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HENRYK MARKIEWICZ 

BOLESŁAW PRUS I „L ALK A" 

Dwudziestoletni absolwent liceum lubelskiego, Aleksander Głowacki , 
miał już za sobą dramatyczny epizod .powstańczy 1863 roku i pobyt w 
więzieniu, gdy w roku 1866 przybył do Warszawy na studia matematycz
no-fizyczne w Szkole Głównej. Trwały one jednak zaledwie dwa lata: w 
roku 1868 Głowacki z ·przyczyn bliżej nieznanych uczelnię opuszcza. 
O czterech następnych latach jego życia wiemy bardzo niewiele: znajdo
wał się wówczas w ciężkich warunkach materialnych, próbował najroz
maitszych zajęć , m. in. pracował jako korepetytor i prelegent ludowy, ja
ko fotograf i ślusa'l'z w fabryce Lil.popa; wreszcie w r. 1872 
obrał zawód dziennikarza i literata. Rozpoczął od obrazków i wier
szyków humorystycznych, pisanych głównie w celach z31robkowych. „Pod
pisywałem się pseudonimem wprost ze wstydu, że takie głupstwa pi
szę" wyznawał później. Od tych utworów przeszedł stopniowo do nowel 
i szkiców powieściowych. Pierwszy ich zbiór, wydany w roku 1881, a za
wierający m . in. „Sierocą dolę", „Powracającą falę", „Antka" i „Michał
ka", witał Henryk Sienkiewicz takimi oto słowami: „W młodszej gene
racji pisarzy Bolesław Prus zajął jedno z wybitniejszych stano
wisk. Jest to talent zbyt mało może dotąd podnoszony przez krytykę, 
ale lubiony przez czytelników i wpływowy. Ci nawet, którzy 
znajdują go zbyt szorstkim, chętnie biorą w :rękę jego utwory; 
literaci, ludzie fachowi, umiejący ocenić robotę artYstyczną i lu
bować się nią , mimo usterków całości doznają prawdziwie przyjemnego 
uczucia, wczytując się w te prace pełne humoru, prawdy, \.vybornej cha
rakterystyki i samorodności talentu, który tworzy łatwo, naturalnie 
i nadzwyczaj szczerze. Na koniec, mimo iż w utworach Prusa akcja opar
ta jest ·częstbkroć na dość zawiłych procesach psychologicznych, czyta.ją go 
jednak z zajęciem i ludzie prości. Tworzy on sobie ·czytelników w sferach, 
w których nikt z piszących nie umiał ich dotąd utworzyć - i to jest 
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wielka Prusa zasługa.„ Al.e Prus ni e tylko utworzył sobie czytelni"r:: ów 
w kla5ach. które dotąd nie czytały - wprowadził on i do literatury be
letrystycznej żywioł dotychczas prawie przez nią rne uwzględniany„. -
kiasy wyrobnicze, utrzymujące si.ę bądź to z pracy fabryczne j, bądź z 
dziennego w mieście w y robku„ . Otworzył on przed nami dusze takich lu
dzi., odmalował ich byt, dolę i ni ednl ę, ich obyczaje i pierwszy przemówił 
w druku ich sposobnmi myśleni& : mówienia". 

Po ooow iadaniach orzyszła kolej na wielkie powieści współczesne Pru
sa: „Placówkę " (1886), „La!kę" (1839) , „Emancypantki" (1893) i jedyną 
jego wycieczkę w przeszłość h:s1 0ryczną - „Faraona" (1896). Równocześ
nie uprawiał publicystykę, najczęśrie j w postaci cotygodniowego felietonu 
aktualnego (tzw. kroniki tygodniowe). życie jego, ubogie w zewnętrzne 
wydarzenia , upływało ,iiemal bez przerw w W<>rszawie, gdzie też zmarł 
19 maja 1912 roku. 

Od początków swej dt.iałalności twórczei Prus należy do ugrupowania 
pozytywistów. Program ich, sformułowany około roku 1870, w okresie 
szybkiego rozwoju kapitalizmu w Królestwie Kongresowym, głosił tzw. 
„pracę organiczną" : uprzemysłowienie kraju, podniesienie gospodarki rol
nej, rzemiosła i handlu, zgodne współdziałanie klas posiadających i świa
ta pracy , szerzenie światopoglądu naukowego i rozwój badań naukowych, 
upowszechnienie oświaty wśród ludu. Dziś rozumiemy dobrze, że program 
ten odpowiadał przede wszystkim potrzebom klasowym burżuazji. cho
ciaż w ogóle spełniał w pewnej mierze dodatnią rolę historyczną: dopo
magał kształtowaniu si i:: i utrwalaniu bazy kapitalistycznej , bardziej po
stępowej w stosunku do feudalizmu, sprzyjał demokratyzacji społeczeń
stwa, rozwojowi kultury . Sami pozytywiści łudzili się długo , że służą in
teresom całego społeczeństwa : przypuszczali, że rozwój techniki i oświaty 
może przynieść w warunkach kapitalistycznych powszechny wzrost do
brobytu. Ale po roku 1880 '"' poglądach Prusa i innych pozytywistów za
chodzi istotny zwrot. Oto dostrzegają oni, że rozwój gos;i0darczo-społecz
ny nie spowodował tych rezultatów, których oczekiwali w s•,;<.rych optymis
tycznych złudzeniach: nie usunął zacofania kraju i nędzy szerok:ch mas, 
wywołał zaś rewolucyjny ruch robotniczy: na lata te, jak wiadomo, przy
pada działalność Wielkiego Proletariatu. Ugoda burżuazji z caratem ni? 
zapobiegła• uciskowi narodowościowemu i upośledzeniu gospodarczemu 
Królestwa. W twórczości pozytywistów rozpoczyna się wówczas szczyto
wy okres r ealizmu krytycznego. Nazwą tą określamy twórczość tych pi
sarzy XIX wieku (np. Dickens, Balzac, Tołstoj , w Polsce Orzeszkowa 
i Prus), którzy dali głęboki i wierny obraz współczeS'Ilej rzeczywistości, 
krytyczną ocenę klas posiadających, nie potrafili natomiast ukazać właś
ciwych dróg wiodących do nowego, sprawiedliwego ustroju społecznego . 

