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MOLIER W SPÓDNICY 

(-) Kimże była ta Gabriela Korwin - Piotrowska, 
Śnieżko, Błocka, Zapolska, Janowska, a do tego 
żeby nie było z.a mało , jeszcze Józef Maskoff? 
Był to talent olbrzymi, który kaprysił, bo był 
kobiecy, wpadał w ekstrawagancje, bo należał do 
aktorki. Tkwiło jednak coś renesansowego w tej 
kobiecie, zdolnej niesłychanie i niesłychanie 
pobudliwej, wojowniczej i przenikliwie mądrej, 
kiedy szło o innych, 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 nie
omal obojętne. I dlatego właśnie pod koniec życia, 
jednego z najpracowitszych na obszarze literatury, 
złożyła jej wizytę nędza w starym, obłąkanie kolo
rowym chałacie mamy Dulskiej.(-) Zdaje mi się, 
że Zapolska przez pomyłkę wybrała sobie niewłaś
ciwą płeć. Zdarzało jej się czasem, że zapominała o 
wielkiej prawdzie, że pierwsze westchnienie miłości 
jest ostatnim westchnieniem rozumu. Czasem 
umiała rozczulić się nawet sentymentalnie, rzadko 
to się jednak zdarzało tej białogłowie z brzytwą w 
ręce . Z tym bowiem narzędziem powinno się ją 
malować, jak kiedyś malowano wielkie damy z 
wachlarzem w ręce. Ta wielka pani, w literaturze 
ambicją podrywana jak biczem, ambicją nieuko
joną, pracowała niezmordowanie. A wszystkiego 
było Jej za mało : felietony, krytyki teatralne, no
wele, powieści, dramaty, komedie, farsy, jedno
aktówki, monologi i nawet wiersze, chociaż bardzo 
kiepskie zawiązywała rymom ogony, co sprawie
dliwie przyznawała sama. 

(-)Wciąż gotowało się w tym wulkanie.I stąd 
właśnie pochodzi ta - czasem fatalna i dziwaczna 
nierówność jej utworów. Arcydzieło w swoim ro
dzaju Moralność pant Dulskiej i zaraz potem bła
hostka 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 
ostry jak stal, rozżarzał się, 
skoro szło o kobietę.Bo ten 
Molier w spódnicy był jednak 
kobietą. A kobiecości nie potra
f iły w niej zgnębić: ani ostrość 
spojrzenia, ani drapieżny zmysł 
satyryczny, ani taka znajomość 
życia, że więcej o nim ścisłych 
wiadomości miała w małym 
palcu niż dziesięciu pisarzy, 
którym natura dała spodnie dla 
uczczenia ich wielkiej inteli
gencji. Solidarność kobieca 
kazała jej wziąć patent na 
obrońcę kobiety: sponiewie
ranej, uciśnionej, zbałamuconej, 
i na wszelkie możliwe sposoby 
wówczas wyzyskiwanej. Przeto 
po prostu z niepohamowaną 
pasją prała po pysku wszelkie 
męskie łajdactwo, sutenerstwo 
i miłosne męskie szalbierstwa. 
Gdyby z dorobku Zapolskiej 
wyłuskać brylanty, to po odrzu
ceniu plew sensacji i krwawych 
strzępów pozostałoby kilka 
utworów kapitalnych, pośród 
których jeden jest dziełem na
czelnym, inne zaś szlachetną 
i wysokiej miary filipiką przeciw 
bezbronnemu cierpiętnictwu 
ówczesnej kobiety. Żadna z 
owych czasów rozkrzyczana 
sufrażystka nie broniła tak 
wolności duszy kobiecej, jak ta 
wielka kobieta. Cała jej działal
ność wydawała się jakby burzy
cielska i rewolucyjna. 

