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TEMAT: ROMANTYCZNY IDEALISTA – IGNACY RZECKI 

ZADANIE: Proszę zapoznać się z fragmentem wypowiedzi J.Bachórza i fragmentami powieści, w których pojawia się 

portret Rzeckiego – przyjaciela Wokulskiego i kronikarza rzeczywistości.  

To postać ważna, choć nie pierwszoplanowa. Pozwala czytelnikowi inaczej spojrzeć na wiele rzeczy, komentując je 

w swoim pamiętniku. Zwróćcie uwagę na tkwiące w nim sprzeczności – dziecięcą naiwność a zarazem powiew 

zdrowego rozsądku, uczciwość i staromodną uprzejmość w zderzeniu z brutalną rzeczywistością nowej epoki. Jego 

historia, podobnie jak historia Wokulskiego pokazuje smutną prawdę o klęsce ideałów (może nawet ideałów  

w ogóle) w dobie tworzącego się kapitalizmu. 

STWÓRZCIE NA SWÓJ UŻYTEK KÓRTKIE NOTATKI, KTÓRE BĘDZIECIE MOGLI WYKORZYSTAĆ NA SPRAWDZIANIE LUB 

EGZAMINIE. 

 

Ogólna prezentacja bohatera: wyglądu, nawyków, znaczących elementów biografii 
Pan Ignacy od dwudziestu pięciu lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. W ciągu tego czasu sklep zmieniał właścicieli  

i podłogę, szafy i szyby w oknach, zakres swojej działalności i subiektów; ale pokój pana Rzeckiego pozostał zawsze taki sam. 

Było w nim to samo smutne okno, wychodzące na to samo podwórze, z tą samą kratą, na której szczeblach zwieszała się,  
być może, ćwierćwiekowa pajęczyna, a z pewnością ćwierćwiekowa firanka, niegdyś zielona, obecnie wypłowiała z tęsknoty  

za słońcem. 

Pod oknem stał ten sam czarny stół obity suknem, także niegdyś zielonym, dziś tylko poplamionym. Na nim wielki czarny 

kałamarz wraz z wielką czarną piaseczniczką, przymocowaną do tej samej podstawki – para mosiężnych lichtarzy do świec 

łojowych, których już nikt nie palił, i stalowe szczypce, którymi już nikt nie obcinał knotów. Żelazne łóżko z bardzo cienkim 

materacem, nad nim nigdy nieużywana dubeltówka, pod nim pudło z gitarą, przypominające dziecinną trumienkę, wąska 

kanapka obita skórą, dwa krzesła również skórą obite, duża blaszana miednica i mała szafa ciemnowiśniowej barwy stanowiły 

umeblowanie pokoju, który, ze względu na swoją długość i mrok w nim panujący, zdawał się być podobniejszym do grobu 

aniżeli do mieszkania. 

Równie jak pokój, nie zmieniły się od ćwierć wieku zwyczaje pana Ignacego.  

Rano budził się zawsze o szóstej; przez chwilę słuchał, czy idzie leżący na krześle zegarek, i spoglądał na wskazówki,  

które tworzyły jedną linię prostą. Chciał wstać spokojnie, bez awantur; ale że chłodne nogi i nieco zesztywniałe ręce  

nie okazywały się dość uległymi jego woli, więc zrywał się, nagle wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmycę, 
biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi, 

któremu przypomniał się wyścig. 

Podczas obrządku wycierania się kosmatymi ręcznikami z upodobaniem patrzył na swoje chude łydki i zarośnięte piersi, 

mrucząc: „No, przecie nabieram ciała”.  

W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, zapewne  

z resztek snu, skrobał do drzwi, za którymi rozlegało się pracowite dmuchanie w samowar. Pan Rzecki, wciąż ubierając się  
z pośpiechem, wypuszczał psa, mówił dzień dobry służącemu, wydobywał z szafy imbryk, mylił się przy zapinaniu mankietów, 

biegł na podwórze zobaczyć stan pogody, parzył się gorącą herbatą, czesał się, nie patrząc w lustro, i o wpół do siódmej był 

gotów. Obejrzawszy się, czy ma krawat na szyi, a zegarek i portmonetkę w kieszeniach, pan Ignacy wydobywał ze stolika wielki 

klucz i trochę zgarbiony, uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną blachą. 
t. 1, rozdz. 2, s. 19–20. 

 

Zawstydzony, zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka, ściskając pod pachą album i kłaniając się wszystkim 

damom, około których miał zaszczyt przechodzić. Ta uprzejmość, do której nie nawykli warszawiacy, już w przysionku zrobiła 

wrażenie. Zaczęto pytać się: kto to jest? a chociaż nie poznano osoby, w lot jednakże spostrzeżono, że cylinder pana Ignacego 

pochodzi sprzed lat dziesięciu, krawat sprzed pięciu, a ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kratki sięgają nierównie 

dawniejszej epoki. [...] 

– Pewnie jakiś szlachcic z Wołynia – mówili eleganci. – Ale co on ma pod pachą?... 

– Może bigos albo pneumatyczną poduszkę... 
[...] Stary subiekt wydobył nawet małą lornetkę i zaczął przypatrywać się fizjognomiom; przy tej zaś okazji zrobił smutne 

odkrycie, że i jemu przypatrują się z amfiteatru, z dalszych rzędów krzeseł, ba! nawet z lóż... Gdy zaś przeniósł swoje zdolności 

psychiczne od oka do ucha, pochwycił wyrazy latające jak osy: 

– Cóż to za oryginał?... 

– Ktoś z prowincji. 

– Ale skąd on wyrwał taki surdut?... 

– Uważasz pan jego breloki przy dewizce? Skandal!... 

– Albo kto się tak dziś czesze?... 

             t. 1, rozdz. 18, s. 456–457. 
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Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej podróży na wieś lub za granicę. Coraz częściej spotykał  

we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając sobie młode czasy. Powoli zbudziła się w nim 

głucha tęsknota do tych krajobrazów, więc postanowił natychmiast po powrocie Wokulskiego wyjechać gdzieś na całe lato. 

            t. 1, rozdz. 2, s. 32. 

 

 

Poglądy polityczne starego bonapartysty 
– To nic, wojny nie będzie. Zresztą – westchnął pan Ignacy – co nas obchodzi wojna, w której nie przyjmie udziału 

Bonaparte. 

– Bonapartowie skończyli już karierę. 
– Doprawdy?... – uśmiechnął się ironicznie pan Ignacy. – A na czyjąż korzyść MacMahon z Ducrotem układali w styczniu 

zamach stanu?... Wierz mi, panie Klejn, bonapartyzm to potęga!... 

t. 1, rozdz. 2, s. 23–24. 

 

Tymczasem ród Bonapartych trząsł Europą za Napoleona I, potem za Napoleona III, a i dzisiaj, choć niektórzy nazywają go 

bankrutem, wpływa na losy Francji przez wierne swoje sługi, MacMahona i Ducrota. Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek 

IV, który po cichu uczy się sztuki wojennej u Anglików! 

    t. 1, rozdz. 3, s. 35. 

 

Gdzież więc jest sprawiedliwość nagradzająca dobrych?... Zaraz ją zobaczysz, o człowieku małej wiary! Ażeby zaś lepiej 

przekonać cię, że na tym świecie jest porządek, zapisuję tu następujące proroctwa: [...] mały Lulu jeszcze w tym roku zostanie 

cesarzem Francuzów pod imieniem Napoleona IV, zbije Niemców na bryndzę i zrobi sprawiedliwość na całym świecie, co mi 

jeszcze przepowiadał śp. mój ojciec. 

t. 2, rozdz. 11, s. 338. 

 

Od kilku miesięcy utrzymuje się pogłoska, że w dniu 26 czerwca bieżącego roku zginął w Afryce książę Ludwik Napoleon, 

syn cesarza. I to jeszcze zginął w bitwie z dzikim narodem, o którym nie wiadomo, ani gdzie mieszka, ani jak się nazywa,  

bo przecie Zulusami nie może nazywać się żaden naród. Tak wszyscy mówią. Nawet miała tam pojechać cesarzowa Eugenia  

i przywieźć zwłoki syna do Anglii. Czy tak jest w rzeczy samej, nie wiem, bo już od lipca nie czytuję gazet i nie lubię 
rozmawiać o polityce. 

       t. 2, rozdz. 18, s. 562–563. 

 

Przyjaźń Rzeckiego z Wokulskim 
Słychać szmer w sieniach. Jakaś ręka poszukuje klamki, nareszcie otwierają się drzwi i na progu staje ktoś odziany  

w wielkie futro upstrzone śniegiem i kroplami deszczu. 

– Kto to? – pyta się pan Ignacy i na twarz występują mu silne rumieńce. 

– Jużeś o mnie zapomniał, stary?... – cicho i powoli odpowiada gość. 
Pan Ignacy miesza się coraz bardziej. [...] zbliża się do gościa wzruszony i zgarbiony więcej niż kiedykolwiek. 

– Zdaje mi się... – mówi, zacierając ręce – zdaje mi się, że mam przyjemność... 
Potem gościa prowadzi do okna, mrugając powiekami. 

– Staś... jak mi Bóg miły!... 

Klepie go po wypukłej piersi, ściska za prawą i za lewą rękę, a nareszcie oparłszy na jego ostrzyżonej głowie swoją dłoń, 
wykonywa nią taki ruch, jak by mu chciał maść wetrzeć w okolicę ciemienia. 

– Cha! cha! cha! – śmieje się pan Ignacy. – Staś, we własnej osobie... Staś z wojny!... Cóż to, dopiero teraz przypomniałeś 
sobie, że masz sklep i przyjaciół? – dodaje, mocno uderzając go w łopatkę. [...] 

