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Chciałem być mostem,
ale podpiłowano go i zawalił się1

– egalitaryzm Wokulskiego

Wstęp

Zacznijmy od tradycji, na której Bolesław 
Prus wzniósł swe opus magnum, Lalkę, 
tj. od wartości ukonstytuowanych przez 

romantyzm: miłości, walki o wolność, idealizmu. Choć tekst 
powstał w pozytywizmie i odzwierciedla charakterystyczne dla 
tego okresu założenia oraz tendencje (pracę u podstaw, pracę 
organiczną, asymilację Żydów, emancypację kobiet, scjentyzm, 
agnostycyzm, utylitaryzm, ewolucjonizm), to nie należy zapomi-
nać o romantycznej spuściźnie, od której bohaterowie powieści: 
Stanisław Wokulski i Ignacy Rzecki nie wyzwolą się. Będą to-
czyć wewnętrzne walki o kształt siebie i roztaczać wizje świata 
– tego pogrzebanego i nadchodzącego. 

To, co „wczoraj”, jest usankcjonowane martyrologią narodową (spi-
skami, aresztowaniami i wygnaniem za działalność niepodległo-
ściową czy też – w życiorysie starego subiekta – walką o wolność 
ludów Europy, a po dotkliwej klęsce oraz samobójczej śmierci 
przyjaciela broni nie zakwestionowaniem młodzieńczych ide-
ałów, ale do końca życia pielęgnowaniem wiary w zwycięstwo 
u boku Bonapartów). Teraźniejszość zaś kryje w sobie tonację 
minionych czasów: dźwięki Marsza Rakoczego wybrzmiewają 
nadal w mieszkaniu Rzeckiego, a kupca galanteryjnego siłowania 
się ze światem to nic innego przecież jak bunt (typowa motywacja 

Aleksandra Francuz2

1 Prus B. (2010), Lalka, Kraków: GREG, s. 836.
2 Aleksandra Francuz – nauczyciel języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym 

im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Jej zainteresowania to zagadnienia związane z granicami 
przekładu, twórczość Antoniego Libery oraz tożsamość i pamięć Afryki.
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kreacji bohaterów romantycznych), powtórzmy – bunt przeciw 
zastanemu porządkowi społeczno-politycznemu: feudalizmowi, 
który już w latach powstawania Pana Tadeusza uważany był za 
anachronizm, przeżytek, relikt rozpasanej demokracji szlachec-
kiej. 

Ostatnia scena epopei, w której Tadeusz dokonuje uwłaszczenia 
chłopów, kładąc w ten sposób podwaliny pod nowe obywatelskie 
społeczeństwo, była żywo komentowana przez budowniczych 
dwudziestowiecznego systemu, a nawet podnoszona do rangi 
założycielskiej idei socjalizmu. We współczesnej recepcji utwo-
ru Mickiewicza niech nie będą słyszalne spory o ideologiczną 
podbudowę epopei narodowej. Ważniejszą kwestią wydawać się 
może duch demokratyzmu (a nie socjalizmu, jak kazano przez 
długie lata Polakom wierzyć), duch niezagłuszony przez sceny 
napawające pesymizmem, w których sportretowano Polaków wi-
dzianych przez pryzmat ich wad: zapiekłości, kłótliwości i ego-
izmu. Mickiewicz chciał, ażeby ta ostatnia scena, zatytułowana 
jakże znamiennie: Kochajmy się, antycypowała nowy rozdział 
w życiu kolejnych pokoleń – wolnych od uwarunkowań histo-
rycznych, wierzących nie tyle w moc argumentów siłowych czy 
też opatrznościowy plan zbawczy, co w ideę braterstwa i pokoju 
między ludźmi. Wybrzmiało utopijnie? Nie w przypadku Mic-
kiewicza, który kreśląc ten epizod fabularny, postulował głównie 
o zgodę narodową, o zawieszenie broni nie tylko na czas kampa-
nii napoleońskiej. Co dla Mickiewicza było pieśnią przyszłości, 
dla bohatera Prusa – kupca galanteryjnego, Stanisława Wokul-
skiego – nieodżałowaną donkiszoterią. 

Na tej uwadze na razie poprzestaniemy, by powrócić raz jeszcze do 
niej w toku działań interpretacyjnych, a także w podsumowaniu, 
zaakcentowaniu najważniejszych postulatów badawczych podję-
tych na lekcji. Cele zakreślone we wstępnych uwagach dotyczą 
uchwycenia wyłożonej w Lalce idei egalitaryzmu i jej kulturowe-
go źródła. To zamierzenie, w tym miejscu będące tylko deklara-
cją, w trakcie analizy utworu będzie służyć odczytaniu założeń 
pozytywistycznej powieści, portretu społeczeństwa ukazanego na 
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skraju bankructwa ideałów głoszonych przez romantyków i zara-
zem dramatycznie odczuwanego kryzysu wartości, rodzącej się 
fali sceptycyzmu, a nawet, chwilami, nihilizmu – ich następców. 
Te dwie tradycje, nazwijmy je umownie idealistyczną i pragma-
tyczną, nie tylko nie zostają przez Prusa zakwestionowane. Raczej 
wzmocnione. Czemu służy ten zabieg? Oddaniu antynomii życia, 
w żadnym razie nie osłabianiu związków literatury z rzeczywi-
stością i to, jak się zdaje, było dla powieściopisarza może nie tyle 
gwarantem prawdy, co jej poszukiwaniem.

