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GABRIELA ZAPOLSKA 

Pisząc w 1906 roku "Moralność pani Dulskiej", Gabriela 
Zapolska, której właściwe nazwisko brzmiało Maria Gabrie
la Stefania Janowska, miała już za sobą dwadzieścia pięć 
lat zawodowej działalności teatralnej i literackiej. Dorobek 
twórczy pisarki liczył ponad 400 pozycji, w tym: 28 utworów 
dramatycznych. 16 powieści , 6 tomów nowel i opowiadań, 
a nadto felietony, reportaże, kroniki, artykuły i recenzje. 

Urodzona 30 marca 1857 r. w Podhajcach. w rodzinie 
zamożnych ziemian wołyńskich, wydana nieszczęśliwie za 
mąż, zerwała w 1881 r. z mężem i rodziną. Bez środków do 
życia, została współpracowniczką "Gazety Krakowskiej", 
a od 1882 aktorką. Występowała w Krakowie, w gali
cY.Jskich zespołach wędrownych, we Lwowie i Poznaniu. 
Niepowodzenia aktorskie skłoniły ją do wY.Jazdu w 1889 
roku do Paryża. Lata pobytu we Francji stały się cennym 
okresem edukacji artystycznej Zapolskiej. Dla jej aktorstwa 
i dramatopisarstwa ogromne znaczenie miało zetknięcie się 
w Paryżu z nowatorskimi kręgami teatralnymi. Po powrocie 

do kraj u występowała nie bez pewnych sukcesów w teatrzy
kach ogródkowych w Warszawie, w teatrze krakowskim 
i lwowskim. Z powodu zatargów z dyrektorami teatrów 
musiała zrezygnować ze sceny, która była pasją jej życia. 
W 1900 roku została felietonistką i recenzentką teatralną, 
a w 1901 r. wyszła powtórnie za mąż za artystę malarza 
Stanisława Janowskiego. W 1904 roku przeniosła się na 
stałe do Lwowa, gdzie zmarła w 1921 roku. 

Debiutowała jako nowelistka, autorka opowiadania 
"Małaszka" ( 1883), powieści "Kagka Kariatyda" 
(późniejsza adaptacja) i znakomitego cyklu o zwierzętach -
ludziach pt. "Menażeria ludzka" ( 1893). będącego 

najcelniejszą - przed tragifarsami o kołtuństwie -
demaskacją moralności i obyczajowości świata miesz
czańskiego. Później następowały społeczno-obyczajowe 

powieści "Sezonowa miłogć" (1904), "Córka T~ki" (1907), 
"O czym się nie mówi" ( 1909) i "O czym się nawet mygleć 
nie chce" (1914). 

W latach 1883 - 87 naf>isała również siedem utworów 
scenicznych, humoreski, farsy i przeróbki utworów powieś
ciowych. Sukcesy zaczęła odnosić dopiero jako autorka 
sztuk popularnych, przeznaczonych dla teatrzyków 
ogródkowych: "Małka Szwarcenkopf" (1897) i "Jojne 
Firułkes" (1898). a także pisanych później, po prze
niesieniu się do Galicji, sztuk patriotycznych, "Tamten" 
(1898) i "Sybir'' (1899). Zdolność obserwacji, wyczulenie na 
wady i śmieszności ludzkie, drapieżne demaskatorstwo 
właściwe talentowi Zapolskiej sprawiły natomiast, iż jej 
wybitnym osiągnięciem stały się satyryczne komedie 
obyczajowe, demaskujące obłudę moralną mieszczaństwa: 
"Żabusia" (1897), "Moralnogć pani Dulskiej" (1906), "Ich 
czworo" (1907) "Panna Mallczewska" (1910) oraz komedia 
salonowa "Skiz" (1909). Celna satyra, interesujące 

obserwacje, świetne rzemiosło artystyczne: zręczność 
i zwartość kompozycji, dokładnie przemyślana konstrukcja 
psychologiczna postaci, opanowanie środków teatralnego 
wyrazu dla ich charakterystyki, sprawiły, że wszystkie te 
sztuki, a zwłaszcza "Moralność pani Dulskiej", weszły do 
żelaznego repertuaru teatru i zajęły istotne miejsce w dzie
j ach polskiej komedii obyczajowej. "Moralność" osiągnęła 
też sukces na scenach zagranicznych, tłumaczona na 19 
języków, a jej dotarcie do Włoch, Argentyny i Chin 
unaoczniło raz jeszcze wY.Jątkowy w dziejach polskiego 
dramatu zasięg popularności tej sztuki. 



