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GABRIELA ZAPOLSKA 



K
rótki życiorys Zapolskiej można zamknąć 
w następujących zdaniach: Urodziła się 

w roku 1857 w Podhajcach pod Luckiem. 
Pochodziła z bogatej rodziny ziemiai1skiej 
(ojciec jej, Korwin-Piotrowski, posiadał 

majątki na Wołyniu). W osiemnastym 
roku życia wyszła za mąż za ziemianina i oficera 
gwardii rosyjskiej, Konstantego Snieżko-Bł'ockiego 

(nazwisko Zapolska - to pseudonim pisarski, drugi 
pseudonim - Józef Maskoff). Małżeństwo trwało 

trzy lata. Zapolska rozeszła się z mężem i poświęciła 

się pracy pisarskiej i aktorskiej. W latnch 1892-94 
występowała w słynnym teatrze naturalistycznym 
Antoine'a w Paryżu. W roku 1902 założyła i prowa·· 
dziła szkołę dramatyczną w Krakowie. Zmar~a 

17 grudnia 1921 roku we Lwowie. 

Jan Z. Jakubowski 



Z 
apolska, gnębiona chorobą 
czyniącą coraz większe 

spustoszenie w jej orga
niźmie, zdobywa się na 
napisanie w ciągu zaled
wie kilkunastu dni, na 

przełomie października i listopada, 
„Moralności pani Dulskiej" . Sukces 
autorki był natychmiastowy. 15. XII. 
1906 odbywa się prapremiera w 
Kra.kawie. Panią Dulską kreowała 

świetna - jak zgodnie stwierdzają 
krytycy i teatromani pamiętający tę 
rolę - Słubicka. Zbyszkiem był do
skonały artysta J. Leszczyński. Rów
nież inne role były starannie obsa
dzone. Do marca 1907 sztukę obej
rzało w Krakowie 5000 widzów, co 
na owe czasy był.o ogromną liczbą. 

Jan Józef Lipski 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

MORALNOŚĆ 
PANI DULSKIEJ 

O 8 OBY: 

Pani Dulska Halina Gerhard 

Pan Dulski • Kazimierz Blas:&czrmld 

Zbyszko Dulski Stefan lżyłowskl 

Hesia Ewa Jabłońska 
Dulskie 

Mela Violetta Zalewlka 

Juliasiewiczowa z Dulskich !Warta Szczepaniak 

Lokatorka Irena Hajdel 

Hanka Anna Komonalcka 

Tadrachowa Irena Łęeka 

Scenografia: Reżyseria: 

LILIANA JANKOWSKA ZYGIWUNT WOJDAN 

Asystent reżysera: 

Kazimierz Błaszczyński 

Kontrola tekstu: Przedstawienie pre>wadZi: 
Dobromira Gawrońska Kamila Iżyłowska 
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Z DZIEJÓW 

„M O R A L N O Ś C I P A N I D U L S K I E J" 

SKĄD SIĘ WZIĘŁA „P ANI DULSKA" 

Na temat ·okoliczności powstania sztuki i prototypów postaci 
ukazały się liczne wypowiedzi współczesnych. Stanisław Janow
ski podaje we wspomnieniach, iż główny pomysł utworu przy
wiózł Zapolskiej z pobytu u znajomych pp. Pertaków w Stani
sławowie. „Opowiadając jej szczegóły mego pobytu - stwierdza 
- i opisując moje spostrzeżenia przytoczyłem jej fakt z punktu 
widzenia moralności ciekawy, ale nie przypuszczałem, że będzie 

on miał jakieś większe dla niej znaczenie. Autor z racji swego 
zawodu w zwyczajnych na pozór zdarzeniach widzi więcej i głę

biej sięga w istotę 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 
krewnych moich przyjaciół miał w sfużącej kochankę, ale że 
matka jego stosunek ten nie tylko tolerowała, ale i popierała 

z obawy o jego zdrowie. 