Gość także się śmiał. Objął Ignacego za szyję i po kilka razy gorąco ucałował go w oba policzki, które stary subiekt kolejno 

nadstawiał mu, nie oddając jednak pocałunków. [...] 

– Mój kochany stary! – mówił, biorąc Ignacego za rękę – mój poczciwy stary przyjacielu! Ty nawet nie domyślasz się, 
jakim ja szczęśliwy, że cię widzę, i jeszcze w tym pokoju. Pamiętasz, ilem ja tu spędził wieczorów i nocy... jak mnie karmiłeś...  
jak oddawałeś mi co lepsze odzienie... Pamiętasz?... 

t. 1, rozdz. 4, s. 61–67. 

 

 

Stosunek do kobiet 
Swoją drogą, niechaj nas Bóg zachowa od damskiej klienteli. Ja może dlatego nie mam odwagi do małżeństwa, że ciągle 

widuję damy w sklepie. Stwórca świata, formując cud natury, zwany kobietą, z pewnością nie zastanowił się, jakiej klęski narobi 

kupcom.            t. 1, rozdz. 10, s. 260. 

 

Szatynka, szare oczy, rysy cudownie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki – sam smak!... Patrzyłem, jak raz wysiadała  

z dorożki, i powiem, że mi się gorąco zrobiło wobec tego, com ujrzał... Ach, miałby poczciwy Stasiek wielki z niej pożytek,  

bo to i ciałka w miarę, i usteczka jak jagódki... A co za biust!... Kiedy wchodzi ubrana do figury, to myślę, że wszedł anioł,  

który zleciawszy z nieba, na piersiach złożył sobie skrzydełka!...     t. 1, rozdz. 10, s. 267. 
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Tak ciągle stała mi przed oczyma pani Stawska i Wokulski... Mój Boże! jaka by to była piękna para [...].(Gdybym był 

Wokulskim, już bym z nią wracał od ślubu. Co to za kobieta!... co za rysy... co za gra fizjognomii... W życiu nie widziałem nic 

podobnego!... A rączka, a figurka, a wzrost, a ruchy, a oczy, oczy!...).            t. 2, rozdz. 2, s. 72. 

 

– Umrę, mówię ci, doktorze, umrę albo... ożenię Stacha z panią Stawską. To kobieta, która ma i rozum, i serce, i za miłość 
zapłaci miłością, a jemu takiej trzeba. [...] Pożegnałem doktora pełen otuchy. Kocham, bo kocham panią Helenę, ale dla niego... 

wyrzeknę się jej.           t. 2, rozdz. 11, s. 346. 

 

Ponieważ jestem kawalerem (nazywają mnie nawet starym) i piszę ten pamiętnik bez obłudy, przyznam więc, że mi się ta 

wspólność żon trochę podobała. Powiem nawet, że nabrałem niejakiej życzliwości dla socjalizmu i socjalistów. Po co oni jednak 

koniecznie chcą robić rewolucję, kiedy i bez niej ludzie miewali wspólne żony? 

 t. 1, rozdz. 10, s. 266–267. 

 

Panna Łęcka piękna, bo piękna, ale przecież jest tylko kobietą i dla niej Stach nie popełniałby tylu szaleństw... W tym jest 

coś z p... (w takich razach najwłaściwiej mówić skróceniami). W tym jest jakieś duże P... 

 t. 2, rozdz. 1, s. 7. 

 

Kiedy Kochanowski pisał: „Na lwa srogiego bez obawy siędziesz i na ogromnym smoku jeździć będziesz” – z pewnością 
miał na myśli kobietę... To są ujeżdżacze i pogromcy męskiego rodu! 

     t. 2, rozdz. 1, s. 46. 

 

 

O kondycji świata i człowieka 
– Hi! hi! hi! dokąd wy jedziecie, podróżni?... Dlaczego narażasz kark, akrobato?... Co wam po uściskach, tancerze?... 

Wykręcą się sprężyny i pójdziecie na powrót do szafy. Głupstwo, wszystko głupstwo!... a wam, gdybyście myśleli, mogłoby się 
zdawać, że to jest coś wielkiego!... 

Po takich i tym podobnych monologach szybko składał zabawki i rozdrażniony chodził po pustym sklepie, a za nim jego 

brudny pies. 

„Głupstwo handel... głupstwo polityka... głupstwo podróż do Turcji... głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy,  

a końca nie znamy... Gdzież prawda?...”. 

t. 1, rozdz. 2, s. 31–32. 

 

...Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy 

stosują się do mody. Skromny subiekt co kwartał ubiera się w spodnie nowego fasonu, w coraz dziwniejszy kapelusz  

i coraz inaczej wykładany kołnierzyk. Podobnież dzisiejsi politycy co kwartał zmieniają wiarę: onegdaj wierzyli w Bismarcka, 

wczoraj w Gambettę, a dziś w Beaconsfielda, który niedawno był Żydkiem. 

     t. 1, rozdz. 3, s. 34. 

 

Na świecie dużo jest niedowiarków i ja sam bywam czasami niedowiarkiem i wątpię o Opatrzności Boskiej. Nieraz też,  
kiedy źle idą polityczne interesa albo kiedy patrzę na nędzę ludzką i na triumfy łajdaków (jeżeli taki wyraz wolno wymawiać), 
nieraz myślę sobie: 

„Stary głupcze, nazywający się Ignacym Rzeckim! Ty wyobrażasz sobie, że Napoleonidzi wrócą na tron, że Wokulski zrobi 

coś nadzwyczajnego, bo jest zdolny, i będzie szczęśliwym, bo jest uczciwy? ... Ty myślisz, ośla głowo, że chociaż hultajom 

zrazu dzieje się dobrze, a ludziom poczciwym źle, to jednakże w końcu źli zostaną pohańbieni, a dobrzy sławą okryci?...  

Tak sobie imaginujesz?... Więc głupio imaginujesz!... Na świecie nie ma żadnego porządku, żadnej sprawiedliwości, tylko 

walka. O ile w tej walce zwyciężają dobrzy, jest dobrze, o ile źli, jest źle; ale ażeby istniała jakaś potęga protegująca tylko 

dobrych, tego sobie wcale nie wyobrażaj... Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku,  

a gdy rzuci w błoto – leżą w błocie...”. 

  t. 2, rozdz. 11, s. 337. 

 

Nie warto żyć... Gdyby nie Stach i nie Napoleonek, to czasem jest mi tak ciężko na świecie, że zrobiłbym sobie co... 

t. 2, rozdz. 16, s. 464. 

 

I to ma być wiek, który nastąpił po XVIII, po tym XVIII wieku, co napisał na swoich sztandarach: wolność, równość, 
braterstwo? Za cóż ja się, u diabła, biłem z Austriakami? Za co ginęli moi kamraci?  

t. 2, rozdz. 16, s. 467. 

 

Oj, ludzie, ludzie!... Za pełnym talerzem i butelką wleźliby do kanału, a za rublem to już nawet nie wiem gdzie. 

t. 2, rozdz. 18, s. 565. 

 

A jednakże ciężko żyć na świecie. I nieraz myślę sobie: czy naprawdę jest jaki plan, wedle którego cała ludzkość posuwa się  
ku lepszemu, czyli też wszystko jest dziełem przypadku, a ludzkość czy nie idzie tam, gdzie ją popchnie większa siła?... Jeżeli 

dobrzy mają górę, wówczas świat toczy się ku dobremu, a jeżeli gałgany są mocniejsi, to idzie ku złemu. Zaś ostatecznym 

kresem złych i dobrych jest garść popiołu.           t. 2, rozdz. 18, s. 567. 
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Józef Bachórz, Wstęp [w:] Bolesław Prus, Lalka, Wrocław 1991, s. LV–LXVI. 
Ze znawstwem i przenikliwością zadziwiającą, zwłaszcza na tle polskiej tradycji powieściowej niezbyt przecież 

dbałej o psychologię, przedstawił Prus neurotyczną stronę osobowości Wokulskiego i Rzeckiego. W wizerunku pana 

Ignacego jako człowieka żyjącego na poły w świecie realnym, który go coraz bardziej przygniata, na poły  

w wyimaginowanym, który go coraz słabiej chroni przed brutalną rzeczywistością, zawarł autor Lalki historię 
nabrzmiewania depresji i nadciągania katastrofy, dającą się dopiero ze stanowiska współczesnej psychoanalizy docenić 
jako studium mistrzowskie. Pamiętnik starego subiekta jest [...] 

rewelacyjnym zapisem procesu pogłębiania się neurozy – i jednocześnie dokumentem terapii,  

która w miarę nasilania się stanów depresyjnych pogarsza sytuację „pacjenta”. [...] 

Stosunek Prusa do spadku po romantyzmie jest [...] daleki od jednoznaczności. Opinię zdecydowanie ujemną ma  

w Lalce ten typ dziedzictwa romantycznego, którym od czasu do czasu posila się – czytając pisma „swego kuzyna 

Zygmunta” – panna Izabela, by się utwierdzić w swych górnolotnych fałszach (Prus - publicysta miał Krasińskiego  

za arystokratycznego marzyciela). Ale przy sprawie idealizmu Rzeckiego i Wokulskiego rzeczy się komplikują. Należy 

przecież wysoko ocenić [...] romantyczną wiarę pana Ignacego w ideały moralne, jego zdolność do poświęceń w imię 
przyjaźni i jego kult wartości niematerialnych. Należy szanować jego tęsknoty do świata sprawiedliwości i jego upartą 
wiarę w niepodległość. Nie sama więc zasada idealizmu podlega tu zakwestionowaniu, lecz co najwyżej niektóre mity 

(zwłaszcza mit Napoleonidów, którzy uporządkują Europę), przejęte przez starego subiekta z dobrodziejstwem inwentarza 

po romantycznych idealistach. [...] 

