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Portret Gabrieli Zapolskiej 
Rys. Stefana Mucharskiego z 1886 r. 

GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921) 

dramatopisarka, powieściopisarka, 
nowelistka, publicystka. 

Maria Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska urodziła się 

30 marca 1857 r. we w si Podhajce pod Łuckiem w rodzinie 
ziemiańskiej. W latach 1868-1871 uczyła się we Lwowie w 
zakładzie Sacre Coeur oraz w Instytucie Wychowawczo-Nau
kowym Że!'1skim. W 1876 wyszła za mąż za Konstantego 
Snieżko-Błockiego, porucznika gwardii carskiej, od którego 
wkrótce odeszła. W la tach 1879-1880 występowała w War
szawie w teatrze amatorskim przy Towarzystwie Dobroczyn
ności. W 1881 zadebiutowała w „Gazecie Krakowskiej" 
nowelą pt.: „Jeden dzień z życia róży". W styczniu 
1882 roku zaangażowała się jako zawodowa aktorka do 
teatru krakowskj ego i przyjęła pseudonim Gabriela Za
polska. W latach następnych występowała w Poznaniu, 
Petersburgu, Lwowie, w galicyjskich teatrach prowincjo
nalnych, w zespołach wędrownych w zaborze pruskim 
i Królestwie. Od 1889 do 1895 przebywała w Paryżu, 

gdzie doskonaliła grę aktorską i występowała w teatrach 
bulwarowych, w Teatrze Antoine'a oraz w Theatre de l'Oeu
vre. Po powrocie do kraju grała w teatrach Warszawy, Lu
blina, teatrach prowincjonalnych Królestwa oraz w Peters
burgu. W latach 1897-1899 była aktorką teatru krakowskie
go, a w latach 1899-1900 teatru lwowskiego. W listopadzie 
1901 r. poślubiła malarza Stanisława Janowskiego. Od czer
wca 1902 przebywała w Krakowie i prowadziła wraz z mę
żem prywatną szkołę dramatyczną. W 1904 zamieszkała we 
Lwowie. W 1907 i 1908 patronowała zorganizowanemu przez 
Janowskiego „Tea trowi Gabrieli Zapolskiej". Po rozstaniu 
z mężem podróżowała po Austrii i Francji. W 1912 została 
członkiem komisji artystycznej Teatru Premier, a w 1913 
współpracowała z Teatrem Niezależnym we Lwowie. W 1918 
otrzymała nagrodę za twórczość pisarską z oka zji jubileuszu 
25-lecia Teatru Miej skiego w Krakowie. Zmarła 17. XII. 
1921 r. we Lwowie, pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. 



w liście do nieznanego adresata (prawdopodobnie J. Lo
rentowicza) z 1. I. 1907 r. Gabriela Zapolska zwierzała się: 
„Przez dwa lata nie pisałam nic i jestem zrujnowana ma
terialnie. Muszę się leczyć, a nie mam ani centa. Pisałam 
tę sztukę („Moralność pani Dulskiej") prawie nieprzytomna 
z osłabienia, ale pisałam, bo chciałam mieć na kurację. 
I ona jest moją deską ratunku". 

Prace nad komedią zamówioną dla teatru lwowskiego 
przez Ludwika Hellera Zapolska rozpoczęła w ostatnich 
dniach października 1906 r. ( ... ) Już w trakcie pisania utwór 
budził duże zainteresowanie. „Heller przeczytał sztukę -
pisała Zapolska - i zawołał Makuszyńskiego i innych, aby 
czytali. Wszyscy pokładali się od śmiechu i dziwią się, skąd 
ja ten humor wzięłam". Terminu, jak świadczą informacje 
w następnych listach, udało się pisarce dotrzymać. 13 listo
pada donosiła: „Jestem tak zapracowana Dulską, że ledwie 
żyję (. .. ). Jutro kończę sztukę. Nie wiem jaka jest, ale zdaje 
się dobra. Pisałam jednym tchem". A 14 listopada „Dziś w 
ciężkich boleściach ukończyłam Dulską. Co to jest? Nie 
wiem. Pisałam ją w gorączce po prostu. Może to właśnie 
będzie coś doskonałego, a może nic nie warte". 

