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Przed sobą masz notatki, które pozwolą Ci się 
przygotować do matury pisemnej i ustnej z tej 

lektury.
 

Pamiętaj! To tylko propozycja, która nie wyczerpuje 
tematu :)

 
Notatki przygotowane prze Się Wie wyróżnia to, że 

dołączam do nich fragmenty tekstu i pojęcia 
kluczowe. Dzięki nim, nie musisz czytać całości 

lektury!
 

Fragmenty pomogą Ci przeanalizować pytania i 
zrozumieć odpowiedzi. Jeśli znasz lekturę, zaznacz 
kilka innych fragmentów, które uważasz za istotne. 
Jeśli mimo załączonych fragmentów, lektura nie jest 
zrozumiała, sięgnij po streszczenie lub całość 😔 

 
Podane fragmenty i odpowiedzi wykorzystuj we 

wszystkich tematach związanych z "Przedwiośniem". 
Podejdź do tych notatek krytycznie. Na marginesach 

zapisuj informacje uzupełniające. 
 

Pamiętaj, że notatki te objęte są prawem autorskim i 
nie możesz ich wrzucać na fejsbukowe grupy ani 

sprzedawać.
 

Zapraszam Cię do siebie na stałe korepetycje lub 
pojedyncze konsultacje. Na zamówienie dokonam 

skrótów z wybranej lektury. 
 

Kontakt: 607 822 845 

Wszelkie treści zamieszczone w tej publikacji (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie 
prawnej na podstawie przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autorazabronione 
jest m.in. powielanie treści, ich kopiowqanie, przedruk, przetwarzanie z zastosowaniem 

jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest 
dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2



O AUTORZE
Aleksander Głowacki, ur. 20.08.1847 roku, zm. 19.05.1912 roku. O
jego dzieciństwie niewiele wiadomo, choć opisy życia w wiejskich
majątkach i postacie dzieci oficjalistów i ekonomów, występujące w
nowelach i powieściach, można z dużym prawdopodobieństwem uznać za
elementy autobiograficzne. Jako kilkunastolatek wziął udział w
powstaniu styczniowym (1863), w którym doznał ciężkiej kontuzji
głowy i nigdy już nie odzyskał pełni zdrowia. Ukończył liceum w
Lublinie i rozpoczął studia w Szkole Głównej na wydziale
matematyczno-fizycznym. W 1869 szkoła została zamknięta, a
Głowacki nauki nie kontynuował. Być może dlatego, że Uniwersytet
Warszawski z rosyjskim językiem wykładowym nie cieszył się
szacunkiem wśród polskiej inteligencji, a może także - co można
wyczytać z jego opisów studenckiego bytowania - z powodu braku
pieniędzy. Szacunek dla wiedzy i zainteresowanie naukami ścisłymi
wyniesione ze szkoły pozostały mu do końca życia, podobnie jak
potrzeba samokształcenia. Zarabiał na życie jako guwerner w
majątkach ziemskich, przez pewien czas pracował jako robotnik w
fabryce Lilpopa w Warszawie. W1864 rozpoczął pracę publicystyczną,
potem pisarską. Do końca życia mieszkał w Warszawie, gdzie w 1875
ożenił się z daleką krewną Oktawią Trembińską. Bardzo intensywnej
pracy dziennikarskiej i pisarskiej towarzyszyła działalność
społeczna. Do dziś zdolne dzieci wiejskie otrzymują stypendia,
które ufundował w testamencie. Inicjował i uczestniczył w wielu
akcjach społecznych, m.in. w pracy Komitetu Obywatelskiego
zdobywającego fundusze dla robotników pozbawionych pracy po
strajkach 1905 lub Towarzystwa Higieny Praktycznej wykupującego
tanie miejsca kąpielowe dla ubogiej młodzieży w Nałęczowie.Zmarł w
Warszawie 19 maja 1912 w pełni sił twórczych. Grobowiec z
pomnikiem dłuta Stanisława Jackowskiego i napisem "Serce serc"
znajduje się na Powązkach.Prus był uczestnikiem i współtwórcą
formacji pozytywistycznej, która kształtowała się (głównie w
Warszawie) na początku lat 70-tych. Twórców pozytywizmu łączył
podobny status społeczny. Aleksander Świętochowski, Piotr
Chmielowski, Stanisław Witkiewicz, Antoni Sygietyński, Józef
Kotarbiński - żeby wymienić tylko najważniejszych - pochodzili ze
zdeklasowanej szlachty, wychowywali się najczęściej na prowincji,
z trudem zdobywali wykształcenie, po okresie guwernerowania
przybywali do Warszawy, aby zarabiać na życie własnym umysłem,
najczęściej biorąc się do pióra. Stanowili pierwsze pokolenie
inteligencji we współczesnym znaczeniu tego słowa. Łączyło ich
także zasadnicze przeżycie pokoleniowe, kształtujące poglądy
społeczne: klęska powstania styczniowego.  

https://culture.pl/pl/node/8874
https://culture.pl/pl/node/7678


GENEZA
Pierwotnie powieść była publikowana cyklicznie w odcinkach w
warszawskim "Kurierze Codziennym" od 29 września 1887 do 24 maja
1889 roku i podlegała wówczas ingerencjom cenzury (to właśnie
przez represyjną działalność cenzury carskiej Prus musiał zmienić
pierwotną wersję odcinka początkowego pierwszego tomu pierwszego –
Pierwsze ostrzeżenie). Wersja książkowa ukazała się w Warszawie w
1890 roku.

9 lutego 1887 w 30 numerze warszawskiego dziennika „Gazeta Polska”
ukazała się informacja o odbytym w Bernie procesie młodej kobiety,
która została oskarżona o kradzież lalki. Została ona
uniewinniona, ponieważ sprzedawca zeznał, że zabawka jednak była
zakupiona u niego. O tym sprawozdaniu prasowym Prus napisał kilka
zdań w XX arkuszu swoich Notatek o kompozycji. Scenę o podobnej
tematyce wprowadził później także do powieści (tom II, rozdział
VIII). Z wypowiedzi samego pisarza wynika, iż proces ten miał
decydujące znaczenie w skrystalizowaniu się pomysłu na powstanie
Lalki. Z tego też wydarzenia narodził się tytuł utworu. Wyjaśnił
to Prus w liście z 8 lutego 1897 do Władysława Korotyńskiego:
"W powieści Lalka znajduje się rozdział poświęcony procesowi o
kradzież lalki, rzeczywistej lalki dziecinnej. Otóż taki proces
miał miejsce w Wiedniu. A ponieważ fakt ten wywołał w moim umyśle
skrystalizowanie się, sklejenie się całej powieści, więc przez
wdzięczność użyłem wyrazu Lalka za tytuł. Powieść, o której mówię,
powinna mieć tytuł: «Trzy pokolenia». Może nawet byłaby lepiej
rozumiana z takiem nazwiskiem".

W sierpniu i na początku września tego samego roku Prus
intensywnie pracował nad Lalką. Zbierał także informacje niezbędne
do jej powstania: w tym celu skontaktował się z Franciszkiem
Bagieńskim – uczestnikiem powstania węgierskiego w 1848 roku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Polska_(1826%E2%80%931907)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Rajnold_Koroty%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_w%C4%99gierskie_(1848%E2%80%931849)


ZNACZENIE TYTUŁU

LALKI – MARIONETKI RZECKIEGO, TOPOS THEATRUM MUNDI I
TOPOS VANITAS

LALKA – KOZAK W SKLEPIE JANA MINCLA, INTERESUJĄCA TYLKO
Z DALEKA

LALKA – ZAKOCHANY CZŁOWIEK, KTÓRY NIE MA WPŁYWU NA SWÓJ
LOS.

LALKA - CZŁOWIEK, KTÓREMU ŚWIAT ODEBRAŁ MOŻLIWOŚĆ
WPŁYWANIA NA SWÓJ LOS

LALKA – ARYSTOKRATYCZNA PANNA, IZABELA ŁĘCKA 

HELENA STAWSKA JAKO LALKA, KTÓRĄ DYRYGUJE JEJ MATKA ORAZ
IGNACY RZECKI

LALKA – IZABELA ŁĘCKA JAK MARIONETKA SŁUCHA INNYCH I NIE
MA WŁASNEGO ZDANIA

LALKA - ZABAWKA, LALKA BARONOWEJ KRZESZOWSKIEJ i
STAWSKIEJ



POWIEŚĆ REALISTYCZNA

Odmiana powieści wykształcona w drugiej połowie XIX w.
Twórcy powieści realistycznej ukazywali, często w sposób
wyrywkowy, za to szczegółowy, życie zwykłego człowieka. Czynili to
w sposób obiektywny i z perspektywy zrozumiałej dla przeciętnego
odbiorcy, kierującego się typowymi zasadami moralnymi. 

W prozie realistycznej nastąpiła demokratyzacja tematów i języka.
Bohaterowie nie przypominali herosów, ich biografie były typowe
dla epoki i stylu życia klasy, którą reprezentują. 

Kreując postać realista dbał zarówno o motywację psychologiczną
jak i socjologiczną. 

Narrator wszechwiedzący ma dystans do wydarzeń, o których
opowiada. Nie tylko je relacjonuje, ale także formułuje oceny,
niekiedy w sposób bezpośredni. 

Fabuła powieści realistycznej jest na ogół wielowątkowa, obfituje
w epizody. Zdarzenia zazwyczaj są uporządkowane chronologicznie,
ale relacje przerywają informacje o zdarzeniach wcześniejszych.

Ważną funkcję spełnia opis przestrzeni konstruowany z punktu
widzenia narratora, który stara się wychwycić cechy najbardziej
charakterystyczne.

POWIEŚĆ PANORAMICZNA

Rodzaj powieści realistycznej, która przedstawia różnorodne i
ważne dla danej epoki zjawiska w sposób przekrojowy. Autor
powieści zmierza do opisu świata z perspektywy ponadjednostkowej.
Przykładem może być powieść Elizy Orzeszkowej – "Nad Niemnem" lub
"Lalka" Bolesława Prusa.



POWIEŚĆ REALISTYCZNA
na przykładzie "Lalki"

realizm czasowy - akcja powieści rozgrywa się w latach 1878-79,
wielokrotnie wspomina się o faktycznych wydarzeniach, które miały
miejsce w przeszłości, jak choćby powstanie listopadowe, powstanie
styczniowe, Wiosna Ludów czy wojny napoleońskie. Ze świata realnego
zostały zaczerpnięte również mniej doniosłe wątki jak proces o
kradzież lalki, o którą oskarżona została Helena Stawska czy też
gościnne występy aktora Rossiego w Warszawie;
realizm przestrzeni - Krakowskie Przedmieście, Aleje Ujazdowskie,
Łazienki Królewskie czy niektóre miejsca na Powiślu. Czytając powieść
Prusa można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że
właśnie tak wyglądała stolica Polski w XIX wieku; powieściowa
rzeczywistość ukazana jest zgodnie z zasadą mimesis, czyli
naśladownictwa, odbicia, „kopiowania” rzeczywistości. Powieść
prezentuje wydarzenia fikcyjne o wysokim stopniu prawdopodobieństwa
życiowego.
przekrój społeczeństwa (panorama społeczeństwa) - autor pokazuje nam
przekrojowe spojrzenie na społeczeństwo polskie połowy XIX wieku
(arystokracja, mieszczaństwo, lud, inteligencja, Żydzi);
trzecioosobowa narracja - pozwala na jej zobiektywizowanie, a także
na to, by narrator mógł przekazywać np. myśli bohatera, co
wielokrotnie zdarza się w przypadku monologów wewnętrznych
Wokulskiego. Wyjątkiem jest "Pamiętnik starego subiekta", czyli kilka
rozdziałów stanowiących niejako wyciąg z pamiętnika prowadzonego
przez Ignacego Rzeckiego. Tam narracja staje się pierwszoosobowa, a
zabieg ten pozwala na zmianę perspektywy wobec opisywanych przezeń
zdarzeń;
mowa pozornie zależna - autor "Lalki" dopuszcza do głosu samych
bohaterów, a do tego często prowadzi narrację z punktu widzenia
bohatera.
chronologia wydarzeń - od przyjazdu Wokulskiego z Rosji do jego
tajemniczego zniknięcia;
wielowątkowość - głównym wątkiem jest niespełniona miłość Stanisława
Wokulskiego do Izabeli Łęckiej i jego starania o zdobycie jej serca,
lecz powieść obfituje w całe mnóstwo dodatkowych wątków, są to m.in.
obyczaje podupadającej arystokracji, nastroje społeczne w Polsce
okresu postyczniowego, sytuacja mniejszości żydowskiej, nierówności
społeczne, itd. 
indywidualizacja bohaterów - za pomocą języka, zachowań, myśli,
pochodzenia.

https://zinterpretuj.pl/opracowania/helena-stawska/
https://zinterpretuj.pl/opracowania/ignacy-rzecki/
https://zinterpretuj.pl/opracowania/stanislaw-wokulski/


PRACA U PODSTAW

Głównym założeniem tego punktu programu pozytywistów była szeroko
pojęta edukacja ludu, czyli podstawy społeczeństwa. Postulat pracy
u podstaw kierowany był do inteligencji, by jej członkowie wzięli
los Polski w swoje ręce i zaczęli nauczać biedotę miejską,
rolników, a przede wszystkim najmłodsze pokolenie. Jedynie dzięki
nauce i pracy możliwe było przełamanie istniejących barier
pomiędzy klasami społecznymi. 
Głównym celem pracy u podstaw było uświadomienie ludu, iż nadeszły
czasy nowych możliwości.

PRACA ORGANICZNA 

Główne założenie tego elementu programu pozytywistów opierało się
na teorii pojmowania całego społeczeństwa jako jednego wielkiego
organizmu. W myśl tej koncepcji wszystkie części składowe owego
organizmu musiały współgrać ze sobą w sposób harmonijny i
uporządkowany. W pracy organicznej największy nacisk pozytywiści
kładli na gospodarkę. Propagowali oni najnowsze rozwiązania
ekonomiczne w przemyśle, handlu i rolnictwie. Proponowane przez
nich zmiany w tym zakresie miały prowadzić do poprawy kondycji
„organizmu państwowego”, co w efekcie miało prowadzić do
umocnienia polskiego majątku, a w ostateczności dobrobytu. 

ASYMILACJA ŻYDÓW

Asymilacja Żydów to jeden z palących problemów pozytywizmu, który
znalazł odbicie nie tylko w ówczesnej publicystyce, ale i
literaturze. Widziano potrzebę zintegrowania Żydów z ludnością
polską, lecz przy zachowaniu odrębności wyznania. Żydzi często
nazywani byli Polakami wyznania mojżeszowego, byli akceptowani i
uważani za ważną część polskiego społeczeństwa. Niestety, równie
często spotykano się z problemami antysemityzmu – przeciwko temu
protestowali pozytywistyczni pisarze i publicyści.



EMANCYPACJA KOBIET

Kwestia emancypacji kobiet pojawiła się w I połowie XIX wieku i związana
była z potrzebą uczynienia z kobiety pełnoprawnego członka
społeczeństwa, miała na celu nadanie jej statusu prawnego oraz
zapewnienie jej solidnej edukacji otwierającej drogę do zdobycia pracy
zarobkowej.
Upadek powstania styczniowego spowodował, że wiele ówczesnych rodzin
straciło jedyne źródło utrzymania, ponieważ mężczyźni albo polegli w
walce albo zostali zesłani na Sybir. W tej sytuacji kobieta musiała
stawić czoło przeciwnościom losu i nie chcąc skazywać dzieci na śmierć
głodową musiała pójść do pracy. Niestety okazało się, że nie jest to
takie proste. Większość zawodów wykonywana była ówcześnie tylko przez
mężczyzn. Patriarchat panował od niepamiętnych czasów, a dominująca rola
mężczyzn w społeczeństwie była czymś naturalnym.

ROZCZAROWIENIE

braku możliwości awansu społecznego - Wokulski, mimo tytułu
szlacheckiego i ogromnego majątku nie jest przez część arystokracji
traktowany jako równy równemu.

niemożliwości zrealizowania haseł pozytywistycznych (praca u podstaw,
praca organiczna, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów) - Wokulski,
jako jednostka nie jest w stanie pomóc społeczeństwu, sam jest
wykluczony. Bohaterki kobiece są w fatalnej sytuacji, bez
działalności charytatywnej nie są się w stanie utrzymać. 

brak solidaryzmu społecznego - rozwarstwienie społeczne, brak
polityki mającej na celu integrację społeczną, konwenanse społeczne. 

odrzucenie wartości romantycznych - idei narodowowyzwoleńczych,
romantycznej wizji miłości, idealizacji ukochanej/go.

negatywna ocena społeczeństwa pozytywistycznego -  naród po klęsce
powstania wbrew planom pozytywistów wcale nie odradza się z popiołów,
lecz przeciwnie pogrąża się w coraz większej apatii, demoralizacji,
arystokracja jest jeszcze bardziej bezkarna i arogancka, a najubożsi
utracili już jakiekolwiek nadzieje na zmianę swego położenia.
Odrzucenie dawnej wizji kraju nic nie dało, bo nowa jest nazbyt
idealistyczna, by mogła być realizowana, biorąc pod uwagę niską
świadomość społeczną.

"Lalka" jest powieścią o utraconych złudzeniach. Dotyczą one:

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89682-narod


MOTYWY LITERACKIE

DOM - na przykładzie domu Łęckich możemy poznać sposób życia 
arystokracji. Umilanie sobie czasu przyjęciami i flirtem towarzyskim 
było jednak często pozbawione prawdziwego ciepła domowego ogniska. 
Bez domu jest właściwie Stanisław Wokulski, zostawszy sierotą bez 
rodzeństwa wiedzie samotne, smutne życie.

MATKA - Pani Stawska, matka Helusi jest przykładem opiekuńczej,
obdarzającej miłością bezwarunkową swoje dziecko. Kobieta, aby polepszyć
być swojej córeczki zatrudnia się jako pomoc domowa u baronowej
Krzeszowskiej, która oskarża ją o kradzież lalki swojej zmarłej przed
laty córki. 

SAMOTNOŚĆ - samotność dotyka takich bohaterów "Lalki" jak: Rzecki
(samotny mężczyzna, którego jedynym wiernym towarzyszem jest pies Ir);
Wokulski (starania o miłość arystokratki Łęckiej odsunęły go od ludzi,
jest osamotniony także w walce o realizację haseł pozytywizmu); Izabella
Łęcka (jest ofiarą swojej klasy społecznej, marzy o miłości jak z
literatury). Powieść Prusa pokazuje wiele jednostek, które ze względu na
niezrozumienie społeczne zamykają się w sobie.

AWANS SPOŁECZNY - na przykładzie Stanisława Wokulskiego widzimy, że
awans społeczny na gruncie polskim był w połowie XIX wieku niemożliwy.
Choć mężczyzna zdobył majątek, nie był w stanie dostosować się
pogardliwego względem niego stosunku ze strony szlachetnie urodzonych.
Nazwisko rodowe w polskim pozytywizmie wciąż wydawało się ważniejsze niż
wykształcenie, próba budowania nowego społeczeństwa

IDEALIZM - idealistą w młodości był Wokulski, wierzył w naukę i to, że
wykształcenie pomoże mu odmienić swój los. W akcji powieści poznajemy
także Ochockiego czy dr. Szumana, którzy wierzą w ideę nauki. Prus
jednak pokazuje, że na polskim gruncie "nie ma naukowego klimatu".
Mężczyźni choć oddani swoim ideom nie mogą ich realizować w Warszawie.
Inny wymiar idealizmu widzimy na przykładzie Wokulskiego, który wierzy w
romantyczną miłość. Jego idealizm to cecha typowa dla bohatera
romantycznego, którym jest.

NAUKA - nauka nie może się rozwinąć na gruncie polskim. Zupełnie
inaczej jest w Paryżu. Nawet szalony naukowiec znajduje tam sposób aby
zdobyć fundusze na prowadzenie swoich badań. Prus pokazuje, że idea
nauki w pozytywizmie w Warszawie nie mogła się zrealizować ze względu
na konserwatyzm myślowy arystokracji oraz brak warunków umożliwiających
powszechną naukę (studenci żyjący w skrajnej nędzy mają poglądy
socjalistyczne).

OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA - "Lalka" jest powieścią panoramiczną. Prus
charakteryzuje przedstawicieli arystokracji, mieszczaństwa, mniejszości
żydowskiej i niemieckiej oraz lumpenproletariatu (ludu miejskiego).
Postaci te nie są tylko reprezentantami swojej grupy, często mają
pogłębioną psychologię i motywację działań, dzięki czemu opis ten jest
realistyczny i wiarygodny.



MIASTO - ukazane w "Lalce" zostały dwa miasta: Warszawa i Paryż. Obydwa
są metaforą społeczeństwa, jakie tam mieszka, W przypadku Warszawy
widzimy jej rozwarstwienie (nędza Powiśla i piękno Śródmieścia). Paryż
widziany oczyma Stanisława Wokulskiego jest uporządkowany, piękny,
wesoły etc.

MIŁOŚĆ - różne spojrzenia na miłość mają: Rzecki, Szuman, Ochocki i
Wokulski. Ten ostatni podąża za miłością, przedstawianą w literaturze
romantycznej. Staje się jej ofiarą. Rozczarowani miłością są także
Rzecki i Szuman. Z kolei Ochocki prezentuje trzeźwe spojrzenie na sprawy
serca. Pragnie ożenić się z kobietą, która będzie wspierała jego pasje,
a jeśli się to nie uda planuje wdawać się tylko w przelotne romanse.

CIERPIENIE - ukazane w "Lalce" cierpienie to ból z powodu zawodu
miłosnego. Po tym, jak Wokulski dowiaduje się, że jest zdradzany przez
Izabellę Łęcką popada w rozpacz, apatię oraz prawdopodobnie wdaje się w
romans. Nieszczęśliwa miłość prowadzi głównego bohatera powieści
prawdopodobnie do śmierci.
Ale Wokulski nie cierpi tylko ze względu na odrzucenie ze strony
Izabeli. Jest ofiarą determinizmu. Jako jednostka urodzona i wychowana w
pewnych warunkach nie może zmienić swoje przynależności klasowej, skąd
wynikają jego problemy.

PRZYJAŹŃ- ukazana na przykładzie pary bohaterów Rzecki-Wokulski.
Widzimy, że choć mężczyźni są niemal w tym samym wieku to jeden z nich
(Rzecki) ma opiekuńczy stosunek do swojego druha. Wokulski pomaga
Rzeckiemu finansowo, jednak nie zwierza mu się lub robi to w chwili
gniewu. Rzecki z kolei idealizuje Stacha, przypisując mu chociażby
tajemnicze działania patriotyczne, gdy ten stara się o względy Izabeli.
Ci dwaj bohaterowie, choć darzą siebie sympatią są w gruncie rzeczy
bardzo samotni.

SEN - sen u jako marzenie doświadcza Izabela, która śni o idealnym
kochanku, kobiecie śni się także Wokulski jako potwór. Wokulski z kolei
dręczony jest koszmarami po zdradzie Izabeli.

PRACA - kult pracy widzimy na przykładzie oddania się obowiązkom
subiekta Ignacego Rzeckiego. Jest on przykładnym, skrupulatnym
sprzedawcą, charakteryzuje go etos pracy. Inną  postawę (czysto
zarobkową) będzie miał Szlangbaum czy Suzin. Powieść ukazuje także
realizację haseł: "praca u podstaw" i "praca organiczna".

KOBIETY - Prus pokazuje porażkę hasła emancypacji kobiet na polskim
gruncie. Na przykładzie takich bohaterek jak Marianna, Pani Melito,
Helena Stawska, Kazimiera Wąsowska, Izabela Łęcka czy Ewelina Janocka
widzimy, jak trudno (z różnych względów) żyło się kobietom w tamtym
czasie, Pozbawione możliwości zarobkowania lub pracy za godziwe
pieniądze musiały kupczyć swoim ciałem (prostytucja, małżeństwo
aranżowane).