Pracujemy na kilku fragmentach powieści Bolesława Prusa, poddając 
je obróbce fi lologicznej.

I fragment 
Leżąc albo siedząc w swoim pokoju, Wokulski […] nie zajmował się 

czasem, który dla niego jakby nie istniał; czuł tylko pustkę w so-
bie i naokoło siebie i nie był pewny, czy nie powiększyło się jego 
mieszkanie. […] Służącemu nakazał nie przyjmować nikogo; 
pomimo to kilka razy odwiedził go doktór Szuman. Na pierwszej 
wizycie wziął go za puls i kazał pokazać język.

– Może angielski?… – spytał Wokulski; lecz wnet opamiętał się i wy-
rwał rękę.

Szuman bystro popatrzył mu w oczy.
– Nie jesteś zdrów – rzekł – co ci dolega?
– Nic. Czy znowu zajmujesz się praktyką?
– Spodziewam się! – zawołał Szuman – a pierwszą kurację zrobiłem 

na samym sobie: uleczyłem się z marzycielstwa. 
– Bardzo pięknie – odparł Wokulski. – Rzecki wspominał mi coś o two-

im wyleczeniu.
– Rzecki jest półgłówek… stary romantyk… To rasa już ginąca! Kto 

chce żyć, musi trzeźwo patrzeć na świat… Uważaj no i po kolei 
zamykaj oczy. Kiedy ci powiem: lewe… prawe… prawe… Załóż 
nogę na nogę…

– Co ty robisz, mój kochany?… – zapytał Wokulski.
– Badam cię.
– O!… I masz nadzieję zbadać?
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– Spodziewam się.
– A potem?
– Będę cię leczył. […]
– Czy możesz wyjąć człowiekowi jego mózg i włożyć na to miejsce 

inny?
– Tymczasem nie…
– No, to daj spokój leczeniu.
– Mogę podsunąć ci nowe pragnienia…
– Już je mam. Chciałbym zapaść się pod ziemię, choć tak głęboko 

jak… studnia w zasławskim zamku… I jeszcze chciałbym, ażeby 
mnie zasypały gruzy, mnie i mój majątek, i nawet ślad tego, że 
kiedykolwiek istniałem. Oto moje pragnienia, owoce wszystkich 
poprzednich.

– Romantyzm!… – zawołał Szuman, klepiąc go po ramieniu. – Ale i to 
przejdzie. […]