W roku 1883, 'vV redagowanym przez siebie dzienniku „Nowiny" pi'sał 
Prus „Ma.my pracę i nędzę , próżniactwo i zbytek, nieświadomość i wy-
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Podobizna rękopisu „ La lki". T om II, rozdz. X , tytu ł rozdz i a łu Prus zmlcn: l potem 
n a „Człowiek szczęśliwy w m!łości" 

(Ze zbiorów B ib lio t ek i P u b l iczn e j w W ar sza w !e) 

zysk, większą lub mniejszą świadomość swoich praw i niemożność korzy
stania z nich. Mamy szybko mnożącą się ludność i powolny rozwój środ
ków utrzymania. Mamy istoty jednego gatunku rozdzielone całą przepaś
cią bogactw, przywilejów, zwyczajów i oświaty". 
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Powieściowym rozwin'.c:ciem tego stwierdzenia jest „La]ka", która po 
raz pierwszy pojawiła się w druku w odcinku waa-szawskiego pisma „Ku
rier Codzienny" w latach 1837-1889 *. 

Całość „Lalki" to rozległy obraz życia polskiego w okresie ostatnich 
powstań narodov..:ych i rozwoju kapitalizmu. Akcja powieści rozpoczyna 
się w pierwszych miesiącach roku 1878, kończy w październiku roku na
stępnego, ale wprowadzony do utworu „Pamiętnik starego subiekta" po
zwala auto'l·owi cofnąć się wstecz, w czasy Wiosny Ludów i powstania 
styczniowego. Liczna galeria plastycznych postaci reprezentuje wszystkie 
niemal warstwy środowiska miejskiego od arystokracji do lumpenprole
tariatu. Brak natomiast - i to jest zasadnicza luka w powieści - grup 
społ~cznych związanych z wielkim przemysłem: wielkiej burżuazji i pro
letariatu fabrycznego. 

Obrazowym skrótem rzeczywistości polskiej w „Lalce" jest Powiśle wi
dziane oczyma Wokulskiego: 

. „C?to min~at~ra kraju - myślał - w którym ·wszystko dąży do spodle
ma i wytęp12ma rasy. J edni giną z niedostatku, drudzy z rozpustv. Praca 
odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów, miłosierdzie hod.uje bez
c~eln~ch próżniaków, a ubóstwo nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza 
~1ę_ w1,ec.znie głodującymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna 
sm1erc. 

T~1 nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysiqgło się, aże
by Ją spętać i zużyć w pustej walce· - o nic". 

~tóż jest temu winien? Dziś potrafimy określić dokładnie: ustrój kapi
talistyczny, obciążony silnymi po.zostałościami feudalizmu, kolonizatorski 
ucisk ze strony zaborcó'N. „Lalka" daje wytłumaczenie inne: główna 
odpowiedzialność za nędzę szerokich mas i zacofanie cywilizacyjne spada 
na arystokrację. Wytłumaczenie to było jednak częściowo słuszne : w dru
giej połowie XIX wieku arystokracja nadal ciążyła szkodliwie na losach 
całego n~110~ u: był.a kosztownym pasożytem społecznym , zwalczała postę
powe dąznosc1 polityczno-społeczne. Ten stan rzeczy miała usunąć dopie-

* Tytuł „Lalka" - wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu - nie odnosi się do 
panny I.za.beli. Oto co na ten temat pisał sam Prus: „„.Gdy autor obmyśla powieść, 
moze mice w głowie wszystkie elementy: materiał temat plan - i mimo to czuć że 
cciłość mu się jakość nie skleiła!„ . ' ' ' 

W tej epoce „niesklejenia się całości" umysł autora podobny jest do wody, która 
pomimo, że stoi w temperaturze niższej od zera, jednakże nie zamarza. I dopiero 
trzeba jakiegoś choćby niewielkiego wstrząśnienia, ażeby owa woda zamarzła -
w jednej chwili i od razu, w całej masie· 

W powieści „Lalka" znajduje się rozdział poświęcony procesowi o kradzież lalki, 
rzeczywistej lalki dziecinnej. Otóż taki proces miał miejsce w Wiedniu. A poniewaZ 
fakt ten wywołał w moim umyśle skrystalizowanie się sklejenia całej powieści, 
więc - przez wdzięczność - użyłem wyrazu „Lalka" za tytuł. 
Powieść, o której mówię, powinna by mieć tytuł „Trzy pokolenia". Może nawet 

byłaby lepiej zrozumiana z takim nazwiskiem„." 
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ro rewolucja ludowa w latach 1944-1945. Stąd nieprzemijająca przez 
wiele dziesięcioleci aktualność pow1esci. 

W „Lalce" reprezentuje arystokrację liczny szereg postaci: Izabela Łęc
ka, jej ojciec, książę, baron Krzeszowski, bairon Dal.ski, Starski i inni. 
Przy całym zróżnkowaniu tych charakterów łączy je grupowe poczucie 
odrębności .i wyższości w stosunku do reszty społeczeństwa, poczucie tym 
bardziej bezpodstawne, że są to ludzie niezdolni do żadnej produktywnej, 
społecznie użytecznej pracy. Prus uwydatnia przede wszystkim niechęt
ny stosunek arystokracji do działalności kapitalistycznej, ale jego śwJetna, 
realistyczna obserwacja obejmuje znacznie szerszy krąg zjawisk społecz
iJ1o-obyczajowych: ko.smopolityc.z.ną oboiętność arystokracji na losy na
rodu, bezwzględne pasoźytowanie na cudzej pracy, rozkład moralny i du
chowe zniedołężnienie. 

„Pan wie, co to jest nasza arystokracja i jej dodatki? - pyta Wokul
skiego adwokat księcia. - Jest to parę tysięcy ludzi, którzy wysysają 
cały kraj, topią pieniądze .za granicą, przywożą stamtąd nałogi, zarażają 
nimi klasv średnie, niby to zdrowe, i - sami iginą bez ratunku: ekono
micznie, fizjologicznie i moralnie". 

Prus uporczywie podkreśla, że główny bohater powieści - kupiec i fi
nansista ·wokulski i1est - w przeciwieństwie do arystokracji - człowie

kiem nieskazitelnej uczciwości (w burżuazyjnym sensie tego słowa), że 

jego działalność •przynosi korzyść całemu społeczeństwu: przedsiębiorstwo 
jego daje zajęcie wielu ludziom, .import tanich perkalików obniża koszty 
utrzymania ubogiej ludności. Poza tym Wokulski jest szczodrym filan
tropem, snuje plany reform społecznych„. A mimo to Prus z rzetelnością 
wielkiego realisty pokazuje, że bohater jego uczestniczy w handlu bronią 
i inny ch ciemnvch machinacjach Suzina, nie przemilcza, że koniec koń
cem żyje z wyzysku cudzej pracy. Kiedy w rozmowie ze studentem Rze
cki twierdzi, że Wokulski „dorobił się majątku pracą i oszczędnością": 

„Daj pan spokój! - przerwał młody człowiek. - Mój ojciec był zdol
nym lekarzem, pracował dniem i nocą, miał niby to dobre zarobki i osz
czędził... raptem trzysta rubli. A że wasza kamienica kosztuje dziewięć
dziesiąt tysięcy rubli, więc na kupienie jej za cenę uczciwej pracy mój 
ojiciec musiałby żyć i zapisywać recepty przez trzysta lat..." 

