
klasa II TG TS 

19 maja – wtorek 

Ten temat nie wymaga wysłania pracy domowej.  

Wymień pod tematem postacie kobiece (ramka), a z poniższego tekstu wybierz 3 bohaterki i krótko je opisz. 

 

W wieku XIX, zwłaszcza w jego drugiej połowie, pisarze polscy z 
większą uwagą zaczęli traktować bohaterki kobiece, bardziej 
wnikliwie badać ich dusze i problemy. 

Bolesław Prus w Lalce ukazał tak wiele interesujących 

portretów kobiecych. Świat kobiet w powieści jest bogaty i 

zróżnicowany. Ukazane są zarówno dziewczęta z nizin 

społecznych, o których panna Izabela zdaje się sądzić, iż żyją 

głównie po to, aby ją obsługiwać, jak i przedstawicielki sfer 

najbogatszych. Przynależność do określonej warstwy społecznej 

w dużej mierze określa te kobiety, zarówno ich poglądy, jak i styl 

życia, równocześnie bardzo je różnicując. Każda z bohaterek 

kobiecych Lalki jest zatem odmienna, zindywidualizowana. 

 

1. Kobiety w „Lalce” (wybrane przykłady) 

 

Maria /Marianna (magdalenka) 
 

[…] zawiadomiono go [Wokulskiego], 
że taka to a taka Maria, niegdyś 

dziewczyna złego prowadzenia, obecnie nauczyła się szyć bielizny [sic!], 
krawiectwa, odznacza się pobożnością, posłuszeństwem, łagodnością i dobrymi 
obyczajami. 

Maria, nazywana też Marianną, była dziewiętnastoletnią prostytutką. 

Zanim zajęła się prostytucją, pracowała w szwalni, ale głodowe zarobki 

nie starczały na utrzymanie się i opłacenie mieszkania. W domu 

publicznym znów wpadła w długi, miała spór z „gospodynią”. Próbowała 

uciec, szukała bogatego opiekuna – bez skutku. 

Przełomowym momentem w życiu Marii była kwesta wielkanocna w kościele, tam 

zobaczył ją Wokulski. Dziewczyna wyróżniała się wyglądem i zachowaniem. Nie śmiała dotknąć krzyża, 

Temat: Galeria postaci kobiecych w „Lalce” 

Postacie kobiece 

Florentyna 

Katarzyna Hopfer 

Ewelina Janocka 

Felicja Janocka (Fela) 

hrabina Karolowa 

baronowa Krzeszowska  

Izabela Łęcka  

Maria (Marianna)  

Helena Stawska i 

pani Meliton 

Jadwiga Misiewicz  

Małgorzata Mincel 

Kazimiera Wąsowska  

prezesowa Zasławska  

 Magdalenkami potocznie 

nazywano dziewczęta, 

które po różnych 

życiowych perypetiach 

trafiały do tzw. zakładu 

poprawy prowadzonego 

przez Siostry Świętej Marii 

Magdaleny od Pokuty.  
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https://j%C4%99zyk-polski.pl/lektury-opracowania/lalka-prus/1919-prezesowa-zaslawska-charakterystyka


płacząc padła na kolana i ucałowała nogi Chrystusa. Jej zachowanie wzruszyło Wokulskiego, 

który postanowił odmienić jej los. Skierował ją do zakładu poprawy prowadzonego przez siostry. 

Dziewczyna z czasem 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. Maria wróciła do pracy szwaczki (już wykwalifikowanej), a potem wyszła za mąż 

za Węgiełka, którego ujęła troskliwą opieką w czasie choroby, łagodnością i pracowitością. 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. 

Helena Stawska 

Co to za kobieta!… Co za rysy… co za gra fizjognomii… 

W życiu nie widziałem nic podobnego!… A rączka, 

a figurka, a wzrost, a ruchy, a oczy, oczy!…  

Mniej więcej trzydziestoletnia – wysoka szatynka 

o klasycznych rysach, z szarymi oczami i zmysłowymi 

ustami, o wrażliwym sercu i uczciwości Penelopy, często 

określana jest mianem anioła. Spokojna, cierpliwa, 

nieśmiała, dobra i lojalna jest uosobieniem wszystkich 

zalet typowej żony i matki. Jednak nie taką rolę 

wyznaczył jej Prus: nie panna, nie mężatka, nie wdowa, 

nie rozwódka, słowem – nie wiadomo co i nie wiadomo 

za co… 

Pani Stawska reprezentuje w powieści kobiety skazane 

przez los na samotne borykanie się z trudami 

codziennego życia. Jej rodzina utraciła majątek wskutek represji postyczniowych, po przeprowadzce 

do miasta dołączyła do tzw. „wysadzonych z siodła”; jej mąż, oskarżony o zabójstwo, uciekł za granicę 

przed wyrokiem sądu i ślad po nim zaginął. Lekcjami zarabiała na utrzymanie kilkuletniej córeczki 

i starzejącej się, gderającej matki. Zarządca kamienicy mówi Rzeckiemu: Najuczciwsza kobieta. Młode to, 

piękne i pracujące na cały dom… Bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne… 

Pani Stawska pracuje, zarabia, utrzymuje dom, trudno by jednak odnaleźć w tej postaci cechy charakteru 

kobiet wyzwolonych, Do podjęcia pracy zawodowej zmuszają ją konieczności życiowe, a nie przekonania 

społeczne czy polityczne. Jest w powieści jedną z niewielu pozytywnych postaci, ale brak jej energii i silnej 



woli, wybiera rozwiązania kompromisowe: choć kocha się w Wokulskim, decyduje się na małżeństwo 

z rozsądku – z Mraczewskim. 