Po wyjściu doktora spostrzegł, że coś się w nim zmieniło; oto na tle 
dotychczas bezwzględnej apatii pojawiło się jakieś uczucie. Był 
to bezimienny ból, z początku bardzo mały, który szybko powięk-
szył się i stanął w mierze. […] Powoli w jego umyśle, dotychczas 
jakby zasnutym mgłą, począł zarysowywać się obraz. Wokulski 
ciekawie wpatrywał się w niego i dostrzegł – sylwetkę kobiety 
w objęciach mężczyzny […]. Tak upłynęło kilka dni na wpatrywa-
niu się już to w ów obraz zmieniający barwę, już to w ból, który 
zmieniał natężenie. Czasami zupełnie ginął, pojawiał się drobny 
jak atom, rósł, wypełniał serce, całą istotę, cały świat… I w chwi-
li, kiedy już przekroczył wszelką miarę, znowu niknął, ustępując 
miejsca absolutnemu spokojowi i zdziwieniu. Z wolna zaczęło się 
rodzić w duszy coś nowego: pragnienie pozbycia się tych bólów, 
i tych obrazów. […] Zaczął wyobrażać sobie rozkład własnego 
mieszkania, ulice Warszawy, Paryż… Otucha rosła; spostrzegł 
bowiem, że nie tylko dokładnie pamięta, ale że jeszcze ćwiczenia 
te przynoszą mu pewien rodzaj ulgi. Im więcej myślał o Paryżu, 
im żywiej przedstawiały mu się tamtejszy ruch, budowle, targi, 
muzea, tym mocniej zacierała się sylwetka kobiety spoczywającej 
w objęciach mężczyzny… Już zaczął spacerować po mieszkaniu 
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i oczy jego przypadkowo zatrzymały się na stosie ilustracji. Były 
tam kopie z galerii drezdeńskiej i monachijskiej, Don Quichot 
z rysunkami Dorégo, Hogart… Przypomniał sobie, że skazani 
na gilotynę najznośniej przepędzają czas, oglądając rysunki… 
I odtąd całe dnie schodziły mu na przeglądaniu rysunków. Skoń-
czywszy jedną książkę, brał się do drugiej, trzeciej… i znowu 
powracał do pierwszej. Ból głuchnął; widziadła ukazywały się 
coraz rzadziej; otucha rosła… Najczęściej jednak przeglądał 
Don Quichota, który robił na nim potężne wrażenie. Przypomniał 
sobie tę dziwną historię człowieka, przez kilkanaście lat żyjącego 
w sferze poezji – tak jak on, który zmarnował życie, uganiając się 
za ideałem kobiety – jak on, i zamiast królewny znalazł brudną 
dziewkę od krów – znowu jak on!… „A jednakże ten don Quichot 
był szczęśliwszy ode mnie! – myślał. – Dopiero nad grobem zaczął 
budzić się ze swych złudzeń… A ja?…” Im dłużej przypatrywał 
się rysunkom, im bardziej oswajał się z nimi, tym mniej pochła-
niały jego uwagę. Spoza don Quichota, Sancho Pansy i mulników 
Dorégo, spoza Walki kogutów i Ulicy pijackiej Hogarta coraz 
częściej pokazywało mu się wnętrze wagonu, drgająca szyba, 
a w niej niewyraźny obraz Starskiego i panny Izabeli… Wtedy 
odrzucił ilustracje i zaczął czytać książki znane mu jeszcze z epo-
ki dzieciństwa albo z piwnicy Hopfera. Z niewymownym wzru-
szeniem odświeżał w pamięci: Żywot św. Genowefy, Różę z Tan-
nenburgu, Rinaldiniego, Robinsona Kruzoe, a nareszcie – Tysiąc 
i jedną noc. Znowu zdawało mu się, że już nie istnieje czas ani 
rzeczywistość i że jego raniona dusza, uciekłszy z ziemi, błądzi 
po jakichś czarodziejskich krainach, gdzie biją tylko szlachetne 
serca, gdzie podłość nie stroi się w maskę obłudy, gdzie rządzi 
wieczna sprawiedliwość kojąca bóle i nagradzająca krzywdy… 
I tu uderzył go jeden dziwny szczegół. Kiedy z własnej literatury 
wyniósł złudzenia, które zakończyły się rozkładem jego duszy 
– ukojenie i spokój znajdował tylko w literaturach obcych. „Czy 
my naprawdę – myślał z trwogą – jesteśmy narodem marzycieli 
i czy już nigdy nie zejdzie anioł, który by poruszył betsedejską 
sadzawkę obłożoną tylu chorymi?…” […] Odkładał książkę 
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i śmiejąc się sam z siebie, marzył, że on jest czarodziejem, któ-
ry posiada dwie bagatelki: władzę nad siłami natury i zdolność 
stawania się niewidzialnym… „Myślę – rzekł – że po kilku latach 
mojej gospodarki świat wyglądałby inaczej… Najwięksi hultaje 
zmieniliby się na Sokratesów i Platonów”. […] Wziął się znowu 
do czytania, tym razem podróży. Zwiedził Stany Zjednoczone, 
Chiny […]. Właśnie kończył podróż do Chin, kiedy przyszło mu 
na myśl, że gdyby on miał wolę, to mógłby prędzej czy później 
zapomnieć i o pewnych wypadkach, i o pewnych osobach […]. 
Pewnego dnia gwałtem wszedł do niego Szuman.

– No, jakże tam? – spytał. – Czytamy, widzę… powieści, dobrze… po-
dróże, doskonale… Nie miałbyś ochoty wyjść na spacer? Ładny 
dzień, a przez pięć tygodni chyba nacieszyłeś się swoim mieszka-
niem…

– Ty z dziesięć lat cieszyłeś się swoim – odparł Wokulski.
– Racja. Ale ja miałem zajęcie: badałem ludzkie włosy i myślałem 

o sławie. […] Stary romantyku! … stary romantyku!… – mówił. 
– Chwytasz się za głowę, bo w twojej chorej wyobraźni ciągle 
jeszcze pokutuje chimera idealnej miłości, kobiety z anielską du-
szą […] Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą 
nikczemność… Wybierz sobie jaki cel, jakikolwiek, i zacznij nowe 
życie. […] Ludzie twojej energii rozkazują, nie słuchają, prowa-
dzą, nie zaś są prowadzeni […]. Myślał, że w obecnym położe-
niu, prawie od dwu miesięcy zamknięty w swoim gabinecie, już 
przestał być człowiekiem i zaczyna robić się czymś podobnym do 
ostrygi, która, siedząc na jednym miejscu, bez wyboru przyjmuje 
od świata to, co jej rzuci przypadek. […] „Ja fatalnie zbankru-
towałem na moich poglądach […] Ideały – to malowane żłoby, 
w których jest malowana trawa, niezdolna nikogo nasycić!… 
Więc co się poświęcać dla jednych albo uganiać za drugimi?” 
(Prus, 2010, s. 808–814, 817–818, 829–830, 832).

