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DLACZEGO ZAPOLSKA?

Gabriela Zapolska była nie tylko świetną pisarką i utalentowaną aktorką, lecz także zapaloną miłośniczką 
sztuki i kolekcjonerką. Podczas pobytu w Paryżu zaczęła gromadzić prace impresjonistów i symbolistów. 
Bogata kolekcja prac artystycznych, zgromadzona przez Gabrielę Zapolską, zaprezentowana została
w 1906 r. we Lwowie na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Obejmowała dzieła Vincenta 
van Gogha, Paula Gauguina, Georgesa Seurata, Camille'a Pisarra i – rzecz jasna – Paula Sérusiera 
(którego prace odkupiło później od aktorki Muzeum Narodowe w Warszawie).

Jako aktorka Gabriela Zapolska była obdarzona ogromną pasją i to w dwojakim tego słowa znaczeniu: 
zarówno grała z pasją, jak i łatwo wpadała w pasję.

W tym roku bowiem lekturą dziesiątej edycji Narodowego Czytania, wypadającego 
zazwyczaj na początku września , jest  „Moralność pani Dulskiej” – najbardziej znane 

dzieło tej znakomitej pisarki, aktorki i publicystki.
Gabriela Zapolska weszła do historii polskiej literatury jako czołowa przedstawicielka 
polskiego naturalizmu i jako demaskatorka pruderii i fałszu małomieszczańskiego stylu 
życia. Była jedną z pierwszych „kobiet wyzwolonych” w literaturze polskiej, walczącą 
emancypantką, utrzymującą się prawie wyłącznie z dochodów płynących z pracy 
literackiej, publicystycznej i z aktorstwa, dlatego też została uznana za duchową 
przewodniczkę Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet Polskich.
Najbardziej rozpoznawalnym dziełem Gabrieli Zapolskiej jest bez wątpienia Moralność 
pani Dulskiej z 1906 r. Na uwagę zasługują też opowiadania: Małaszka (1883), 
Menażeria ludzka (1893), Pani Dulska przed sądem (1908), Z pamiętników młodej 
mężatki (wyd. pośm. 1923), znakomite powieści: Kaśka Kariatyda (1885), Przedpiekle 
(1889), We krwi (1891), Janka (1893), Fin-de siecle'istka (1894), Wodzirej (1896), 
Antysemitnik (1897), Zaszumi las (1899), Jak tęcza (1902), A gdy w głąb duszy 
wnikniemy (1903), Sezonowa miłość (1904), Córka Tuśki (1907), O czym się nie mówi 
(1909), O czym się nawet myśleć nie chce (1914), Rajski ptak (1919), Frania Poranek: 
jej dalsze losy (wyd. pośm. 1922), a przede wszystkim dramaty: Małka Szwarcenkopf
i Żabusia (1897), Tamten i Jojne Firułkes (1898), Sybir (1899), Tresowane dusze
i Mężczyzna (1902), Nieporozumienie i Jesiennym wieczorem (1903), Pan policmajster 
Tagiejew (1905), Ich czworo (1907), Skiz (1909), Panna Maliczewska (1910), Kobieta 
bez skazy (1913).

Z DOMOWEGO ALBUMU

CYTATY
„Dobroć to jedyny możliwy motor życia”.
           „Rajski ptak”

„Ktoś, co sam serca w sobie nie pielęgnował, na próżno będzie o nie kołatał do innych”.
           „Sezonowa miłość”

„Zresztą każde z nas odpowiada chyba przed światem za swoje postępki, a nie za czyny drugiego” ?
           „Z pamiętników młodej mężatki”

„Tylko mądrzy odpowiadają za to, co zrobią złego i krzywdę nam wyrządzą. – I najlepiej zapomnieć.
Bo żeby się im nie wiem co mówiło, to tylko człowiek się zeszarpie sam, a taki głupiec tego nie rozumie”.
           „Ich czworo. Tragedia ludzi głupich w 3 aktach”
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Dramat Gabrieli Zapolskiej, którego prapremiera odbyła się w 1906 r. w Krakowie,
a wydany został w Warszawie w 1907 r. Jedno z najważniejszych dzieł autorki.

Książka Zapolskiej to dobrze napisany dramat naturalistyczny, a więc gatunek, którego 
podstawową cechą jest ukazanie jakiegoś środowiska społecznego, warunków jego życia
i wynikających z tego konfliktów. W przypadku "Moralności pani Dulskiej" autorka podjęła 
się krytyki mieszczaństwa, obnażając jego największe wady.

Bohaterowie utworu
• Aniela Dulska – tytułowa pani Dulska,
• Felicjan Dulski – mąż Dulskiej,
• Zbyszko – syn Dulskich romansujący z Hanką,
• Hesia i Mela – córki Anieli i Felicjana,
• Hanka – służąca w domu Dulskich,
• Juliasiewiczowa – radczyni, krewna Dulskiej,
• Tadrachowa – matka chrzestna Hanki.

Czas i miejsce akcji
Akcja utworu rozgrywa się na początku XX wieku we Lwowie (bądź w Krakowie
– w zależności od adaptacji), w salonie państwa Dulskich. Autorka w didaskaliach 
informuje o umeblowaniu wnętrza: „Dywany, meble solidne… Rogi obfitości, sztuczne 
palmy, landszaft haftowany za szkłem… Stara piękna serwantka mahoniowa i empirowy 
ekranik. Lampa z abażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie”. Sztuka bywa także 
wydawana i wystawiana na scenie z realiami krakowskimi.

Problematyka dzieła
Sztuka Zapolskiej jest tragifarsą, czyli połączeniem elementów komedii z elementami 
tragedii. Główna bohaterka – Aniela Dulska – jest postacią obłudną, dwulicową, fałszywą, 
chciwą, nie potrafi okazać życzliwości, gardzi ludźmi biednymi, słabymi i wrażliwymi. 
Wszystko co robi, robi na pokaz. Jej postawa, nazywana dulszczyzną, prezentuje pozorną 
moralność; życie w zakłamaniu i obłudzie.

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ

DRAMATY ZAPOLSKIEJ

„Ich czworo” (1893)
„Żabusia” (1897)

„Małka Szwarcenkopf” (1897) „Jojne Firułkes” (1898) „Panna Maliczewska” (1910)
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