Baronowa Krzeszowska 

Spotkanie z baronową Krzeszowską w sklepie Wokulskiego odsłania jej główne cechy: przebiegłość, obłudę 

i skąpstwo.. Z pozoru dystyngowana dama, której wygląd zewnętrzny opisywany jest przy użyciu kilku 

barw: w czarnych szatach, twarz biała i razem żółta, ogarnięta jest obsesją pieniądza i ma histeryczne 

usposobienie, dające się innym we znaki.  

Ta bogata mieszczanka, która za sprawą 

małżeństwa z baronem Krzeszowskim 

zyskuje tytuł i nazwisko, nie jest mile 

widziana w salonach arystokracji. 

Postępowanie baronowej, wykraczające 

poza przyjęte konwencje (np. podglądanie 

przez lornetkę sąsiadów z okien własnego 

mieszkania czy mieszkania Maruszewicza!), 

staje się przedmiotem kpin. Baronowa, 

nazywana babą, jędzą, flądrą, diablicą, 

nie spełniła się w najważniejszych, według 

ówczesnych norm obyczajowych, rolach żony i matki. Swym zachowaniem, które nie tylko śmieszy, 

ale również drażni (np. proces z panią Stawską o kradzież lalki, pisanie anonimów, nieustanne spory 

z lokatorami kamienicy), za wszelką cenę stara się wypełnić pustkę po rozpadzie rodziny. Krzeszowska, 

uważana przede wszystkim za intrygantkę, jest też nieszczęśliwą matką, cierpiącą z powodu utraty córki. 

To biedna kobieta (w opinii Heleny Stawskiej, która potrafi jednak wykorzystać swą sytuację samotnej, 

opuszczonej osoby (co czyni w sposób wręcz teatralny w dobrze wykreowanych scenach rozpaczy – 

lamentacji, zanoszenia się od płaczu, omdleń, szlochania rozdzierającym głosem czy spazmów), aby zwrócić 

na siebie uwagę innych. Wydawałoby się, że kobieta samotna, nawet tak majętna jak baronowa, 

która ludzką przychylność stara się zyskać dzięki pieniądzom, skazana jest na przegraną. Ona jednak 

przegraną pozostaje tylko na krótko. Po pogodzeniu się z mężem, który na powrót staje się jej formalnym 

opiekunem, odzyskuje dobre imię i utraconą pozycję społeczną, co Ignacy Rzecki pod koniec powieści 

ze zdziwieniem komentuje w swym pamiętniku: Pokazano mi dzisiaj kurierek, w którym pani baronowa 

Krzeszowska nazywa się jedną z najzacniejszych i najlitościwszych naszych niewiast za to, że dała dwieście 

rubli na jakiś przytułek. Widocznie zapomniano o jej procesie z panią Stawską i awanturach z lokatorami. 

 



Kazia Wąsowska 
Brylant, nie kobieta, a jaka oryginalna!… 

Ani myśli iść drugi raz za mąż, choć lubi pasjami, ażeby ją otaczano. 

Na tle innych kobiet przedstawionych w Lalce, Kazimiera Wąsowska 

wyróżnia się temperamentem, skandalizującą swobodą słów 

i zachowań, emanującym z niej erotyzmem. Tę pewność siebie 

zawdzięcza przede wszystkim dwóm czynnikom. Fortunie, 

odziedziczonej po zmarłym mężu, i towarzyskiej pozycji, jaką zapewnia 

wdowieństwo: łatwość nawiązywania flirtów, omijania konwenansów, 

lekceważenia plotkarskich opinii. I prowokujące, niestosowne dla osoby 

z jej sfery, zachowania, jak kuszenie Wokulskiego czy takie oto 

pozbawione skrupułów igranie z adorującymi ją mężczyznami: Zapełniam sobie pustkę życia. Z dziesięciu 

tych, którzy mi się oświadczają, wybieram jednego, który wydaje mi się najciekawszy, bawię się nim, marzę 

o nim, a potem… robię przegląd następnej dziesiątki i wybieram nowego. 

Tę właśnie piękną i elegancką damę wyposażył Prus w inteligencję, spryt i błyskotliwość. Wykreował 

kobietę - wampa, wyzwalającej w mężczyźnie zwierzęce instynkty. Wokulski mówił do siebie: Spomiędzy 

tych ładnych ona jest najładniejsza, a co lepiej – najponętniejsza… Co to za figura, jaki wspaniały kontur 

nogi, a płeć, a oczy mające w sobie coś z brylantów i aksamitu!… Byłby przysiągł, że czuje zapach jej ciała, 

że słyszy spazmatyczny śmiech, i w głowie zaszumiało mu na samą myśl zbliżenia się do niej. – Co to musi 

być za wściekła kobieta!…- szepnął. – Kąsałbym ją… 

Prezesowa Zasławska 

Prezesowa Zasławska była dystyngowaną 

staruszką, którą Stanisław Wokulski poznał przy 

okazji balu u hrabiny Karolowej.  

