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TADEUSZ PINI 

O BOLESŁAWIE PRUSIE 

... Aleksander Głowacki (1847-1912) znany najlepiej 
pod pseudonimem Bolesława Prusa, stanął na wyżynie 
nfodostępnej nawet dla Orzeszkowej. Urodzony w 1847 
roku w Hrubieszowskiem, uczył się w Lublinie, potem 
w Szkole Głównej. Następnie, odbywszy podróż zagra
nicę, osiadł w Warszawie, gdzie zmarł w r. 1912 w peł
ni niezwykłego i niewyczerpanego talentu. 

Prus wystąpił w czasie głębokiego przełomu w spo
łeczeństwie. W miejsce haseł romantycznych posta
wiono pracę organiczną, czyli zrozumiano, że chłopski 
trud i kupiecki rachunek mają też swe znaczenie. 
Spojrzano realnie na położenie, by stwierdzić zanie
dbanie pracy wytwórczej i próżniactwo, życie nad 
stan, brak wykształcenia u elity, jałowość prasy„. 

Prus radził zmienić system, wyrażając ogromną cześć 
dla nauk przyrodniczych dla materialnego rozwoju 
społeczeństwa„. Jako publicysta, myślał ciągle o ce
lowym i dobrym organizowaniu życia, które poj,mował 
inaczej od ówczesnych stronnictw. Jako artysta zaj
mował się on głównie człowiekiem, a mnie.i naturą. 
Był realistą, dla którego poetą jest każdy, kto jasno 
widzi i jasno opisuje każdy prąd i każdą falę w od
męcie życia. 

Do romantyzmu ustosunkował się niechętnie„. Nie
mniej ostro ocenił objawy modernizmu. Zawsze był 
utylitarystą, nie lubił snobizmu, a najbliżej z obcych 
stał obok Dickensa, ze swoich Korzeniowskiego. „.Był 
wyrazicielem demokracji w literaturze, bo nie szlach
cica, jak Orzeszkowa, ale chłopa stawiał na straży naj
większych dóbr narodu („Placówka"). Dla niedoli miał 
czułe serce, dbał o los i wychowanie dzieci, o kobiety. 
Nie dał się omamić blichtrowi. „.Dostrzeżone wady 
chłostał bezwzględnie i trafnie. 

Ale dopiero „Lalka" wnika głęboko w życie miejskie. 
Na jego tle rozwija się tragedia Wokulskiego, który 
umie poświęcić się dla drugich, celuje wytrwałością 
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we wszystk im, a załamuje się w miłości dla kobiety 
bez serca i sumienia. Nigdzie silniej nie przemówił 
u Prusa instynkt społeczny, jak w tej właśnie powie
ści. Odbiło się tu w pełni życie współczesne ... 

Ten realista nie był obcy uczuciu, mimo obrony bez
stronnej obserwacji życia i stronienia od idealizowa
nia przeszłości. Ubolewał nad marnym rozwojem spo
łeczeństwa, nad przewagą arystokracji, bo cenił pracę 
a nie cierpiał wyodrębniania się w społeczeństwie i ży
cia nad możność i stan. Był zatem demokratą w naj
lepszym tego słowa znaczeniu. 

Prus uświadamiał sobie, że społeczeństwo musi żyć. 
inaczej, że zdobywanie wiedzy i praca na wszech
stronnym podniesieniem kraju są koniecznością. Dla
tego podjął dzieło odrodzenia narodu sam, bez pomocy 
ówczesnych stronnictw politycznych, które go nie zro
zumiały. 

• A przecież był tylko realistą, którego rozczarowania 
odzywały się niekiedy w wynurzeniach Wokulskiego. 
Obserwował życie, by mu służyć, bo nie sądził, że 
sztuka może być w Polsce zabawką . Odrzuciwszy pro
pagowany przez Zolę naturalizm, przyjmował zdrowy 
rozsądek za kierownika, .nie odsuwając bynajmniej 
entuzjazmu i miłości. 

