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dr Małgorzata Juda-Mieloch 

konsultant 

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 

w Kaliszu 

 

Losy sceniczne Anieli Dulskiej 

 („Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej) 

Scenariusz lekcji języka polskiego 

w szkole ponadpodstawowej 

 

Status „Moralności pani Dulskiej” w spisie lektur 

Proponowana lektura uzupełniająca do realizacji w zakresie rozszerzonym 

 

Treści podstawy programowej przy omawianiu „Moralności pani Dulskiej”:  

 Uczeń rozpoznaje konwencje literackie (tu: naturalizm) i określa ich cechy w utworach (PP). 

 Uczeń rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami 

epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; 

poddaje ją refleksji (PP). 

 Uczeń porównuje różnorodne propozycje odczytania tego samego utworu literackiego (PR). 

 Uczeń wykorzystuje teksty naukowe w interpretacji dzieła sztuki (PR) 

*** 

Czas: 45 minut 

Cel ogólny: 

 Kształtowanie umiejętności pogłębionej i różnorodnej interpretacji postaci dramatycznej. 

Cele szczegółowe: 

 Uczeń czyta ze zrozumieniem fragment tekstu naukowego i wykorzystuje go do pogłębionej 

interpretacji utworu literackiego. 

 Uczeń rozumie ewolucję kreacji aktorskich postaci Dulskiej. 

Metody: czytanie ze zrozumieniem, praca z tekstem literackim, dyskusja. 

Formy organizacyjne: nauczanie frontalne, praca indywidualna 

Środki dydaktyczne:  

 Załącznik nr 1: Drzewo genealogiczne Dulskich. 

 Załącznik nr 2: Kamienica Dulskich. 

 Załącznik nr 3 i 3A: Tekst źródłowy „Sceniczne losy Anieli Dulskiej”. 

 Załącznik nr 4: Zabawa literacka „Sprawdź, czy jesteś jak Dulska”.  
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Krótka informacja o lekcji:  

Lekcja jest propozycją pracy z dramatem Gabrieli Zapolskiej. „Moralność pani Dulskiej” z uczniami 

realizującymi zakres rozszerzony z języka polskiego jako lekcja podsumowująca cykl zajęć. Warsztat 

wykorzystuje znajomość tragifarsy i może być realizowany jako ćwiczenie czytania ze zrozumieniem 

tekstu popularnonaukowego. 

Zalecana literatura: 

 Zapolska Gabriela, Szkice powieściowe, Kraków 1958 (tu: Pani Dulska przed sądem  i 

Śmierć Felicjana Dulskiego) – na wolnelektury.pl dostępny pierwszy: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zapolska-pani-dulska-przed-sadem/ 

 Karwowska Bożena, Ciało i śmiech w „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli 

Zapolskiej a polskie stereotypy Genderowe, „Wielogłos” 2011, nr 2, s. 104-116. 

 Kłosińska Krystyna, Tajemnica „zakładu” Dulskich, „Teksty Drugie” 2015, nr 2, 

s. 82-104. 

 Taborski Roman, „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Warszawa 1987 

(Biblioteka Analiz Literackich). 

 Weiss Tomasz, Wstęp, [w:] Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, Wrocław 

1986 (Biblioteka Narodowa). 

Informacja o autorce 

DR MAŁGORZATA JUDA-MIELOCH – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

(1997). Doktoryzowała się pod kierunkiem prof. Wojciecha Głowali na podstawie rozprawy 

Figura autorytetu w polskich współczesnych tekstach literaturoznawczych (2003) – wydanie 

książkowe Na ramionach gigantów (Universitas 2008). Przez lata pracowała jako 

nauczycielka języka polskiego, obecnie konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w 

Kaliszu. Publikowała między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Znaku” i „Toposie”. 

Autorka i współautorka książek o tematyce lokalnej oraz podręczników, artykułów 

naukowych i popularnonaukowych, scenariuszy lekcji i rozwiązań z zakresu metodyki języka 

polskiego. Wywiad rzeka z mistrzem świata Tomaszem Niewodniczańskim Marna głowa 

jednozakresowa (2017) stał się bestsellerem w środowisku krótkofalarskim. Za swą 

działalność nagrodzona w 2017 roku Laurem Kultury Starosty Ostrowskiego za „arystokrację 

słowa”, a w 2019 roku uhonorowano ją Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ostatnio w 

Instytucie Literatury opublikowała monografię twórczości Antoniego Libery W cieniu 

marnego czasu. W jej opracowaniu Instytut opublikował pierwsze wydanie krytyczne 

powieści Libery Madame. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zapolska-pani-dulska-przed-sadem/
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Przebieg zajęć 

Wprowadzenie 

Na rozgrzewkę, a także na podsumowanie znajomości lektury nauczyciel może zaproponować dwa 

ćwiczenia z wykorzystaniem ZAŁĄCZNIKA NR 1 i ZAŁĄCZNIKA NR 2: uzupełnienie drzewa 

genealogicznego rodziny Dulskich i połączenie kwestii z dramatu z postaciami. 

