
klasa II TG TS 

6 maja – środa 

Ten temat nie wymaga wysłania pracy domowej. 

Przeczytaj tekst i na jego podstawie zredaguj w zeszycie notatkę, która będzie odpowiedzią na 

pytanie zadane w temacie(wyjaśnij genezę romantycznego uczucia do Izabeli). 

 

 

 

 

 

„Dlaczego Wokulski kocha Izabelę?” 

Ciekawe w tym wątku jest połączenie cech romantyka i pozytywisty, dających o sobie najbardziej 

znać właśnie w relacjach z Łęcką, którą kochał jak romantyk (szalenie, beznadziejnie, idealizując obiekt 

swego uczucia), a zdobywał jak pozytywista (przez uzależnienie jej przyszłości od swego majątku). 

 

 

 

 

Temat: Dlaczego Wokulski kocha Izabelę? 

Zapowiadam test z treści „Lalki” na środę 13 maja, godz. 10.00. 

Dzień wcześniej podam Wam link do niego (będą  to pytania zamknięte 

typu „a, b, c”) oraz wyjaśnię zasady testu. 

 

 



1. Miłość od pierwszego wejrzenia 

 

„Wokulski przypatrywał się jej cały czas. 

Zrobiła na nim szczególne wrażenie. Zdawało mu się, że już kiedyś ją widział i że ją dobrze zna. 

Wpatrywał się lepiej w jej rozmarzone oczy i nie wiadomo skąd przypomniał sobie nieznany spokój 

syberyjskich pustyń, gdzie bywa niekiedy tak cicho, że prawie słychać szelest duchów, wracających 

ku zachodowi. Dopiero później przyszło mu na myśl, że on nigdy i nigdzie jej nie widział, ale – że jest 

tak coś – jakby na nią od dawna czekał. 

„Tyżeś to czy nie ty?…” – pytał się w duchu, nie mogąc od niej oczu oderwać. 

Odtąd mało pamiętał o sklepie i o swoich książkach, lecz ciągle szukał okazji do widzenia panny 

Izabeli w teatrze, na koncercie lub na odczycie. Uczuć swoich nie nazwałby miłością i w ogóle nie był 

pewny, czy dla oznaczenia ich istnieje w ludzkim języku odpowiedni wyraz. Czy tylko, że stała się 

ona jakimś mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i 

nadzieje, ogniskiem, bez którego życie nie miałoby stylu,  

a nawet sensu. Służba w sklepie kolonialnym, uniwersytet, Syberia, ożenienie się z wdową po 

Minclu, a  

w końcu mimowolne pójście do teatru, gdy wcale nie miał chęci – wszystko to były ścieżki i etapy, 

którymi los prowadził go do zobaczenia panny Izabeli. 

Od tej pory czas miał dla niego dwie fazy. Kiedy patrzył na pannę Izabelę, czuł się absolutnie 

spokojnym i jakby większym; nie widząc – myślał o niej i tęsknił. Niekiedy zdawało mu się, że w jego 

uczuciach jest jakaś omyłka i że panna Izabela nie jest żadnym środkiem jego duszy, ale zwykłą, a 

może nawet pospolitą panną na wydaniu.” 

(Bolesław Prus, Lalka) 
 

 

Fragment opisuje sytuację, gdy w teatrze Wokulski ujrzał pierwszy raz Izabelę Łęcką. 

o Scena nie ma ona nic wspólnego ze zwykłym zauroczeniem mężczyzny piękną kobietą. Wokulski, 

przyglądając się wybrance, doświadcza niemal stanów mistycznych. Ma wrażenie, że ona i on już się 

kiedyś spotkali, istnieje między nimi tajemna nić porozumienia, są sobie przeznaczeni. 

o Ta miłość przypomina metafizyczne uczucia literackich bohaterów romantycznych. Tak samo, jak  

w przypadku tych postaci, uczucie nadaje życiu Wokulskiego sens („Czuł, że stała się ona jakimś 

mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje, bez 

których życie nie miałoby … sensu”). 

 

 



2. Wokulski  romantyk 

o Stanisław, z chwilą ujrzenia Izabeli Łęckiej w teatrze, uczynił ją motorem wszystkich swoich wyborów i 

decyzji. 