Od społeczeństwa żądał spoistości i harmonii, jeżeli 
ma ono zachować zdolność do życia. Chciał w nim 
walki, pracy, wytrwałości, ... chciał szczęścia najwięk
szej liczby jednostek. Widział u nas za dużo rozbicia, 
za mało harmonii, za dużo psychiki idealistycznej, za 
wiele pozorów. 

Zwyrodnienie i niedołęstwo arystokracji przedsta
wił w majestatycznym Tomaszu Łęckim i jego córce 
Izabelli. Kupiec Wokulski musi zaś czynić wszystko~ 
by dopomóc obojgu pod względem finansowym. A tym 
czasem w niej jest tylko pustka lalki, co wyciąga z ży
cia maksimum zdobyczy przy minimlITTl wysiłku , bo 
tak czyni s ię w jej sferze. Dlatego Prus odsuwał się 
od arystokracji wtedy i póżniej. 

Autor „Lalki" dawał pierwszeństwo stanowi miej
skiemu, jako warstwie przodującej , lud zaś poczyty
wał za odłam zdolny do poświęceń . Najwięcej cenił 
ludzi uczciwych, z poetów wielbił głównie Mickiewi
cza, o czym świadczą słowa Wokulskiego . Jego bohater 
jest bądż co bądź realistą, choć swój romantyzm po
g ł ębia a stroni od idealizmu. Powieść też nie zamyka 
się pesymizmem, jaki wieje od modernistów i Żerom-
skiego · 

(„Historia Literatury polskiej" - fragmenty) 

Tadeu.sz Pini: 
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HENRYK MARKIEWICZ 

WIARA W CZŁOWIEKA I PROTEST 
PRZECIW JEGO KRZYWDZIE 

(fragmenty) 

... W powieści Prusa „L'!lka" (1889) najsilniejszy wy
raz znalazło rozczarowanie. Jest to jednak nie rozcza
rowa_nie do kapitalizmu, lecz do społeczeństwa, które 
zdaniem . au~ora, do ~apitalistycznych form życia nie 
dorosło ~ me potrafi ich urzeczywistnić. Bohaterem 
ut.woru Jes_t ~deklasowany szlachcic Wokulski, czło
wiek wybitnie zdolny i wartościowy . Dąży on do 
awansu społecznego, najpierw przez karierę naukową 
a. gdy_ ta g~ zawodzi, staje się kupcem, następnie wiel~ 
~1m fmar:s1?tą. Uwieńczeniem tej działalności ma być 
J~go małzenst_wo. z arystokratką. Ale społeczeństwo, 
tJ_. arystokracJa 1 zacofane mieszczaństwo, rzuca mu 
ciągle k!od;y pod nogi, ma dla niego zawiść albo -
lekcewazeme. Ostatecznie Wokulski ponosi życiową 
klęskę - zostaje zdruzgotany duchowo przez p . Iza
bellę _Łę~ką! uosabiającą w powieści arystokratyczny 
styl zyc1~ 1 pogląd na świat. „Umarł, przywalony 
resztkami feudalizmu" - powiada o Wokulskim 
dr Szuman. Całość „Lalki", powieści o nader licznych 
wątkac~ i posta.~iach, tworzy rozległy obraz kapitali
styczneJ f_ormaCJ1 w Polsce, zarówno w jej przekroju 
chronoloą;czny~, jak i klasowym. Pokazał Prus 
w „L~lce - pisze Jan l_{ott, - „jak z małego sklepiku 
kolonialnego z pierwsze3 polowy wieku ... wyrasta spół
ka do h_a,17'dlu z cesarstwem, operująca kapitałami ary
sto~rac3i . Pok.azał przede wszystkim na przykładzie 
losow_ 'vyokulskiego - genealogię społeczną inteligencji 
p_ols~1eJ, 8:wans społeczny mieszczaństwa i zrastanie 
się Jego finansowych wierzchołków z ziemiaństwem. 
Na. kartach_ i:iowieś~i mamy odnotowaną historię roz
WOJU pols~1eJ myśh społecznej - od schyłku roman
tyzm~ politycznego poprzez pozytywizm do socjalizmu 
Ludwika Waryńskiego. Poznajemy przedstawicieli 
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w szystkich warstw społeczn,ych: zdegenerowaną i egoi
st_yczną_ arystokrację, _ podupadłą materialnie szlachtę, 
~1erne 1 ~patyczr:e mieszczaństwo polskie i jego ruch
liwych zydowsk1ch konkurentów, miejską biedotę. 
Obraz ogólny jest pesymistyczny. Jest to obraz rozkła
du na wierzchołkach i nędzy i cierpienia na nizinach 
SP_Ołec.zeństwa. Tendencj_a powieści przerzuca odpo
wiedzialność za wszystkie ujemne skutki kapitalizmu 
n a pozostałości systemu feudalnego. Było to rzecz 
jasna, zniekształcenie rzeczywistości, ale tylk~ znie
kształcenie częściowe. 

