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Przeszła przez życie łośno i zamaszyście,
wywołując skandal za skandalem. Nie

wahała się mówić: „Jestem wielka i nieraz
muszę się szczypać, aby sobie przypomnieć,
że to ja naprawdę jestem”. Uważała się za
pisarkę lepszą od Prusa czy Sienkiewicza.

 

Gabriela Zapolska
 



 
Żyła w latach  – . 

To pisarka, aktorka i publicystka.
Debiutowała w roku 

opowiadaniem pod tytułem
„Małaszka”. Prowadziła życie
wielkiej artystki teatralnej.
 W historii literatury polskiej

zapisała się przede wszystkim
jako autorka sztuk teatralnych:

„Żabusia”, „ Ich czworo”, 
no i oczywiście 

„Moralność pani Dulskiej”.
 

GABRI7LA ZAPOLSKA 



Na podstawie dramatu
powstały również ilmy,

 w tym uznawany za pierwszy
polski ilm dźwiękowy obraz z

 roku.

 
 Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej w

 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i
jest uważany za jedno z najważniejszych osią nięć

twórczych pisarki. Wszystkie inscenizacje przyjęto z
wielkim aplauzem. Moralność pani Dulskiej weszła do

żelazne o repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją
wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też

sukcesy za ranicą. 
 



To wyjątkowy utwór, który piętnuje
obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy 

w nim komizm i orzką ironię,
mistrzowskie odmalowanie postaci i

wyczucie języka, ale przede wszystkim
uniwersalne przesłanie moralne, które

w imię uczciwości i sprawiedliwości
każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej

wzbo aciła literaturę polską o ważną
re leksję społeczną.

 
 Pojęcie „dulszczyzna”
weszło na trwałe do

języka potoczne o i na
przestrzeni epok było

różnie interpretowane,
stając się przedmiotem

żywych dyskusji .
 



 I dziś „Dulscy” są wśród nas,
doskonale odnajdują się we

współczesnym świecie  Dulszczyzna
jako hipokryzja, ałsz, obłuda to wciąż

mutujący wirus, na który nie
wynaleziono lekarstwa.

 
 



Główną bohaterką utworu jest
Aniela Dulska. To właścicielka
kamienicy we Lwowie, w której

wynajmowała mieszkania. Sama
również mieszkała wraz z rodziną w

owej kamienicy. 
 



Jej mężem jest Felicjan Dulski, który pracuje

jako urzędnik. Państwo Dulscy mają trójkę

dzieci: najstarsze o syna imieniem Zbyszko,

który dzięki protekcji rodziców również jest

urzędnikiem oraz dwie córki: starszą Hesię

 i młodszą Melę, które są nastolatkami                 

i chodzą na pensję, co dawniej oznaczało

o ólnokształcącą szkołę dla dziewcząt.
 

Hesia i Mela Felicjan Dulski

Zbyszko Dulski



 

Hanka- służąca Dulskiej, która
zachodzi w ciążę ze Zbyszkiem

Juliasiewiczowa -  krewna
Dulskich. Ta z pozoru uczciwa

mężatka jest w rzeczywistości
osobą niezwykle obłudną,

cyniczną i sprytną.  To również
kokietka, która

najprawdopodobniej prowadzi
podwójne życie wiele sy nałów

wskazuje na to, że romansuje
m.in. ze Zbyszkiem Dulskim . 

 
 

Tadrachowa - chrzestna Hanki,
kobieta prosta,

 ale doświadczona, zna życie.

Inne bohaterki :

Lokatorka - wyrzucona z
kamienicy za wywołanie skandalu



Pewne o poranka w
kamienicy pani Dulskiej.....

 




