
 

Co  nam powie zwierciadełko, czyli  „Moralność pani Dulskiej” wczoraj i dziś.  

 

„Być Dulskim to katastrofa” oświadcza Zbyszko Dulski już w pierwszym akcie tragifarsy 

kołtuńskiej Gabrieli Zapolskiej. Dziele, które przeszło nie tylko do historii literatury i teatru, 

ale zagościło na stałe w naszym języku. Wszak słynne bon moty jak np. „w porządnej 

kamienicy wypadki się nie trafiają”, „na to mamy cztery ściany i sufit, by brudy swoje prać w 

domu i aby nikt o nich nie wiedział” czy „będzie znów można zacząć żyć po bożemu”  

pochodzą właśnie z dzieła  Zapolskiej. Aniela Dulska jest bohaterką rozpoznawalną niemal 

przez wszystkich, którzy słyszeli cokolwiek o dulszczyźnie czy kołtunerii. A ci, którzy nie 

słyszeli?  

Zacznijmy więc od początku:  

Imię: Aniela 

Nazwisko: Dulska 

Stan cywilny: zamężna 

 Mąż: „uchodzony”, (bo męża trzeba uchodzić, czyli wychować) Felicjan Dulski 

Dzieci: troje: syn Zbyszko, córki Hesia i Mela 

Status majątkowy: właścicielka kamienicy 

 Pochodzenie: zacna zasiedziała rodzina 

Źródło utrzymania: czynsze z wynajmowanych lokatorom mieszkań i pensja Felicjana 

Opinia: nieposzlakowana 

Miejsce zamieszkania: Lwów, może Kraków 

Poglądy:  zawsze słuszne 

 Wartości: dobra opinia i pieniądze 

 Motta życiowe: Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Żyć tak aby nikt nie 

mógł powiedzieć, że było się powodem skandalu.  

To tyle? Ależ skądże. Spójrzmy w lustro. Kiedy pani Dulska spogląda w zwierciadło, widzi 

żonę i matkę, zaradną życiowo, panią domu, może nie perfekcyjną, ale trzymająca pieczę nad 

wszystkim, szanującą tradycję, elokwentną, mającą Boga na ustach i żyjącą po bożemu, 

cokolwiek to znaczy. A kogo w Dulskiej widzi czytelnik lub widz? Kim dla nas jest Aniela 

Dulska?   



„Dulska to nieśmiertelny  symbol” – pisał Tadeusz Boy Żeleński. Symbol, nie człowieka, a 

pewnego stanu  umysłu… Zapolska w perfekcyjny sposób skonstruowała postać tytułowej 

bohaterki. Spójrzmy, jak doskonałą kreską narysowana jest Dulska. Czy jest to postać 

jednowymiarowa, płaska, zwykła bohaterka typowa?  Czy Dulska to uosobienie wszelkich 

ludzkich wad: głupoty, pokraczności, zacofania, egoizmu, braku wrażliwości? Ależ skądże!  

Wszak pani Aniela jest bystra, zaradna życiowo, kocha rodzinę, poświęca się, dla syna 

szczególnie. Własną piersią go wykarmiła! Z małym Zbyszkiem do Rabki jeździła. A teraz to 

niewdzięczne dziecię „jej uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach 

włóczy”! Bez niej wszyscy już dawno poszliby z torbami.  

 Jej dzieci są „proste” (czyli zdrowe), utalentowane. Taka Hesia – otwarta głowa, dziewczę 

głodne wszelkiej wiedzy, śmiałe nad podziw,  wnikliwie obserwujące życie innych… wypisz, 

wymaluj młodziutka Dulska pełną gębą.  Zbyszko – „taki zdolny, taki utalentowany”, niegłupi 

i muzykalny, gra „bardzo wprawnie” i po literackim imienniku odważny. Bo on przecież nie 

jest pospolity Zbyszek, a Zbyszko - jak ten z Bogdańca. Dlatego tak odważnie się lampartuje 

spędzając noce w towarzystwie szansonistek w kawiarniach. Ot taki niewinny młodzieńczy 

buncik.  Mela? No może ta córka nie do końca się udała – naiwna, sentymentalna, wrażliwa, 

lelum polelum. A mąż Felicjan? Wszak to nie pantoflarz odbywający w salonie spacer na 

Wysoki Zamek lub do Kaiserwaldu, milczący i wypowiadający w całej sztuce jedno tylko 

zdanie, tylko filozof, Diogenes tego domu, po mistrzowsku urządzony w swoim 

wyalienowaniu i odklejeniu od rzeczywistości.  