Stworzywszy w „Lalce" wielką powieść o swej epo
ce, Prus nie umiał jednak wskazać wyjścia 'l- wytwo
rzonego kryzysu. Na kartach ostatniego tomu „Lalki" 
czytamy, że Wokulskiemu, rozbitkowi życiowemu, po
zostały tylko trzy wartości: „ziemia, prosty człowiek 
i Bóg". W latach dziewięćdziesiątych Prus, jak tylu 
przedstawicieli lrnltury mieszczańskiej epoki imperia
li zmu, wraca do religii, ulega nastrojom mistycznym . 
Znamiennym tego świadectwem jest następna powieść 
jego pt. „Emancypantki" (1893). Znalazło się tu miej
sce na wykład całego systemu filozoficznego: dawny 
fa natyk nauk przyrodniczych przechodzi teraz na sta
n owisko idealizmu filozoficznego, kwestionuje wartość 
poznania naukowego, próbuje dowieść nieśmiertelności 
d uszy i istnienia Boga osobowego, wyjaśnić pozytywny 
senS' cierpienia jako czynnika doskonalącego osobo
wość człowieka. 

W metafizyce Prus szukał ratunku przed pesymiz
mem, który niosło ze sobą życie. Nie potrafił jednak 
ze swym systemem zharmonizować tego obrazu spo
łeczeństwa, który znajdujemy w powieści. 

.. . Mimo to, dorobek pisarski Prusa, wzięty jako ca
ł oś ć, stanowi szczyt najwyższej polskiej powieści 
X IX wieku. Można stawiać Prusowi rozmaite zarzuty ... 
To wszystko jednak nie przeważy jego zasług pisar
sk ich . W najlepszych swych utworach Prus dał lite
r aturze polskiej wielki realizm. Nie chodzi tu o bez
duszną, drobiazgową fotografię rzeczywistości. Realizm 
jego to wzbogacenie naszej wiedzy o życiu . Prus 
umieszczając człowieka na tle przemian grupy spo
łecznej wydobywa istotne związki i zależności roz
strzygające o charakterze i postępowaniu ludzi, po
przez typowe postacie i sytuacje ukazuje zasadnicze 
linie rozwoju społecznego. Odrębną sprawą jest jego 
ideologia społeczna. świadomi jej historycznie nieu
niknionych błędów, jej mieszczańskiej ograniczoności 
- umiejmy odnaleźć w niej wartości, które i dziś bu
dzą szacunek: wiarę w człowieka i protest przeciw 
jego krzywdzie. 

Henryk Markiewicz 
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ADAM HANUSZKIEWICZ - ur. 16 VI 1924 r. we Lwowie 
- aktor, reżyser inscenizator teatralny, telewizyjny i filmowy. 
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LUDWIK B. GRZENIEWSKI 

„Hekro ć był zaziębiony tub pobotlwały go zęby a t bo się 
kochał nieszczęśliwie, Jacek stosował przeciwko d ote g U
wośctom ciała i duszy lekturę tej powieśc·I. Lek nte za
wodz i! . Arcyprozo. Prusa działala skuteczniej ntz proszk i an
typiryny. Ostudzała gorqczkę, uspokajala nerwy, regulowata 
bicie serca" . 