Kiedy indziej zapytuje Wokulski: 
„Jacy dziś ludzie pracują na moje dochody?.„ Wycofałem się z interesu 

i zamieniam majątek na papiery. 
- Jeżeli na listy zastawne ziemskie - odpowiada Ochocki - to prze

cież kupony od nich .płacą parobcy; jeżeli na jakieś akcje, to znowu dy
widendy pokrywają robotnicy kolejoiwi, cukrowniani, tkaccy, czy ja zresz
tą wiem jacy? ... " 

Niemniej główne oskarżenie wymierzone jest w powieści przed w ary
stokracji. Jej zgubną rolę społeczną udowadnia pow.ieść właśnie na przy
kładzie losów Wokulskiego. Ten wybitny, wartościowy dla społeczeństwa 
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W Warszawie z czasów „Lalki" 
„Czy będziemy dziś tańczyły?" 

(Rys. Fr. Kostrzewski) 

człowiek wciąż znajduje się w konflikcie z otoczeniem, które stawia mu 
przeszkody w działalności, które żyw,i wobec niego tylko zawiść i lekce
ważenie. 

Wokulski _to sy:z: zruj_now~nego szlachcica, wyrzucony na bruk kapitalis
tycznego miasta i zm1erzaJący tu do powrotnego wybicia się. Dążenie 

to jest istotnym motorem jego poczynań. ,Wspominając scenę w piw
nicy Hopfera Rzecki pisze w pamiętniku: 
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\V Warsza\vie z czasó\V „Lalki" 
„Czy będziemy ctz :ś jcclli?" 

(Rys. Fr. Kostrze\Vsk1) 

„Proroczy wypadek ... Bo i do dziś dnia Stach ciągle wydobywa się na 
wierzch. I Bóg wie, co by dla kraju mógł zrobić taki jak on, człowiek, 
gdyby na każdym kroku nie usuwano mu schodów, a on nie musiał tracić 
czasu i sił na samo wydzieranie się do nowych stanowisk". 

Chłopiec sklepowy marzy o przyszłości naukowej. Ale w sytuacji po
powstaniowej okazało się, że pozycja inteligenta nie daje pełnego awansu 
społecznego . Mieszczaństwo z całkowitą obojętnością odnosi się do pracy 
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naukowej, ipolityka rusyfikacyjna caratu zamyka coraz szczelniej przed 
inteligencją polską bramy uczel•ni i urzędów. 

W takich warunkach trzeba było naprawdę dużego hartu duchowego. 
by poświęcić się pracy naukowej. Wokulski kapituluje - żeni się z Min
clową i obejmuje jej sklep ~ wchodzi w szeregi burżuazji handlowej . 
Od tej chwili jego los osobisty splata się nierozerwalnie z dziejami przed
sięwzięć handlowych i finansowych. Prus nie pisał - jak sam stwier
dza - powieści o tym, „w jaki sposób kupiec czy dostawca może się 
wzbogacić", pokazuje jednak prawdziwie choć tylko marginesowo etapy 
jego burżuazyjnej kariery. 

„Jak wielcy klasycy realizmu, którzy wznosząc się ponad powierz
chowne prawdopodobieństwo sytuacji ukazywali główny nurt historii -
pisze Jan Kott - Prus pokazał, jak z małego sklepu kolonialnego z pierw
s~j poło•vy XIX wieku, gdzie pryncypał był ojcem i nauczycielem swych 
praktykantów i najczujniejszym sługą sklepu, jego matka lub żona były 
gospodyniami, a wszyscy członkowie rodziny pracownikami, v..ryrasta 
spólka do handlu z Cesairstwem, operująca kapitałami arystokracji , a z 
galanteryjnego kupca - handlarz bronią". 

Problemy ekonomiczne interesują jednak pisarza o tyle tylko o ile są 
potrzebne dla zobrazowania przemian społeczno-obyczajowych, towarzy
szących rozwojowi kapitalizmu w Polsce. W powieści rysują się one jako 
proces wspinania się w górę mieszczaństwa i zrastania się jego 
finansowych wierzchołków z arystokracją. Wokulski coraz bardziej 
odsuwa się od średniego mieszczaństwa i inteligencji, coraz bar
dziej zbliża do arystokracji , przyjmuje jej obyczajowość i styl życia. 
Prus w sposób bardzo staranny i konsekwentny, z poczuciem wagi szcze
gółów życia towarzyskiego przedstawił te kolejne etapy zbliżenia bohatera 
do arystokracji: kontakty w resursie kupieckiej, w czasie kwesty wielka
no ~nej, wizY,ta na święconem u hrabiny, sesja u księcia , zaprosiny na o
Diad do Łęckiego. Podobnie ma się sprawa z przyjmowaniem przez Wo
kulskiego arystokratycznych upodobań i zwyczajów: kupno powozu, 
nauka angielskiego, udział w wyścigach, pojedynek ... Ostatecznym uwień
czeniem jego kariery, najwyższym społecznym sprawdzianem życiowego 
:mkc su stałoby się małżeństwo z arystokratką - panną Izabelą. 

