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O Dulskiej 

Dulska, jak każdy typ syntetyczny, taki, jak na przykład Świętoszek 
czy Don Juan ma w sobie dwie prawdy - pozytywną i negatywną. My, 

chętnie postrzegamy ją jednostronnie jako straszną kołtunkę. Niesłusznie. 

Przecież gdyby istniał tylko negatywny schemat, nikt by tego z takim 

powodzeniem nie wystawiał przez tyle lat i w tylu krajach. ,Aktorki boją 

się stanąć po stronie Dulskiej, żeby broń Boże ktoś nie pomyślał, że ona 

sama jest Dulską. A w końcu trzeba by spojrzeć na jej racje z 

perspektywy epoki, nie tylko tej sprzed stu lat. 

Otóż w wielu dobrych, szlachetnych domach, w których i ja się 

chowałem, gdy chłopak osiągnął wiek gimnazjalny wymieniano 

czterdziestoletnią służącą na „szesnastkę". To nie był żaden cynizm, ale 

celowe działanie. Jeżeli potraktować tę sytuację bez uprzedzeń i obłudy, 

to proszę mi powiedzieć, gdzie młody chłopak w wieku Zbyszka mógł 

przed ślubem zacząć być mężczyzną? Z koleżanką z klasy - wykluczane! 
I 

Z cnotliwą ' narzeczaną - w żadnym wypadku! One musiały swoje 

dziewic~o donieść do ołtarza małżeńskiego. Powstawał - o zgroza -
dom publiczny, albo po prostu służąc~ .. I matki rozstrzygnęły. ffjibrały 

mniejsze zło ... i zdrowsze. To była norma obyczajowa przyjęta przez 

ogół szlachetnych domów. N*ogo to nie gorszyło, tylko nie wolno było o 
tym mówić. 

Zmowa milczenia obowiązywała wszystkich. Dokładnie tak postępuje 

Dulska. Powie ktoś - zakłamanie. Bo czyż nie można z tym - jak nauczał 

ksiądz proboszcz - poczekać do ślubu? Ba, łatwo mówić księdzu 

proboszczowi. No, można było jeszcze rozwiązać problem przy pomocy 

jakiejś fertycznej ciotki, ale tu zazwyczaj wyłaniał się kłopot z wujkiem. 

Jakby więc na sprawę nie patrzeć, Hanka była rozwiązaniem najlepszym. 

<;zy zatem można tak generalnie potępiać Dulską i ... nasze matki? Z 

tamtej epoki? 
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Serdecznie dziękujemy Wydziałowi Kultury i Sztuki 
Urzędu Gminy Warszawa - Centrum 

za pomoc w przygotowaniu „Dulskiej" 

Bilety rezerwujemy telefonicznie całodobowo 
pod numerami telefonów: 49 35 51, 49 35 52 

Kasa, telefon: 49 35 53 czynna codziennie oprócz poniedziałków 
w godzinach 11.ÓO - 19.00, w niedziele w godzinach 17.00 - 19.00 
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