Robert Wdaniec (Zbyszko Dulski) i Halina Pasekova (Pani Dulska) 

CZESKA PANI DULSKA 

Już w pierwszych miesiącach 1907 roku zaczęli zwracać 
się do autorki tłumacze z prośbą o zgodę na przekład; 
sztuką zainteresowaly się teatry zagraniczne. 

Najwcześniej dokonany został przekład najęzyk rosyjski, 
wiosną 1907 r. zawarł też z Zapolską umowę praski teatr 
Vinohradske divadlo. Pomimo, że czeski przekład był goto
wy. do wystawienia komedii nie doszło. Przeszkodził temu 
protest jednego z radnych w praskiej komisji repertuarowej. 
który zarzucał iż "Moralność" jest niemoralna. 
Nową falę zainteresowania się "Moralnością pani Dul

skiej" na terenie monarchii austro-węgierskiej wzbudziły 
przedstawienia teatru lwowskiego w Wiedniu w maju 1910 
roku. Pod wrażeniem sukcesów utworu Zapolskiej, zachwy
tów krytyki wiedeńskiej zdecydował się teraz teatr N aro dni 
divadlo w Pradze wprowadzić sztukę do swego repertuaru. 
Przekładu dokonał w parę dni entuzjasta literatury polskiej 
Jaromir Doleżał. W dniu 18•czerwca odbyła się premiera 
czeska "Morfilky pani Dulske" z Marią Hubnerową w roli 
tytułowej. Wybitna czeska aktorka stworzyła kreację znako
mitą. Powodzenie przeszło oczekiwania: ton recenzji był 
entuzjastyczny z wyjątkiem pisma czeskich agrariuszy 
''Venkov". 

Za przykładem sceny praskiej poszły wkrótce inne teatry 
czeskie; grywana tak przez sceny stałe, jak i zespoły 
amatorskie, "tragifarsa kołtuńska" zdobyła w Czechosło
wacji, zwłaszcza po pierwszej wojnie światowej. ogromną 
popularność. 

Aktor Jerzy Leszczyński wspominaj eszcze jedno ciekawe 
zdarzenie: "Nie wszyscy zapewne wiedzą, że jednym z pierw
szych, którzy kładli fundamenty pod gmach sojuszu polsko
czechosłowackiego, był sobie skromny polski aktorzyna. 
Tym aktorem - dyplomatą byłem ja. Rzecz miała się tak: 
dyrektor Arnold Szyfman postanowił zaprosić znakomitą 
czeską aktorkę, H ubnerową, aby wystąpiła w roli Dulskiej. 
którą grała już w Pradze. "Moralność pani Dulskiej" szła 
akurat z wielkim powodzeniem w Teatrze Polskim w m<ljej 
reżyserii i ze mną w roli Zbyszka. Rolę tę grałem w prapre
mierze na krakowskiej scenie w 1907 roku. 

Mieliśmy wszyscy tremę, jak sobie poradzimy z Hubne
rową. Ona po czesku, my po polsku. Prób z gościem było 
tylko kilka, musieliśmy zmieniać "sytuacje", by dostosować 
się do czeskiej aktorki, no i osłuchać się z językiem. W czasie 
tych prób bezustannie łamałem sobie głowę, jakiego by tu 



miłego figla spłatać Hiibnerowej? Koledzy, znający me 
żartobliwe usposobienie, namawiali mnie do tego usilnie. 
Wreszcie wpadłem na pomysł, aby na scenie przemówić do 
niej parę słów po czesku jako jej syn - Zbyszek. Począłem 
wertować czeski egzemplarz, aby nauczyć się choćby jednego 
zdania w bratnim języku. Rozpacz! Ani be, ani me. Wreszcie 
znalazłem: kiedy w pierwszym akcie stary Dulski, zwędziwszy 
zza pieca cygaro, obdarowany przez połowicę paroma 
"szóstkami" na kawę, wychodzi z domu, Dulska, wściekła, 
mówi: "Zwariować można z tym człowiekiem!". Zbyszek odpo
wiada: 'Tak go mama wychowała." Zdanie to po czesku brzmi: 
'Tak ho mama vychovala." Figiel był gotowy. 

