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ZAPOLSKA 
pzsarka teatralna 

lapolska ukończyło co najmniej 36 dramatów, libretto operowe i sce
nariusz filmowy. Dwudziestu dwóch dramatów, libretto i scenariusza 
nigdy nie wydrukowano (.„) Zapolska znano jest ogółowi jako autorko 
kilku dobrych komedii. Nawet wielu uczonych nie wie, że znaczna część 
jej ~padku dramatopisarskiego to świadectwo grafomanii, czasem tok 
zawstydzającej jak wierszowana tragedia o Samuelu Zborowskim. Dla 
historii teatru polskiego drugiej polowy XIX wieku istotnych jest ok. 
dwodz.ieścio jej dramatów. Ich wartości „literackie" są bardzo skromne. 
Dziełem sztuki słowo nie jest nawet „Moralność pani Dulskiej". Znacze
nie tych dramatów polega na czymś innym. Najlepiej zrozumie je czy
telnik, który choćby przelotnie zetknął się z dziejami teatru polskiego 
jako instytucji świata. Od przeszło stu lat rozporządza świetnymi 'aktora
mi, jeszcze lepszymi dramatami i od przeszło stu lat próżno usiłuje 
stworzyć wzorowy teatr. Jedną z głównych przyczyn tego co najmniej 
dziwacznego rozwoju była bariera odległości, zakazów, uprzedzeń, która 
wyrosło pomiędzy dramatopisarzami, a aktorami w okresie najbardziej 
twórczym dla naszego teatru, a więc około połowy w. XIX. Emigranci 
nie mogli procować z teatrem, a jakkolwiek wyglądały stosunki Fredry 
z aktorami, człowiekiem teatru nie był. Tymczasem w drugiej połowie 
XIX wieku teatr jako instytucja stał się potrzebniejszy niż kiedykolwiek. 
Cywilizacja europejska już się niezmiernie skomplikowała, a jeszcze nie 
rozporządzała wynalazkami, które w w. XX niepostrzeżenie, ale naj
skuteczniej zaczęły kształtować opinię społeczeństwa , Zrozumiał tę sy
tuację Norwid, który tok gorliwie namawiał u nas do organizowania 
„wyobraźni narodowej''. W normalnym stanie rzeczy służy ku temu naj
lepiej dobrze prowadzony Teatr - pisał do Rządu Narodowego w 1863. 
Był bodajże jedynym intelektualistą polskim, który wpadł w pasję na 
wiadomość o bojkocie teatru warszawskiego przez patriotów. 

Niestety nasz narodowy bojkot teatru nie skończył się właściwie na 
powstaniu styczniowym. Długo uważano go w Polsce za rozrywkę, i to 
nie najbardziej godziwą, chociaż „dobrze ·prowadzony teatr" byłby nam 
jeszcze potrzebniejszy niż komukolwiek w Europie. 

Zapolska była pierwszym od długiego czasu dromatopi·sarzem, który 
naprawdę wiedział, co się w Polsce dzieje. Zawdzięczała to właśnie 
karierze teatralnej. Decydując się na pr:acę zawodową postanowiło zo
stać slownq aktorką i musiała ponosić ·if"astępstwa swych ambicj,i. Mu
siała termi·nować tale, jak terminowała wc)wczas większość naszych alcto
rów. Wobec braku szkolnictwa teatralne~o przygotowanie do zawodu 
aktorskiego polegało wtedy na występowa•niu w teatrach „prowincj,)
nalnych", I to . nie tylko stałych, ale TÓWnież wędrownych. Zapolska 
podjęła taką wędrówkę, wyjątkowo długą i pouczającą. Dość powie
dzieć, że lista miejscowości, które no pewno odwiedziła w latach 1882-
-1897, objęłaby ponad pięćdziesiąt miast i miasteczek. Nie.. podróżo
wała jako tutystka. Warszawę i .Lwów poznała „od przodu i od tyłu". 
Najpierw jako dziedziczko magnackiej fortuny, która otwarła przed nią 
solony, później osoba wykolejona, której nie oszczędzono żadnego ·upc.
korzenia. Była to twarda szkoła; Zapolska przebyła ją wbrew własnej 
woli, ale nie powinna jej było żałować („.). · · 