Gdyby Rzeckiemu i Wokulskiemu odjąć to, co jest w nich dziedzictwem romantyzmu, pozostałoby pierwszemu 

niewiele nad nałogowe wegetowanie, drugiemu – niewiele nad groszoróbstwo, a groszoróbstwo, choćby i z sukcesem 

majątkowym, nie należy do sfery wartości zalecanych przez Prusa. Z Lalki niedwuznacznie wynika, że ludzie,  

którzy w tym stuleciu nie „zachorowali” na romantyzm, których duszy romantyzm jakoś nie przeorał, w istocie nie dorośli 
do rozumienia swojego wieku. Są to bowiem ludzie pokroju pana Tomasza Łęckiego albo pokroju subiekta 

Mraczewskiego i piwoszów z „renomowanej jadłodajni”. „Wina” więc romantyzmu jest to „wina” błogosławiona. […] 

10 Scenariusz lekcji 

Najbliżsi Prusowi bohaterowie Lalki – Wokulski i Rzecki – nie są ani ateistami, ani ludźmi religijnymi. Rzecki  

do kościoła zajrzy, nawet na mszę da 5 rubli w intencji księcia Napoleona (na wszelki wypadek), ale modliłby się raczej  

w stylu pewnego – jak powiada – żołnierza rewolucji francuskiej: „Panie Boże, jeżeli jesteś, zbaw [...] duszę moją,  
jeżeli ją mam”. Bóg Prusa w Lalce pewniej wysłuchałby takiej modlitwy niż dewocyjnych nachalności baronowej 

Krzeszowskiej. Wysłuchałby, jeśli jest. Żaden z bohaterów Lalki nie jest bardziej od Rzeckiego chrześcijaninem z serca  

i uczynków. Ale ten człowiek prawdziwie boży nie ma pewności, jaki jest naprawdę sens człowieczego teatru marionetek. 

Dlatego nękają go – tylekroć nawiedzające także Wokulskiego – myśli samobójcze. Obroni się przed nimi, ale rozumie 

swego przyjaciela Katza, i rad by, by poznał się na nim Pan Bóg Węgierski. 

Jeśliby założyć, że Prus rozpisał w tej powieści najważniejsze swoje przemyślenia pomiędzy Wokulskiego  

i Rzeckiego, to Rzeckiemu przypadłaby w udziale cząstka komplementarna w stosunku do intelektualizmu Wokulskiego. 

Wokulskiego można bowiem traktować jako wyraziciela postawy nieustępliwie zasadniczej i pozbawionej złudzeń wobec 

świata, jako maksymalistę, który docieka, projektuje, układa strategię życia na miarę pragnień. Maksymalizm ten, godny 

podziwu i szacunku, wyraża się w bezkompromisowym zmaganiu ze światem na zasadzie: albo – albo... [...] 

Rzecki rozumie i ceni Wokulskiego. Zna się na ludziach i o życiu wie niemało, tyle że nie jest to wiedza 

myśliciela. W szczegółach omylny, ma w sumie mądrość zastanawiająco głęboką. Ludzie mają go za dziwaka, używają 
sobie na nim, ale przecież on sam nie najgorzej zdaje sobie sprawę z własnych dziwactw. Mają  go za naiwnego, ale on 

sam lepiej od nich wie o tej naiwności, bo ją sobie organizuje, jakby wiedział, że bez tej naiwności nie potrafiłby żyć. 
Naiwność pana Ignacego nie ma niczego wspólnego ani z brakiem orientacji w świecie, ani z ubóstwem 

doświadczenia. Mało kogo wyposażył Prus w Lalce w takie mnóstwo doświadczeń jak jego właśnie. I to doświadczeń 
bolesnych. Ale choć nie spłynęły one po nim bez śladu, choć przyprószyły siwizną jego głowę, a sceptycyzmem jego 

filozofię życiową, to przecież nie odebrały mu tej dziwnej mocy duchowej, dzięki której siebie i innych ochrania  

od skrajności zwątpienia. [...] spośród wszystkich bohaterów Lalki on jeden został wyposażony w dzieciństwo. I to nie 

tylko w dzieciństwo, które kiedyś było i przeminęło, lecz które w nim trwa jako wspomnienie (nikt poza Rzeckim nie 

wspomina w Lalce swego dzieciństwa), trwa jako składnik postawy (Rzecki lubi skrycie bawić się jak dziecko),  

jako poczucie pokrewieństwa duchowego z dziećmi (Helunia Stawska nie przypadkiem wyczuwa w nim naturę bliską), 
jako zdolność rojenia, fantazjowania, marzenia. I to dzieciństwo będzie z nim do chwili ostatniej. Gdy gasnącymi oczyma 

ogarnia swoje życie, dozwoli mu Prus powrócić wspomnieniem do chłopięcego dymnika na Starym Mieście,  

by pożegnalnie spojrzał na malejący krążek światłości w stronie praskiego brzegu Wisły. […] 

Rys dzieciństwa objawia się w Rzeckim zdolnością do „zawieszania” rzeczywistości, narzucania jej znaczeń, 
których on sam pragnie, do przetwarzania tego, co przykre – w mniej przykre, nieraz w zabawne. To przecież za sprawą 
Rzeckiego wnika do powieści najwięcej chwil wesołości. To on przyrządza czytelnikowi najważniejsze sceny 

humorystyczne – i to przyrządza z materii, która bynajmniej „z natury” humorystyczna nie jest. [...] To on przede 

wszystkim ociepla wizję Warszawy, jaką mamy w Lalce. On, a nie Wokulski. Wokulski z rzadka patrzy na Warszawę  
jako na swój dom. Rzecki też przede wszystkim jest – niczym Mickiewiczowska pieśń gminna – arką przymierza między 

dawnymi a młodszymi laty, pamięcią o żołnierzach-tułaczach, o wielkich nadziejach i ważnych doświadczeniach 

przeszłości.        



ILE TWARZY MA WOKULSKI? – O ZŁOŻONOŚCI POSTACI 
GŁÓWNEGO BOHATERA „LALKI” B.PRUSA 

ZADANIE: Proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi charakterystyki Wokulskiego  

i komentarzami do nich. Zróbcie notatki z lekcji użyteczne na sprawdzianie i egzaminie. 

Wpisz w wyszukiwarkę hasło: 97.Cała prawda o Wokulskim i wysłuchaj miniwykładu. 

 

Wiele jest aspektów, o których można by mówić w związku z tym bohaterem. Robiąc notatki  

o Wokulskim, trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

a) jego pochodzenie, historia rodziny i przynależność klasowa są niejednoznaczne 

b) jest reprezentantem epoki przejściowej – po trosze romantykiem i pozytywistą 
c) próbuje realizować ideały romantyzmu (walkę powstańczą, miłość) i pozytywizmu (pracę  

u podstaw i pracę organiczną – tu ważne są postaci Węgiełka, Wysockich, magdalenki, a także asymilację 
Żydów – tu ważna postać Szlangbauma) 

d) pnie się po stopniach kariery (od pomocnika w piwiarni do wpływowego człowieka interesu) – tu należy 

zwrócić uwagę na małżeństwo dla pieniędzy i udział w wojnie rosyjsko tureckiej, które są niejednoznaczne 

moralnie 

e) jego przymioty ducha, marzenia o badaniach naukowych, jego przyjaźń z Rzeckim  

czy Szumanem 

f) i oczywiście antynomie związane z miłością do Łęckiej (miłość romantyczna w czasach 

nieromantycznych) – sposób, w jaki kocha i sposób, w jaki zdobywa 

 

1.  Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski w oczach warszawskich kupców?  

Bolesław Prus Lalka (fragmenty)  

− Nazywam go – odparł, powoli ogryzając i zapalając cygaro – nazywam go wariatem, gdyż go znam lat... 

Zaczekaj pan... Piętnaście... siedmnaście... ośmnaście... Było to w roku 1860... Jadaliśmy wtedy u Hopfera. [...] 

Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze dwadzieścia parę lat. [...]  

− I z tej branży przerzucił się do galanterii? – wtrącił ajent.  

− Zaczekaj pan – przerwał radca. – Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do Szkoły Przygotowawczej,  

a potem do Szkoły Głównej, rozumie pan?... Zachciało mu się być uczonym!... [...]  

− I poszedł też do Szkoły Przygotowawczej?  

− Poszedł i nawet zdał egzamin do Szkoły Głównej. No, ale co pan powiesz – ciągnął radca uderzając ajenta  

w kolano – że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę...  
− Cóż robił?  

− Otóż, co... Gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy, i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło 

Irkucka. [...] Nie koniec na tym... W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku 

szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie przy protekcji 

swego dzisiejszego dysponenta, Rzeckiego, wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową, i –  

w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego.  

− To nie było głupie – wtrącił ajent.  

− Zapewne. Jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. 

Ale też miał on krzyż Pański z babą! [...] Patrz pan jednakże, co to znaczy szczęście. Półtora roku temu baba 

objadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek, z zasobnym sklepem  

i trzydziestu tysiącami rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia Minclów.  

− Ma szczęście.  

− Miał – poprawił radca – ale go nie uszanował. Inny na jego miejscu ożeniłby się z jaką uczciwą panienką  
i żyłby w dostatkach; bo co to, panie, dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie!... Ten jednak, 

wariat, rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Milionów mu się zachciało czy kiego diabła! 

 

 – wariat, szaleniec  

– burzliwy życiorys, nieumiejętność wyboru jednej drogi życiowej  

– pochwała małżeństwa dla pieniędzy (wyraz mądrości życiowej i zdrowego rozsądku)  

– odrzuca szczęście, oznaczające bezpieczeństwo finansowe i możliwość ułożenia sobie życia za pieniądze 

zostawione mu w spadku przez Minclową  
– brak stabilizacji, krytyczna ocena dążeń do szybkiego pomnożenia majątku 

 

2. Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski w oczach Ignacego Rzeckiego?  

