
BOY ·ŻELE~SKI. 

„Moralność pani Dulskiej" 
tra&'lkomedJa kołtuńska w 3 aktach GabrJell 

ZapolskleJ. 

(Premiera w Teatrze Aktora). 
„Pani Dulska" urodziła się z kobiecej nienawiści, 

tak gwałtoWJDej, że aż niesprawiedliwej. Bo zważmy, 
jaki tu jest pooział ról: ł'ellcJan Dulski, zahukana, 
bezbronna ofiara; ZbY&zko Dulski, m!Qdzia.n, w któ· 
rym tłucze się niby ooś lepszego i w którym to coś 
'Zduszono; i - pani Dulska, potworna, nieludzka, 
„,petna, tyranka i organizatorka życia. Ale, osta· 
tecznie, my6Jimy S<>bie - nie pani Dulska ten świat 
urząc1zała, tylko panowie Dulscy; nie ona wymyśllla 
t11 swoją „mora.lność", nie ona tworzyla prawa, 
obyczaje, formy, ale panowie Dulo<ey, któiizy od 
wieków pełnili funkcje prawodawców, sędwiów, mo· 
r alistów, estetów, wychowawców. Ta pa.ni Dulska 
wyrrekla i;ię, bądź co bądź, .wt»go życia dla domu, 
dla drLieei, dla wiał kości „rodu" Dulskich; ale iluż 
jest panów Dulsxich, uprawiających tę samą „mo· 
ralnoCć", a nie wyrzekających się niczego l dla ni· 
kogot Pani Dulska - copraw-Oa pod grozą skandalu -
.C:aje Hanoo za swego Zbyszka na odczepne posag; a 
co robią w takieh WY'Padkach panowie Dulscy! Wy· 
migują się od wszelkiej odpowiedrLial ności, a jako Sll
dziowie przysięgli skazują wyrodną matkę na szubie
nicę„. Wreszcie, mo:i.naby zauważyć, że nie pani 
Dulska wymyśliła czynszowe kamienice. 

Ale teatr, to nie traktat aocjalny. Zapolska zrobiła 
!Zl'I swojej pani Dulskiej wyraz pewn.ej epoki, pewnej 
t.fery, i wyraz ten, jadowity, celny, świetny, drga 
do dziś na scenie pelotą życia. Dulska to nlel\mler• 
teiny symbol. Ale pod wa.runkiem, że teatr pod2ieli 
tę nienawgć autorki. Tą pasją sztuka jest napisana, 
tą pasją żyje na scenie; inactl'.ej - lepiej pani Dul
skiej nie ruszać. Musi ona być tym pleklelnym kall· 
banem w barchanowej spodnlcy, musi sl<i dom trZ'\tÓ 
. od jej krzyku, musi mieć jakąś bet;tjal.ską siłę, któ.rą 

dominuje, włada, Nądzi, triumfuje„. Bo inaczej cot 
Zostałaby biedna zaharowana kobiecina, żona cym
bała, matka wałkonia, która pierw,;za wstaje, osta· 
tnia się kład2ie, o ws:i.ystkiem myOi (głupio), za 
ws2ystkich robi (źle), t.rzyma caly dom w kupie„ 

Zdaje sit:, że serce pani Perzanowskiej Zdlliękło, 
gdy opracowywała tę rolę. Ta miła i dyskretna 
aktorka nie umiała dośó zadać gwałtu swojej natu
rze, aby :i. niej wydobyć pelnię dulszc,zyzny. Grała 
jakby z tłumikiem, była bardziej skłopotana niż 
władcza„. Ale cóż począć, kiedy Zapolska rozumiała 
to lnaezejl 