Zapolska mego sprawozdania słuchała z całym zajęciem, a kie
dy skończyłem, zawołała z radością: No, chwab Bogu, mam 
wi;eszcie sztukę, o którą Heller (dyrektor lwowskiego teatr u) tak 
mnie męczy, a tak nie wiedziałam, co napisać! 

Były to narodziny „Moralności pani Dulskiej". Rozumie się, że 

ja przyniosłem tylko myśl zasadniczą, szczegóły i sytuacje dała 

jej ciągła i bystra obserwacja ludzi. Do znienawidzonego przez 
nią typu kołtunki pozowała jej długie lata wstecz znana miesz
czanka lwowska G.„a" 

Na znaną we Lwowie rodzinę Gołąbów jako pierwowzór Dul
skich wskazywali również znający Zapolską osobiście Aniela 
Kallas, Józef Bieniasz I Ludwik Lawiński. Andrzej Gołąb, przed
siębiorca budowlany, był popularnym radcą miejskim; imieniem 
jego nazwano nawet jedną z ulic na Łyczakowie. W relacji Anie
li Kallas zawarcie przez Zapolską znajomości z panią Gołąbową 
przedstawiało się następująco: „Zapolska zamierzała napisać ko
medię obyczajową i szukała typów, które by odpowiadały jej 
zamierzeniom schłostania. małomieszczańskiej moralności, tej mo
ralności na pokaz, co to zręcznie l nie bez perfidii rzuca na dru
gich odpowiedzialność za własne grzechy - moralności Dulskiej, 
jak się wyraża.la już wtedy genialna autorka. 
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Słyszy o tym kolega jej redakcyjny 
Szlenderowicz i powiada: 

przyjaciel Leopold 

- Możesz poznać taki typek. Na przykład moja kamieniczniczka. 
- I zaczyna opowiadać o tej damie różne kawały, Zapolska siu-
cha uważnie, w końcu woła: 
- Dawać mi tu Dulską! 
Pan Szlenderowicz zaprosił komieniczniczkę swoją, żyjącą do 
dziś dnia, na herbatę. Zjawiła się również Zapolska. Zaprezento
wano jej ową damę, a Zapolska zręcznie umiała ludzi ciągnąć za 
język, Pozwoliła im mówić, sama zaś słuchała. A umiała słuchać 
ta wielka znawczyni menażerii ludzkiej. Słuchając tego wszyst
kiego, co mówiła owa Dulska, Zapolska pracowała już w myśli 

nad formowaniem scen". 

JADWIGA CZACHOWSKA 

„NASTARCZY(: PISAC NIE MOGĘ, NIE MAM NOTATEK, 
BRULIONOW - NIC. Z BRULIONOW GRAJĄ OD RAZU". 

Gabriela Zapolska 

S 
puścizna pisarska Gabrieli Zapolskiej zawiera . utwo
ry o bardzo niejednakowym znaczeniu ideologicznym 
i artystycznym. Obok pozycji (szczególnie powieści 

i nowel) o dość nikłych wartościach znajdują się 

w niej utwory (przede wszystkim dramatyczne), 
które przynoszą rzeczywistą wiedzę o życiu oraz z nie-

zwykłą trafnością i gwałtownością piętnują zakłamanie moralne, 
chciwość i tępotę - to wszystko, co w skrócie przywykliśmy na
zywać moralnością mieszczańską w okresie schyłku tej klasy 
społecznej. 

Z bogatej spuścizny twórczej Zapolskiej jedna szczególnie po
zycja zachowała trwałe znaczenie w dziejach literatury polskiej. 
Jest to „Moralność pani Dulskiej". Zapolska osiągnęła w tej „tra
gifarsie kołtuńskiej" to, co bywa udziałem istotnie wielkich pi
rnrzy: stworzyła postać ludzką, która żyje jako prawdziwy typ 
społeczny. Sztuka ta utrwaliła w języku polskim nowe pojęcie: 

dulszczyzna - to popularna nazwa kołtunerii moralno-obyczajo
wej, powszechnie używane określenie wstecznictwa i obłudy 

mieszczańskiej. 