TANIEC (BAL)- podczas spotkań towarzyskich arystokracja ukazana jest
jako fałszywa i ślepa na prawdziwe potrzeby kraju.



ARYSTOKRACJA
Tomasz Łęcki - przedstawiciel arystokracji; trwoni majątek na hazard, chce wydać bogato
córkę za mąż; korzysta z pomocy Wokulskiego, który mu imponuje, ale nie uważa go za
równego sobie. Umiera na serce.

Izabela Łęcka - córka Tomasza, 26-letnia panna, która pragnie miłości, jak z literatury.
Wokulskim gardzi choć czasem mężczyzna jej imponuje, niekiedy obawia się go. Jest ofiarą
swojej klasy, nie zna innego życia, cierpi, gdy nie może wieść takiego życia jak
dawniej. Upokorzona brakiem pieniędzy i odrzuceniem ze strony Stanisława, wstępuje do
zakonu, co możemy odczytywać jako zmianę jej postawy. Jest jednocześnie femme fatale i
nieszczęśliwą kobietą. 

Hortensja Łęcka - siostra Tomasza, do której wybierają się narzeczeni w towarzystwie
Starskiego. 

Joanna Karolowa - druga z sióstr Łęckiego, hrabina, która poświęca się działalności
charytatywnej (zbiera pieniądze dla "ochronki"). Kocha bratanicę, co nie przeszkadza jej
dokuczać Izabelli (proponuje jej zakup sreber rodowych, do ostatniej chwili nie zaprasza
na kwestę). Zależy jej aby bratanica wyszła dobrze za mąż. Ma cyniczny stosunek do
małżeństwa. Gardzi niższymi klasami. Wykorzystuje Stanisława Wokulskiego. Jest wobec
niego uprzejma, kiedy potrzebuje wpłat na swą działalność dobroczynną. 

Książę - zaangażowany w działalność spółki do handlu ze Wschodem, pozorny patriota.
Wciąż ubolewa nad biednym krajem, nie robiąc nic, aby odbudować siłę Rzeczypospolitej.
Antysemita, przekonany o wyższości swojej klasy. Lekceważenie ze strony Wokulskiego dla
Krzeszowskiej odebrał osobiście (jako atak na arystokrację) i nie zaprosił kupca na bal.

Baron Dalski - początkowo konkurent o rękę Izabelli, potem narzeczony i mąż Eweliny
Janockiej. Zakochany w, o kilkadziesiąt lat młodszej, pannie jest ślepy na jej zdradę.
Ostatecznie porzuca żonę, po pojedynku ze Starskim, upokarzając ją rozwodem. Po
rozstaniu z żoną angażuje się w działalność naukową Ochockiego.

Baron Krzeszowski - zubożały arystokrata, który prowadzi wojnę ze swoją żoną.
Hazardzista. Pojedynkuje się z Wokulskim, po tym jak pozwolił sobie na niewybredne uwagi
wobec Łęckiej. Przegrywa i w cyniczny sposób docenia Wokulskiego. Nie mieszka z żoną, na
koniec wraca do niej, małżonkowie mają się rozwieść. Przykład bon vivanta, który pożycza
pieniądze nawet od swojego lokaja.

Hrabia Liciński anglik - pozujący na Anglika Hrabia. Dwulicowy, staje po stronie
Krzeszowskiego. Nie ufa Wokulskiemu, którego ocenia  jako zbyt emocjonalnego.

Kazimierz Starski - kuzyn Izabelli i cioteczny wnuk prezesowej Zasławskiej. Udaje
światowca i bogatego panicza. Tak naprawdę jest zepsuty i nawiązuje romanse z zamożnymi
pannami i mężatkami. Utrzymywał w przeszłości kontakty z Marianną. Kochanek Eweliny i
Izabeli.

Kazimiera Wąsowska - zamożna wdowa, zakochana w Wokulskim, która tłumaczy mu sposób
bycia i zachowania arystokratek. Dziwi się temu, że Wokulski obdarzając Izabelę
uczuciem, nie wziął pod uwagę ciemnej strony sposobu życia tej klasy. Jej status pomaga
jej wieść życie wygodne. Miała romans z Ochockiem, prawdopodobnie Starskim oraz
Wokulskim. 

Prezesowa Zasławska - jedyna, pozytywna przedstawicielka arystokracji. Staruszka, która
w młodości była zakochana, ze wzajemnością, w stryju Wokulskiego. Pragnie skojarzyć
Izabelę i Stacha, co jej się udaje. Para spędza w Zasławiu wakacje, gdzie zbliża się do
siebie. Prezesowa jest pozytywistką - utrzymuje chłopów, dbając o ich warunki pracy i
życia. Prosi Stanisława o pamiątkowy napis na kamieniu w ruinach zamku, w których
spotykała się przed laty z ukochanym. Umiera przed rewizytą Stacha w Zasławiu, który
wysadza ruiny i kamień z cytatem Mickiewicza.



MIESZCZAŃSTWO

Ignacy Rzecki - subiekt w sklepie Mincla, a potem Wokulskiego. Uczestnik Wiosny
Ludów. Zagorzały zwolennik polityki Napoleona, wciąż wierzy w zwycięstwo
francuskiego rodu w Europie. Idealizuje Stacha i ma wobec niego ojcowski
stosunek, choć są rówieśnikami. Samotny, spędza czas na pisaniu pamiętnika
(jest drugim narratorem w powieści), oddany swej pracy. Zakochuje się w
Stawskiej, ale nie stara się o jej względy, gdyż pragnie zeswatać ją z
Wokulskim. Umiera w samotności. Szuman i Ochocki określają go ostatnim
romantykiem.

pan Raczek - zajął się wychowaniem Rzeckiego, po śmierci ojca. Ożenił się z
jego ciotką.

pan Domański - patriota, znajomy ojca Rzeckiego.

Helena Stawska - porzucona przez męża (musiał uciekać z kraju, oskarżony
niesłusznie o morderstwo), samotnie wychowująca córkę nauczycielka gry na
pianinie. Aby dorobić, zatrudnia się u Krzeszowskiej, która nie wypłaca jej
pieniędzy i oskarża o kradzież lalki swej zmarłej córki. Skrycie zakochana w
Wokulskim imponuje Rzeckiemu swą łagodnością i dobrocią. Ostatecznie wychodzi
za Mraczewskiego (przychodzą wieści, że jej mąż nie żyje), z którym wyjeżdża z
Warszawy i otwiera sklep.

Pani Meliton - mieszczanka, która zarabia na życie kojarzeniem par. Świadczy
usługi swatki Wokulskiemu, informując go tym, gdzie przebywa Izabela. Jest
zaradna, zna życie, porzuciła posadę nauczycielki na bardziej dochodowe
zajęcie. Cyniczna wobec arystokracji i kobiet.

Mraczewski - subiekt w sklepie Wokulskiego (Rzecki szanuje go za sympatię jaką
wzbudza), mitoman, opowiada plotki na temat Izabeli, za co zostaje zwolniony
przez Wokulskiego. Robi karierę w Rosji, po powrocie do Warszawy żeni się ze
Stawską, porzucając poglądy socjalistyczne.

Zięba - subiekt w sklepie Wokulskiego, który zastępuje Mraczewskiego, schlebia
Wokulskiemu, potem Szlangbaumowi.

Lisiecki - antysemita, nie lubi Rzeckiego. Po przejęciu sklepu przez
Szlangbauma i zwolnieniu, wyjeżdża do Rosji.

Maruszewicz - oszust, z którego usług korzystają Krzeszowscy. Dumny i pyszny,
przekonany o swojej nieomylności. Plotkarz i tchórz odpowiedzialny za
aresztowanie studentów czy oskarżenie Stawskiej o kradzież lalki.



MNIEJSZOŚCI
Mniejszość niemiecka:

Hopfer - właściciel winiarni, w której w młodości pracował Stanisław Wokulski. Po
tym, jak Stanisław odrzucił jego córkę idzie do Milów na skargę.

Kasia Hopfer - zakochana w Stanisławie córka właściciela winiarni, odrzucona przez
Wokulskiego.

Mincel  (młodszy, jego ojciec zatrudnił Rzeckiego na subiekta)- właściciel sklepu
na Krakowskim Przedmieściu, zwolennik Napoleona, czuł się Polakiem. Romantyk,
ożeniony z Małgorzatą Pfeifer. Niekochany i zdradzany (z Wokulskim) przez żonę
popada w nałóg alkoholowy.

Minclowa - Małgorzata, żona Jana Mincla, kobieta przebiegła, uwodzi Stanislawa i
wychodzi za niego za mąż. Niekochana przez męża, starając się zachować na dłużej
młodość (była chorobliwie zazdrosna) użyła jakiegoś środka odmładzającego i zmarła
z zatrucia krwi, przepisując cały majątek na Stanisława.

Mniejszość żydowska:

Henryk Szlangbaum - subiekt w sklepie Wokulskiego, z którym znał się z udziału w
powstaniu styczniowym. Kiedyś, z powodu antysemityzmu chciał przyjąć polskie
nazwisko. Jest dumny i uważa się za Polaka, choć ostatecznie staje po stronie
swojej nacji. Z pokornego, cichego patrioty staje się bezwzględnym kapitalistą.
Przejmuje spółkę i sklep Wokulskiego, ma informacje, co dzieje się ze Stanisławem
po wyjeździe z Warszawy.

Michał Szlangbaum - prowadzi „Kantor wekslu i loterii”. Szlangbaum w
charakterystyczny sposób kaleczy język polski, uprawia lichwę (baronowi
Krzeszowskiemu pożyczył 10 tysięcy rubli na pół roku biorąc 800 rubli procentu),
obraca sporymi kapitałami, ale targuje się z dorożkarzem o kilka kopiejek. To z nim
Wokulski zawiera umowę w sprawie kupna kamienicy Łęckich na licytacji. Uważnie
obserwuje on otaczający go świat i ma swoje zdanie o Żydach i Polakach. Jego
rozpoznania uderzają trafnością, ale brzmi też w nich złowroga fraza o „zawojowaniu
świata”: u Żydów, jak się młodzi zejdą, to oni nie zajmują się, jak u państwo,
tańcami, komplementami, ubiorami, głupstwami, ale oni albo robią rachunki, albo
oglądają uczone książki, jeden przed drugim zdaje egzamin albo rozwiązują sobie:
szarady, rebusy, szachowe zadanie. U nas ciągle jest zajęty rozum i dlatego Żydzi
mają rozum, i dlatego, niech się pan nie obrazi, oni cały świat zawojują. U państwa
wszystko się robi przez te sercowe gorączkę i przez wojnę, a u nas tylko przez
mądrość i cierpliwość.

dr Michał Szuman Szuman - Ostry krytyk sentymentalnych uniesień, romantycznej pozy
i irracjonalnych porywów – chociaż razem z Wokulskim siedział na Syberii, co
zaświadcza jego patriotyczną przeszłość – deklaruje się jako wyznawca rozumu.
Osobista tragedia (śmierć narzeczonej zaszczutej w imię konwenansów przez
środowisko, nieudana próba samobójcza, utrata praktyki lekarskiej) napełnia go
goryczą i sarkazmem. Przyczynia się też do reorientacji jego poglądów w kwestii
żydowskiej. Szuman – podobnie jak sam Prus – porzuca złudzenia asymilatorów,
deklaruje swoje „nawrócenie na żydostwo”, jednak jego stosunek do Żydów jest
niepokojąco ambiwalentny. Przedstawia się Rzeckiemu jako nowo nawrócony czciciel
potęgi pieniądza, przed którym otwierają wszystkie drzwi […]. Czarodziejskie
ogrody, bogate pałace, piękne królewny, wierna służba i gotowi do ofiar
przyjaciele, wszystko to ma się za pieniądze. Przeciwstawia bankrutujący „polski
system”, polegający na grze pozorów i trwonieniu majątku, „systemowi żydowskiemu”,
w którym wszystko podporządkowane jest budowaniu potęgi finansowej i powiększaniu
wpływów. 



LUD MIEJSKI/ LUMPENPROLETARIAT 
Lumpenproletariat (z niem. Lumpenproletariat, „obszarpańczy
proletariat”) – zdeklasowana warstwa osób znajdujących się na
marginesie społecznym w społeczeństwie kapitalistycznym. Tworzą ją
osoby żyjące w skrajnej biedzie, trwale bezrobotne, często
nieposiadające zawodu, w odróżnieniu od proletariatu, czyli
kategorii osób posiadających zatrudnienie.

Węgiełek - "złota rączka". Wokulski zabiera go do miasta, po tym,
jak chłopak opowiada mu, jak stracił w wyniku pożaru swój
warsztat. Żeni się z Marią, do której zraża się, kiedy na jaw
wychodzi, że utrzymywała w przeszłości kontakty ze Starski.
Prawdopodobnie jest ostatnią osobą, którą widziała Stanisława w
ruinach zamku w Zasławiu.

Wysocki - woźnica, którego Wokulski spotyka na spacerze po
Powiślu. Dzięki pomocy kupca staje na nogi, może kupić konia i
wykonywać swój zawód. Wynajmuje pokoje Mariannie i Węgiełkowi,
jego brat pracuje na kolei. Wokulski spotka go, gdy będzie chciał
popełnić samobójstwo w Skierniewicach.

Marianna - Maria, nazywana też Marianną, była dziewiętnastoletnią
prostytutką. Pracowała w szwalni, ale głodowe zarobki zmusiły ją
do wyjścia na ulicę, w poszukiwaniu bogatego opiekuna. Wokulski
poznaje ją w kościele, przypisuje jej szlachetność, która okazuje
się pozorna. Mimo oporu dziewczyny, skierował ją do zakładu
poprawy prowadzonego przez siostry z Zakonu Sióstr Świętej Marii
Magdaleny od Pokuty. Opór ten świadczył o bierności Marii,
przyzwyczajeniu do dotychczasowego sposobu zarabiania i sposobu
życia. Podczas pobytu u sióstr dziewczyna uległa przemianie:
zdobyła zawód – nauczyła się krawiectwa, wyróżniała się
pobożnością i posłuszeństwem. Po wyjściu z zakładu poprawy Maria
zamieszkała w domu furmana Wysokiego na Tamce. Wokulski pożyczył
jej pieniądze na zagospodarowanie się i ułatwił znalezienie pracy
w składzie bielizny. Posag, otrzymany od Wokulskiego, pozwolił
osiedlić się w Zasłaniu. Maria stała się pracowitą, staranną
gospodynią. Odnalazła szczęście, jednak nie na długo. Dla męża
była dobrą i kochającą żoną, ale Węgiełek nie potrafił zapomnieć o
jej przeszłości, co zamieniało ich życie w piekło.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marginalizacja_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_kapitalistyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proletariat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrudnienie


INTELIGENCJA

Julian Ochocki - arystokrata, dostrzegający wady swojej klasy.
Naukowiec, początkowo konkurent o rękę Izabeli, jednak
wykształcenie i idea nauki zmieniają jego poglądy na miłość. Jest
zainteresowany kobietami fizycznie, ożenić się pragnie jednak
tylko z kobietą podzielającą jego pasje. Z czasem coraz bardziej
irytuje go Warszawa i brak zrozumienia dla posłannictwa ludzi
nauki. Myśli o wyjeździe na Zachód (do Zurychu), ale przed
kontaktem z Geistem wstrzymuje go brak środków finansowych, jakich
wymagałyby dalsze prace nad uzyskaniem metalu lżejszego od
powietrza. W jakiś czas po zniknięciu z Warszawy Wokulskiego,
okazuje się, że zostawił on testament, w którym rozporządzał
posiadanym majątkiem. Ogromna suma przypadła Ochockiemu, który
mógłby zrealizować swoje marzenia – jednak fabuła Lalki nie
zawiera informacji o jego dalszych losach.

doktor Szuman - zajmuje się badaniem ras ludzkich na podstawie
włosów. Dojrzały człowiek rozczarowany miłością i nauką. Na koniec
zwraca się w stronę kapitalizmu.

Patkiewicz i Maleski - studenci medycyny, mieszkający w kamienicy
Łęckich o socjalistycznych poglądach. Nie płacą czynszu ze względu
na poglądy.

prof. Geist -  W rozmowie zaskakuje niezwykłą wiedzą: wie o locie
Wokulskiego balonem na uwięzi, a co więcej – o myślach
samobójczych, jakie wówczas targnęły bohaterem. Geist zabiega o
zainteresowanie, a przede wszystkim – o finansowe wsparcie dla
swoich prac z zakresu chemii organicznej, zmierzających do
wynalezienia metali o niespotykanych wcześniej właściwościach
(stworzył metal lżejszy od wody).  Wynaleziony metal lżejszy od
powietrza miał zostać ofiarowany prawdziwym ludziom, by – czyniąc
z niego broń przeciwko potworom – pokierować rozwojem gatunku
ludzkiego. W Paryżu profesor ma opinię wariata. 



PORTRET MIASTA
Dzieło Bolesława Prusa przedstawia topografię Warszawy z wielką dokładnością. Autor
opisuje lokalizację poszczególnych budynków i miejsc, co pozwala czytelnikowi na
odtworzenie planu miasta. Również społeczeństwozamieszkujące Warszawę ukazane zostało w
sposób zdecydowanie określony – to przekrój nie tylko ukazujący wszystkie warstwy
społeczne, lecz także uwzględniający relacje między nimi oraz charakterystyczne dla
danych grup zachowania i system wartości.
Warszawa jest miastem doskonale znanym Wokulskiemu. To przecież tutaj odebrał pierwsze
istotne lekcje. Najpierw ciężko pracował, by pomóc ojcu finansowo w procesach sądowych,
później uczęszczał do kolejnych szkół.
Gdy powrócił do ojczyzny z siedmioletniego pobytu na Syberii, patrzył na Warszawę oczyma
już dojrzałego i ukształtowanego już człowieka. Z jednej strony widział opływający w
dostatek, ale pełen sztucznych konwenansów i pozorów świat arystokracji, do której
zbliżała go sytuacja majątkowa, z drugiej dzielnicę biedy – Powiśle. Jednym z
najbardziej wstrząsających momentów powieści jest spacer głównego bohatera po tym silnie
dotkniętym ubóstwem rejonie. Wokulski doskonale zdaje sobie sprawę, że przede wszystkim
sami zainteresowani winni są swojej tragicznej sytuacji – to ich niezaradność, lenistwo
i brak umiejętności doprowadziły do tego, że żyją na śmietniku Warszawy. Powiśle to
siedlisko wszelkich zaraz i patologii. Jego mieszkańcy codziennie brodzą w odpadkach,
szukając w nich przedmiotów, które miałyby jakąkolwiek wartość. Ich życie pozbawione
jest głębszego sensu, a każdy dzień staje się bezlitosną walką o przetrwanie. Jedyną
nadzieję na poprawę ich sytuacji życiowej widzi Wokulski w skrupulatnej realizacji
pozytywistycznych postulatów, dzięki którym pojawiłaby się możliwość aktywizacji tej
części społeczeństwa.
Stan, w jakim znalazła się część Warszawy, budzi bardzo silne obawy Wokulskiego. Wszak
ma on świadomość tego, że panująca tam apatia i niechęć mogą rozprzestrzeniać się na
większe obszary, zamieniając zamieszkujących je w ludzi niezdatnych do normalnego życia.
„Oto miniatura kraju – myślał – w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy
(…) ” – te słowa Wokulskiego dobitnie określają sytuację nie tylko Powiśla, ale w pewnym
sensie całej Warszawy. Przecież nie tylko biedota znajdowała się poza społeczeństwem –
arystokracja także żyła w spreparowanej rzeczywistości, w myśl odmiennego od powszechnie
obowiązującego kodeksu moralnego, uznając tytułu i stan majątku za najważniejsze
wyznaczniki wartości danej jednostki.

Obraz Paryża w „Lalce”

W przeciwieństwie do Warszawy stolica Francji nie była Wokulskiemu wcześniej znana.
Pierwsze kroki w tym mieście stawia niemal po omacku. Jednak z czasem wszystko zaczyna
składać się w przejrzystą całość, zadziwiając głównego bohatera swoim przemyślanym
kształtem i celowością W myślach Wokulski porównuje Paryż do wielkiej gąsienicy,
rozmieszczając poszczególne jej fragmenty w określonych miejscach. Zabieg ten można
odczytywać nie tylko jako odwołanie się do natury w celu „oswojenia” miejskiego żywiołu,
lecz także traktować jako kontrast dla Warszawy – miasta nierówno podzielonego między
ludzi bogatych i biednych.
Paryż wywiera na Wokulskim olbrzymie wrażenie. Zdaje się, ze po raz pierwszy widzi on
przestrzeń, której mieszkańcy współpracują, wykorzystując wszystkie swoje możliwości.
Obserwacje te rodzą w bohaterze wielką niechęć na myśl o powrocie do ojczyzny. Jasny
staje się dla niego fakt, że przyjdzie mu ponownie żyć w miejscu, gdzie „(...) chcąc
zdobyć miano człowieka, trzeba posiadać albo tytuł z pieniędzmi, albo talent wciskania
się do przedpokojów”.
Postawa Wokulskiego pozbawiona naiwnego sentymentalizmu w stosunku do miejsca, w którym
spędził większość swojego życia. Stanisław patrzy na świat oczyma pozytywisty – właśnie
dzięki temu dostrzega niedoskonałości Warszawy, które tak mocno kontrastują z
rozwijającym się i rosnącym w siłę Paryżem.
Bohater ma jednak świadomość, że postęp w jakiejkolwiek dziedzinie życia jest zasługą
zainteresowanych, działających razem ludzi, zatem dzięki wprowadzaniu i realizowaniu
odpowiednich idei (praca u podstaw, a dalej praca organiczna) wciąż możliwa jest poprawa
sytuacji w społeczeństwie polskim.
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Mikołaj zaczął podawać potrawy. Wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka łyżek
chłodniku, zapił portweinem, potem spr bował polędwicy i zapił ją piwem. Uśmiechnął się,
sam nie wiedząc czemu, i w przystępie jakiejś żakowskiej radości postanowił robić błędy
przy stole. Na początek skosztowawszy polędwicy położył n ż i widelec na podstawce obok
talerza. Panna Florentyna aż drgnęła, a pan Tomasz z wielką werwą począł opowiadać o
wieczorze w Tuileriach, podczas którego na żądanie cesarzowej Eugenii tańczył z jakąś
marszałkową menueta.
Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie
zemdlała, panna Izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością, a pan Tomasz... zaczął
także jeść sandacza nożem i widelcem.
„Jacyście wy głupi!” – pomyślał Wokulski, czując, że budzi się w nim coś niby pogarda dla
tego
towarzystwa. Na domiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości:
– Musi mnie papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem.
Wokulskiemu wydało się to wprost niesmaczne.
„Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu...” – rzekł do siebie.
– Moja droga – odpowiedział pan Tomasz c rce – niejadanie ryb nożem to doprawdy przesąd...
Wszak mam rację, panie Wokulski.
– Przesąd?... nie powiem – rzekł Wokulski. – Jest to tylko przeniesienie zwyczaju z
warunków, gdzie on jest stosowny, do warunków, gdzie nim nie jest.
Pan Tomasz aż poruszył się na krześle.
– Anglicy uważają to prawie za obrazę... – wydeklamowała panna Florentyna.
– Anglicy mają ryby morskie, kt re można jadać samym widelcem; nasze zaś ryby ościste może
jedliby innym sposobem...
– O, Anglicy nigdy nie łamią form – broniła się panna Florentyna.
– Tak – m wił Wokulski – nie łamią form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych stosują
się do prawidła: robić, jak wygodniej. Sam zresztą widywałem bardzo dystyngowanych lord w,
którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a ros ł pili prosto z garnka.
Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem, a panna Izabela
prawie z podziwem. Ten kupiec, kt ry jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało
teorię posługiwania się
nożem przy rybach, ur sł w jej wyobraźni. Kto wie, czy teoria nie wydała się jej
ważniejszą aniżeli
pojedynek z Krzeszowskim.
– Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? – spytała.
– Nie. Nie chcę tylko być jej niewolnikiem.
– Są jednak towarzystwa, w kt rych ona przestrzega się zawsze.
– Tego nie wiem. Ale widziałem najwyższe towarzystwa, w kt rych o niej zapominano w
pewnych
warunkach.
Pan Tomasz lekko schylił głowę; panna Florentyna zsiniała, panna Izabela patrzyła na
Wokulskiego
prawie życzliwie. Nawet więcej niż – prawie... Bywały mgnienia, w kt rych marzyło się jej,
że Wokulski jest jakimś Harun-al-Raszydem ucharakteryzowanym na kupca. W sercu jej budził
się podziw, nawet
– sympatia. Z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem; z nim będzie mogła
rozmawiać
o Rossim.
Po lodach, zupełnie zdetonowana, panna Florentyna została w jadalni, a reszta towarzystwa
przeszła na kawę do gabinetu pana.