Wreszcie pamiętny spektakl. Toalety i brylanty pań, fraki 
panów. ich śnieżne gorsy. ordery zamieniały tego wieczoru 
teatr nasz w jakiś wspaniały przybytek dyplomatyczny. 
Szyfman w swej dyrektorskiej loży siedział rozpromieniony, 
dumny i szczęśliwy, częściej niż zazwyczaj ruszając nerwo
wo ramieniem. Kurtyna idzie w górę. Po chwili Hiibnerowa 
wpadła na scenę i w szalonym tempie poczęła dyrygować 
całą rodzinką. Spektakl mimo różnych trudności szedł 
gładko. Wreszcie wchodzi Zbyszek. Dulska z miłością 

i rozpaczą wpatruje się w synalka. Na chwilę ukazuje się 
Felicjan, macha na wszystko ręką i ucieka do kawiarni. 
Teraz„. teraz będzie bal! Dulska, wściekła, zgrzyta protezą 
i wyrzuca z siebie przez gardło (oczywiście po czesku): 
"Zwariować można z tym człowiekiem!". na co zarepli
kowałem z całym spokojem: 'Tak ho mama vychovala." Parę 
sekund ciszy ... potem ryk, wrzask, śmiech szaleńczy opano
wał całą widownię, zagrzmiały brawa, jakich już nigdy 
w ciągu mej kariery nie otrzymałem. 

Hiibnerowa na chwilę osłupiała, jak gdyby nie dowierzała 
swym uszom, łzy zaszkliły się w jej oczach, gwałtownym 
ruchem przytuliła łeb mój do swych piersi i poczęła zdysza
nym od wzruszenia głosem mamrotać coś po czesku. Z tego 
potoku słów wyłowiłem tylko: "Ach, Jeźiśku, Jeźiśku!" Cało
wała gębę moją na wszystkie strony. Po tym epizodzie 
przedstawienie szło już z werwą i humorem. W antrakcie 
Szyfman wpadł do mojej garderoby roześmiany, uradowany 
sukcesem, i rzucił mi tylko: "Psiakrew! ty zawsze coś 
wymyślisz." 

W programie wykorzystano fragmenty posłowia Jadwigi Czachow
skiej do trzeciego wydania książkowego "Moralności pani Dul
skiej" (Łódź 1974) oraz fragmenty książki Jerzego Leszczyńskiego 
"Z pamiętnika aktora" (Warszawa 1958). 

Lidia Chrzanówna (Juliasiewiczowa z Dulskich) 
i Robert Wdaniec (Zbyszko Dulski) 

Lidia Chrzanówna (Juliasiewiczowa). Barbara Szotek (Hesia), 
Beata Dytko (Mela). Halina Pasekova (Pani Dulska) i Piotr 
Augustyniak (Pan Dulski) 



"Tym razem w "Moralności" autorka ustawiła swoje zwierciadło 
obserwacyjne pod ostrym kątem. Znienawidzone przez nią 
"kołtuństwo" , które zawsze, ilekroć razy nadarzyła się sposobność, 
lubiła kopnąć mimochodem, tym razem na plan pierwszy 
wysunęła, dała mu szeroką przestrzeń całej sztuki, dała mu 
mówić, czynić, objawiać się we wszelki możliwy sposób, uczyniła 
z niego oś sztuki I - zemściła się. 

Z każdej sytuacji, z każdego słowa, z każdej niemal figury tryska 
wyraźnie ta nienasycona satysfakcja, że nareszcie jej pióro 
ośmiesza to, czego nienawidzi jej dusza i przed czym się wzdryga. 
Komedia napisana z temperamentem ogromnym. Sceny za scena
mi drgają prawdą życiową. Nielitościwy sarkazm autorki skalpuje 
biednych kołtunów, jak Indianie skalpowali niegdyś białych. 
Czerwone skalpy wiszą w jej rękach - ale jakże śmieszne . 
Bogate kopalnie brudu mieszczaństwa współczesnego mają już 
wykute szyby i korytarze - tylko iść I patrzeć." 