Karta pracy
– wskaż bohaterów omawianej sceny (kim są, czym się trudnią w ży-

ciu, co ich łączy, określ ich sytuację egzystencjalną, przywołaj te 
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momenty w ich życiu, które miały decydujący wpływ na ukształ-
towanie ich światopoglądu),

– opisz emocje, które towarzyszą Wokulskiemu (jak długo pozostaje 
w izolacji, co jest powodem tej ucieczki przed światem, jak re-
aguje jego umysł na trwające odosobnienie – o czym roi, na czym 
trawi swe życie),

– chimery, widziadła, fantasmagorie, iluzje – scharakteryzuj twory 
wyobraźni Wokulskiego, a następnie odpowiedz, co je wywołuje, 
jaki realny obraz jest praźródłem kreacji szaleństwa bohatera,

– wewnętrzny świat Wokulskiego zasiedlają nie tylko obrazy wywie-
dzione z doświadczeń miłosnych, ale również te, których źródła 
należy szukać w literackich światach (książki są ratunkiem przed 
obolałą duszą – jakie dzieła podsycają w bohaterze pragnienie 
śmierci, a które dają otuchę, jakie kryteria klasyfi kacji litera-
tury zaproponował Wokulski, na co ta zasada podziału tekstów 
wskazuje, co na tej podstawie można powiedzieć na temat społe-
czeństw, ich wizji świata oraz roli człowieka),

– zrekonstruuj poglądy Wokulskiego na temat społeczeństwa polskie-
go (skąd bierze się krytyczna postawa bohatera wobec diagnozy 
narodu, jakie zarzuty stawia pod adresem Polaków, odczytaj bi-
blijną symbolikę betsedejskiej sadzawki),

– jakie postulaty przebudowy świata formułuje bohater (co chciałby 
naprawić i w jaki sposób: na drodze reform czy magii? oceń zgło-
szoną propozycję naprawy porządku społecznego – czy wydaje 
się realna?),

– wolna wola czy przypadek rządzi życiem Wokulskiego (rozważ pro-
blem, odwołując się do rozważań bohatera nad losem),

– w czym przejawia się donkiszoteria Wokulskiego, 
– odszukaj w katalogu grafi k udostępnianych przez Muzeum Narodo-

we w Krakowie jedną ze 160 ilustracji wykonanych przez dzie-
więtnastowiecznego grafi ka Dorégo do książki Miguela Cervan-
tesa3, a następnie odczytaj przesłanie tej ryciny oraz odpowiedz, 

3 Ilustracja Gustava Dorégo do książki Don Kichota Miguela Cervantesa, https://www.h-
net.org/~cervant/doreeng2.htm (dostęp: 2.12.2016).
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w jakim stopniu przedstawiona wizja Don Kichota odzwierciedla 
postawę życiową Wokulskiego,

– w ramach podsumowania tego wątku zinterpretuj wymowę zdania: 
Ideały – to malowane żłoby, w których jest malowana trawa, 
niezdolna nikogo nasycić! Czy ta myśl odzwierciedla przemianę 
bohatera, tzn. ostateczny rozrachunek z dziedzictwem roman-
tycznym, i pytanie najważniejsze – czy Wokulski stanie się po-
grobowcem głoszonych przez siebie ideałów?

