
 
Klasa II TGTF – 15 maja 
 
 

Temat: Wszyscy mówią o Wokulskim (B. Prus „Lalka”). 
 
 

 

Zapisz temat, a pod nim pkt.1.oraz 3. (wyjaśnij krótko termin „syndrom Wokulskiego”). 
 

Wykonaj zadanie z pkt. 4. (wydrukuj kartę pracy lub przepisz ją w formie tabelki). O przesłania tego 

zadania znów poproszę wybrane osoby, także bądźcie czujni😊 ( czas wykonania do 19 maja) 
  

Przeczytaj opinie bohaterów powieści na temat Wokulskiego (pkt.2.). 
 

W Internecie znaleźć można ciekawe informacje i ćwiczenia: http://scholaris.pl/zasob/48977 
 
 
 

1. Biografia w pigułce 
 

dane osobowe: Stanisław Wokulski 
 

wiek: 46 lat (ur. 1832)  
 

stan cywilny: wdowiec 
 

miejsce zamieszkania: Warszawa (Krakowskie Przedmieście), 
 

wykształcenie – samokształcenie: badania naukowe, 

budowa modelu maszyny latającej, 
 

szkoły: Szkoła Przygotowawcza, Szkoła Główna w Warszawie 
 

praca/działalność – dawniej: subiekt w winiarni (jadłodajni) 

Hopfera, udział w powstaniu, pracownik w sklepie Mincla, 

handel z Rosją 
 
aktualnie: właściciel sklepu, filantrop, udziałowiec spółki do handlu z Rosją; 
 
zainteresowania i pasje : Izabela Łęcka, 
 

nauka, praca organiczna; 
 
 
 

2. Co bohaterowie „Lalki” sądzą o Wokulskim? 
 

 

Cytat Nadawca Ujawnione cechy bohatera 
   

• Wariat! wariat!... Awanturnik!... radca Węgrowicz brakuje mu rozsądku; zdolny do szaleństwa; 

 (rozdz. 1) odstaje 

  od wzoru osobowego ówczesnego kupca 
   

• Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się fabrykant w pewien sposób wyjątkowy 
człowiekiem skrytym i dumnym [...]. Ale żeby Wokulski zdradzał powozów – skrytego charakteru 
skłonności do wariacji, tegom nie spostrzegł. Deklewski i dumny, ale jednak stateczny 

 (rozdz. 1) i przewidywalny 
   

http://scholaris.pl/zasob/48977


• Zachciało mu się być uczonym!... radca Węgrowicz przejawia zamiłowanie do nauki; 

 (rozdz. 1) chciałby zostać 

  naukowcem, zajmować się nauką 

  profesjonalnie 

• Gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy, i sam w warszawscy patriota; człowiek odważny, zdolny do 

rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. kupcy (rozdz. bohaterskiego czynu 

 1)  

• Przez pół roku szukał zajęcia [...], aż nareszcie przy protekcji swego warszawscy interesowny; sprytny; wykorzystuje ludzi; 

dzisiejszego dysponenta, Rzeckiego, wkręcił się do sklepu Minclowej, kupcy (rozdz. małżeństwo traktuje jak interes 

która akurat została wdową, i – w rok potem ożenił się z babą grubo 1)  
starszą od niego.   
– To nie było głupie – wtrącił ajent.   

• Ten jednak, wariat, rzucił wszystko i pojechał robić interesa na radca Węgrowicz ma zmysł do interesów; odważny; 

wojnie. Milionów mu się zachciało czy kiego diabła! (rozdz. 1) ambitny; 

  nie poprzestaje na tym, co ma 

   

• Niech mię diabli wezmą, jeżeli nie jesteś podobny do żołnierza albo Ignacy Rzecki (rozdz. dobrze zbudowany; 

marynarza, ale nigdy do kupca... [...]. Co za pierś... 4) ma sylwetkę wojskowego; zmężniał 

   