"MYŚL POLSKA" 1907 

+ 
"Zapolska zwróciła się w stronę naturalizmu. Tym samym stwarza 
w dramaturgii polskiej epokę, którą wypełnia świetnie własną 
twórczością. "Moralność pani Dulskiej", jako tej twórczości 
najdoskonalszy wyraz, powinno się postawić obok arcydzieł 
Fredry. Jak tamte - zapisuje ona nową, a nie zamkniętą jeszcze 
kartę w historii polskiego teatru; jak tamte - stwarza u nas wzór 
i szkołę dla dramaturgów - naturalistów; jak tamte - daje postać 
tak pełną życia, że potrafiła ona zejść ze sceny i wrócić pomiędzy 
nas jako upostaciowany abstrakt tego, co od tej pory określa się 
w potocznej mowie dulszczyzną. Obok Jowialskiego, Milczka, 
Rejenta - staje pani Dulska nie mniej plastyczna, pomimo że jej 
nie stroi barwny ubiór temporis acti, ale bardzo pospolite dessous 
kołtuńskiej wegetacji. 
I właśnie dzięki tej międzynarodowej atmosferze pospolitości 
(pomimo zaznaczonych cech lokalnych) - pani Dulska należy do 
tych niewielu figur polskiego teatru, które wywędrowały za granicę 
i tam, z obcych scen, zdumionym oczom cudzoziemców świadczą, 
że posiadamy jeden z najznakomitszych dramatów mieszczań
skich, jakle wydała epoka naturalizmu." 

"ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY" 1920 

" 

"Przypadek sprawił, iż nie widziałem nigdy dotąd na scenie wspa
niałej sztuki Gabrieli Zapolskiej . O Pani Dulskiej słyszałem to 
i owo, czytałem ją kiedyś pobieżnie I miałem dość niejasne pojęcie 
o tym arcydziele komediowym. Rzadko kiedy entuzjazmuję się 
scenicznymi utworami rodzimego pochodzenia, ale przyznać teraz 
muszę, iż jestem tą komedią zachwycony. Zapolska podnosi 
pożółkłe firanki parterowego mieszkania i pokazuje groźne , 
upiorne wnętrze. Nie tylko działa na nas świetnie odczutą 
atmosferą, lecz przedstawia z logiką, z niezwykłą wnikliwością 
psychologiczną i wysoce artystycznym umiarem środków konflik
ty I moralność tego zoologicznego podgatunku pasożytów społecz
nych. Groźna, władcza samica, smutny wyłysiały samiec, młody 
szczeniak i małe sparszywiałe potomstwo śmieszy nas 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 sama jak wczoraj, a z mieszkań od frontu czy oficyn, 
z pięciopokojowych lokali naszych kamienic i dziś bije swąd 
dulskiej moralności i wąskim paseRlkiem przenika do atmosfery, 
którą oddycha miasto. Nie waham się w pewnej kategorii 
porównać pracę Zapolskiej z dziełami Beaumarchais czy z dzieła
mi Moliera. 

ANI'ONI SŁONIMSKI 

Halina Pa sekova (Pani Dulska) 

~ 



"Sztuka Zapolskiej jest bezsprzecznie najlepszym podręcznikiem 
psychologii pospolitego "kołtuństwa", jaki się dotąd ukazał, 

najlepszym zarazem jej utworem scenicznym. Wszystko, co 
Zapolska zdobyła przez lata, jest w tej sztuce; postacie takie są 
t;ywe, że po zejściu ze sceny mogłyby wejść do pierwszej lepszej 
czynszowej kamienicy, skąd wyszły; doskonały dialog, bijące 
tętno, a prawdy na scenie - doprawdy może aż za wiele." 

