
klasa II TG TS 

29 kwietnia - środa 

Temat: „Ostatni to romantyk!” – Ignacy Rzecki 

Na podstawie zamieszczonych informacji uzupełnij krótko 
podany na końcu wykres (przerysuj go do zeszytu). 

Ignacy Rzecki jest ważnym bohaterem powieści 

Bolesława Prusa „Lalka” oraz narratorem dziewięciu rozdziałów, zatytułowanych „Pamiętnik starego 

subiekta”. 

1. Funkcja pamiętnika 

o Jakie cele realizuje Rzecki, prowadząc pamiętnik, czym jest dla niego pisanie? 

(Dobrowolnie odcięty od natury i ludzi, utopiony w wartkim, ale ciasnym wirze sklepowych interesów, czuł 
coraz mocniej potrzebę wymiany myśli. A ponieważ jednym nie ufał, inni go nie chcieli słuchać, 
a  Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam z  sobą i  – w  największym sekrecie pisywał pamiętnik) 

o Jaką funkcję pełni jego głos w powieści?  
 

Jakie funkcje pełni pamiętnik: Odpowiedź  
 

 
 
 
 
w życiu bohater? 

• przełamuje samotność – pamiętnik zastępuje bohaterowi 
przyjaciela, którego nie ma 
w pobliżu; Rzecki rozmawia sam ze sobą, zwierza się, zagłusza ciszę 
panującą wokół; pisanie spełnia funkcje terapeutyczne 
• umożliwia przywołanie wydarzeń z przeszłości, odświeżenie 
pamięci, ożywienie nieistniejących już postaci, które towarzyszyły 
Rzeckiemu w czasach jego dzieciństwa i młodości; umożliwia podróż 
sentymentalną w przeszłość 
• dla bohatera jest sposobem ćwiczenia myśli, rozrywką 
intelektualną, podczas której może analizować otaczającą go 
rzeczywistość, formułować swój światopogląd 
• wypełnia wolny czas 

 
 
 
 
 
w powieści? 

• przynosi wiedzę o życiu, charakterze, światopoglądzie autora 
pamiętnika 
• daje możliwość spojrzenia na Wokulskiego z innego punktu 
widzenia niż relacja narratora obiektywnego, charakterystycznego dla 
powieści realistycznej (polifoniczność utworu) 
• podsuwa czytelnikowi dodatkową interpretację zdarzeń 
• przedstawia wydarzenia z przeszłości, przede wszystkim dzięki 
pamiętnikowi czytelnik poznaje okres w biografii Wokulskiego sprzed 
powieściowego „tu i teraz” 
• jest źródłem informacji o sytuacji politycznej i społecznej drugiej 
połowy XIX w. 
• wzbogaca perspektywę historyczną powieści 



2. Ogólna prezentacja Ignacego Rzeckiego 

Ignacy Rzecki jest w Lalce postacią pierwszoplanową, przede wszystkim jako narrator, ponieważ 

Pamiętnik starego subiekta stanowi prawie jedną trzecią powieści – zajmuje dziewięć rozdziałów 

z dwudziestu ośmiu, stanowiących całość. Jest też drugim, po Stanisławie Wokulskim, bohaterem głównym. 

  Wśród licznych postaci Lalki zasłużył na miano ostatniego romantyka, wyraźnie spóźnionego 

w epoce, w której przyszło mu żyć. Autor umieszcza jego dzieciństwo i młodość w epoce między 

powstaniem listopadowym i styczniowym, a ostatnie 15 lat życia starego subiekta przypada w epoce już 

zupełnie odmiennej. 

Akcja Lalki rozgrywa się w ciągu niespełna dwóch lat, od marca 1878 do października 1879. W tym 

czasie Ignacy Rzecki jest zdziwaczałym starym kawalerem, jego poglądy, jak również strój i styl życia, 

nie przystają do nowych czasów. Wykazuje naiwność zarówno w ocenie ludzi, jak i wydarzeń. Odnotowuje 

w Pamiętniku aktualne wiadomości zaczerpnięte z gazet, ale uparcie szuka w nich potwierdzenia, 

że wkrótce pojawi się na arenie międzynarodowej nowy Napoleon i zaprowadzi w Europie porządek 

i sprawiedliwość. Jednocześnie ten dziwak i samotnik przez szereg lat prowadzi z powodzeniem duże 

przedsiębiorstwo, jakim jest sklep na Krakowskim Przedmieściu. 

Z firmą „Jan Mincel” a następnie „Jan Mincel i Stanisław Wokulski” związany jest blisko 40 lat, 

najpierw na Podwalu jako młody uczeń (1840-1846) następnie subiekt (1846-1848), by po czteroletniej 

przerwie (1848-1853) wrócić na stanowisko subiekta już w nowym sklepie na Krakowskim Przedmieściu. 

Wyrazem jego związku z firmą było również to, że cały czas mieszkał przy sklepie, najpierw kątem u rodziny 

pryncypała, następnie w jednopokojowym mieszkaniu, oddzielonym od sklepu tylko sienią. 