Konwenanse



Niekiedy, podczas tych samotnych zajęć, w starym subiekcie budziło się dziecko.
Wydobywał wtedy i ustawiał na stole wszystkie mechaniczne cacka. Był tam
niedźwiedź wdrapujący się na słup, był piejący kogut, mysz, która biegała, pociąg,
który toczył się po szynach, cyrkowy pajac, który cwałował na koniu, dźwigając
drugiego pajaca, i kilka par, które tańczyły walca przy dźwiękach niewyraźnej
muzyki. Wszystkie te figury pan Ignacy nakręcał i jednocześnie puszczał w ruch. A
gdy kogut zaczął piać łopocząc sztywnymi skrzydłami, gdy tańczyły martwe pary, co
chwilę potykając się i zatrzymując, gdy ołowiani pasażerowie pociągu, jadącego bez
celu, zaczęli przypatrywać mu się ze zdziwieniem i gdy cały ten świat lalek, przy
drgającym świetle gazu, nabrał jakiegoś fantastycznego życia, stary subiekt
podparłszy się łokciami śmiał się cicho i mruczał:
- 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
go 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?..
"" - ludzie są jak marionetki, które, podobnie jak Rzecki, na starość, są
nieużyteczne - kalekie i nikomu niepotrzebne. Człowiek nie ma wpływu na swój los,
tylko mu się wydaje, że zna cel swojego życia. Człowiek jest tu podróżnikiem (homo
viator), który nie zna celu swojej podróży. Uruchomiony jest tu również topos
vanitas - nic w życiu nie jest uniwersalną wartością.

(...)

Marionetki!... Wszystko marionetki!... Zdaje im się, że robią, co chcą, a robią
tylko, co im każe sprężyna, taka ślepa jak one..."
Kiedy źle kierowany dżokej wywrócił się na tańczących parach, pan Ignacy
posmutniał.
"Dopomóc do szczęścia jeden drugiemu nie potrafi - myślał - ale zrujnować cudze
życie umieją tak dobrze, jak gdyby byli ludźmi..."
Nagle usłyszał łoskot. Spojrzał w głąb sklepu i zobaczył wydobywającą się spod
kontuaru ludzką figurę.
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 Dziwne było jego pożegnanie ze sklepem; pamiętam to, bo sam po niego przyszedłem. Hopfera
ucałował, a następnie zeszedł do piwnicy uściskać Machalskiego, gdzie zatrzymał się kilka
minut. Siedząc na krześle w jadalnym pokoju słyszałem jakiś hałas, śmiechy chłopców i
gości, alem nie podejrzywał figla.
Naraz (otwór prowadzący do lochu był w tej samej izbie) widzę, że z piwnicy wydobywa się
para czerwonych rąk. Ręce te opierają się o podłogę i tuż za nimi ukazuje się głowa Stacha
raz i drugi. Goście i chłopcy w śmiech.
 — Aha — zawołał jeden stołownik — widzisz, jak trudno bez schodów wyjść z piwnicy? A
tobie zachciewa się od razu skoczyć ze sklepu do uniwersytetu!… Wyjdźże, kiedyś taki
mądry…
Stach z głębi znowu wysunął ręce, znowu chwycił się za krawędź otworu i wydźwignął się do
połowy ciała. Myślałem, że mu krew tryśnie z policzków.
 — Jak on się wydobywa… Pysznie się wydobywa!… — zawołał drugi stołownik.
Stach zaczepił nogą o podłogę i po chwili był już w pokoju. Nie rozgniewał się, ale też
nie podał ręki żadnemu koledze, tylko zabrał swój tłomoczek i szedł ku drzwiom.
 — Cóż to, nie żegnasz się z gośćmi, panie doktór!… — wołali za nim stołownicy Hopfera.
 Szliśmy przez ulicę nie mówiąc do siebie. Stach przygryzał wargi, a mnie już wówczas
przyszło na myśl, że to wydobywanie się z piwnicy jest symbolem jego życia, które upłynęło
na wydzieraniu się ze sklepu Hopfera w szerszy świat.
 Proroczy wypadek!… bo i do dziś dnia Stach ciągle tylko wydobywa się na wierzch. I Bóg
wie, co by dla kraju mógł zrobić taki jak on człowiek, gdyby na każdym kroku nie usuwano
mu schodów, a on nie musiał tracić czasu i sił na samo wydzieranie się do nowych
stanowisk.
 Przeniósłszy się do mnie pracował po całych dniach i nocach, aż mnie nieraz złość brała.
Wstawał przed szóstą i czytał. Około dziesiątej biegł na kursa, potem znowu czytał. Po
czwartej szedł na korepetycję do kilku domów (głównie żydowskich, gdzie mu Szuman wyrobił
stosunki) i wróciwszy do domu znowu czytał i czytał, dopóki zmorzony snem nie położył się
już dobrze po północy.
 Miałby z owych lekcyj nie najgorsze dochody, gdyby od czasu do czasu nie odwiedzał go
ojciec, który zmienił się tylko o tyle, że nosił tabaczkowy surdut zamiast piaskowego, a
swoje papiery obwijał w chustkę niebieską. Zresztą został taki sam jak wówczas, kiedy go
poznałem. Siadał przy stoliku syna, kładł na kolanach papiery i mówił głosem cichym i
jednostajnym:
 — Książki… zawsze książki!… Tracisz pieniądze na naukę, a mnie brakuje na proces. Żebyś
skończył dwa uniwersytety, nie wyjdziesz z dzisiejszego upodlenia, dopóki nie odzyskamy
naszych dóbr po dziadku. Wtedy dopiero ludzie przyznają, żeś ty szlachcic, równy innym…
Wtedy znajdzie się familia…
 Czas wolny od nauki poświęcał Stach na próby z balonami. Wziął dużą butlę i w niej za
pomocą witriolu preparował jakiś gaz (już nawet nie pamiętam jaki) i napełniał nim balon
nieduży wprawdzie, ale przygotowany bardzo sztucznie. Była pod nim maszynka z
wiatraczkiem… No i latało to pod sufitem, dopóki nie zepsuło się przez uderzenie o ścianę.
 W takim razie Stach znowu łatał swój balon, naprawiał maszynkę, napełniał butlę
rozmaitymi paskudztwami i znowu próbował, bez końca. Raz butla pękła, a witriol mało mu
nie wypalił oka. Lecz co jego to obchodziło, skoro bodaj za pomocą balonu chciał „wydobyć
się” ze swej marnej pozycji.
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 Stanął i patrzył. Dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk
miejski. Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum między Kopernikiem i Zygmuntem wyglądał
jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili unosiły się nad miastem dążąc ku północy.
(...)
 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 Wokulski i skręcił na ulicę Karową.
Przy bramie[191] 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[192] 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.
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 „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.
 „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 nie mogące 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.”
 Potem w wielkich konturach przyszła mu na myśl jego własna historia. Kiedy dzieckiem
będąc łaknął wiedzy — oddano go do sklepu z restauracją. Kiedy zabijał się nocną pracą
będąc subiektem — wszyscy szydzili z niego, zacząwszy od kuchcików, skończywszy na
upijającej się w sklepie inteligencji. Kiedy nareszcie dostał się do uniwersytetu —
prześladowano go porcjami, które niedawno podawał gościom.
 Odetchnął dopiero na Syberii. Tam mógł pracować, tam zdobył uznanie i przyjaźń Czerskich,
Czekanowskich, Dybowskich. Wrócił do kraju prawie uczonym, lecz gdy w tym kierunku szukał
zajęcia, zakrzyczano go i odesłano do handlu…
 „To taki piękny kawałek chleba w tak ciężkich czasach!”
 No i wrócił do handlu, a wtedy zawołano, że się sprzedał i żyje na łasce żony, z pracy
Minclów.
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Powoli jednakże, ku największemu zdziwieniu, spostrzegł, że w Paryż, budowany przez
kilkanaście wieków, przez miliony ludzi, nie wiedzących o sobie i nie myślących o żadnym
planie, ma jednakże plan, tworzy całość, nawet bardzo logiczną.
Uderzyło go naprzód to, że Paryż jest podobny do olbrzymiego półmiska […]. Półmisek ten w
stronie południowej jest pęknięty i przedzielony Sekwaną […]. Lecz gdy pilniej zaczął
rozglądać się w planie Paryża, spostrzegł to, czego nie dojrzeli rodowici paryżanie […].
Paryż, pomimo pozornego chaosu, ma plan, ma logikę, chociaż budowało go przez
kilkanaście wiek w miliony ludzi, nie wiedzących o sobie i bynajmniej nie myślących o
logice i stylu. Paryż posiada to, co można by nazwać kręgosłupem, osią krystalizacji
miasta. […]
Obserwacje te wzbudziły 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 milion w 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!
Rządzili nimi Merowingowie i Karlowingowie, Burboni i Bonapartowie, były trzy republiki i
parę anarchii, była inkwizycja i ateizm, rządcy i ministrowie zmieniali się jak krój
sukien albo obłoki na niebie… Lecz pomimo tylu zmian, tak na poz r głębokich, Paryż coraz
dokładniej przybierał formę półmiska, rozdartego przez Sekwanę; coraz wyraźniej rysowała
się na nim oś krystalizacji, biegnąca z placu Bastylii do Łuku Gwiazdy, coraz jaśniej
odgraniczały się dzielnice: uczona i przemysłowa, rodowa i handlowa, wojskowa i
dorobkiewiczowska. Ten sam fatalizm spostrzegł Wokulski w historii kilkunastu
głośniejszych rodzin paryskich. Dziad, jako skromny rzemieślnik, pracował przy ulicy
Temple po szesnaście
godzin na dobę; jego syn, skąpawszy się w cyrkule łacińskim, założył większy warsztat przy
ul. Św. Antoniego. Wnuk, jeszcze lepiej zanurzywszy się w naukowej dzielnicy, przeniósł
się jako wielki handlarz na bulwar Poissonniere, zaś prawnuk, już jako milioner,
zamieszkał w sąsiedztwie Pól Elizejskich po to, ażeby… jego córki mogły chorować na nerwy
przy bulwarze St. Germain. I tym sposobem ród spracowany i zbogacony około Bastylii,
zużyty około Tuileries, dogorywał w pobliżu Notre-Dame. Topografia miasta odpowiadała
historii
mieszkańców.
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 W sieni domu, w którym mieszkała, był kramik antykwariusza. Wokulski rozmawiając ze szwajcarem mimo woli rzucił
okiem na książki i z radosnym zdziwieniem spostrzegł egzemplarz poezji Mickiewicza, tej edycji, którą czytał
jeszcze jako subiekt Hopfera. Na widok wytartych okładek i spłowiałego papieru cała młodość stanęła mu przed
oczyma.
 Natychmiast kupił książkę i o mało nie ucałował jej jak relikwii.
(...)
 Wróciwszy do miasta Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion, umieścił w nim skrawek nowego metalu i
zawiesił na szyi jak szkaplerz. Chciał przespacerować się, ale spostrzegł, że ruch uliczny męczy go; więc poszedł
do siebie.
 „Czemu ja się wracam? — szeptał. — Dlaczego nie idę do Geista do roboty?…”
 Usiadł na fotelu i utonął we wspomnieniach. Widział sklep Hopfera, stołowe pokoje i gości, którzy drwili z
niego; widział swoją maszynę o wieczystym ruchu i model balonu, któremu usiłował nadać kierunek. Widział Kasię
Hopfer, która mizerniała z miłości dla niego…
„Do roboty!… Dlaczego ja nie idę do roboty?…”
Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie leżał niedawno kupiony Mickiewicz.
„Ile ja to razy czytałem!…” — westchnął biorąc książkę do ręki.
 Książka otworzyła się sama i Wokulski przeczytał:
 „Zrywam się, biegnę, składam na pamięć wyrazy, którymi mam złorzeczyć okrucieństwu twemu, składane, zapomniane
już po milion razy… Ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, czemu znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy, aby
goreć na nowo, milczeć po dawnemu…”
 „Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany…” 
Uczuł łzę pod powieką, lecz pohamował się i nie splamiła mu twarzy.
 Książka, Poeta, Poezja„Zmarnowaliście życie moje… Zatruliście dwa pokolenia!… — szepnął. — Oto skutki waszych
sentymentalnych poglądów na miłość.”
 Złożył książkę i cisnął nią w kąt pokoju, aż rozleciały się kartki. Książka odbiła się od ściany, spadła na
umywalnię i ze smutnym szelestem stoczyła się na podłogę.
„Dobrze ci tak! tam twoje miejsce… — myślał Wokulski. Miłość romantyczna— Bo któż to miłość przedstawiał mi jako
świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału?… Miłość jest
radością świata, słońcem życia, wesołą melodią w pustyni, a ty co z niej zrobiłeś?… Żałobny ołtarz, przed którym
śpiewają się egzekwie nad zdeptanym sercem ludzkim!”
Wtem nasunęło mu się pytanie:
„Jeżeli poezja zatruła twoje życie, to któż zatruł ją samą? I dlaczego Mickiewicz, zamiast śmiać się i swawolić
jak francuscy pieśniarze, umiał tylko tęsknić i rozpaczać? Bo on, tak jak i ja, kochał pannę wysokiego urodzenia,
która mogła stać się nagrodą nie rozumu, nie pracy, nie poświęceń, nawet nie geniuszu, ale… pieniędzy i tytułu…”
„Biedny męczenniku! — szepnął Wokulski. — Tyś oddał narodowi, coś miał najlepszego; lecz cóżeś winien, że
przelewając w niego własną duszę, razem z nią przelałeś cierpienia, jakimi nasycali ciebie? To oni są winni
twoim, moim i naszym nieszczęściom…”
Podniósł się z fotelu i ze czcią zebrał porozdzierane kartki.
„Nie dość, że byłeś umęczony przez nich, ale jeszcze miałbyś odpowiadać za ich występki?… To oni winni, oni, że
twoje serce, zamiast śpiewać, jęczało jak dzwon rozbity.”
Położył się na kanapie i znowu myślał:
„Szczególny kraj, w którym od tak dawna mieszkają obok siebie dwa całkiem różne narody: arystokracja i
pospólstwo. Jeden mówi, że jest szlachetną rośliną, która ma prawo ssać glinę i mierzwę, a ten drugi albo
przytakuje dzikim pretensjom, albo nie ma siły zaprotestować przeciw krzywdzie.
A jak się to wszystko składało na uwiecznienie monopolu jednej klasy i zdławienie w zarodku każdej innej! Tak
silnie wierzono w powagę rodu, że nawet synowie rzemieślników i handlarzy albo kupowali herby, albo podszywali
się pod jakieś zubożałe rody szlachetne. Nikt nie miał odwagi nazwać się dzieckiem swoich zasług, a nawet ja,
głupiec, wydałem kilkaset rubli na kupno szlacheckiego patentu. Pieniądz, PracaI ja miałbym tam wracać?… Po co?…
Tu przynajmniej mam naród żyjący wszystkimi zdolnościami, jakimi obdarowano człowieka. Tu naczelnych miejsc nie
obsiada pleśń podejrzanej starożytności, ale wysuwają się naprzód istotne siły: praca, rozum, wola, twórczość,
wiedza, nawet piękność i zręczność, a nawet choćby szczere uczucie. Tam zaś praca staje pod pręgierzem, a
triumfuje rozpusta! Ten, kto dorabia się majątku, nosi tytuł sknery, kutwy, dorobkiewicza; ten, kto go trwoni,
nazywa się: hojnym, bezinteresownym, wspaniałomyślnym… Tam prostota jest dziwactwem, oszczędność wstydem,
uczoność równoznaczy z obłędem, artyzm symbolizuje się dziurawymi łokciami. Tam, chcąc zdobyć miano człowieka,
trzeba posiadać albo tytuł z pieniędzmi, albo talent wciskania się do przedpokojów. I ja bym tam miał wracać?…”.

ROLA LITERATURY ROMANTYCZNEJ W ZYCIU 
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 Doktór zamyślił się.
 — Wściekła bestia!… Ale gdzieżby teraz się podział, jeżeliby żył?…
 — Teraz właśnie podróżuje z lekkim sercem. A nie pisze, bośmy mu już widać wszyscy
obrzydli… — dokończył ciszej pan Ignacy. — Zresztą, gdyby tam zginął, pozostałby jakiś
ślad…
 — Swoją drogą, nie przysiągłbym, że pan nie masz racji, chociaż… ja w to nie wierzę —
mruknął Szuman.
 Kiwał smutnie głową i mówił:
 — Romantycy muszą wyginąć, to darmo; dzisiejszy świat nie dla nich… Powszechna jawność
sprawia to, że już nie wierzymy ani w anielskość kobiet, ani w możliwość ideałów. Kto tego
nie rozumie, musi zginąć albo dobrowolnie sam ustąpić…
 Ale jaki to człowiek stylowy!… — zakończył. — Umarł przywalony resztkami feudalizmu…
Zginął, aż ziemia zadrżała… Ciekawy typ, ciekawy…
 Nagle schwycił kapelusz i wybiegł z pokoju mrucząc:
 — Wariaty!… wariaty!… cały świat mogliby zarazić swoim obłędem…
 Rzecki wciąż uśmiechał się.
 „Niech mnie diabli wezmą — mówił do siebie — jeżeli co do Stacha nie mam racji!…
Powiedział pannie: adieu! i pojechał… Oto cały sekret. Byle wrócił Ochocki, dowiemy się
prawdy…”
 Był w tak dobrym usposobieniu, że wydobył spod łóżka gitarę, naciągnął struny i przy jej
akompaniamencie zaczął nucić:

Wiosna się budzi w całej naturze,
Witana rzewnym słowików pieniem…
W zielonym gaju, ponad strumieniem,
Kwitnęły dwie piękne róże…

 Ostry ból w piersiach przypomniał mu, że nie powinien się męczyć. Niemniej czuł w sobie
ogromną energię.
 „Stach — myślał — wziął się do jakiejś wielkiej roboty, Ochocki jedzie do niego, więc
muszę i ja pokazać, co umiem… Precz z marzeniami!… Napoleonidzi już nie poprawią świata i
nikt go nie poprawi, jeżeli i nadal będziemy postępować jak lunatycy… Zawiążę spółkę z
Mraczewskimi, sprowadzę Lisieckiego, znajdę Klejna i spróbujemy, panie Szlangbaum, czy
tylko ty masz rozum… Do licha, co może być łatwiejszego aniżeli zrobienie pieniędzy,
jeżeli chce się tego? A jeszcze z takim kapitałem i takimi ludźmi!…”
W sobotę po rozejściu się subiektów wieczorem pan Ignacy wziął od Szlangbauma klucz od
tylnych drzwi sklepu, ażeby na przyszły tydzień ułożyć wystawę w oknach.
Zapalił jedną lampę, z głównego okna wydobył przy pomocy Kazimierza żardynierkę[411] i dwa
wazony saskie a na ich miejsce ustawił wazony japońskie i starorzymski stolik. Następnie
kazał służącemu iść spać, miał bowiem zwyczaj własnoręcznie rozkładać przedmioty drobne, a
osobliwie mechaniczne zabawki. Nie chciał zresztą, ażeby prosty człowiek wiedział, że on
sam najlepiej bawi się sklepowymi zabawkami.
Jak zwykle, tak i tym razem wydobył wszystkie, zapełnił nimi cały kontuar i wszystkie
jednocześnie nakręcił. Po raz tysiączny w życiu przysłuchiwał się melodiom grających
tabakierek i patrzył, jak niedźwiedź wdrapuje się na słup, jak szklana woda obraca
młyńskie koła, jak kot ugania się za myszą, jak tańczą krakowiacy, a na wyciągniętym koniu
pędzi dżokej.

PRZYJAŹŃ - RZECKI O STACHU 
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Zrobiło się już zupełnie ciemno; na ulicy zapalono latarnie, których blask wpadał do gabinetu panny
Izabeli malując na suficie ramę okna i zwoje firanki. Wyglądało to jak krzyż na tle jasności, którą
powoli zasłania gęsty obłok.
 „Gdzie to ja widziałam taki krzyż, taką chmurę i jasność?…” — zapytała się panna Izabela. Zaczęła
przypominać sobie widziane w życiu okolice i — marzyć.
 Zdawało się jej, że powozem jedzie przez jakąś znaną miejscowość. Krajobraz jest podobny do
olbrzymiego pierścienia, utworzonego z lasów i zielonych gór, a jej powóz znajduje się na krawędzi
pierścienia i zjeżdża na dół. Czy on zjeżdża? bo ani zbliża się do niczego, ani od niczego nie
oddala, tak jakby stał w miejscu. Ale zjeżdża: widać to po wizerunku słońca, które odbija się w
lakierowanym skrzydle powozu i drgając, z wolna posuwa się w tył. Zresztą słychać turkot… To turkot
dorożki na ulicy?… Nie, to turkoczą machiny pracujące gdzieś w głębi owego pierścienia gór i lasów.
Widać tam nawet, na dole, jakby jezioro czarnych dymów i białych par, ujęte w ramę zieloności.
 Teraz panna Izabela spostrzega ojca, który siedzi przy niej i z uwagą ogląda sobie paznokcie, od
czasu do czasu rzucając okiem na krajobraz. Powóz ciągle stoi na krawędzi pierścienia niby bez
ruchu, a tylko wizerunek słońca, odbitego w lakierowanym skrzydle, wolno posuwa się ku tyłowi. Ten
pozorny spoczynek czy też utajony ruch w wysokim stopniu drażni pannę Izabelę. „Czy my jedziemy, czy
stoimy?” — pyta ojca. Ale ojciec nie odpowiada nic, jakby jej nie widział; ogląda swoje piękne
paznokcie i czasami rzuca okiem na okolicę…
 Wtem (powóz ciągle drży i słychać turkot) z głębi jeziora czarnych dymów i białych par wynurza się
do pół figury jakiś człowiek. Ma krótko ostrzyżone włosy, śniadą twarz, która przypomina Trostiego,
pułkownika strzelców (a może gladiatora z Florencji?), i ogromne czerwone dłonie. Odziany jest w
zasmoloną koszulę z rękawami zawiniętymi wyżej łokcia; w lewej ręce, tuż przy piersi, trzyma karty
ułożone w wachlarz, w prawej, którą podniósł nad głowę, trzyma jedną kartę, widocznie w tym celu,
aby ją rzucić na przód siedzenia powozu. Reszty postaci nie widać spośród dymu.
 „Co on robi, ojcze?” — pyta się zalękniona panna Izabela.
 „Gra ze mną w pikietę” — odpowiada ojciec, również trzymając w rękach karty.
 „Ależ to straszny człowiek, papo!”
 „Nawet tacy nie robią nic złego kobietom” — odpowiada pan Tomasz.
 Teraz dopiero panna Izabela spostrzega, że człowiek w koszuli patrzy na nią jakimś szczególnym
wzrokiem, ciągle trzymając kartę nad głową. Dym i para, kotłujące w dolinie, chwilami zasłaniają
jego rozpiętą koszulę i surowe oblicze; tonie wśród nich — nie ma go. Tylko spoza dymu widać blady
połysk jego oczów, a nad dymem obnażoną do łokcia rękę i — kartę.
 „Co znaczy ta karta, papo?…” — zapytuje ojca.
 Ale ojciec spokojnie patrzy we własne karty i nie powiada nic, jakby jej nie widział.
 „Kiedyż nareszcie wyjedziemy z tego miejsca?…”
 Ale choć powóz drży i słońce odbite w skrzydle posuwa się ku tyłowi, ciągle u stopni widać jezioro
dymu, a w nim zanurzonego człowieka, jego rękę nad głową i — kartę.
 Pannę Izabelę ogarnia nerwowy niepokój, skupia wszystkie wspomnienia, wszystkie myśli, ażeby
odgadnąć co znaczy karta, którą trzyma ten człowiek?…
 Czy to są pieniądze, które przegrał do ojca w pikietę? Chyba nie. Może ofiara, jaką złożył
Towarzystwu Dobroczynności? I to nie. Może tysiąc rubli, które dał ciotce na ochronę, a może to jest
kwit na fontannę, ptaszki i dywany do ubrania grobu Pańskiego?… Także nie; to wszystko nie
niepokoiłoby jej.
 Stopniowo pannę Izabelę napełnia wielka bojaźń. Może to są weksle jej ojca, które ktoś niedawno
wykupił?… W takim razie wziąwszy pieniądze za srebra i serwis spłaci ten dług najpierwej i uwolni
się od podobnego wierzyciela. Ale człowiek pogrążony w dymie wciąż patrzy jej w oczy i karty nie
rzuca. Więc może… Ach!…
 Panna Izabela zrywa się z szezlonga, potrąca w ciemności o taburet i drżącymi rękoma dzwoni. Dzwoni
już drugi raz, nie odpowiada nikt, więc wybiega do przedpokoju i we drzwiach spotyka pannę
Florentynę, która chwyta ją za rękę i mówi ze zdziwieniem:
 — Co tobie, Belciu?…
 Światło w przedpokoju nieco oprzytomnia pannę Izabelę. Uśmiecha się.

