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Moralność pani Dulskiej ma ponad 11 O lat i się nie sta

rzeje . Sztuka grana wielokrotnie cieszy się niesłabnącą po

pularnością, a intryga bawi kolejne pokolenia widzów. No

wą inscenizacją komedii Zapolskiej Teatr im . Stefana 

Jaracza w Olsztynie rozpoczyna obchody podwójnego ju

bileuszu Teatru - 95 lat istnienia teatru w Olsztynie oraz 

75 lat działalności sceny polskiej w mieście. Tym samym 

nawiązujemy do pierwszego wystawienie polskiej sztuki w 

Olsztynie, czyli premiery Moralności pani Dulskiej w reży

serii Artura Młodnickiego w listopadzie 1945 roku . 

18 listopada 1945 roku o dwudziestej , pomalowana 

przez Makojnika [Wiesław Makojnik - scenograf, na 

plakatach podpisany jako dekorator - przyp. red.] kur

tyna z worków poszła w górę i na scenę weszła pani 

Dulska. Tak pierwsza w powojennym Olsztynie premiera 

doszła do skutku. 

Wypełniająca widownię do ostatniego miejsca pu

bliczność przyjęła Moralność pani Dulskiej entuzja

stycznie. W tytułowej roli wystąpiła Eugenia Śnieżko
Szafnaglowa, Dulskiego zagrał Edmund Karasiński, 

Hesię Maria Kościałkowska, Zbyszka - Artur Młodnicki. 

Sceniczne kostiumy były garderobą pożyczoną od osób 

prywatnych . Jedyną własność teatru stanowił szlafrok 

Dulskiej, na kupno którego złożyli się pracownicy. Re

żysera wywoływano trzy razy. 

Tadeusz Prusiń s ki „Jest teatr w Olsztynie '', Olsztyn 2005 . 

Kolejne inscenizacje Moralności pani Dulskiej 
wystawiono w olsztyńskim Jaraczu : 

20 września 1950 roku , w reżyserii lregy Babel , 

ze scenografią Józefa Zboromirskiego 

12 listopada 1961 roku , w reżyserii Bogdana Poręby, 

ze scenografią Danuty Pogorzelskiej 

13 marca 1982 roku, w reżyserii Jacka Wierzbickiego, 
ze scenografią Marii Janczewskiej-Bogackiej 
i Toma sza Bogackiego 

18 listopada 1995 roku, Dulska według Moralności pani 
Dulskiej, adaptacja i reżyseria Adam Hanuszkiewicz, 

ze scenografią Xymeny Zaniewskiej i Mariusza 
Chwedczuka . 

W tym spektaklu w roli Hesi występowała 

Alicja Kochańska, która w najnowszej inscenizacji 
gra Tadrachową . 



asystentka reżysera Milena Gauer 

inspicjentka Magdalena Kunikowska 

suflerka Anna Lipnicka 

realizacja świateł Jerzy Świtoń 

realizacja dźwięku Andrzej Matusewicz 

adaptacja, reżyseria 
• opracowanie muzyczne 

Wojciech Malajkat 
scenografia 
Wojciech Stefaniak 





Dulska reprezentuie mieszczaństwo , 
a raczej drobnomieszczaństwo . I owo jej usytuowanie sta

nowi ważną determinantę jej praktyki życiowej . [ „. ) In

nowacyjność Dulskiej wyraża się natomiast w jej logice, 

stwarzającej bezpośredni związek przyczynowy między 

porządkiem rzeczy (ich ilością i jakością) i porządkiem 

wartości, porządkiem moralnym i duchowym. [ „ .) 
„Cnota" oszczędności Dulskiej nadaje światu rzeczy szcze
gólną wartość . Pełnią one funkcję nie tyle użytkową czy es
tetyczną , bowiem Dulska wyposaża je w najważniejszą ce
chę nadającą im tym samym znaczenie w strukturze świata 
wyznawanych wartości : trwałość . [ „. ) Pieniądz nie tylko 
należy szanować, należy go także pomnażać. Dlatego, że
by nie płacić za bilet, Dulska każe Hesi skulić się w tram
waju, dlatego bierze w nawias proceder „kokocicy'', bo jej 
wywindowany czynsz pozwala uregulować podatki . [„. ) 
Mieszczańską cnotę oszczędności Dulska wynaturza , prze
kształcając ją w irracjonalne ciułactwo, w drapieżność 
w wyrywaniu pieniędzy i w łupienie swych ofiar . [ „ .) 
„Pieniądz ma tą właściwość - notuje Simmel [G . Simmel 
„Filozofia Pieniądza", Warszawa 2012) - że zdobywa 
się go przez umiejętność operowania innymi rzeczami . 
Dulska znakomicie potwierdza ową umiejętność , gdy tar
guje się z pozbawioną statusu osoby Hanką, szukając ekwi
walentu pieniężnego , przecież nie za jej poniżenie i „krzyw
dę". Wie bowiem, że musi oddalić groźbę mezaliansu , 
który kompromitowałby pożądaną przez nią pozycję 
w świecie . Tym bardziej , że o ile romans syna bądź męża 
ze służącą był aprobowany, mieścił się w ramach zacho
wań uwzględnianych przez mieszczański kodeks moralny, 
o tyle mezalians bądź znacząca nierówność posagów nie 
była sankcjonowana i akceptowana przez środowisko . Ów 
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mieszczański 

