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Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopol
s'.;:im ma zaszczyt gościć NI1'-JĘ ANDRYCZ, jed
ną z najznakomitszych gwiazd sceny polskiej . 
. Nina Andrycz jest reprezentantką stylu teatral-
111ogo, w którym olbrzymią wagę przywiązuje się 
do słowa, gestu, znalezienia się na scenie. Nie 
ma nigdy wejść przypadkowych, zbędnych czy 
nic nie znaczących. 

Panią Dulską Nina Andrycz będzie grała po 
raz STO SZEśCDZIESIĄTY PIERWSZY! Jej 
interpreta2ja stanowi pewien przełom w sce
nicznej wizji tej postaci. Dulska nie jest pot
\\ orem w spódnicy ani też kobietą głupią; jest 
tylko człowiekiem i... matką. Człowiekiem kie
n jącym się s\voim1 racjami w postępowamu. 

Ona głęboko wierzy w etykę, według zasad 
.,torej myśli i działa. Hasło „prania brudneJ 
bielizny we własnym domu' chciałaby szeroko 
rozpowszechnić, gdyż właśni niemoralnym jest 
\\ ynoszenie swoich wielkich i małych proble
mów na rorum publiczne. Nina Andrycz dyspo-

cc,J" przebogatą paletą barw babskich w rysun
ku postaci, niej:1ko organicznie wchodzi w te 
cu0ze sprawy, cudzą mentalność. A przy tym 
reprezentuje znakomity warsztat aktorski i du
żym pietyzmem otacza słowo. Ma do niego zau
f<, 'ie i jakąś olbrzymią miłość, maksymalnie za 
k<iżdym razem nasycając je treścią. 

Edward Osa te pisał: „Prostota me jest jej 
domeną, jej rysunek postaci zmierza 1'<c\czej do 
'.rnnsztownej nie:i:wykłości. W jej rolach najzna
KOmitszych (w Szimenie w „Cydzie" Corneille'a 
- vVyspiańskiego, w „Mari Stuart" Słowackiego, 
\1· Królowej z „Don Carlosa" Schillera} etykie
talny pozór kontrastował (. .. ) z psychiką boha
terek, szarpanych przez nie zaspokojone namięt
ności." Ten pogląd o grze Niny Andrycz utrwa
lił się powszechnie. „Aktorstwo Andryczówny 
bywa jak dzieło sztuki, które zadzi\via przede 
·wszystkim perfekcjonizmem wykonania.•· 

Interesujące i niewątpliwie wzbogacające na
sz:~ wiedzę teatralną będzie porównanie warsz
fatu aktorskiego Niny Andrycz, posiadającej 
olbrzymie doświadczenie w roli Dulskiej, z inter
pretacją Aleksandry Grzędzianki-Chamiec (ak
torki teatru gorzowskiego) grającej tą rolę po 
raz pierwszy. 

Spektakl reżyseruje Stefania Domańska, ak
torka warszawskiego Teatru. „Do Dulskie.i pod
chodzę z dużą tremą - mówi p. Domai1ska -
gdyż wszyscy coś o niej wiemy. Chcemy ją 
przystosować do dzisiejszego dnia. Czytając pra
sę. obserwując siebie czujemy, że ten kołtun 

w nas tkwi, kiełkuje... Kołtun wskutek jakie
goś tam brudu. Każdy go piętnuje, ale u innych, 
nie u siebie." Tak jest najłatwiej. 

Stefania Domańska reżyseruje „Moralność 
pani Dulskiej" już po raz trzeci, a po raz drugi 
na scenie gorzowskiej. Jej pierwsza ,;Dulska" 
byla na scenie teatru jeleniogórskiego w 1945 
roku. \V Gorzowie przygotowała „Moralność" 
\\- roku 1966. Pisano wówczas: Było to przedsta
wienie proste, bardzo czytelne, czyste i bezpre
tensjonalne w teatralnej robocie, zdające sobie 
sprawę z aktualnych możliwości Teatru ... " 
(,.Nadodrze" 10.12.1966). 

„Dotrzeć do siódmej skóry autorskich chceń" , 
to główne zadanie, jakie stawia przed sobą i ak
torami reżyserka. Stefania Domańska pracowała 
z tak wielkimi postaciami w historii teatru pol
skiego, jak: Juliusz Osterwa, Iwo Gala i Leon 
Schiller. Z tej szkoły wyniosła przede wszystkim 
szacunek dla słowa autorskiego i wiarę, że od
powiedź na wszelkie pytania nurtujące ją jako 
rEŻ,\'Sera i aktora znajdzie w tekście dramatycz
tffm. 



