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G 
abriela Zapolska (1857-1921) zapisała 
się w dziejach literatury i teatru wie
loma interesującymi utworami drama
tycznymi, których sceniczne realizacje 

do dziś wzbudzają żywe zainteresowanie publicz
ności. 

Stałą popularność zapewnił dziełom autorki 
Moralności pani Dulskiej ich demaskatorski w sto
sunku do epoki w jakich powstawały charakter. 
Ostrość widzenia drażliwych na owe czasy pro
blemów obyczajowych, precyzy,jny rysunek pos
taci w sytuacjach dnia powszedniego, sprawność 
warsztatowa, znakomite wyczucie sceny, żywy, 
barwny język w błyskotliwym, często wręcz fi
nezyjnym dialogu - oto główne walory sztuk 
Zapolskiej, które dzięki nim właśnie stanowią 
ciągle frapujący i niezwykle wdzięczny dla reży
serów i inscenizatorów materiał teatralny. 

Przenosząc na grunt polski zdobyte podczas 
przeszło pięcioletniego pobytu w Paryżu (1889:.. 
1895) doświadczenia literackie (autorka Panny 
M aliczewskiej parała się także twórczością pro:. 
zatorską i przekładową) i sceniczne (studia ak
torskie pod kierunkiem Talbota i Marie Samary 
oraz występy w Odeonie i Theatre Libre kiero
wanym przez Antoine'a) stała się Zapolska 
jednym z wybitniejszych przedstawicieli natu
ralizmu, który rozwijając się niemal równolegle 
z modernizmem stanowił wraz z nim dwa za
sadnicze prądy w sztuce tej epoki. 
Wpływ teatralnych doświadczeń paryskich na 

kształtowanie się osobowości artystycznej Za
polskiej widoczny jest w jej utworach. Fakt ten 
jest tym bardziej interesujący, iż ulegając owemu 
wpływowi pozostała ona autorką w pełni orygi
nalną, przydała bowiem swym dziełom rys indywi
dualny i cechy charakterystyczne wyłącznie dla 
siebie i przedmiotów własnych zainteresowań. 

Do najwybitniejszych, najczęściej granych sztuk 
Zapolskiej obok Moralności pani Dulskiej na-



leżą m.in.: Żabusia, Ich czworo, Panna Mali
czewska, Skiz. Ze swadą piętnuje w nich autorka 
wszystko to, co mieści się w pejoratywnym 
określeniu „moralność mieszczańska", stawiając 
pod pręgierz opinii publicznej fałsz, obłudę, za
kłamanie zwane kołtuństwem i z uporem kulty
wowane przez kapłanki i kapłanów owych dusz
nych, nieprawdziwych i brudnych moralnie „do
mowych ognisk". 
Moralność pani Dulskiej powstała w rekor

dowym czasie (od końca października do 14 listo
pada 1906 r.) na zamówienie Ludwika Hellera, 
dyrektora Teatru Miejskiego we Lwowie. 
Różne istnieją wśród badaczy poglądy na temat 

genezy utworu i pierwowzoru postaci tytułowej. 
Być może punktem wyjścia stało się dla autorki 
opowiadanie St. Janowskiego o rodzinie Perta
ków ze Stanisławowa, A. Kallas i J. Bieniasz 
wskazują na znaną Zapolskiej rodzinę Gołąbów 
ze Lwowa, a E. Łumiński i Z. Raszewski na 
starą powiastkę dla dzieci („Daleko, daleko, 
gdzie piękna kraina, mieszka pani Dulska, dobra 
kobiecina ..• ") na zasadzie zestawienia obiegowego 
synonimu poczciwości z rzeczywistymi prakty
kami. Natomiast W. Dąbrowski wiąże utwór 
z ankietą ogłoszoną w 1905 r. przez dziennik 
„Wiek Nowy", dotyczącą kwestii bytu we Lwo
wie. Bohaterką tej ankiety stała się niejaka Cze
sława Dulska, której list wywołał wielką dyskusję 
na tematy moralno-obyczajowe. Każda z tych 
opinii może wskazywać na rzeczywistą genezę 
Moralności pani Dulskiej. Niezależnie od tego, 
która z nich jest prawdziwa nie ulega wątpli
wości fakt, iż sztuka ta narodziła się na skutek 
niezwykle wnikliwej, bezpośredniej obserwacji 
środowiska. Wątek Dulskiej podjęła Zapolska 
również i później jako świadomą kontynuację 
problemu zarysowanegp w Moralności (Pani 
Dulska przed sądem, Smierć Felicjana Dulskie
go). 

Tytułowa postać sztuki przeszła do historii 
literatury i historii obyczajowości jako typ ob
łudnej, ograniczonej i chciwej mieszczki, „baby 
kutej na cztery nogi", rządzącej się własną 
filozofią i własnymi kanonami moralnymi opar
tymi na „moralności pozorów". Te właśnie cechy 
ukrywające się pod płaszczykiem obłudy odsłania 
Zapolska w sposób najbardziej konsekwentny, 
one także eksponowane były we wszystkich 
począwszy od premiery (15 grudnia 1906 - Teatr 
Miejski w Krakowie) - realizacjach scenicznych 
Moralności pani Dulskiej. 

Współczesny widz rozszerzył znacznie swoje 
widzenie tej sztuki znajdując w niej także obraz 
pewnego modelu rodziny, która przez panującą 
w niej całkowitą dezintegrację przestaje być 
rolłziną stając się wyłącznie formalnym zgrupo
waniem ludzi przez to właśnie będących zarówno 
bezpośrednimi sprawcami, jak i ofiarami panu
jących w owej „rodzinie" stosunków. Wnikliwsza 
analiza konfliktów umie_jscowionych przez Za
polską w płaszczyźnie psyclmłogicznej połączona 
z analizą poszczególnych postaci i ich indywi
dualnych zachowań sprawia, iż współczesnemu 
widzowi Moralność pani Dulskiej jawić się może 
jako interesujące studium zbiorowe. Ta właśnie 
płaszczyzna sztuki jest zapewne jedną z przyczyn 
stałego zainteresowan)a nią twórców teatralnych 
i licznie gromadzącej się na przedstawieniach 
Moralności pani Dulskiej publiczności. 
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KRONIKA 

W dniu 24 stycznia 1975 r. na scenie •Teatru 

im. S. K. Neumanna w Pradze, z którym od wielu 

już lat współpracuje Teatr Powszechny odbyła się 

premiera „ICH CZWORO" Gabrieli Zapolskiej. 

Spektakl zrealizowali twórcy dzisiejszego przed

stawienia: Ryszard Sobolewski (reżyseria) i Iwona 

Zaborowska (scenografia). 

Vera Galatikova (Żona)! Adolf Filip (Mąż) 

Miroslav Moravec (Kochanek), Vera Galatikova 
(Żona) 
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