II fragment
Ma oczy zamknięte, pomimo to myśli, że śpi i że ten dziwny stan 

zobojętnienia opuści go w Paryżu. „Paryż!… Paryż!… (mówi 
sobie, ciągle śpiąc). Wszakże od tylu lat o nim tylko marzyłem. 
To przejdzie… Wszystko przejdzie!…” […] Paryż posiada to, co 
można by nazwać kręgosłupem, osią krystalizacji miasta. […] 
Niezależnie od osi krystalizacyjnej i prawidłowości w ogólnym 
konturze miasta Wokulski przekonał się jeszcze (o czym zresztą 
mówiły przewodniki), że w Paryżu istnieją całe dziedziny prac 
ludzkich i jakiś porządek w ich układzie. Pomiędzy placem Ba-
stylii i placem Rzeczypospolitej skupia się przemysł i rzemiosła; 
naprzeciw nich, po drugiej stronie Sekwany, leży „dzielnica 
łacińska”, gniazdo uczących się i uczonych. Między Operą, pla-
cem Rzeczypospolitej i Sekwaną gromadzi się handel wywozowy 
i fi nanse; między Notre-Dame, Instytutem Francuskim i cmenta-
rzem Montparnasse gnieżdżą się szczątki arystokracji rodowej. 
Od Opery do Łuku Gwiazdy ciągnie się dzielnica bogatych do-
robkiewiczów, a naprzeciw nich, po lewej stronie Sekwany, obok 
hotelu Inwalidów i Szkoły Wojskowej, jest siedziba militaryzmu 
i wszechświatowych wystaw. Obserwacje te zbudziły w duszy 
Wokulskiego nowe prądy, o których pierwej nie myślał albo my-
ślał niedokładnie. Zatem wielkie miasto, jak roślina i zwierzę, 
ma właściwą sobie anatomię i fi zjologię. Zatem praca milionów 
ludzi, którzy tak głośno krzyczą o swojej wolnej woli, wydaje te 
same skutki, co praca pszczół budujących regularne plastry, mró-
wek wznoszących ostrokrężne kopce albo związków chemicznych 
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układających się w regularne kryształy. Nie ma więc w społe-
czeństwie przypadku, ale nieugięte prawo, które, jakby na ironię 
z ludzkiej pychy, tak wyraźnie objawia się w życiu najkapryśniej-
szego narodu – Francuzów! Rządzili nimi Merowingowie i Ka-
rolingowie, 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 pozór głębokich, Paryż coraz dokładniej przybierał 
formę półmiska, rozdartego między 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 dorobkiewiczow-
ska. 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 warsz-
tat przy ulicy 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 Tuile-
ries, dogorywał w pobliżu Notre-Dame. Topografi a miasta odpo-
wiadała historii mieszkańców. […] Każdy zresztą dzień w Paryżu 
przynosił mu nowe idee albo rozjaśniał tajemnice jego własnej 
duszy. […] „Gdyby ci wszyscy ludzie – mówił sobie – byli po-
dobni do mnie, Paryż wyglądałby jak szpital smutnych wariatów. 
Każdy trułby się jakimś widziadłem, ulice zmieniłyby się w kałuże, 
a domy w ruinę. Tymczasem oni, biorąc życie, jakim jest, ugania-
ją się za praktycznymi celami, są szczęśliwsi i tworzą arcydzieła. 
[…] I wyobrażał sobie, jak by było, gdyby zamiast w Warszawie 
przyszedł na świat w Paryżu. Przede wszystkim dzięki mnóstwu 
instytucji mógłby więcej nauczyć się w dzieciństwie. Później, na-
wet dostawszy się do kupca, doznałby mniej przykrości, a więcej 
pomocy w studiach. Dalej, nie pracowałby nad perpetuum mobi-
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le, przekonawszy się, że w tutejszych muzeach istnieje wiele po-
dobnych machin, które nigdy nie funkcjonowały. Gdyby zaś wziął 
się do kierowania balonami, znalazłby gotowe modele, całe grupy 
podobnych jak on marzycieli, a nawet pomoc w razie praktyczno-
ści pomysłów. A gdyby, nareszcie, posiadając majątek, zakochał 
się w arystokratycznej pannie, nie napotkałby tylu przeszkód 
w zbliżeniu się do niej. Mógłby ją poznać i albo wytrzeźwiałby, 
albo zdobyłby jej wzajemność. W żadnym zaś wypadku nie trakto-
wano by go jak Murzyna w Ameryce. […] Tu Wokulski dosięgnął 
najwyższego punktu samokrytyki; poznał niedorzeczność swego 
położenia i postanowił wydobyć się. „Co robić, co robić?… – my-
ślał. – Jużci to, co robią inni”.  A cóż oni robią?… Przede wszyst-
kim nadzwyczajnie pracują, po szesnaście godzin na dobę, bez 
względu na niedziele i święta. Dzięki czemu spełnia się tu prawo 
doboru, wedle którego tylko najsilniejsi mają prawo do życia. 
Chorowity zginie tu przed upływem roku, nieudolny w ciągu kilku 
lat, a zostają tylko najsilniejsi i najzdolniejsi. Ci zaś, dzięki pracy 
całych pokoleń takich jak oni bojowników, znajdują tu zaspokoje-
nie wszelkich potrzeb. […] Praca nad szczęściem we wszystkich 
kierunkach – oto treść życia paryskiego. Tu przeciw zmęczeniu 
zaprowadzono tysiące powozów, przeciw nudzie setki teatrów 
i widowisk, przeciw nieświadomości setki muzeów, bibliotek i od-
czytów. Tu troszczą się nie tylko o człowieka, ale nawet o konia, 
dając mu gładkie gościńce; tu dbają nawet o drzewa, przenoszą je 
w specjalnych wozach na nowe miejsca pobytu, chronią żelazny-
mi koszami od szkodników; ułatwiają dopływ wilgoci, pielęgnują 
w razie choroby. Dzięki troskliwości o wszystko, przedmioty znaj-
dujące się w Paryżu przynoszą wielorakie korzyści. Dom, sprzęt, 
naczynie jest nie tylko użyteczne, ale i piękne, nie tylko dogadza 
muskułom, ale i zmysłom. I na odwrót – dzieła sztuki są nie tyl-
ko piękne, ale i użyteczne. Przy łukach triumfalnych i wieżach 
kościołów znajdują się schody, ułatwiające wejście na szczyt 
i spoglądanie na miasto z wysokości. Posągi i obrazy są dostępne 
nie tylko dla amatorów, ale dla artystów i rzemieślników, którzy 
w galeriach mogą zdejmować kopie. […] Odgadł również skutki 
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podobnego gospodarstwa, że nie marnuje się tu praca: każde po-
kolenie oddaje swoim następcom najświetniejsze dzieła poprzed-
ników, dopełniając je własnym dorobkiem. Tym sposobem Paryż 
jest arką, w której mieszczą się zdobycze kilkunastu, jeżeli nie 
kilkudziesięciu wieków cywilizacji… Wszystko tu jest, zacząwszy 
od potwornych posągów asyryjskich i mumii egipskich, skoń-
czywszy na ostatnich rezultatach mechaniki i elektrotechniki, od 
dzbanków, w których przed czterdziestoma wiekami Egipcjanki 
nosiły wodę, do olbrzymich kół hydraulicznych z Saint-Maur 
(Prus, 2010, s. 472, 497–503).