Bolesław Prus Lalka (fragmenty)  



Ale cóż to za złote serce!  

Ze wstydem wyznaję, że było mi trochę przykro wynosić się na nowy lokal. [...] Żal mi [...] było mego pokoju,  

w którym dwadzieścia pięć lat przemieszkałem. [...]  

Aż jednego dnia, około połowy maja [...], Staś przed samym zamknięciem sklepu przychodzi do mnie i mówi:  

− Cóż, stary, czas by się przeprowadzić na nowe mieszkanie. [...] Chodźże ze mną, pokażę ci nowy lokal,  

który wziąłem dla ciebie w tym samym domu. [...]  

Wziął mnie pod rękę i prowadzi przez tylne drzwi sklepu do sieni. [...]  

Boże miłosierny!... ależ ten drugi pokój to mój pokój, w którym mieszkałem od lat dwudziestu pięciu. Okna 

zakratowane, zielona firanka, mój czarny stół... A pod ścianą naprzeciw moje żelazne łóżko, dubeltówka i pudło  

z gitarą... [...]  

Może to się wyda komu śmiesznym, ale ja miałem łzy w oczach...  

Patrzyłem na jego surową twarz, smutne oczy i prawie nie mogłem wyobrazić sobie, że ten człowiek jest tak 

domyślny i posiada taką delikatność uczuć. Bo żebym mu choć wspomniał o tym... On sam odgadł, że mogę 
tęsknić za dawną siedzibą, i sam czuwał nad przeprowadzeniem moich gratów. 

 

 – troskliwy i czuły przyjaciel (złote serce)  

– delikatność uczuć (uprzedza potrzeby Rzeckiego)  

– ukrywanie pozytywnych emocji (surowa twarz)  

– dostrzeżenie smutku bohatera  

– człowiek zaangażowany w europejską politykę, spiskowiec (decyzja o wyjeździe do Paryża podyktowana 

względami politycznymi)  

– postrzeganie Wokulskiego przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń (idea, a nie miłość jako motywacja 

bohatera) 

 

3. Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski w oczach Izabeli Łęckiej?  

Bolesław Prus Lalka (fragmenty)  

Wtedy zaczęła sobie rejestrować doznane wrażenia.  

Pierwszy raz – wcale go nie widziała, czuła tylko zbliżający się jakiś ogromny cień. [...]  

Ten ktoś był to zuchwały dorobkiewicz, który od roku ścigał ją spojrzeniami w teatrach i na koncertach. Był to 

cyniczny brutal, który dorobił się majątku na podejrzanych spekulacjach po to, ażeby kupić sobie reputację  
u ludzi, a ją, pannę Izabelę Łęcką, u jej ojca!...  

Z tej epoki pamiętała tylko jego grubo ciosaną figurę, czerwone ręce i szorstkie obejście [...]. Był to przebiegły  

i bezczelny kupczyk, który w swoim sklepie pozował na upadłego ministra. [...]  

Ten sam człowiek wypędził ze sklepu Mraczewskiego, który poważył się złośliwie o niej mówić. Na próżno 

wrogowie panny Izabeli, baron i baronowa Krzeszowscy, wstawiali się za tym młodzieńcem; na próżno 

odezwała się za nim hrabina ciotka, która rzadko dziękowała, a jeszcze rzadziej prosiła. Wokulski nie ustąpił... 

Lecz jedno słówko jej, panny Izabeli, pokonało nieugiętego człowieka; nie tylko cofnął się, ale nawet dał 

Mraczewskiemu lepszą posadę. Nie robi się takich ustępstw dla kobiety, której się nie czci.  

Szkoda tylko, że prawie w tej samej chwili w jej czcicielu odezwał się pyszny dorobkiewicz, który na kwestyjną 
tacę rzucił rulon półimperiałów. Ach, jakież to było kupieckie!... I jak on nic nie rozumie po angielsku, nie ma 

wyobrażenia o języku, który jest modnym!...  

Trzecia faza. Zobaczyła Wokulskiego w salonie ciotki w pierwszy dzień Wielkiejnocy i spostrzegła, że on o całą 
głowę przerasta towarzystwo. Najarystokratyczniejsi ludzie ubiegali się o znajomość z nim, a on, ten brutalny 

parweniusz, odrzynał się od nich jak ogień od dymu. Chodził niezręcznie, ale śmiało, jakby salon ten był jego 

niezaprzeczoną własnością i posępnie słuchał komplimentów, którymi go zasypywano. [...]  

Teraz dopiero spostrzegła panna Izabela, że Wokulski ma twarz niepospolitą. Rysy wyraziste i stanowcze, włos 

jakby najeżony gniewem, mały wąs, ślad bródki, kształty posągowe, wejrzenie jasne i przejmujące... Gdyby ten 

człowiek zamiast sklepu posiadał duże dobra ziemskie – byłby bardzo przystojnym; gdyby urodził się księciem – 

byłby imponująco piękny. 

 

– zmiana stosunku do bohatera, widoczna np. w postrzeganiu jego wyglądu (początkowo Łęcka zauważa 

tylko czerwone ręce Wokulskiego, potem dostrzega jego męską urodę); ocena człowieka przez pryzmat 

klasy społecznej, z której pochodzi  

– wady Wokulskiego: dorobkiewicz, cynik, pragnący wkraść się w łaski arystokracji  

– świadomość miłości, jaka darzy ją Wokulski  

– drażnią ją kupieckie zachowania Wokulskiego oraz nieznajomość angielskiego (modny język)  

– po raz pierwszy dostrzega niepospolitość bohatera, gdy widzi go w salonie ciotki Hortensji, zyskuje w jej 

oczach wartość poprzez pojawienie się w środowisku arystokracji  

 

4. Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski w oczach Michała Szumana?  

Bolesław Prus Lalka (fragmenty)  



– A tymczasem on – prawił Szuman – czy to w piwnicy Hopfera, czy to na stepie tak się karmił Aldonami, 

Grażynami, Marylami i tym podobnymi chimerami, że w pannie Łęckiej widzi bóstwo. On się już nie tylko 

kocha, ale uwielbia ją, modli się, padałby przed nią na twarz... Przykre go czeka zbudzenie!... Bo choć to 

romantyk pełnej krwi, jednak nie będzie naśladować Mickiewicza, który nie tylko przebaczył tej, co z niego 

zadrwiła,  

ale jeszcze tęsknił do niej po zdradzie, ba! nawet ją unieśmiertelnił... Piękna nauka dla naszych panien: jeżeli 

chcesz być sławną, zdradzaj najgorętszych wielbicieli!... My, Polacy, jesteśmy skazani na głupców nawet w tak 

prostej rzeczy jak miłość...  
– I myślisz doktór, że Wokulski będzie taki błazen?... – spytałem czując, że burzy się we mnie krew  

jak pod Vilagos.  

Szuman aż skoczył na krześle.  

– O, do licha, nie!... – zawołał. – Dziś może szaleć, dopóki mówi sobie: „A nuż mnie kocha, a nuż jest taką,  
jak myślę?...” Ale gdyby nie ocknął się spostrzegłszy, że z niego żartują, ja... ja pierwszy, jakem Żyd, plunąłbym 

mu w oczy... Taki człowiek może być nieszczęśliwym, ale nie wolno mu być podłym... [...]  

– Stalowy to człowiek – wtrąciłem.  

– I dlatego niebezpieczny – odparł doktór. – Trudno zatrzeć, co się raz w takim zapisze, i trudno skleić,  
co pęknie. 

 

– Wokulski jako zakochany romantyk (idealizacja, ubóstwienie kobiety)  

– dostrzeżenie wpływu literatury romantycznej na bohatera (postrzega kobiety przez pryzmat ich kreacji  

w dziełach Mickiewicza)  

– żyje złudzeniami, nie potrafi racjonalnie ocenić rzeczywistości  

– nadzieja, że przejrzy na oczy i odrzuci kobietę, która się nim bawi  

– wybitna jednostka – przeżywa nieszczęście, ale nie zhańbi się podłością  
– stalowy człowiek (siła ducha połączona z ogromną wrażliwością)  

 

 

 

5. Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski w oczach Juliana Ochockiego?  

Bolesław Prus Lalka (fragmenty)  

Ochocki kręcił głową. [...]  

− Poznać go łatwo. Był to jednym słowem człowiek szerokiej duszy. [...]  

− Widzi pan – rzekł – ludzie małej duszy dbają tylko o swoje interesa, nie sięgają myślą poza dzień dzisiejszy  

i mają wstręt do rzeczy nieznanych. Byle im było spokojnie i suto... Taki zaś facet jak on troszczy się interesami 

tysięcy, patrzy nieraz o kilkadziesiąt lat naprzód, a każda rzecz nieznana i nierozstrzygnięta pociąga go w 

sposób nieprzeparty. To nawet nie jest żadna zasługa, tylko mus. Jak żelazo bez namysłu rusza się za magnesem  

albo pszczoła lepi swoje komórki, tak ten gatunek ludzi rzuca się do wielkich idei i niezwykłych prac...  

Rzecki ściskał go za obie ręce i drżał ze wzruszenia.  

− Szuman – rzekł – mądry doktór Szuman mówi, że Stach jest wariat, polski romantyk.  

− Głupi Szuman ze swoim żydowskim klasycyzmem!... – odparł Ochocki. – On nawet nie domyśla się,  
że cywilizacji nie stworzyli ani filistrowie, ani geszefciarze, lecz właśnie tacy wariaci... Gdyby rozum polegał na 

myśleniu o dochodach, ludzie do dzisiejszego dnia byliby małpami...  

− [...] znam jego życie i wiem, że ten człowiek prawie dusił się tutaj od dzieciństwa. Miał aspiracje naukowe, 

lecz nie było ich czym zaspokoić; miał szerokie instynkta społeczne, ale czego dotknął się w tym kierunku, 

wszystko padało... Nawet ta marna spółczyna, którą założył, zwaliła mu na łeb tylko pretensje i nienawiści... 