kodeks moralny 
w jakimś sensie wy
jaśnia lekceważenie i sarkazm, z jakimi 
Dulska odnosi się do motywacji ~mobójstwa przez Lokator
kę, kwitując je swojskością doświadczeń: „to swoja rzecz" . 
Wrażliwość Dulskiej na „oko zewnętrzne " , paniczny lęk 
przed skandalem , wynika nie tyle z dbałości o nienagan
ność obrazu Ja, wysyłanego w świat społeczny . Nie on 
stanowi cel . Jest niezbędnym środkiem służącym do osią
gnięcia innego celu - powiększania zysków: w czasie te
raźniejszym z kamienicy, bo inaczej „lokatorzy się wy
prowadzą " , w czasie przyszłym, bo dobre imię rodziny 
zmaterializuje się w satysfakcjonującym małżeńskim han
dlu synem i córkami . „Kokocica " jest dobrze zamaskowa
na, Lokatorka zaś naraziła jej interesy: wydała jej rodzi
nę na publiczny śmiech i plotki . Zarzuty wobec niej 
możliwe są pod warunkiem reifikacji osoby . Akt jej de
speracji - samobójstwo - zostaje przez Dulską uznany za 
źle odegraną „ komedię"[ „. ) 



Mężczyźni w małżeńskim handlu 
Ekonomia domowa Dulskiej sprowadza zarówno rze-

czy, zebrany kapitał, jak i domowników do funk
cji dóbr, które należą tylko do niej. Wy

dawałoby się, że modelem dla owej 
ekonomii jest rynek, wraz z obie
giem towarów. Jednakże praktyka 
Dulskiej świadczy raczej o ekonomii, 
która myśli o towarze w sposób po
toczny, a zatem substancjalny . We
dle Dulskiej wartość towaru nie za
leży od jego konkurencyjności, od 
ilości pożądliwych spojrzeń nabyw
ców, tylko od subiektywnej wyceny 

·· wartości pracy włożonej w jego pro
dukcję. I włożona praca powinna być 
zrekompensowana. Dlatego też po
winien powrócić do niej zainwesto
wany w Zbyszka kapitał, „wszystkie 
koszta jakie wyniosło [jego] wycho
wanie i wykształcenie" . [ ... ] 
Podczas jednak, gdy Zbyszko ma świa
domość poniżającego go handlu, de
gradującego dlań utowarowienia, to Dul

ska uwolniona od podobnych doznań, 
przeświadczona, że jak rzeczy, tak i ludzie 

zyskują na wartości, gdy trzeba za nie za
płacić, dba, aby wynik transakcji był dla niej 

korzystny. [ ... ] 
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Kołtuństwo Zbyszka 
Zbyszko występuje w dramacie 
w roli demaskatora moralno
ści „mamci". Z ironią i sarka
zmem wnika w jej mentalność, 
w jej pokrętne samousprawie
dliwienia . Można powiedzieć, 
że odsłania jej maskaradę, mi
styfikację wewnętrzną, „garde
robę duszy" , jakby chciał Irzykow
ski, ujawniając prawdziwe pobudki 
jej działań . To on atakuje i rozbraja jej 
„ekonomię umysłową" [ ... ] . Obnaża ów 
stan gnuśności umysłowej, który bezwiednie sama 
określiła słowami: „ja tam nie mam czasu myśleć" . Gdy 
Dulska, odwołując się do promującego ją macierzyńskie
go poświęcenia, próbuje skruszyć syna, wykazać mu nie
wdzięczność i naganność postępowania, narażającego 
dom na plotki : „Zbyszko, na tom cię mlekiem swym karmi
ła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po ka
wiarniach i spelunkach włóczył?", otrzymuje ripostę: „Było 
mnie chować mączką Nestla - podobno doskonała" . Mat
czyny „dom" pogardliwie nazywa „zakładem", „cmenta
rzem" dla „szerokiej, swobodnej myśli". Juliasiewiczowej 
wyjaśnia etiologię swego kołtuństwa . 