Nauczyciel określa cel lekcji, którym jest refleksja nad kreacją aktorską pani Dulskiej, a także 

ćwiczenie umiejętności czytania tekstu dyskursywnego. 

 

Część zasadnicza 

Pytanie problemowe – dyskusja 

 Czy skonstruowana przez Zapolską Dulska musi być zagrana przez każdą aktorkę tak samo? 

Czy jest możliwa różna interpretacja tej postaci? Jakie są niezmienne cechy Dulskiej, których 

kreacja aktorka nie może jej pozbawić? Jaka jest przestrzeń interpretacji? 

 

Zadania do tekstu Moralność pani Dulskiej (różne płaszczyzny budowania postaci) 

 Wypisać po kilka kwestii pani Dulskiej, które najlepiej charakteryzują Dulską. 

 Wypisać kilka informacji z didaskaliów, które najlepiej charakteryzują Dulską. 

 Wypisać kilka kwestii innych bohaterów, którzy charakteryzują Dulską. 

Sformułowanie wniosków: tekst zawiera różnorodne informacje do kreacji aktorskiej zawarte na 

różnych płaszczyznach utworu. 

 

Czytanie tekstu „Losy sceniczne Anieli Dulskiej” (ZAŁĄCZNIK NR 3) 

 Przeczytaj tekst i wynotuj, o ilu kreacjach aktorskich mówi. 

 Omów ewolucję postaci. Zaproponuj formułę schematycznej notatki, aby ująć treści 

przedstawione w tekście źródłowym. (Materiał pomocniczy dla nauczyciela ZAŁĄCZNIK 3A). 

 

Podsumowanie 

 Zdecyduj, która kreacja jest ci najbliższa i podaj dwa argumenty, ilustrując je cytatami z 

utworu. (Zadanie w formie pisemnej jako propozycja zadania domowego.) 

 Zabawa literacka „Sprawdź, czy jesteś jak Dulska” (ZAŁĄCZNIK 4). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1. DRZEWO GENEALOGICZNE DULSKICH  
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ZAŁĄCZNIK NR 2. KAMIENICA DULSKICH 
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ZAŁĄCZNIK NR 3. TEKST ŹRÓDŁOWY „SCENICZNE LOSY ANIELI DULSKIEJ” 
 

Pierwszą wykonawczynią tej roli [Anieli Dulskiej] była S. Słubicka (Kraków 1906, także 

Warszawa 1928), która dość grubymi liniami podkreślała kołtuństwo swej bohaterki. 

W czasie lwowskiej premiery (1907) odmienną koncepcję postaci przedstawiła A. Gostyńska, 

której Dulska, choć pazerna, brutalna i bezwzględna, dla kontrastu została wyposażona 

w macierzyńską troskliwość zaniepokojonej o pisklęta kury. Ten aspekt charakteru Dulskiej 

jeszcze mocniej akcentowała W. Siemaszkowa, momentami nadając postaci rysy nieco 

dramatyczne (Lwów 1931). Natomiast S. Perzanowska (Warszawa 1934) pokazała Dulską 

jako osobę głupią, będącą tyleż katem, co ofiarą panujących w jej środowisku stosunków. 

Z zapoczątkowaną przez Słubicką tradycją wulgarnej i krzykliwej matrony zerwała 

M. Ćwiklińska (Warszawa 1950), której Dulska „charakterek i stanowisko domowego tyrana 

zaznaczała […] tonem głosu bardziej niż natężeniem, maską twarzy bardziej niż mimiką” 

(K. Puzyna). Nie była to też Dulska drobnomieszczańska, ale raczej ciążąca ku 

wielkomiejskim salonom. Tę tendencję do „uczłowieczania” Dulskiej rozwijały następne 

wykonawczynie. J. Romanówna (Warszawa 1962) pokazała kobietę zaaferowaną i smutną, 

zaledwie aspirującą do rządzenia. N. Andrycz (Warszawa 1973) całkowicie pozbawiła ją 

rysów monstrualnych, czyniąc zeń osobę obdarzoną kobiecym urokiem, mile uśmiechniętą, 

a przez to o wiele groźniejszą. A. Polony (Kraków 1978), której Dulska stała się główną 

bohaterką łączącego kilka dramatów młodopolskich przedstawienia „Z biegiem lat, z biegiem 

dni” (reż. A. Wajda), wykorzystała szansę ukazania całej jej biografii, tłumacząc postawę 

Dulskiej życiowymi zawodami i rozczarowaniami, a zarazem ukazując ją jako niewolnicę 

drobnomieszczańskiego światopoglądu, w którym została wychowana. 