PRAPREMIERA 
„MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ" 

Do wcześniejszego wystawienia sztuki w Krakowie ani
żeli we Lwowie doszło bez zgody Zapolskiej, która oburzona 
pisała 12. XI!. 1906 do Janowskiego: „Wyobraź sobie, że 
Solski gra „Dulską" w tę sobotę bez mego pozwolenia, bo 
ja wyraźnie zażądałam po Swiętach i razem jednego dnia 
Lwów-Kraków-Warszawa, aby nie mieli czasu mi sztuki 
zgryźć. I w czas najgorszy, w tydzień świąteńny on gra, 
nie pytając, że mi sztukę gubi". 

Odmiennie, niż przewidywała autorka, premiera „Mo
ralności pani Dulskiej" odniosła duży sukces. 

Prapremiera „Moralności pani Dulskiej" odbyła się w 
Teatrze Miejskim w Krakowie 15. XI!. 1906 r. Spektakl 
reżyserował Ludwik Solski. (Jak wynika z zachowanego 
odpisu teatralnego w tekście sztuki wprowadzono zmiany 
polegające m. in. na zastąpieniu realiów lwowskich - kra
kowskimi). 

„Dziś w nocy telegram nadchodził za telegramem - do
nosiła Zapolska Janowskiemu - Już w dzień miałam listy, 
kartki, że sztuka jest fenomenalna, że rozkupiono bilety na 
dwa spektakle, że coś będzie bajecznego". 

Tymczasem Solski po drugim akcie telegrafował: „Powo
dzenie zapewnione, publiczność rozentuzjazmowana, oklaski 
huragan, ogólne zdanie artyści grają wybornie, wdzięczny 
Solski. 



O „MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ" 

- głosy krytyki 

P o prapremierze: 

„Ostrość obserwacji, wyraźna charakterystyka postaci, 
świetne poczucie sceny, żwawy bieg akcji („.) - to wszystko 
w tragedii kołtuńskiej wystąpiło ambitniej, mocniej i szcze
rzej niż w innych sztukach Zapolskiej (. .. ). Jest w niej fi
nezja, dokładność wykończenia drobnych szczegółów, sub
telność". 

(„Naprzód" 1906 nr 345) 

Według recenzenta „Czasu" p omimo prawdy w szcze
gółach, sztuka nie dawała prawdziwego obrazu życia i chwi
lami sprawiała wrażenie wręcz „gorszące", gdyż autorka 
„patrzeć chce na całość zjawisk, które odtwarza tendencyj
nie, dlatego że przedstawia je tylko jednostronnie, a w do
datku lubuje się widocznie w pewnej niemal potworności, 
umyślnie w ten sposób zaaranżowanej karykatury". 

(„Czas" 1906 nr 288) 

Teatr Polski (Warszawa): „Moralność Pani Dulskiej", 
tragikomedia kołtuńska w 3 aktach Gabrieli Zapolskiej, 
reżyseria Jerzego Leszczyńskiego. Premiera: 31. VII. 1927 r. 

ANTONI SŁONIMSKI 

Zawsze przejmowały mnie grozą otwarte okna partero
we. Latem przechodząc ulicami miasta, trudno oprzeć się 

sugestii tych otwartych smutnych oczu kamienic. Z ciem
nego wnętrza jadalni czy sa loniku przez zżółkłe ażurowe 

firanki bije ciężki zaduch p onurej, mieszczańskiej egzys
tencji. W każdej kamienicy są takie mieszkania-trumny, 
gdzie ludzie żyją w ciasnocie ścian i myśli, w smrodzie 
garnków i kwasach wzajemnej kłótni. Żyć i umrzeć w ta
kim mieszkaniu, w sypialni, w łóżku nakrytym kapą, nie 
to nie dla mnie. 

Przypadek sprawił, iż nie widziałem nigdy dotąd na 
scenie wspaniałej sztuki Gabrieli Zapolskiej. O „Pani Dul
skiej" słyszałem to i owo, czytałem ją kiedyś pobieżnie 

i miałem dość niejasn e pojęcie o tym an:ydziele komedio- . 
wym. Rzadko kiedy entuzjazmuję się scenicznymi utworami 
rodzimego pochodzenia, ale przyznać teraz muszę, iż jestem 
tą komedią zachwycony. Zapolska podnosi pożółkłe firank i 
parterowego mieszkania i pokazuje groźne, upiorne wnętrze. 
Nie tylko działa na nas świetnie odczutą atmosferą, lecz 
przedstawia z logiką, z niezwykłą wnikliwością psycholo
giczną i wysoce artystycznym umiarem środków kon flikty 
i moralność tego zoologicznego podgatunku pasożytów spo
łecznych. Groźna, władcza samica, smutny, wyłysiały sa 
miec, młody szczeniak i małe sparszywiałe potomstwo nie 
tylko śmieszy nas, ale i przeraża. Nie pocieszajmy się, że 

Dulscy wymarli, nie p ocieszajmy się, że to komedia histo
ryczna - Dulska jest dziś taka sama jak wczoraj . 