 

– człowiek szerokiej duszy (twórczy, wybiega myślą w przyszłość, odkrywca, troszczy się o innych, dba o 

interes społeczny)  

– człowiek stworzony do wielkich idei  

– jednostka przyczyniająca się do postępu świata (przekonanie, że cywilizację tworzą idealiści)  

– niezrozumiany przez innych (społeczeństwo hamuje jego aktywność we wszystkich sferach: filantropijnej, 

naukowej, handlowej); ciągły konflikt ze społeczeństwem, ofiara polskich stosunków społecznych  

 

6. Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski w oczach księcia?  

Bolesław Prus Lalka (fragmenty)  

Książę, na którego prośbę Wokulski nie tylko w grudniu roku zeszłego nie chciał ofiarować pani Krzeszowskiej 

dziesięciu tysięcy rubli, ale nawet w styczniu i lutym roku bieżącego nie dał ani grosza na protegowanych przez 

niego ubogich, książę na chwilę stracił serce do Wokulskiego. Wokulski zrobił księciu przykry zawód. Książę 
sądził i wierzył, iż ma prawo tak sądzić, że człowiek podobny Wokulskiemu, raz posiadłszy książęcą życzliwość, 
powinien wyrzec się nie tylko swoich gustów i interesów, ale nawet majątku i osoby. Że powinien lubić to, co 

lubi książę, nienawidzieć tego, co nienawidzi książę, służyć tylko księcia celom i dogadzać tylko jego 



upodobaniom. Tymczasem ten parweniusz [...] nie tylko nie myślał być książęcym sługą, ale nawet odważył się 
być samodzielnym człowiekiem; nieraz sprzeczał się z księciem, a co gorsza, wręcz odmawiał jego żądaniom.  

„Szorstki człowiek... interesowny... egoista!...” – myślał książę, ale coraz mocniej dziwił się zuchwalstwu 

dorobkiewicza.  

Traf zdarzył, że pan Łęcki, nie mogąc już ukryć zabiegów Wokulskiego o pannę Izabelę, zapytał księcia o zdanie 

o Wokulskim i o radę.  
Otóż książę, pomimo rozmaitych słabości, był z gruntu uczciwym człowiekiem. W sądzie o ludziach nie polegał 

na własnym upodobaniu, ale zasięgał opinii. [...]  

Najciekawszych [...] wiadomości dostarczyły księciu zakonnice. Był jakiś furman w Warszawie i jego brat 

dróżnik na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, którzy błogosławili Wokulskiego. Byli jacyś studenci, którzy głośno 

opowiadali, że Wokulski daje im stypendia; byli rzemieślnicy, którzy zawdzięczali mu warsztaty, byli kramarze, 

którym Wokulski pomógł do założenia sklepów. [...]  

Relacje te nie tylko zdziwiły, ale wprost przestraszyły księcia. I naraz Wokulski spotężniał w jego opinii. Był 

przecie człowiekiem, który ma swój własny program, ba! nawet prowadzi politykę na własną rękę, i który ma 

wielkie znaczenie wśród pospólstwa... 

 

– parweniusz (dorobkiewicz)  

– wzgarda dla Wokulskiego jako dla człowieka pochodzącego z niższej warstwy społecznej, 

niedoceniającego wyróżnienia, jakim jest przyjaźń z księciem  

– egoista odmawiający spełniania książęcych pragnień (nie godzi się ślepo spełniać woli księcia)  

– niechętny podziw dla Wokulskiego (filantrop, człowiek prowadzący własną politykę społeczną, cieszący 

się poważaniem wśród ludu)  

 

 

 

7. Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski w oczach Tomasza Łęckiego?  

Bolesław Prus Lalka (fragmenty)  

FRAGMENT I  

W tej samej porze pan Tomasz zakręcając siwego wąsa spacerował po swym gabinecie i myślał: „Wokulski jest 

to człowiek ogromnie zręczny i energiczny! Gdybym miał takiego plenipotenta (tu westchnął), nie pozbyłbym się 
majątku...No, już stało się: za to dziś go mam... Z kamienicy zostanie mi czterdzieści, nie – pięćdziesiąt, a może 

i sześćdziesiąt tysięcy rubli... [...] Dam mu to, on będzie mi płacił z osiem tysięcy rubli rocznie, resztę zaś (jeżeli 

interes pójdzie w jego rękach, jak się spodziewam), resztę procentów – każę kapitalizować... Za pięć, sześć lat 

suma podwoi się, a już za dziesięć – może wzrosnąć w czwórnasób... Bo to w operacjach handlowych pieniądze 

szalenie się mnożą... Ale co ja mówię!... Wokulski, jeżeli jest naprawdę genialnym kupcem, powinien mieć  
i z pewnością ma sto za sto. A w takim razie spojrzę mu w oczy i powiem bez ogródki: «Dawaj ty innym, mój 

dobrodzieju, piętnaście albo dwadzieścia procent rocznie, ale nie mnie, który się na tym rozumiem.» I on, 

naturalnie, zobaczywszy, z kim ma do czynienia, zmięknie od razu i może nawet wykaże taki dochód, o jakim mi 

się nie śniło...”  

FRAGMENT II  

− Co to znaczy, papo? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że – dziś w nocy wyjeżdża  

do Paryża.  

− Co?... co?... co?... – zawołał pan Tomasz chwytając się oburącz za głowę. – On z pewnością obraził się...  
− Ach... prawda!... Wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy...  

− Chryste!... i cóżeś ty zrobiła?... A... wszystko stracone... Teraz rozumiem... Naturalnie, że się obraził...  

No – dodał po chwili – ale kto mógł przypuścić, że jest tak obraźliwy?... Taki sobie zwyczajny kupiec... 

 

– człowiek ogromnie zręczny i energiczny  

– pragnie, żeby był plenipotentem Łęckich, zarządcą ich majątku (nie myśli o nim jak o zięciu)  

– przekonany, że działalność Wokulskiego w spółce handlowej nie jest do końca uczciwa (ma większe zyski, 

niż to ujawnia)  

– troska o kontakty z Wokulskim wynika z dbałości o własny interes (wysokość dochodów)  

– zwyczajny kupiec (odmówienie prawa do wrażliwości emocjonalnej właściwej arystokracji)  

 

 

8. Jakim człowiekiem jest Stanisław Wokulski w oczach biedoty?  

Bolesław Prus Lalka (fragmenty)  

A to wszystko gadają o nim dziś, przy mnie, który wczoraj patrzyłem, jak dróżnik Wysocki upadł mu do nóg 

dziękując za przeniesienie do Skierniewic i udzielenie zapomogi...  

Prosty człowiek, a jaki uczciwy! Przywiózł ze sobą dziesięcioletniego syna i wskazując na Wokulskiego mówił:  



− Przypatrzże się, Pietrek, panu, bo to nasz największy dobrodziej... Jakby kiedy zechciał, żebyś sobie uciął rękę 
dla niego, utnij, a jeszcze mu się nie wywdzięczysz...  

Albo ta dziewczyna, która pisała do niego od magdalenek: „Przypomniałam sobie jedną modlitwę z dziecinnych 

czasów, ażeby modlić się za pana...”  

Oto ludzie prości, oto dziewczyny występne; czyliż oni i one nie mają więcej szlachetnych uczuć aniżeli my, 

surdutowcy, po całym mieście chwalący się cnotami, w które zresztą żaden z nas nie wierzy. 

 

– dobroczyńca biedoty (umożliwia wykluczonym powrót do społeczeństwa)  

– wdzięczność dla Wokulskiego; świadomość, że odmienił ich życie 

 



temat: PRĄDY ARTYSTYCZNE XIX WIEKU  

– REALIZM I NATURALIZM 
KLASO! 

Omawialiśmy już utwory pisane w konwencji realistycznej – nowele czy fragmenty „Nad Niemnem” Orzeszkowej. 

Jednak do tej pory nie opisywaliśmy ich budowy i sposobu przedstawiania świata. Teraz więc „część techniczna” 

 

 

1. NAJPIERW BYŁ STENDHAL… 
czyli francuski powieściopisarz, którego uznaje się za ojca realizmu. To on powiedział, że powieść ma być 

lustrem przechadzającym się po gościńcu, w którym odbija się wszystko… 

Stąd główną zasadą nowej powieści będzie prawdopodobieństwo. 

 

2. REALIZM. 
Ma dwa oblicza – tendencyjne i dojrzałe. 

a) POWIEŚĆ TENDENCYJNA 
Literatura w początkach epoki była traktowana obok prasy jako forum szerzenia nowych 

pozytywistycznych idei. Dlatego często podporządkowywano artyzm utworu potrzebom ideologicznym. 

Powieść tendencyjna miała przede wszystkim pełnić funkcje wychowawcze, dostarczając czytelnikom 

słusznych i właściwych, w przekonaniu autora, wzorców postaw, zachowań.  

Elementami konstytutywnymi wzorcowej powieści tendencyjnej były:  

• schematyczne przedstawianie postaci kontrastowych, dobrych i złych,  

• narrator w sposób jednoznaczny i subiektywny opowiadał się za linią postępowania bohatera 

„pozytywnego”, który całym swoim życiem realizował poprawny scenariusz działania według 

przyjętego z góry modelu, przenikniętego nade wszystko filantropią i etycznym nastawieniem 

wobec społeczeństwa.  

Powieść tendencyjna zmierzała do jednoznacznego wykorzystania wszystkich środków ekspresji dla 

wykazania słuszności propagowanej tezy. Rezygnowano więc z pogłębionych portretów psychologicznych 

bohaterów na rzecz idealizowania postaci pozytywnych skontrastowanych z negatywnymi pod każdym 

względem przeciwnikami ich poglądów. Bohaterowie powieści tendencyjnych byli nieskomplikowani, 

sprowadzani do właściwie jednej cechy (tzw. „papierowi bohaterowie”).  