 Dulscy to nowoczesna rodzina: leki, higiena, wyjazdy do wód, turystyka piesza (ach te 

spacery Felicjana), modne obrazy na ścianach, lekcje tańca, ćwiczenie gam na fortepianie, 

spektakle teatralne (i to nie sztuki masowe), rogi obfitości, sztuczne palmy i fotografie na 

stolikach. Kwintesencja mody  początków XX wieku. A z drugiej strony niedbały strój, kaftanik 

biały wątpliwej czystości, halka poddarta na brzuchu…., mylenie sztrudla (lemoniady)ze 

szprudlem (wodą mineralną w Karlsbadzie), iluzji  z aluzją, scysji z secesją… 

Horyzonty intelektualne szerokie, jak widać, a moralne?  Po pierwsze przyzwoitość. Pani 

Dulska nie toleruje lampartowania się Zbyszka i jego znajomości z    kokotami, czyli pannami 

wątpliwego prowadzenia się. Ale nie przesadza to jej wynajmować mieszkania takiej pannie. 

Co prawda, nie kłania się jej i pieniędzy od niej Dulska dla SIEBIE nie bierze, ale płaci nimi 

podatki. Z kolei innej lokatorce, niedoszłej samobójczyni, wypowiada mieszkanie, bo ta 

wywołała skandal, nieudolnie trując się trucizną tak trywialną jak zapałki. I nie wiadomo, co 

gorsze: to, że się truła, to, że się truła zapałkami, czy to że się truła tak nieudolnie, że 

POGOTOWIE przed kamienicę sprowadziła.  

Po drugie: uczciwość. Córki ubiera jak baletniczki i  każe garbić się w tramwaju, by płacić 

mniej za bilet. Nie farbuje włosów na rudo, ani nie stroi się „pod spodem”, bo takich rzeczy 

dla męża nie potrzebuje robić „porządna kobieta”. Po trzecie: zaradność życiowa. Ta 

zaradność każe jej podwyższać czynsze, szczególnie tym, którym pieniądze lekko przychodzą i 

dbać  o to, by syn nie marniał.  



Szczytem ambicji pani Dulskiej jest troska o to, by tak szacownej rodziny nie pomylono z 

plebsem, hołotą miejską, skłonną do awantur i burd. Pogotowie przed kamienicą? Skandal! 

Kto się potem z córkami ożeni? Lampartujący się Zbyszko? Okropność! Niech więc 

lampartuje się w domu, z Hanką służącą.  Jak ratować solidność i dobre imię rodziny? Brudy 

prać we własnym domu. Bo dom to ostoja i opoka. A świat jest okrutny i straszny. I ciągle na 

ten dom nastaje: a to socjalizm, a to kapitalizm, a to walka, bez Boga w sercu oczywiście. I 

Dulska nieustannie do tej walki jest gotowa. Stąd jej nieustępliwość, arogancja, agresja.  

Dulska portretowana przez Zapolską jest i straszna, i śmieszna. Straszna w swoim 

okrucieństwie, gdy nie ma ani cienia współczucia dla lokatorki zdradzonej przez męża. 

Cyniczna i arogancka, kpi z nieszczęścia kobiety. Straszna, gdy z wyrachowaniem podsuwa 

Hankę Zbyszkowi, „byle się nie włóczył i nie tracił zdrowia”, straszna, gdy pomiata Felicjanem 

i służbą. Ale ta sama straszna Dulska śmieszy, kiedy zdejmuje szlafrok, by go oszczędzić przy 

ścieraniu kurzu, gdy z dumą prezentuje przerobiony tok, zakładając go do barchanowego 

kaftanu i halki, wreszcie gdy oburza się na „secesję” z konduktorem w tramwaju.  

Dulska idzie przez życie Jak mówi Zbyszko „rozbijając się łokciami”. Kiedy nie wystarcza jej 

wiedzy i argumentów – wrzeszczy. Kiedy widzi nadciągające kłopoty – płaci za milczenie lub 

zniknięcie. Żyje tak, żeby nie wywołać publiki. To jest jej definicja uczciwości i przyzwoitości. 

 Bo Dulska doskonale wie, że jest przedmiotem, nie podmiotem historii. Chcąc utrzymać się 

na poziomie, łapie, co zdoła – tak pieniądze, jak poglądy – pisał Józef Maśliński. Kult 

pieniądza, ciasnota umysłowa, małoduszność, pazerność na życie i jednocześnie strach przed 

życiem to wynik edukacji środowiska, które znalazło się na marginesie historii i nie poczuwa 

się do jakiejkolwiek solidarności społecznej. Kołtun – to zbitek kudłów, który wrósł w głowę. 

Kołtun to także pewien stan umysłu. Stan dziedziczny, z czego doskonale zdaje sobie sprawę 

Zbyszko. On doskonale wie, że kołtuństwo wyssał z mlekiem matki, że ma „pod spodem w 

duszy całą warstwę kołtunerii”  i „że przyjdzie czas, że będzie Felicjanem i będzie rodził 

Dulskich, całe legiony Dulskich”. Dulską będzie też Hesia,  przy milczącej zgodzie innego 

Felicjana. 