Wytłukła szyby w dusznym i 
zapowietrzonym mieszkaniu. 
Wniosła coś ożywczego w 
kompromisowość i lękliwość 
literacką.(-) Szkoda wielka 
niestety, że Zapolska rzadko 
kiedy wychodziła poza krąg 
poglądu, że życie jest marną 
fabryką produkującą jedynie 
hańbę i łotrostwa. Nie wiedziała 
jeszcze o twórczej, radosnej 
potędze życia. W tropieniu 
jednak dróg i ścieżynek, którymi 
przemykają rozmaite ohydy, 
doszła do mistrzowskiej 
wprawy. Przez etapy : 
zniecierpliwienia - oburzenia -
pasji - wstrętu i kaznodziejskiej 
klątwy, dotarła wreszcie do 
dojrzałej i najgłębszej satyry, 
wojującej z kołtuństwem śmie
chem, najdotkliwszym, jaki się 
kiedykolwiek w polskim teatrze 
rozlegał. Rodowód tego śmie
chu jest tragiczny. Wielcy bada
cze serca dawno doszli już do 
odkrycia prawdy, że czasem 
człowiek smutny śmieje się 
tylko dlatego, aby nie płakać. 
Świetnością tego dojrzałego 
spojrzenia jest właśnie głośna w 
całej Europie 
Moralność pani Dulskiej. 

Kornel Makuszyński. 
Kartki z kalendarza 1939 r., 



O AKTORCE 

Byta utalentowaną aktorką czy 
nie ? Pod tym względem sądy 
są krańcowo odmienne. Gdy 
np. Ludwik Szczepański uważał 
ją za ·polską Duse·. jak ją na
zwał w którymś z wynurzeń pu
blicznych.Starzy aktorzy, jak 
Rapacki, Frenkiel i inni, aktor
skie jej zamiłowanie uważali za 
fałszywy apetyt. Solski w pry
watnych rozmowach podzielał 
ich zdanie. Jej występ w Lepie 
Richepina, którym chciała sobie 
otworzyć wejście na pierwszą 
polską scenę, najzupełniej jej 
się nie udał. Głównie z powodu 
tego niepowodzenia młodsze 
pokolenia aktorów i teatro
manów zaczęły ją uważać za 
pozbawioną talentu aktorskiego. 
Żyjąc wrażeniami własnymi 
muszę powiedzieć, że jest 
przesadą wersja o "polskiej 
Duse· i jeszcze większą omyłką 
wyobrażenie o jej beztalenciu 
Widziałem ją w Łotrzycy Kazi
mierza Zalewskiego i w Tamtym 
jako petentkę, matkę uwięzio
nego w Cytadeli syna. 
W Łotrzycy raczej zawiodła. 
Inna natomiast sprawa z ową 
Matką w Tamtym rola maleńka, 
a jednak do dziś dnia widzę 
Zapolską i słyszę 

ją. Rola głęboko bolesna i 
bardzo wiele odtwórczyń 
podkreślało tę bolesność . 
Zapolska starała się podkre
ślić, jak ta matka staruszka 
wysila się, by bólu nie 
okazać, by nie okazać go 
wrogom swego narodu, 
carskim żandarmom. Grała 
delikatnie i naturalnie, 
I u d z k o . Dała dobrą 
postać. Może zresztą dlatego, 
że grała w sztuce przez siebie 
napisanej. Osobiście mam 
przekonanie, że tkwił w niej 
materiał nie tyle na aktorkę, 
ile na reżysera. Nie z samego 
domysłu to wnoszę. Byłem 
świadkiem, jak umiała nawet 
Modrzejewską zainteresować 
swoimi informacjami, właś
nie reżyserskimi.( ... ) Czy bez 
tej pasji aktorskiej, bez do
mniemanego talentu refy
serskiego, czy wreszcie bez 
tej uwertury, jaką w jej karie
rze były lata spędzone na 
scenie, umiałaby potem tak 
po mistrzowsku władać sce
nicznością swoich komedii, 
mieć takie s c e n i c zn e 
widzenie człowieka? 

[w:J Adam Grzymała Siedlecki, 
'Świat aktorski moich czasów· 
W-wa 1957 
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O. Afisz Moralności pani Dul.3kie; Zapolskiej, Kraków 1906 

O PRAPREMIERZE DULSKIEJ 

Mija właśnie 90 lat od chwili 
pierwszej scenicznej prezentacji 
Dulskiej. Prapremierowe 
wystawienie sztuki odbyło się 
12 grudnia 1906 roku w Teatrze 
Miejskim w Krakowie. Napisanej 
z wielkim trudem sztuce, 
pragnęła Zapolska zapewnić 
przychylność, tak teatralnej 
publiczności jak i - krytyki. 
Chciała sztukę wystawić 
jednocześnie w Krakowie, 
Lwowie i w Warszwie, aby nie 
dopuścić do "zagryzienia" 
utworu. Tymczasem Solski, 
ówczesny dyrektor Teatru 
Miejskiego w Krakowie wystawił 
Dulską , bez porozumienia z 
autorką w tygodniu przedświą
tecznym ( a więc najgorszym dla 
teatru). Nastrój tamtych dni 
pełnych obaw i niepokoju a także 
zaskoczenia - po premierze 
entuzjastycznym przyjęciem 
sztuki doskonale dokumentują 
listy Zapolskiej. 