Karta pracy
– jak wygląda mapa Paryża wg Wokulskiego? do czego to miasto po-

równuje? jaki przyjmuje ono układ?
– jakie refl eksje na temat miasta formułuje bohater? co dostrzega 

w Paryżu? jaki obraz relacji międzyludzkich i jaka wizja społe-
czeństwa francuskiego uwidacznia się w topografi i Paryża?

– jakie ideały pozytywistyczne zostały przywołane w tym fragmen-
cie? które z nich – wg Wokulskiego – nie miałyby szans zaszcze-
pienia na gruncie polskim?

– Paryż porównany do „arki” i „szpitala smutnych wariatów” – odczy-
taj symbolikę tych obrazów, które z tych znaczeń uosabia ducho-
wość Wokulskiego, plan jego życiowych udręk?

– wskaż biegunowość doznań bohatera Lalki (opisz krańcowość jego 
przeżyć, emocji, zgłaszanych postulatów),

– wymień przykłady arcydzieł, na które z podziwem i uwielbieniem 
spogląda barbarzyńca – Wokulski,

– tworzony bilans życia jako pochodna rozmyślań o architekturze 
miasta (jakie cezury, zwrotne momenty w życiu przywołuje Wo-
kulski? z czego się rozlicza? w jaki sposób mówi o przeszłości? 
których wydarzeń jeszcze nie oswoił? o jakich sprawach wypo-
wiada się z bólem, goryczą i rozczarowaniem?),

– w czym tkwią zaczątki przyszłości? w jakich ideach i staraniach 
uświadomionych w Paryżu? i czy w rezultacie przez bohatera 
kontynuowanych czy porzuconych?
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– narracja znaczona introspektywnością, spojrzeniem w siebie, ciem-
ność duszy – które wypowiedzi Wokulskiego odsłaniają te struny 
duszy, które chciałby w sobie bohater zagłuszyć, raz na zawsze 
wyplenić?

– rozważania o pięknie przy wtórze sądów o użyteczności wszelkich 
wytworów ludzkich rąk: dzieł sztuki i sprzętów codziennych, 
arcydzieł kultury i rzemiosła – jaki pogląd na temat cywilizacji 
zachodniej formułuje Wokulski?

– potrzeba odnalezienia właściwej formy dla idei – jakie marzenia 
– zdaniem Wokulskiego – zrodzone w młodości byłyby w Paryżu 
urzeczywistnione?

III fragment
Później bardzo często przychodziły mu na myśl dwa najpierwsze 

spostrzeżenia, jakie zrobił w Zasławku. Przede wszystkim nieda-
leko kuchni zobaczył budę, a przed nią na łańcuchu psa, który 
spostrzegłszy obcego począł tak szczekać, wyć i rzucać się, jakby 
dostał wścieklizny. Widząc, że mimo to pies ma wesołe oczy i kręci 
ogonem, Wokulski pogłaskał go, co okrutnego zwierza wprawiło 
w taki humor, że nie pozwolił gościowi odejść od siebie. Wył, 
chwytał za ubranie, kładł się na ziemi, jakby domagając się piesz-
czot, a przynajmniej widoku ludzkiej twarzy.

„Dziwny pies łańcuchowy!” – pomyślał Wokulski.
W tej chwili z kuchni wyszło nowe dziwo: stary parobek otyły. Wokul-

ski, który jeszcze nigdy nie spotkał otyłego chłopa, wdał się z nim 
w rozmowę.

– Po co wy tego psa trzymacie na łańcuchu?
– Ażeby był zły i nie puszczał do domu złodziejów – odparł uśmiecha-

jąc się parobek.
– Więc dlaczegóż od razu nie weźmiecie złego kundla?
– Kiej dziedziczka nie utrzymałaby złego psa. U nas to i pies musi być 

łaskawy.
– A wy, ojcze, co tu robicie?
– Jo jestem pasiecznik, ale przody byłem rataj. Ino jak mi wół złamał 

ziobro, to mi jaśnie pani kazała do pasieki.