 

b) REALIZM KRYTYCZNY – ZAŁOŻENIA: 
• świat przedstawiony podobny do rzeczywistości – iluzja prawdopodobieństwa, 

• postacie prawdopodobne psychologicznie, zindywidualizowane lecz typowe dla swego środowiska, 

warstwy społecznej, 

• ukazanie procesów, zjawisk sytuacji typowych dla danego środowiska lub społeczeństwa, 

• obiektywizm (brak komentarza narratorskiego), 

• krytyczny stosunek do rzeczywistości, 

• język potoczny, 

• gatunki typowe dla konwencji realistycznej to powieść i nowela. 

 
3. NASTĘPNIE POJAWIŁ SIĘ NATURALIZM. 

Za wzorcowe uznaje się utwory Emila Zoli. 

Stendhal mówił o lustrze. Naturalista powinien raczej wziąć do ręki lupę, by oglądać z bliska i ze 

szczegółami konkretny wycinek świata, niczym naukowiec pod mikroskopem… 

Założenia naturalizmu: 

• pisarz ma przedstawiać świat ze szczegółami, nie unikając widoków przykrych, 

• ma być jak uczony badający świat, tyle, że jego zainteresowanie skupi się na społeczeństwie, 

• literatura ma naśladować rzeczywistość (fotograficzna wierność szczegółom), 

• ma pokazywać tylko obiektywną prawdę – żadnych sądów i ocen, 

• nie ma dla naturalisty tematów zakazanych – dlatego często pojawiać się będzie nędza społeczna i 

zwierzęcy erotyzm. 

 

UWAGA!  

Zapoznajcie się z dołączonymi w osobnym pliku dwoma fragmentami powieści Zoli pt. „Nana”. 



 „LALKA” JAKO POWIEŚĆ REALIZMU KRYTYCZNEGO (DOJRZAŁEGO) – 
cz.1. 

„LALKĘ” OMAWIAĆ MOŻNA BY JESZCZE WIELE GODZIN, ALE MUSIMY PODJĄĆ PRÓBĘ USYSTEMA- 
TYZOWANIA WIADOMOŚCI O TEJ POWIEŚCI. LEKCJA TA BĘDZIE SIĘ DZIELIĆ NA 2 CZĘŚCI: 
 
1. odnosić się będzie do problematyki dzieła - odnalezienia głównych idei  

Proszę w związku z tym przeanalizować dokładnie podane fragmenty (ważne z punktu widzenia problematyki 

powieści) i odnaleźć w nich podane niżej zagadnienia.  

 

2. ma pokazać „techniczną” stronę powieści – tzn. znalezienia w niej cech powieści realistycznej – 
poświęcimy jej osobną lekcję 
 

W pracy wykorzystaj fragment tekstu: 

TEKST: 
Autor Lalki – jak wszyscy wybitni realiści dziewiętnastowieczni – osadza swych bohaterów w historii, toteż nie 

może lekceważyć uwarunkowań materialnych i podstaw obyczajowo-społecznych ich bytu. Nie chodzi mu 

oczywiście, by poetykę powieści nasycić „poetyką księgowości”, nie wątpi jednak, że obowiązkiem 

powieściopisarza jest informować czytelnika, kto z czego żyje, szczególnie jeśli tworzy powieść mieszczańską  
i na dodatek kupiecką (tak nieraz nazywano Lalkę). [...] Dodajmy, że informacje powieściowe Prusa-beletrysty 

odzwierciedlają rzeczywisty stan cen, płac i nawyków pieniężnych pod zaborem rosyjskim w opisywanych przezeń 

latach, toteż odbiorcom Lalki w jej czasie macierzystym pewne stwierdzenia mówiły więcej o konkretach 

codzienności, niż mówią jej czytelnikom na początku XXI stulecia. Jeśli Wokulski na przykład woźnicy 

Wysockiemu proponuje zarobek 3 rubli dziennie, to czytelnik „Kuriera Codziennego” orientował się, że Wysocki 

otrzymał bardzo korzystną propozycję, bo zarobki w tej grupie robotników transportowych wynosiły od 2 do 2,5 

rubla. Jeśli łajdak Maruszewicz zgłasza się do Wokulskiego z życzeniem objęcia stanowiska z pensją co najmniej  

1 tysiąca, a najchętniej 2 tysięcy, rubli rocznie, to współcześni Prusa zdawali sobie sprawę z groteskowego 

charakteru tego życzenia, bo wiedzieli, że płace rzędu 2 tysięcy rubli zdarzały się na posadach wyższych 

urzędników magistrackich lub na dyrekcyjnych fotelach przedsiębiorców. [...] 

Z żarliwością i nieustępliwością dowodził Prus w swoich pracach teoretycznych i w felietonistyce, że w naszym 

życiu zbiorowym już dawno zostały naruszone reguły zdrowego rozwoju: że za wiele tu celebry przy symbolach  

i zainteresowania rozrywką, a za mało troski o materialne i duchowe potrzeby społeczeństwa. 

Krzątamy się przy budowie kosztownych pomników Mickiewicza, a nie potrafimy się zdobyć na tanie edycje jego 

dzieł. Otaczamy kultem tancerki, śpiewaków i wodzirejów salonowych – nie potrafimy docenić inżynierów. 

Obnosimy się przed światem z naszymi niedolami i cierpieniami – nie staramy się o użyteczność dla świata. [...]  

W Lalce Prus ostrzegał przed lekceważeniem ekonomicznych praw życia społecznego. [...] uważał pieniądze  

za warunek kardynalny organizacji społeczeństwa i za środek znakomity funkcjonowania jego gospodarki. 
        Józef Bachórz, Spotkania z „Lalką”, Gdańsk 2010, s. 88–97. 
 

 

I. Kierując się podanymi wskazówkami, wyciągnij wnioski, odwołując się do podanych fragmentów  
i znajomości lektury. 
 

1. Przeczytaj uważnie opisy dwóch stolic – Warszawy i Paryża – które dobrze poznał Wokulski. Potraktuj je jako 

diagnozy rozwoju społecznego i wyciągnij wnioski: jakie jest społeczeństwo polskie, a jakie francuskie. 

 

Paryż Warszawa 

Paryż 
W głębi na lewo widać jakiś potężny gmach.  

Na parterze – szereg arkad i posągów, na pierwszym 

piętrze olbrzymie kolumny kamienne i nieco mniejsze 

marmurowe, ze złoconymi kapitelami. Na wysokości 

dachu w kątach orły i złocone posągi, unoszące się nad 

złoconymi figurami rozhukanych koni. [...] Wszędzie 

marmur, brąz, złoto, wszędzie kolumny, posągi  

i medaliony... 

„Opera?... – myśli Wokulski. – Ależ tu jest więcej 

marmurów i brązów aniżeli w całej Warszawie!...”. 

Przypomina sobie swój sklep, ozdobę miasta, rumieni 

Warszawskie Powiśle 
Nieustanny turkot i szmer wydał się Wokulskiemu 

nieznośnym, a wewnętrzna pustka straszliwą. Chciał  

czymś się zająć i przypomniał sobie, że jeden  

z zagranicznych kapitalistów pytał go o zdanie  

w kwestii bulwarów nad Wisłą. Zdanie już miał 

wyrobione: Warszawa całym swoim ogromem ciąży  

i zsuwa się ku Wiśle. 

Gdyby brzeg rzeki obwarować bulwarami, powstałaby 

tam najpiękniejsza część miasta: gmachy, sklepy, 

aleje... 

„Trzeba spojrzeć, jak by to wyglądało?” – szepnął 



się i idzie dalej. Czuje, że Paryż na pierwszym kroku 

przytłoczył go, i – jest kontent. Ruch powozów, 

omnibusów i ludzi pieszych zwiększa się  
w zastraszający sposób. Co kilka kroków werandy, 

okrągłe stoliki, ludzie siedzący przy chodnikach. [...] 

Cóż tu za sklepy!... Najlichszy z nich lepiej wygląda 

aniżeli jego, który jest najpiękniejszym w Warszawie. 

[...] Życie kipi tu tak silnie, że nie mogąc zużyć się  
w nieskończonym ruchu powozów, w szybkim biegu 

ludzi, w dźwiganiu pięciopiętrowych domów  

z kamienia, jeszcze wytryskuje ze ścian w formie 

posągów lub płaskorzeźb, z dachów w formie strzał  

i z ulic w postaci nieprzeliczonych kiosków. 

Wokulskiemu zdaje się, że wydobyty z martwej wody, 

wpadł nagle w ukrop, który „burzy się i szumi,  

i pryska...”. On, człowiek dojrzały i w swoim klimacie 

gwałtowny, poczuł się tu jak flegmatyczne dziecko, 

któremu imponuje wszystko i wszyscy. [...] 

Widziany z Panteonu i z Trocadéro, Paryż przedstawiał 

się jednakowo: było to morze domów, przecięte 

tysiącem ulic, nierówne dachy wyglądały jak fale, 

kominy jak odpryski, a wieże i kolumny jak większe 

fale. 

„Chaos! – mówił Wokulski. – Zresztą nie może być 
inaczej tam, gdzie zbiegają się miliony usiłowań. 
Wielkie miasto jest jak obłok kurzu; ma przypadkowe 

kontury, lecz nie może mieć logiki. [...] „Tylko jeden 

człowiek, i w dodatku genialny człowiek, może 

wytworzyć jakiś styl, jakiś plan – myślał. – Ale żeby 

miliony ludzi, pracujących przez kilka wieków  

i niewiedzących jeden o drugim, wytworzyło jakąś 
logiczną całość, jest to wprost niepodobne”. 