„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 wy
plenić nie zdoła . Coś, taki nowy, taki inny walczy z tym 

.L/" ID~ ~f'µ 
vz,;~~ 

podstawowym - szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że 
u~„- , to do czasu, że ten kołtun rodzinny weź
~L/~- mie mnie za łeb, że przyjdzie czas, 

____________ 0_--att'TL----,r----=/U=r--.ar/r ~ 
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gdy jo bę~ot:::.d":-tr~~ 
odbierał czynsze, będę no„. 
no Dulskim, pro-Dulskim, ober
Dulskim, że będę miał srebr
ne wesele i porządny nagro
bek, z dala od samobójców. 
I nie będę zielony, ale nala
ny tłuszczem i nalany teoriami, 
i będę mówił dużo o Bogu." 
Gdy Juliasiewiczowa kontestuje je
go fatalizm, mówiąc, że: „z kołtuń
stwa można się wyswobodzić", Zbysz
ko odpowiada: „Nieprawda. Tobie się 

zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po 
wierzchu . Ale ty jesteś tylko zrobiona na mahoń - jak two
je secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest pięt
no „. pani radczyni „. piętno". 
Ów „wykład" należy do fazy stłumionej rewolty Zbysz
ka, która, choć powierzchowna, spazmatyczna, pozba
wiona głębszego zakorzenienia w projekcie egzystencjal
nym, pozwala mu jednak dostrzegać własne uwikłanie w 
kołtuńską mentalność, spojrzeć na siebie oczyma innego, 
tego z młodopolskiej tawerny, cygana, artysty. Stygmaty
zujące „piętno" dostrzega Zbyszko z perspektywy tych, 
którzy uosabiają dla niego wolny świat myśli i obyczaju, 
świat wartości duchowych. „Piętno" zrazem jest przez nie
go doświadczane wraz z samopoznaniem i rozpoznaniem 
własnego „cienia" . 
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Dulszczenie czy 
pob~iowisko 
męzczyzn? 
Zdulszczenie syna i ojca ma takie 
samo źródło i podobny finał . 
Poddani prawom ekonomii Zbysz
ko i Felicjan pozostają na pobo
jowisku swoich marzeń. Pierwszy 
pożegnał się z nieokreślonymi, co 
prawda, wyraźnie, ale istotnymi 
tęsknotami, których personifikacją 
jest jego „prawdziwa dusza", 

„lepsza warstwa", zaczyn buntów i źró-

dło samowiedzy . Drugi wyrzucił wspomnienia, doświad
czenie idealnej, miłosnej komunikacji . Obaj, ze względu 
na splot okoliczności, wyparli i stłumili strzępy swego we
wnętrznego życia, zablokowali dostęp do wartości du
chowych, do ich metafizycznego wymiaru . [„.] 

Jeszcze o tożsamościach 
płciowych 
W narracji Zapolskiej nie jest obojętny fakt, że Dulska re
prezentuje płeć żeńską. Wszystkie atrybucje Dulskiej, stra
tegie jej działania są korygowane i zarazem karykaturo
wane ze względu na jej płeć kształtowaną przez sieć 
socjoekonomicznych i kulturowych determinant. Twardy 
reżym domowej ekonomii ma swoje uzasadnienie: jako 
kobieta okupująca przestrzeń domową, zablokowana w 
możliwościach zarabiania pieniędzy, a podzielająca 
symptomatyczny dla jej czasów kult pieniądza, może al
bo ciułać z pensji niskiego rangą urzędnika, albo łupić 



swej kamienicy . Hipo
kryzja, kołtuństwo , dulszczyzna są 
także nacechowane genderowo . 
Mężczyźni bowiem nie są w tym 
samym co kobiety stopniu pochwy
ceni w sidła norm obyczajowych, 
kulturowych nakazów i zakazów . 
Nadal obowiązuje pod tym wzglę
dem asymetria . Uwewnętrznione 
przez Dulską superego patriarchal
nej kultury, wspieranej przez moral
ność mieszczańską , skonfrontowane 
z gospodarką pieniężną, wyzwala
jącą nienasycone pożądanie dóbr 
bądź ich pieniężnych ekwiwalentów, 
musi dawać efekt w postaci hipokry
zji . Musi uaktywniać maskowanie eko
nomicznych pobudek, ziemskich celów, 
pobudkami z wyższych rejonów warto
ści . Bowiem maska szlachetności i świą
tobliwości znakomicie służy osiągnięciu 
„wyniesienia ": spotkania z boskim pie
niądzem . [„ .] Tradycyjnie w naszej kul