„Pani Dulska" - to wymarzony utwór agitacyjny. Dul
scy nie pracują, śmierdzą gdzieś w j akichś urzędach, a żyją 
z kamienicy. Dulska niby to robi coś, niby jest zajęta, za
latana, wstaje o świcie, wiecznie się krząta, ale to jej włas
na osobista przyjemność sportowa, a utrapienie całego do
mu. To sadysta przy władzy. Ten groźny babsztyl, cerber 
cuchnącego domowego ogniska, jest wrogiem nie mniejszym 
od lasecznika tyfusu. Dzięki doskonałej wnikliwości i ob
serwacji Zapolskiej bakcyl ten został odkryty - a to już 

wiele. Obawa „dulszczyzny" musi mieć swe zbawienne skut
ki. Nie waham się w pewnej kategorii porównać pracę Za
polskiej z dziełem Beaumarchais czy z dziełami Moliera .. („.) 
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KAROL IRZYKOWSKI 

Nie tylko uchodzi ona („Moralność pani Dulskiej" - KG) 
za arcydzieło komedii, lecz nadto jest wszystkim potrzebna 
dla oznaczenia pewnego typu i pewnego sposobu bytowania: 
Dulski, dulszczyzna, dulszczęta, a więc filister, kołtun, du
sza małomieszczańska itp. Zwłaszcza są te terminy potrzeb
ne dziennikarzom i publicystom. Miejsce geograficzne tej 
komedii w naszej literaturze jest w pobliżu „Wesela" i tak
że w pobliżu dzieł Przybyszewskiego z ich krzykiem duszy 
tonącej w błocie filisterstwa (. .. ) 

Niewątpliwie to dzieło wynikło z prawdziwej pasji saty
rycznej, a więc jest do pewnego stopnia dziełem natchnienia. 
Jakiego? Przede wszystkim dziennikarskiego. Sam tytuł jest 
już felietonowy i odwołuje się do pewnej megalomanii wi
dzów: Ja nie jestem jako tamci ... Sugeruje obelżywą nazwę, 
a w tej nazwie - nowy szablon. (Nazwa zresztą jest skró
ceniem z „safandulskiego", więc znów nic tak niesłychanie 
nowego, jak twierdzą niektórzy). Jeden dziennikarz napisał: 
„Dulscy z widowni przypatrują się Dulskim na scenie" -
i mniemał, że już wdrapuje się na szczyt satyry. Ale łatwość 
stosowania przezwiska nie stanowi o niczym. To jest tylko 
okazja dana ludziom wykształconym, aby na chwilę mieli 
rozkosze ulicznika (. .. ). 

Komedia Zapolskiej, która przecież stoi naturalizmem, 
jest w prawdzie dziełem znamienitym, ale nie tym, za które 
ją uważają. Nie ma tu polskie j pani Dulskiej. Dulska Zapol
skiej to baba 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 uświadomienia swoich zasad, wolała usypiać swe 
sumienie, bo to dla oportunizmu życiowego było wygodniej
sze. 

Gabriela Zapolska „Moralność pani Dulskiej". 
Teatr „Ma Chłodnej" (Warszawa): reż. Gustawa Suszyńskiego. 

Dekoracje Stanisława Sliwińskiego. Premiera 16. I. 1932 r. 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

Znów oglądałem tę nieśmiertelną panią Dulską. Zawsze z 
przyjemnością. A tym razem miała dla mnie nowy pieprzyk 
dzięki memu sąsiedztwu. Byłem mianowicie z Pawłem Cazin, 
świetnym pisarzem i tłumaczem, znającym najintymniejsze 
sekrety polskiego języka. Znał dobrze „Panią Dulską" z czy
tania, z Zapolską korespondował, przekładał na francuski 
któryś z jej utworów. Ale na scenie widział tę sztukę -
w ogóle Zapolską po raz pierwszy. Obserwowałem jego wra
żenia. Co chwila z cicha okrzykiwał się z zachwytu, wydar
tego jakąś celną repliką. „To jest na miarę Moliera" - mó
wił. Pojmujecie, co to znaczy w ustach Francuza taka po
chwała. („.) 