To dla niej:  

 postanowił się wzbogacić i dlatego też wyjechał na wojnę bułgarskoturecką, 

 znosił wszystkie ucinki ze strony arystokracji (w łaski której próbował się wkraść) oraz kupiectwa 
(nie rozumieli jego nagłego zainteresowania wyścigami, spektaklami i częstych kontaktów z warszawską 
śmietanką towarzyską),  

 zaczął uczyć się języka angielskiego (by zrozumieć, o czym Izabela mówiła w jego obecności), 

 przesadnie dbał o strój i maniery, 

 stracił ciężko zarobione pieniądze, kupując zniszczoną kamienicę i ratując jej zadłużonego ojca od 
całkowitego bankructwa.  

To panna Izabela kierowała jego życiem. 

o Miłość Wokulskiego jest jak miłość romantyczna – jest uczuciem, które się przydarza z woli Boga lub 

przeznaczenia, najsilniejszym spośród wszystkich doświadczanych przez człowieka, ma wpływ na całe jego 

życie i prowadzi do katastrofy. Jest rodzajem doznania religijnego, duchowego, całkowicie oderwanego od 

rzeczywistości i cielesności. 

o Wokulski zakochuje się bez żadnej przyczyny – nie zna Izabeli, jego miłość jest nagła, niezwykle 

silna, jest rodzajem doznania mistycznego, a sam Wokulski mówi (w rozmowie z Szumanem), że kocha 

platonicznie: 

–Czy myślisz – spytał Wokulski – że można... kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? 

–Naturalnie. Jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalenia gatunku. 

–Instynkt – gatunek – instynkt utrwalenia czegoś i – utrwalenie gatunku!... – powtórzył Wokulski. – 

Trzy wyrazy, a cztery głupstwa. 

–Zrób szóste – odpowiedział doktór, nie odejmując oka od szkła – i ożeń się. 

–Szóste?... – rzekł Wokulski, podnosząc się na kanapie. – A gdzież piąte? 

–Piąte już zrobiłeś: zakochałeś się. 

t.1, rozdz. 8, s. 144–145  

o Jak romantyczny kochanek Wokulski doświadcza skrajnych nastrojów: gdy panna jest łaskawa, czuje 

się szczęśliwy, ale gdy jest obojętna lub okazuje przychylność innemu, czuje się strącony w przepaść. 



o Zdarzają się chwile, że Wokulski buntuje się przeciwko własnemu uczuciu. Wtedy zaczyna 

dostrzegać wady Izabeli (np. że jest pospolita). Szybko jednak powraca do swej namiętności i oddaje się jej 

ze zdwojoną siłą (też nie starcza mu sił, by wyzwolić się z sideł miłości). 

o Romantyczna uczuciowość Wokulskiego doprowadza go do załamania psychicznego i próby 

samobójczej. Nieraz snuł refleksje na temat śmierci. Pragnął jej, pragnął uwolnić się od cierpienia i 

niezrozumienia. Myślał o samobójstwie, a Izabela go do tego w końcu popchnęła. Nie bał się wówczas.  

W ostatniej chwili uratował go Wysocki, któremu Stanisław powiedział, żeby nigdy więcej nie ratował 

osoby, która chce odebrać sobie życie 

o Uświadomiwszy sobie prawdziwe, egoistyczne usposobienie ukochanej, Wokulski próbował 

wypędzić ją ze swego serca, jednak, wbrew jego dojrzałości życiowej, kobieta wciąż był dla niego jedyną. 

„Wokulskiemu znowu się zdawało, że z oczu spada mu zasłona, poza którą widać zupełnie inny świat 

i inną pannę Izabelę. Ale w tej samej chwili uczuł taki zamęt w głowie, taki ból w piersiach, szał w 

nerwach, że uciekł do przedpokoju, a stamtąd na ulicę, wprost obawiając się, że traci rozum. «Boże 

miłosierny! – szepnął – zdejmijże ze mnie to przekleństwo. . .»” 

„«Tak pogardzam i. . . jeszcze ją kocham!» – szepnął”. 

o  Na koniec powieści bohater poniósł klęskę (tak, jak Izabela), podobnie jak inni romantyczni 

kochankowie. Nie potrafił sobie uświadomić, że być może gdyby nie traktował Izabeli tak idealistycznie, a 

był bardziej stanowczy, to wówczas mogłoby coś ich połączyć. 

 

3. Źródła romantycznej miłości 

Miłość do panny Izabeli była nierealna i tragiczna, można powiedzieć romantyczna. Tak naprawdę 

Wokulski kochał tylko jej wyobrażenie, ponieważ ,,poznawał kobiety przez okulary Mickiewiczów, 

Krasińskich i Słowackich. 

Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie leżał niedawno kupiony Mickiewicz. „Ile ja to razy 

czytałem!... –westchnął, biorąc książkę do ręki. [...] „Zmarnowaliście życie moje... Zatruliście dwa 

pokolenia!... – szepnął. – Oto skutki waszych sentymentalnych poglądów na miłość...”. [...] „Bo któż 

to miłość przedstawiał mi jako świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami,  

a szukać niepochwytnego ideału?... Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią  

w pustyni, a ty co z niej zrobiłeś?... Żałobny ołtarz, przed którym śpiewają się egzekwie nad 

zdeptanym sercem ludzkim!”. [...] „Jeżeli poezja zatruła twoje życie, to któż zatruł ją samą? I dlaczego 

Mickiewicz, zamiast śmiać się i swawolić jak francuscy pieśniarze – umiał tylko tęsknić i rozpaczać? Bo 



on, tak jak i ja, kochał pannę wysokiego urodzenia [...]. Biedny męczenniku [...]. – Tyś oddał 

narodowi, coś miał najlepszego; lecz cóżeś winien, że przelewając w niego własną duszę, razem z nią 

przelałeś cierpienia, jakimi nasycali ciebie? To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom...”. 

t. 2, rozdz. 4, s. 164 (Wokulski obarcza winą mit miłości romantycznej). 

 

Doktor Szuman, stwierdził, że Wokulski „czy to w piwnicy Hopfera, czy to na stepie tak się karmił 

Aldonami, Grażynami, Marylami”, że wyrobiła się w nim psychiczna potrzeba posiadania ideału, który nigdy 

nie może się ziścić. 

 Wokulski poczuł się oszukany przez romantycznych poetów, którzy ukazywali wpoili mu, że 

najważniejszą wartością w życiu mężczyzny jest miłość. Czerpał z romantycznej poezji wzorce uczuć i 

wykształcił sobie idealistyczny stosunek do kobiet. Kocha kobietę czystą, nieskazitelną. Wierzy  

w pokrewieństwo dusz i przeznaczenie. Cały swój czas poświęca, by ją adorować. 

„«Ile ja to razy czytałem!. . .» – westchnął, biorąc książkę do ręki. [. . .] 

«Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany. . .» 

Uczuł łzę pod powieką, lecz pohamował się i – nie splamiła mu twarzy. 

«Zmarnowaliście życie moje. . . Zatruliście dwa pokolenia!. . . – szepnął. – Oto skutki waszych 

sentymentalnych poglądów na miłość. . .» 

Złożył książkę i cisnął ją w kąt pokoju, aż rozleciały się kartki. 

Książka odbiła się od ściany, spadła na umywalnię i ze smutnym szelestem stoczyła się na podłogę. 

«Dobrze ci tak! tam twoje miejsce. . . [. . .] 

 

4. Wokulski – człowiek swojej epoki 
 

Stach kocha Izabelę jak romantyk, ale próbuje ją zdobyć w inny sposób, niż czynili to bohaterowie dzieł 

poprzedniej epoki. 

Wie, że do panny z rodziny arystokratycznej może się zbliżyć tylko za pomocą pieniędzy. Dorabia się 

więc wielkiego majątku (choć mu na nim nie zależy) – to pozwala mu pomóc podupadłym materialnie 

Łęckim. Przyjaźniąc się z panem Tomaszem, staje się jakby dobrym duchem i finansową podporą. 

Wykupuje srebra Łęckich, zadłużoną kamienicę, pożycza panu Tomaszowi pieniądze, przeznacza ogromne 

sumy na pomoc dla ubogich. Zyskuje tym wdzięczność ojca panny, wśród głęboko myślących i czujących 

osób z jej otoczenia cieszy się uznaniem (prezesowa Zasławska mówi, że „wolałaby uczciwego kupca aniżeli 

dziesięciu austriackich arystokratów”). Lecz Izabela pozostaje chłodna i nieodgadniona. Chcemy wierzyć, że 

bohater, który walczył o nią jak pozytywista, będzie nim do końca i wyjedzie do Paryża, do Geista. Ale nie 

możemy wykluczyć, że popełni samobójstwo, bo znika nam z oczu w ruinach zamku w Zasławiu. 


