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Przypadek sprawił, iż nie widziałem nigdy dotąd na sce.:. 
nie wspanialej sztuki Gabrieli Zapolskiej. O „Pani Dul
skiej" s!yszalem to i owo, czytałem ją kiedyś pobieżnie 

i miałem dość niejasne pojęcie o tym arcydziele komedio
wym. 

Rzadko kiedy entuzjazmuję się scenicznymi utworami ro
dzimego pochodzenia, ale przyznać teraz muszę, iż jestem 
tą komedią zachwycony. Zapolska podnosi pożółkłe firanki 
parterowego mieszkania i pokazuje groźne, upiorne wnę
trze. Nie tylko działa na nas świetnie odczutą atmosferą, 

lecz przedstawia z logiką, z niezwykłą wnikliwo~cią psy
chologiczną i wysoce artystycznym umiarem środków kon
flikty i moralność tego zoologicznego podgatunku pasoży

tów społecznych. 

Groźna, władcza samica, smutny, wyłysiały samiec, młody 
szczeniak i małe sparszywiałe pot.omstwo nie tylko śmieszy 
nas, ale i przeraża. Patrząc na klatkę sceny z najwyższym 
smutkiem, wspominamy biedne małpy, które spaliły się 

w drewnianej magistrackiej budzie. To palić, to niszczyć

i zalewać naftą. 

Nie pocieszajmy się, że Dulscy wymarli, nie pocieszajmy 
się, że to komedia historyczna - Dulska jest dziś taka sa
ma jak wczoraj, a z mieszkań od frontu czy oficyn, z pię
ciopokojowych lokali naszych kamienic i dziś bije swąd 

dulskiej moralności i niewąskim pasemkiem przenika do· 
atmosfery, którą oddycha miasto. 

Patrząc na tę komedię doznaje się pewnego uczucia satys
fakcji, że jednak w Rosji była rewolucja, że dzisiejsza Dul
ska już troszkę lękliwiej patrzy na kuchtę, a kuchta (też· 

drań), ostrząc nóż czy tasak, myśli sobie o pani, panu i pa
niczu. Gorzej z tym, że jeśli już zarżnie Dulską, to po to, 
aby zająć jej miejsce. 

Artystyczne środki Zapolskiej stoją na wyżynie nie mniej
szej. Pomysłowość sytuacji, ekonomia typów, zwięzfa, lo
giczna budowa nie pozwala na wysunięcie żadnych zastrze
żeń. Niewątpliwie jedynym dodatnim typem w tym groź

nym środowisku jest służąca. 

Zapolska z umiarem dobrego artysty nie roztkliwia się nad' 
skrzywdzonym niebożądkiem. Dziewczyna ze wsi ma dra
pieżność i interesowność chłopską, ale nie ma perfidii i fał
szu. Ma nawet pewną „grandezzę" rasową: wspaniałomyśl
ność, gdyż chce przecież odejść bez wynagrodzenia - ule
ga dopiero namowom matki chrzestnej. 

Drugim typem jaśniejszym jest Mela. Tkliwość i wrażli

wość anemicznej dziewczynki wywodzi się z jej słabości 

fizycznej. Jest w tym postawieniu sprawy wiele prawdy 
życiowej. 

„Pani Dulska" - te wymarzony utwór agitacyjny. Dulscy 
nie pracują, śmierdzą gdzieś w jakichś urzędach, a żyją 

z kamienicy. Dulska niby to robi coś, niby jest zajęta, 

zalatana, wstaje o lhvicie, wiecznie się krząta, ale to jej 
własna osobista przyjemność sportowa, a utrapienie całego 
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·domu. To sadysta przy władzy. Ten groźny babsztyl, cerber 
·cuchnącego domowego ogniska, jest wrogiem nie mniej
szym od lasecznika tyfusu. Dzięki doskonałej wnikliwości 
1 obserwacji Zapolskiej bakcyl ten został odkryty - a to 
już wiele. Obawa „dulszczyzny" musi mieć swe zbawienne 

skutki. 
'Nie waham się w pewnej kategorii porównać pracę Za
_polskiej z dziełem Beaumarchais czy z dziełami Moliera. 