Jedna tylko „labusia" powstała z obserwacji wyłqcznie warszawskich. 
W pozostałych Zapolska dobierała tworzywo z dwóch, 'niekiedy nawet 
z trzech zaborów. Początkowo nie najlepiej radziła .sobie ze swymi trój
zaborowymi doświadczeniami, kojarząc je zupełnie przypadkowo. Pow
stały z tego sytuacje śmieszne, jak np. w „Kaśce Kariatydzie" strajk 
tkaczy pod Lwowem. Później, już w obu dramatach „żydowslcłch", ma
nipulowała nimi wcale umiejętnie. A na- tym w .cale nie koniec pożytków 
wynikających z długiej szkoły teatralnej. 

Zapolska była również pierwszym od długiego czasu dramatopisarzem·. 
polskim, który przedostał się do wewnątr;z: nieprzeniknionego świata 
teatru. Występując ·na wszystkich-... stałych scenach polskich, poznała 
przede wszystkim jego rzeczywiste możliwości i potrzeby. Uzbrojona w 
takie doświadczenia, nie pisała ks·iążek, ale scena.riusze, które aktorzy 
wyrywali jej nieraz spod ręk1 („.). Nieraz bywała współreżyserem własne
go dramatu. W „Malce Szwarcenkopf", wydrukowaną później, a w1ę: 
autorską wersję niektórych scen ustaliła z aktorami dopiero na próbie. 
Do takiej bliskiej i tak wszechstronnej współpracy z teatrem polskim 
doszedł prze({ nią jedynie - toutes proportions gardees - Wojciech Bo
gusławski. Dawno nie spotykany poprzednio w naszym teatrze zasób 
wiedzy o życiu ·i rozpiętości doświadczenia teatralnego byłby zresztą 
ciekawostką, gdyby nie użytek, jaki z niego zrobiła Zapolska. Jako do
stawca aktualnie rozchwytywanego przez teatr repertuaru miała bądź co 
bądź poprzedników, którzy przetrwali próbę czasu. 

Zapolska była naturą wyjątkowo niezharmonizowaną, skłóconą, pel11ą 
sprzecznośd, toteż jej biograf. może przytoczyć tyle dowodów jej bezin
teresowności, ile znajdzie również na potwierdzenie jej oczywistej spe
kulacji na nastrojach widowni. Jest to · jednak prawdo, która nie zmie
nia faktu, że atmosferę naszego życia teatralnego po roku 1865 dopiero 
Zapolska doprowadzi/a do stanu wrzenia. Otóż z historii teatru wiado
mo, że trWałą materię teatralną uzyskuje się dopiero w gorączce sporu, 
a najszlachetniejsze kruszce - nawet powyżej tej temperatury. 

W stan t,okiego żarliwego uniesienia, który zaczyna się powyżej po.
ziarnu przeciętnego dobrego . teatru, wprawił ówczesną widownię Wy
spiań~ki. Zapolska osiągnęła to drugie, o . .laurach Wyspiańskiego ma
rzyła nadaremnie, 'nie zdając sobie sprawy z ubóstwa swej kultury in
telektualnej, z jednostronności swego talentu, z niefrasobliwości, która 
w gruncie rzeczy cechowała jej stosunek do sztuki; Szczegółową ocenę 
jej osiągnięć można by jednak uzasadnić tylko w monografii. Trzeba 
by ją poprzedzić rzetelnym opisem ówczesnego z'ycia i ówC:zesnego 
teatru, zwłaszcza tego, który cokolwiek lekkomyślnie nazywa się „natu
ralistycznym". 

