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Przeczytaj zawarte w lekcji informacje i na ich podstawie odpowiedz na pytanie zawarte w temacie. 

 

Przeanalizuj podany fragment Lalki i zinterpretuj znaczenie sceny w ogrodzie zoologicznym dla portretu 

Izabeli oraz obrazu jej relacji z Wokulskim. 

W Wielką Środę, punkt o jedenastej rano, panna Izabela już siedziała w otwartym powozie wraz  

ze swoją nieodstępną towarzyszką, panną Florentyną. [...] 

- Śliczny dzień – westchnęła panna Izabela, patrząc na niebo, gdzieniegdzie poplamione białymi  

obłokami. 

- Gdzie jaśnie panienka rozkaże jechać? – spytał lokaj, zatrzasnąwszy drzwiczki powozu. 

- Do sklepu Wokulskiego – z nerwowym pośpiechem odpowiedziała panna Izabela. 

Lokaj skoczył na kozioł i spasione gniade konie ruszyły uroczystym kłusem, parskając i wyrzucając łbami. 

-Dlaczego, Belciu, do Wokulskiego? – zapytała trochę zdziwiona panna Florentyna. 

- Chcę sobie kupić paryskie rękawiczki, kilka flakonów perfum... 

- To samo dostaniemy gdzie indziej. 

- Chcę tam – odpowiedziała sucho panna Izabela. 

Od paru dni męczył ją osobliwy niepokój, jakiego już raz doznała w życiu. Będąc przed laty za granicą w 

ogrodzie aklimatyzacyjnym, zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę  

w ten sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęło się na zewnątrz. 

Widząc to, panna Izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho. Zapach klatki  

napełniał ją wstrętem, potężne łapy zwierzęcia nieopisaną trwogą, lecz mimo to czuła, że – musi tygrysa przynajmniej 

dotknąć w ucho. 

Dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. Przemogła się więc i poszła dalej; lecz po 

paru minutach – wróciła. Znowu cofnęła się, przejrzała inne klatki, starała się o czym innym myśleć. Na próżno. 

Wróciła się, i choć tygrys już nie spał, tylko mrucząc, lizał swoje straszliwe łapy, panna Izabela podbiegła do klatki, 

wsunęła rękę i – drżąca i blada – dotknęła tygrysiego ucha. 

W chwilę później wstydziła się swego szaleństwa, lecz zarazem czuła to gorzkie zadowolenie, znane  

ludziom, którzy usłuchają w ważnej sprawie głosu instynktu. 

Dziś zbudziło się w niej podobnego rodzaju pragnienie. Gardziła Wokulskim, serce jej zamierało na samo 

przypuszczenie, że ten człowiek mógł zapłacić za srebra więcej, niż były warte, a mimo to czuła nieprzeparty pociąg – 

wejść do sklepu, spojrzeć w oczy Wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów tymi właśnie pieniędzmi, które 

pochodziły od niego. Strach ją zdejmował na myśl spotkania, lecz niewytłumaczony instynkt popychał.                                                                                                                

t.1, rozdz.7, s. 120–122. 

 

Temat: Jak ukazane są relacje Izabeli z Wokulskim? 



Scena jest konsekwencją wcześniejszych zdarzeń: Izabela odkryła właśnie, jak krytyczna jest jej 

sytuacja finansowa, a jednocześnie zaczyna dostrzegać sens działań Wokulskiego, starającego się na 

wszelkie sposoby wesprzeć rodzinę Łęckich i zbliżyć do panny Izabeli (jako anonimowy nabywca odkupił 

ich weksle oraz serwis rodowy i srebra; przegrywa w karty z panem Tomaszem, z którym planuje spółkę 

handlową; zabiega o względy hrabiny Karolowej; pojawia się wszędzie tam, gdzie może spotkać Izabelę). 

Arystokratka postanawia stanąć oko w oko z „prześladowcą” i wychodzi mu naprzeciw – udaje się do 

sklepu galanteryjnego wraz z panną Florentyną. 

1. Motywacja postępowania panny Łęckiej 

Izabela jest niechętna Wokulskiemu: boi się go, czuje się osaczona i bezbronna wobec rosnących 

kłopotów finansowych Łęckich. Podejrzewa, że ta „bezmyślna figura”, jak go nazywa, pragnie się do niej 

zbliżyć po to, aby ostatecznie ją zdobyć. Panna gardzi Wokulskim, ponieważ jest mężczyzną i wykazuje 

oznaki zakochania, a ona gardzi wszystkimi adorującymi ją mężczyznami, ponadto jest parweniuszem, 

zwykłym kupcem galanteryjnym, który śmiał pomyśleć o tym, że ona, arystokratka, mogłaby być jego żoną. 