Zwla;,wz.a, :ie p. Perzanowska-reżyserka - reżyser· 
ka poza tern niepospolita - utrudniła tu zadania p. 
Perzanowskiej-aktorce. Ach, ta krzątanina reźyber· 
skal Gdyby pp. reżyserzy wiedzieli, ile nią nier.iz 
&·:r.kodzą, autmom, sztukom, sobie! Kiedy, w slawnem 
przedstawieniu „Zemsty" w Teatr:w Narodowym 
przed dziesh:ciu Jaty, .ro7Jpoczęto „Zemstę" od „.Mszy 
!;w„ ni~ Iem mist.rzowską ekspozycję Fredry, 
urodzi! się za kulisami dowcip, że teraz „Panią Dul· 
„ką" będzie się rozpoczynało od - „Kiedy ranne 
wstają 7.0rze". Nikt nie przec.:r,uwał, 7.e ten żart i.ta· 
nie Hlę prawdl\· Wc.zorajsza „Pani Dulska" zaczyna 
się od dochoduiooj z za sceny porannej sygnaturki„. 
Potem gwiw l!yren, odgłosy budząoego się do pracy 
mi&Sta„. J, kiedy się zjawia pani Dulska na ciemnej 
Jeszcze sceinie, za!!.pana, drepcąca, zatroskana, robi 
wrażeonie czujnej pracownicy domowej, która m~li 
i tirud.zi się za wszystkich, podczas gdy plerwszem 
wrażeniem shrobacza, p<YWinien być wrzask, krzyk, 
jazgot tego potwora, który od wczesnego ranka zmie
nia dom w niemieszkalne piekło. To jest bardzo wa· 
żne dla 'Oastawienia wid26w. 

Ach, te przystawki, te nasi.roje! Poco naprzyklad 
w pewnym momencie ten hejnał marJackl, i do tegll 
w mtuce, która w oryginale jest lwowska. He;ii1al 
budzi zupelnie inne asocjacje: słysząc go, mimowoli 
ozekałem, że ten gipsowy Kościuszko, - który ster· 
czai w dowcipnie przez Daszewskiego urządzonym 
salonie pani Dulskiej obok oleodruku .z Boeklina, -
ożywi się i zacznie przysięgać: „Ja, Tadeusz Kościu· 
cizko ••• " • 

I inni aktorny !l'Zukali jakgdyby nowych dróg w 
sztuoo mającej tak wietne i zdecydowane tradycje 
s~niczne. Nie zawsze szukanie to bylo szczęśliwe. 
Zbys-z;e.H: naprnykład był Q dramatyczny, za po
ważny. - „Pani Dulska", to nie dramat; to „tragi
fan!a kołtui1ska", jak ją nazwala autorka. Zbys-iko 
nie jest jakimś górnym i chmurnym młodzieńcem 
zabłąkanym w tę rod-iinę, ale jej bardzo antenty01mą 
odro~lą. Bo cM. tnyma tego doroslego chłopca w nie
.n11wistmym domuf Wlasna wygoda, wł&Sna dulsua.y
zna, korzyści, jakie ciągnie z tej drapieżnej, ale ko· 
cbającej go mateczki. Zrywania się Zbyszka do „cze. 
goś lepszego'', to kabotyństwo, to pretekbty do „lum· 
pek". Zbyszko, to - w swoim rodzaju - taki sam 
k~viat ówcw~nego galicyjskiego kołtuństwa, jak pani 
Dulska w swoim. Ta rola musi mieć nerw komiczny, 
huffo. P. Danlł!owicz „pogłębił ją", 1<hamletyzow11ł, 
do ozego rlie ma figura Zbyf:!zka warunków (Hamlet 
nie poto tkwił w Elsynorze, aby wY'ludzić dTobne od 
mamusi), zlekceważy! natomia&t jej stronQ charakte
rystycq.ną. Np. powrót z całc>noonej lumpki tego o· 
biooującego urizędnika prokuratorji skarbu. Czyż tak 
)\yglądał ówczesny „lump'', w.racający z lumpki! 
2'byszko wyglądał tak, jakgdyby, bwieżo ubrany, wy
szedł z pri.ylegl<!go pokoju. 