1) 
e 



Z listów 
Gabrieli Zapolskiej 
do męża 
Stanisława Janowskiego 

Lwów, 14.11. 1906rok 

( ... )Dziś w ciężkich 
boleściach ukończyłam 
Dulską, Co jest ? 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 
Francuzem i taką silną, 
życiową rzecz napisała, to 
uzyskałabym majątek i 
sławę olbrzymią . U nas -
spastwią się nade mną. a 
zarobię parę centów.(„.) 

Lwów, 12. 12.1906 rok 

Wyobraź. sobie. że Solski 
gra Dulską w tę sobotę bez 
mego pozwolenia, bo ja 
wyraźnie żądałam p o 
ś w i ę t a c h i razem 
jednego dnia Lwów
Kraków-Warszawa, aby 
nie mieli czasu mi sztuki 
zagryźć. I w czas naj
gorszy, w tydzień świą
teczny, on gra nie pytając, 
że mi sztukę gubi. 

Z listu do Wilhelma 
Feldmana 

Lwów, 1212.1906rok 

Drogi Panie! 
Pan pisuje recenzję w 
"Naprzodzie". Czy tak? 
A więc do Pana wyciągam 
schorowane ręce i proszę 
weź Pan w opiekę moją 
Dulską. Pan zna mury, które 
umieją stawiać, i kłody rzu
cane pod nogi. („.) Pisałam 
Dulską ostatkami sił, aby 
móc zarobić sobie na wyjazd 
do Włoch. Każdy chce choć 
przedłużyć swe istnienie, gdy 
się nie może ratować zupeł
nie. Jeżeli więc położą w Kra
kowie, to przepadnie na War
szawę i Lwów, a to moja je
dyna deska ratunku, bo nie 
mam me, me „ .. „ 1ec • • 11 ( ) N' h 
choć będzie poparta przez 
prasę. Idź Pan po egzem
plarz. PrzeczytaJ . Napisz coś 
o niej przed przedstawie
niem. To rzecz bardzo na rękę 
"Naprzodowi". Chciałam w 
tej tragifarsie kołtuńskiej dać 
obraz podłości burżuazyjnej. 
Gdy ta dziewczynka na końcu 
woła "mnie się zdaje, że tu 
kogoś zamordowali" - to jest 
to właśnie. Zamordowali du
szę ludzką. Zwróć Pan na to 
uwagę. Pan to odczuje. Pan 
to zrozumie. 



Z listu do Stanisława 
Janowskiego 

Lwów, 16, 12. 1906rok 

Dziś w nocy telegram nad
chodził za telegramem. Już 
w dzień miałam listy.kartki, 
że sztuka fenomenalna, że 
rozkupiono bilety na dwa 
spektakle u Grigara, że coś 
będzie bajecznego. Zawsze 
się bałam. Znasz mnie. 
Tymczasem Solski po 
drugim akcie telegrafował: 
"Powodzenie zapewnione 
publiczność rozentuzja
zmowana oklaski huragan 
ogólne zdanie artyści grają 
wybornie. Wdzięczny Solski. · 
Następnie nadeszła depesza 
od Prokesha. • Sztuka zna
komita powodzenie trwale 
zapewnione winszuję 
Prokesh." Następnie od 
Feldmanów : "Sztuka arcy
świetna entuzjazm powo
dzenie trwałe pewne win
szujemy Feldmanowie". 
Dalej Konczyński:"Hołd i 
zachwyt wyrazy ogólne 
winszuję!" Zdaje się dosyć. 
Grają dziś, wtorek, czwartek. 
Następnie w święta. Ucie
szyłam się trochę, bo mnie 
bardzo smutno, że mi tak 
ciężko dyszeć i że ja tak 
kaszlę . 