Informacje o kupcu czerpie z opowieści ojca, listów hrabiny Karolowej, zachwyconej hojnością 

Wokulskiego i jego działalnością filantropijną, słów kuzynki Florentyny oraz tego, co mówi się o nim na 

mieście.  

2. Interpretacja zachowania Izabeli w ogrodzie zoologicznym 

Wewnętrzny niepokój wywołuje w niej wspomnienie dawnego incydentu w ogrodzie zoologicznym. 

Izabela przypomina sobie wizytę w zoo, podczas której, wbrew głosowi rozsądku, dotknęła tygrysa  

zamkniętego w klatce. Kilkakrotnie przechodziła obok klatki ze zwierzęciem, wahając się przed 

dokonaniem tak ryzykownego kroku. Zdawała sobie sprawę, jak niebezpieczne jest drażnienie drapieżnika. 



Wbrew temu, co podpowiada jej rozum, Izabela kieruje się instynktem i kusi los – dotyka jego ucha. Chwilę 

potem odczuwa ulgę i jednocześnie wstyd. 

3. Znaczenie sceny z tygrysem w kontekście wizyty Izabeli w sklepie Wokulskiego 

Izabela widzi w kupcu nieomal śmiertelne zagrożenie. Pragnie się zmierzyć z tym „drapieżnikiem” jak 

niegdyś z tygrysem, zademonstrować, że jest gotowa na wyzwanie mimo paraliżującego ją lęku. Do 

szalonego kroku popycha ją instynktowne pragnienie, by spojrzeć Wokulskiemu w oczy i zapłacić za drobne 

zakupy jego własnymi pieniędzmi pochodzącymi z zakupu sreber. Składając wizytę w sklepie, Izabela daje 

mu do zrozumienia, że przejrzała jego zamiary i że podejmuje niebezpieczną grę, którą ona, pozornie 

słabsza istota, zamierza wygrać. Spotkanie to pozwoliło Izabeli się przekonać, czy Wokulski faktycznie jest 

w niej zakochany. Arystokratka pragnie jednak wskazać bohaterowi jego właściwe miejsce, wykazać własną 

wyższość, podobnie jak udowodniła swoją przewagę nad bestią zamkniętą w klatce. Uczucia towarzyszące 

bohaterce w ogrodzie zoologicznym przypominają jej późniejszy stosunek do Wokulskiego: obrzydzenie i 

strach pomieszany z podziwem dla jego siły. 

Izabela to pozornie bezbronna kobieta skazana na dominację brutalnego mężczyzny – w rzeczywistości 

jest odwrotnie, to kobieta „drażni lwa” i do niej należy ostatnie słowo. Manifestuje własną indywidualność i 

niezależność. 

Scena z tygrysem pogłębia profil psychologiczny Izabeli: udowadnia, że dziewczyna daje się czasem 

ponieść emocjom, potrafi działać pod wpływem impulsu, wbrew rozsądkowi i konwenansom, mimo 

zewnętrznej formy dobrze ułożonej panny z dobrego domu ma silny instynkt, który czasem dopuszcza do 

głosu. Ulega pragnieniom, które sprawiają, że bywa odważna, szalona, nieobliczalna. 

4. Podsumowanie 

Scena w ogrodzie zoologicznym charakteryzuje relacje Izabeli z Wokulskim. Bohaterka postrzega go 

jako „drapieżnika”, który może jej wyrządzić 

krzywdę, nie waha się jednak podjąć z nim 

swoistej gry. Nie wystarczają jej opinie innych 

ludzi o Wokulskim, musi sama ocenić zagrożenie 

i przekonać się, kim jest ów tajemniczy kupiec. 

Panna Łęcka, panienka z dobrego domu, jest 

zdolna do najbardziej irracjonalnych czynów, gdy 

pragnie zwycięstwa nad groźnym osobnikiem. 

Scena z tygrysem w istotny sposób wzbogaca 

charakterystykę bohaterki. 

 

 



Jakie relacje między Łęcką a Wokulskim obrazuje 

legenda opowiedziana w ruinach zamku przez 

Węgiełka? 

 

 

 

  

Praca domowa (dla chętnych) 

termin: 27 maja 