Powoli jednakże, ku największemu zdziwieniu, 

spostrzegł, że ów Paryż, budowany przez kilkanaście 

wieków, przez miliony ludzi, niewiedzących o sobie  

i niemyślących o żadnym planie, ma jednakże plan, 

tworzy całość, nawet bardzo logiczną. [...] Paryż 
posiada to, co można by nazwać kręgosłupem, osią 
krystalizacji miasta. Lasek Vincennes leży w stronie 

południowo-wschodniej, a kraniec Lasku Bulońskiego 

w północno-zachodniej stronie Paryża. Otóż: owa oś 
krystalizacji miasta podobna jest do olbrzymiej 

gąsienicy (mającej prawie sześć wiorst długości), która 

znudziwszy się w Lasku Vincennes, poszła na spacer  

do Lasku Bulońskiego. 

[...] 

Niezależnie od osi krystalizacyjnej i prawidłowości  

w ogólnym konturze miasta Wokulski przekonał się 
jeszcze (o czym zresztą mówiły przewodniki),  

że w Paryżu istnieją całe dziedziny prac ludzkich i jakiś 
porządek w ich układzie. Pomiędzy placem Bastylii  

i placem Rzeczypospolitej skupia się przemysł  

i rzemiosła; naprzeciw nich, po drugiej stronie 

Sekwany, leży „dzielnica łacińska”, gniazdo uczących 

się i uczonych. Między Operą, placem Rzeczypospolitej 

i Sekwaną gromadzi się handel wywozowy i finanse; 

między Notre-Dame, Instytutem Francuskim i cmen- 

tarzem Montparnasse gnieżdżą się szczątki arystokracji 

rodowej. Od Opery do Łuku Gwiazdy ciągnie się 
dzielnica bogatych dorobkiewiczów, a naprzeciw nich, 

po lewej stronie Sekwany, obok Hotelu Inwalidów  

Wokulski i skręcił na ulicę Karową. 
Przy bramie wiodącej tam zobaczył bosego, 

przewiązanego sznurami tragarza, który pił wodę prosto 

z wodotrysku; zachlapał się od stóp do głów, ale miał 

bardzo zadowoloną minę i śmiejące się oczy. 

„Jużci, ten ma, czego pragnął. Ja, ledwiem zbliżył się 
do źródła, widzę, że nie tylko ono znikło, ale nawet  

wysychają moje pragnienia. Pomimo to mnie 

zazdroszczą, a nad nim każą się litować. Co za 

potworne nieporozumienie!”.  

Na Karowej odetchnął. Zdawało mu się, że jest jedną  
z plew, które już odrzucił młyn wielkomiejskiego życia, 

i że powoli spływa sobie gdzieś na dół tym rynsztokiem 

zaciśniętym odwiecznymi murami. 

„Cóż bulwary?... – myślał. – Postoją jakiś czas, a potem  

będą walić się, zarośnięte zielskiem i odrapane, jak te 

oto ściany. Ludzie, którzy je budowali z wielką pracą, 
mieli także na celu zdrowie, bezpieczeństwo, majątek,  

a może zabawy i pieszczoty. I gdzie oni są?... Zostały 

po nich spękane mury, jak skorupa po ślimaku dawnej 

epoki. A cały pożytek z tego stosu cegieł i tysiąca 

innych stosów będzie, że przyszły geolog nazwie je 

skałą ludzkiego wyrobu, jak my dziś koralowe rafy  

albo kredę nazywamy skałami wyrobu pierwotniaków. 

I cóż ma z trudu swego człowiek?... 

I z prac tych, które wszczął pod słońcem?... 

Znikomość – jego dzieła gońcem, 

A żywot jego mgnieniem powiek. 

Gdziem ja to czytał, gdzie?... Mniejsza o to”. 

Zatrzymał się w połowie drogi i patrzył na ciągnącą się 
u jego stóp dzielnicę między Nowym Zjazdem i Tamką. 
Uderzyło go podobieństwo do drabiny, której jeden bok 

stanowi ulica Dobra, drugi – linia od Garbarskiej  

do Topieli, a kilkanaście uliczek poprzecznych formują 
jakby szczeble. 

„Nigdzie nie wejdziemy po tej leżącej drabinie – 

myślał. – To chory kąt, dziki kąt”. 

I rozważał pełen goryczy, że ten płat ziemi nadrzecznej, 

zasypany śmieciem z całego miasta, nie urodzi nic nad 

parterowe i jednopiętrowe domki barwy czekoladowej  

i jasnożółtej, ciemnozielonej i pomarańczowej. Nic, 

oprócz białych i czarnych parkanów, otaczających puste 

place, skąd gdzieniegdzie wyskakuje kilkupiętrowa 

kamienica jak sosna, która ocalała z wyciętego lasu, 

przestraszona własną samotnością. 
„Nic, nic!...” – powtarzał, tułając się po uliczkach, 

gdzie widać było rudery zapadnięte niżej bruku,  

z dachami porosłymi mchem, lokale z okiennicami 

dniem i nocą zamkniętymi na sztaby, drzwi zabite 

gwoździami, naprzód i w tył powychylane ściany, okna 

łatane papierem albo zatkane łachmanem. 

Szedł, przez brudne szyby zaglądał do mieszkań  
i nasycał się widokiem szaf bez drzwi, krzeseł na trzech 

nogach, kanap z wydartym siedzeniem, zegarów  

o jednej skazówce z porozbijanymi cyferblatami. Szedł 

i cicho śmiał się na widok wyrobników wiecznie 

czekających na robotę, rzemieślników, którzy trudnią 
się tylko łataniem starej odzieży, przekupek, których 

całym majątkiem jest kosz zeschłych ciastek – na 

widok obdartych mężczyzn, mizernych dzieci i kobiet 

niezwykle brudnych. 



i Szkoły Wojskowej jest siedziba militaryzmu i wszech- 

światowych wystaw. 

Obserwacje te zbudziły w duszy Wokulskiego nowe 

prądy, o których pierwej nie myślał albo myślał 

niedokładnie. Zatem wielkie miasto, jak roślina i 

zwierzę, ma właściwą sobie anatomię i fizjologię. 
Zatem praca milionów ludzi, którzy tak głośno krzyczą 
o swojej wolnej woli, wydaje te same skutki, co praca 

pszczół budujących regularne plastry, mrówek 

wznoszących ostrokrężne kopce albo związków 

chemicznych układających się w regularne kryształy. 

Nie ma więc w społeczeństwie przypadku, ale nieugięte 

prawo, które jakby na ironię z ludzkiej pychy, tak 

wyraźnie objawia się w życiu najkapryśniejszego 

narodu, Francuzów! [...] 

Wstał zachmurzony i z bólem w sercu przesuwał się 
pomiędzy potokiem ludzi tak ruchliwych, krzykliwych, 

rozmawiających i śpiewających jak dzieci wypuszczone 

ze szkoły. 

„Głupcy! głupcy!...” – powtarzał. 

Nagle przyszło mu na myśl: czy to on raczej nie jest 

głupi?... 

„Gdyby ci wszyscy ludzie – mówił sobie – byli podobni 

do mnie, Paryż wyglądałby jak szpital smutnych 

wariatów. Każdy trułby się jakimś widziadłem, ulice 

zamieniłyby się w kałuże, a domy w ruinę. Tymczasem 

oni biorą życie, jakim jest, uganiają się za praktycznymi 

celami, są szczęśliwi i tworzą arcydzieła. 

A ja za czym goniłem? Naprzód za perpetuum mobile i 

kierowaniem balonami, potem za zdobyciem stano- 

wiska, do którego nie dopuszczali mnie moi właśni 

sprzymierzeńcy, nareszcie za kobietą, do której prawie 

nie wolno mi się zbliżyć. A zawsze albo poświęcałem 

się, albo ulegałem ideom wytworzonym przez klasy, 

które chciały mnie zrobić swoim sługą i niewolnikiem”. 

I wyobrażał sobie, jak by to było, gdyby zamiast  

w Warszawie przyszedł na świat w Paryżu.  

Przede wszystkim dzięki mnóstwu instytucyj mógłby 

więcej nauczyć się w dzieciństwie. Później, nawet 

dostawszy się do kupca, doznałby mniej przykrości,  

a więcej pomocy w studiach. Dalej, nie pracowałby nad 

perpetuum mobile, przekonawszy się, że w tutejszych 

muzeach istnieje wiele podobnych machin, które nigdy 

nie funkcjonowały. 

Gdyby zaś wziął się do kierowania balonami, znalazłby 

gotowe modele, całe grupy podobnych jak on 

marzycieli, a nawet pomoc w razie praktyczności 

pomysłów. A gdyby nareszcie, posiadając majątek, 

zakochał się w arystokratycznej pannie, nie napotkałby 

tylu przeszkód w zbliżeniu się do niej. Mógłby ją 
poznać i albo wytrzeźwiałby, albo zdobyłby jej 

wzajemność. W żadnym zaś wypadku nie traktowano 

by go jak Murzyna w Ameryce. 

Zresztą, czy w tym Paryżu można zakochać się tak jak 

on do szaleństwa? Tu zakochani nie rozpaczają,  
ale tańczą, śpiewają i w ogóle najweselej pędzą życie. 

Gdy nie mogą zdobyć się na małżeństwo urzędowe, 

tworzą wolne stadło; gdy nie mogą przy sobie chować 
dzieci, oddają je na mamki. Tu miłość nigdy chyba nie 

doprowadziła do obłędu rozsądnego człowieka. [...] 

„Co robić, co robić?... – myślał. – Jużci to, co robią 

„Oto miniatura kraju – myślał – w którym wszystko 

dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną  
z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie 

od ust, ażeby karmić niedołęgów; miłosierdzie hoduje 

bezczelnych próżniaków, a ubóstwo niemogące zdobyć 
się na sprzęty otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, 

których największą zaletą jest wczesna śmierć. 
Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko 

sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce – 

o nic”. [...] 