Po przeniesieniu sklepu do nowego lokalu Rzecki ponownie zajmuje mieszkanie obok. Pod koniec życia ma 

wystarczające dochody, żeby mieszkać wygodniej, ale najwyraźniej nie dba o to, korzystając 

tylko z doraźnej posługi pracownika sklepu, który przynosi mu obiady z restauracji. 

Autor właśnie oczami Rzeckiego, poprzez Pamiętnik… pokazuje jak rozwija się sklep od małej firmy 

rodzinnej do wielkiego magazynu. Rzecki przyjmuje zmiany krytycznie, właściwie tęskni do modelu sklepu 

z lat swojej młodości, widzi trudności w kierowaniu pracą coraz liczniejszego personelu, kłopoty związane 

z rosnącą liczbą dostawców i klientów. Formalnie Rzecki był w dalszym ciągu subiektem, ale ponieważ 

właściciel sklepu Jan Mincel młodszy przez kilka lat chorował (zmarł w 1871 r.), pan Ignacy faktycznie 

kierował całym przedsiębiorstwem. Kiedy firmę odziedziczył Stanisław Wokulski, Rzecki został już formalnie 

jego plenipotentem. Wycofał się dopiero, kiedy sklep kupił Henryk Szlangbaum. W koncepcji Prusa, Rzecki 

był nosicielem cnót kupieckich: rzetelności, obowiązkowości, ambicji zawodowych. 



Nie jest to jednak postać jednowymiarowa. Autor pokazuje Ignacego Rzeckiego jako patriotę, 

który nie tylko wiązał nadzieje na radykalną zmianę sytuacji ogólnej z Napoleonidami, ale zdecydował się 

na udział w walce „za naszą i waszą wolność” w powstaniu węgierskim 1849, gdzie uzyskał patent oficerski 

i był dwukrotnie ranny. Po powrocie do Królestwa Polskiego spotkało go dwuletnie uwięzienie w twierdzy 

(1851-1853). Brał również udział w spiskach patriotycznych przed powstaniem styczniowym, jednak nic 

nie wskazuje na jego udział w samym powstaniu. Wiele jest za to wspomnień o węgierskich przewagach 

wojennych. Dla siebie stary subiekt chciał tylko pięknej śmierci w ewentualnej następnej Wiośnie Ludów. 

Szczególną rolę odgrywa w powieści jego związek ze Stanisławem Wokulskim. Był to jego jedyny przyjaciel, 

pan Ignacy był bez reszty oddany jego firmie, troszczył się o jego sprawy i święcie wierzył, że „Stach” 

prowadzi tajemniczą polityczno-patriotyczną działalność. 

Ignacy Rzecki osiągnął sukces życiowy. Pochodził z bardzo skromnego środowiska, jego ojciec był 

woźnym, a ciotka praczką. Wykształcenie miał bardzo niskie, ojciec nauczył go czytać i pisać, potem 

w sklepie Mincla dzięki praktyce nauczył się zawodu kupca. Mimo to stale czytał gazety, śledził wydarzenia 

polityczne, czytał również Historię konsulatu i cesarstwa. Prowadził monotonne życie, całe dnie przebywał 

w sklepie, a gdy znalazł się na bankiecie czy w teatrze, wyraźnie czuł się nieswojo. Mimo ustabilizowanej 

sytuacji życiowej nigdy się nie ożenił. Potrzebę rozrywki zaspokajał grając na gitarze dla starego psa Ira 

czy próbując śpiewać. Nie miał krewnych, a jego życie towarzyskie ograniczało się do spotkań ze znajomymi 

przy piwie. 

3. Poglądy polityczne starego bonapartysty 

Stary subiekt był zwolennikiem bonapartyzmu. Tak wbił sobie do głowy myśl o wyzwoleniu, które 
przyniesie kampania wskrzeszona przez potomka cesarza, że nawet prywatne poczynania Wokulskiego 
pojmował jako działania spiskowe. Zagorzały bonapartysta, uczestnik walk na Węgrzech, nie przyjmował do 
wiadomości, że są to nierealne rojenia. W osobie i dziedzictwie Napoleona widział możliwość wyzwolenia 
ukochanej ojczyzny. Ostatni romantyk. 

Gdzież więc jest sprawiedliwość nagradzająca dobrych?... Zaraz ją zobaczysz, o człowieku małej wiary! 
Ażeby zaś lepiej przekonać cię, że na tym świecie jest porządek, zapisuję tu następujące proroctwa: [...] mały Lulu 
jeszcze w tym roku zostanie cesarzem Francuzów pod imieniem Napoleona IV, zbije Niemców na bryndzę i zrobi 
sprawiedliwość na całym świecie, co mi jeszcze przepowiadał śp. mój ojciec. 