(w : A . sł o n im ski, GWAŁT NA MELPOMENIE, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 

warszawa 1982 r „ s . 113- 114.) 
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Kim była Gabriela Korwin Piotrowska, Snieżko, Błocka, Zapolska, 
Janowska, a do tego, żeby nie było za mało, jeszcze Józef Mas
koff? Był to talent olbrzymi, który kaprysił, bo był kobiecy, wpa
dał w ekstrawagancje, bo należał do aktorki, tkwiło jednak coś 

renesansowego w tej kobiecie, zdolnej niesłychanie, niesłychanie 

pobudliwej, wojowniczej i przenikliwie mądrej, kiedy szło o in
nych, a niemal naiwnej, kiedy szło o nią samą. w niej grała 

nieposkromiona ambicja, którą ten diaboliczny talent wojował, 

wszystkie zaś inne względy - równie i materialne - były jej 
nieomal obojętne . 

I dlatego właśnie pod koniec życia, jednego z najpracowitszych 
na obszarze literatury, złożyła jej wizytę nędza w starym, obłą

kanie kolorowym chałacie mamy Dulskiej . 
Pracowała niezmordowanie. A wszystkiego jej było za mało: fe
lietony, krytyki teatralne, nowele, powieści, dramaty, komedie, 
farsy, jednoaktówki, monologi i nawet wiersze, chociaż bardzo 
kiepskie zawiązywała rymom ogony, co sprawiedliwie przyzna
wała sama. 
Nie wyschło jeszcze jedno, a już się rodziło drugie w tej głowie 
niespokojnej, przenikliwej i bystrej. Równocześnie z talentem 
tworzyła w niej jakaś piekielna żądza i niecierpliwość. Wciąż się 

gotowało w tym wulkanie. I stąd właśnie pochodzi ta - czasem 
fatalna i dziwaczna - nierówność jej utworów. Arcydzieło w swo
im rodzaju „Moralność Pani Dulskiej" i zaraz potem błahostka 

pod tytułem „Pariasy". Znakomita komedia „Panna Maliczewska" 
i szybko sklecony utwór „Asystent". Stąd te nagłe podróże w byle 
jaką stronę świata zjawisk społecznych. Stąd wieczna pogoń za 
sensacją lub łatwizną tematu. Talent ten ostry jak stal, rozrzażał 
się, skoro szlo o kobietę. • 
Solidarność kobieca kazała jej wziąć patent na obrońcę kobiety: 
sponiewieranej, uciśnionej, zbałamuconej i na wszelkie możliwe 

sposoby wówczas wyzyskiwanej. Przeto po prostu z niepohamo
waną pasją prała po pysku wszelkie męskie łajdactwo, sutener
stwo i miłosne męskie szalbierstwa. 
Gdyby z olbrzymiego dorobku Zapolskiej wyłuskać brylanty, to 
po odrzuceniu plew sensacji i krwawych strzępów pozostałoby 

kilka utworów kapitalnych, pośród których jeden jest dziełem 

naczelnym, inne zaś szlachetną i wysokiej miary filipiką przeciw 
bezbronnemu cierpiętnictwu ówczesnej kobiety. 
To, co pisała bez wiary, jako jedynie dostawca teatralny i jako 
Józef Maskoff, wszystkie koszmarne i skrwawione historie, wszy
stko to zblakło, zwiędło i niemal przepadło, pozostanie jednak 
na zawsze to, co pisała namiętnie, bez kompromisu i niemal we 
furii. Czas dopiero oceni tę najdziwniejszą pisarkę. Na swoją 