Jednak względna siła arystokracji i słabość burżuazji w Polsce z jednej 
strony wzniecają u wzbogaconego kup<::a chęć zbliżenia się do sfer arysto
kratycznych, z drugiej - wywołują trudności i przeszkody stawiane na 
tej drodze przez samą arystokrację. Arystokraci z „Lalki" żyją już w us
troju kapitalistyc.zinym, w którym wielki finansista należy do klasy 
panującej. Pozostają jednak jeszcze pod wpływem 1pojęć i ocen będących 
wytworem ustroju feudalnego, w którym kupca odgradza od „szlachetnie 
urodzonych" n ieprzebyty przedział stanowy. Ale konieczność ekonomiczna 
zwycięża: zubożała arystokratka po długich wahaniach przyjmie w końcu 
oświadczy•ny dorobkiewicza. 
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Jakże więc zrozumieć zerwanie bohatera z narzeczoną i Jego życiową 
katastrofę? Było to pisarzowi potrzebne dla wzmocnienia tendencj i 
utworu skierowanej przeciw arystokracji. W tym samym celu stwarza 
Prus pozory jakiegoś zasadniczego konfliktu społecznego między arysto
kracją a Wokulskim-mieszczaninem. W rzeczywistości, mimo istniejących 
tarć, znaczna część obszarników szła ręka w rękę z burżuazją. Wobec 
tego w niektórych momentach pisarz każe Wokulskiemu występować 

w imieniu całej reszty społecz,eństwa - zarówno burżuazji jak i mas 
ludowych - uciskanej przez arystokrację i odgrodzonej od niej stano
wy mi barierami. Takie ujęcie było dla lat siedemdziesiątych i osiemdzie
siątych XIX wieku zniekształceniem rzeczywistości , w której konflikt 
między burżuazją a proletariatem występował już wyraźnie . 

Swiadectwem tego odmiennego etapu historycznego jest w samej 
„Lalce" obecność socjalistów. Na lata 1877-1879 przypada ,powstanie 
pierwszych organizacji s cjalistycznych w Warszawie kierowanych prz2z 
Ludwika Waryńskiego. Były to tak zwane Kasy Oporu, mające na celu 
stworzenie funduszu strajkowego, oraz ściślejsze kółka rewolucyjne, do 
który ch przyjmowano tylko zupełnie pewnych, energicznych i zdecydo
wainych ludzi, przeważnie robotiników. Nie widzimy ich w „Lalce" wśród 
socjalistów. Udział inteligencji i młodzieży uniwersyteckiej w ruchu byi 
jednak znaczny; Prus miał więc realistyczne prawo, by uczynić socjalistą 
Klejna i studentów. Zresztą w przedstawieniu ruchu socjalistycznego krG
powały go ograniczenia cenzuralne. Błazenady studentów to nie tylko 
wybryki młodzieńczego humoru, lecz także forma protestu przeciw ni -
sprawiedliwemu u.strojowi, forma jedyna, jaką mógł autor pokazać 

. . • , . I 

w swoJeJ pow1esc1. 
Z innych zjawisk w ówczesnym życiu społecznym wiele miejsca zajmuje 

w „Lalce" antysemityzm, który w tych latach wzmógł się znacznie wśród 
średniej i droEµej burżuazji na tle konkurencji ekonomicznej. Stosunek 
Prusa do sprawy żydowskiej nie jest jednolity w całej powieści - akcenty 
niechęci przybierają na sile dopiero w części końcowej ,,Lalki". Zgadzając 
się na walkę ekonomiczną, Prus potępia jednak pogromy oraz propagandę 
nienawiści narodowej i wyznaniowej, która wówczas rozgorzała. Rzecz. 
przy tym charakterystyczna, że czyni to przede wszystkim w granicach 
„Pamiętnika starego subiekta". A Rzecki reprezentuje w powieści ideolo
gię zamkniętego już okresu historycznego. 

·RównośĆ-i braterstwo ludzi, demokratyczne swobody jednostki i wol
ność narodów, międzynarodowa solidarność w walce o nią, oto hasła, ktore 
przyświecały Rzeckiemu, gdy brał udział w walkach Wiosny Ludóvv. 
Hasłom tym pozostaje wierny przez całe życie: p od kultem Napoleona 
ukrywa się w jego pamiętniku ideologia demokratyczna i narodowo-wyz
wolencza. Burżuazja polska, która wyrosła na ugodzie z zaborcą i dojrzała 
równocześnie z ruchem robotniczym, była w drugiej połowie XIX wieku 
daleka od tych haseł , a w miarę zaostrzania się walki klasowej odnosiła 
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się do niej coraz bardziej wrogo. Stąd wzrastające osamotnienie Rzeckiego 
w powieści. 

W perspektywie historycznej nabierają symbolicznego znaczenia nici 
sympatii zawiązujące się miedzy Rzeckim a IGejnem i studentami. 

Pokazana została w ten sposób w powieści więź ideowa między polską 
demokracją niepodległościową pierwszej połowy XIX wieku a praw
dziwym spadkobiercą jej postępowych tradycji - rewolucyjnym ru -
chem socjalistycznym. 

W „Lalce" znalazły swe odbicie nie tylko zasadnicze rysy rozwoju 
społeczeństwa w drugiej połowie XIX wieku .Powieść obrazuje również 
z całą szczegółowością ówczesną obyczajowość i życie codzienne. Prus dał 
wizerunek dawnej Warszawy, wprowadził czytelnika do izdebki biedaka 
i salonów arystokrntycznych, do teatru i na salę sądową, do sklepu galan
teryjnego i na podwórko warszawskiej kamienicy. W tych epizodach naj
częściej dochodzi do głosu znakomity humor Prusa. Ich wartość realis
tyczną stwierdził Ludwik Krzywicki: „Kiedyś powieści jego (Prusa) będą 
przyczynkami o charakterze naukowym: jak Dickens w Anglii, Balzac we 

Warszawa z czas ów „ Lalki". Krakowsk ie Przerlm ieście . W Jedn ym· z domów na prawo umieścił 
Prus sklep Wokulskiego 

12 

Francji, tak Prus u nas stanie się świadectwem natury .his~or~c.znej , świa
dectwem które dalekim pokoleniom opowie, jak ludzie zyh zyciem po
wszedni~ w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Bohaterzy w jego po
wieściach są zmyśleni, ale ich otoczenie codzienne i tryb życia, bieg myśli 
są plastyczną rzeczywistością". . , . . . . 

Jako ciekawostkę wairto przypommec, ze Prus dba m e tylko o realizm 
szczegółów. Dąży jeszcze dalej - o ile jest to możliwe w powi~ści - ~o 
ich całkowitej autentyczności. Z planem Warszawy w ręku mozna okre~
lić , gdzie znajdowały się sklepy Wokulskiego (~ta_~ sklep. - Kr~kowsk~e 
Przedmieście 9, nowy - Krakowskie Przedmiescie 7) , Jego mieszkanie 
(Krakowskie Przedmieście 4), gdzie stała kamienica Łęckich (prawdopo
dobnie przy ul. Kruczej 26). Lektura gazet z lat 1878-1879 przekonuje, 
że drobne zdarzenia warszawskie wspomniane w powieści , jak gościnr,e 
występy Rossi'ego, koncert \'! Dolinie Sz":'ajcarskiej, ";'Y~ła.dy świetn.ego 
prelegenta z Krakowa (był mm Tarnowski lub Bobrzynski) itp. - wzięte 
są ż życia i ze skrupulatną ścisłością umieszczone w czasie powieściowym. 