SEN IZABELI O WOKULSKIM



 Wokulski słuchał go uważnie do Pruszkowa. Za Pruszkowem zmęczony i jednostajny głos pana
Tomasza zaczął go męczyć. Za to coraz wyraźniej wpadała mu w ucho rozmowa panny Izabeli ze
Starskim, prowadzona po angielsku. Usłyszał nawet kilka zdań, które go zainteresowały, i
zadał sobie pytanie: czy nie należałoby ostrzec ich, że on rozumie po angielsku?
Już chciał powstać z siedzenia, kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwległą szybę wagonu i
zobaczył w niej jak w lustrze słabe odbicie panny Izabeli i Starskiego. Siedzieli bardzo
blisko siebie, oboje zarumienieni, choć rozmawiali tonem tak lekkim, jakby chodziło o
rzeczy obojętne.
 Wokulski jednakże spostrzegł, że obojętny ton nie odpowiada treści rozmowy; czuł nawet,
że tym swobodnym tonem chcą kogoś w błąd wprowadzić. I w tej chwili, pierwszy raz od czasu
jak znał pannę Izabelę, przeleciały mu przez myśl straszne wyrazy: „fałsz!… fałsz!…”
 Przycisnął się do ławki wagonu, patrzył w szybę i — słuchał. Zdawało mu się, że każde
słowo Starskiego i panny Izabeli pada mu na twarz, na głowę, na piersi jak krople
ołowianego deszczu…
 Już nie myślał ich ostrzegać, że rozumie, co mówią, tylko słuchał i słuchał…
 Właśnie pociąg wyjechał z Radziwiłłowa[324], a pierwszy frazes, który zwrócił uwagę
Wokulskiego, był ten:
 — Wszystko możesz mu zarzucić — mówiła panna Izabela po angielsku. — Nie jest młody ani
dystyngowany; jest zanadto sentymentalny i czasami nudny, ale chciwy?… Już dosyć, kiedy
nawet papo nazywa go zbyt hojnym…
 — A sprawa z panem K?… — wtrącił Starski.
 — O klacz wyścigową?… Jak to zaraz znać, że wracasz z prowincji. Niedawno był u nas baron
i powiedział, że jeżeli kiedy, to w tej sprawie pan, o którym mówimy, postąpił jak
dżentelmen.
 — Żaden dżentelmen nie uwolniłby fałszerza, gdyby nie miał z nim jakichś zakulisowych
interesów — odparł z uśmiechem Starski.
 — A baron ile razy uwalniał go? — spytała panna Izabela.
 — I akurat baron ma rozmaite grzeszki, o których wie pan M. Źle bronisz swoich
protegowanych, kuzynko — mówił drwiącym tonem Starski.
 Wokulski przycisnął się do ławki wagonu, ażeby nie zerwać się i nie uderzyć Starskiego.
Ale pohamował się.
 „Każdy ma prawo sądzić innych — myślał. — Zresztą zobaczymy, co będzie dalej!…”
 Przez kilka chwil słyszał tylko turkot kół i zauważył, że wagon się chwieje.
 „Nigdy nie czułem takiego chwiania się wagonu” — rzekł do siebie.
 — I ten medalion — drwił Starski — jest całym prezentem przedślubnym?… Niezbyt hojny
narzeczony: kocha jak trubadur, ale…
 — Zapewniam cię — przerwała panna Izabela — że oddałby mi cały majątek…
 — Bierzże go, kuzynko, i mnie pożycz ze sto tysięcy… A cóż, znalazła się ta cudowna
blaszka?…
 — Właśnie że nie, i jestem bardzo zmartwiona. Boże, gdyby on się kiedy dowiedział…
 — Czy o tym, że zgubiliśmy jego blaszkę, czy że szukaliśmy medalionu? — szepnął Starski
przytulając się do jej ramienia.
 Wokulskiemu mgłą zaszły oczy.
 „Tracę przytomność?…” — pomyślał chwytając za pas przy oknie.
 Zdawało mu się, że wagon zaczyna skakać i lada moment nastąpi wykolejenie.

SCENA W POCIĄGU
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 — Widzę, że nie lubisz Szlangbauma?
 — Owszem, nawet podziwiam go i chciałbym naśladować, ale nie potrafię! A właśnie teraz zaczyna się budzić we
mnie instynkt przodków: skłonność do geszefciarstwa… O naturo! jakżebym chciał mieć z milion rubli, ażeby zrobić
drugi milion, trzeci… i stać się młodszym bratem Rotszylda. Tymczasem nawet Szlangbaum wyprowadza mnie w pole…
Tak długo kręciłem się w waszym świecie, żem w końcu utracił najcenniejsze przymioty mojej rasy… Ale to wielka
rasa: oni świat zdobędą, i nawet nie rozumem, tylko szachrajstwem i bezczelnością…
 — Więc zerwij z nimi, ochrzcij się…
 — Ani myślę. Naprzód, nie zerwę z nimi, choćbym się ochrzcił, a jestem znowu taki fenomenalny Żydziak, że nie
lubię blagować. Po wtóre — jeżeli nie zerwałem z nimi, kiedy byli słabi, nie zerwę dziś, kiedy są potężni.
 — Mnie się zdaje, że właśnie teraz są słabsi — wtrącił Wokulski.
 — Czy dlatego, że ich zaczynają nienawidzieć?…
 — No, nienawiść zbyt silne słowo.
 — Dajże spokój, nie jestem ślepy ani głupi… Wiem, co mówi się o Żydach w warsztatach, szynkach, sklepach, nawet
w gazetach… I jestem pewny, że lada rok wybuchnie nowe prześladowanie, z którego moi bracia w Izraelu wyjdą
jeszcze mędrsi, jeszcze silniejsi i jeszcze solidarniejsi… A jak oni wam kiedyś zapłacą!… Szelmy spod ciemnej
gwiazdy, ale muszę uznać ich geniusz i nie mogę wyprzeć się sympatii… Czuję, że dla mnie brudny Żydziak jest
milszym od umytego panicza; a kiedy po dwudziestu latach pierwszy raz zajrzałem do synagogi i usłyszałem śpiewy,
na honor, łzy mi w oczach stanęły… Co tu gadać… Pięknym jest Izrael triumfujący i miło pomyśleć, że w tym
triumfie uciśnionych jest cząstka mojej pracy!…
 — Szuman, zdaje mi się, że masz gorączkę…
 — Wokulski, jestem pewny, że masz bielmo, i to nie na oczach, ale na mózgu…
 — Jakże możesz wobec mnie mówić o takich rzeczach?…
 — Mówię, bo naprzód, nie chcę być gadem, który kąsa podstępnie, a po wtóre… ty, Stachu, już nie będziesz z nami
walczył… Jesteś złamany, i to złamany przez swoich… Sklep sprzedałeś, spółkę porzucasz… Kariera twoja skończona.
 Wokulski spuścił głowę na piersi.
 — Pomyśl zresztą — ciągnął Szuman — kto dziś jest przy tobie?… Ja, Żyd, tak pogardzany i tak skrzywdzony jak ty…
I przez tych samych ludzi… przez wielkich panów…
 — Robisz się sentymentalny — wtrącił Wokulski.
 — To nie sentymentalizm!… Bryzgali nam w oczy swoją wielkością, reklamowali swoje cnoty, kazali nam mieć ich
ideały… A dziś, powiedz sam: co warte są te ideały i cnoty, gdzie ich wielkość, która musiała czerpać z twojej
kieszeni?… Rok tylko żyłeś z nimi, niby na równej stopie, i co z ciebie zrobili?… Więc pomyśl, co musieli zrobić
z nami, których gnietli i kopali przez całe wieki?… I dlatego radzę ci: połącz się z Żydami. Zdublujesz majątek i
jak mówi Stary Testament, zobaczysz nieprzyjacioły twoje u podnóżka nóg twoich… Za firmę i dobre słowo oddamy ci
Łęckich, Starskiego i nawet jeszcze kogo na przykładkę… Szlangbaum to nie dla ciebie wspólnik, to błazen.
A jak zagryziecie owych wielkich panów, to co?…
 — Z konieczności połączymy się z waszym ludem, będziemy jego inteligencją, której dziś nie posiada… Nauczymy go
naszej filozofii, naszej polityki, naszej ekonomii i z pewnością lepiej wyjdzie na nas aniżeli na swoich
dotychczasowych przewodnikach… Przewodnikach!… — dodał ze śmiechem.
 Wokulski machnął ręką.
 — Mnie się zdaje — rzekł — że ty, który chcesz wszystkich leczyć na marzycielstwo, sam jesteś marzycielem.
 — A toż znowu?… — zapytał Szuman.
 — Tak… Nie macie gruntu pod nogami, a chcecie innych brać za łeb… Myślcie wy lepiej o uczciwej równości z
innymi, nie o zdobywaniu świata, i nie leczcie cudzych wad przed uleczeniem własnych, które mnożą wam
nieprzyjaciół. Zresztą ty sam nie wiesz, czego się trzymać: raz gardzisz Żydami, drugi raz oceniasz ich zbyt
wysoko…
 — Gardzę jednostkami, szanuję siłę gromady.
 — Wprost przeciwnie aniżeli ja, który gardzę gromadami, a niekiedy szanuję jednostki.
 Szuman zamyślił się.
 — Rób, jak chcesz — rzekł biorąc za kapelusz. — Faktem jest jednak, że jeżeli ty wyjdziesz ze swojej spółki, to
ona wpadnie w ręce Szlangbauma i całej zgrai parszywych Żydziaków. Tymczasem gdybyś został, mógłbyś tam
wprowadzić ludzi uczciwych i przyzwoitych, którzy mają niewiele wad, a wszystkie żydowskie stosunki.
 Antysemityzm— Tak czy owak, spółkę opanują Żydzi.
 — Ale bez twej pomocy zrobią to Żydzi chederowi, a z tobą zrobiliby uniwersyteccy.
 — Czy to nie wszystko jedno! — odparł Wokulski wzruszając ramionami.
 — Nie wszystko. Nas z nimi łączy rasa i wspólne położenie, ale dzielą poglądy. My mamy naukę, oni Talmud, my
rozum, oni spryt; my jesteśmy trochę kosmopolici, oni partykularyści, którzy nie widzą dalej poza swoją synagogę
i gminę. Gdy chodzi o wspólnych nieprzyjaciół, są wybornymi sprzymierzeńcami, ale gdy o postęp judaizmu… wówczas
są dla nas nieznośnym ciężarem! Dlatego w interesie cywilizacji leży, ażeby kierunek spraw był w naszych rękach.
Tamci mogą tylko zaplugawić świat chałatami i cebulą, ale nie posunąć go naprzód… Pomyśl o tym, Stachu!…
 Uściskał Wokulskiego i wyszedł pogwizdując arię: „Rachelo, kiedy Pan w dobroci niepojęty…”
 Mieszczanin, Polak, Żyd„Tak tedy — myślał Wokulski — zanosi się na walkę między Żydami postępowymi i zacofanymi
o naszą skórę, a ja mam brać w niej udział jako sprzymierzeniec tych albo tamtych… Piękna rola!… Ach, jak mnie to
nudzi i nuży…”

ŻYDZI



 Zaczęła chodzić po salonie. W Wokulskim zadrgał gniew, ale go opanował.
 — Tak, przyznaję panu — mówiła — że nie jestem wolną od przesądów. No, ale ja jestem tylko kobietą, mam mózg
lżejszy, jak utrzymują wasi antropologowie; zresztą jestem spętana stosunkami, nałogami i Bóg wie czym!… Gdybym,
jednak była rozumnym mężczyzną jak pan i wierzyła w postęp jak pan, umiałabym otrząsnąć się z tych naleciałości,
a choćby tylko uznać, że prędzej lub później kobiety muszą być równouprawnione.
 — Niby pod względem tych feblików?…
 — Niby… niby… — przedrzeźniała go. — Właśnie mówię o tych feblikach…
 — O!… to po cóż mamy czekać na wątpliwe rezultaty postępu? Już dziś jest bardzo wiele kobiet równouprawnionych
pod tym względem. Tworzą nawet potężne stronnictwo, nazywające się kokotami… Ale dziwna rzecz: posiadając względy
mężczyzn, panie te nie cieszą się życzliwością kobiet…
 — Z panem nie można rozmawiać, panie Wokulski — upomniała go wdówka.
 — Nie można ze mną rozmawiać o równouprawnieniu kobiet?
 Pani Wąsowskiej zapłonęły oczy i krew uderzyła na twarz. Usiadła gwałtownie na fotelu i uderzywszy ręką w stół,
zawołała:
 — Dobrze!… otóż wytrzymam pański cynizm i będę mówiła nawet o kokotach… Dowiedzże się pan, że trzeba mieć bardzo
niski charakter, ażeby zestawiać te damy, które sprzedają się za pieniądze, z kobietami uczciwymi i szlachetnymi,
które oddają się z miłości…
 — Ciągle pozując na niewinność…
 — Chociażby.
 — I po kolei oszukując naiwnych, którzy temu wierzą.
 — A co im szkodzi oszustwo?… — zapytała, zuchwale patrząc mu w oczy.
 Wokulski zaciął zęby, ale opanował się i mówił spokojnie:
 — Proszę pani, co by też powiedzieli o mnie moi wspólnicy, gdybym ja zamiast sześciukroć stu tysięcy rubli
majątku, jak to ogłoszono, miał sześć tysięcy i nie protestował przeciw pogłoskom?… Chodzi przecież tylko o dwa
zera…
 — Wyłączmy kwestie pieniężne — przerwała pani Wąsowska.
 — Aha!… A więc co sama pani powiedziałaby o mnie, gdybym ja na przykład nazywał się nie Wokulski, ale — Wolkuski
i za pomocą tak małego przestawienia liter zdobył życzliwość nieboszczki prezesowej, wcisnął się do jej domu i
tam miał honor poznać panią?… Jak by pani nazwała ten sposób robienia znajomości i pozyskiwania ludzkich
względów?…
 Na ruchliwej twarzy pani Wąsowskiej odmalowało się uczucie wstrętu.
 — Jakiż to znowu ma związek ze sprawą barona i jego żony?… — odparła.
 — Ma, proszę pani, ten związek, że na świecie nie wolno przywłaszczać sobie tytułów. Kokota może być zresztą
użyteczną kobietą i nikt nie ma prawa robić jej wymówek za specjalność; ale kokota maskująca się pozorami tak
zwanej nieskazitelności jest oszustką. A za to już można robić wymówki.
 — Okropność!… — wybuchnęła pani Wąsowska. — Ale mniejsza… Powiedz mi pan jednak, co świat traci na podobnej
mistyfikacji?…
 Wokulskiemu zaczęło szumieć w uszach.
 — Świat niekiedy zyskuje, jeżeli jakiś naiwny prostak wpada w obłęd zwany miłością idealną i za cenę
największych niebezpieczeństw zdobywa majątek, aby go złożyć u stóp swego ideału… Ale świat czasem traci, jeżeli
ten wariat odkrywszy mistyfikację upada złamany, do niczego niezdolny… Albo… nie rozporządziwszy majątkiem rzuca
się… To jest: strzela się z panem Starskim i dostaje kulą po żebrach… Świat traci, pani, jedno zabite szczęście,
jeden zwichnięty umysł, a może i człowieka, który mógł coś zrobić…
 — Ten człowiek sam sobie winien…
 — Ma pani rację: byłby winien, gdyby spostrzegłszy się nie postąpił jak baron i nie zerwał ze swoim ogłupieniem
i hańbą…
 Kobieta, Mężczyzna, Przemoc, Walka— Krótko mówiąc — rzekła pani Wąsowska — mężczyźni nie zrzekną się dobrowolnie
swoich dzikich przywilejów wobec kobiet…
 — To jest: nie uznają przywileju zwodzenia…
 — Kto zaś odrzuca układy — mówiła z uniesieniem — ten rozpoczyna walkę…
 — Walkę?… — powtórzył śmiejąc się Wokulski.
 — Tak, walkę, w której strona silniejsza zwycięży… A kto silniejszy, to dopiero zobaczymy!… — zawołała
potrząsając ręką.
 W tej chwili stała się rzecz dziwna. Wokulski nagle schwycił panią Wąsowska za obie ręce i umieścił je między
trzema palcami swojej.

EMANCYPACJA KOBIET 



 Około drugiej w południe przyszedł służący pana Ignacego, Kazimierz, z koszem talerzy. Hałaśliwie nakrył do
stołu, a widząc, że pan nie budzi się, zawołał:
 — Proszę pana, obiad wystygnie…
 Ponieważ pan Ignacy nie ruszył się i tym razem, więc Kazimierz zbliżył się do szezlonga i rzekł:
 — Proszę pana…
 Nagle cofnął się, wybiegł do sieni i zaczął pukać do tylnych drzwi sklepu, w którym jeszcze był Szlangbaum i
jeden z jego subiektów.
 Szlangbaum otworzył drzwi.
 — Czego chcesz?… — szorstko zapytał służącego.
 — Proszę pana… naszemu panu coś się stało…
 Szlangbaum ostrożnie wszedł do pokoju, spojrzał na szezlong i również cofnął się…
 — Biegnij po doktora Szumana!… — zawołał. — Ja tu nie chcę wchodzić…
 W tej samej porze u doktora był Ochocki i opowiadał mu, że wczoraj z rana powrócił z Petersburga, a w południe
odprowadzał na pociąg wiedeński swoją kuzynkę, pannę Izabelę Łęcką, która wyjechała za granicę.
 — Wyobraź pan sobie — zakończył — że wstępuje do klasztoru!…
 — Panna Izabela?… — zapytał Szuman. — Cóż to, czy ma zamiar nawet Pana Boga kokietować, czy tylko chce po
wzruszeniach odpocząć, ażeby pewniejszym krokiem wyjść za mąż?
 — Daj jej pan spokój… to dziwna kobieta… — szepnął Ochocki.
 — One wszystkie wydają się nam dziwne — odparł zirytowanym głosem doktór — dopóki nie sprawdzimy, że są tylko
głupie albo nędzne… O Wokulskim nie słyszałeś pan czego?…
 — A właśnie… — odpowiedział. Lecz nagle zatrzymał się i umilkł.
 — Cóż, wiesz pan co o nim?… Czy może robisz z tego tajemnicę stanu?… — nalegał doktór.
 W tej chwili wpadł Kazimierz wołając:
 — Panie doktorze, coś się stało naszemu panu. Prędzej, panie!
 Szuman zerwał się, razem z nim Ochocki. Siedli w dorożkę i pędem zajechali przed dom, w którym mieszkał Rzecki.
 W bramie zastąpił im drogę Maruszewicz z mocno zafrasowaną miną.
 — No, wyobraź pan sobie — zawołał do doktora — taki miałem do niego ważny interes… Chodzi przecież o mój honor…
a ten tymczasem umarł sobie!…
 Doktór i Ochocki w towarzystwie Maruszewicza weszli do mieszkania Rzeckiego. W pierwszym pokoju był już
Szlangbaum, radca Węgrowicz i ajent Szprot.
 — Gdyby pił radzika — mówił Węgrowicz — dosięgnąłby stu lat… A tak…
 Szlangbaum spostrzegłszy Ochockiego schwycił go za rękę i zapytał:
 — Pan nieodwołalnie chce odebrać pieniądze w tym tygodniu?…
 — Tak.
 — Dlaczego tak prędko?…
 — Bo wyjeżdżam.
 — Na długo?…
 — Może na zawsze — odparł szorstko i wszedł za doktorem do pokoju, gdzie leżały zwłoki.
 Za nim na palcach weszli inni.
 — Straszna rzecz! — odezwał się doktór. — Ci giną, wy wyjeżdżacie… Któż tu w końcu zostanie?…
 — My!… — odpowiedzieli jednogłośnie Maruszewicz i Szlangbaum.
 — Ludzi nie zabraknie… — dorzucił radca Węgrowicz.
 — Nie zabraknie… ale tymczasem idźcie panowie stąd!… — krzyknął doktór.
 Cała gromada z oznakami oburzenia cofnęła się do przedpokoju. Został tylko Szuman i Ochocki.
 — Przypatrz mu się pan… — rzekł doktór wskazując na zwłoki. — Ostatni to romantyk!… Jak oni się wynoszą… Jak oni
się wynoszą…
 Szarpał wąsy i odwrócił się do okna.
 Ochocki ujął zimną już rękę Rzeckiego i pochylił się, jakby chcąc mu coś szepnąć do ucha. Nagle w bocznej
kieszeni zmarłego spostrzegł wysunięty do połowy list Węgiełka i machinalnie przeczytał nakreślone wielkimi
literami wyrazy:
 "Non omnis moriar"…
 — Masz rację… — rzekł jakby do siebie.
 — Ja mam rację?… — zapytał doktór. — Wiem o tym od dawna.
 Ochocki milczał.

ŚMIERĆ RZECKIEGO
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W WYPOWIEDZIACH UWZGLĘDNIJ KONTEKST! 



Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie 
"Lalki" Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst. 