Miała pokaźny majątek, na który czyhał Starski i 

jej dalsza rodzina, gdy tymczasem ona, na ich 

nieszczęście była zdania, że lepiej wesprzeć nim 

podrzutków. Wokulski dowiedział się od 

ubranej w czarną suknię i kosztowne koronki 

Zasławskiej, że w przeszłości łączyło ją głębokie, 

silne uczucie z…jego stryjem! Przy okazji 

wspomnień bohater poznał dzieje losów kobiety. Gdy miała kilkanaście lat, zakochała się w poruczniku 

(później kapitanie w siódmym pułku liniowym w pierwszej brygadzie, drugiej dywizji) Stanisławie 



Wokulskim. Chwile wspólnego przesiadywania na znajomym kamieniu i patrzenia na rzekę, na obłoki 

których bieg niepowrotny uczył ich, że tak ucieka szczęście przerwali rodzice kobiety. Ona pochodziła z 

bogatej rodziny, była bliską krewną dwóch jenerałów, on był ubożuchnym oficerem: 

No i rozdzielono nas... (…) Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Tyle 

lat upłynęło, prawie pół wieku; wszystko przeszło: majątek, tytuły, młodość, szczęście... Sam tylko żal nie 

przeszedł i pozostał, mówię ci, taki świeży, jakby to było wczoraj. Ach, gdyby nie wiara, że jest inny świat,  

w którym podobno wynagrodzą tutejsze krzywdy, kto wie, czy nie przeklęłoby się i życia, i jego 

konwenansów...  

Staruszka dowiedziała się od bohatera, że jej młodzieńczy ukochany zmarł pięć lat wcześniej, że w ostatnich 

latach życia, od powrotu z emigracji mieszkał w Zasławiu – miejscu narodzin ich miłości. Na koniec 

rozmowy poprosiła, by Wokulski wystawił stryjowi nagrobek z kamienia, na którym spędzili tyle pięknych 

wspólnych chwil: Myślę, że mu przyjemniej będzie spoczywać pod kamieniem, który słyszał nasze rozmowy i 

patrzył na łzy. (…)  Nagrobek miały zdobić słowa z wiersza Adama Mickiewicza Do M.  

Zasławska jest jeszcze ważna z innego powodu. Jest bowiem przykładem rozważnego gospodarowania, o 

czym przekonał się Wokulski, gdy po powrocie z Paryża skorzystał z jej zaproszenia i pojechał do Zasławka – 

majątku złożonego z solidnych stodół, porządnych obór i czworaków, z ochronek dla chłopskich dzieci oraz 

dobrze oporządzonego inwentarza, nadzorowanego przez szczęśliwych parobków. 

 

2. Kwestia kobieca w „Lalce” 

Prus podjął w Lalce próbę ukazania 

kobiet samotnych, usiłujących żyć bez 

wsparcia mężczyzn. Trzeba jednak dostrzec i 

to, że każda z nich mężczyzny pragnie i 

potrzebuje.  

Prus nie był entuzjastą emancypacji. 

Wyraźnie twierdził, że kobieta tylko w roli 

żony i matki może się zrealizować. Od kobiet 

oczekuje się cnoty, dzielności, spełniania 

idealistycznych oczekiwań mężczyzn. Potrzeby kobiet nie są w świecie Lalki uwzględnione – powieść 

prezentuje męskie spojrzenie na kwestię kobiecą.  

Emancypacja polega na umożliwieniu bardziej aktywnego udziału w życiu kobietom. Zapewnienie 

im pracy, czy edukacji to jedno z głównych haseł pozytywizmu.  

W „Lalce” jako przykładem takiej kobiety może być Helena Stawska, która pracuje ponad siły, udziela 

korepetycji i szyje. Kobieta, chce zapewnić sobie godne warunki życia. Drugim przykładem jest prezesowa 

Zasławska, która zarządzała dworkiem w Zasławku i jest pełna zapału do bycia kobietą pracującą. 

Rozmowa Juliana Ochockiego z Kazią Wąsowską: 
– Ach, te kobiety z ich obrzydliwą kokieterią… 
– Wasza jest mniej obrzydliwa? – spytała pani 
Wąsowska. 
– Nam wolno. 
– Wam wolno… pyszny sobie!… – oburzyła się. – 
I to mówi człowiek postępowy, w wieku emancypacji!.:. 
– Niech licho weźmie emancypację! – odparł Ochocki. – 
Piękna emancypacja. Wy chciałybyście mieć wszystkie 
przywileje: męskie i kobiece, a żadnych obowiązków… 
Drzwi im otwieraj, ustępuj im miejsca, za które 
zapłaciłeś, kochaj się w nich, a one…” 
 

 