współczesność, ciasną i zaściankowo obłudną, działała jak widmo 
diabla. 
Wpadła w bagienko „dulszczyzny" i urządziła „skandal na fron
cie" literatury. Co też to się działo, kiedy napisała komedię, 

później na powieść przerobioną, pod tytułem „Kobieta bez ska
zy". Cenzura szalała, policja trwała w pogotowiu, teatry wrzały, 
pisma wiodły wojnę, a Zapolska: „okropna", „skandaliczna", „nie„ 
możliwa" i jak tam ją jeszcze oczerniali, radowała się po cichu 
z rwetesu, którego narobiła. Szło o to, że na scenie miano do
prowadzić „orgię" do takiego rozpasania, iż młody człowiek tak 
chytrze ustawiał lusterko, by ujrzeć, co się dzieje pod suknią 

pijanej damulki. I o to była taka wojna. Co za czasy, co za 
czasy. Nic by i tak nie zobaczył, bo tam ciemno, a gdyby był 

sobie - idiota - parę lat poczekał, byliby mu pokazali to wszy
stko i jeszcze więcej w każdym teatrzyku bez lusterka i bez 
awantury. 
Mniejsza o to, lecz cała jej wtedy działalność wydawała się jakby 
burzycielska i rewolucyjna. Wytłukła szyby w dusznym i zapo
wietrzonym mieszkaniu. Wniosła coś ożywczego w kompromiso
wość i lękliwość literacką. Tak czy owak, odważną i wspaniałą 

była kobietą. 

Cóż się jednak stało? Stało się niedobrze. Ten przywilej „skan
daliczności" uzurpowany sobie przez jej diabelski temperament, 



OSOBY: 
Dulska 
e JANINA BUŁAWIANKA 

. Tadrachowa 
e DANUTA AMBROŻ 
Hanka 
e ANNA CHOJNACKA 
Lokatorka 
e HALINA FIEĆKO 
Mela 
e KAROLINA JÓŻWIAK (adept) 
Hesia 
e BARBARA LA UKS 
Juliasiewiczowa 
e SIGRID SIEWIOR 
Dulski 
e ZDZISŁAW GRUDZIEŃ 
Zbyszek ~ 
e PIOTR LAUKS 

Reżyseria 

e JOWITA PIEŃKIEWICZ 

Scenografia 
e BARBARA JANKOWSKA 

Opracowanie choreograf~czne 
e ZBIGNIEW CZESKI 

Opracowanie muzyczne 
e JERZY BECHYNE 

Sufler 
e JANINA RAJEWICZ 

Inspicjent 
e WALDEMAR TRĘBACZ 

PREMIERA W DNIU 20 KWIETNIA 1986 ROKU NA DUŻEJ SCENJE 

• 



co wszystko i wszystkich wyzywał na udeptaną ziemię, shvorzył 

atmosferę, w której wyżyć było trudno. Tak się bowiem drapie
żna Gabriela rozlubowała w tej pozie, że zapomniawszy o saty
rze, zaczęła gromić, karać i strofować. A że bardzo mało przy
pominała księdza Skargę, zirytowało to nieco krytykę, bo i kry
tyk miewa czasem odrobinę rozsądku. 
Poczęła się krucjata na Zapolską. „Ich stu, a ona jedna". Wśród 
tych stu niejeden był taki, o którym śpiewał „Zielony Balo
nik": że komu on napisze felieton, ten tłucze głową o beton. 
Krytyk - jak wiadomo - przypomina komara, bo wypija krew 
i pozostawia jad, a ją opadł cały rój komarów. Dzielna kobieta 
broniła się jak mogła, ale do niezbyt wytwornych pomysłów 
w tej awanturze należy zdarz.enie w Krakowie. Oto w dniu pre
n1iery posępna Gabriela posłała czterem krytykom cztery psie 
kagańce. 