Rozważania na temat jednostki i zbiorowości pojawiają się w literaturze już od czasów
antycznych i dotyczą kwestii państwa i jego obywateli. Od kontekstu geopolitycznego
(tzw. momentu dziejowego), przemian społecznych czy indywidualnych losów bohatera
zależy rola, jaką pełni jednostka we wspólnocie. Obowiązki, jakie może na siebie
nakładać człowiek względem zbiorowości to odpowiedzialność za słabszych,
wykorzystywanie swojego potencjału (materialnego, intelektualnego, kulturowego), a w
momentach koniecznych przejęcie przewodnictwa nad grupą. Bywa, że jednostka, która
pragnie uszczęśliwić społeczeństwo cierpi. Poświęca bowiem całą swoją energię na pomoc
innym, a zapomina o sobie. Postawę taką reprezentował Stanisław Wokulski (bohater
"Lalki" B. Prusa).

Główny bohater powieści realistycznej pt. "Lalka" B. Prusa to 46-letni kupiec -
Stanisław Wokulski. Mężczyzna przyszedł na świat w Polsce pod zaborami. Wychowany w
Warszawie, przez ojca, który usiłował odzyskać utracony tytuł szlachecki, Wokulski
spełnił swój obowiązek obywatelski i zaciągnął się do powstania narodowowyzwoleńczego
w 1863 roku. Patriotyczny zryw przyszło mu odpokutować zesłaniem na Syberię. Jego
poświęcenie dla wolności narodu jest przywoływane przez przyjaciela - Ignacego
Rzeckiego, który widzi w Stachu zaangażowanego obywatela, społecznika i patriotę. Czy
tak jest w istocie? Przebywając w Irkucku, Wokulski prosi o książki. Drzemie w nim
bowiem pasja naukowa. Opracował model maszyny latającej z ograniczonymi możliwościami
sterowania oraz maszynę pompującą wodę. Pasja naukowa także wydaje się być elementem
mającym użyteczność społeczną. Kolejny przykład jego działań na rzecz społeczeństwa to
pomoc ubogim mieszkańcom Warszawy i działalność spółki do handlu ze Wschodem.
Realizowanie pozytywistycznych haseł: pracy u podstaw i pracy organicznej stanowi
argument w sprawie spełniania przez Wokulskiego swoich obowiązków wobec społeczeństwa.
Czy jednak tak jest w istocie? Czy bohater powieści Prusa spełnia swe obowiązki dla
kraju? Powieść nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Poznając losy Stanisława możemy
odnieść wrażenie, że jego zaangażowanie w walkę jest podyktowanie poszukiwaniem sensu
życia. Późniejsze gromadzenie majątku i wspomaganie społeczeństwa z kolei wynika z
dążenia do uzyskania przychylności arystokratki - Łęckiej.
Ważne, w rozważaniu na ten temat są rozmowy, jakie odbywa Stanisław z Rzeckim i
Wąsowską. Przyznaje w nich, że choć raz chce zadbać o siebie i swoje szczęście
osobiste oraz że majątek nie przynosi człowiekowi szczęścia. Wypowiadane przez
bohatera słowa świadczą więc o tym, że obowiązki wobec społeczeństwa jakim była walka
w powstaniu, a potem pomoc innym, były dla bohatera sposobem na uszczęśliwienie samego
siebie i szukaniem sensu w życiu. Warto dodać, że bohater odczuwa także żal do
polskiego społeczeństwa, które nie wspiera jednostek takich jak on. Jednostek, które
pragną zrobić coś pożytecznego, a zostają jedynie wykorzystane i zapomniane. 

Takie ukazanie bohatera na tle społeczeństwa, które go wykorzystuje możemy powiązać z
determinizmem społecznym. Hasłem wiążącym się ściśle z epoką pozytywizmu (realizmu).
Pogląd ów zakłada, że jednostka jest uwarunkowana przez społeczeństwo i moment
dziejowy, w którym żyje. Wokulski nie mógł być oddanym sprawie społecznikiem, gdyż
tradycja romantyczna, w której wyrósł kazała mu szukać cierpienia, miłości i
koncentrować się na sobie. Klasowość, która w latach 70. XIX wieku była wciąż silnie
obecna na terenach polskich przesądzała o braku możliwości działania na rzecz kraju.

Podsumowując, epoka pozytywizmu zakładała współpracę jednostek i społeczeństwa.
Powieść Prusa pokazuje nam jednak fiasko idei organicyzmu czy utylitaryzmu. Pożyteczne
jednostki, taki jak Stach, zostają wykorzystane i niedocenione. Wrażliwi
indywidualiści z kolei nie byli w stanie poświecić się tylko sprawom ogółu, tak jak
zrobi to Tomasz Judym, bohater powieści Stanisława Żeromskiego.



Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów 
zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W wypowiedzi 

uwzględnij wybrany kontekst.

Ukazywanie przyjaźni, miłości i zależności zawodowych należy do częstych
tematów literackich. Na przykładzie związków miedzyludzkich autorzy, tacy jak
Bolesław Prus, chcieli przedstawić pewne ogólnospołeczne tendencje, którym
podlegały jednostki. "Lalka", jako powieść panoramiczna, przedstawia bohaterów
różnych klas społecznych, którzy nie wchodzą w głębokie relacje z
reprezentantami innych grup. Bohaterów różni stan posiadania. Uprzywilejowani
arystokraci chętnie korzystają z pomocy materialnej ze strony Żydów czy
mieszczan, ale nie traktują ich jak równych sobie. Okazuje się, że majątek nie
jest wystarczającym elementem do zacieśnienia relacji między arystokracją a
mieszczanami i Żydami. Dla zdezintegrowanego społeczeństwa polskiego rodzaj
relacji zależy od klasy i zasobów materialnych .

W "Lalce" Prus ukazuje przedstawicielu ludu miejskiego (Maria, Wysocki),
mieszczaństwa (Rzecki, Wirski, p. Meliton, Helena Stawska, Mraczewski i in.),
Żydów (Szuman, Szlangbaumowie), inteligencji (Ochocki, studenci Mleski i
Patkiewicz) oraz arystokracji (Łęccy, Joanna, Książę, Baron Dalski i in.). Na
przykładzie jednostek, realista pokazuje nam jak wielkie znaczenie odgrywają
pieniądze i pochodzenie w budowaniu relacji.

Zacznijmy od pozytywnych lub niemal pozytywnych przykładów. Okazuje się, że
trwałe, oparte na wzajemnym szacunku relacje tworzą tylko przedstawiciele tej
samej klasy społecznej. Polscy subiekci w sklepie Wokulskiego, choć mają różne
poglądy i rywalizują ze sobą, to darzą się względnym szacunkiem. Również
studenci, mieszkańcy kamienicy Łęckich (potem Wokulksiego), stają w swojej
obronie, a nawet podzielają socjalistyczne poglądy. Przedstawicielki
arystokracji,  mimo drobnych złośliwości także stają po swojej stronie
(chociażby Wąsowska, która stara się wytłumaczyć Izabelę przed Stanisławem).
Tak głębokie przywiązanie do swojej klasy wynikało z odizolowania ich
przedstawicieli od reszty społeczeństwa. Brak programów społecznych,
świadomości narodowej czy wpływu Zachodu (separacja do Europy ze względu na
zabory) pogłębiały brak zrozumienia międzyklasowego. 

Warto zauważyć, że poza jednostkami takimi jak Wokulski, nikt nie wykazuje
zainteresowania integracją klas społecznych. Mieszczanie w piwiarni krytykują
zamiary Wokulskiego, biedota miejska nie szuka pracy, Żydzi nie asymilują się,
bo wiedzą, że jest to niemożliwe, ze względu na przekonania na ich temat. Ten
smutny obraz przedstawicieli różnych środowisk udowadnia, że pochodzenie
odgrywało kluczową rolę w nawiązywaniu relacji. 

Majętny, wykształcony i wrażliwy kupiec, jakim był Stanisław Wokulski dzięki
swoim wpływom finansowym chciał pozyskać przychylność Izabeli Łęckiej.
Mężczyzna zdawał sobie sprawę z tego, że arystokratka może ulec tylko jego
pozycji materialnej, gdyż przedstawiciele jej klasy, których rozumiała i
prawdziwie szanowała (Starski) ubożeje. Jednocześnie Stanisław widzi, że próba
"kupienia" Izabeli będzie trudna, gdyż kobieta jest dumna. Ma świadomość
żałosnego położenia, w którym się znajduje. Sam nazywa siebie "śmiesznym". Z
biegiem czasu jednak zyskuje przychylność jej ojca (Tomasz cynicznie podchodzi
do tej znajomości, jedynie w momentach choroby przejawia uznanie dla
Wokulskiego) i w końcu ją samą. Wydawać by się więc mogło, że pieniądze zrobiły   



odpowiednie wrażenie, a pochodzenie przestało mieć znaczenie. Nic bardziej
mylnego. Izabela, w głębi duszy czuje się ofiarą Stanisława, jest bezbronna
wobec swojej fatalnej sytuacji materialnej, godzi się więc na zaręczyny. Wie,
że Stanisław jest jej oddany i będzie dobrym mężem. Czasem ją nawet wzrusza.
Wokulski z kolei, kiedy osiągnął swój cel zaczyna dostrzegać w zachowaniu
arystokracji cechy, których znieść nie potrafi. Niezaproszony na bal, czuje się
urażony i jednocześnie zadowolony, że jego osoba jest brana na poważnie.
Przestaje zabiegać o rękę ukochanej, zostawia ją niejako samej sobie. Zdrada
Izabeli ze Starskim wydaje się więc naturalną (dla arystokratki) koleją rzeczy.
Relacja tych dwojga jest metaforą dezintegracji społecznej i roli pieniądza w
tamtym czasie. Arystokracja, która traci majątek pragnie zachować resztki
honoru odnosząc się protekcjonalnie do klas niższych. Zdradę Izabeli możemy
traktować jako przejaw buntu w obliczu zwycięstwa finansowego nad jej rodziną. 

Podsumowując, majątek i pochodzenie odgrywały ogromną rolę w kształtowaniu
relacji międzyludzkich. Wśród przedstawicieli tej samej klasy majątek nie ma
znaczenia. Między reprezentantami różnych grup zyskuje natomiast znaczenie
wręcz monstrualne. Zdanie Izabeli, która na początku powieści zarzeka się, że
kupiec nigdy jej nie kupi zdaje się wyrażać tę ideę. Owszem małżeństwa
międzyklasowe są możliwe, właśnie dzięki pieniądzom, ale nie będą to małżeństwa
partnerskie i szanujące się. 



Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem 
bogactwa? 

 Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. 
W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst. 

Artyści już od czasów średniowiecznych poruszali w literaturze problem różnic
społecznych. Kontrast między światem biedy a światem bogactwa wynikał przede
wszystkim z ustroju feudalnego, który od czasów średniowiecza, trwał
nieprzerwanie na ziemiach polskich aż do I wojny światowej. W literaturze epoki
realizmu, autorzy, tacy jak Bolesław Prus czy Fiodor Dostojewski ukazywali
panoramę społeczną wybranych miast celem refleksji nad feudalizmem, systemem
gospodarczym czy mentalnością wybranych grup społecznych. Dezintegracja
społeczna wynikająca z rozbieżności materialnej prowadziła do
wielopokoleniowych konfliktów, które z kolei opisywał Stanisław Wyspiański czy
Żeromski.

Wracając do drugiej połowy XIX wieku, Warszawa, miasto ukazane w powieści
dojrzałego realizmu pt. "Lalka" Bolesława Prusa to miejsce kontrastów
społecznych. Oczami głównego bohatera, kupca galanteryjnego, Stanisława
Wokulskiego oglądamy Powiśle i Śródmieście. Dwie, jakże różne od siebie
dzielnice. Powiście to rejon zamieszkiwany przez miejscową biedotę. Okolice
Wisły zamieszkuje tzw. lud miejski np. Wysocki (woźnica), który nie ma
możliwości podjęcia pracy ze względu na skrajną nędzę w której żyje. Na Powiślu
ludzie przesiadują na ulicach, pogrążeni w marazmie i wiecznym oczekiwaniu na
nic. Prus kieruje uwagę czytelnika także na naturalistyczny, i przez to
przerażający, obraz kopulującej na stercie odpadów pary nędzników. Dzielnica ta
jest także miejscem niebezpiecznym, bohater, spacerując ulicami takimi jak
Tamka i in. liczy się z tym, że może zostać napadnięty, a nawet zamordowany.
Zupełnie inaczej wyglądają Aleje Ujazdowskie, czy Krakowskie Przedmieście. Domy
takich bohaterów jak: Książę czy Łęccy są piękne, pełne blichtru, dzieł sztuki
(posągi, obrazy). Po ulicach arystokracja przemieszcza się powozami, zażywa
rozrywek w Łazienkach Królewskich czy na torze wyścigowym. Śródmieście jest
dzielnicą ludzi zamożnych, którzy swój status podkreślają strojem, zachowaniem
czy manierami. Ta, stojąca na przeciwnej stronie wagi zasobów materialnych,
grupa nie jest zainteresowana tym, co dzieje się kilka ulic dalej.
Prus poprzez opisy dwóch warszawskich dzielnic podkreśla różnice materialne
między ludem miejskim a arystokracją. Kontrast ten doprecyzowuje wprowadzając
bohaterów trzecioplanowych. Maria (Marianna) i Wysocki nie są w stanie
utrzymywać się ze swojej pracy bez protekcji Stanisława Wokulskiego. Mężczyzna
finansuje Wysockiemu zakup konia, kobiecie zaś opłaca wykształcenie, mieszkanie
i sprzęt potrzebny do pracy. Bez pieniężnej pomocy ludzie ci byliby skazani  na
szybką degrengoladę i niechybnie śmierć. Warto zauważyć, że arystokracja, która
powoli ubożeje (nie pracuje) nie wykazuje chęci zaangażowania się w działalność
społeczną i podnoszenie kwalifikacji warstwy najuboższej i najliczniejszej.
Posiada majątek i trwoni go na rozrywki (zakup konia przez Krzeszowskiego,
hazard Łęckiego, podróże Starskiego). Szuka sposobności zarobku (inwestowanie w
spółkę Wokulskiego) ale chce to czynić bezwysiłkowo, co zdaje się krytykować
Prus w swojej powieści. Brak zaangażowania arystokracji w sprawy kraju jest
klęską takich haseł jak praca u podstaw czy praca organiczna.
Różnice między światem biednych i bogatych widać także w spojrzeniu na świat i
mentalności przedstawicieli różnych grup społecznych. Warto zwrócić uwagę na
rozmowę pani Meliton z Wokulskim na temat sumy, którą chce jej przekazać kupiec
za dodatkowe informacje na temat Łęckiej. Pragmatyczna swatka zwraca uwagę
mężczyźnie na to, że w jej ocenie zbyt lekko przychodzi mu wydawanie pewnych
sum, takich, na które ona musi ciężko pracować. 



Świat biednych i bogatych różni także podejście do miłości. Mieszczanie, czyli
grupa dochodząca do majątku ciężką pracą czy lud miejski, żyjący na skraju
ubóstwa mają realistyczne spojrzenie na sprawy związku. Z miłości i
przywiązania pobierają się chociażby Marianna z Węgiełkiem. Różni ich to od
arystokracji,  która miłość i związek pojmuje niekoniecznie jako mające ze sobą
związek. Kazimiera Wąsowska (zamożna wdowa) wprost przyznaje, że wyszła za mąż
ze względów finansowych, natomiast porywy serca realizowała poza łożem
małżeńskim.

Panoramiczne ukazanie polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku i różnic
klasowych oraz materialnych posłużyło Prusowi do wyrażenia krytyki wobec
pozytywistycznych haseł utylitaryzmu czy organicyzmu. Piewca utylitaryzmu  John
Stuart Mill zakładał szczęście jednostki wynikające z zaangażowania się w
sprawy publiczne. Czy bohaterowie "Lalki" są więc nieszczęśliwi dlatego, że
patrzą na świat egoistycznie? Wydaje się, że w pewnym stopniu tak.
Nieszczęśliwe społeczeństwo jest wynikiem także i klęski organicyzmu.
Przedstawione w powieści klasy społeczne nie współpracują ze sobą, nie
zmierzają do osiągnięcia wspólnego celu. Podjęcie próby przez Wokulskiego jest
aktem jednostkowym i z góry skazanym na porażkę, gdyż, jak powie jeden z
bohaterów powieści, w Warszawie nie ma naukowego klimatu. Ani naukowego, ani
zjednoczeniowego.

Podsumowując, literatura pokazuje różnice społeczne na przykładzie opisów
miejsc i charakterystyki bohaterów. Funkcją ukazywania różnic materialnych jest
refleksja nad rolą jednostki w społeczeństwie i powinności społeczeństwa wobec
jednostki.



Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" 
Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Motyw kobiety to jeden z bardzo często wprowadzanych do literatury tematów.
Archetyp kobiety matki, kochanki i służki szatana pojawia się także w lekturach
omawianych w szkole. Znajdziemy go chociażby w tragediach antyczczych,
dramatach Szekspira czy literaturze romantycznej. W połowie XIX wieku pojawił
się dyskurs emancypacyjny, który ukazuje kobietę, jako jednostkę społeczną i
trud, jaki musi podjąć, by móc się utrzymać, kształcić i stawać na równi z
mężczyznami. Powieść realistyczna Bolesława Prusa pt. "Lalka" pokazuje nam
przykłady bohaterek usiłujących się emancypować, ale także przedstawicielki
arystokracji, czy ludu miejskiego, które zdeterminowane przez środowisko, w
którym się urodziły i wychowały nie mają szans na zmianę swojego życia.
Przeglądu kreacji kobiecych w "Lalce" możemy zatem dokonać omawiając je wedle
grup społecznych, do których należały.

Pierwszą i najliczniej ukazaną jest arystokracja. Przedstawicielkami tej grupy
są: Izabela Łęcka, Joanna Karolowa, Ewelina Janocka, Kazimiera Wąsowska,
prezesowa Zasławska. Przedstawicielki tej uprzywilejowanej warstwy społecznej
żyją w oderwaniu od realiów politycznych czy ekonomicznych. Izabela nie ma
świadomości długów, jakie zaciągnął jej ojciec. Kiedy dowiaduje się, że Tomasz
pożycza pieniądze od Żydów i sprzedaje kamienicę jest przerażona swoją
sytuacją. Zdaje sobie sprawę z tego, że jedynym ratunkiem dla panny z dobrego
domu jest korzystne małżeństwo. Obawia się, że będzie musiała wyjść za
nieatrakcyjnego Księcia lub barona czy Wokulskiego. Małżeństwo z kupcem jest
dla niej upokarzające. Traktuje Stanisława jak powiernika, przyjaciela,
opiekuna ale nie partnera czy kochanka. Jej stosunek do osób spoza jej klasy
jest pogardliwy. Podobnie zachowuje się jej ciotka - Joanna. Siostra Tomasza
wprawdzie zajmuje się działalnością dobroczynną, ale odnosimy wrażenie, że robi
to na pokaz i jako pretekst do wyprawiania przyjęć. Pozytywnymi
przedstawicielkami tej klasy są: Kazimiera Wąsowska i prezesowa Zasławska. Obie
stały się ofiarą swojej klasy, wyszły za mąż za przedstawicieli swojej klasy.
Po śmierci swych mężów żyją jednak jako wolne kobiety. Wąsowska, jako młoda i
atrakcyjna kobieta marzy o relacji, której podstawą będzie miłość i jest
zawiedziona powszechnym cynizmem arystokracji. Także krytycznie patrzy na
arystokrację prezesowa Zasławska. Dojrzała kobieta pragnie małżeństwa Izabelli
i Stanisława, widzi w nim szansę na nowe pokolenie, wolne od klasowości.
Drugą grupą społeczną są mieszczanki. Należą do nich pani Stawska czy pani
Meliton. Są to kobiety pracujące i zarabiające na siebie. Obie żyją samotnie.
Prus, na przykładzie zajęcia swatki pokazuje, że kobiety w drugiej połowie XIX
wieku nie mogły żyć godnie za pensję nauczycielki. Meliton porzuciła swój
pierwotny zawód i zajęła się kojarzeniem par, co daje jest dość wysoki dochód
oraz jest powodem pragmatycznego i cynicznego spojrzenia na świat. Przykład
Heleny Stawskiej pokazuje z kolei klęskę haseł emancypacji kobiet. Postulowany
przez realistów rozwój społeczny zakładał włączanie kobiet do życia społecznego
poprzez pracę, naukę itd. Niestety, wykształcona i uczciwie pracująca Stawska
zarabia zbyt mało, by mogła się utrzymać ze swej pracy. Musi dorabiać u
baronowej Krzeszowskiej, upokarzając się pracą poniżej jej kompetencji.
Ostatnią, charakteryzowaną przez Prusa grupą kobiet są przedstawicieli
miejskiej biedoty. Maria, była prostytutka, której pomaga finansowo Wokulski,
jest młodą, energiczną i szczerą dziewczyną. Nie widząc szans na uczciwą pracę
wychodzi na ulicę w poszukiwaniu stałego, zamożnego opiekuna. Kiedy uzyskuje
kompetencje krawcowej i przenosi się do pokoju u Wysockiego żyje uczciwie,
jednak piętno porzuconego zajęcia będzie dawało o sobie znać. 



Kiedy wraz z mężem przeniosą się w okolice Zasławia, okaże się, że w
przeszłości Maria utrzymywała kontakty ze Starskim. Węgiełek nie radzi sobie z
przeszłością żony, niemniej jednak, co nas smuci, rozumie, że uboga kobieta
musiała się prostytuować by przeżyć.  

Omawiając kreacje kobiece w lalce warto zaznaczyć, że "Lalka" Prusa jest
lekturą, która ma cechy powieści psychologicznej. Autor w sposób szczegółowy
ukazuje nam motywację i charakter wybranych bohaterek. Izabelę Łęcką poznajemy
dzięki jej rozmowom, myślom, snom czy zachowaniu. Szczegółowe opisy i
obiektywna narracja z elementami mowy pozornie zależnej sprawiają, że bohaterki
"Lalki" nie są pustymi, stereotypowymi bohaterkami, a postaciami, które
jesteśmy sobie w stanie wyobrazić.

Podsumowując, obraz bohaterek kobiecych w prozie Bolesława Prusa stanowi
element panoramy społecznej Warszawy. Przedstawicielki różnych grup społecznych
zachowują się w taki, a nie inny sposób ze względu na pochodzenie, co możemy
wiązać z determinizmem. 



Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie 
"Lalki" Bolesława Prusa.  W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Definicja szczęścia człowieka pojawia się w literaturze głównie w towarzystwie
takich pojęć jak służba narodowi, miłość czy spełnienie w służbie idei.
Stanisław Wokulski, główny bohater "Lalki" Bolesława Prusa biorąc udział w
powstaniu styczniowym, próbując swoich sił w nauce, gromadząc majątek,
pomagając ubogim i starając się o rękę Izabeli Łęckiej dąży tak naprawdę do
poczucia szczęścia, którego ostatecznie nie osiąga. Dlatego też, jego działania
możemy nazwać walką i to walką przegraną o siebie samego.

Pierwszą ideą, w której Wokulski szuka szczęścia jest nauka. Jako młody chłopak
stara się o przyjęcie na uniwersytet, choć sytuacja rodzinna i materialna nie
sprzyjają temu pragnieniu. Zniechęcany przez ojca i pracodawcę osiąga swój cel
i dostaje się do Szkoły Głównej. Niestety moment dziejowy, w którym przyszło mu
żyć zaprzepaściły jego szansę na zostanie młodym wynalazcą. Stanisław
zdecydował się bowiem na udział w powstaniu narodowowyzwoleńczym.
Walka o wolność kraju nie przyniosła bohaterowi szczęścia. Odsiadując wyrok na
Syberii, pisze do Rzeckiego, by ten wysłał mu książki. Prus sugeruje zatem, że
bohater nie będzie angażował się w przyszłości w działalność patriotyczną, jego
zainteresowania są bowiem inne.