Sprawnym narzędziem realistycznej metody pisarskiej Prusa ~est język 
„Lalki". Zwartość, prostota, konkretność, pełne wykorzystanie ,zasobu 

W a-Eza\V3 Z C7aSÓ\V ,, I.alki" . P lac T e atraln y 
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słownikowego mowy potocznej, swobodny tok opowiadania - oto najzna
mienniejsze jego cechy. Dzięki nim „Lalka" jest jednym z najświetniej
szych kodeksów języka polskiego w jego XIX-wiecznej postaci. 

* 
W rozwoju polskiego realizmu krytycznego stanowi „Lalka" pozycję 

ogromnej doniosłości. Prus prawdziwie pokazuje zależność losów indy
widualnych od wielkich przemian historycznych, pokazuje kształtowanie 
się charaktem i kolei życia jednostki przede wszystkim w zależności od 
ustroju społecznego, od miejsca, jakie w nim jednostka zajmuje i funkcji 
jaką spełnia. Nie wpada przy tym w jednostronność, nie uboży psycho
logii swych bohaterów - są to pelne, wszechstrOil!Ilie scharakte["yzowane 
indywidualności, żywi, pełnokrwiści, ludzie. „Lalka" spełnia również 
postulat typowości: poprzez postacie i sytuacje powieściowe pozna3emy 
w niej doniosłe zjawiska historyczne. Ogranicza natomiast wwrtość r~a
listyczną „Lalki" wyolbrzymienie sprzeczności i tarć między arystokracją 
a wielką burżuazją przy pominięciu istotnego konfliktu owych czasów -
walki proletariatu z burżuazją. 

„Gdy autor chwali klasy uprzywilejowane i ich poglądy, to nazywa 
się sztuką czystą, a gdy broni biedaków, - tendencją" - pisał z ironią 
Prus. W perspekty\vie historycznej, miejsce jego twórczości rysuje się 

nam wyraźnie - była po stronie „biedaków". Demaskując pasożytnictwo 
i roZikład moralny klas posiadających, ujawniając krzywdę i nędzę czło
wieka pracy, ukazując najwyższe wartości w humanizmie ludowym -
dzieło Prusa, pomimo tkwiących w nim elementów ideologii burżuazyj
nej , - rzetelnie służyło sprawie postępu, sprawie wyzwolenia mas ludo
wych z jarzma feudaLno-kapitalistyc;mego . 

Zabierając ongiś głos w sprawie pomnika Mickiewicza, Prus twierdził, 
że najwłaściwszym uczczeniem pamięci poety jest nie pomnik, lecz ma
sowe wydanie jego utworów, które znajdz.ie się w rękach ludowego czy
telnika. Dopiero dziś urzeczywistniła się w Polsce ta myśl - ni e ty lko 
wobec auto·ra „Pana Tadeusza", ale także wobec autora „Lalki". 3.300.000 
egzemplarzy nakładu osiągnęły dzieła Prusa w latach 1945-1951; trzy 
tygodnie wystarczyły, aby rozeszło się 30.000 egzemplarzy ostatnio 
wydanego jednotomowego wyboru jego pism. Cyfry powyższe to jeszcze 
jeden wskaźnik te} wielkiej r ewolucji kulturalnej , która w Polsce Ludo
wej dokonywa się nieustannie i wciąż przybiera na sile. Kształtujący się 
naród socjalistyczny - prawomocny spadkobierca wielkiego dziedzictwa 
kultury narodowej - z dumą i wdzięcznością bierze w swe p Jsiadanie 
dzieło Bolesława Prusa. 

Henryk Markiewicz 
Rysunki na str. !5. 

U góry - Warszawa z czasów ,,Laik c". Ulica Miodowa. 
U dołu -- Warszawa z cz~sów „Lalki". Nowy Swiat. (Rys. Fr. Kostrzewski) 
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„L A L K A" N A SCENIE 

Na jednej z kamienic Krakowskiego Przedmieścia umieszczono na parę 
lat przed wojną tablicę z n apisem , że w ty m domu w latach osiemdzie
siątych ubiegłego stulecia, mieszkał Ignacy Rzecki. Podobną tablicę 

wmurowano w miejscu, gdzie według ,,Lalki" znajdował się sklep Stani
sława Wokulski.ego. Rzecki i Wokulski... Żadna inna, najbardziej nawet 
popularna postać naszej literatury narodowej nie doczekała si ę tego, 
by ją traktowano jak żywą , realną, istniejącą kiedyś w rzeczywistości ... 

Postaci „Lalki" to nasi dobrzy znajomi. Poprzez nich poznawaliśmy 

dawną Warszawę i barwę minionego czasu. Ich rozterki wewnętrzne 

wzruszały nas lub wywoływały żywy sprzeciw. Ich prawda pozwalała na 
zacieranie w naszej świadomości granic pomiędzy fikcją literacką a rze
czywistością. Teraz przesuną się przed nami przez scenę . Zobaczymy Iza
belę i Wokulskiego, Rzeckiego i Klejna, studentów z kamie nicy baronowej 
Krzeszowskiej. Pojawi się przed nami galeria postaci z różn/ch środowisk 
stairej Warszawy, od wytwornych salonów przy ulicy Miodowej,do „reno
mowanej jadłodajni", gdzie wieczorami schodzUi się na piwo radca Wę
growicz, Deklewski i Szprot. 

Nie spotkamy - rzecz jasna - wszystkich tych postaci , które zyJą 

na kartach nieporównanej powieści Bolesława Prusa. Ramy teatralnego 
spektaklu mogły .pomieścić tylko skromną cząstkę tych obrazów, wy
darzeń, konfliktów, które z takim mistrzostwem nakreślił autor. Żadna 
adaptacja scenicz.na nie może objąć całokształtu powieści, odtworzyć wier
nie jej chairakteru i jej klimatu, który jest przecież uwarunkowany przede 
wszystkim - opisem, rozległą epicką narracją. A jednak, i dzisiaj , i daw
niej, zarówno w Polsce, jak w Związku Radzieckim, a także w krajach 
'zachodu, - na największych scenach cieszyły się i cieszą dużym powo
dzeniem przeróbki sceniczne dzieł wielkich klasyków. Adaptacja na scenę 
stanowić bowiem może żywą, skondensowaną, pełną ruchu iln.strację do 
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„LALKA" NA SCENIE 

książki. Adaptacja sceniczna wyzwala i dramatyzuje zamknięty w prozie 
powieściowej dialog. A przecież poprzez .dialog, poprzez żywe słowo. tak 
dobrze poznajemy człowieka. Adaptacja sceniczna pozwala na rozbudowę 
jedynego w swoim rodzaju komenta.rza do postaci powieściowych. Komen
tarzem tym jest gra aktora, a więc sceniczny rysunek postaci, ruch, wyr-az 
zewnętrzny, głos, jego barwa, intonacja, rytm. Pisarz charakteryzuje swą 
postać przez opis i dialog. Reżyser zaś przez formy inscenizacji, sytuacje 
sceniczine, kontakty postaci z otoczeniem, przez sposób podawania przez 
nią tekstu, przez wydobycie tego, co nazywamy podtekstem, to znaczy 
najistotnie jszych myśli i doznań, kryjących się w wypowiadanym słowie. 