Rzadko się zdarza spotkać typ - pisał trafnie o „Moralności 

łl pani Dulskiej" znakomity krytyk Boy-Żeleński - nakreślony 
z tak soczystą nienawiścią. 

* * * 

S 
połcczną funkcję twórczości literackiej Zapolskiej 
można scharakteryzować słowami wybitnego postę

powego uczonego i publicysty z drugiej połowy 

XIX i początków XX w., Wacława Nałkowskiego. 

W artykule pt. „Skandale jako czynnik ewolucji" 
Nałkowski pisał: „Każde („.) zdemaskowanie zdy-

skredytowanie, skandal w łonie reakcji jest niezmiernie ważny 
jako wyłom w tamie; szereg takich skandali to szereg wyło

mów - zerwanie tam. Skandale takie nie stanowią w obecnej, 
przełomowej dobie czegoś przypadkowego, wyjątkowego, owszem, 
stanowią one zasadę, prawo, konieczność ustroju burżuazyjnego, 
który gnijąc i ratując się reakcją musi się stroić w maskę obłu
dy, a jej zdzieranie sprowadza skandal..." 

Jan Z. Jakubowski 



Gabriela Zapolska 

WSTYD POWIEDZIE{\ ALE ZE WSZYSTKICH 
NASZYCH WSPÓŁCZESNYCH KOMEDIOPISA
RZY TA BABA MA MOŻE NAJBARDZIEJ MĘ
SKI CHWYT; NAJWIĘKSZĄ ZDOLNOŚĆ SPOJ
RZENIA, NAJDALEJ POSUNIĘTĄ EKONOMIĘ 
SCENICZNEGO WYRAZU I GESTU. 
OD POCZĄTKU DO KOŃCA KAŻDE SŁOWO 
JEST POTRZEBNE, KAŻDE JEST NA SWOIM 
MIEJSCU, KAŻDE NIESIE, NIE LICZĄC TYCH 
- · A JEST ICH BEZ LIKU - KTÓRE ISKRZĄ 
SIĘ SAMORODNYM NIEODPARTYM DOWCI
PEM. 
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Boy-Żeleński 
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Felicjan Dulski 



·NASZ REPERTUAR 
NA SEZON 1975/76 

BERTOLD BRECHT 

ALEKSANDER FREDRO 

ARTUR MILLER 

JERZY JESIONOWSKI 

SOFOKLES 

STEFAN ZEROMSKI 

ALEKSY ARBUZOW 

„Człowiek jest człowiek" 

„Dożywocie" 

„Widok z mostu" 

„Odnowiciel" 

„Król Edyp" 

„Grzech" 

„Staromodna komedia" 

JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ „Ułani" 

ANIA Z ZIELONEGO WZGORZA - adaptacja 

Kierownik techniczny 
Jerzy Kujawa 

Stolarze: 
Zygmunt Bisewski 

Leon Rosiński 

Krawcy: 
A n d rz e j Wi t k o ws ki 
Stan is ław Szkoda 

Krawcowe 
Anna Olszewska 

Krystyna Paprocka 

Malarz: 
L e ch W e dle 

Fryzjerka 
Teresa Kra.y 

Rekwizytorka 
Maria Ciesielczyk 

Starsza garderobiana 
Maria Bisewska 

Garderobiana 
Janina Kołtonowska 

Brygadzista sceny 
Zenon Lamke 

Maszyniści 

F r a nc i s z e k R u t k o w s k i 

Starszy elektryk i akustyk 
Zbigniew Pawłowicz 

Elektryk 
Wiesław Wawrzyński 

Zdjęcia: T a d e u s z L i n k 
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BIRTOLD BRECHT 

Człowiek 

jest człowiek 