Do Kornela 
Makuszyńskiego 

Lwów, 22. 12. 1906 rok. 

Jako referenta spraw tea
tralnych polecam Ci, i proszę, 
właśnie Dulską, która odnio
sła tryumf w Krakowie.(„.) 
Zechciej powybierać, co naj
lepsze piszą dzienniki krako
wskie (zwłaszcza "Naprzód", 
"Nowiny·: "Nowa Reforma· i 
daj wiadomość. Teatr rządowy 
warszawski telegrafował do 
mnie, aby mu zaraz sztukę 
"powierzyć". Od soboty jes
tem zasypana gratulacyjnymi 
telegramami i listami. Dwa 
razy wyprzedano teatr, zanosi 
sie na trzeci. Tak mi pisali. I 
to w tydzień „ . świąteczny. 

Do Stanisława Janowskiego 

Lwów, 13,01. 1907rok 

Z Warszawy nadszedł "Kurier 
Warszawski" z cudną, ogro
mną recenzją. 

Pisał Dobrowolski. Nazywa 
Dulską a r cy d z i e ł e m 
i pisze, że to jest najlepsza 

rzecz jaką napisałam. 

[w:] Gabriela Zapolska ·usty• 
tom li. zebrała Stefania Linowska, 
redakcja Marta Fik, 
Edward Krasiński, 
W-wa 1970 rok. 



Zapolska stworzyła w Moralności pani Dulskiej 
niezwykle wyrazisty i sugestywny portret 
pewnego typu psychicznego, tak silny, że 
określenia Pani Dulska, Dulszczyzna stały się 
okresleniami obiegowymi, przysłowiowymi. 
Funkcjonują, niezależnie od przemian 
społecznych, nie poszły w zapomnienie wraz z 
upływem czasu i nadal - straszą!!! Dlatego 
może warto przypomnieć niektóre definicje i 
określenia z dulszczyzną związane. 

Dulszczyzna 
kołtuńska, mieszczańska hipokryzja, obłuda, 
faryzeuszostwo, ciasnota horyzontów i wysokie 
mniemanie o własnych walorach moralnych i 
obywatelskich. 

za: Wł. Kopaliński ·słownik mtt6w i tradycji kultury· 

Kołtun 

zasklepiony w świecie swoich interesów i 
nieczuły na sprawy publiczne, a ponadto 
charakteryzuje go tępy łeb. Myśl jego chodzi 
torami nawyków. Nie zmienia się, jak nie 
zmieniają się przyzwyczajenia żab, komarów 
czy karaluchów. Na nowość reaguje 
zgorszeniem( ... ) Jego zachowanie wynika 
raczej z głupoty niż z wygodnictwa, jego 
pilnowanie własnych interesów raczej z 
egocentryzmu niż z egoizmu. A zreszta 
przyznać należy za Majakowskim, że: 

Kołtun-
bywa r6iny 

wszelkich maści 
I odcieni, 

Moina 
temu dać nagrodę, 

kto by 
wszystkie je wymienił. 

ZJJ:W. Majakowski, Harpagon, tłumA Sandauer, 
w. ·Wybór satyr·. W-wa 1955 

Zbyszko 
Mam dosyć kołtunerii w domu i w „. samym 
sobie 

Juliasiewiczowa 
Dlaczego jesteś „. kołtunem? 

Zbyszko 
Bom się urodził po kołtuńsku, aniele! Bo w łonie 
matki już nim byłem - bo żebym skórę zdarł z 
siebie, mam tam pod spodem, w duszy, całą 
warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie 
zdoła. Coś, taki nowy, taki inny walczy z tym 
podstawowym - szarpie się, ciska. Ale ja wiem, 
że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie 
mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę 
Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę„. no„. 
Dulskim, pra-Dulskim, że będę rodził Dulskich, 
całe legiony Dulskich - będę miał srebrne 
wesele i porządny nagrobek, z dala od 
samobójców. I nie będę zielony, ale nalany 
tłuszczem i nalany teoriami, i będę mówił dużo 
o Bogu .. 

Jullasiewiczowa 
Z kołtuństwa można się wyswobodzić. 