80

Materiały metodyczne

– I dobrze wam?
– Z początku to ckliło mi się bez roboty, ale późni przywykem i je-

stem.
Pożegnawszy chłopa Wokulski skręcił do parku i długi czas przecha-

dzał się po lipowej alei nie myśląc o niczym. Zdawało mu się, 
że przyjechał tu nasycony, zatruty zgiełkiem Paryża, hałasem 
Warszawy, dudnieniem kolei żelaznych i że wszystkie te niepoko-
je, wszystkie boleści, jakie przeżył, w tej chwili parują z niego. 
Gdyby go zapytano: czym jest wieś? odpowiedziałby, że jest ciszą. 
[…] Wtem usłyszał szybki bieg za sobą. Gonił go Ochocki niosąc 
na ramieniu dwie wędki. […] Dochodzili do końca parku, poza 
sztachetami którego widać było szereg murowanych budynków.

– O, ma pan, jaka to oryginalna kobieta z tej prezesowej! – rzekł 
Ochocki wskazując na sztachety. – Widzi pan te pałace?… To 
wszystko czwórniaki, mieszkania parobków. A tamten dom – to 
ochrona dla parobcząt; bawi się ich ze trzydzieści sztuk, wszystkie 
umyte i obłatane jak książątka… A ta znowu willa to przytułek 
dla starców, których w tej chwili jest czworo; uprzyjemniają sobie 
wakacje czyszcząc włosień na materace do gościnnych pokojów. 
Tułałem się po rozmaitych okolicach kraju i wszędzie widziałem, 
że parobcy mieszkają jak świnie, a ich dzieci harcują po błocie 
jak prosięta… Ale kiedym tu pierwszy raz zajechał, przetarłem 
oczy. Zdawało mi się, że jestem na wyspie Utopii albo na kartce 
nudnego a cnotliwego romansu, w którym autor opisuje, jakimi 
szlachcice być powinni, lecz jakimi nigdy nie będą. Imponuje 
mi ta staruszka… A gdybyś pan jeszcze wiedział, jaką ona ma 
bibliotekę, co czyta… Zgłupiałem, kiedy raz zażądała, abym jej 
objaśnił pewne punkta transformizmu, którym dlatego tylko brzy-
dzi się, że uznał walkę o byt za fundamentalne prawo natury. […] 
Wokulski teraz dopiero zrozumiał cel wyprawy na folwark, gdy 
w dziedzińcu wybiegło naprzeciw prezesowej całe stado kur, któ-
rym ona rzucała ziarno z kosza. Za kurami ukazała się ich dozor-
czyni, stara Mateuszowa, donosząc pani, że wszystko jest dobrze, 
tylko że z rana krążył nad dziedzińcem jastrząb, a po południu 
jedna z kur trochę udławiła się kamieniem, ale już ją minęło. Po 
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przeglądzie drobiu, prezesowa obejrzała obory i stajnie, gdzie 
parobcy, po większej części ludzie dojrzałego wieku, składali jej 
raporta. Tu o mało nie zdarzył się wypadek. Ze stajni bowiem 
nagle wybiegło spore źrebię i rzuciło się na prezesową przednimi 
nogami jak pies, który staje na dwu łapach. Szczęściem, Ochocki 
pohamował fi glarne zwierzę, a prezesowa dała mu zwykłą porcję 
cukru…

– On babcię kiedy skaleczy – odezwał się niezadowolony Starski. 
– Kto widział przyzwyczajać do takich pieszczot źrebięta, z któ-
rych później wyrastają konie!

– Zawsze mówisz rozsądnie – odpowiedziała mu prezesowa głaszcząc 
źrebaka, który kładł głowę na jej ramieniu, a później biegł za nią 
tak, że parobcy musieli go zawracać do stajni.

Nawet niektóre krowy poznawały swoją panią i witały ją stłumionym 
rykiem, podobnym do mruczenia. „Dziwna kobieta” – pomyślał 
Wokulski patrząc na staruszkę, która umiała budzić miłość dla 
siebie nie tylko w sercach zwierząt, lecz – nawet ludzi (Prus, 2010, 
s. 560, 564–565, 558).

Karta pracy
– jakie epizody zapamiętał Wokulski z pobytu w Zasławku? na jakie 

aspekty działalności prowadzonej przez prezesową Zasławską 
wskazują?

– odtwórz topografi ę zabudowań folwarcznych Zasławka – czy uka-
zana w tym fragmencie wizja porządków społecznych umacnia 
wrażenie prawdopodobieństwa czy je osłabia?