I jej w mieście skwaśniały również miody wzajemnych stosun
ków. Były to czasy burzliwe, które wspominam niemal z rozrzew
nieniem, bo w tej wesołej wojnie, wojnie z przepyszn} m talen
tem, z herodem-babą talentu, tkwiło jednak wiele cierpkiej przy
jemności. Po każdej recenzji z jej sztuki rozpoczynała się cała 

epopea. Albo nie oddawała ukłonu przy spotkaniu, albo kłaniała 

się zimno i wyniośle. Potem posyłała sztafetę na wytwornie sza
firowym papierze: „Gwiżdżę na pański ukłon." 
Zrywała czasem wszelkie z krytykiem stosunki na dwa tygod
nie. Wreszcie powiadała przy niespodziewanym spotkaniu: 
- Mógłbyś zajść do mnie, małpo obrzydła! Pisz sobie swoje idio
tyzmy, ale przyjdź na koniak! 
Potem nowa premiera i tak da capo senza fine! 
·Czasem lżej, czasem ciężej. Urządziła piekielną awanturę z sa
mym Janem Kasprowiczem, kiedy jej nieco twardo napisał, że 

„nowa sztuka pani Zapolskiej przypomina pieczeń wieprzową z ka
pustą". Na znakomitego, ale bardzo złośliwego krytyka Włady

sława Rabskiego szła ze szpicrutą, ale jej jakoś chytrze uszedł„. 

Cierpieli poza tym: dyrektorowie teatru, reżyserowie i aktorzy. 
Wielką to jednak było dla wszystkich pociechą, że nie uszedł po
dobnego losu i cesarski namiestnik dawnej Galicji. Zapolska, obu
trzona, że jej protegowanemu spirytyście odmówiono pozwolenia 
na odbycie seansu w Nowym Targu, tknięta ostrogą depeszy, 
krzyknęła: „Hajże na Soplicę!" I roztrąciwszy przerażonych se
kretarzy, wdarła się do gabinetu straszliwego dygnitarza i pod 
jego adresem najgorsze wyrazy powtórzyła kilka razy. A jemu 
aż mowę odjęło. Wtedyśmy w literackiej kawiarni oznajmili zdu
mionym rodakom, że był to pierwszy austriacki namiestnik, któ
ry cierpiał Za-Polskę. 
Odległe to sprawy, do grobu z tą genialną kobietą złożone, wy
dają się dzisiaj, jakby istnieć musiały, była to bowiem twórcza 
potęga - był to zarówno żywioł, wlokący za sobą chmury, wi
-chry i burze. 
Szkoda, wielka - niestety - szkoda, że Zapolska rzadko kiedy 
wychodziła poza krąg poglądu, że życie jest marną fabryką, pro
dukującą jedynie hańbę, nędzę i łotrostwa. Nie wiedziała jeszcze 
o twórczej, radosnej potędze życia. 
W tropieniu jednak dróg i ścieżynek, którymi przemykają się 

rozmaite ohydy, doszła do mistrzowskiej wprawy. Przez etapy: 
zniecierpliwienia - oburzenia - pasji - wstrętu i kaznodziej
skiej klątwy, dotarła wreszcie do dojrzałej i najgłębszej satyry, 
wojującej z kołtuństwem śmiechem, najdotkliwszym, jaki się kie
dykolwiek w polskim teatrze rozlegał. Rodowód tego śmiechu jest 
tragiczny. Wielcy badacze serca dawno doszli do odkrycia praw
dy, że czasem człowiek smutny śmieje się dlatego tylko, aby 
nie płakać. 
Swietnością tego dojrzałego spojrzenia jest właśnie głośna w ca
łej Europie „MORALNOSC PANI DULSKIEJ". 

