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Temat: Świat przedstawiony w powieści B. Prusa  

„Lalka” 

Zaczynamy omawianie „Lalki” B. Prusa. Proszę 

przypomnieć sobie jej  treść  (a kto jeszcze jej nie przeczytał, niech się zabiera za lekturę). W połowie maja 

napiszecie test z jej treści.  

Z dzisiejszego tematu zredagujcie krótką notatkę według podanych punktów. 

 

1. Geneza dzieła 

„Lalka” ukazywała się w latach 1887-1889 w warszawskim 

„Kurierze Codziennym” w zaborze rosyjskim w czasach 

popowstaniowych, a więc w okresie wzmożonej cenzury (stąd np.  

o powstaniu styczniowym jeden z bohaterów mówi: „piwo, które do 

dziś dnia pijemy”). Taki sposób pisania „Lalki” – w odcinkach – nie 

pozostał bez wpływu na treść, a Prus na bieżąco nawiązywał do 

aktualnych wydarzeń (które można odnaleźć też w wielotomowych 

„Kronikach”) i bieżących kwestii społecznych. 

2. Tytuł 

Powszechnie uważa się, że tytułową lalką jest główna bohaterka utworu, Izabela Łęcka, kobieta  

o nietuzinkowej ponoć urodzie, zimna i nieczuła. Tego rodzaju interpretacja nie jest jednakże zgodna  

z intencjami samego pisarza, który tłumaczył, że tytuł odnosi się do jednego z epizodów powieści – procesu 

między baronową Krzeszowską a panią Stawską o lalkę rzekomo ukradzioną przez matkę małej Heluni. 

3. Budowa utworu 

o Powieść została podzielona na 2 tomy. Utwór posiada dwóch narratorów:  

- odautorskiego wszechwiedzącego  

- narratora pamiętników starego subiekta, a jest nim 

Rzecki (czasem narrator Rzecki nie wie lub jeszcze nie 

zna prawdy, lecz się jej domyśla na swój sposób). 



 

Dzięki dwugłosowi narracyjnemu wydarzenia ukazywane są z różnych punktów widzenia. Prus w ten 

sposób dąży do pełnej obiektywizacji zdarzeń. 

o W powieści skonstruowane zostały dwa plany czasowe: 

- plan pierwszy (teraźniejszość) zaczyna się w momencie powrotu Wokulskiego do Warszawy 

z wojny rosyjsko-tureckiej. 

  - plan drugi (przeszłość) zawarty jest w „Pamiętniku starego subiekta” i zawiera między 

innymi rodowód obydwu postaci: informacje na temat udziału Rzeckiego w węgierskiej Wiośnie Ludów, a 

Wokulskiego w powstaniu styczniowym, oraz późniejsze dzieje bohaterów. 

4. Czas i miejsce akcji 

o Akcja dzieła rozgrywa się w latach 1878-1879 i trwa niecałe 2 lata, ale dzięki „Pamiętnikowi starego 

subiekta” sięga ona roku 1837. 

o  Głównym miejscem akcji jest Warszawa, którą określa się często jako kolejnego i bardzo ważnego 

bohatera powieści. W tekście pojawia się wiele nazw ulic i miejsc, między innymi: Krakowskie 

Przedmieście, Nowy Świat, Karowa, Tamka, Powiśle… Powieść jest tak realistyczna, że mieszkańcy 

Warszawy na jednej z kamienic umieścili tablicę pamiątkową, która głosiła, gdzie mieszkał Ignacy Rzecki. 

 
o Niektóre epizody przenoszą akcję do Paryża, Zasławka i Skierniewic, a Rzecki w swoim pamiętniku 

powraca do wydarzeń na Węgrzech. 

 

 



5. Bohaterowie 

Pierwszoplanowi:  Stanisław Wokulski – (46l.) szlachcic, kupiec, zakochany w Łęckiej; 

Ignacy Rzecki – (ponad 60l.) mieszczanin, subiekt;  

Julian Ochocki – (ok. 30l.) arystokrata, naukowiec;  

Tomasz Łęcki- (ponad 60l.) arystokrata, hrabia, ojciec Izabeli;  

Izabela Łęcka – (25l.) arystokratka, hrabina;  

Joanna – arystokratka, hrabina Karolowa, krewna Tomasza Łęckiego, ciotka Izabeli;  

Baronostwo Krzeszowscy – arystokraci, skłócone małżeństwo;  

Michał Szuman- lekarz, przyjaciel Wokulskiego i Rzeckiego;  

książę – arystokrata, największy autorytet dla szlachty. 

Drugoplanowi:  

Zasławska- (ponad 70l.) arystokratka, prezesowa, starsza pani, która kochała się za młodu w wuju 
Wokulskiego;  

Izabela Wąsowska- (30l.) arystokratka, wdowa, kuzynka Łęckiej;  

Helena Stawska – Młoda kobieta, matka Heluni. Rzecki chciał z nią ożenić Wokulskiego.  

Wirski – zarządca kamienicy Łęckich;  

http://lektury.kochamjp.pl/wokulski-cz-1/
http://lektury.kochamjp.pl/rzecki


Mraczewski, Klejn, Lisiecki, August Katz – subiekci;  

Dalski – arystokrata, baron, starzec zakochany w Ewelinie Janockiej i jej mąż 

Epizodyczni:  

Hopfer- niemiecki kupiec,  

Kasia Hopfer- jego córka zakochana w Wokulskim;  

Jan i Franc Minclowie- bracia, mieszczanie i kupcy niemieccy;  

Małgorzata Mincel – wdowa po Janie Minclu, zmarła żona Wokulskiego; 

Henryk Szlangbaum i jego ojciec- kupcy żydowscy;  

pani Meliton- swatka;  

Maruszewicz – oszust na usługach Krzeszowskiego;  

Węgrowicz, Deklewski, Szprot – koledzy Rzeckiego;   

Węgiełek, Wysocki, Marianna – pomógł im Wokulski;  

Patkiewicz, Maleski- studenci. 
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