DZIEJE SCENICZNE 
„MORALNOSCI PANI DULSKIEJ" 

4 listopada 1906 roku Zapolska informowała 
.męża, Stanisława Janowskiego, który przebywał 
poza Lwowem „Napisałam pierwszy akt i w tej 
·chwili go od'noszę. Jutro zabiorę się do drugie
go. Jestem w wenie - i aż się trzęsę ze złości, 
gdy mi ktoś przeszkadza. Wieczorem czytałam 
Hychterowi i Godziembie. Są zachwyceni. Wszys
cy mówią, że to będzie jeden ryk w teatrze i że 
aktorzy nie będą mogli mówić." 

Podobnie jak wymienieni w powyższym liście 
z entuzjazmem przyjął koncepcję sztuki Heller. 
Przesłany fragment przeczytał krytykom blisko 
związanym z teatrem: Kornelowi Makuszyńskie
mu i Henrykowi Cepnikowi. „Wszyscy się pok
ładali od śmiechu - pisała Zapolska - i dziwiq 
się skąd ja ten humor wzięłam". 

Główną ideę uhvoru charakteryzowała Zapol
ska kilkakrotnie w prywatnych listach. „Chcia
łam w tej tragifarsie kołtuńskiej - pisała 
\V grudniu 1906 r. - dać obraz podłości burżua
zyjnej . Gdy ta dziewczyna na końcu woła: Mnie 
się zdaje, że tu kogoś zamordowali - to jest 
to właśnie. Zamordowano tu duszę lud~ką. 
Zwróć Pan na to uwagę". 

Prapremiera „Moralności pani Dulskiej'' od
była się w Krakowie w Teatrze Miejskim l'l 
grudnia 1906. Sztukę reżyserował Ludwik Sol
ski, który przystosował ją również dla widzów 
krakowskich, usuwając specyficzne lwowskie 
naleciałości językowe i zastępując realia lwow
skie krakowskimi. Dulską grała Stanisława Słu
bicka. Dulskiego - Marian Jednowski, Zbyszka 
- Jel"Zy Leszczyński. Hankę - Helena Pawłow
ska. Sztuka odniosła pełny sukces. „Dziś w no
cy telegram nadchodził za telegramem - dono
siła Zapolska Janowskiemu. Już w dzień mia
łam listy, kartki, że sztuka fenomenalna, że roz
kupiono bilety na dwa spektakle u Grigara. że 
coś będzie bajecznego." Solski po drugim akcie 
telegrafował: „Powodzenie zapewnione, pub
liczność rozentuzjazmowana, oklaski huragan. 
ogólne zdanie, że artyści grają wybornie!" Nas
tępnie od Prokescha: „Sztuka znakomita, powo
d7enie trwałe zapewnione··. Od Feldmanów: 
.,Sztuka arcyświetna, entuzjazm, powodzenie 
trwałe pewne." Dalej Konczyński: „Hołd i za
chwyt ·wyrazy ogólne.'' 

Nie wszyscy sztukę chwalili. Zdania recen
zentów były podzielone. Obok entuzjastycznej 
rEcenzji Władysława Prokescha w „Nowej Re
formie" ukazała się opinia negatywna w „Przeg
lądzie Polskim" Zygmunta Stefańskiego. „Rea
lizm przemówił do nas raz jeszcze - pisał Ste
fański - i to w formie najmniej pociągającej, 
zdolnej obrzydzić nie tylko milien kreślone 
przez autorkę, ale także samą sztukę. Ta satyra 
sceniczna jest wcale dziwnego rodzaju. Jest an
tikoltuńska - gdybyśmy chcieli mówić wyra
zistym stylem autorki - ale robi ciągły zez ku 
galerii. umizg do gustów najniewybredniejszych; 
moralizuje na pozór, lecz operuje przeciągle 
(prawie przez dwa akty) mniej lub więcej brud
nym szlafrokiem, bo to niezawodnie wywołuje 
wrażenie. Chęć rozbudzenia efektu śmiałością 
analizy brudnych dusz i ciał, rozbieranie z lda
::nliwych pozorów doprowadza autorkę na gra
nicę, gdzie kończy się satyra, a zaczyna litera
tura dość ciemnego gatunku"'. -Siedemdziesięcio
letnia kariera tej sztuki na scenach polskich 
przesądziła kwestię, kto miał rację. 