Komedia Zapolskiej ma jeszcze przed sobą przyszłość. 

Od czasu jak powstała, urosła, urasta ciągle. Nabiera no
wych znaczeń. Kiedy ją grano jako s'ztukę współczesną, Dul
ska była typem. Dziś jest czymś więcej, jest całą epoką. 

Można mówić „epoka pani Dulskiej'', jak mówi się „epoka 
Louis XIV, Louis XV". Jest typem, jest wyrazem epoki i jest 
zarazem wieczna (.„). 

(„.) Pani Dulska jest kamieniczniczką. („.) Cała ta kamie
nica, co za przekrój społeczeństwa Dulskich! Co za plastyka 
obrazów! Nie wychodząc z salonu, widzimy oczyma duszy 
wszystko: i zadymioną kawiarnię, w której Felicjan kibicuje 
przy taroku, i źle zamiecioną salę sądową, w której ten pan 
radca mści się na podsądnych za swoje domowe uciemięże
nie, i tingel z „atrakcjami", w którym lumpuje się Zbyszek; 
i te lekcje tańca, gdzie panny Dulskie uczą się chasse i tour 
de main. Słyszymy trzepanie dywanów, piskliwy organ kata
rynki, wrzaski sług, owych słuch, które po harowaniu całego 
dnia jeszcze musiały dla panów czy paniczów być kapłanka
mi miłości („.). 

Bardzo dobry miał pomysł dekorator sztuki, że na cen
tralnym miejscu salonu pani Dulskiej powiesił - portret 
Kościuszki. Ten Kościuszko jako przymusowy świadek 

wszystkiego, co się tam dzieje, miał w sobie coś z nieodpar
tego komizmu. Wciąż zerkałem na niego, śledząc jego wyraz 
twarzy; wydawał mi się na przemian chmurny, groźny, smut
ny, znudzony, ironiczny; była chwila, gdy robił wrażenie, że 
przemówi, aby, jak Felicjan Dulski, krzyknąć: „A niech was 
wszystkich diabli wezmą". 



JULIAN TUWIM „MIESZKAŃCY" 

Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach 
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie. 
Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach 
Zgroza zimowa, ciemne konanie. 

Od rana belkot. Bełkocą, bredzą, 
Ze deszcz, że drogo, że to, że tamto. 
Trochę pochodzą, trochę posiedzą, 
I wszystko widmo. I wszystko fantom. 

Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie, 
Krawacik musną, klapy obciągną 
I godnym krokiem z mieszkań - na ziemię, 
Taką wiadomą, taką okrągłą. 

I oto idą, zapięci szczelnie, 
Patrzą na prawo, patrzą na lewo, 
A patrząc - widzą wszystko oddziel n ie. 
Ze dom ... że Stasiek .„ że koń ... że drzewo ... 

Jak ciasto biorą gazety w palce 
I żują, żują na papkę pulchną, 
Aż, papierowym wzdęte zakalcem, 
Wypchane głowy grubo im puchną. 

I znowu mówią: że Ford ... że kino ... 
Ze Bóg „. że Rosja ... radio, sport, wojna 
Warstwami rośnie brednia potworna 
I w dżungli zdarzeń widmami płyną. 

Głowę rozdętą i coraz cięższą 
Ku wieczorowi ślepo zwieszają. 
Pod łóżka włażą, złodzieja węszą 
Łbem o nocniki chłodne trącając. 

I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki, 
Spodnie na tyłku zacerowane, 
Własność wielebna, święte nabytki, 
Swoje, wyłączne, zapracowane. 

Potem się modlą: „ ... od nagłej śmierci „. 
... od wojny ... głodu ... odpoczywanie" 
I zasypiają z mordą na piersi 
W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie. 

WSPÓŁCZESNA „DULSKA" 

Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu. 
Reżyseria: Izabella Cywińska. Premiera: 24. X. 1970 r. 

Dulska, dulszczyzna, Dulscy. Pojęcie znane, przejawy nie 
obce. Ale jako zjawisko już nie istniejące w tej postaci, w 
jakiej uchwyciła je Zapolska. Nie istnieje bowiem już ani 
taka ani podobna Dulska, choćby dlatego, że luźniejsze są 
więzy rodzinne i zniknął w tej wyolbrzymionej postaci au
torytet rodziny. „Każdy czas ma swoją własną, odmienną 
dulszczyznę i ta odmienność sprawia, że w tamtych realiach 
żaden współczesny kołtun siebie nie odnajdzie". 