Przedruk z: (3. Zapolska, DRAMATY 
Wrocław, 1960, tom I. 
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Gabriela Zapolska, Portret Stanisława Janowskiego 1903 

JAK POWSTAŁA 
"MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" 

Fragmenty lis~w Gabrieli Zapolskiej do męża Stanisława 
Janowskiego. ~ 

Lwów, 30.X.1906, wtorek 

KOCHANY STASIU 

.„Jestem jeszcze bardzo osłabiona. Ból ~ piersi mam ciągły i chodzę / 
złQmana we dwoje. Feuerstein mówi, że to zrosty płucne i on nic na to 
nit!? poradzi. Cięi;ko mi bardzo. Zabrałam się do pisonia sztuki; morn 
kilka scen. Muszę skończyć na 15-ty, i oprócz do Feuersteina nigdzie 
nie · wyjdę, ani •nikogo nie chcę widzieć, bo n1r.ie to strasznie męczy, 
tok że jestem jak tuman, i kontenta jestem, że Ciebie nie ma, bo 
gdybyś był, nie mogłabym pisać i myśleć o tym, co mam napisać. 
Muszę skończyć ·no 15-ty, bo Heller mi napisał, że da mi 1 OO guld„ 
jak mieć będzie sztukę w ręku. Temat - Pani Dulska. Siedź więc je-
szcze u Kleinów czy u Pertaków, aż napiszę sztukę.„ 

Lwów, 2.Xl.1906 

Piszę ołówkiem, bo rękę morn spracowaną od pisa.nio sztuki. Ciężko 
i tępo mi idzie„. Całuję Cię serdecznie, maluj, o ja będę pisać. Gdy 
przepiszę aktami, to Ci poślę do Stanisławowa. Wczoraj czytałam pół 
aktu Ogińskiej i Wysockiemu. Zaśmiewali się ·i powiedzieli, że dosko
nale, znakomite. 

Lwów, 4.Xl.1906, niedzielo 

.„Napisałam I akt i w tej chwili go odnoszę. Jutro zabiorę się do 
drugiego. Jestem w wenie - i oż się trzesę ze złości, gdy mi kto prze
szkadza. Wieczorem czyta/om Rychterowi i Godziembie - Wysockiemu. 
Są zachwyceni.• Wszyscy mówią, że to będzie jeden ryk w teatrze i że 
aktorzy nie będą mogli mówić. Dziś zaniosę HeJ:erowi I akt ·i każę 
przepisywać. Gdy mi odda egzemplarz, wyślę do Stanisławowo. Prze
czytaj go Pertokom„. 

Lwów, 8.Xl.1906 

Heller przeczytał sztukę i zowołal Makuszyńskiego, Cepnika i innych. 
aby czytali. Wszyscy się pokładali od śmiechu i dziwią się, skąd ja 
toki humor wzięłam„. 

Lwów, 13.Xl.1906 

Kochany Stasiu. Jestem tok zapracowano „Dulską", że Ledwo żyję. Piszę 
kilka słów. Dziękuję za list. Jutro kończę sztukę. Ni~ wiem, jaka jest, 
ole zdaje się dobra. P·isolam jednym tchem„. 

Lwów, 14.Xl.19iJ6 

.„Dziś w ciężkich boleściach ukończyłam „Duiską". Co to jest? Nie 
wiem. Pisałam ją w gorączce po prostu. Może to właśnie będzie co 
doskonałego, a może nic nie warte. Odsylam il! akt dziś, tam już dwa 
przepisują. Gdy odbiorę, poślę Ci do Stanisławowo, ażebyś jednego 
dnia przeczytał i odesłał zaraz do Solskiego. Zdaje ml się, ie gdybym 
było Francuzem i taką silną, życiową rzecz napisała, ta uzyskałabym 
majątek ·i sławę olbrzymią. U nas spastwią się nade mną, o zarobię 
porę centów. Heller chce wystawić zaraz. 