Zbyszko 
Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś 
wyzwolona, bo masz trochę politury po 
wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na mahoń 
- jak twoje secesyjne meble i twoje malowane 
włosy. To jest piętno„. pani radczyni„. piętno„. 

akt I, scena 12, Moralność pani Dulskiej 



(„.) 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 
dzi ęki temu powstala - Dulska. Bo nie sądzę, aby 
pań Dulskich było więcej niż gdzie indziej. Ileż 
Dulskich ma dotąd francuska prowincja, ileż ich 
oglądaliśmy na łamach niemieckiego 
"Simplicissimusa· *,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 grano 
ją 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 XV". Jest więc typem, jest wyrazem epoki 
i jest zarazem -wieczna. Czegóż więcej potrzeba, 
aby wejść do Panteonu? Pani Dulska ma i tę 
właściwość, że się jej słucha za każdym razem na 
świeżo, zawsze się w niej dosłucha czegoś nowego. 

[w:J Tadeusz Żeleński-Boy, "Okno na życie. Ludzie I bydlątka 
wratenle teatralne~ W-wa 1966 

* Stmp/lclsslmus - niemiecki tygodnik satyryczny, 
założony w Monachium w 1896 roku. 

W programie wykorzystano zdjęcia z książki: 
Gabriela Zapolska ·usty·, tom li, W-wa1970 
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Prawdziwe nazwisko Korwin-Piotrowska primo voto 
Śnieżko-Błocka . secundo voto Janowska. używała też 
pseudonimów Józef Maskoff. Walery Tomicki, Marya. 
W 1882 roku debiutując w teatrze przyjęła pseudonim 

Gabriela Zapolska 

Maria Gabriela Stefania Korwin-Piotrowska (ur. 30 Ili 
1857 w Podhajcach pod Łuckiem, zm. 21 Xll 1921 we 
Lwowie) urodzona w zamożnej rodzinie ziemiańsk i ej, 
wydana nieszczęśliwie za mąż, zerwała w 1881 z mężem 
i rodziną. Bez środków do życia , została 

współpracowniczką "Gazety Krakowskiej". a od 1882 
aktorką . Niepowodzenia skłoniły ją do wyjazdu w 1889 
do Paryża, gdzie miała nadzieję zrobić karierę 
artystyczną. Grała tam jedynie małe role w teatrzykach 
bulwarowych, a od 1892 w Theatre Libre Antoine'a. Po 
powrocie do kraju występowała nie bez pewnych 
sukcesów w Warszawie w teatrzykach ogródkowych, w 
zespołach objazdowych. w teatrze krakowskim pod 
dyrekcją Pawlikowskiego i w teatrze lwowskim. Z 
powodu zatargów z dyrektorami teatrów musiała 
zrezygnować ze sceny, która była pasją jej życia. 
Twórczość literacką rozpoczęła nowelami. Jej pierwsze 
utwory wywołały oburzenie konserwatywnej krytyki i 
stały się przedmiotem ostrych polemik. Uważana za 
naśladowczynię Zoli, Zapolska traktowała naturalizm jako 
kierunek, ktory ukazując "nagą prawdę życia" we 
wszystkich jego najbardziej drażliwych przejawach, służy 
przede wszystkim celom spolecznym ( powieści 
Menażeria ludzka, Zaszumi las, Sezonowa miłość, Córka 
Tuśki, O czym się nie mówi, O czym się nawet myśleć 
nie chce. Kobieta bez skazy); W twórczości dramatycznej 
ulegała początkowo wpływom melodramatu 
umoralniającego (Kaśka Kariatyda, Małka Szwarcenkoplj. 
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, 
Moralność pani Dulskiej, Ich czworo, Panna 
Maliczewska, Skiz). 

wg. przewodnika · Literatura Polska". W-wa 1965 
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A. Fredro 
Zemsta 

A. Mickiewicz 
Pan Tadeusz 

P. de Marivaux 
Spór 

H.Ch. Andersen 
Królowa Śniegu 

M.Maeterlinck 
Niebieski ptak 

w przygotowaniu: 

A. Fredro 
Gwałtu, co się dzieje 
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z Poznania za pomoc w wydaniu afiszy do sztuk: 
"Spór" wg P.de Marivaux I "Niebieski ptak" M. Maeterlincka. 
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