Wróciwszy do Warszawy i podjąwszy pracę w sklepie Minclów bohater wydaje się
być zrezygnowany i pozbawiony celu życiowego. Z pamiętników Rzeckiego,
dowiadujemy się, że Wokulski w tamtym czasie stronił od przyjaciół, zabaw i
kontaktów społecznych, co złożyło się na zdumienie subiekta, gdy okazało się,
że Stach został mężem Minclowej. Wydaje się więc, że była to kolejna próba
poszukiwania swojego osobistego szczęścia. Również nieudana. W krótkim czasie
Wokulski znudził się żoną, miał dość jej scen zazdrości, znów szukał
samotności. Po śmierci małżonki odczuwał jednak jeszcze większą pustkę. Nudy i
melancholii starał się więc pozbyć w teatrze. Tam po raz pierwszy zobaczył
obiekt swych westchnień i obietnicę szczęścia - Izabelę Łęcką. Od tego momentu
Wokulski podejmuje walkę, której oddaje się z pasją i przekonaniem.
Obietnica szczęścia u boku pięknej arystokratki zmienia bohatera. Staje się
aktywny, szybko zdobywa majątek i pozycję społeczną, aby móc zaimponować
kapryśnej kokietce. Stara się jej zaimponować charytatywnymi gestami, dobrym
sercem i oddaniem, wyznaje, jak bardzo czuje się do niej przywiązany.
Ostatecznie porzuca plany związane z nauką. Niestety walka ta okazuje się
przegrana. Kiedy z rozmowy narzeczonej i Starskiego dowiaduje się o ich
romansie Wokulski postanawia się zabić. Jego szanse na osiągnięcie szczęścia
zostały zaprzepaszczone. Oznaką przegranej jest postępująca neurastenia, z
której stara się go leczyć doktor Szuman. Bezskutecznie. Wokulski z ostatnich
rozdziałów książki to człowiek cyniczny (rozmowy z Wąsowską), rozgoryczony i
przegrany. Otwarte zakończenie powieści sugeruje samobójczą śmierć bohatera,
który nie widząc szans na osiągnięcie szczęścia chce zakończyć życie, które
przynosi mu tylko rozczarowania i cierpienie.

Walka o własne szczęście tego bohatera literackiego wiąże się z walczącymi w
nim dwóch osobowości: romantycznej i pozytywistycznej. Wokulski jako romantyk
to indywidualista, który cierpi w wyniku nieszczęśliwej miłości. Skupiony na
swoich przeżyciach nie jest w stanie zdystansować się od sytuacji i spojrzeć na
Izabelę realistycznie. Żyje wyobrażeniami na temat kobiety, które są sprzeczne
z jej prawdziwym obliczem. Wokulski realista, to społecznik, który nie może
realizować swoich celów ze względu na brak dojrzałości polskiego społeczeństwa.
Powieść pokazuje nam zatem, na przykładzie tego nieszczęśliwego mężczyzny, że
okres realizmu na ziemiach polskich nie był czasem, w którym aktywna i
poszukująca jednostka mogła osiągnąć szczęście.



Podsumowując, zastosowanie wyrazu, z zakresu leksyki (zbioru słów) wojennej,
"walka" w odniesieniu do osiągnięcia szczęścia, narzuca iście romantyczny
charakter rozważań. Walka o szczęście bohaterów o cechach werterowskich musi
zakończyć się klęską. Wynika to ze skoncentrowania się takiej postaci na
rozterkach własnego serca i przypisywaniu miłości nadrzędnej roli warunkującej
poczucie spłenienia.



Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie 
"Lalki" Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

W obdarzaniu i otrzymywaniu miłości człowiek odnajduje sens życia i poczucie
szczęścia.Jednak nie każde romantyczne uniesienie przynosi jednostce oczekiwane
rezultaty. Miłość może być siłą motywującą do działania, ale i uczuciem
wpływającym na człowieka w sposób destruktywny. Odwołując się do motywu miłości
w kontekście "Lalki" Bolesława Prusa należy nadmienić, że miłość głównego
bohatera była jednostronna, nosiła znamiona miłości platonicznej, romantycznej
i nieszcczęścilwej. Stała się siłą nie tyle motywującą, co determinującą
bohatera. Zgromadzenie majątku czy obycie towarzyskie Stanisława Wokulskiego
jest konsekwencją jego gorącego uczucia, które, gdy opada i wygasa, wprowadza
bohatera w stan neurastenii.

Miłość kupca galanteryjnego do arystokratki narodziła się podczas wizyty w
teatrze. Ta pozornie błaha okoliczność rzuca jednak światło na relację między
bohaterami.  Stanisław i Izabela będą bowiem prowadzić grę, która w
konsekwencji unieszczęśliwi ich obojga. Nim jednak kupiec zniknie, a panna
wstąpi do zakonu, mężczyzna, pałający silnym, namiętnym i przejmującym nad nim
kontrolę uczuciem odnajdzie sens swojej egzystencji w działaniu, wynikłym z
miłości.

Co takiego zrobił Stanisław Wokulski determinowany siłą uczucia do Izabeli?
Przede wszystkim postanowił zająć się pracą i gromadzeniem majątku. Zdawał
sobie bowiem sprawę z tego, że tylko nim może zaimponować przedstawicielce
wyższej klasy społecznej. Stanisław przywozi z wojny turecko-rosyjskiej kapitał
pomnożony ośmiokrotnie. Swoimi zasobami finansowymi imponuje arystokratom
(Łęcki, Książę, Baron i in.) dzięki czemu zyskuje uwagę Izabeli. Jego działania
z miłości miały więc skutek pośredni. Arystokratkę dużo bardziej interesowała
powstańcza, tajemnicza przeszłość Stanisława niż przyziemne sprawy związane z
majątkiem. Bohater zdaje się mieć tego świadomość, podejmuje się więc nauki
języka angielskiego, aby zdobyć kompetencje prowadzenia rozmów z ukochaną. 
 Postanawia także sprzedać sklep, by nie narażać Izabeli  na szykany ze strony
przyjaciół i rodziny, że związała się z kupcem galanteryjnym. Ostatecznie
jednak dzięki pieniądzom Stanisława Izabela może wydawać przyjęcia, co wydaje
się ją cieszyć, gdyż znów staje się popularną kobietą wśród swojej klasy.

Jakie jeszcze działania podejmuje Wokulski ożywiony siłą miłości? Wydaje się,
że uczucie uwrażliwia go na sprawę cierpienia. Angażuje się w działania
charytatywne. Pomaga Marii i Wysockiemu. Jednakowoż odnosimy wrażenie, że
miłość do Izabeli nie pozwala mu się angażować w sprawy społeczne. A więc, to
co robi kupiec, to porzuca idee pracy u podstaw i pracy organicznej. Prus
wskazuje na sprzeczność między szczęściem osobistym, a dbaniem o innych. Losy
Wokulskiego pokazują, że poświęcenie się sprawom swojego serca oddala jednostkę
od pasji (porzucenie planów związanych z nauką). To typowa dla sporu romantyków
z pozytywistami opozycja. Wybierając miłość i sprawy osobiste, nie można
poświęcić się sprawie społecznej.

Podsumowując, nie można się nie zgodzić z tezą, że miłość popycha bohaterów
literackich do działania. W przypadku powieści Prusa jednakże miłość każe
bohaterowi gromadzić majątek, poznawać konwenanse arystokracji i porzucić
dotychczasowe życie. Motywację więc Prus przedstawia jako determinację spod
której bohater nie może się uwolnić. Ów determinizm pojawia się w powieści
także w kontekście innych tematów takich jak obraz społeczeństwa. 



Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" 
Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Epoka realizmu przypisywała pracy wielką wartość. Działania jednostki dla
społeczeństwa i wspólnota zaangażowana w jeden cel skupiały się w hasłach pracy
u podstaw i pracy organicznej, mających związek z ideami utylitaryzmu i
organicyzmu. Postulaty Augusta Comte'a czy Johna Stuarta Milla o pracy jako
warunku szczęścia odnajdziemy także w prozie Bolesława Prusa. Ten
pozytywistyczny autor na losach Rzeckiego, Szumana czy Geista pokazuje pasję,
jaką może być dla człowieka praca. Jednocześnie zawiera smutną refleksję na
temat jałowego gruntu, na który trafiają jednostki oddające się pasji. 

Bohaterem oddanym swojej pracy, który jest najszerzej charakteryzowany w
powieści Bolesława Prusa pt. "Lalka" to mieszczanin Ignacy Rzecki. Około
pięćdziesięcioletni mężczyzna jest subiektem (sprzedawcą) w sklepie (najpierw
Mincla) Wokulskiego. Do swoich zadań podchodzi z niezwykłą starannością i
pasją. Otwierająca powieść scena, kiedy Rzecki porządkuje i aranżuje wystawę
sklepową pokazuje bohatera jako ciepłego, rozumiejącego świat, refleksyjnego
człowieka. Prawdziwą przyjemność sprawia mu zabawa kukiełkami (zabawkami) i
rozmyślania na temat natury ludzkiej (topos theatrum mundi) Skrupulatne
prowadzenie ksiąg sprzedaży spotyka się z uznaniem plenipotenta. Rzecki to
jedyna osoba w sklepie, która może sprawować tak odpowiedzialne zadanie.
Znający się na swoje pracy profesjonalista potrafi dostrzec także potencjał
młodszych kolegów. Stara się przekonać Wokulskiego do zmiany decyzji na temat
zwolnienia Mraczewskiego (subiekt pozwalał sobie na niewybredne komentarze pod
adresem Łęckiej). Pasja Rzeckiego jest niezaprzeczalna, dlatego tym bardziej
smuci nas, kiedy po sprzedaniu sklepu Henrykowi Szlangbaumowi, Rzecki zostaje
odsunięty od odpowiedzialnych funkcji. Wyjątkowo przejmująca jest scena, która
stanowi niejako klamrę kompozycyjną książki, w której Rzecki znów układa
wystawę, ale tym razem jest podglądany przez pracownika Szlangbauma. Żyd nie
ufa Polakowi, że może wykonywać swoje zadania bezinteresowanie (obawia się o
kradzież). Rozczarowany nowym pracodawcą Rzecki ostatecznie wycofuje się ze
sklepu. Zaczyna niedomagać, choruje i umiera. Śmierć Rzeckiego możemy
odczytywać metaforycznie. Pozbawiony swojej pasji, bohater nie widzi sensu
dalszego życia.

Praca jest dla Rzeckiego jednak także i ucieczką. Biografiści Prusa zwracają
uwagę, że autor, podobnie jak jego bohater i drugi narrator książki rzadko
opuszczał Warszawę. Zabawna, a jednocześnie smutna jest scena, kiedy Rzecki
próbuje udać się na wycieczkę poza miasto. Zawraca z dworca pod błahym
pretekstem, w gruncie rzeczy mając jednak świadomość, że nie jest gotów na
opuszczenie tego, co znane i swojskie. W znanej sobie pracy i przestrzeni czuje
się bezpiecznie. Prus pokazuje nam na przykładzie tej powieści, że dojrzały,
przywiązany do swoich pasji człowiek nie może się już zmienić, nie rozumie
świata, z którego w niedługiej perspektywie przyjdzie mu odejść.

Bohaterem, który oddaje się swojej pracy z pasji, a ostatecznie postanawia ją
porzucić na rzecz kapitalizmu jest dojrzały Żyd - Michał Szuman. Naukowiec i
lekarz zajmuje się badaniem ludzkich ras. Jego postać jest potrzebna, by mogła
wygłaszać poglądy na temat rozczarowania miłością, czy przepowiadać upadek, pod
ciężarem nieszczęśliwej miłości, Stanisława Wokulskiego. Szuman prosi
Stanisława by dostarczał mu ze swoich podróży ludzkie włosy do badań. Jest
oddany swojej pracy, poświęca na nią swój skromny majątek. Ostatecznie jednak 



dochodzi do przekonania, że praca jest czynnością, która oderwała go od życia
pragmatycznego i postanawia zająć się inwestycjami. Jest to efekt wpływów
mniejszości żydowskiej w Warszawie, która trudniła się głównie interesami.
Michał Szuman ostatecznie zostaje więc wierny nie swojej pasji i pracy, a
pochodzeniu. Doszedłszy do wniosku, że Żydzi stanowią lepszą od Polaków grupę
ludzi, postanawia być wiernym swojej grupie etnicznej.

Trzecioplanową postacią  epizodyczną, pochłoniętą przez swoją pracę jest
profesor Geist. Paryżanin (stary Niemiec, jak nazywa go Wokulski) prowadzi
badania nad metalem lżejszym od powietrza. Do tej pory udało mu się opracować
formułę metalu lżejszego od wody. Pasjonat nauki jest jednak przedmiotem kpin
ze strony środowiska naukowego Francji. Geist jest symbolem alternatywnego
sensu życia w życiu Wokulskiego, jakim jest nauka. To, że jest starym Niemcem i
chemikiem rodzi także skojarzenia z iście oświeceniowym człowiekiem nauki.Być
może Bolesław Prus chciał pokazać na przykładzie tego pasjonata, że idea
szukania szczęścia w pracy i naukach ścisłych nie są wystarczająco kuszące dla
skomplikowanej emocjonalnie natury ludzkiej.

Podsumowując, pracę, jako pasję realizują w "Lalce" Rzecki, Szuman i Geist.
Losy każdej z tych postaci ostatecznie udowadniają, że oddanie się zajęciom
związanym z czynnościami zawodowymi nie są gwarantem szczęścia.



Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława 
Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Temat przyjaźni pojawia się w literaturze od czasów antycznych i dotyczy
przyjaźni międzyludzkiej, jak chociażby Achilles i Petroklos, ale także
przymierza między człowiek i Bogiem (Biblia). Z kolei epistolografia
romantycznych wieszczów narodowych do dziś stanowi zapis głębokich relacji
między poetami. Motyw przyjaźni pojawia się także w powieści dojrzałego
realizmu pt. "Lalka" Bolesława Prusa. Związki Stanisława Wokulskiego (głównego
bohatera powieści) z Ignacym Rzeckim (subiektem), Michałem Szumanem (lekarzem),
Suzinem (kupcem) czy Kazimierą Wąsowską (arystokratką) i Tomaszem Łęckim
(arystokratą) są warte uwagi ze względu na różną pozycję, jaką zajmują w nich
bohaterowie. Relacje te nie są w żadnym razie partnerskie, a bohaterowie
sprawiają tak naprawdę wrażenie głęboko samotnych. Przyjaźnie ukazane w "Lalce"
na przykładzie przedstawicieli arystokracji (Łęcka-Joanna) udowadniają z kolei
interesowność szlachetnie urodzonych.

Przyjaźń Stanisława Wokulskiego i Ignacego Rzeckiego jest rezultatem starań i
opieki uczestnika Wiosny Ludów nad zagubionym idealistą. Ich relacja przypomina
związki rodzinne. Choć Rzecki jest rówieśnikiem Wokulskiego, to wydaje nam się,
jakby był od niego o wiele lat starszy. 
Subiekt troszczy się o Stacha - organizuje mu pracę w sklepie Minclów, martwi
się, kiedy przyjaciel nie daje o sobie znać po opuszczeniu Warszawy celem
pomnożenia kapitału. Przez długi czas Rzecki przypisuje kupcowi cechy
zaangażowanego patrioty i społecznika. Zawodzi się na Wokulskim, kiedy okazuje
się, że "kochany Stach" stara się jedynie o względy arystokratki. Chciałby
widzieć Stacha szczęśliwym u boku Heleny Stawskiej. Sam nie stara się o względy
skromnej nauczycielki gry na pianinie, poświęca się dla przyjaciela. Jest także
wobec niego lojalny, nie pozwala na szagranie jego imienia przez mieszczan.
Możemy uznać, że Wokulski imponuje Rzeckiemu. 
A jak traktuje Ignacego Stanisław? Stanisław darzy Ignacego szacunkiem, wyraża
się pozytywnie na temat jego zaangażowania w sprawy sklepu, ale nie zwierza mu
się lub robi to niezwykle rzadko. Prosi go o drobne lub większe przysługi,
Rzecki zanosi w jego imieniu podarunek dla ulubionego artysty Izabeli, spotyka
się z mieszkańcami odkupionej od Łęckiego kamienicy. Wie, że szczery i dobry
Ignacy pomoże mu w tego rodzaju sprawach. Stara się wynagrodzić mu jego trud i
organizuje samodzielne, komfortowe mieszkanie bardzo blisko sklepu. Czasem
odwiedza swego przyjaciela, ale zazwyczaj sam jest wtedy małomówny i sprawia
wrażenie niedostępnego. Nie informuje także przyjaciela o swoich planach i
wyjeździe. Zostawia go samotnego w Warszawie. Mimo wszystko Rzecki jest jedną z
niewielu osób przed którą Wokulski może sobie pozwolić na bycie takim, jakim
jest.
Przyjaźń między Rzeckim i Stanisławem jest przykładem nieco szorstkiej męskiej
przyjaźni, w której jeden z nich jest autorytetem (Wokulski), a drugi wykonawcą
jego woli. Mężczyźni nie zwierzają się sobie ze swych największych trosk. Mając
siebie u boku są jednak głęboko samotni, co wymownie podkreśla zakończenie
książki.
Podobna relacja łączy Wokulskiego z Szumanem, choć wobec niego Stach wydaje się
być bardziej otwarty. A może to przenikliwość żydowskiego lekarza demaskuje
ukryte pragnienia i charakter Stanisława? Wydaje się, że tak właśnie jest. 
 Bohaterów łączy pasja do nauki. Szuman ją kontynuuje, Stach porzucił dla
miłości, czego Michał nie waha się mu wypomnieć. Doktor jest świadomy stanu, w
jakim się znajduje Wokulski. Wie, że darzy miłością arystokratkę, dostrzega
fatalność tego zauroczenia i przewiduje klęskę bohatera. Kiedy, po zerwaniu 



zaręczyn, Stanisław popada w dziwny nerwowy stan, Szuman próbuje go leczyć nową
metodą zaradczą na neurastenię. Czy skutecznie? Powieść nie daje nam
jednoznacznej odpowiedzi. Wypowiedziane na końcu powieści słowa na temat tego,
że to Rzecki jest ostatnim romantykiem sugerują, że Szuman jest przekonany o
śmierci Wokulskiego, którą przewidywał, i od której go nie odwodził.

Relacje z mężczyznami nie są jedynymi związkami przyjaźni w "Lalce". Stanisław
Wokulski nawiązuje także interesującą relację z Kazimierą Wąsowską. Młoda wdowa
wykazuje zainteresowanie meżczyzną w Zasławiu, ten jednak jest wtedy skupiony
jedynie na Izabeli. Ciekawe jest to, że właśnie z tą wolną arystokratką
Wokulski śmiało i otwarcie rozmawia na temat miłości, a potem na temat
rozczarowania nią. Wąsowska szczerze pragnie szczęścia Stanisława i Izabeli,
choć widzi, że para nie pasuje do siebie. Stara się skłonić Wokulskiego do
ustępstw wobec Izabeli, wytłumaczyć kupcowi, że Izabela jest ofiarą swojej
klasy i pewne zachowania są niemożliwe do zmiany. W rozmowach tych Wokulski
daje się poznać jako pełen pasji, charyzmatyczny mężczyzna. Nie zachowuje
delikatności wobec Kazimiery, ale i ona nie stara się go mitygować (uspokajać).
Prus, na przykładzie tej pary przyjaciół (być może nawet kochanków), pokazuje,
że zrozumienie kobiet przez mężczyzn jest niepełne. Dopiero po rozmowach z
Wąsowską Wokulski zyskuje pewność na temat tego, że arystokratka nie mogła go
uszczęśliwić. Wnioski te widzimy, gdyż mężczyzna nie daje drugiej szansy
Izabeli. Zrozumiawszy, dzięki Wąsowskiej, kim jest, opuszcza Warszawę. Być może
z nią?

Podsumowując, męskie przyjaźnie Stanisława Wokulskiego oparte są na szacunku i
ograniczonym zaufaniu. Zarówno Rzecki, Szuman, jak i Wokulski noszą w sobie
cechy romantyków wobec czego są także samotnikami. Żaden z nich nie założył
rodziny, są wrażliwi i skłonni do refleksji. Nie mają jednak odwagi rozmawiać
wprost. A może taka rozmowa jest zbędna? Bohaterowie po prostu akceptują się
takimi jakimi są. Przyjaźnie między mężczyznami a kobietami (Wąsowska-
Stanisław, Ochocki; Stawska-Rzecki) zostały ukazane by zwrócić uwagę na głęboki
brak porozumienia między płciami, co zgodne było z poglądami samego autora,
który skłaniał się w stronę mizoginii (nienawiści wobec kobiet), a której wyraz
dał w innej swojej powieści pt. "Emancypantki", której bohaterki zostały
ukazane w sposób nad wyraz stereotypowy.



Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie 
"Lalki"Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Panorama społeczna i ocena rodaków są jednym z najczęstszych tematów
spotykanych w kanonie lektur szkolnych. Od czasów renesansu polska literatura
zwraca uwagę na dezintegrację, egoizm, sobiepaństwo i wzajemną niechęć
obywateli. Powieść Bolesława Prusa pt. "Lalka" ukazuje przedstawicieli polskiej
ubożejącej arystokracji, bogacącego się mieszczaństwa oraz pozostającego na
skraju nędzy ludu miejskiego. Dodatkowo, najwybitniejszy polski realista
ukazuje portrety mniejszości żydowskiej, niemieckiej, a także kreśli portrety 
 kobiet i inteligencji. Z prześledzenia losów poszczególnych reprezentantów
tych grup społecznych wypływa smutny obraz rozwarstwienia Polaków. Pogłębiającą
się niechęć i niezrozumienie będzie krytykował Stanisław Wyspiański w swoim
dramacie neoromantycznym pt. "Wesele".

Pierwszą i ocenioną przez Prusa najbardziej negatywnie jest arystokracja.
Należący do niej m.in. Tomasz i Izabela Łęcka, Joanna Karolowa, Ewelina Janocka
Książę, Kazimierz Starski czy baron Krzeszowski to jednostki wyjątkowo skupione
na własnej wygodzie. Kobiety nie stronią od flirtów i romansów. Miłości nie
szukają w małżeństwie. Mężczyźni to bon vivanci. Łęcki przegrywa majątek w
karty, Krzeszowskiego utrzymuje lokaj. Jest to grupa pozbawiona
zdroworozsądkowego myślenia i mająca głębokie przekonanie o własnej wyższości.
Wchodząc w relacje z kupcami, takimi jak Wokulski, Łęcki jest cyniczny. Po
cichu pragnie swatać córkę ze Starskim - udaje chorobę przed Wokulskim, by nie
jechać do Paryża, a spędzić lato w Zasławiu, w towarzystwie uroczego
Kazimierza. 
Grupa ta jednak ma swoje ofiary. Należą do nich bohaterki kobiece. Izabela czy
Ewelina nie potrafią funkcjonować inaczej niż zostały wychowane. Flirt, zabawa,
bale i pokazywanie się w towarzystwie są dla nich tak naturalne, jak korzystny
interes dla kupców. Łęcka walczy ze sobą, próbując przekonać się do Stanisława.
Szczerość jej chęci i niemoc widzimy w jednej ze scen zasławskich. Kiedy po
wysłuchaniu bajki o zaklętej księżniczce płacze.