• Ten spokojny chleb – mówił, zaciskając pięści – dławił mnie i dusił Stanisław pewny siebie; stanowczy; dumny; wyniosły; 

przez lat sześć!... [...] Ileż to razy mówiono o mnie Wokulski świadomy własnej wartości; honorowy; nie 

i prawie do mnie, że karmię się z fartucha żony, że wszystko zawdzięczam (rozdz. 4) mógł znieść krążącej 

pracy Minclów, a nic, ale to nic – własnej energii, choć przecie ja  o nim opinii, że swoją pozycję zawdzięcza 

podźwignąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody... [...]  żonie; musiał udowodnić, że do majątku 

Sam jeden przez pół roku zarobiłem dziesięć razy więcej aniżeli dwa  doszedł własną pracą; odważny; męski 

pokolenia Minclów przez pół wieku. Na zdobycie tego, com ja zdobył   
pomiędzy kulą, nożem i tyfusem, tysiąc Minclów musiałoby się pocić w   

swoich sklepikach i szlafmycach.   
   

• Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, Stanisław wrażliwy; ma poczucie odrzucenia; 

niepewny, czy już kogo zobaczę, tak strasznie samotny. Wokulski samotny; zżera go tęsknota za ojczyzną, 

Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, (rozdz. 4) za bliskimi, a szczególnie za Izabelą 

ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie wyniósł ani cieplejszego  Łęcką; rozgoryczony 

spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani nawet iskry nadziei...   
   

• Liczyłam na jakie kilkanaście rubli, a on, czy uwierzysz, ofiarował mi hrabina Joanna hojny;  szczodry,  wspiera inicjatywy 

tysiąc, wyraźnie: tysiąc rubli, i jeszcze powiedział, że na moje ręce nie Karolowa (rozdz. charytatywne; filantrop; ma gest 

śmiałby złożyć mniejszej sumy. 6)  

• Niejaki Wokulski, kupiec, żelazny człowiek. Tomasz Łęcki budzi podziw i nadzieję wśród 

• Szalonej energii człowiek, żelazny człowiek. (rozdz. 6) arystokratów; wyjątkowo 

  energiczny; o mocnym charakterze; 

  niezłomny; twardy 
   

• Któż by dziś nie znał Wokulskiego [...]. No, elegancki to on nie panna Florentyna człowiek znany w różnych sferach; mało 

jest, ale – robi wrażenie... (rozdz. 6) elegancki, ale zwraca na siebie uwagę; 

  wyjątkowy 

   

• pień z czerwonymi rękoma Izabela Łęcka grubianin pozbawiony dobrych manier; 

• wygląda na gbura (rozdz. 6) bez ogłady; przerażający; budzi lęk 

• niemiły człowiek   

• ta... bezmyślna figura wydaje mi się straszną   

• Dzielny człowiek, dzielny obywatel... książę (rozdz. zasługuje na szacunek; pracowity; 

• [...] masz pan... Jeden tytuł: pracę, drugi: uczciwość, trzeci: 9) uzdolniony; uczciwy; zaradny; wzór 

zdolności, czwarty: energię... Tych tytułów nam potrzeba  obywatela; takich ludzi potrzebuje 

do odrodzenia kraju [...].  ojczyzna 

   



• Jestem dorobkiewiczem, nie mam tytułu... Stanisław świadomy swojej niższej pozycji w 

• Inny świat... inny świat!... [...] Co za fatalność popycha mnie w Wokulski społeczeństwie; rozgoryczony; 

tamtą stronę? (rozdz. 9) autorefleksyjny 

• Nie pragnę tego, co mógłbym mieć, a szarpię się za tym, czego nie   
mam.   