P. Żelichowska oparla r:zeoz od początku na tonach 
zllyt citm11ych. Z calem uparciem się siebie scho
wała swoją urodę - aż za głęboko. Ta Hanka z 
pierv;"l';rego ak-tu musi mieć wii:cej wabika, "lęcej 
ro71Pierające~ ją młodej krwi, więcej kobi:ooej niekon
Eekwencji w swoich wybuchach zazdrości o tego Zby
szka, prred któ.rym nibyto ucieka. Dopiero w ostat
nim akcie ton p. Żelichowskiej pok.rył się z intencją 
roli. P. Zimińska znowut w roli Juljasiewiczowej 
oyła slanOW()ZO :ia młoda, za ładna, za wykwintna. 
Nie tłumaczyło się, cze.mu ten Zbyszko odtrąca ową 
idącą mu w ręoo śliczną kuzynk«:, poto aby gonić 
za kuchennym tłumokiem. Bo też pewne rysy miały 
inne znaczenie w epoce Pani Dulskiej niż dzi&. Kiedy 
np. Zh;'6zek mówi do ,Tulla;iiewiczowej: „Moglahy~ 
~ię tak nie malować, wyglądasz jak odnowiona ka
mienica", charakteryzowało to d0t>--tatecznle figurę; 
kobieta malowała się wówczas jedynie wtedy, kiedy 
phciala „tynkiem" zasłonić spustoszenia' c;r;asu. Jn· 

liasiewiozowa, to kumosia w pretens~acb, lecąca na 
mlodego oblopca, i tak ją też. zawsze grywano; ten 
natomiast „rajski ptak", jakiego widzieliśmy wcz;o· 
raj, był w saloniku Dul kiej trochę zbyt egzotyczny. 

Z pierwszo1"Zęd11ym nerwem aktorskim zagrała mło• 
dziutka Hanka Jaraczówna Hesię, poprawną Melą 
hyła p. Zarębińska, S<>ozystą wreszcie Tadrachową p. 
Dąb.rowska, na którą patrząc, przypomniałem sobie, 
re tę samą panią Dąbrowską oglądałem jako - ka· 
pitalną Dulską w krakowskiej „Bagateli''. 

F elicjima zagrał sam Jaracz, PYBThnY w masce i 
ge<';cie. Jak wiadomo, Felicjan milczy cały cza.;, raz 
tybko się oozywa, aby powiedzieć: „A bodaj W&S 
w . zysey diabli wzh:li!" - bud:ząc tern niezawodny 
wybuch ~miechu. Wc.'Zoraj dołożono jakgdyby starań, 
aby zgubić ten efekt: JaraC'L, mówiąc te słowa, scbo· 
wany był na trzecim planie, a ogólny rozgardjasz 
pokrył jego wykr'lyknik. 'lak samo ziurrnzało !iiQ wiele 
z owych sławnych powiedzeń, które stanowią „iJQ 
„Pani Dulskiej", jak np. owo: „oble panie Dulskie 
przyjmuj~" Zbyszka. jak owo „podatki niemi płacę" 
pani DulskiBj i i. „Teatr Aktora" ~zukal sensu tea· 
tralnego „Dułl<kiej" jakgdyhy gdzieindziej niż on 
je.st: ale Za:polska jest za sllna, nie wolno się jej 
sprzeciwiać. 

W wywiadach. jakich udzielił dyr. Jaracz, zapowia· 
dal nam swój teatr jako Hwego rodzaju teatr .,opo· 
zycyjny„, oczywiście w sen•ie arty~tycznym. Owszem, 
bArdzo taki~o teatru 1>ragniemy i będziemy go po· 
pii.'rali z calego serca. A le t.rudno w tym wypa<lku 
nie F>bwiPdzić, że - nie tędy droga. Ogłaszając swój 
niesprawiedliwy i krzywdzący manife<;t przeciw <;Ży!· 
manowi, p .. Jaracz poka,.;ał nam, tegoż samego dnia, 
w11tpliwie graną sztukę . którą oglądaliśmy parę razy 
~'\Vielnie graną u - Szyfmana. Albo trzeba byto 
mr.nifest trochQ odłożyć, albo zagrać coś innego, coś 
co nie wyzywa tak kolllkretnych porównań. A już 
dorzyna.iii 1>prawę mętne filozoffo „wychowawcze" 
młodziutkiego lite.rata, pomieszczone w programie. 
Czyi trzeba ai tylu w„tępów, aby zagrać „Panią 
Dul~ką"t Ile razy w ootatnich latach nowootwarty 
watr r.aczynal od „wstępów", tyle razy, rychło po 
-t~'lPie nastQpowało - zakończenie. Teatr nerwowo 
nie znosi przedmów. 