(w: K. Mak uszy ń s k i, KARTKI Z KALENDARZA, 
Wydawnictwo Literackie, 

Kraków-Wrocław 1985, s . 151- 156.) 
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Zapolską obecnie czyta tylko. ten, kto musi to robić; uczeń, 
filolog, realizator, aktor„. 
Popełniłem kiedyś błąd i nie przymuszany przez nikogo, 
przeczytałem kilka opasłych tomów naszej czołowej natu
ralistki. Już kilka dni po tym eksperymencie miałem w gło
wie kompletną mieszaninę szlachetnych panien, kokot, cy
nicznych lekarzy, nobliwych radców, neurastenicznych żon, 
srogich rosyjskich żandarmów, Żydów tradycjonalistów i re
wolucjonistów. Postacie te łatwo wymieniały się cechami 
i tak w bardzo szybkim tempie zacierały się różnice mię
dzy Pariasami, Akwarelami, Tamtymi, Firułkesami.. . pozo
stało wrażenie , że „czytało się Zapolską". Ponieważ w po
dobny sposób poznawałem kiedyś Dygasińskiego, a jednak 
bohaterowie ,;z siół, pól i lasów" nie mieszali mi się z po
staciami z „Beldonka" - więc w ocenie twórczości. Zapol
skiej przyszło mi się zgodzić z opinią profesora Krzyżanow
skiego. Profesor nazywał tę literaturę martwą i przyzna
wał jej tylko wartość dokumentalną . 