Dulscy to bardzo pojemne pojęcie. O jego  nośności może świadczyć fakt, że sama Zapolska 

nie mogła się z nim rozstać, kreśląc ostatnie zdanie „Moralności pani Dulskiej”. Do swoich 

bohaterów wróciła bowiem w dwóch krótkich opowiadaniach: „Pani Dulska przed sądem” 

oraz „Śmierć Felicjana Dulskiego”. Pierwsze z nich stanowi dopełnienie tragifarsy i 

dopowiedzenie wątku z kokotą z pierwszego piętra kamienicy. Anonimowa panna zyskuje 

imię i nazwisko, rozbudowaną charakterystykę oraz wchodzi w konflikt z panią Anielą. 

Przestaje płacić czynsz, lampartuje się ze Zbyszkiem, otwarcie uprawia swoją profesję, 

awanturuje się z kolejnymi mężczyznami, aż wreszcie sprowadza do kamienicy swoje 

dziecko. A że dziecko jest czarnoskóre, to cierpliwość pani Dulskiej się kończy. Dzieje się 

bowiem to, czego Dulska obawiała się od zawsze: jej kamienica „ma publikę”. Każdy bowiem 

przychodzi zobaczyć „to dziecko”. „To był afisz kamienicy, sto razy gorszy niż gumy i 



automobile, zajeżdżające obecnie zupełnie jawnie przed bramę. To była publika nad publiki, 

niebywała, cyrkowa i potworna”. Dlatego sprawa znajduje swój finał w sądzie.   

Z kolei opowiadanie „Śmierć Felicjana Dulskiego” rozwija wątek milczącego męża- 

pantoflarza. I mimo, że widzimy Felicjana na łożu śmierci, jego wizerunek jest znacznie 

bardziej przerażający niż w „Moralności…” Poznajemy bowiem dawne czasy męża Dulskiej, 

młodzieńcze przygody tego, jak się okazuje, emerytowanego rozpustnika, którego przygód  

kontynuatorem jest Zbyszko oraz przyczyny milczącej aprobaty Felicjana do poczynań żony. I 

w tym świetle czytelnik zupełnie inaczej interpretuje jedyne zdanie wypowiedziane przez 

bohatera w „Moralności…””A niech was wszyscy diabli”. Staje się ono bowiem jest nie tyle 

wyrazem bezradności wobec sytuacji, ale przede wszystkim wyrazem nienawiści. I to wcale 

nie do dulszczyzny, bo sam Felicjan jest specyficznym modelem kołtuna.  

Oddajmy na chwilę głos Agnieszce Janiak-Staszek. „Czym innym jest dulszczyzna Anieli i 

wszystkich bohaterek kreowanych na jej wzór, a czym innym jest to samo pojęcie 

zastosowane do tego, którego nazwisko służy za synonim kołtuństwa. Felicjanowa 

dulszczyzna to wygodnictwo, pasożytowanie na pracy współmałżonki, świadoma izolacja od 

problemów życia rodzinnego celem zapewnienia sobie spokoju, i w końcu instynkty 

mordercze, tłumione i narastające w miarę udawania” – pisze Agnieszka Janiak-Staszek. I 

dalej: „Dulski to nie pantoflarz, ale cichy, przyczajony gad, który niepostrzeżenie decyduje o 

faktycznym kształcie rodzinnego bytowania.”  

Agnieszka Janiak-Staszek podkreśla, że „Dulska przejmując rolę głowy rodziny wprowadza 

pozorny matriarchat, który podlega męskiej moralności, czego symbolem, jak można sądzić, 

są kapcie. Ten atrybut przynależny zwyczajowo mężowi dostaje się Dulskiej. Całą historię 

rodziny rozpoczyna „szłapanie pantofli”. To nadchodzi Dulska, nie Felicjan. Śledztwo ujawnia 

paradoks – a może despotyczna Dulska to w istocie pantoflarz w spódnicy? Ujarzmiona przez 

lenistwo i przebiegłość męża, zaprzęgnięta do pracy, wyzbyta kobiecości i do tego słaba. Jak 

pisze Matuszek, „za dyktatorskimi rządami Dulskiej kryje się nie siła, lecz słabość, która 

bezmyślnie ulega prawu społecznej mimikry; ze strachu przed deklasacją, skandalem, 

naruszeniem małej mieszczańskiej stabilizacji”. Wypada dodać, że w tym ciasnym 

demonicznym kręgu Dulska pozostaje sama - wyśmiana przez rodzinę, wykpiona przez 

czytelnika i widza. 

Ale Dulscy nie są jedynie bohaterami książki. Wszak „Moralność pani Dulskiej”: wyrosła z 

prawdziwych obserwacji i zdarzeń. Współcześni Dulscy tańczą na wielu parkietach, jak 

powiedziałaby Agnieszka Drotkiewicz. Nie trzeba ich szukać ze świecą. Czasami wystarczy 

spojrzeć  w zwierciadełko.   

Wykład przygotowała Anna Kurzeja-Pluta 
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