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Kontrola tekstu 

LUCYNA BARĆ 

„Pani Dulska dla całego domu „narządziła" świeżą bieliznę. I to 
we wtorek, wbrew zwyczajowi. W domu Dulskich bowiem _zmieniano 
bieliznę w niedzielę i czwartki, poszewki i prześcieradła - co dni 
piętnaście. O tym mówiła pani Dulska z pychą źle ukrytą: - Są 
takie panie, które co miesiąc nawłóczą pościel i potem zdaje się im, 
że u nich porządnie ... Już ja wolę oszczędzić na jedzeniu, a mydła 
nie żałować. Już taka moja natura! Insza nie będę! Toczyła dokoła 
wzrokiem groźnym, mówiąc te słowa. Barchanowy, granatowy szla
frok w duże szare talary opadał w szerokich fałdach wznosząc się 
wszakże na biodrach. Charakterystyczny węzełek włosów sterczał na 
czubku głowy. Cała postać zionęła dobrym odżywianiem się i gnie
wem. Ręce były stale zabrudzone na końcach palców. Pani Dulska 
nie mogła nigdy wyszorować ich do czysta. Przy tym grzebała ciągle 
w cukrze, czyściła grzebienie, krajała mięso, uczyła kucharkę, jak 
się patroszy zające, oddzielała białka, przygotowywała dla Meli 
proszki i pomadę do włosów, ugładzała sól w solniczkach, próbowa-
1.:i śmietanę, liczyła brudy - słowem, palce jej ciągle przylepiały 
s ię do czegbś, zabierały coś na siebie jak te pracowite pszczółki fru
wające wśród kwiatów. 
- Insza nie będę! - powtórzyła pani Dulska czekając na opozycję. 
Lecz tej nie było. Zbyszk'O ulotnił się, Mela i Hesia siedziały w swo
im pokoju, Felicj<m palił cygaro w przedpokoju, bo mu tam było 
najwygodniej. 

Pani Dulska zatem mówiła w próżnię." 

Fragmen t opowiadania G. Zapolskiej 
•. Pani Dulska przed sqcll!m" 

PLOTKA O „MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ" 

Moralność Pani Dulskiej napisała Gabriela Zapolska na zamówie
nie dyrektora Teatru Miejskiego we Lwowie Ludwika Hellera. Przy
stąpiła do pracy w ostatnich dniach ·października 1906 roku, będąc 
poważnie chora, a termin był krótki, gdyż Heller domagał się 
złożenia sztuki 15 listopada. 

4.XI. pisała Zapolska do męża Stanisława Janowskiego: „Napisa
łam pierwszy akt i w tej chwili go odnoszę. Jutro zabiorę się 
do drugiego. Jestem w wenie - i aż się trzęsę ze złości, gdy mi 
ktoś przeszkadza. Wieczorem czytałam Rych(terowi) i Godziem(bie). 
Są zachwyceni. Wszyscy mówią, że to będzie jeden ryk w teatrze 
i że aktorzy nie będą mogli mówić". 

Już 14.XI. w kolejnym liście do męża czytamy: „Dziś w ciężkich 
boleściach ukończyłam Dulską. Co je:!t? Nie wiem. Pisałam ją 
w gorączce po prostu. Może to właśnie będzie coś doskonałego, 
a może nic nie warte ( ... ) Zdaje mi się, że gdybym była Francu-



zem i taką silną, życiową rzecz napisała, to zyskałabym majątek 
i sławę olbrzymią. U nas - spastwią się nade mną i zarobię parę 
centów. Ileller chce wystawić zaraz". 

Jak z powyższej relacji wynika Zapolska napisała Moralność pani 
Dulskiej w ciągu kilkunastu dni. Interesuj;;ice wydają się być 
okoliczności powstania sztuki, jak również prototypy postaci. Sta
nisław Janowski, jak również znający osobiście Zapolską Aniela 
Kallas i Ludwik Lawiński wskazują w swych wspomnieniach, czy 
relacjach, iż pierwowzorem Dulskich była znana we Lwowie rodzina 
Gołąbów - on przedsiębiorca budowlany i radca miejski - ona 
kamieniczniczka. Lawiński opisując Gołąbów i ich dzieci konklu
duje: „Wszystkie te typy Gabriela Zapolska żywcem ulokowała 
w swojej komedii". 