– zrekonstruuj hierarchię społeczną zarysowaną w tej scenie – weź 
pod uwagę nie tylko relacje międzyludzkie, ale także te, które 
uwidaczniają się w stosunku do zwierząt, sformułuj wniosek do-
tyczący kształtu cywilizacji, na której wznosi się fundament życia 
społeczeństwa w ujęciu prezesowej Zasławskiej,

– wskaż różnice między utopijną i sielankową wizją rzeczywistości, 
przywołaj wypowiedź Ochockiego, będącą wyrazem zdziwienia 
wobec zastanego w Zasławku modelu świata i koncepcji czło-
wieka,
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– ustal na podstawie wcześniejszych rozpoznań, w jakie książki mo-
gła być wyposażona biblioteka prezesowej Zasławskiej, o której 
Ochocki tylko wzmiankuje, nie bez podziwu dla erudycji i kultu 
nowoczesności właścicielki domu (zacznijmy od dzieł Darwina, 
dalszy spis księgozbioru nie jest już tak oczywisty – tym większe 
pole dla swobodniejszych odczytań i lekturowych wskazań),

– które z założeń darwinizmu przyjmuje Zasławska, a które odrzuca 
(czym różni się wywiedziona z pism angielskiego przyrodnika 
koncepcja społeczna od tej, której hołduje prezesowa, jaki świa-
topogląd został zakwestionowany? czy ma on rację bytu, a może 
jest tylko odrealnioną wizją społeczeństwa jutra? czy osadzenie 
tego modelu społecznego w wiejskiej strukturze panujących po-
rządków jest oznaką rezygnacji z zasady prawdopodobieństwa 
i typowości, a honorowaniem konwencjonalności, prowadzącym 
w rezultacie do ukształtowania sztucznych światów – byłby to 
zatem szczególny epizod powieściowy, przypominający reguły 
pisania pozytywistycznego spod znaku tendencyjnej prozy, nadto 
publicystycznej, by mogła uchodzić za odzwierciedlenie praw-
dziwych pryncypiów życia, i wreszcie – pytania ostatnie – czy 
ten gest Prusa można czymś usprawiedliwić? w jakiej roli pisarz 
siebie widzi: poszukującego wykładni życia, choćby znaczonej 
paradoksami i antynomiami, niejasnymi i trudnymi do wypowie-
dzenia, a może dążącego do uogólnień, nie tyle konstruktora, co 
architekta sprawdzonych modeli życiowych, sprawnego gracza 
konwencjami i schematami literackimi?

W podsumowaniu rozważań nad postawą bohatera Lalki wobec wy-
zwań nowoczesności, kształtu społeczeństwa i koncepcji czło-
wieka uczniowie defi niują pojęcie egalitaryzmu na podstawie 
przywołanych w toku analizy fragmentów powieści B. Prusa. 
Ustalają zakres i charakter podejmowanych przez jednostkę 
działań, a w dalszej pracy nad tekstem uczniowie zastanawiają 
się, czy można określić i jednoznacznie wskazać, że człowiek to 
byt biologiczny czy wytwór humanistycznej refl eksji? To pytanie 
powinno zostać postawione, pada ono bowiem podczas rozmów 
o założeniach światopoglądowych prezesowej Zasławskiej. Jej 
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biblioteka, choć znaczona postępem myśli przyrodniczej (znaj-
duje się w niej przecież kolekcja pism Darwina), musi gromadzić 
księgi bliskie chrześcijańskiej duchowości. Na moralno-religijny 
aspekt działalności człowieka powołuje się właścicielka Zasław-
ka, tłumacząc m.in. Wokulskiemu, w jaki sposób powinny kształ-
tować się stosunki między arystokracją a chłopstwem. Prezesowa 
odrzuca teorię bezwzględnej walki o byt, zwycięstwo silniejszego 
nad słabszym – wg niej cywilizacja została ufundowana na innym 
paradygmacie: wrażliwości i empatii, chęci pomocy i fi lantropii. 

Prus wzmiankuje tu zatem o różnicach w widzeniu świata między 
reprezentantami odmiennych programów – prezesowej Zasław-
skiej oraz mieszkańcami Paryża. Do której wizji będzie bliżej 
Wokulskiemu? Uczniowie powinni (w ramach zadania domo-
wego) przywołać konkretne działania bohatera Lalki, które mogą 
rozstrzygnąć ten ideowy spór. Zbliżą się tym samym do uzasad-
nienia, czym egalitaryzm jest w istocie: mrzonką, iluzją, fanta-
smagorią zbudowaną na zgliszczach romantycznej tradycji przez 
pogrobowców słabej wiary w chęć przebudowy świata? A może 
egalitaryzm jest myślą przekutą w czyn – niezagrożony donkiszo-
terią, wyzwalający duszę z udręk i rozczarowań ludźmi oraz war-
tościami głoszonymi przez nich? W której z tych ról widzi siebie 
Stanisław Wokulski? Niech to pytanie wybrzmi, niezagłuszone 
zbyt oczywistymi rozstrzygnięciami. 
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