Tak pisał o Jacku Wolskim, bohaterze noweli pt. „Wo
kulski " (1931) Stefan Godlewski, poeta warszawski, inicjator 
wmurowania na Krakowskim Przedmieściu tablic ku czc i 
Ignacego Rzeckiego i Stanlslawa >Vokulsktego. 

P o 35 latach Antoni Słonimski pi sząc o Prusie powtarza 
tamto odczucie słowami prawie identycznymi: 

„„. ksiqżkl jego towarzyszyly mojej mlodośct a I dziś gdy 
ml smutno lub nudno najlepszym jest dla mnie l ekarstwem 
zażycie paru rozdzialów „L at k i" („Stolica" 1966, nr 9). 

Odnajduję w tym echo dawnego warszawskiego wiersza 
Słonimskiego z lat międzywojennych : 

Móglbym opisa ć te mury, 
Gdziem się urodzi! i wzrósl, 
Tak lekkim, tak tkliwym piórem, 
Jak Gomutick! czy Prus. 

Takie czy tanie „ L a! k t" - w zasadzie jednowarstwowe -
kryje w sobie niebezpieczeństwo mielizn. Gdy tak czytać, 
moment krytycznej refleksji przynieść musi nieuchronnie 
sąd taki, jak ten odnotowany piórem Pawia Hertza: 

„Uroki „L alk I" zawsze sq mi troszkę podejrzane; oba
wiam się sentymentalizmu, który to dzieło przesuwa może 
w r ejestry wyższe, ntż mu się nateżq" (Domena polska, 1961, 
s. 156). 

Czytanie, w którym tylko t k 1 i w oś ć Prusa zdaje się 
ważyć, gubi najistotniejszą cechę powieści - jej dramatyzm. 

II 

„L a! k ę" czyta się wielekroć. Jak każda wielka powieść, 
należy ona do gatunku utworów wielowarstwowych. Każda 
następna lektura ukazuje coraz to inne perspektywy, pozwa
la odkryć myśli i problemy, których się przedtem nie zau
ważyło. Kiedy zastanawiałem się nad tymi sprawami, przy
pominają mi się słowa Tadeusza Boya-Żeleńskiego : 
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„z pewnością, to jest jedna z tych książek, które zdarzają 
stę w twórczości wtelktch pisarzy raz jeden. Jak „Mizantrop" 
Moliera - z którym bohater „L a l k I" tyle ma powino
w actw - tak t to jest książka wydarta z trzewi pisarza t czlo
wteka, jedyna t niepowtarzalna. Mimo że t przed „L a I k ą" 
Prus wzniósl się w niejednym drobniejszym ut worze do mi
strzostwa, można przypuszczać, że on sam musial być zd u
miony rozpiętością ! polotem tej niespodziewanej książki" ... 

W tym artykule z roku 1937 - „Prus w perspektywie cz a
su" - Boy pisze: 

„ ... „L alk a" Prusa nieslychante różni!a się od kttmatu 
ówczesnej powieści polskiej: parzyla namiętnością, zawra
cala w glowte oparem zmyslowym. Dziś już się tego tak nie 
czuje, ale przejdźmy calą naszą literaturę przed Prusem: n ik t 
tak nie wyczul i nie pokazał luksusowej kobiety w jej uroku 
czysto fizycznym, w magii jej zbytku i pokusy, w kapry ste 
jej pragnień, szaleństwie jedwabi, zapachu perfum i wlosów. 
Aby to wszystko oddać, trzeba bylo naszej Literaturze do
czekać się tego dobrego pana Prusa w ciemnych okularach 
i z parasolem, który karmi! w Nalączowie dzieci karmeLka mt, 
który - zdawaloby się~ by! zawsze taki rozsqdny i trzeźwy!" 