Z relacji Anieli Kallas dowiadujemy się jak doszło do poznania 
pań: Zapolskiej i Gołąbowej: „Zapolska zamierzała napisać komedię 
obyczajową i szukała typów, które by odpowiadały jej zamierze
niom schłostania małomieszczańskiej moralności, tej moralności, 
«na pokaz», co to zręcznie i nie bez perfidii rzuca na drugich odpo
wiedzialność za własne grzechy - moralność Dulskiej jak się wy
rażała już wtedy genialna autorka. Słyszy o tym kolega jej redak
cyjny i przyjaciel Leopold Szenderowicz i powiada: 
·-Możesz poznać taki typek. Na przykład moja kamieniczniczka. -
I zaczyna opowiadać o tej damie różne kawały. 
Zapolska słucha uważnie, w końcu woła: 
- Dawać mi tu Dulską! 

Pan Szenderowicz zaprosił kamieniczniczkę swoją, żyjącą do dziś 
~n.w, na herbatkę. Zjawiła się również Zapolska. Zaprezentowano 
JeJ ową damę, a Zapolska zręcznie umiała ludzi ciągnąć za język. 
Pozwoliła im mówić, sama zaś słuchała. A umiała słuchać ta wieika 
znawczyni menażerii ludzkiej. Słuchając tego wszystkiego, co mówi
ła owa Dulska, Zapolska pracowała już w myśli nad formowaniem 
~;cen". 

Ale nie tylko rodzina Gołąbów stała się pierwowzorem postaci 
dla Zapolskiej. Do narodzin tytułowej bohaterki, a szczególnie 
jej nazwiska, przyczyniło się zapewne zabawne wydarzenie, jakie 
miało miejsce na rok przed powstaniem sztuki. Wiek Nowy, dziennik 
z którym Zapolska sympatyzowała, ogłosił w 1905 r. ankietę pt. 
Kwestia bytu we Lwowie. W celu wywołania polemik jeden z dzien
nikarzy opublikował w dmenniku fikcyjny list, rzekomego autorstwu 
Czesławy Dulskiej, w którym autorka prezentowała własny system 
prowadzenia gospodarstwa domowego, oparty na niezwykłej oszczęd
ności i wyzysku służby. List ten wywołał lawinę odpowiedzi czytel
niczek. Redakcja donosiła: „Pbtop„. istny potop! Pani Dulska niby 
wodna turbina setki piór kobiecych puściła w ruch. - a ich zgrzy1 
to śmierć i zagłada gospodarczej metody p. Dulskiej". 1 

Wojciech Dąbrowski, współpracownik ówczesnego Słowa Polskiego 
pisał, iż z nadchodrzących listów ,,wyłaniać się zaczęła postać Dul
skiej ponura i drapieżna, ale równocześnie śmieszna i ośmieszona". 

Zapolska nie mogła nie zauważyć typowo lwowskiej dramatycz
ności tej postaci i w rok później powstała Moralność pani Dulskiej. 

Z DZIEJÓW SCENICZNYCH 
Moralności pani Dulskiej 

1906 
TEATR MIEJSKI W KRAKOWIE 

Reżyseria LUDWIK SOLSKI 

„Tym razem w Moralności pani Dulskiej autorka ustawiła swoje 
zwierciadło obserwacyjne pod kątem ostrym. Znienawidzone przez 
nią kołtuństwo, które zawsze, ilekroć razy nadarzyła się sposobność, 
lubiła mimochodem kopnąć, tym razem na plan pierwszy wysunęła, 
dała mu szeroką przeskzeń całej sztuki, dała mu mówić, czynić, 
objawiać się we wszelki możliwy sposób, uczyniła z niego oś sztuki 
i - zemściła się. Z każdej sytuacji, z każdeg·o słowa, z każdej nie
mal figury tryska wyraźnie ta nienasycona satysfakcja, że naresz
cie jej pióro ośmiesza to, c·o nienawidzi jej dusza i przed czym się 
wzdryga. 