„Dulska" Izabelli Cywińskiej nie jest tradycyjnym zesta
wem wad, przywar, słabości, wynaturzeń krakowskiego 
mieszczaństwa; nie jest tylko symbolem skąpstwa, zgnilizny 
moralnej skrywanej modnymi strojami, siły witalnej, bez
względności i sprytu ( ... ). Przede wszystkim obnaża mecha
nizm powstawania, trwania i odradzania się znamion dul
szczyzny, w każdym p okoleniu innych; p okazuje spustoszenia, 
jakich dokonuje dulszczyzna w życiu jednostek odpornych 
i nieodpornych. W całości kryje się przejrzysta i przerażają
ca krytyka warunków, które plenią dulszczyznę i pozwalają 
się jej panoszyć: egoizm, brak zdrowej opinii publicznej i kli
mat dla siły, obłudy i cwaniactwa (. .. ). śmiech z Dulskich 
więźnie w gardle, przemienia się w strachliwe spoglądanie 
na boki, gdzie siedzą inni widzowie, w niespokojne badanie 
siebie i przeszukiwanie własnego otoczenia. Ten śmiech zmie
nia się w refleksje nad stosunkiem do ludzi i do przedmio
tów, w myśl o celach życia, o kręgu codziennych interesów, 
o więzach łączących nas z innymi, więzach zaciemnianych 
przez przedmioty i niszczonych przez namiętne dążenie do 
ich posiadania; przez sytuacje życia zbiorowego, które po
zwala rodzić się, istnieć i rozwijać takiemu stosunkowi do 
życia i ludzi, takim postawom, które siłę, bezwzględność, 

spryt, dostatek, elegancję cenią wyże j niż wartości wnętrza 

- serca, umysłu, charakteru . 

(Bożena Frankowska: Teatr 1971/ 3) 



Teatr Kameralny w Warszawie. 
Reżyseria: Krystyna Meissner. Premiera: 1973 r. 

Tekst znany aż po znudzenie, genialna partytura dla ak
torów, którzy w swe j naturalnej pogoni za nowym napoty
kają przecież przy budowaniu roli podwójny parkan. Jednym 
obudowała swą sztukę sama Zapolska, w poetyce „małego 
życia" utrzymując sytuacje i dialogi, a poetyka to zaborcza, 
oporna innowacjom. „Małe życie" oznaczało, że szlafrok, 
bambosze i papiloty dyktują sztuce nastrój: szlafrok mógł 

być mniej lub bardziej brudny, bambosze mniej lub bardziej 
przydeptane, ale tego szl3froka Felicjanowa Dulska zdjąć z 
siebie nie mogła, był niby suknia Dejaniry: schodził dopie
ro z krwią. Krew dawali sztuce aktorzy. I tak wokół pier
wszego parkanu obra stał drugi. Tradycja sceniczna skrupu
latnie notowała, jak poszczególne „kwestie" akcentowała 

Cwiklińska, jak Romanówna, jak Chojnacka („.). 

Mijały lata i premiery, zza obu parkanów niewiele już 
było widać z „Moralności pani Dulskiej", choć i to niewiele 
wystarczało, by się każdą nową inscenizacjq bawić. Właśnie 
- bawić, bo pierwotna drapieżność aut0rki w analizowaniu 
struktur psychicznych z współczesnych jej! - doby Franza 
Josefa przemieniała się z upływem czasu w dobrotliwą drwi
nę z umarłego obyczaju. To już nie była wina parkanów, 
lecz metamorfoz życia. Na widowni siedzieli nowi Dulscy. 
Pogodnie akceptowali tezę, że dulszczyzna jest wieczna. 
Skwapliwość akceptacji wynikała z relatywizmu tezy: moral
ność mieszczańską cechuje królicza rozrodczość, ale każdy 
czr,s dorabia się własnej dulszczyzny. Ta sama filozofia ży
ciowa wyraża się poprzez nową taktykę. Nowi Dulscy czuli 
się inni niż Dulscy na scenie („.). Komedia pani Gabrieli od
czytywana uparcie jako drwina z tego, co nie istnieje, bo 
zdążyło się przepoczwarzyć, przypominała coraz bardziej aus
triackie gadanie. A teatr bał się przedrzeć przez parkany. 
Powielając kanon działań scenicznych przypisany tej kome
dii, atakował savoir-vivre, a nie filozofię Dulskich. Ironiczna 
„moralność" w nagłówku sztuki stała się atrapą. 'vV gruncie 
rzeczy dulszczyzna, i ta dawna, i ta współczesna - nie 
kształtuje własnej normatyki etycznej, a jedynie k odyfikuje 
sposoby łatwego przeżywania życia. Tak, by się nikomu nie 
narazić, skutecznie roztopić w anonimowym tłumku osób 
podobnych, a swoje uszczknąć. By w ten kołtm'J.ski dekalog 
sztuką Zapolskiej uderzyć, należało przecież zdjąć bambosze 
i szlafrok. 