AktOT na scenie to żywy człowiek, który walczy, raduje się i cierpi, łamie 
pod naporem trudności lub zwycięża, przeżywając rozległą gamę uczuć 
i namiętności. 

Adaptacja sceniczna p opularyzu}e przy tym, upowszechnia w sp:::isób 
atrakcyjny dzieło literackie. Po ukazaniu się adaptacji na scenie czy 
ekranie filmowym, z reguły pojawia.ją się i szybko- bywają rozkupywane 
nowe nakłady danej książki. Adaptacja bowiem daje widzowi nowe spoj
rzenie na utwór literacki, równocześnie zaś zachęca go do zapoznania 
się z książkową całością, do uzupełnienia wrażeń wyniesionych z teatru 
czy kina, do skonfrontowania ich z tekstem pisarskim. Adaptacia <: cFnicz
na nie ma książki zastąpić, lecz właśnie widza do niej poprowadzić. 

W moim opracowaniu scenicznym Lalki chciałem przede wszystkim 
zachować jak najwięcej samego Prusa. Postaci sceniczne posiadają tut aj 
najtypowsze cechy wewnętrzne i zewnętrzne powieściowych pierw:::>wzo
rów. Mówią oryginalnym stylem dialogów i opisów z powieśc i. Akcja na 
scenie pokrywa się z głównym zrębem akcji powieściowej. Porządek wy
darzeń jest identyczny. W tym, co mówią postacie sceniczne, znalazły się 
najbardziej typowe wypowiedzi prusowskie, charakteryzujące rozwój sto
sunków społecznych i narasta.nie konfliktów klasowych w Polsce, w ós
mym dziesiątku lat XIX wieku. 

Prus jest wielkim realistą. Z kapitalnym darem obserwacji i analizy 
przedstawił on typowość pewnych postaci i faktów społecznych . Ujawniał 
wyznaczniki społecz:ne, warunkujące konstrukcję losu bohaterów jego po
wieści. Osobiste .przeżycia jednostki wiązał z przemianami natury ogólnej. 
Dzięki swemu talentowi wielkiego reahsty, dzięki uczciwości pisarskej 
i kapitalnemu darowi obserwacji, stworzył Prus znakomity wprost w swej 
plastyce dokument czasu. „Lalka" to powieść o wielkiej karierze i wielkim 
roz·czarowaniu. Rozczarowanie to przeżywał autor wraz ze swoim bohate
rem. Było to rozczarowanie do kapitalizmu, który nie spełnił pokładanych 
w nim nadziei, nie przyniósł spodziewanego szczęścia i dobrobytu, wpro
wadził natomiast nowe jaskrawe sprzeczności i konflikty społeczne. Całą 
odpowiedzialność za załamanie się polskiego kapitalizmu zrzuca Prus -
częściowo zgodnie z prawdą historyczną - na arystokrację. „Lalka" to 
powieść zdecydowanie antyfeudalna. Marazm, egoizm stanowy, ciasnota 
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horyzontów myśli, bezmyślne hołdowanie przesądom klasowym, nierób
stwo i brak zdolności do szerszej inicjatywy - oto cechy ludzi, którzy 
mieli wówczas w swym ręku wielkie kapitały i wielkie możliwości, a nie 
potrafili zrobić nic. W rezultacie zmarnowały się jednostki wartościowe 
i uzdolnione, które w innych warunkach mogłyby wiele zdziałać. Została 
„tandeta, szacherka i blaga" - jak m6wi Rzecki. Zostali drobni krami
karze, aferzyści i oszuści . Szlangbaumy i Maruszewicze. Tak pisze Prus. 
Równocześnie jednak odkrywa on również i właściwe sprężyny nowego 
ustroju. Kompromituje kapitalizm! Nie pokazał on wprawdzie najbar
dziej zasadrriczego konfliktu między światem kapitału i pracy. Nie wpro
wadził do powieści przedstawicieli burżuazji przemysłowej i proletariatu. 
Jego Wysoccy, Węgielki, Magdalenki - to przede wszystkim tylko obiekty 
przypadkowej filantropii Wokulskiego (dlatego też postaci te w koniecznej 

. selekcji, w wersji scenicznej Lalki zostały pominięte). A jednak Prus 
kapitalizm - skompromitował! I to właśnie przez postać głównego boha
tera powieści, Stanisława Wokulskiego. 

Krytyka miesz.czańska, opierając się na mylnych wskazówkach zawar
tych w wypowiedziach doktora Szumana ·i 1innych postaci powieściowych, 
do znudzenia powtarzała, że w Wokulskim stopiło się dwóch ludzi, roman
tyk sprzed roku 1863 i pozytywista z czasów po roku 1863. Ze nadmierną 
egzaltację uczuć rozbudziła w Wokulskim lektura sentymentalnej poezji 
romantycznej. Ze głównym, a nawet jedynym motorem jego działania jest 
miłość do Izabeli Łęckiej. Spójrzmy jednak na postać Wokulskiego, nie 
od strony płytkiego psychologizmu mieszczańskiego, ale z punktu widze
nia socjologicznej konstrukcji jego losu. 