Moralność kołtuńska! O - to się zdarza. To się zdarza bardzo czę
sto. Wśród arystokracji jak i u chłopa, u inteligentnych nerwow
ców, jak i u gruboskórnych dorobkiewiczów. 

Kołtun? Co to za okaz? Z rodziny ssaków duchowych czy chwa
stów? Ani jedno ani drugie. Kołtun to na pewno typ pośredni. Ani 
za głupi ani za mądry, ani zbyt wrażliwy, ani zbyt gruboskórny -
przede wszystkim wygodnie podły, wygodnie wrażli\vy, wygodnie 
sprawiedliwy i ludzki. 
Kołtun należy do rodziny mięczaków. Nosi ze sobą jak ślimak sko

rupę przesądów, głupotki, chciwość, bezczelność - sam ma serce 
nie o dwóch ale o trzech komórkach, z których trzecia reguluje 
wszelką uczciwość: ma nadto vozwinjęty niesłychanie bujnie nerw 
egoizmu Hchwiarsko-ciasnego i tchórzliwego„." 

Tadeusz Konczyiiski, „Moralność Pani Dulskiej", 
„Myśl Polska" 1907, nr 2. 



1927 
TEATR POLSKI W WARSZAWIE 
Reżyseria JERZY LESZCZYŃSKI 

„Niewątpliwie to dzieło wynikło z prawdziwej pasji satyrycznej, 
a więc jest to do pewnego stopnia dziełem natchnienia. Jakiego? 
Przede wszystkim dziennikarskiego. Sam tytuł jest już felietonowy 
i odwołuje się - demag'Ogicznie - do pewnej megalomanii u wi
dzów: ja jestem jako tamci ... Sugeruje obelżywą nazwę, a w tej 
nazwie - nowy szablon („.) Zapolska, dobra felietonistka, potrakto
wała swoją sztukę jak ilustrację do felietonu. Wszystko w niej roz
wija się programowo, młody Dulski mówi kawałkami felietonu: 
«Urodziłem się już Dulskim, kołtunem, siostra moja będzie rodziła 
Dulskich ( ... ) » - więc od razu jakby już znał sztukę, w której wy
stępuje. Zapolska jest dobrą obserwatorką życia, ale jej naturalizm 
wynika głównie z żądzy kompI'omitowania ludzi, jest trochę pasz
kwilizmem. Drugim, jeszcze głębszym źródłem jej natchnienia 
w Moralności pani Dulskiej była nienawiść kobiety, która miała 
życie dosyć awanturnicze i urozmaicone do tzw. kobiety porządnej 
i prowadzącej życie uregulowane. Dlatego nadaje pani Dulskiej 
z lubością cechy aseksualne i antyestetyczne ( ... ) I zapewne taka 
«pani starsza» dała się ostro we znaki autorce, i w odwet za to zo
stała w formie dramatycznej wyszturkana i opluta". 

Karol Irzykowski, „Sprawozdania teatralne", 
„Robotnik" 1928; nr 6. 

