MARJA OKULJAR 

Dział Artystyczny 

1964/65 p.o. kier. literacki 

od 1965/66 do chwili obecnej - sekretarz literacki 

kronikarz teatru od 1945 roku 

w latach 1945-1949 stały recenzent premierowy w „Trybunie 
Robotniczej", w latach 1952/53 - sporadyczny. 

Odznaczony: 

dnia 8 Xll 1956 w zespołowej nagrodzie SFR - nagrodą m. Biel
ska-Białej za pracę kulturalno-oświatową 

w r. 1961 - Dyplom XV-lecia SFR w Bielsku-Białej 
dnia 29 VI 1966 - Medal 1000-lecia Polski - Warszawa 

dnia 29 VI 1966 - Dyplom Uznan ia za pracę społeczną w ZZERI 
- Warszawa 

maj 1970 - Wyróżnienie i nagroda za pracę kulturalno-społecz
ną - PWRN Wydział Kultury - Kraków 

dnia 12 VI 1970 - Złota Odznaka Honorowa ZZERI za zasługi 
w pracy społecznej i związkowej - Warszawa 

oraz szereg dyplomów i nagród uznania za prace kulturalno
-oświatowe o~az literackie i społeczne na terenie woj. kato
wickiego i krakowskiego. 

Z_E:SPÓŁ TECHNICZNY PRACOWNICY 

DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODAR

CZEGO TEATRU 

STAN AKTUALNY 

JÓZEF KAŁUŻA 
(kierownik administracyjno

-gospodarczy od 1970) r. 

• 

JANINA MROZ-KOWA 
(kasjerka 1946-1970) 
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RYSZARD PALUCH 
(kierownik pracowni pe
rukarskiej i charaktery-

zacja - 1949-1970) 

MARIAN KOBIELSKI 
(kierownik pracowni stolar

skiej 1951-1970) 

JÓZEF DUDA 
(kierownik oświetlenia od 
1970 r. - w teatrze pracuje 

od 1954) 

WŁADYSŁAW ŚCIESZKA 
(kierownik pracowni kra
wieckiej damsko-męskiej 

1966-1970) 

PRACOWNICY SEKRETARIATU oraz DZIAŁU FINANSO
WEGO i ADMINISTRACJI - Od lewej w pierwszym rzędzie: 
1. KAZIMIERA HERNASOWA - 2. CHARLOTTA FOLTYN -
3. ADELA BOGUSZOWA - 4. IRENA PŁAZOWA - 5. MA-

RIA PASZEK. 
W tyle: 
6. HELENA GANDOROWA i 7. BARBARA KRYWULTOWA 

(Nr 1, 2 i 5 - Dział Finansowy, nr 3 i 4 - Administracja, 
nr G i 7 - Sekretariat) 
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PRACOWNICY DZIAŁU TECHNICZNEGO - Od lewej stoją: 
JAN BERNATEK (elektryk), JÓZEF DUDA (kier. oświetlenia), 
WOJCIECH WOJTOWICZ (elektryk), TADEUSZ KOCHANSKI 
(kier. techniczny - jubilat 25-letni), STEFAN PAJĄK (z-ca 
kier. ośw.) i WIESŁAW CHROBAK (elektryk) (na przodzie) 

w PRACOWNI STOLARSKIEJ - Od lewej: 
MARIAN KOBIELSKI (kier. prac.) i ZYGMUNT KASPRZYK 

(stolarz) 
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W PRACOWNI Kl~AWIECKIEJ - Dział męski - Od lewej: 
WŁPDYSŁAW SCIESZKA (kier. prac .), STANISŁAW RUS, 
FRANCISZEK KURZAŃSKI (z-ca kier. działu męskiego) 

i KAROL PIECHA 

Dział żeński - Od lewej: 
MAŁGORZATA SOWINSKA (z-ca kier. działu żeńskiego) 

. i GERTRUDA GERAT_I 

REKWIZYTORNIA - Od 
lewej: 

CZESŁAW FOLTA i WŁA
DYSŁAW KONICKI (rekwi

zytorzy) 

• 

w PRACOWNI PERUKARSKIEJ - Od lewej: 
BRONISŁAWA tlYROWA - ANTONINA ISKRZYCKA 

.MAHIA DYCZKOWA i 1V1Arl1, \ lJUrlY;::óOWSKA 



Sufler: 
Zofia Hruby 

Inspicjent: 
Antoni Ponimasz 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

Kierownik Techniczny 
Kierownik oświetlenia 
Brygadier sceny 
Rekwizytor 
Kierownik prac. krawieckiej 

damsko-męskiej 

Kierownik prac. perukarskiej 
i charakteryzacja 

Kierownik prac. stolarskiej 
Pracownia malarska 
Pracownia tapicerska 
Pracownia ślusarska 

• 

Tadeusz Kochański 
Józef Duda 

Władysław Garbiak 
Władysław Konicki 

Władysław Ścieszka 

Ryszard Paluch 
Marian Kobielski 

Władysław Szymański 

Stanisław Fołta 

Rudolf Bizoń 
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R O K T E A T R U XXVI 
SEZON TEATRALNY 1970/71 
P R E M IE R A Nr 261 /III/P30 

Układ i opracowanie graficzne 
programów od nr 213/V/Gl3: 
Z d z i s ł a w M. O k u I j a r 

N o w e t e I e f o n y: 

Kierownik objazdu: 
Alina Stuwczyńska tel. 31-88 

Organizacja widowni: 
Irena Paluchowa tel. 36-32 

Bielskie Zakłady Graficzne, Bielsko-Biała 
zam. 1687 •70 3000 L-17 

Cena zł 3.-