 

Dariusz Kosiński, Słownik postaci dramatycznych, Kraków 1999, s. 55. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3A. TEKST ŹRÓDŁOWY „SCENICZNE LOSY ANIELI DULSKIEJ” (MATERIAŁ 

DLA NAUCZYCIELA) 
1. 

Pierwszą wykonawczynią tej roli [Anieli Dulskiej] była S. Słubicka (Kraków 1906, także Warszawa 

1928), która dość grubymi liniami podkreślała kołtuństwo swej bohaterki. 

2. 

W czasie lwowskiej premiery (1907) odmienną koncepcję postaci przedstawiła A. Gostyńska, której 

Dulska, choć pazerna, brutalna i bezwzględna, dla kontrastu została wyposażona 

w macierzyńską troskliwość zaniepokojonej o pisklęta kury. 

3. 

Ten aspekt charakteru Dulskiej jeszcze mocniej akcentowała W. Siemaszkowa, momentami nadając 

postaci rysy nieco dramatyczne (Lwów 1931). 

4. 

Natomiast S. Perzanowska (Warszawa 1934) pokazała Dulską jako osobę głupią, będącą tyleż 

katem, co ofiarą panujących w jej środowisku stosunków. 

5. 

Z zapoczątkowaną przez Słubicką tradycją wulgarnej i krzykliwej matrony zerwała M. Ćwiklińska 

(Warszawa 1950), której Dulska „charakterek i stanowisko domowego tyrana zaznaczała […] 

tonem głosu bardziej niż natężeniem, maską twarzy bardziej niż mimiką” (K. Puzyna). Nie była 

to też Dulska drobnomieszczańska, ale raczej ciążąca ku wielkomiejskim salonom. 

6. 

Tę tendencję do „uczłowieczania” Dulskiej rozwijały następne wykonawczynie. J. Romanówna 

(Warszawa 1962) pokazała kobietę zaaferowaną i smutną, zaledwie aspirującą do rządzenia. 

7. 

N. Andrycz (Warszawa 1973) całkowicie pozbawiła ją rysów monstrualnych, czyniąc zeń osobę 

obdarzoną kobiecym urokiem, mile uśmiechniętą, a przez to o wiele groźniejszą. 

8. 

A. Polony (Kraków 1978), której Dulska stała się główną bohaterką łączącego kilka dramatów 

młodopolskich przedstawienia „Z biegiem lat, z biegiem dni” (reż. A. Wajda), wykorzystała szansę 

ukazania całej jej biografii, tłumacząc postawę Dulskiej życiowymi zawodami i rozczarowaniami, 

a zarazem ukazując ją jako niewolnicę drobnomieszczańskiego światopoglądu, w którym została 

wychowana. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4. ZABAWA LITERACKA „SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ JAK DULSKA” 

Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami związanymi z treścią utworu „Moralność pani 

Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Określ stopień, w jakim zgadzasz się z poszczególnymi 

określeniami, przyznając sobie 1, 2 lub 3 punkty. Następnie dodaj punkty i zapoznaj się 

z interpretacją wyniku.  

1 – Nie zgadzam się, nigdy tak bym nie postąpiła. 

2 – Zgadzam się częściowo, czasami tak się zachowuję lub myślę. 

3 – Zgadzam się w zupełności, zawsze tak postępuję. 

1. Rano krzykiem wywołuję dzieci z łóżek do szkoły. 

2. W domu noszę stare i przybrudzone ubrania. 

3. Toleruję, by dorosły syn mieszkał z rodzicami i nie wracał na nic do domu. 

4. Uważam, że można myć się w zimnej wodzie, bo to przynosi oszczędności. 

5. Kontroluję każdą czynność zatrudnianych przez siebie ludzi. 

6. Lubię wiedzieć, co robią domownicy, i często to sprawdzam. 

7. Wychodząc do miasta, ubieram się odświętnie. 

8. Wydzielam mężowi kieszonkowe i limituję jego używki, np. papierosy. 

9. Chcę bogato i „dobrze” ożenić syna. 

10. Potępiam prostytucję, ale nie widzę nic złego w pobieraniu czynszu od takiego 

przybytku. 