1934 
TEATR AKTORA W WARSZAWIE 

Reżyseria STANISŁA \V A PERZANOWSKA 

,;Pani Dulska urodziła się z kobiecej nienawiści tak gwałtownej, 
że aż niesprawiedliwej. Bo zważmy jaki tu jest podział ról: Feli
cjan Dulski, zahukana, bezbronna ofiara: Zbyszko Dulski, młodzian, 
w którym tłucze się niby coś lepszego i w którym to coś zduszono; 
i pani Dulska, potworna, nieludzka, szpetna tyranka i organizato.r
ka życia. Ale ostatecznie myślimy sobie: Nie pani Dulska ten świat 
urządziła, tylko panowie Dulscy: nie ona wymyśliła tę swoją «mo
ralność», nie ona tworzyła prawa, obyczaje, formy, ale panowie Duls
cy, którzy od wieków pełniH funkcję prawodawców, sędziów, mo-
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ralistów, estetów, wychowawców. Ta pani Dulska wyrzekła się, 
bądź co bądź, swego życia dla domu, dla dzieci, dla wielkości «rodu» 
Dulskich; ale iluż jest panów Dulskich, uprawiających tę samą «mo
ralnośG_,i, a nie wyrzekających się niczego i dla nikogo? Pani Dul
~ka - co prawda pod grozą skandalu - daje Hance za swojego 
Zbyszka na odczepne posag, a co robią w takich wypadkach pano
wie Dulscy? Wymigują się od \vszelkiej odpowiedzialności, a jako 
sędziowie przysięgli, skazują wyrodną matkę na szubienicę ... " 

Tadeusz Boy-Żeleński, „Moralnoś~ Pani Dulskiej", 
„Ilustrowany Kurier Codzienny" 1935, nr :?62. 

1949 
TEATR POWSZECHNY W ŁODZI 
Reżyseria JADWIGA CHOJNACKA 

„Wychowanica naturalistów, Zapolska, pojmuje mieszczatl.stwo nie 
iako historyczną formację społeczno-gospodarczą, lecz jako gatunek 
psycho-biologiczny, jako przyrodniczą kategorię natury ludzkiej, 
nie podlegającą zmianie, wraz ze zmianą warunków społecznych 
i gospodarczych. Pesymistyczny żaduch w teatrze Zapolskiej wy
pływa z jej przekonania o wieczności · Dulskich, z niewiary w moż
liwość i skuteczność zmiany. Jeśli się nie mylę, jedynym rzeczni
kiem autorki w Moralnóści pani Dulskiej, wyrazicielem jej opinii 
jest Zbyszko w chwilach swego «buntu», otóż ten maminsynek 
i kuchenny donżuan mówi o nawarstwionych w nim od s'zeregu 
pokoleń pokładach kołtuństwa, usiłując tym samym przerzucić od
powiedzialność na fatalną, niezależną od jego woli, niezawinioną 
dziedziczność" ( ... ) 

My jednak wiemy dzisiaj, że sprawa przedstawia się zgoła inaczej 
i o wiele prościej. Korzenie dulszczyzny są tuż blisko - w czyn
szowej kamienicy państwa Dulskich, w kulcie komornego, w uświę
conej całym porządkiem gospodarczym złotej regule obdzierania 
lokatorów ( ... ) Odetnijmy Dulskich od kamienicy czynszowej, a po
detniemy korzenie dulszczyzny. Nie znaczy to, że zginie od razu: 
wystarczy rozejrzeć się dokoła, aby zauważyć w naszej dzisiejszej 
rzeczywistości stagnujące kałuże dulszczyzny. 

Gdy jednak za czasów Zapolskiej było to niezmierzone bagno, któ
rego wyziewy zatruwały całą atmosferę, dziś są to już tylko kałuże 
skazane na wyschnięcie ... " 

Stanisław Brucz, „Moralność Pani Dulskiej. Z teatrów łódzkich'', 
„Kuźnica" 1949, nr 24 . 



1950 
TEATR NOWY W WARSZAWIE 

Reżyseria IRENA BABEL 

„Gdy w Moralności pani Dulskiej (1906) młoda służąca Hanka po
niewierana w domu swoich chlebodawców, ,oblicza swą krzywdę na 
pieniądze i podpisuje po rich otrzymaniu akt zrzeczenia się wszel
kich dalszych pretensji do «zasiedziałej» familii Dulskich - znaj
dujemy się w kręgu naturalizmu, który widzri prawdę codziennego 
dnia kołtuńskich tragifars, prawdę krion~k sądowych i kronik ma
gla, horyzonty ma jednak ciasne, przybrzeżne, zwęrone do szczegó
łów, do mnóstwa szczegółów, z których społecznie niewiele wynika. 