Mieszczanie to kolejna, opisywana przez Prusa grupa składająca się na obraz
Polaków. Są to głównie ludzie pragmatyczni: kupcy, subiekci, bankierzy,
szynkarze. Do spraw małżeństwa podchodzą pragmatycznie: pani Meliton zajmuje
się kojarzeniem par, bo widzi w tym dużo lepszy sposób zarobkowania, niż
heroiczna praca nauczycielki. Tą z kolei jest Helena Stawska, jedna z
jednoznacznie pozytywnych bohaterek powieści. Kobieta ciężko pracuje by
utrzymać swoją córeczkę i starą matkę. Zmuszona sytuacją materialną musi
upokarzać się pracą u nuworyszki - baronowej Krzeszowskiej. Kobiety, która w
wyniku małżeństwa zyskała tytuł rodowy. Nie przeszkadza jej on jednak pozostać
stereotypową skąpą i skupioną na gromadzeniu majątku przekupką. 
Pozytywnym przedstawicielem mieszczaństwa jest Ignacy Rzecki. Jest to człowiek
oddany swej pracy, szczery i o dobrym sercu. Na tle subiektów, którzy walczą o
swoją pozycję w sklepie, obrażając się i potępiając poglądy (konserwatyści
kontra socjaliści) to wyjątkowo słoneczna postać. 

Warto zwrócić uwagę na mniejszości narodowe, których przedstawicielami są Żydzi
i Niemcy. Ukazani są oni w powieści w sposób stereotypowy. Wyznawcy judaizmu
trudnią się lichwą, bankowością i spekulacją. Niemcy - handlem. Obie grupy nie
wchodzą w zażyłe relacje z Polakami. Wyjątkiem jest fascynacja pani Mincel
Stanisławem za którego wychodzi po śmierci męża.



Na Powiślu mieszka kolejna z grup społecznych Warszawy. Reprezentanci ludu
miejskiego to prostytutki, praczki, krawcowe, furmani. Na przykładzie losów
Marii (Marianny) i Wysockiego widzimy, z jak skrajną nędzą musiały się mierzyć
najuboższe warstwy społeczne XIX wieku. Uderzający, naturalisty opis
nadwiślańskiej dzielnicy podkreśla upadek moralny lumpenproletariatu.
Wylegający się na ulicach bezrobotni żebracy i kopulująca para stają się
symbolem wynędzniałej pod zaborami Polski.

Prus wyróżnia jeszcze inteligencję, jako rodzącą się grupę ludzi, która jeszcze
nie ma możliwości aby zaistnieć. Julian Ochocki, młody arystokrata i wynalazca
marzy o wyjeździe do Zurychu, gdzie mógłby kontynuować swoją pasję.
Przedstawicielami inteligencji są także studenci medycyny. Epizodyczni
bohaterowie: Maleski i Patkiewicz mają socjalistyczne poglądy i wydają się
pierwowzorami postaci rewolucjonistów w polskiej literaturze.

Ciekawy i barwny obraz polskiego społeczeństwa ujęty w powieści panoramicznej
Bolesława Prusa służy wyrażeniu refleksji na temat klasowości, silnie obecnej
na ziemiach polskich jeszcze w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Bolesław
Prus pokazuje siłę determinizmu społecznego. Jednostka przychodząc na świat w
danej grupie społecznej i momencie dziejowym nie ma szans na nawiązanie
głębokich relacji osobistych i zawodowych z przedstawicielami innych klas
społecznych. W podobny sposób dezintegrację ukazuje Stanisław Wyspiański w
"Weselu". Dwie, charakteryzowane przez twórcę teorii teatru ogromnego, grupy:
inteligencja i chłopi nie mogą tworzyć ani szczęśliwych małżeństw ani świadomej
opozycji wobec zaborców. Doznawanie krzywd ze strony uprzywilejowanych  jest
zbyt głębokie by można było przebaczyć i wspólnie budować silne państwo.

Podsumowując, Bolesław Prus pokazuje w swoje powieści barwny i ciekawy obraz
arystokracji, mieszczaństwa, ludu miejskiego, mniejszości narodowych,
inteligencji czy kobiet. Każda z tych grup żyje w swoje enklawie, trudni się
charakterystycznymi dla siebie zajęciami, nie ma ochoty nawiązywać bliższych
relacji z przedstawicielami innych grup. Zdezintegrowane polskie społeczeństwo
jest argumentem na niepowodzenie haseł utylitaryzmu i organicyzmu. Jednostki
nie podchodzą do swojej pracy ze świadomością przydatności, nie integrują się
we wspólnym działaniu na rzecz dobra kraju. Smutny obraz Polaków pokazuje
rozczarowanie ideami pozytywizmu.



Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki"  
Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Literatura zaliczana do prozy może wyróżniać się narracją pierwszo- i
trzecioosobową. W zależności od sposobu opowiadania o wydarzeniach mamy
wrażenie obiektywizmu lub subiektywizmu. Literatura realistyczna, do jakiej
zalicza się "Lalka" Bolesława Prusa, charakteryzuje się tym, że przedstawia
wydarzenia w jak najbardziej obiektywny, pozbawiony sądów sposób. Autor
"Kronik warszawskich" świadomie wykorzystuje narrację trzecioosobową, kiedy
prezentuje nam panoramę społeczną Warszawy, czy opisuje samo miasto. Ale
narracja auktorialna to nie jedyny sposób opowiadania o wydarzeniach w
"Lalce". Autor pisze dziewięć rozdziałów zatytułowanych "Pamiętnik starego
subiekta", w których wypowiada się jeden z głównych bohaterów powieści -
Ignacy Rzecki, i który opowiada o wydarzeniach ze swojej, subiektywnej
perspektywy. Tego pierwszoosobowego narratora możemy uznać także za porte-
parole samego autora tekstu (wypowiada się w imieniu, z perspektywy autora).
Wspomnienia Rzeckiego stanowią ponad to wspaniały zapis historii romantycznego
zrywu, z wiarą w Napoleona, który trwa jako mit w świadomości tego bohatera i
pewnie wielu rodaków. Dużą rolę w powieści odgrywa także mowa pozornie
zależna, która także ma związek ze wspomnieniami i przemyśleniami, tym razem
drugiego z głównych bohaterów - Stanisława Wokulskiego. 

Wracając do Rzeckiego, subiekta, którego rozmyślania pojawiają się już w
trzecim rozdziale powieści, jest on około pięćdziesięcioletnim mężczyzną,
który od lat (od 1846) pracuje w sklepie (najpierw Minclów, potem
Wokulskiego). Jego wspomnienia dotyczą okresu Wiosny Ludów, podczas której
zaangażował się w walki niepodległościowe na Węgrzech. Cały zryw, z lat 1848-
1849, wnosił nadzieję w serca wykorzystywanych dotychczas warstw społecznych
na wolność. Rzecki mityzuje swoją przeszłość. Jego wspomnienia, choć dotyczące
wojny, wiążą się także z młodością i aktywnością. Z jego relacji wyłania się
obraz człowieka innego, niż widzimy w bieżącej akcji powieści. Czy tak było w
istocie? Czy to wojna tak zmieniła bohatera? Czy raczej subiektywna ocena
wydarzeń wpływa na to, jaki bohater wydaje się być? Prześledźmy, co wspomina
Rzecki, by dość do pewnych wniosków na temat roli wspomnień w życiu subiekta. 

Bohater, jako jedyny w powieści, szczegółowo opisuje swoje dzieciństwo, w
którym ważny był dla niego ojciec i ciotka. Skromny woźny wychował syna w
duchu patriotycznym. Mit Napoleona, jako wybawiciela Polski ze strony carskiej
Rosji był w domu małego Ignacego bardzo ważny i odgrywa dużą rolę w życiu
dojrzałego już bohatera. Rzecki przywołując wspomnienia z dzieciństwa (śmierć
ojca, ślub pana Raczka z jego ciotką) i opisuje tym samym życie drobnych
mieszczan Warszawy. Ludzi ubogich (Rzecki będzie mieszkał kątem w domu Jana
Mincla - właściciela sklepu) obdarzonych świadomością narodową, pracowitych i
zaradnych. Bohater dość szybko zaczął pracować i od początku odnosił się do
niej z szacunkiem. Wspomnienia Rzeckiego potwierdzają także jego patriotym, a
nawet heroizm i determinację. Bohater zaciągnął się do powstania na Węgrzech,
gdzie został ranny i był świadkiem śmierci samobójczej swojego przyjaciela
Katza. Doświadczenie wojenne i późniejsze więzienie udowadniają, że młody
Ignacy był człowiekiem zaangażowanym w sprawy polityczne. W akcji bieżącej
powieści także interesuje się polityką (czyta gazety), ale nie patrzy już na
świat obiektywnie. 

Jego wspomnienia Wiosny Ludów, powstania styczniowego i te, dotyczące wiary w
potomków Napoleona Bonapartego stają się mitem, w który wierzy bohater i który
odrywa go od obiektywnej oceny aktualnej sytuacji. Rzecki w swoich
wspomnieniach jest ważny, rozumie świat i świat rozumie jego. Poza nimi, 



bohater wydaje się zagubiony i nieprzystający do otaczającej go rzeczywistości
(czuje się zakłopotany w teatrze, nie jest w stanie opuścić Warszawy).
Potwierdzają to chociażby słowa doktora Szumana, który nazywa, zmarłego na
końcu powieści, Ignacego Rzeckiego - ostatnim romantykiem.

Dzięki zastosowaniu, wspomnianej wcześniej, mowy pozornie zależnej Bolesław
Prus przedstawia także wspomnienia Stanisława Wokulskiego. Podobnie, jak w
przypadku Rzeckiego, odgrywają one bardzo ważną rolę w życiu bohatera. Ze
wspomnieniami kupca mamy do czynienia chociażby w Paryżu, kiedy mężczyzna
wraca wspomnieniami do czasów swojej młodości i zaczytywania się w poezji
Adama Mickiewicza, czy do wydarzeń sprzed opuszczenia Warszawy i spotkań z
Izabelą Łęcką. 
Wokulski jednak, w przeciwieństwie do Rzeckiego przeszłość zdaje się
rozczarowywać. Zakupiony i z namaszczeniem przyniesiony do hotelu wybór poezji
Mickiewicza ciska w kąt, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że literacki obraz
miłości nie pokrywa się z rzeczywistością. Wokulski dręczy się wspomnieniami o
Izabeli, maniakalnie rozpamiętuje jej słowa i zachowanie, zastanawia się, czy
kobieta nie zamagnetyzowała go (po spotkaniu z Palmierim - profesorem
magnetyzmu). 
Wokulski będzie się dręczył wspomnieniami o Izabeli już od początku powieści.
Nieustająco ocenia sytuacje, w których biorą udział. Nazwanie go "tym panem" w
sklepie, rozmowa z ciotką i Starskim po angielsku etc. wprowadzają bohatera w
nerwowy nastrój. Kiedy obserwujemy Wokulskiego w końcowych rozdziałach
powieści widzimy człowieka pokonanego przez swoje wspomnienia. Wydają się one
być jednym z czynników, które przyczyniły się do potencjalnej śmierci
mężczyzny. Zakończenie "Lalki" możemy interpretować jako klęskę i upadek
bohatera pod ciężarem niedających się zatrzymać galopujących myśli i
wspomnień.

Podsumowując, rola wspomnień, wprowadzonych do powieści dzięki narracji
pierwszoosobowej i mowie pozornie zależnej, w życiu bohatera literackiego jest
ogromna. Wspomnienia mogą dotyczyć czasów heroicznych dla postaci lub być
przyczyną udręki psychicznej. Jednak zarówno w przypadku Rzeckiego, jak i
Wokulskiego odrywają bohaterów od teraźniejszości, co wpływa niekorzystnie na
ich los.



Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie 
"Lalki" Bolesława Prusa.. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Przemiana bohatera literackiego wynika z doświadczeń życiowych jakie go
spotykają. Bywa, że postać literacka mimo momentów przełomowych zostaje wierna
swoim zasadom, bywa i tak, że jedno wydarzenie przesądza o losach bohaterów.
Literatura klasyczna dostarcza przykładów popierających pierwszą z możliwości.
Antygona, Kreon, Edyp czy Hiob pozostają wierni swoim zasadom, ideałom nawet w
obliczu wydarzeń granicznych. Okres realizmu wprowadza do literatury postaci o
bardziej rozbudowanej psychice i motywacjach, dlatego też momenty przełomowe
mają w przypadkach bohaterów takich jak Stanisław Wokulski mają ogromne
znaczenie. Zmieniają ich i kształtują. Jak? Zgodnie z tendencjami panującymi w
okresach, które ich zrodziły. Wokulski na chwilę staje się społecznikiem, by
potem poddać się romantycznemu czy dekadenckiemu spleenowi oraz prawdopodobnie
podjąć decyzję o samobójstwie. Powieść realistyczna, jaką jest "Lalka"
Bolesława Prusa ukazuje kilku bohaterów, których losy potoczyłyby się
prawdopodobnie inaczej, gdyby nie ów decydujący moment. Są to: Stanisław
Wokulski, Ignacy Rzecki, Michał Szuman, Izabela Łęcka.

Dla Stanisława Wokulskiego momentem przełomowym była chwila, w której ujrzał w
teatralnej loży piękną, posągową arystokratkę - Izabelę Łęcką. Od tego momentu
mężczyzna zmienił swoje dotychczasowe zachowanie. Po raz pierwszy wydaje się
mieć ściśle określony cel życiowy. Przypadek (Rzecki namówił go do wyjścia do
teatru po śmierci Małgorzaty - żony Stanisława) sprawił, że życie warszawskiego
kupca się odmienia. Jest zdeterminowany by pomnożyć majątek (naiwnie bowiem
sądzi, że Łęcka ulegnie pod ciężarem jego fortuny), angażuje się społecznie
(pomaga Marii, Wysockim, Węgiełkowi), zakłada spółkę handlową by prowadzić
interesy z arystokracją. Zbliża się nawet do jej ojca i ciotki by poznać pannę
osobiście. Starania Wokulskiego odniosły sukces. Izabela została ostatecznie
jego narzeczoną, jednak, kiedy para po raz pierwszy jedzie na spotkanie
rodzinne w Krakowie, ma miejsce drugie wydarzenie przełomowe w życiu
Stanisława. 
Rozmowa Izabeli z Kazimierzem Starskim obnaża obłudę narzeczonej. Okazuje się,
że zdradza Wokulskiego z dalekim kuzynem, przedstawicielem tej samej klasy, bon
vivantem i uwodzicielem. Wstrząs jakiego doświadcza główny bohater, każe mu
wysiąść z pociągu na najbliższej stacji i próbować zakończyć życie. Nie dopuści
do tego Wysocki, i rozczarowany życiem i miłością Wokulski powraca do Warszawy
by popaść w chorobę - neurastenię. 
Każde z przełomowych wydarzeń w życiu tego bohatera ukazuje jak jednostka
zmienia się pod ich wpływem. Z pogrążonego w nudzie samotnika, Wokulski stał
się charyzmatycznym reprezentatem nowo kształtującej się klasy zamożnych
kupców, po czym znów widzimy go samotnym, ale dziwnie rozdrażnionym. Można
przypuszczać, że dojrzały mężczyzna kończy swoje życie, gdyż nie ma motywacji
do dalszych zmian i boi się kolejnych rozczarowań. Zakończenie życia
samobójstwa jest także typowym dla bohatera romantycznego zakończeniem życia.

Dla drugiego z przywołanych bohaterów, momentem przełomowym było odejście
ukochanej z innym mężczyzną oraz śmierć przyjaciela - Katza. Rzecki, opuszczony
przez narzeczoną nigdy nie związał się z żadną kobietą, jakby przestał wierzyć
w miłość. Stawska, którą poznaje w kamienicy Łęckich (Wokulskiego) oczarowuje
go, ale bohater nie ma już śmiałości by starać się o jej względy. 



Dodatkowo Ignacy był właściwie świadkiem samobójczej śmierci przyjaciela, który
nie poradził sobie z traumą wojenną. Wspominanie Katza w "Pamiętnikach starego
subiekta" każe nam przypuszczać, że Rzecki jest wycofanym, żyjącym swoimi
wspomnieniami mężczyzna właśnie dlatego, że przeżył rozstanie z dwoma ważnymi
osobami w jego życiu. Niezdolny do wakacyjnego wyjazdu subiekt zostaje nazwany
przez doktora Szumana ostatnim romantykiem. I trudno się z tym nie zgodzić,
bowiem koncepcja bohatera romantycznego zakłada cierpienie i samotność właśnie
ze względu na nieszczęśliwą miłość i niezrozumienie przez innych. 

Lekarz i naukowiec - doktor Michał Szuman także doświadczył decydującego
momentu w swoim życiu, który odmienił koleje jego życia. Po śmierci ukochanej i
nieudanej próbie samobójczej z tego powodu poświęcił się bowiem nauce (prowadzi
badania nad rasami ludzkimi). Porzucenie ideałów związanych z miłością sprawia,
że bohater nieco cynicznie komentuje uczucie Stanisława do Izabeli. Szuman jest
w zasadzie przekonany, że Wokulski popełnił samobójstwo, gdyż sam doświadczył
podobnej próby.

Cierpiący z powodu nieszczęśliwej miłości mężczyźni nie są jedynymi bohaterami
powieści Prusa, którzy pod wpływem przełomowego momentu w życiu radykalnie
zmieniają swoje życie. Główna postać kobieca powieści - Izabela Łęcka, która
mimo kokieteryjnego i obłudnego zachowania wobec Wokulskiego przywiązuje się do
niego, po zerwaniu zaręczyn także zmienia swoje życie. Jej decyzja o wstąpieniu
do klasztoru jest ogromnym zaskoczeniem dla czytelnika i potwierdza świadomość
życiowej przegranej. 

Podsumowując, momenty przełomowe, czyli takie, które mają istotny wpływ na
życie bohatera determinują go do działania lub eliminują z życia społecznego.
Okazuje się, że jednostce trudno jest pogodzić się z trudnym doświadczeniem
podważającym jej godność i wiarę w dotychczasowe ideały. Postaci epoki
pozytywizmu determinowane przez czasy w których przyszło im się wychować nie
były dostosowane do dynamicznie zmieniającego się świata. Każda z tych postaci
nosi w sobie cechy typowego romantka_czki, dla którego zdaje się nie ma już
miejsca w świecie nauki, techniki i rozwoju.



Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie 
"Lalki" Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Ukazywanie człowieka zakochanego jest w literaturze motywem stałym, obecnym już
od czasów antycznych. Archetypem takim jest Orfeusz, który podążając za
ukochaną aż do krainy umarłych, musi się z nią rozstać na zawsze, gdyż łamie
zakaz odwracania się. Bardzo ciekawą interpretację tego mitu przedstawia Janusz
Palikot w książce pt. "Nic-nic ontologia na marginesach Leśmiana". Orfeusz
obejrzawszy się i ujrzawszy Eurydykę taką jaką jest - prawdziwą (być może
zbrukaną przez Hadesa), nie może jej już kochać. Podobnie podchodzili do spraw
miłości bohaterowie romantyczni. Przekonawszy się, że ukochana nie spełnia
poetyckiego ideału pogrążają się w cierpieniu i rozpaczy często wybierając
śmierć samobójczą. Cechy bohatera romantycznego mają Stanisław Wokulski, Michał
Szuman i Ignacy Rzecki - bohaterowie powieści realistycznej Bolesława Prusa pt.
"Lalka". Postawie ich autor przeciwstawia realistów takich jak Julian Ochocki
czy Mraczewski, którzy także nie pozostają obojętni wobec kobiet ale zdają się
postrzegać miłość dużo bardziej pragmatycznie.

Główny bohater powieści - Stanisław Wokulski pod wpływem silnego uczucia do
arystokratki - Izabeli Łęckiej zmienia swój dotychczasowy sposób zachowania.
Jest aktywnym kupcem, pomnaża ośmiokrotnie majątek (zabrał 30 tys, przywiózł
250 tys.), zaczyna działać społecznie, wchodzi w interesy z arystokratami.
Miłość zdaje się uskrzydlać mężczyznę, który po powrocie z zesłania wiedzie
życie konformisty. Pod wpływem uczucia Stanisław uczy się nawet języka
angielskiego, choć jak wiemy, włada już biegle rosyjskim i francuskim (jedzie
do Paryża jako tłumacz Suzina). Ponad to bohater staje się charyzmatyczny,
pozwala sobie na drobne prowokacje (świadome użycie noża podczas spożywania
ryby). Wokulski staje się autorytetem dla wielu innych bohaterów, imponuje
Łęckiemu, baronowi Dalskiemu, nawet Krzeszowski dostrzega w nim godnego i
honorowego mężczyznę. Zamiana ta nie jest jednak trwała. Kiedy bohater przeżywa
rozczarowanie (świadomość że Izabela go zdradza ze Starskim) staje się
apatyczny, sprzedaje majątek, wycofuje z życia publicznego. Wydaje się nam, że
chce się pozbyć wszystkiego, co kojarzy mu się z Łęcką. 
Przed poznaniem więc prawdziwego oblicza ukochanej, Wokulski, jako mężczyzna
zakochany, wydaje się być pod wpływem uroku. Czaru rzuconego przez magnetyzerkę
Izabelę lub też przez romantyczną wizję miłości, w kulcie której wychował się
bohater, i z powodu której cierpi jak typowy bohater romantyczny o postawie
werterycznej. 

Zakończenie powieści nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Czy Wokulski
się zabił? Wiemy, że od jednej próby samobójczej uratował go Wysocki, co się
stało jednak w ruinach zasławskiego zamku, Prus każe nam się tylko domyślać.

Próbę samobójczą ma także drugoplanowy bohater powieści - Michał Szuman -
przyjaciel Wokulskiego, lekarz i etnograf. W akcji bieżącej powieści jest
piewcą rozumu, na koniec skłaniającym się nawet w stronę kapitalizmu. Nie mniej
jednak w młodości Szuman był typowym romantykiem, który brał udział w powstaniu
narodowowyzwoleńczym Polski, choć sam jest Żydem. Kochał także swoją
narzeczoną, po śmierci której sam próbował zakończyć swoje życie. Szuman jest
ciekawą dynamiczną postacią. Z romantyka stał się prawdziwym pozytywistą.
Prowadzi badania naukowe, chce leczyć Wokulskiego z neurastenii. Nie
powstrzymuje jednak Stanisława przed potencjalnym samobójstwem. Być może
osobiste doświadczenia skłaniają go do wniosku, że samobójstwo jest dla
Wokulskiego jedyną drogą do zakończenia nieustającego cierpienia. 



Wizerunek człowieka zakochanego możemy także omówić na przykładzie jednego z
dwóch narratorów powieści i bohatera pierwszoplanowego, mianowicie Ignacego
Rzeckiego. Nie znamy szczegółów zawodu miłosnego subiekta. Dość, że po tym, jak
ukochana odeszła do innego, mężczyzna z nikim się nie związał. W akcji bieżącej
widzimy go jednak zakochanego w Helenie Stawskiej. Oczarowany skromną
mieszczanką adoruje ją (prawi komplementy, bywa grzeczny wobec jej matki,
zabawia córeczkę), nie starając się jednocześnie o względy kobiety. Poświęca
swoje uczcie w imię większego szczęścia, jakie przyniósłby mu ślub Stawskiej i
Wokulskiego. Wydaje się, że zakochany Rzecki boi się miłości. Nie chce przeżyć
powtórnego zawodu, więc woli marzyć o szczęściu przyjaciela u boku wyjątkowej
kobiety.

Ze Stawską ostatecznie zwiąże się jeden z subiektów ze sklepu Wokulskiego -
Mraczewski. Oczarowany kobietą były bałamutnik pozostaje pod wrażeniem skromnej
i pracowitej kobiety. Warto dodać, że na sprawy miłości i kobiet bohater patrzy
inaczej ze względu na doświadczenia, które przeżył. Po zwolnieniu przez
Wokulskiego (wyrażał się bałamutnie o Izabeli), Mraczewski zrobił karierę w
Rosji, zgromadził majątek i pragnął założyć swój sklep. Wybór Stawskiej na żonę
jest podyktowany porywem serca - niełatwo zdobywa względy Heleny, nie mniej
jednak, bohater któremu wcześniej podobały się arystokratki (Izabela), decyduje
się na związek z osobą, z którą będzie mógł wieść godne życie w kulcie pracy.