turze nie mężczyźni , ale udomowione ko
biety, także te z drobnomieszczaństwa, miały 

dbać o transmisję cnót religijnych . [„ .] W pol
skiej XIX-wiecznej powieści terytorium domowe 

należało do „ matki Polki" . Jej niekwestionowaną 
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pozycję legitymizowały jej atry
buty. Postać Dulskiej załamuje ową 
ciągłość . Uosabiać może jedynie 
figurę zdewastowanego mitu/ste
reotypu/fantazmatu polskiej kultury : 
figurę „ matki Polki" wypatroszoną 
z tradycyjnych cnót. Nowe zaś, które 
wykreowała gospodarka pieniężna , pre
zentuje w karykaturze Dulska . 
[„. ] Drobnomieszczaństwo potrzebuje kobiet wi-~ 
talnych , energicznych , aktywnych i zwycięskich~ '-.\~ 1 

w walce o byt. I produkuje Dulskie . Jako uczest-~ ,' l\' 
niczka tej walki Dulska anektuje dla swoich'- ~. \ ~ 
działań cząstkę przestrzeni publicznej, dotychcza~ \ 
zarezerwowanej dla mężczyzn . Zarządza nie tylkor I ~ ~ 
domem i domownikam i, ale także jako właściciel-~! ~ 
ka nieruchomości sprawuje kontrolę nad lokatorami~ l ~ 
kamienicy . Jej władza nad pienię-dzmi wychodzi~ I'-. 
poza budżet domowy. [„. ] Rola fizycznego i me-~ s 

taforycznego „inwalidztwa" , niegdyśl j 
przynależna kobietom, zostaje~" 

sce~ow~na na mę~czy~n.' Co~ ~ 
w1ęce1 , teraz męzczyzn1 ob-

• sadzają role kobiet : jak( 
tych, które cechuje psy
ch iczna i intelektualna 
niedojrzałość. Dlatego 
Dulska spełnia wobec Felicjana 
wychowawczo-opiekuńczą misję , 
jak wobec istot, które są niezdol
ne do samodzielnego życia . 

~~ 
~/CP 



Dlatego też ów 11 niedojda " Dulski 
jest traktowany jak dz iecko . 

11
Ju

lias iewiczowa : Mam wzg l ąd na 
dziec i. / Dulska : Hesia , Mela -
proszę wyj ść! Felic jan, i ty zbie raj 
s i ę także .. . " [ ... ] 

Krystyna Kłosińs ka , 

;.-- Tajemnica 11 zakładu Dulskich , 
~ „ Teksty Drug ie" 2015 , nr 2 

Krystyna Kłosińska 
prof. dr hab., Instytut Nauk 

o Literaturze Polskiej UŚ . 
Autorka książek , finalistka 

nagrody „Nike" 2000, 

finalistka nagrody 

im . Jana Długosza 201 O. 

Wykłada na Gender Studies 

IBL PAN 
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TEATR IM. STEFANA JARACZA 
W OLSZTYNIE 

ul. 1 Maja 4; 10-118 Olsztyn 
Centrala : +48 89 527 59 59; 

+48 89 527 59 58 
Kasa : tel . +48 89 527 39 15 ; 
fax +48 89 521 87 05 
kasa@teatr . olsztyn . pl 
Godziny otwarcia ka sy 
Iw budynku Teatru} : 
poniedziałek - nieczynne 
wtorek - piątek 11 :00-19 :00 
sabota - niedziela 16:00-19:00 
oraz na godzinę przed spektaklem 
www.teatr.olsztyn .pl 

Lucjan Nadolski , specjalista ds . ppoż . 