*** 
– To nic, wojny nie będzie. Zresztą – westchnął pan Ignacy – co nas obchodzi wojna, w której nie przyjmie udziału 
Bonaparte. 
– Bonapartowie skończyli już karierę. 
– Doprawdy?... – uśmiechnął się ironicznie pan Ignacy. – A na czyjąż korzyść MacMahon z Ducrotem 
układali w styczniu zamach stanu?... Wierz mi, panie Klejn, bonapartyzm to potęga!... 
 

4. Przyjaźń z Wokulskim 
 

Nie miał wielu przyjaciół, rzadko wychodził z domu. Jednak całkowicie był oddany Stachowi Wokulskiemu, 
którego traktował jak syna i dla którego był gotów na największe wyrzeczenia. Ignacy zawsze bronił 



młodszego kolegi przed potwarzami, rzucanymi w niego przez klientów sklepu - przypodobywanie się 
arystokracji i „dziwaczenie”. W obronie honoru przyjaciela był zdolny do wszystkiego, choć czasami sam nie 
rozumiał wyborów i decyzji Stanisława. Kupiec pozostawał jedynym przyjacielem Ignacego po samobójczej 
śmierci Augusta Katza. 
 
Słychać szmer w sieniach. Jakaś ręka poszukuje klamki, nareszcie otwierają się drzwi i na progu staje ktoś 
odziany w wielkie futro upstrzone śniegiem i kroplami deszczu. 

– Kto to? – pyta się pan Ignacy i na twarz występują mu silne rumieńce. 
– Jużeś o mnie zapomniał, stary?... – cicho i powoli odpowiada gość. 
Pan Ignacy miesza się coraz bardziej. [...] zbliża się do gościa wzruszony i zgarbiony więcej niż 
kiedykolwiek. 
– Zdaje mi się... – mówi, zacierając ręce – zdaje mi się, że mam przyjemność... 
Potem gościa prowadzi do okna, mrugając powiekami. 
– Staś... jak mi Bóg miły!... 

Klepie go po wypukłej piersi, ściska za prawą i za lewą rękę, a nareszcie oparłszy na jego ostrzyżonej 
głowie swoją dłoń, wykonywa nią taki ruch, jak by mu chciał maść wetrzeć w okolicę ciemienia. 
– Cha! cha! cha! – śmieje się pan Ignacy. – Staś, we własnej osobie... Staś z wojny!... Cóż to, dopiero 
teraz przypomniałeś sobie, że masz sklep i przyjaciół? – dodaje, mocno uderzając go w łopatkę. [...]  
Gość także się śmiał. Objął Ignacego za szyję i po kilka razy gorąco ucałował go w oba policzki, które 
stary subiekt kolejno nadstawiał mu, nie oddając jednak pocałunków. [...] 

– Mój kochany stary! – mówił, biorąc Ignacego za rękę – mój poczciwy stary przyjacielu! Ty nawet nie 
domyślasz się, jakim ja szczęśliwy, że cię widzę, i jeszcze w tym pokoju. Pamiętasz, ilem ja tu spędził wieczo-
rów i nocy... jak mnie karmiłeś... jak oddawałeś mi co lepsze odzienie... Pamiętasz?... 
 

5. Stosunek do kobiet 
W czasie akcji właściwej powieści Rzecki pozostaje kawalerem. Wprawdzie w młodości kochał się w 

pewnej kobiecie, lecz ta go zdradzała. Towarzyszką jego samotnego życia jest Ira - jednooki pudel. Bohater 

mieszkał w skromnym pokoiku przy sklepie Wokulskiego, którego był zarządcą i w którym pracował jako 

subiekt. 

 
Swoją drogą, niechaj nas Bóg zachowa od damskiej klienteli. Ja może dlatego nie mam odwagi do  
małżeństwa, że ciągle widuję damy w sklepie. Stwórca świata, formując cud natury, zwany kobietą, 
z pewnością nie zastanowił się, jakiej klęski narobi kupcom. 

*** 
Szatynka, szare oczy, rysy cudownie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki – sam smak!...  
Tak ciągle stała mi przed oczyma pani Stawska i Wokulski... Mój Boże! jaka by to była piękna para [...]. 
(Gdy-bym był Wokulskim, już bym z nią wracał od ślubu. 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!...). 

*** 

– Umrę, mówię ci, doktorze, umrę albo... ożenię Stacha z panią Stawską. To kobieta, która ma i rozum, 
i serce, i za miłość zapłaci miłością, a jemu takiej trzeba. [...] Pożegnałem doktora pełen otuchy. Kocham, bo 
kocham panią Helenę, ale dla niego... wyrzeknę się jej. 
 



1. Dlaczego mówiono o nim „stary 
romantyk”? 

2. Jakie wyznawał poglądy polityczne? 
3. Jaki był przebieg jego życia 

zawodowego? 
4. jakimi czynami udowodnił swój 

patriotyzm? 
5. Z kim się przyjaźnił? 
6. Jaki był jego stosunek do kobiet? 

Ignacy Rzecki 

 

 


