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Narodowe Czytanie 

jest organizowane przez 

Prezydenta RP od 2012 roku. 

Ma ono zachęcić do 

wspólnego czytania 

największych dzieł polskiej 

literatury.



W tym roku czytamy dzieło z okresu 
MŁODEJ POLSKI 
" Moralność Pani Dulskiej"
Gabrieli Zapolskiej

 Pomysł utworu podsunął Zapolskiej jej mąż. Przyjęto, że przy
poszukiwaniu wzorców postaci Zapolska zasugerowała się sugestią
swojego redakcyjnego kolegi, Leopolda Szenderowicza, który podsunął
pisarce postać swojej kamieniczniczki Gołąbowej i jej rodziny

 Pierwowzorem Anieli Dulskiej jest znana z kołtuństwa lwowska
mieszczka, niejaka pani Gołąbowa. Nazwisko bohaterki łączy się
również ze lwowianką – niejaką Czesławą Dulską, która w odpowiedzi
na ankietę ogłoszoną w 1905 roku przez popularny lwowski dziennik
„Wiek Nowy” opisała swój system gospodarowania w domu, oparty na
egoizmie, skąpstwie i wyzysku służącej.

 Sztuka Zapolskiej jest tragifasą, 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.



Zapolska GABRIELA
ur. 30 III 1857, Podhajce k. Łucka, zm. 21 XII 1921, Lwów

dramatopisarka, nowelistka, powieściopisarka, aktorka.

 1888powieść Kaśka 
Kariatyda

 1897satyryczno-
obyczajowa 
komedia Żabusia

 1905powieść Sezonowa 
miłość

 1906„tragifarsa 
kołtuńska” Moralność pani 
Dulskiej

 1907komedia Ich czworo

 1910komedia Panna 
Maliczewska



 Zachęcamy wszystkich chętnych do 

pobrania bezpłatnego 

audiobooka Moralność pani Dulskiej. 

Można go pobrać z biblioteki 

cyfrowej polona.pl bez konieczności 

logowania.

 Można też wypożyczyć w naszej 

bibliotece szkolnej :))))CKZiU w 

Jaworznie.

https://polona.pl/item/moralnosc-pani-dulskiej-komedia-w-trzech-aktach,MTMwMTA2OTk0/0/


Materiały pobrano:

 https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-
czytanie-2021/materialy-do-pobrania/

 www.lustrobiblioteki.pl.

 https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4389-narodowe-czytanie-2021.html

 http://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/7347/moralnosc-pani-
dulskiej

 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zapolska-Gabriela;4000347.html#

 https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4978621/moralnosc-pani-dulskiej

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87_pani_Dulskiej

 https://www.greg.pl/lektury/8,326_Moralnosc-pani-Dulskiej.html

Prezentację przygotowała Kozub Agnieszka
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