Naturalizm Zapolskiej ma wiele powiązań z realizmem - i w dziele 
Zapolskiej można dzisiaj wyczytać także sporo treści syntetyzują
cych krytycznie epokę. Pomimo wszystko jednak ,o ile Gorki od ana
rchicznego buntarstwa mógł dojść do rewolucyjnego socjalizmu (tak 
jak mieszczański realizm krytyczny w pewnym sensie torował dro
gę .realizmowi socjalistycznemu), 'O tyle Zapolska zatrzymała się na 
pozycjach buntarstwa mieszczańskiego i podzieliła los szkoły natu
ralistyczmej, która okazała się boczną gałęzią wielkiego drzewa. 
I stąd Gorki patronuje dziś przodującej literaturze radzrieckiej, pod
czas gdy w Zapolskiej powstało do ~ońca coś z awanturnictwa 
«panny z dobrego domu», która zeszła na mieszczańskie «Złe drogi» 
i z głośną drwiną z pewnych przepisów i nawyków obyc:ziajowych 
i z pewnych warstw swej klasy chce w sobie zagłuszyć poczucie, 
że im w gruncie rzeczy podlega i że uważa je za niezmienne ... " 

Jan Alfred Szczepański, „Rodzina Dulskich - pomnik kottuństwa", 
„Trybuna Ludu" 1950, nr 77. 

1967 
TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE 

Reżyseria LIDIA ZAMKOW 
„Obejrzałem Moralność pani Dulskiej ( ... ) w rewizjonistycznej re

żyserii Lidii Zamkow - i jestem pod wrażeniem tego przedstawie
nia, które dla interpretacji arcykomedii Zapolskiej i dla dalszych 
jej losów scenicznych ma, sądzę, znaczenie nie małe ( ... ) Lidia Zam
kow doprowadziła nowe odczytanie komedii Zapolskiej do pełnej 
l«>nsekwencji i konfrontacji z współczesnym widzem. W jej ujęciu 

rodzina Dulskich to nie żadna tam kołtuneria z odrapanej kamie
niczki przy bocznej ulicy, ale honorna familia kamieniczników z uli
cy pryncypalnej. Na oko, pobieżnie patrzące lub niewprawne oko, 
to nawet sympatyczne osoby - wścibstwo i zapobiegliwość Dulskiej 
jest gospodarską skrzętnością - dopiero jak posłuchać co mówią 
i przyjrzeć się jak postępują te zacne osoby wyłazi szydło z worka: 
straszliwe społeczne i <Obyczajowe dmbnomieszczaństwo, tym gorsze, 
iż na wyższym szczeblu socjalnym i przykryte przyzwoitymi ma
nierami. W ten sposób sztuka Zapolskiej awansowała z komedii 
antykołtuńskiej na komedię antymieszczańską (.„) Moralność pani 
Dulskiej w interpretacji krakowskiego teatru zaostrza satyryczny 
wyraz sztuki właśnie pr•zez to, że nie kompromituje dulszczyzny 
powierzchownie, naskórkowo, lecz od strony jej społecznej amoral
ności („.) W żadnym z dotychczasowych przedstawień rodzina Dul
skich nie budziła tak wiele odrazy jak w omawianym przedstawie
niu ... " 

Jan Alfred Szczepański, „Pani Dulska pozytywna?" 
„Trybuna Ludu" 1967, nr 160. 