11. Boję się, by problemy rodzinne nie wyszły poza ściany mojego domu. 

12. W swoim postępowaniu uwzględniam głównie głos społeczny („co ludzie powiedzą”). 

13. Jestem czuła na krytykę siebie oraz członków swojej rodziny, nawet gdy ma 

podstawy. 

14. Moi współpracownicy (pracownicy, sąsiedzi) są dla mnie źródłem zmartwień lub 

dochodu. 

15. Lubię mieć dużo nowych, firmowych sprzętów kuchennych. 

16. Uważam, że rozrywki, np. chodzenie do teatru, to strata czasu. 

17. Żałuję pieniędzy na czasopisma. 

18. Mylę znaczenie wielu słów, szczególnie pochodzenia obcego, choć ich używam. 

19. Bardzo troszczę się o swoje uposażenie na starość. 

20. Nie kupuję sobie nowych ubrań, choć mnie na to stać. 

21. Uważam, że kłamstwo jest sposobem na rozwiązanie problemów. 

22. Śledzę życie sąsiadów i plotkuję na ich temat. 

23. Kwota przynoszonego dochodu to najważniejsze kryterium oceny wartości człowieka. 

24. Obawiam się ośmieszenia w swoim środowisku. 

25. Mówię podniesionym głosem, często krzyczę. 

26. Oszczędzam na lekarstwach lub używam leków przeterminowanych. 

27. Angażuję dzieci w oszczędzanie na drobiazgach, np. by nie płaciły za bilet w 

tramwaju, zaniżając swój wiek. 

28. Wolę działać, niż myśleć. 

29. Powtarzam zasłyszane sentencje życiowe, np. „Dla kobiety nie ma jak dom”. 

30. Porządek w mieszkaniu jest dla mnie wartością bezwzględną. 
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Interpretacja wyników 
30-35 punktów 

GRATULACJE! 

Jesteś daleka od sportretowanej przez Gabrielę Zapolską bohaterki. Cenisz prawdę, spokój 

rodziny oparty na trwałych wartościach i dobre relacje z innymi ludźmi. Cechuje cię 

empatia i dyskrecja. Wartości materialne nie są dla ciebie najważniejsze. Wierzysz, że 

miłość jest kluczem do dobrego życia. W razie potrzeby jesteś gotowa poświęcić się dla 

innych, ale czynisz to w zdrowych granicach asertywności. Twoje obycie towarzyskie jest 

pełne ogłady i taktu. Jako kobieta dbasz o siebie: o wygląd, o swój rozwój kulturalny. 

 

36-65 punktów 

ZAPROSZENIE DO ROZWOJU 

Dobrze by było nanieść na niektóre swoje przekonania, zachowania i postawy korektę, 

ponieważ wybrane z nich nieco przypominają zachowania Dulskiej. Stanowi to 

zagrożenie dla spokoju rodzinnego i życia opartego na prawdzie. Zaburza relacje z innymi 

ludźmi: sąsiadami, współpracownikami, znajomymi. Warto popracować nad swoim 

sposobem komunikowania się z innymi ludźmi: ograniczyć podnoszenie głosu, 

wydawanie poleceń, ocenianie. Trzeba sprawdzić, czy nie są dla ważne doraźne korzyści 

uzyskiwane z wygranych codziennych potyczek. Być może drogą do zmiany będzie także 

zadbanie o siebie: o swój wygląd, maniery, rozwój duchowy i kulturalny. 

 

66-90 punktów 

ALERT! 

Twoje postępowanie bardzo przypomina bohaterkę „Moralności pani Dulskiej”. 

Konieczne trzeba przeanalizować, przemyśleć i zmienić wiele twoich mylnych przekonań, 

destrukcyjnych zachowań i postaw. Ich niebezpieczeństwo polega na tym, że 

unieszczęśliwia członków rodziny, psuje relacje z innymi ludźmi i zatruwa ci życie. 

Warto zacząć od refleksji nad tym, że jakkolwiek opinia społeczna jest ważna, nie może 

ona być głównym kryterium w rozmaitych decyzjach. Przywiązanie do opinii innych, 

koncentrowanie się na tym, by nie być na językach, zatruwa radość, wolność i szczerość 

w rodzinie. Uniemożliwia także rozwiązywanie rodzinnych konfliktów i napięć, a dzieci 

wręcz demoralizuje. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała dr Małgorzata Juda-Mieloch 