(Witold Filler: Kultura 1973/43) 

SŁOWO OD REŻYSERA 

Porównując to co piszą o „Moralności pani Dulskiej" Sło
nimski, Boy, Irzykowski oraz Frankowska i Filler, dostrzega 
się, że każdy z nich sugeruje się innym przedstawieniem. 
Dulska, którą poznajemy z lektury, nie jest „groźną, władczą 
samicą", „sadystką u władzy", nie pracuje „na niby" - jak 
chce Słonimski, nie jest „babą kutą na cztery nogi" - jak 
powiada Irzykowski. Przeciwnie, bez Juliasiewiczowej nie 
wybrnęłaby z kłopotu, gdyż mimo despotyzmu, jest dość 
niezaradna. 

Oceniając w superlatywach konstrukcję - i słusznie, 
gdyż doskonała forma się nie starzeje - rozmaicie oceniają 
postacie i sens tragikomedii kołtml.skiej. Nie można - rzecz 
jasna - pominąć zawartych w sztuce wartości historycznych, 
obyczajowych, a zwłaszcza socjalnych. Ale dziś, gdy warstwy 
zasobne w Dulskich należą już do społecznej archeologii, 
wciąż pozostaje aktualny problem morąlny i to zarówno w 
skali indywidualnej, jak i zbiorowej, niekiedy państwowej, 
międzynarodowej nawet, mianowicie, że czyni się w ukryciu 
to, co jawnie się potępia. Czyni się tak ze wzgiędów roz
maitych, ale przede wszystkim z przekonania, że nam się 

należy więcej niż komu innemu, albo że działamy pod przy
musem (urojonym), albo po prostu w myśl zasady „śmierć 
frajerom" tzn. w przekonaniu, że prawda, prawo, zasady to 
teorie bez praktycznego zastosowania, zwłaszcza bez zna
czenia etycznego i niech kto głupi się do nich stosuje. 

Dulską można przedstawiać rozmaicie. Pani Aniela może 
być wysoka lub niska, może być niechlujna lub pedantyczna, 
żarłoczna lub pozbawiona apetytu, może być bardzo bogata, 
może być średnio zamożna - problem sztuki pozostanie ten 
sam. Dulscy - ojciec, matka, syn, ciotka - są aspołeczni 

i to zarówno we wzajemnych stosunkach, jak i w stosunku 
do „świata", z którego czerpią, nie dając nic w zamian „. 

Henryk Mozer 

W programie wykorzystano fragmenty z następujących książek: 

Jacwiga Czachowska: Gabriela Zapolska, Kraków 1966, Tadeusz 
Boy-Zeleński: Pisma t. 24, Karol Irzykowski: Recenzje teatralne 
Warszawa 1965, Antoni Słonimski: Gwałt na Melpomenie Warsza
wa 1982. 
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KIEROWNIK TECHNICZNY - RYSZARD STRÓŻYK 
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Główny Brygadier Sceny 
Brygadier sceny 

Kierownicy pracowni: 

- plastycznej 
- ślusarsko-stolarskiej 

- krawieckiej damskiej 
- krawieckiej męskiej 
- fryzjerskiej 
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Garderobiane 

Montaż.yści 
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- Józef Młyńczak 
- Leszek Skibiński 
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Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia zbiorowe 
na bilety wstępu codziennie w godzinach od 10-13, tel. 22-91. 

Kasa Teatru czynna w dniach przedstawień 
na trzy_ godziny przed spektaklem. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Redakcja programu: 
Katarzyna Grajewska, Wojciech Kuczma. 
Opracowanie graficzne - Dariusz Panas 

Projekt okładki i afisza - Ryszard Grajewski 
Druk - Gnieźnieńskie Zakłady Graficzne 

GZG Gniezno - 1000 zam. 269 1 87 B-6j18 