1987 
TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE 

Reżyseria MAREK OLIWA 

JOLANTA MROCZEK. Podejmując pracę sceniczną nad 
dramatem mieszczańskim, jakim jest „Moralność pani Dulskiej" kie
rówałeś się resentymentem czy może znalazłeś w nim klucz do pro
blemów współczesności? 
MAREK OLIW A. Każdy czas, każda epoka ma swojego Hamleta i ma 
swoją Dulską. Wzięcie na warsztat dramatu mieszczańskiego prowo
kuje pytanie: Czy jeszcze istnieje dzisiaj mieszczaństwo? Jako for
macja społeczno-kulturowa o spójnym i całościowym systemie norm 
moralnych i zasad obyczajowych - uległo zagładzie. Przetrwały 
tylko relikty: trochę oderwanych zasad, utrwalonych siłą przyzwy
czajenia czy inercji w mentalności społeczeństwa, garść gotowych 
wzorców zachowań, trochę ciężkich mebli i może specyficzny zaduch 
w paru krakowskich mieszkaniach. Reasumując: sfera stosun
ków społeczno-obyczajowych z Moralności pani Dulskiej nie znaj
duje bezpośredniego odbicia w dzisiejszym świecie. Przetrwało to 
co najistotniejsze - pewne ujęcie problemu ludzkiej egzystencji 
poprzez spojrzenie na człowieka, zastanowienie się do czego został 
sprowadrony, czy też do czego sam sprowadził swoje życiowe proble
my. Nie „:Syć" ale „Mieć" i to powoduje, że świat został zmechani-



zowany, ujęty w kanon spraw i problemów, które coraz bardziej 
wiążą się jedynie z istnieniem biologicznym homo sapiens. Jest to 
jeden z tych tematów Zapolskiej, który do dzisiaj nie tylko nie 
stracił swojej aktualności, ale wręcz przeciwnie, stał się jednym 
z najistotniejszych problemów naszej epoki. Człowiek sprowadzony 
został do poziomu rzeczy. 
J. M. „Ludzka egzystencja'', „człowiek - rzecz", - nie znalazłeś 
w pol~kiej literaturze, utworu mówiącego bardziej współcześnie 
o tych sprawach? 
M. O. Nie mamy wielu tekstów, które by tak wyraźnie ukazywały 
proces obumierania rodziny, jak Dulska. Uwikłanie człowieka w sfe
rze działań sensualnych (gwarantujących porządek i dostatek) za
węża mu perspektywę widzenia istoty człowieczeństwa. Tekst Za
polskiej pokazuje konsekwencje stereotypowego myślenia, a co· za 
tym idzie i działania. Konsekwencją tą jest zawężone i ograniczone 
widzenie celów i zadań człowieka. W tym wymiarze dzieło Zapol
~kiej może nabrać uniwersalnych treści poprzez poka'Zanie świata 
jako perpetuum mobile niszczącego jednostkę ludzką, jej oryginal
ność, wrażliwość, .miłość . Człowiek w klatce, drapieżne zwierzę, któ
re na agresję reaguje agresją, człowiek jako produkt chorych stosun
ków wewnątrzrodzinnych, który przenosi swoje doświadczenie na 
innych, na życie, traktując je jako kamuflaż i kompromis. Dlatego 
dla mnie Moralność pani Dulskiej nie jest o mieszczaństwie, bo ono 
już upadło, ale o rodzinie, o jej mechanizmach, które są kalką spo
łecznych mechanizmów. Dom Dulskich to jedna z mili<:mów komó
rek, w których toczy się takie samo, bezsensowne, puste życie. In
teresuje mnie pewien zamknięty układ, będący mechanizmem, ubez
własnowalniającym, fabryką stereotypów. 
J. M. Jak w takim razie w Twojej świadomości, a co za tym idzie 
w Twoim przedstawieniu będzie funkcjonowało pojęcie „dul
szczyzny". Czy jest ono tylko terminem historycznym czy też ma 
swoją kontynuację? 

M. O. Chcę wydobyć żywą treść tego pojęcia z odrzuceniem miesz
czańskich atrybutów. W życiu nadal spotykamy się z dwoistą mo
ralnością, jedną na użytek własny, drugą dla innych, sprzedawaną 
jako upiększony wizerunek. W tym układzie niewiele się zmieniło. 
Jesteśmy zawsze postawieni wobec luster i istniejemy jako: my, 
iakimi siebie widzimy 1·akimi widzą nas inni i jakimi chcemy żeby .. '. 
nas inni widzieli. Pozostajemy wciąż w kręgu problemu twarzy i toż-
samości czł·owieka. 

J. M. A zatem nie będzie to chyba komedia? 
M. O. Jeżeli tak, to na pewno gorzka. 
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