7 stycznia 1907 rok:.i odbyła się premiera war
szawska , .Moralności pani Dulskiej" w Teatrze 
Małym. Spektakl reżyserował Marian G::i.wale
wicz. W roli Dulskiej wystąpiła Zofia Stas;;
kowska na zmianę z Heleną Czarnoc!,a, Duls
kiego grał Władysław Neubelt, Zbyszka Edmund 
Weychert. Utwór Zapolskiej tym ra;i:em orhiósł 
już nie sukces ale triumf. Adam Dobrowolski 
pisał: „Nie treść, nie fabuła !'?:tuki ~tanowiq 
wartość tragifarsy Zapolskie.i. ale bogactwo in
,\·encji pisarskie.i, pomysłowość ". wynajdywa
niu v,:łaściwego wyrazu, żywy koloryt s:i:tuki 
świadczący o prm~·dzie. „ 
Wybitny krytyk teatralny. Jan Lorentowic:>: 

pisał w „Ludzkości": „A nade wszystko była 
zawsze Zapolska mistrzynią w odtwarzaniu 
miernoty życiowej: dawała słuchaczowi przy
jemne uczucie dumy i wyższości chociaż bowiem 
obcował w jej sztukach z ludźmi zupełnie mu 
równymi, to jednak pod wpływem zręcznej in
synuacji autorskiej dochodził do silnego wnios
ku, że ... mówi się o kimś innym." Porównywa
no sztukę Zapolskiej z „Mieszczanami" Gorkiego 
i „Dziećmi Waniuszyna" Najdienowa. Lorento
"vicz pisał: „Jako sceptyczka w każdym calu, 
nie znalazła autorka w monografii rodziny Dul
skich szczerze dramatycznych motywów; kołtun 
zdobyć się może najwyżej na farsę, pozorami 
tragizmu otoczoną. Gorki i Najdienow usiłują 
błoto Mieszczan i Waniuszynych przerobić na 
szlachetną glinę; Zapolska z całą bezwzględnoś
cią zapewnia, że błoto jest i pozostanie zawsze 
błotem, nawet wtedy, gdy wysuszone na kurz się 
zamieni. I powiedzmy szczerze, iż to błoto ro
dziny pani Dulskiej od promieni talentu Zapol
skiej błyszczy mocniej niż szlachetne metale 
ideologiczne Gorkiego i Najdienowa". 

Powodzenie sztuki przeszło wszelkie oczeki
wania: do czerwca 1907 wystawiono „Moral
ność" 82 razy, w drugim półroczu - 13. W lu
tym zespól Teatru Małego dal dwa razy przed
stawienia w Lublinie, w październiku - w Ki
jowie. 

16 stycznia 1907 r. „Moralność pani Dulskiej" 
została wystawiona w Teatrze Miejskim we 
Lwowie w reżyserii Adolfa Walewskiego. Dul
ską grala Anna Gostyńska, Dulskiego - Gustaw 
Fiszer, Zbyszka - Ludwik Wostrowski. Kornel 
Makuszyński pisał w „Słowie Polskim": „Ze 
wszech miar godną, ale - stryczka familię Dul
skich należy zaprezeDtować, jak Kasprowicz za
prezentował równie szanowną rodzinę Topols
kich u Perzyńskiego: Szubrawcy jeszcze nie 
z kryminału. I nigdy z nim w styczność nie wej
dą. Owszem! gdzieś i kiedyś jakiś Dulski dos
tanie może rzymski order za żywot cnotliwy, bo 
familia Dulskich ma niezrównaną metodę: robić 
świflstwa, byle o nich nikt nie wiedział; można 
kraść, byle nie złapano; można żyć w błocie, 

'"byle żaden reporter tego nie dojrzał". 
W maju 1910 roku zespół wystawił „Moral

ność"' w Blirgertheatę: w Wiedniu. W licznych 
recenzjach nie szczędzono słów zachwytu. „Tra
gifarsa kołtuńska" weszła do żelaznego reper
tuaru scen polskich. I nie tylko polskich. 

Dużym wydarzeniem teatralnym stała się re
alizacja „Moralności pani Dulskiej" w sezonie 
1927/28 przez najpoważniejszą scenę warszaw
ską Teatr Pfllski (premiera 31.XII.1927). 
Sztukę reżyserował Jerzy Leszczyński kreując 
rolę Zbyszka. Dulską grała S. Słubicka, stwa
rzając postać napuszoną, typ megiery i herod 
-baby. Dulskiego grał Ludwik Fritsche. Przed
stawienie wzbudziło żywe zainteresowanie; we 
wszystkich pismach ukazały się obszerne recen
zje. Z chóru pochwalnych peanów wyłamał się 
jedynie Karol Irzykowski, pisząc: „„.komedia 
Zapolskiej jest wprawdzie dziełem znakomitym, 
ale nie tym, za które ją uważają. Nie ma tu 
polskiej pani Dulskiej. Dulska Zapolskiej to ba
ba kuta na cztery nogi, mająca swój program, 
swoją filozofię i swoje kanony moralne - gdy 
polska Dulska rzeczywista właśnie odznaczała 
się tym, że brak jej było zupełnie uświadomie
nia swoich zasad, wolała usypiać swe sumienie, 
bo to dla oportunizmu życiowego było najwy, 
godniejsze." 