Już jako kierownik literacki Teatru przeczytałem egzem
plarz reżyserski jednej z najsłabszych (jak zgodnie uzna
wała współczesna jej krytyka) sztuk Zapolskiej „Asystent". 
Była to pełna jadu opowieść sceniczna o grabierczo prowa
dzonym pensjonacie leczniczym, który jednak bywa bardzo 
chętnie odwiedzany przez bogate kobiety „z towarzystwa". 
Przyczyną tej popularności jest młody, niezwykle przystoj
ny lekarz, a systent dyrektora. Pląsa wokół niego korowód 
oszalałych bab, a on jest wszystkim życzliwy, żadnej nie 
wyróżnia i wypełnia swe obowiązki doskonale, dopóki... 
itd . itd . Przeczytałem to i serce we mnie wezbrało współ
czuciem dla realizatora, który chce podjąć takie ryzyko. 
Przeczytałem i drugi , i trzeci raz, i z przerażeniem stwier
dziłem, że. sztuka zaczyna mnie interesować i jako reżyser 
chętnie bym nad nią popracował, chociażby z czystej cie
kawoś ci - „co z tego wyjdzie?" 
Przyczyna była prosta - para głównych bohaterów całko
wicie papierowa, ale oprócz niej było w sztuce dwadzie
ścia postaci zarysowanych bardzo mocno i nieszablonowo 
postaci negatywnych. Wszędzie, gdzie autorka starała się 
ukazać szlachetność, czystość i bezinteresowność, dialogi 
zaczynały brzmieć fałszywie. Wszędzie tam, gdzie do głosu 
dochodziło zakłamanie, egoizm, okrucieństwo sztuka odzys
kiwała wiarygodność. Tak, jakby autorka wiedziała , że do
bre cechy ludzkiego charakteru istnieją , ale świadomość ta 
była dla niej czystą teorią. Z ulgą stwierdziłem, że profe
sor Krzyżanowski i ja nie mieliśmy racji. 
„Moralność Pani Dulskiej" powstała w 1907 roku, a w dwa
dzieścia lat później Boy pisał: „Komedia Zapolskiej ma je
szcze przed sobą przyszłość, od czasu jak powstała urosła. 
i urasta ciągle. Nabiera nowych znaczeń. Kiedy ją grano 
jako sztukę współczesną, Dulska była typem. Dziś jest 
czymś więcej, jest typem i jest całą epoką, jest wyrazem 
epoki i jest zarazem - wieczna". 
Jeżeli już w latach dwudziestych sztuka Zapolskiej zaczęła 
się w świadomości krytyka uniwersalizować, przestała być 
sztuką współczesną , to jaki klucz musi do niej stosować 
dzisiejszy interpretator? Do jakich rozmiarów musiałaby 
urosnąć Dulska, żeby dzisiejszy widz uznał lwowsko-kra
kowskie perypetie rodzinne za przerażającą syntezę jedne
go z zagrożeń społecznych? Z pewnością wyjściem mającym 
swoje uroki jest potraktowanie „Moralności„ ." jako spotka
nia aktorów i widzów z umniejszeniem roli samego dra
matu. Różne rzeczy można powiedzieć o manieryczności 
prozy Zapolskiej , jej sztuki dostarczają znakomitego mate
riału aktorom. Doskonale można sobie wyobrazić „Moral
ność Pani Dulskiej " jako przedstawienie powstające pr ak-
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tycznie bez udziału reżysera. Było parę takich inscenizacji 
i wszystkie były nieudane. 
Rodzina Dulskich nie może zaistnieć jako zbiór kreacji nie
zależnych od siebie. Jeżeli pan Dulski opanuje scenę swo
ją indywidualnością i widzowie z napięciem będą czekali 
na jego słynne „A niech was wszyscy diabli" (tak było, kie
dy Dulskiego grał Jaracz), to nic dobrego nie wyniknie 
z tego dla całego spektaklu. Taki sam niedosyt będziemy 
odczuwali interpretując „Moralność ... " jako dramat uwie
dzionej dziewczyny, dorastających panienek czy zagubionej 
w kołtuńskim światku indywidualności artystycznej, jaką 
mógłby być Zbyszek (coś w nim gra!). Co więcej, uprosz
czeniem interpretacyjnym wydaje mi się spektakl, w któ
rym siłą świadomie zarządzającą i kierującą życiem sied
miu osób dramatu jest sama Pani Dulska. 
Były takie przedstawienia z paniami Andrycz, Jaroszew
ską, ostatnio z panią Bielicką. Widz otrzymywał wyraziste 
kreacje aktorskie i nieco zbyt wyrazisty dramat obyczajo
wy, rozgrywany wśród secesyjnych rekwizytów. 
Dulska nie jest typem :- jest ucieleśnieniem pewnego ukła
du, systemu, który świadomie czy nieświadomie akceptują 
wszystkie jego „ludzkie składniki". A robią to nie pod przy
musem rzeczywistym i niezwalczalnym, ale pod przymusem, 
który sami sobie wybierają, który dają narzucać sobie do 
pewnych określonych granic. W tych granicach żyją wy
godnie, załatwiają swo je „interesy", a winę za swoje sła
bości, tchórzostwo i okrucieństwo zrzucają na tępą dog
matyczną siłę - dulszczyznę. 
Dogmatem Pani Dulskiej jest pieniądz - ale .dogmat to 
pojęcie bardzo szerokie. W ściśle określonych granicach 
dulszczyzny każdy z uczestników dramat\!! ma swó j świat, 
egoistyczny, hermetyczny. I nie ma, wbrew pozorom spe
cjalnej różnicy między krainą marzeń Meli, cukiernią Dul
skiego, „bohemą" Zbyszka. Myślę o różnicy jakościowej, 
psychicznej - bo słowa i przedmioty można mnożyć w nie
skończoność. Mela nie chce, aby jakieś wiadomości z zew
nątrz niszczyły jej marzenia, Dulski nie chce się do niczego 
mieszać, Zbyszek chce się „lampartować" ; a na dobrą spra
wę Hanki też nikt nie zmusza do romansu z „paniczem". 
Tak więc w gruncie rzeczy wszyscy mają możliwości pew
nego wyboru, wybierają źle, wiedzą że powinni być z sie
bie niezadowoleni i całą winę zwalają na Dulską , która 
jest odrażająca , ale w gruncie rzeczy dość bezradna wobec 
sprytnie jszych od niej domowników. 
Dulszczyzna to układ o sprzężeniu zwrotnym, i nie ma 
w tym układzie niewinnych. 

JAN RÓŻEWICZ 
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