KORNELMAKUSZ\'ŃSKI 

+ 
"Znów oglądałem tę nieśmiertelną Panią Dulską. Zawsze z przy
jemnością. Można by zaryzykować jedno twierdzenie. Mianowicie, 
że Pani Dulska dopełnia Moliera. Brakuje jej w jego dziele. Bo 
zważmy jedno. Mimo że miliony ton papieru zaczerniono kobietą, 
na scenie kobieta raczej wymigiwała się satyrze. Może dlatego, że 
komedie pisywali mężczyźni, którzy zawsze zachowali w sercu 
jakiś kącik rycerskości, pobłażliwości dla kobiet. 
Aby rozprawić się z babą oko w oko, trzeba było drugiej kobiety. 
Otóż kobiety nie pisywały na scenę. Fenomen ten - wielkiej pisarki 
scenicznej - urzeczywistnił się jakimś cudem w naszym kraju. 
I dzięki temu powstała Dulska. Bo nie sądzę, aby pań Dulskich 
było więcej u nas niż gdzie indziej. Ileż Dulskich ma dotąd 
francuska prowincja, ileż Ich oglądamy na łamach niemieckiego 
"Slmpliclsslmusa" w tych samych przydeptanych pantoflach, 
w białym kaftaniku, z mysim ogonkiem na głowie. 
Komedia Zapolskiej ma jeszcze przed sobą przyszłość. Od czasu 
jak powstała, urosła; urasta ciągle. Nabiera nowych znaczeń. 
Kiedy ją grano jako sztukę współczesną, Dulska była typem. Dziś 
jest czymś więcej, jest całą epoką. Można mówić epoka pani 
Dulskiej, jak się mówi epoka Louis XIV, Louis X.V. Jest typem, jest 
wyrazem epoki !jest zarazem - wieczna. Czegóż więcej trzeba, aby 
wejść do Panteonu?" 

TADEUSZ BOY - ŻELEŃSKI 

r POTRÓJNY JUBILEUSZ HALINY PASEKOWEJ 
Pani Halina od początku swej działalności w Scenie Polskiej notuje sobie 
wszystkie premiery, w których brała udział, role, jakie zagrała i ilość 
odegranych spektakli. W tym roku obchodziła 50-lecie urodzin i przy tej 
okazji stwierdziła, że jeszcze dwie cyfry w jej aktorskim życiorysie są 
okrągłe: rola pani Dulskiej (o której zresztą marzyła) jest bowiem jej 140. 
rolą, a bieżący sezon teatralny jest 30. sezonem jej działalności aktorskiej 
w Scenie Polskiej. Ciekawostkąjest również fakt, że w poprzedniej realizacji 
"Moralności pani Dulskiej" w 1968 roku pani Halina, jeszcze jako Halina 
Branna, wcieliła się w postać Hanki. 

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z teatrem? 

Jeszcujako dziecko chciałam zostać baletnicq, bo bardzo lubiłam tańczyć. 
Ponieważ jednak dużo recytowałam i brałam udział w szkolnych przedsta
wieniach, zainteresował się mnq pan Franek Michalik. który prowadził 
studium teatralne dla c~tnej młodzieży. Wprowadzał nas w tajniki 
aktorstwa, uczył recytować i to mnie, stałq bywalczynię konkursów, 
zafascynowało. Tym większe było moje zdziwienie, gdy zaproponował mi 
pójście na studia aktorskie. Troc~ się wahałam, rodzice nie byli tym nazbyt 
zachwyceni., ale w końcu zadecydowałf akt. że mogłam studiować w Polsce. 
1Uż przed maturq Scena Polska zaproponowała mi rolę w "Królowej 
przedmieścia" i tak uczqc się, jeździłam z teatrem w teren. Dzięki temu 
pamiętamjeszcu wszystkie stacje, które kiedyś SP odwiedzała. Po maturze 
na studia do Polski wyruszyła czwórka studentów: Janka Buławianka 
i Karol Suszka do Warszawy, a śp. Władek Uberda ija do Krakowa, który 
jest moim miastem rodzinnym. 



Po studiach wróciła Pani do Sceny Polskiej. Jaki repertuar Pani 
preferowała i które role wspomina Pani najmilej? 