Wokulski doszedł do brzegu Wisły i zdumiał się.  
Na kilkumorgowej przestrzeni wznosił się tu pagórek 

najobrzydliwszych śmieci, cuchnących, nieomal 

ruszających się pod słońcem, a o kilkadziesiąt kroków 

dalej leżały zbiorniki wody, którą piła Warszawa. 

„O, tutaj – myślał – jest ognisko wszelkiej zarazy. Co 

człowiek dziś wyrzuci ze swego mieszkania, jutro 

wypije; później przenosi się na Powązki i z drugiej 

znowu strony miasta razi bliźnich pozostałych przy 

życiu. Bulwar tutaj, kanały i woda źródlana na górze  

i – można by ocalić rokrocznie kilka tysięcy ludzi  

od śmierci, a kilkadziesiąt tysięcy od chorób... 

Niewielka praca, a zysk nieobliczony; natura umie 

wynagradzać”. 

Na stoku i w szczelinach obmierzłego wzgórza 

spostrzegł niby postacie ludzkie. Było tu kilku 

drzemiących na słońcu pijaków czy złodziei, dwie 

śmieciarki i jedna kochająca się para, złożona  

z trędowatej kobiety i suchotniczego mężczyzny, który 

nie miał nosa. Zdawało się, że to nie ludzie, ale widma 

ukrytych tutaj chorób, które odziały się w wykopane  

w tym miejscu szmaty. Wszystkie te indywidua 

zwietrzyły obcego człowieka; nawet śpiący podnieśli 
głowy i z wyrazem zdziczałych psów przypatrywali się 
gościowi. [...] 

Strach, co się tu stanie za kilka generacji... A przecie 

jest proste lekarstwo: praca obowiązkowa – słusznie 

wynagradzana. Ona jedna może wzmocnić lepsze 

indywidua, a bez krzyku wytępić złe i... mielibyśmy 

ludność dzielną, jak dziś mamy zagłodzoną lub chorą”. 

 

t. 1, rozdz. 8, s. 134–153. 



inni”. 

A cóż oni robią?... Przede wszystkim nadzwyczajnie 

pracują, po szesnaście godzin na dobę, bez względu  

na niedzielę i święta. Dzięki czemu spełnia się tu prawo 

doboru, wedle którego tylko najsilniejsi mają prawo  

do życia. Chorowity zginie tu przed upływem roku, 

nieudolny w ciągu kilku lat, a zostają tylko najsilniejsi  

i najzdolniejsi. Ci zaś dzięki pracy całych pokoleń 
takich jak oni bojowników znajdują tu zaspokojenie 

wszelkich potrzeb. 

Olbrzymie ścieki chronią ich od chorób, szerokie ulice 

ułatwiają im dopływ powietrza; Hale Centralne 

dostarczają żywności, tysiące fabryk – odzieży  

i sprzętów. Gdy paryżanin chce zobaczyć naturę, jedzie 

za miasto albo do „lasku”, gdy chce nacieszyć się 
sztuką, idzie do galerii Luwru, a gdy pragnie zdobyć 
wiedzę, ma muzea i gabinety. 

Praca nad szczęściem we wszystkich kierunkach – oto 

treść życia paryskiego. Tu przeciw zmęczeniu 

zaprowadzono tysiące powozów, przeciw nudzie setki 

teatrów i widowisk, przeciw niewiadomości setki 

muzeów, bibliotek i odczytów. Tu troszczą się nie tylko 

o człowieka, ale nawet o konia, dając mu gładkie 

gościńce; tu dbają nawet o drzewa, przenoszą je  

w specjalnych wozach na nowe miejsce pobytu, chronią 
żelaznymi koszami od szkodników, ułatwiają dopływ 

wilgoci, pielęgnują w razie choroby. 

Dzięki troskliwości o wszystko przedmioty znajdujące 

się w Paryżu przynoszą wielorakie korzyści. Dom, 

sprzęt, naczynie jest nie tylko użyteczne, ale i piękne, 

nie tylko dogadza muskułom, ale i zmysłom.  

I na odwrót – dzieła sztuki są nie tylko piękne,  

ale i użyteczne. Przy łukach triumfalnych i wieżach 

kościołów znajdują się schody ułatwiające wejście  

na szczyt i spoglądanie na miasto z wysokości. Posągi  

i obrazy są dostępne nie tylko dla amatorów,  

ale dla artystów i rzemieślników, którzy w galeriach 

mogą zdejmować kopie. 

Francuz, gdy coś wytwarza, dba naprzód o to, ażeby 

dzieło jego odpowiadało swemu celowi, a potem, ażeby 

było piękne. I jeszcze nie kończąc na tym, troszczy się 
o jego trwałość i czystość. Prawdę tę stwierdzał 

Wokulski na każdym kroku i na każdej rzeczy, 

począwszy od wózków wywożących śmiecie, do – 

otoczonej barierą – Wenus milońskiej. Odgadł również 
skutki podobnego gospodarstwa, że nie marnuje się tu 

praca: każde pokolenie oddaje swoim następcom 

najświetniejsze dzieła poprzedników, dopełniając je 

własnym dorobkiem. 

Tym sposobem Paryż jest arką, w której mieszczą się 
zdobycze kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu wieków 

cywilizacji... [...] „Ci, którzy stworzyli te cuda – myślał 

Wokulski – albo je gromadzili w jedno miejsce, ci nie 

byli jak ja szalonymi próżniakami...”. 

t. 2, rozdz. 3, s. 91–131. 

 

Porównując obrazy miast, zwróć uwagę na następujące zagadnienia: 

a) ukształtowanie miasta – jego struktura, budowle, przemyślany plan 

b) mieszkańcy miasta – ich cele, zajęcia, jakość życia 

c) mieszkańcy miasta – co mają do dyspozycji (dobra kultury) 

d) mieszkańcy miasta – do kogo zostają porównani 



e) celowość działań budowniczych lub tych, którzy mają wpływ na kształtowanie przestrzeni 

f) zdanie, które jest reprezentacyjne dla każdej ze stolic i jednocześnie pozwala zdiagnozować stan miasta 

 

 

2. Polemika Prusa z hasłami pozytywizmu. 

a) praca organiczna: 

Jakie stosunki panują między grupami społecznymi? 

Jakie inicjatywy są podejmowane dla współpracy między tymi grupami? 

Jakie inicjatywy są podejmowane, aby zmniejszyć przepaść dzielącą najbiedniejszych od 

najbogatszych? 

b) praca u podstaw: 

Kto i w jaki sposób pomaga biedakom w wyzwoleniu się z nędzy? (zwróć uwagę na Wokulskiego i 

prezesową Zasławską) 
c) kult nauki: 

W jaki sposób traktuje się naukowców? (weź pod uwagę Wokulskiego i Ochockiego) 

Co przychodzi na myśl Wokulskiemu, gdy przebywa w Paryżu? (fragment) 

W jaki sposób żyje inteligencja (studenci)? 

Jak opłacane są zawody oparte na pracy umysłowej (np. nauczyciel, lekarz)? 

d) asymilacja Żydów 

Jak Żydzi i Polacy zapatrują się na współpracę? 

Co jest najważniejsze dla mniejszości żydowskiej? 

Jaka jest sytuacja Henryka Szlangbauma, który wybiera asymilację? 

e) emancypacja kobiet 

Jak radzi sobie w życiu pani Stawska? 

Dlaczego pani Wąsowska może sobie pozwolić na luksus wolności? 

Czy łęcka ma szanse na bycie wyemancypowaną? 

 

3. Stracone złudzenia polskich idealistów. 
Pokazuje idealistów, którzy postrzegani są jako „dziwadła”. 

a) Rzeckiego – idealistę politycznego, który do końca wierzy w sukces napoleonidów i przywrócenie 

dziejowej sprawiedliwości. 

Rzeckiemu można by również przypisać idealizm etyczny – choć to kwestia do dyskusji. 

b) Wokulskiego – idealistę miłości, który, zakochawszy się po raz pierwszy już jako dojrzały mężczyzna, 

a przy tym mając romantyczne wyobrażenie miłości, nie potrafi się uwolnić od wizerunku kobiety, 

który sam sobie wytworzył. 

c) Ochockiego – idealisty nauki – młodego arystokraty, któremu dane było z racji swego pochodzenia 

wykształcić się i rozbudzić w sobie pęd do wiedzy, ale któremu nie oferuje się niczego więcej, a w 

grupie arystokracji traktuje się z pobłażliwą życzliwością jako nieszkodliwego dziwaka. 

 

4. Realizm krytyczny – wnioski: 
a) na poziomie problematyki: 

„Lalka” jest powieścią pytań, nie odpowiedzi. Do wszystkich wniosków czytelnik musi dojść sam, 

uważnie przeanalizowawszy wszystkie przesłanki, które podsuwa mu autor. 

 

Ważne pytanie powieści brzmi: czy polskie społeczeństwo jest przygotowane na to, aby przyjąć i 

otworzyć drzwi do samorealizowania się ludziom wierzącym w ideały – jedynym, którzy mogą to 

społeczeństwo wyprowadzić z kryzysu? 

 

Prus na to pytanie odpowiada przecząco – jego diagnoza jest pesymistyczna. 

 

 

b) na poziomie kompozycji 

Realizm krytyczny dotyczy również rozwiązań kompozycyjnych: 

• kompozycja pozostaje otwarta (tzn. nie narzuca czytelnikowi gotowych interpretacji, nie stawia 

gotowych tez) 

• w jaki sposób Prus osiąga obiektywizm? – za pomocą wielogłosowości (pozwala to samo 

zdarzenie oglądać z wielu punktów widzenia) 

• pokazuje ewolucję poglądów bohaterów 

 