• Jakaś zagadkowa figura ten pan. towarzystwo człowiek, który 

• Maniery bardzo złe, ale cóż to za fizjognomia, jaka duma!... arystokratyczne w mimo że pozbawiony ogłady, ma w sobie 

Szlachetnej rasy nie ukryje się nawet pod łachmanami. salonie hrabiny coś szlachetnego; tajemniczy; trudny do 

• Ten Wokulski trochę sztywny, ale ma w sobie coś. Karolowej (rozdz. jednoznacznego sklasyfikowania; godny 

• Ja bym mu sam oddał córkę. Człowiek, słyszę, porządny, bogaty, posagu 9) zaufania; majętny; rozsądny; 

nie strwoni...  dobrze zarządza posiadanym majątkiem; 

• Ależ to impertynent!  brakuje mu obycia towarzyskiego; nie 

  potrafi zachować się na salonach; bezczelny 

   

 

3. „Syndrom Wokulskiego” 
 

Przeczytaj psychologiczną analizę bohatera powieści autorstwa Olgi Tokarczuk i wyjaśnij, czym jest 

„syndrom Wokulskiego” 
 

Gdyby poczuć się przez chwilę psychologiem, można by określić na podstawie przypadku bohatera Lalki 

pewną jednostkę diagnostyczną – „syndrom Wokulskiego”. Polegałby on na przeświadczeniu, że miłość, 

przyjaźń, szacunek innych można otrzymać tylko za to, co się robi, a nie za to, kim się jest. Określają mnie 

moje uczynki; działam, więc jestem. U podstaw takiego przekonania z pewnością leży poczucie niskiej 

wartości, które musiało powstać bardzo wcześnie, dotyczy bowiem dziecięcego „ja”, które jeszcze nic nie 

robi – „zaledwie” jest. To tęsknota za miłością bezwarunkową, naturalną i spontaniczną, tęsknota za 

prostym zachwytem sobą, głębokim fizycznym i psychicznym zadowoleniem z faktu, że się po prostu jest. 

Gdyby się tego stanu w dzieciństwie doświadczyło, miałoby się potem ogromny zapas samoakceptacji, 

który powinien wystarczyć na całe życie. W innym przypadku trzeba się wciąż wykazywać, trzeba sobie 

działaniem i osiągnięciami wyrobić prawo do istnienia. [...] 
 

Dramat Wokulskiego bierze się z kompletnego przemieszania dwóch porządków, dwóch światów 

wartości. W tej konfuzji ma swój udział szczególna epoka, w której przyszło mu żyć. Epoka, w której już 

obumarły dobrze znane wcześniej drogi religijnego poznania, nie istnieją już uniesienia romantyczne; 

zostało ciężkie i przytłaczające dziedzictwo rewolucji francuskiej, wyrażające się już zresztą bardziej w 

stylu architektonicznym Panteonu niż we wciąż żywych ideałach. Wykute w kamieniu słowa Liberté, 

Égalité, Fraternité na Powiślu nic już nie znaczą. Jest to czas, który ostatecznie wypowie się językiem 

racjonalizmu i scjentyzmu i który w laboratoriach naukowych ulokuje nadzieje zmiany świata na lepsze. 
 

Olga Tokarczuk, Kim jest Wokulski? Syndrom Wokulskiego [w:] tejże, Lalka i perła, Kraków 2001, s. 35–36. 
 

4. Wokulski – romantyk i pozytywista 
 

Lalka to jedna z największych powieści polskiego pozytywizmu. Jej główny bohater – to człowiek, którego 

osobowość kształtowała się w dobie romantyzmu, ale dorosłe życie upływało w czasach pozytywizmu. 

Epoki te były tak skrajnie różne, że trudno sobie wyobrazić, iż w jednym bohaterze mogą skupić się cechy 

zarówno romantyka, jak i pozytywisty. Ale tak właśnie jest w przypadku Stanisława Wokulskiego. 
 
 
 
 



Zadanie: Wyszukaj informacje na temat Wokulskiego,, który ma zarówno cechy bohatera 

romantycznego, jak i bohatera pozytywistycznego. Wpisz je do tabelki ( do 19 maja). Wybrane osoby 

wyślą mi odpowiedzi). 
  
 

 

 

romantyk pozytywist



 