W 1934 roku z nową interpretacją „ Moral
ności" wystąpiła w Teatrze Aktora w Warsza
wie (Premiera 15 września) Stanisława Perza
nowska. Jako reżyser i odtwórczyni głównej roli 
Perzanowska postanowiła „oddemonizować" 
Dulską, ukazać nie tyle jej złość, co głupotę, 
uczynić raczej ofiarę panujących stosunków ani
żeli odpowiedzialną ich sprawczynią. Dulskiego 
grał Stefan Jaracz, Zbyszka - Stanisław Danił-
10,vicz. 

„Moralność pani Dulskiej" otworzyła pierwszy 
snon teatralny w wyzwolonej Polsce. Wystawił 
ją wówczas Teatr Miejski w Lublinie ( premie-



ra 12 sierpma 1944 r.). 16 grudma odoyła się 
premiera w Teatrze m. st. \Varszawy. \V 1945 l. 

wystawiało sztukę 12 teatrow. Do wybitnych 
0~1ągnięc teatralnych należaly w pierwszym 
dziesięcio .eciu zw!aszcza dvne prem1ery: '1 tcat1·u 
Powszechnego w Lodzi 30 maJa HJJ!J r. i TeaU"u 
Nowego w Wars:;:awie 16 marca 1950 r. Przea
sLawiem;; łódzkie reżyserovvała J'ldwiga Cno,
nacka, warszawskie - Irena Babel (w roli Dul
::;Jdej wystąpiła M. Cwiklińska, w roll Han •• 1 

-I. Eichlerówna). 

Równie trwałą i wielką popularność ze.ob.via 
obie szt1.i;:a Zapolskiej za granicą. W marcu 

l!:J07 ro:;,u dramat ter. grany był w "'v!us1n'i ,r 
w Tea rze F. A. Korsza. W 1908 roku „traJ1.:irsa 
I ol•uńs ci grana była j iż we wszystkich więk
::;zych m astach Rosji W sezonie teatralnym 

lr<J/l ioą sztuke oglądali widzow'e Teatru Na
odc,\\T, o w Za; zeb1u i teatru \v Budapeszch. 

l l.VI.1911 odbylc się prem1tra prasl<a. W 1911 
I< n1 sztu'cę gra"l' w Bułgarii, w Hll 7 w Danii, 
\\ 1921 \\- Finlandii. • 

W latac11 1955-1959 ponad sto teatrów zawo
dowvch r a terenie całego Związku RadziecKiego 
r>rn~o .,Mon.lnośc 'ani Dulskiej". Bez przerwy 
c rana n .c. również sztuka przez liczne teatry 
:o.awodl,\H i a natorskie w Czechosłowacji. 

Vv lat<...c.1 1952-1960 „Moralność" grało czter
c · esci ea'r(w niemieckich .Duży sukces od
P1„sl.i sztc.hc. Z<:po;sktej rÓ\\'mez na scenach 
\\ ło~k1c '. gdzie w sezonie HJ3:~/54 wy;;;tawiiy j[i 
dwa •e< •1 y: Teatr Ca'Foscari w '\\! enecji i Te
a r im. Pirandella w Rzymie. Za rolę Dulskiej 
Paola Borboni otrzymała nagrodę San Genesio. 

Dzisiaj. po siedemdziesięciu d'\vóch latach. 
które minęły od powstania „Moralności pani 
Dulskiej" możemy powtórzyć za Antonim Sło
nimskim: ,.Nie pocieszajmy się, że Dulscy wy
marli, nie pocieszajmy się, że to komedia his
toryczna - Dulska jest dziś taka sama jak 
'· rzoraj : a z mieszkań od frontu czy oficyn, 
z pięciopokojowych lokali naszych kamienic 
i dziś bije swąd dulskiej moralności i wąskim 
pasemkiem przenika do atmosfery, którą od
d,1-cha miasto." 

Na podstawie „Z dziejów Moralności pani 
Dulskiej" Jadwigi .Czachowskiej opraco
wała Justyna Hofman-Stelmach 
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