Mariusz Nadolski , specja lista ds . bhp 

DZ IAŁ ADMINISTRACYJNO
-GOSPODARCZY 

Renata Dargiewicz 
p.o. kierownik administracyjny 

Teresa Chełchowska 
brygadzistka pracowników 
gospodarczych 
Pracownicy gospodarczy 
Alicja Cieślak 
Marianno Golec 
Ewa Jastrzębska 
Marzena Pabisiak 
Beata Wasilonek 

Leszek Zakrzewski , konserwator 
Grażyna Kucka , portier informator 
Ryszard Skupień , portier informator 
Filip Ziajka, kierowca 

zaopatrzeniowiec 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
Karolina Biedrzycka 

p.o. kierownik BOW 
Lidia Okuszko 

specjalista ds . organizacji widzów 
Jacek Antuszewicz 

specjalista ds . organizacji widzów 
Dorota Łapińska 

spec jalista ds . organizac ji widzów 
Ewa Kuberska, bi leter 
Piotr Żukowski , strażak 

BIURO SPRZEDAŻY BI LETÓW 
Justyna Joni, p.o. kierownik BSB 
Izabela Hrynkiewicz 

spec jalista ds. sprzedaży 
Magdalena Karpacz-Jurkiewicz 

specjalista ds . sprzedaży 
Michał Wajzer, specjalista 

ds . sprzedaży 
Maria Roman, kasjer biletowy 
Dominika Mirowska, kasjer biletowy 
Barbara Tomkowicz, kasjer biletowy 
Małgorzata Zdrojewska 

kasjer biletowy 

BIURO PROMOCJI I EDUKACJI 
Maciej Lewandowski , p.o. kierownik 
BPiE , rzecznik prasowy 
Iwona Gorke, specja lista ds . 

impresariatu 

Barbara Święcicka 
edukotorka tea tra lna 



DZIAŁ TECHNICZNY 
Maciej Liszewski 

kierownik techniczny 

Jerzy ~witań 
kierownik pracowni elektrycznej 

Elektrycy teatralni 

Janusz Pacewicz 
Adam Pawełka 
Jakub Ostropolski 
Roman Bartyś 
Marek Kwadrans 
kierownik pracowni akustycznej 

Akustycy 

Błażej Szymański 
Andrzej Matusewicz 
Adam Licki 
Andrzej Roman 
kierownik montażystów dekoracji 

Montażyści dekoracji 

Kamil Borucki 
Bogusław Brudniak 
Marek Cieślak 
Tomasz Krawczyk 
Mariusz Marko 
Mateusz Witulski 

Tomasz Wilczewski , mistrz ślusarz
-szewc 

Jacek Złotkowski , ślusarz 
Mirosław Więckowski 

kierownik pracowni rekwizytorskiej 

Dariusz Sląz , rekwizytor 

Małgorzata Hoppe, 
specjalista magazynier 

Beata Akinis-Sowińska , mistrz 

pracowni malarsko-modelatorskiej 

Tomasz Sowiński 
malarz-modelator 

Krzysztof Lewandowski 
mistrz stolarz 

Jacek Betlejewski, stolarz 

Elena Lewandowska, tapicer 

Władysława Popowiecka, mistrz 

pracowni krawieckiej damskiej 

Anna Wieczorek , krawcowa 

Sviatlana Yatsevich 
mistrz pracowni krawieckiej męskiej 

Beata Tomaszewska, krawcowa 

Elżbieta Żuk, praczka, farbiarka 

Anetta Laskowska, charakteryzatorka 

Bożena Tylicka, mistrz 

pracowni fryzjerskiej 

Danuta Łoszewska 
kierownik garderobianych 

Alicja Malinowska, garderobiana 

Marta Kicowska, garderobiana 

Aleksandra Wajzer, specjalista 

ds . obsługi sekretariatu Policealnego 

Studium Aktorskiego 

im . Aleksandra Sewruka 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 

Bożena Strzelec-Sobotka 
główny księgowy 

Elżbieta Fabisiak, specjalista ds . płac 
Elżbieta Piwko, księgowa 
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DZIAŁ ARTYSTYCZNY 
Ewa Jarzębowska 

kierowniczka literacka 

Marzena Bergmann, aktorka 

Agnieszka Castellanos-Pawlak 
aktorka 

Joanna Fertacz, aktorka 

Milena Gauer, aktorka 

kierowniczka Policealnego 

Studium Aktorskiego 

Agnieszka Giza, aktorka 

Katarzyna Kropidłowska , aktorka 

Aleksandra Kolan, aktorko 

Alicja Kochańska , aktorka 

Marta Markowicz, aktorka 

Ewa Pałuska-Szozda , aktorka 

Alicja Parczewska, aktorka 

Barbara Prokopowicz, aktorka 

Małgorzata Rydzyńska , aktorko 

Wiesława Szymańska-Niemaszek 
aktorko 
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Irena Telesz-Burczyk, aktorko 

Jarosław Borodziuk, aktor 

Marian Czarkowski , aktor 

Dawid Dziarkowski , aktor 

Grzegorz Gromek, aktor 

Radosław Hebal, aktor 

Cezary llczyna, aktor 
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gniazdem 
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