Od poczqtku bardzo się cieszyłam, gdy mnie obsadzano w komediach, 
zwłaszcza muzycznych, gdzie mogłam śpiewać i tańczyć. Marzyłam też 
o ładnej roli dramatycznej, ale nigdy nie umiałam się o niq upomnieć, 
zawsze czekałam, co mi przypadnie. Byłam niezbyt przebojowa, a mimo to 
mogę powiedzieć, że miałam szczęście, bo udało mi się zagrać wiele 
różnorodnych ról 

W tym wielkie role dramatyczne, jak choćby Ibsenowską "Norę", 
tragiczne heroiny hiszpańskie w "Cydzie", "Marianie Pinedzie", "Krwa
wych godach". Czy lubiła Pani te postacie? 

Wszystkie role mile wspominam i nie chcę żadnej wyróżniać, bo każda, na 
swój sposób pokochałam. Bardzo lubiłam role "medyczne" - Lekarki 
w "Transplantacji" Danka i Siostry Małgorzaty w "Niecierpliwym sercu" 
Patricka. 

A ja może dla kontrastu przypomnę role komediowe, w których 
bardzo zaakceptowała Panią publiczność: role kobiet zalatanych, 
zaniedbanych, pyskatych, jak choćby Klara w "Domu na niebiosach", 
sprzątaczka Lily Piper w "Kto sprzątnął trupa?" czy wreszcie Marta 
w komedii "A co ze mną, kochanie?" 

Role Klary i Marty były o tyle trudne, że przede mnq grały je dla szerokiej 
widowni Jiiina Bohdalova i Bozidara Turzonovovó.. W moim wypadku 
chodziło o to, żeby stworzyć własna, postać. Bardzo broniłam się przed tym, 
by nie zobaczyć ról moich poprzedniczek i przez to czegoś nie "podkraść". 
Poza tym ten rodząj ról w małych odstępach czasowych pociąga za sobq 
niebezpieczeństwo popadnięcia w stereotyp. Bałam si.ę, że powtórzę pewne 
chwyty komediowe i gagi. 

Poza występami na scenie znajduje Pani jeszcze czas na występy 
w radio, recytacje, uczestniczy Pani jako jurorka w konkursach recy
tacji. W środowisku ma Pani opinię rzetelnej aktorki i dobrej matki. 
Jak Pani godzi wszystkie te funkcje? 

Zaraz po przyjściu do &eny Polskiej starałam si.ę być użyteczna, zawsze 
do dyspozycji. Potem przyszła pora na małżeństwo i macierzyństwo, 
i powoli ubywało mi czasu, a przybywało obowiązków. Ale zawsze 
twierdzę, że jak mus, to mus, czas musi si.ę znaleić i na dom, i na pracę. 
Często znąjomi pytąjq. kiedy uczę się tekstów. Staram się jak 
najintensywniej pracować na próbach, ale nieraz bywa tak. że jedno, ręka, 
mieszam obiad, w drugiej trzymam tekst i mq.ż żarttye, że chyba nawet nie 
wiem, co mu podąję. 

A Pani marzenia, życzenia, plany? 

W tym sezonie również nasz Teatr obchodzi jubileusz 50-lecia, 
w następnym sezonie świętować będziemy 45-lecie &eny Polskiej. 
W związku z tym chciałabym życzyć jej wielu następnych owocnych lat. 
rzesz wiernych-widzów i sal wypełnionych po brzegi, a sama chciałabym 
jeszcze świ.ętować swoja, dwusetna, rolę na deskach &eny Polskiej. 
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- kvalitni pocftacove sestavy PC 386,486,Pentium 
- navrh, instalaci a kompletni servis poc.siti NOVELL 

- jednotlive pocitacove komponenty HDD,FDD,procesory 

- siroky sortiment tiskaren: - Hewlett Packart 

- MINOLTA 

- Epson 

- Star 

- Oki 

- notebooky Note Star 
- kompletni software: 

- operacni systemy - textove a tabulkove procesory 

- nadstavby OS - profesionalni graficke programy 

- kompletni skoleni ke vsem softwaroyYm produktóm 

Najdete nas v nove otevrenem sidle na adrese: 

Grendel a.s. 
Ostravska 393 

737 01 ćesky Tesin 
tel. 069/6371501 fax 069/6371602 

Autorizovany prodejce firmy NOVELL Ltd. 
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