Cóż się okaże? Upór i wytrwała wola po2woliły Wokulskiemu przeła
mywać bariery klasowe, ·wydostać się z nędzy i piwnicy Hopfera na szer
szą arenę działania. Areny te j nie dała mu w ówczesnych warunkach anii 
nauka, ani udział w powstaniu 1863 roku, ani wzorowe prowa
dzenie sklepu Minclów, do którego się przyżenił. Karierę zapewnił 

Wokulskiemu dopiero - pieniądz. Wokulski zrozumiał na czym polega 
tajemnica robienia wielkich fortun w ustroju kapitalistycznym. Zadawa
lał s ię małym zyskiem a powiększał intensyw-nie obroty. Wykorzystywał 
koniunkturę, zwłaszcza wojnę, która zawsze była okazją do świetnego in
teresu dla kapitalisty. Postępował jak gracz na giełdzie. Ryzykował wszy
stko - majątek i życie. Handlował czym się dało, nie tylko mąką lecz 
również okrętami wojennymi. Stał się twardy i be.zwzględny. Otwarcie 
głosił, że świat na.leży do silnych, a słabi muszą zginąć. W kraju wszedł 
w stosunki z arystokracją i zaangażował jej kapitały do wielkiej spółki 
dla handlu z Cesairstwem. Stał się międzynarodowym aferzystą w wielkim 
stylu i przedsiębioi:;cą, który żyje z cudzej pracy, nie troszcząc się o los 
ludzi, w taki czy inny sposób uwikłanych w jego interesy. (Prus dwukrot
nie kompromituje Wokulskiego od tej strony, raz w jego rozmowie 
z Ochockim, raz w scenie rozmowy Rzeckiego ze studentami). Nastąpiło 
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jednak rozczarowanie i załamanie. W losie głównego bohatera pow1esc1 
przedstawił Prus, w odpowiednim skrócie i zagęszczeniu, swój sąd o roz
woju polskiego kapitalizmu. Cóż się ostatecznie stało z Wokulskim? Prus 
nad dalszymi kolejami jego losów postawił znak zapytś·P-!a. Ten sam znak 
zapytania znajdziemy w finale adaptacji scenicznej. Wokulski po wycofa
niu się ze swoich interesów będzie może szukał ratunku i ucieczki - po
dobnie jak i niektór.zy inni zawiedzeni „idealiści" i heroldowie polskiego 
kapita1lizmu (łącznie z Prusem), w - utopii, w wynalazku Geista. A mo
że on rzeczywiście zginął w Zasławiu, „przywalony gruzami feudalizmu" ? 
Zarówno czytelnik jak i widz teatralny muszą sami sobi·e odpowiedzieć 
na to pytanie. 

Jakąż jednak rolę odegrała w tym wszystkim Izabela? Przeclież czy ta
my w „Lalce", że to dla niej Wokulski zrobił majątek, a potem doznawszy 
zawodu miłosnego, wycofał się ze swokh interesów. Otóż sprawa nie jest 
tak prosta. Jan Kott w swoich znanych artykułach o ,.Lalce" zwrócił już 
na to uwagę, że nawet gdyby w ogóle nie było Izabeli, Wokulski dążąc 
do zrobienia majątku i kariery poprzez konieczne kontakty z arystokracją, 
musiałby pójść właśnie taką samą drogą, jaką poszedł. Dodajmy tutaj , że 
Wokulski to pełna, ludzka postać , człowiek, którym wstrząsają silne ludz
kie namiętności. Nie wyżył się jako męż,ozyzna w małżeństwie , które za
wiązał dla interesu, a które było dlań tylko obowiązkiem. W niebezpiecz
nym wieku męskim poznał kobietę , którą postanowił za wszelką cenę zdo
być. Walka o nią złączyła się z walką o majątek i karierę. 

„Lalka" w swojej powieściowej fabule, to dzieje miłości Wokulskiego 
do Izabeli. Dlatego też budując moją adaptację, musiałem również z tej 
właśnie sprawy stworzyć oś krystalizacyjną akcji scenicznej. Na tej osi 
starałem się umieścić jak najwięcej faktów i wypowiedzi, które odsłania
ją społeczne podłoże wydarzeń. 

Panna Izabela Łęcka nie jest tylko pustą lalką salonów, cieplarnianym 
kwiatem, żyjącym w atmosferze wytwornego nieróbstwa. Ta kobieta to 
typowy przykład uświadomionej postawy klasowo-feudalnei. Ona wie. 
czego chce, do czego, dąży. Bardziej trzeźwo patrzy na życie niż jej otocze
nie. Izabela jest arystokratką i kosmopolitką. Jej „duchowa ojczyzna" to 
świat salonów, świat ludzi dobrze urodzonych i majętnych. Swiat, który 
posiada swą własną etykę klasową. Tej etyce jest panna Izabela wierna. 
Do jej „duchowej ojczyzny" nie ma prnystępu nikt, nawet gdyby się stał 
z konieczności... mężem. Izabela zobaczyła kiedyś zagranicą fabrykę a w 
niej półnagich robotników, ponurych i girorźnych. Połączyła ich w swojej 
wyobraźni z„. kapitalistą Wokulskim. To też był człowiek nowy, a przy 
tym silny i bezwzględny, grożący zagładą jej światu, jej myślom i wy
obrażeniom„. A ipan Tomasz Łęcki to już tylko jedna uosobiona mYśl: 
zachować swój stan posiadania ·i pozy·cję towarzyską za wszelką cenę. Na 
losie Łęckich i innych utytułowanych bankrutów, rozbitków feudalnego 
świata , zaważył rok 1864. Rok uwłaszczenia chłopów w Królestwie i za-
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prowadzenia gospodarki folwarcznej. Nie rok 1863 jest datą graniczną ale 
rok 1864. Pan Tomasz Łęcki szuka oparcia w mieszczaństwie. Z rozbra
jającą naiwnością zabiera się do robienia interesów. na znak swoich .,re
woluc jnych usposobień" zapisuje się do resursy kupieckiej i zę wzbo
gaconymi kupcami gry\va co wieczór w wista. 

* 
Ignacy Rzecki to najpiękniejsza postać „Lalki". Niestety, w adaptacj i 

scenicznej zobaczymy go tylko w zarysie szkicowym. Z konieczności. 
Rzeckiego charakteryzuje przede wszystkim jego pamiętnik, niejako po
wieść wpisana \V powieść. Epickiego pamiętnika nie sposób pokazać na 
scenie. Można natomiast pokazać sylwetkę szlachetnego idealisty, pełnego 
ciepła i serdeczności wobec ludzi, zagubionego w życiu, które go wyprze
dziło. Rzecki to echo tradycji wolhościowych z epoki Wiosny Ludów. Echo 
tradycji, pogrzebanych przez kapitalizm, przechodzący w stadium im
perializmu. Naiwna wiara Rzeckiego w gwiazdę napoleonidów wynika 
z sympatii polskich ludzi postępu dla haseł i walki wielkiej burżuazyjnej 
rewolucji francuskiej. Ją reprezentował w ich mniemaniu kiedyś 
Napoleon, kiedy niósł hasła rewolucji poprzez Europę, obalając 

rządy tyranów i dając synom francuskiego ludu możność największego 
awansu społecznego, aż do buławy marszałkowskiej. Rzecki wypowiada 
też km'lcową pointę ideologiczną sztuki syntezę rozczarowania: „I to ma 
być wiek, który 'nastąpił po wieku XVIII , po tym wieku, c.o napisał na 
swych sztandarach wolność , równość, braterstwo... Za cóż biłem się 
z Austriakami, za ćo ginęli moi kamraci..." 