W podobny trzeźwy sposób patrzy na kobiety Julian Ochocki - naukowiec i
arystokrata, którego w przeszłości swatano z Izabelą. Bohater jest oczarowany
Kazimierą Wąsowską (prawdopodobnie mają romans), z którą się nieustannie
droczy. Tak naprawdę jednak marzy o żonie, z którą mógłby pracować w
laboratorium. Żyje więc także wyobrażeniem na temat idealnego związku, co  nie
przeszkadza mu dostrzegać uroków miłości fizycznej. W szczerej rozmowie z
Wokulskim przyznaje, że romanse z pokojówkami są dużo bardziej
satysfakcjonujące ze względu na brak zaangażowania emocjonalnego z obu stron.

Warto na zakończenie wspomnieć małżeństwie Węgiełków. Bohater ów także,
poznawszy kolejny element prawdy o Marii, nie może jej już dłużej kochać.
Przedstawione przykłady bohaterów "Lalki" stoją w zgodzie z teorią Janusza
Palikota dekodującą mit o archetypie człowieka zakochanego. Poznanie prawdy o
ukochanej, w jakikolwiek sposób by się to nie odbyło wiąże się jednoznacznym
przekreśleniem szansy na szczęśliwy związek. 



Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława 
Prusa.

W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Idealizm to cecha typowa dla bohatera romantycznego. Nierozumiana w
społeczeństwie jednostka wyjątkowa, wrażliwa i dumna wierzy w sens przesłania,
którego ma być wyrazicielem. Idealiści przedstawieni w powieści realistycznej
Bolesława Prusa pt. "Lalka" to Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki i Julian
Ochocki. Każdemu z nich przyjdzie się rozczarować ideą w którą wierzy. Prus
przedstawia smutną refleksję dotyczącą rozczarowania zarówno ideami
romantycznymi jak i pozytywistycznymi. To przesłanie możemy uznać wręcz za
podobne do myśli dekadenckich końca wieku XIX.

Ideą Stanisława Wokulskiego, której poświęcił się w sposób absolutny jest
miłość. Uczcie, którym kupiec darzy arystokratkę - Izabelę Łęcką ma wymiar
romantyczny. Jest to miłość nieszczęśliwa, jednostronna i prowadząca bohatera
do próby samobójczej (typowy obraz postaci werterycznej) i prawdopodobnie do
takiej też śmierci. Przekonanie Wokulskiego do słuszności swoich starań o
piękną córkę Tomasza wynika z ukształtowanego przez literaturę romantyczną
światopoglądu bohatera. Dowiadujemy się tego, kiedy w Paryżu Wokulski kupuje
przypadkowo znaleziony wybór poezji Adama Mickiewicza i którym ciska o ścianę
zrozumiawszy, że wierzy w wizerunek kobiety utrwalony w literaturze, a który
niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. 
Ale odrzucenie idei romantycznej miłości także nie przynosi ulgi bohaterowi.
Wokulski po tym, jak ostatecznie porzuca na związek z Izabelą i odrzuca jej
próby kontaktu przez Kazimierę Wąsowską decyduje się na opuszczenie Warszawy i
wyprzedanie (oraz oddanie) większej części majątku, który zdaje się być
pamiątką po staraniach o rękę arystokratki. Czy zakończył swe losy podobnie do
Wertera? Wysadzając się w miejscu spotkań? Na to pytanie Prus nie udziela
czytelnikowi jednoznacznej odpowiedzi.

Drugi z trzech idealistów, także romantyk, to Ignacy Rzecki - subiekt w
sklepie Wokulskiego (wcześniej Mincla). Mężczyzna oddaje się w swoim
pamiętniku rozważaniom na temat aktualnej sytuacji politycznej w Europie.
Zaszczepiony mu przez ojca bonapartyzm (w znaczeniu idei, która zakładała
wiarę, że Napoleon Bonaparte pomoże odzyskać wolność Polsce) nakazuje mu
wierzyć, że potomek Napoleona będzie kontynuował politykę cesarza. Rzecki jest
głuchy na racjonalne argumenty, opinie publicystów czy opinię publiczną. Wiara
w ideę odsuwa bohatera od życia społecznego. Jest uważany za staromodnego
dziwaka, który nie nie rozumie współczesnego świata. Zmęczony, osamotniony
Rzecki umiera w zaciszu swojego mieszkania. Prus symbolicznie pokazuje
czytelnikowi list od Węgiełka, który wypada z kieszeni Ignacego i który
zawiera motto "non omnis moriar". Być może Prus chciał nam w ten sposób
zasugerować, że romantyczne idee są tak silne w mentalności rodaków, że
zwyciężają idee pozytywizmu.

Rozczarowany brakiem naukowego klimatu w Warszawie jest Julian Ochocki. Trzeci
z idealistów ukazany w powieści B. Prusa pt. "Lalka". Młody mężczyzna jest
naukowcem, ale nie może rozwijać swojej pasji w mieście, w którym to skandale
obyczajowe czy interesy są ważniejsze od nauki. Poświęciwszy czas na zdobycie
wykształcenia, marzy o wyjeździe do Zurychu lub do prof. Geista, gdzie mógłby
kontynuować pasję. Prus nie opisuje, czy mu się to udaje, a więc musimy
założyć, że nie. Gdyby tak było, świadczyłoby to o klęsce pozytywnego
światopoglądu (filozofia A. Comte'a) realizmu.



Podsumowując, Bolesław Prus przedstawia w swojej powieści trzech idealistów, z
których każdy rozczarowuje się hasłami, w które dotychczas wierzył. Okazuje
się, że ani idea romantycznej miłości, ani bonapartyzm, ani nauka nie mogą
uszczęśliwić bohaterów. Wydaje się, że na gruncie polskim w latach 70. XIX
wieku przestano wierzyć w hasła romantyczne i pozytywistyczne. Powolne
narodziny dekadentyzmu widzimy już w pesymistycznym rozwiązaniu akcji
powieści.



Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie 
"Lalki" Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Metropolią nazywamy miasto, które stanowi centrum gospodarcze i kulturalne
większego obszaru. W latach 70. XIX wieku Warszawa stała się oknem na zachodni
świat carskiej Rosji. Rozwijał się tutaj przemysł metalowy, maszynowy,
włókienniczy, spożywczy, skórzany, chemiczny oraz poligraficzny. Kształtowały
się dzielnice typowo przemysłowe (Wola). Czas trwania akcji "Lalki" przypada
także na rozwój kolei i budownictwa. W powieści pojawia się wzmianka o
zawaleniu się budynku przy ulicy Wspólnej. Lata 70. to olbrzymi przyrost
budynków, wynikający z coraz większej ilości mieszkańców. Uwłaszczeni chłopi
ciągnęli do miasta, gdyż widzieli w nim szansę na lepsze życie. Jakość
budownictwa była jednak słaba, kamienice, by pomieścić większą liczbę
mieszkańców budowano w planie tzw. studni. Takie małe podwórka ograniczały
prywatność mieszkańców, co sprzyjało podejrzliwości i plotkom. Ale, czego nie
odnotowuje Prus, Warszawa miała już wtedy swoją linię tramwajową, prężnie
działające teatry i Carski Uniwersytet Warszawski. A w 1880 zadzwonił w niej
pierwszy telefon! 

Prus jednak opisuje miasto przeciwstawiając je stolicy Francji. Warszawa
ukazana w powieści realistycznej jest opisana drobiazgowo ale z negatywnej
perspektywy. Nawet piękne Łazienki Królewskie, czy Dolina Szwajcarska zostają
czytelnikowi zohydzone przez dumna arystokrację wizytującą te miejsca.

Zamieniając się na moment w XIX - wiecznego flanera (osobę należącą do
subkultury, której początki przypisuje się XIX-wiecznej Francji, na którą
składało się spacerowanie, chadzanie po mieście, kontemplowanie miejskiego
życia oraz wielogodzinne obserwowanie i komentowanie życia ulicy), musimy
spojrzeć na nią oczami Wokulskiego. Mężczyzna odwiedza Powiśle, Śródmieście,
Ogród Botaniczny, Ogród Saski, tor wyścigowy na końcu Alei Ujazdowskich. 

Wspomniany na początku przemysł i handel Prus ukazuje w "Lalce" na przykładzie
sklepu Wokulskiego (wcześniej Minclów). To, że interes może się rozwijać, że
pojawiają się nim produkty kolonialne (zagraniczne) stanowi o bardzo dobrze
rozwiniętej siatce połączeń Warszawy z Europą i Wschodem. Możemy sobie
wyobrazić, że Wysocki (woźnica) ma dużo pracy w stolicy Kraju Przywiślańskiego.
O tym samym - rozwoju gospodarczym i przemysłowym świadczy założona przez
Wokulskiego spółka do handlu ze wschodem. To, w gruncie rzeczy, międzynarodowe
przedsiębiorstwo wydaje się być największym sukcesem, jaki mógł osiągnąć polski
kupiec w tamtym okresie. Nie mniej jednak, interesy, które prowadzi główny
bohater powieści Prusa wymagają zaangażowania ze strony jego pracowników, które
nie jest takie samo, jak Wokulskiego. Warto zauważyć, że Wokulski spędził kilka
lat w Rosji, wiemy, że prowadził interesy z Suzinem, ma więc dużo szerszą
perspektywę na interesy. Polska arystokracja nie rozumie, w jaki sposób
prowadzić handel, gdyż przyzwyczajona do wielu lat niewoli i przywiązana do
swojej klasy wykazuje się brakiem świadomości ekonomicznej.

Kwestia powiększającego się miasta w kolejne budynki, które są naturalną
konsekwencją przyrostu mieszkańców Prus opisuje na podstawie kamienicy Łęckich,
którą kupuje w ramach licytacji. Budynek jest typowym dla warszawskiego
krajobrazu domem czynszowym (zamieszkałym przez wynajmujących mieszkania).



Zbudowany tak, aby pomieścić większą ilość lokatorów, przypomina studnię.
Mieszkają w niej ludzie, których często nie stać na wynajem choćby pokoju.
Przegląd lokatorów kamienicy zarządzanej przez Wirskiego wygląda następująco:
Helena Stawska z córką i matką, baronowa Krzeszowska, studenci, Maruszewicz i
in. Tylko Krzeszowska, jako bogata mieszczka, która zyskała tytuł szlachecki
wchodząc w małżeństwo z baronem, jest w stanie płacić czynsz. Reszta to uboga,
ledwie mogąca się utrzymać, opuszczona przez męża kobieta z małym dzieckiem i
starą matką, studenci medycyny o socjalistycznych poglądach (w Warszawie
rozwijały się w tedy ruchy robotnicze), oszust i manipulant Maruszewicz.
Mieszkania, których okna wychodzą na małe podwórko nie gwarantują intymności
mieszkańcom. Krzeszowska skrupulatnie zasłania okna i zagląda do innych. Jest
ciekawską przekupką, której skromność i szczerość Stawskiej wydaje się
podejrzane więc oczernia ją pisząc listy nawet do Wokulskiego.

W śródmieściu jednak żyje się godnie, zupełnie inny, wręcz makabryczny obraz
miasta widzimy oczami Wokulskiego na Powiślu. Nadwiślańska dzielnica początkowo
wprawia bohatera w refleksję na temat rozwoju miasta. Zgodnie z prawdą
historyczną pojawiły się wtedy plany na budowę bulwarów. Rozmyśla o tym także
Stanisław Wokulski. Zapuszczając się jednak w ciasne, przypadkowo położone
ulice (fakt zgodny z historią) dostrzega, że Powiśle stanowi miniaturę kraju,
który mimo chwilowego wzrostu  nie jest w stanie wznieść się na poziom
europejskich stolic. Naturalistyczne opisy żebraków na ulicach, bezrobotnych i
chorych kalek, a nawet obraz kopulującej na stercie śmieci pary trędowatych
uderzają czytelnika i nie zgadzają się z opisami, próbującymi stawiać ówczesną
Warszawę w czołówce europejskich miast.

Warszawa jest bowiem miastem kontrastów. Powiśle, czy kamienice czynszowe dają
miejsce uwłaszczonych chłopom, którzy po przeprowadzce do miasta nie mają co ze
sobą począć. Reforma ta, przeprowadzona bezmyślnie spowodowała ogromny napływ
ludności wiejskiej, która, nieświadoma i niewykształcona nie dostawała
odpowiedniej płacy za swoją pracę. Nie było także świadczeń socjalnych, wobec
czego najliczniejsza grupa mieszkańców musiała żyć w nędzy.

Zupełnie inaczej żyje arystokracja, której piękne, wystawne, pełne dzieł sztuki
opisuje Prus na przykładach Łęckich, Księcia czy Dalskiego. Ludzie ci są
piękni, dobrze ubrani, zażywają rozrywki w teatrze czy na wyścigach. Aleje
Ujazdowskie i Krakowskie Przedmieście to ulice pokazowe stolicy. Wystarczyło
jednak przejść kilka przecznic dalej lub trafić na zapomniany zaułek w
Łazienkach by narazić się na kradzież, a może nawet utratę życia (Wokulskiego
napadają w celach rabunkowych złodzieje, dziwne zachowanie bohatera odstrasza
jednak rabusi). 

Teatr, Łazienki Królewskie, Ogrody Saski i Botaniczny, a także tor wyścigowy są
miejscem wypoczynku głównie dla klas wyższych. Ubodzy mieszkańcy miasta, choć
wolni, nie ośmielają się bywać w tych wykwintnych miejscach. Rzecki źle czuje
się w teatrze, ucieka z niego i obiecuje, że nigdy już więcej nie odwiedzi tego
sztucznego miejsca.

Na zakończenie warto także wspomnieć o drugiej metropolii ukazanej w "Lalce" -
Paryżu. Miejscu, które pragnie odwiedzić Izabela, a do którego Wokulski
wyjeżdża sam, kiedy panna flirtuje z przybyłym do Warszawy Kazimierzem
Starskim.



Paryż to miasto uporządkowane. W przeciwieństwie do przypadkowo wybrukowanych
ulic warszawskich, tutaj wszystko opiera się na opracowanym przed planie
przebudowy, który ma usprawnić komunikację. Już od początku Wokulski widzi
imponujący dworzec kolejowy, który właśnie tak został zbudowany. Kolejne ulice,
które przemierza Wokulski skłaniają go do refleksji, że Paryż przypomina
organizm. Mniejsze ulice odchodzą od głównej arterii, nazwanej kręgosłupem, co
wzbudza szacunek i uznanie przybysza z Warszawy.
Kluczowe jest także to, jak Wokulski spędza czas w Paryżu. Wystawa światowa, na
którą się wybrał ginie w morzu doświadczeń. Pałace, muzea, domy uciech,
restauracje, a nawet sesje magnetyzmu Wokulski chłonie z ciekawością godną
młodzieńca. To miasto jest pełne życia, jest w nim miejsce i dla hipnotyzera i
dla naukowca. Główny bohater powieści dochodzi do refleksji, że gdyby przyszedł
na świat tutaj, różnice klasowe nie miałyby znaczenia. Bowiem paryżanie, jako
ludzie pracy (Jumart) od lat przyzwyczajeni są do tego, że liczy się
pragmatyczne, utylitarne i organicystyczne pojedejście.

Podsumowując obraz dwóch metropolii ukazanych w powieści realistycznej
Bolesława Prusa pt. "Lalka" opiera się na kontraście. Warszawa to miasto,
owszem, otwierające się na Europę ale wciąż pogrążone w mrokach feudalizmu.
Paryż jest stolicą wolności, w którym zdeklasowany szlachcic nie ma problemu
świadcząc usługi lokaja, podchodzi do życia pragmatycznie, woli zarabiać na
bogatszych do siebie, by zachować swój standard życia, a nie wieść nędzne życie
z tytułem w ręku.



Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie 
"Lalki" Bolesława Prusa. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Motyw ludzkiego losu pojawia się już w literaturze od czasów antycznych.
Fortuna, Mojry czy Fatum wyrażały niepokój jednostki, co do osobistego wpływu
na swój los. Rozwój nauki przyniósł odpowiedzi na wiele pytań dotyczących
ingerencji sił nadprzyrodzonych w życie człowieka. Pozytywna filozofia Augusta
Comte'a i innych myślicieli realizmu zakładała świadomy wpływ jednostki w dobro
społeczeństwa i pomoc społeczeństwa jednostce. Istotnym pojęciem w epoce
Bolesława Prusa, autora "Lalki" jest determinizm. To założenie Herberta
Specnera oznacza, że człowiek ma znikomy lub ograniczony wpływ na kształtowanie
swojej osobowości, poglądów, zachowań i wyborów życiowych, ponieważ to, co w
największej mierze kształtuje jednostkę, to czynniki, na których wybór nie miał
żadnego wpływu: środowisko i czasy (moment dziejowy), w których się urodził.

Wydaje się, że bohaterowie "Lalki", powieści realistycznej autora, który znał
poglądy angielskiego filozofa i socjologa, podlegają prawu determinizmu
społecznego. Zarówno biedota miejska, mieszczanie, mniejszości narodowe oraz
arystokracja nie jest w stanie przeciwstawić się prawom tej teorii. Jednostką,
która próbuje, jest główny bohater powieści Stanisław Wokulski.

Poczynając od reprezentantów najuboższej klasy społecznej Warszawy, to jest:
Marii (Marianny), Wysockiego i potem Węgiełka, widzimy, że ludzie ci, choć
starają się żyć uczciwie, bez finansowej pomocy Wokulskiego nie byliby się w
stanie utrzymać. Sierota Marianna ma wręcz cyniczny stosunek do życia i pracy.
Owszem pobyt u sióstr Magdalenek i uczciwa praca odmienia ją. Jednak, kiedy jej
mąż - Węgiełek dowie się, że kobieta utrzymywała w przeszłości kontakty z
Kazimierzem Starskim nie jest w stanie jej dalej kochać, kobieta przeżywa
osobistą tragedię. Tym co miało wpływ na jej los to właśnie sytuacja rodzinna
oraz moment dziejowy, w którym jednostki, takie jak ona skazane były na upadek
moralny. Nie mogła bowiem korzystać ani z pomocy społecznej, ani z powszechnej
edukacji.

Przykładem mniejszości narodowych, które żyją w enklawach właśnie ze względu na
prawa determinizmu społecznego są Żydzi i Niemcy. W stereotypowy sposób ukazani
Szlangbaumowie i Minclowie są ludźmi interesu, z którymi Polacy i arystokracja,
owszem prowadzą rozmowy, ale ograniczające się do spraw handlu. Nawet
zasymilowany Jan Mincel, który brał udział w powstaniach narodowych, czy Henryk
Szlangbaum, z którym Wokulski odsiadywał wyrok za udział w powstaniu
styczniowym, nie byli traktowani z godnym szacunkiem. Rosnąca niechęć wobec
Żydów w połowie XIX wieku, niweczyła szlachetną ideę asymilacji. O losie,
żyjących na marginesie społeczeństwa, Żydów zaważyła antysemicka mentalność
większości obywateli Warszawy, i mniejszość ta nie mogła się temu w żaden
sposób przeciwstawić.

Polacy, ukazani przez Prusa, jako reprezentanci mieszczaństwa i arystokracji
także podlegają prawom determinizmu. Przykład Mraczewskiego i innych subiektów
w sklepie Wokulskiego pokazuje, że ludzie ci, muszą dostosowywać się do
zmieniającego się świata. Mraczewski daje się poznać jako bawidamek kolejno
zmienia swoje poglądy na rzecz socjalizmu, a potem kapitalizmu. Momet  dziejowy
- intensywne zmiany gospodarcze i społeczne wymagają dostosowania się
jednostek, jeśli te chcą one żyć godnie i zadbać o swoją przyszłość. Przykładem
niedostosowania się jest Ignacy Rzecki, na którego losy miała wpływ filozofia  



romantyczna. Ten zagorzały bonapartysta jest uważany za dziwaka i ostatniego
romantyka. Tym co ukształtowało jego światopogląd i mentalnkść jest udział w
romantycznym zrywie narodowowyzwoleńczym, jakim była Wiosna Ludów oraz zawód
miłosny. Subiekt nikgdy nie związał się już z żadną kobietą, nie zmienia swojej
raz obranej ścieżki zawodowej, nie opuszcza Warszawy. Jest zdeterminowany przez
swój idealizm romantyczny. 

Przykład arystokratek: Izabeli Łęckiej i Eweliny Janockiej ukazują oblicze
determinizmu  wśród kobiet z ich klasy. Obydwie panny, wychowane w luksusie i
do niego przyzwyczajone, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wraz z
topniejącym majątkiem muszą szukać ratunku w korzystnym małżeństwie. W czasch
rodzącego się dopiero ruchu emancypacyjnego, kobiety,nawet wyszkształcone czy
majętne, nie mogły podejmować pracy zarobkowej. Tym czym trudnią się
arystokratki to działalność charytatywna i prowadzenie domu. Izabela, wychowana
na dumną, przekonaną o swojej wyjątkowości młodą kobietę, nie wyobraża sobie
życia u boku parweniusza Wokulskiego. Jest on dla niej równocześnie
wybawieniem, jak i pułapką. Kobieta, po zerwaniu zaręczyn przez zdradzonego
narzeczonego, wie, że stoi na straconej pozycji matrymonialnej i los kieruje ją
do klasztoru. 
Podobnie, skazana przez swoje pochodzenie i przekonania o wyższości swej klasy
jest Ewelina. Małżeństwo z baronem Dalskim, które traktuje cybicznie, nie
przechodzi próby czasu. Urażony zdradą żony mężczyzna skazuje młodą rozwódkę na
banicje towarzyską. W tamtych czasach rozwiedziona kobieta nie mogła być
darzona szacunkiem, bowiem widziano w niej kokotę. Nikt nie rozważał
tragicznego położenia młodych, pięknych kobiet wydawanych za mężczyzn, których
nie kochały.

Jednostką, która walczy z prawami determinizmu jest główny bohater powieści -
Stanisław Wokulski. Porzuca romantyczne ideały (powstaniec) na rzecz małżeństwa
z bogatą wdową po Minclu. Jednak pierwiastek werteryczny tkwi w sercu
Stanisława głębiej, niż bohater zdaje sobie z tego sprawę. Pozytywistyczne
poświęcenie się na rzecz pracy u podstaw czy pracy organicznej, a także nauce
(współpraca z Geistem)  przegrywa w obliczu potencjalnej przychylności Izabeli
wobec niego. Siłą determinującą Stanisława jest wiec przede wszystkim miłość do
arystokratki, ale jej nieszczęśliwy wymiar wynika właśnie z pochodzenia
bohatera. Wokulski ze swoją tożsamością walczył od młodości. Wstąpił na
uniwesytet, chciał zostać naukowcem. Te plany zniweczył wiatr historii - moment
dziejowy - powstanie styczniowe. Wychowany na poezji Adama Mickiewicza kupiec
idealizuje swoją ukochaną i rozczarowuje się. Gdyby urodził się i wychował w
Paryżu, innym miejscu, w otoczeniu sprzyjających mu ludzi, być może jego losy
potoczyłyby się inaczej.

Podsumowując, bohaterowie powieści dojrzałego realizmu pt. „Lalka” B. Prusa
podlegają prawom determinizmu. To z nim wiążemy klęskę poszczególnuch
jednostek. Nie są one w stanie przeciwstawić się prawom swojego pochodzenia,
mentalności czy ideałom. Choć wiara w nadprzyrodzoną moc decydującą o losie
jednostki jest już przebrzmiała, wciąż istnieją siły niezależne od woli
człowieka, wpływające na jej los. 
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