Awanturo o Wojnowską. Jo koniecznie ją żądam, a on się wymawia, 
że gdy raz ją nie wriął, to będzie upokarzające dla niego prosić ją. 
Zdaje się jednak, że nie ustąpi. Namówię go, aby wysiał „Dulską" na 
prowincję. Wchodzi a (7) kobiet - Wojnowska, Czaplińska, Ordon
Sosnowsko, Michnowska, Zielińska, Jankowska, Gostyńska i Fiszer i Wo
strowski„. 

(G. Żapolska, LISTY - t. 1 i 2. PIW, W-wo 1970 r.) 
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GABRIELA ZAPOLSKA 

MORALNOSC PANI DULSKIEJ 
Prapremiera 15.Xll.1906, w Teatrze Miejskim we Lwowie 

Dulska HANKA BIELICKA (gościnnie) V . 
ADR,ANNA GODLEWSKA 

Dulski WITOLD PYRKOSZ Edward Wichura 

Zbyszko 

Hes i a 

Mela 

PIOTR GARLICKI 
V 

AGATA RZESZEWSKA 
ANNA SOBIK 

HANNA BIENIUSZEWICZ~ 
MARIA KALINOWSKA 

Juliasiewiczowa ' WANDA MAJERóWNA 

Lokatorka 

Hanka 

Tadrachowa 

reżyseria: 

Maria Kaniewska 

Współpraca scenograficzna: 

1 WIESŁAWA KWAŚNIEWSKA 
IWA MŁODNICKA V 

MAGDA CELóWNA ,/ 
JOANNA KASPERSKA 

HALINA JEZIERSKA \ 
MARIA KRAWCZYKóWNA 

kostiumy: 

Xymena Zaniewska 

scenografia: 

-Renata Obniska-Wolska i Leszek Rybarczyk Mariusz 'Chwedczuk 

'" 
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OPINIE 

(„.) Dla kogo Dulska była rewelacją, ten oczywiście musiał 
mówić o geniuszu Zapolskiej: ja takim sztukom mogę przyznać 
tylko wartość społeczno-pedagogiczną dla pewnych sfer. Pasją 
jej była nie żądza prawdy, lecz żądza kompromitowania swych 
wrogów. 

Karol Irzykowski, „Uroki naturalizmu" w: „Cięższy 
i lżejszy kaliber", Warszawa 1957, s. 412 - 413 

* 
Kiedy Zapolska bierze się d.o („.) pani Dulskiej z jej mężem 
i progeniturą, okazuje się niezdolna do utrzymania dystansu 
wobec swych groteskowych bohaterów. Choć niewidzialna, szaleje 
po scenie, targa za kudły, wali po łbach pantoflem, wynosi przed 
widownię najtajniejsze i najbardziej kompromitujące „dulskie" 
sekrety. W swojej rozprawie z dulszczyzną sięga po jej najbar
dziej, najintegralniej własny oręż - plotkę. Tyle, że potrafi plu
gawego, kuchennego brudasa przeobrazić w ziejącego siarką 
diabła, rozeżle niedołężną, tchórzliwie w pojedyncze ucho szep
taną ględę przemienić w plotkę-purpuratkę, w genialną arcy
plotę. 

S. Lichariski, „Cienie i profile'', Warszawa 1967, s. 226-227. 

,,. 
Zważmy tylko, czy oburzając się i gorsząc nie zostajemy wciąg nię
ci w jej świat, w jej kryteria? Ależ tak, to ona właś nie obu
rza się wiecznie na samą siebie, ona piętnuje własne grzechy, 
ona doprowadziła sztu!(ę samoobludy do doskonałości. Każdy 
kto się nią gorszy i kto nią pogardza - sam staje obok niej 
i staje się jej sojusznikiem. 