* 
Jeszcze parę słów o studentach. Postaci te , to nie tylko kapitalny w y

kwit humoru prusbwskiego, humoru, który jest pełen ciepła, serca, w yro
zumiałości. .. Studenci to dyskretnie pokazanv przez sumienne~o pi arza 
refleks ruchu, który już się tworzył i za lat 26 miał doprowadzić do ~e
wolucji. Klejn i studenci, to polscy so12jaliści. Ludzie, działający w kręgu 
Pierwszego Proletariatu. Broszurki. o których wspomina si.ę w Lalce, to 
pisma rozpows2echniane już po Warszawie przez Waryńskiego i jego to
warzyszy. 

* 
Jeżeli kiedyś zostanie nakręcony film na kanwie , Lalki", oglądać bę

dziemy na ekranie tak dobrze nam znane z lektury obrazy. A więc Kra
kowskie Przedmieście, gdzie wieczorem po zamknięciu sklepu przechadzał 
się samotnie pan Ignacy Rzecki. A więc Łazienki, miejsce pierw zych 
spotkań Wokulskiego z Izabelą. I ogród botaniczny, gdzie nocą toczyła się 
niezwykła rozmowa Wokulskiego z Ochockim o machinach latających. 
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I pole wysc1gowe, gdzie warszawski kupiec ośmielił się zwyciężyć dwóch 
hrabiów. Salę sądową , w której się toczył proces o lalkę córeczki pani 
Stawskiej. Podwórko kamienicy baronowej Krzeszowskiej, gdzie oświe
tlone okna przed oczyma małej Helenki układały się w zarys drukowa
nych liter. Sale pałaców na Miodowej ... Kościół Wizytek w czasie kwesty 
wielkopiątkowej... Nędzne uliczki Powiśla... Zgiełkliwe ulice Paryża ... 
Równiny węgierskie, gdz,ie pod rozkazami Bema walczył porucznik pie
choty Ignacy Rzecki... Ruiny Zasławia ... Tor kolei warszawsko wiedeń
skiej opodal Skierniewic... Scena tych wszystkich obrazów nie pokaże. 
Ujrzymy je jednak znowu w naszej wyobraźini, kiedy po powrocie z teatru 
do domu weźmiemy do ręki tekst czarującej powieści Bolesława Prusa. 
Jeżeli wówczas postaci powieściowe powiążą się w naszej wyobraźni z syl
wetami aktorów, którzy przez kilka godzin wieczornego przedstawienia 
żyli ich życiem, ich myślami, uczuciami, namiętnościami - cel wprowa
dzenia Lalki na scenę zostanie osiągnięty. 

Zygmunt Leśnodorski 

Wokulski i pani Wąsowska w Zaslawku 
(Rys . w. Becht1eww) 

____ __, _______ .::..:....:..::___::..__ _____ --



WYDANIA DZIEŁ BOLESŁAW A PRUSA 
·w POLSCE LUDOWEJ 

Spośród klasyków polskich Bolesław Prus zajmuje w 'vydawnictwach 
Polski Ludowej jedno z pierwszych miejsc. W latach 1945-1951 dzieła 

Prusa ukazały się w nakładzie 3.300.000 egzemplarzy. Z podjętego przez 
Książkę i Wiedzę pełnego wydania „Pism" Prusa wyszło z druku 28 to
mów. Poczynając od roku 1946 „Lalka" ukazała się pięciokrotmie w na
kładzie 288.000 egzemplarzy. 

Twórczości Prusa, a zwłaszcza „Lalce", młoda polska krytyka marksis
towska poświęciła bardzo cenne prace i artykuły mające przełomowe 
znacz-enie dla badań nad okresem .pozytywizmu w naszej literaturze. Na
leży tu wymienić •przede wszystkim studium Jana Kotta „O Lalce", 
rozprawę Henryka Markievvicza o realizmie krytycznym w twórczości 
Prusa, oraz nj.ezwykle ciekawe objaśnienia do „Lalki" pióra H. Markie
wicza, które ukazały 5ię w „Bibliotece Komentarzy Literackich" 
Książki i WiedzY. 

S. F. 
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WYDANIA DZIEŁ BOLESŁAWA PRUSA 
W ZWIĄZKU RADZIECKIM 

Spośród dzieł Prusa ze szczególną pieczołowitością wydano w Związku 

Radzieckim „Lalkę" w celnym przekładzie Natalii Modzelewskiej z ilu
stracjami W. Bechtiejewa ,i pcisłowiem M. żywowa. W latach 1950-1952 
ukazały s.ię w łącznym nakładzie około 100.000 egzemplarzy - „Placówka" 
i „Nowele" w przekładzie J. Ryftinej oraz „Faraon" w przekładzie J. Tro
powskiego z drzeworytami L. Krawczenki. Dzieła Bolesława Prusa wydane 
do tej pory w ZSRR osiągnęły nakład około 300.000 egzemplarzy. W tym 
roku ukaże się wybór opowiadań Prusa w nakładzie 150.000 egzemplarzy. 
W roku 1953 Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej wyda 6-tomo
wy wybór dzieł Bolesława Prusa. 

W maju b. r . Wydział Literatury Słowiańskiej Uniwersytetu Moskiews
kiego i Związek Pisarzy Radzieckich zorganizowały sesję naukową, poś
więconą omówieniu twórczości Elizy Orzeszkowej , Bolesława Prusa 
i Marii Konopnickiej. 

S . F. 
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IZ.'lbela \Vckulski na ruinach zamku w Zaslawiu 
(Rys. W. Becht'.ejew) Podwórko kamienicy ba~onowe.i Krzeszowsk lecj. Eksmisja student'! P al k iewicza 

(Rys. W . B ccht '. c jcw) 



W pociągu 

(Rys. J. Skarżyński) 

Sklep starego Mincla 
(Rys. A. Uniechowsk '. ) 
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