(„.) Piętnujemy ją · za to, co sami uznaliśmy za ludzkie: za 
wstyd, za poczucie przyzwoitości, za troskę wychowawczą, za to, 
że przede wszystkim ono dobrze wie, iż świat nie rządzi się 
dobrem i tylko przystrc1ja czyny w k.szta!ty moralne. Dlaczego się 
w końcu gÓrszymy? Że chciała być dobrą, zapobiegliwą matką? 
Niechże ci wszyscy, którzy powtarzają o rozsqdku, którzy mówią 
o sceptycyzmie i korzyściach płynących z elastycznej postawy, ci, 
którzy powtarzają; że należy wyzyskać każdą istniejącą sytuację, 
niechże oni uświadomią sobie to podobieństwo. 

W. Maciąg, „Za co panią Dulską szanować 
winniśmy", „Życie literackie" 1960, nr 438 

Gabriela Zapolska 



Płaskość to, z okrucieństwem przez Zapolską wyzyskano, sprowił'l, 
iż nawet przymioty pani Dulskiej stoją się obrzydliwe: nie po
czytujemy jej za _żadną zasługę tego, iż jest pracowita, skrzętna, 
dobro (mimo wśzystko) motka„. Zapolska musiało ją dosięgnąć 
nawet w samym mocierzy1istwie. 

T. Boy-Żele/iski, „Moralność pani Dulskiej", 
w: „Pismo", Worsz_owo 19S3, t. 19, s. 442 

* 
Rzecz oczywista, sztuko Zapolskiej nie wyręczy współczesnych 
nam demaskatorów obłudy, zakłamania i fałszu W<)Wnętrznego. 
Cechy ogólne typ u pozostały niezmienione. Ale zakres q;da
lonia dulszczyzny znacznie się rozszerzył. Zmieniły się także sp:l
soby działania. Tę groźbę współczesnego kołtuństwa ukazują 
przecież · dowodnie współczesne teksty, stanowiące swoistą (bo 
w zmienionych całkowicie warunkach obyczajowych i społecz
nych) kontynuację cyklu dulszczyzny. Można tu przecież wymie
nić niektóre dramaty Mrożka (przede wszystkim „Tango"), czy 
Różewicza („Świadkowie", „Akt przerywa.ny") ukmujące dropi~ż
ność ·i bezwzględność dulskich lot siedemdziesiątych naszego 
wieku. Do socjologów należy badanie genezy i przyczyn owej 
długowieczności kołtunów w zmieniającym się sztafażu i formcch. 
My odnotujemy jedynie fakt, że Zapolska jako jedno z pierwszych 
wyjątków ostro i celnie zaatakowało to groźne i t<udno da 
jące się uleczyć zjawisko. Jej sztuko, ów „buchający prymitywną 
pasją drzeworyt", przeżyło i przetrwa/o wiele subtelnych akwafort 
i miniatur. 

* 
„Moralność pani Dulskiej" ugruntowało europejską i światową 
sławę pisarki. Sztuko weszła na stałe do repertuaru teatrów 
całego świata ze względu na uniwersalność tematu i artyzm jego 
ujęcia. Wielokrotnie filmowano dramat. („.) Wydoje się, że pani 
Dulska, niestety jeszcze długo żyć będzie, wiecznie energiczna, 
zoklamaoo, drapieżna i.„ groźna. 

J. Rurowski, „Gabrielo Zapolska", 
W-wo 1981, s. 351-352, 355-356 

Witold Pyrkosz 



Kierownik techniczny 

JANUSZ JAROSZYŃSKI 

Kierownik pracown i krawieckich 

HENRYK SEREMAK 

Kierownik pracowni elektra-akustycznej 

FRANCISZEK ORZECHOWSKI 

Kierownik pracowni mojelatorskiej 

MIECZYSŁAW KOBYLAK 
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TERESA CHMIELEWSKA 

Kierownik pracowni malarskiej 

JANUSZ SZTOPKA 

Brygadier sceny 

HENRYK KORNET 

W repertuarze Teatru: 

Jerzy Dobrowolski i Stanisław Tym 

CIEMNY GRYLAŻ 
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