We wspomnieniach o Bolesławie Prus ie wydanych w roku 
1962, „okropnie banalnych i cukierkowych" - jak to zauważył 
w „Rozmowach o ksiqżkach" Jarosław Iwaszkiewicz - „za
wsze ten sam dobry pan, grający z kolegami w szachy, roz
dający dzieciom karmelki, z parasolem t w kaloszach, uroczy 
dla mlodych pisarzy" ... 

W naszej opinii literackiej utarł się stereotypowy obraz 
dobrego pana Prusa w ciemnych okularach i z parasolem, 
który karmi w Nałączowie dzieci karmelkami gubionymi, 
niby przypadkiem, z kieszeni surduta. Taki niepozorny, za
suszony dziadek o wyglądzie zakrystiana ... 

zapomniano, jakie ten pisarz miał poczucie humoru i jak 
ostry język. W tomie „Pijane dziecko we mgle" (1929) Boy
-Żeleński pisze, że któraś z jego znajomych, będąc dzieckiem 
słyszała jak Prus mówił: „Marzeniem moim jest spotkać ko
bietę, która by mi dala obiad, pól rubla i puścita się ze mną". 

Jako uznany powieściopisarz nachodzony bywał przez p i
szące panienki i paniusie, między innymi przez Helenę 
Mniszkównę, która przyniosła do oceny „Trędowatą" i wy
szła zachwycona pochlebnym wyrokiem. Gdzieś jednak odn o 
towano inną , dosadną opinię autora „Emancypantek" o współ
czesnych, pi szących: „Bo widz i ci e - mawiał - takie to czasy 
nastaly, kto ma cztery !!tery, ten siada i pisze" ... Prus do
kładnie wiedział, że dla autentycznego pisarza sensem życia 
jest literatura, reszta to strata czasu. Stanisław Witkiewicz 
w liście z roku 1885 utrwalił jego słowa: „Prus napiera na 
mnie, żebym pisat: Uważasz pan, nie bądź pan świnią i pisz, 
bo jak Boga kocham, będziesz tego żalowal na śmiertelnym 
lotu". 

z e wspomnień Oktawii Żeromskiej - uchodzącej za pier
wowzór Madzi Brzeskiej wiemy, że kiedy była noc księży
cowa, Prus nie mógł spać, więc chodzili po Nałęczowie i w te 
dy to „Dębicki wyktadal Madzi astronomię". z tych rozmów 
z gęsią i bezsennych nocy pisarza wzięła się żałosna filozo fia 
czwartego tomu „Emancypantek". No cóż?! Każdy autentycz
ny pisarz mówi całością, jeśli powtarza, powtarza po linii 
spiralnej. Tego, co najważniejsze, nie pisze się od razu. 
To, co najważniejsze, zostaje, aby wyjsć na powierzchnię p o 
latach. „Kiedyś, kiedy do Prusa przyszedt duch Ochorowtcza 
- cytuję słowa Iwaszkiewicza - nie powtedziat mu o zaświa
tach ani o zagadce bytu. Ale przypomnial mu, jak kąpali stę 
razem w rzece we wczesnej mlodości i Prus skakal w kólko 
na jednej nodze po brzegu, z pochyloną glową, aby pozbyć 
się wody, która mu się do ucha nalata. Tak przynajmnie j 
opowiada Prus". 
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Wróćmy do powieści. 
„Im dtużej obcuję z „Latką", tekst konfrontuję z epoką, 

tym gl ębiej pękajq bryty ogólników odslaniając zaglębienia, 
dotąd nie przeczuicane. Jest w tej powieści wszystko, co 
wypadlo Prusowi z rachunku jego momentu dziejowego. Jest 
to największa powieść polska XIX stulecia: o Polsce .i spra
wach Polaków w żadnej innej nie zawarto się tyle i z taką 
trafnością". 
Powyższe słowa wyjmuję ze wstępu do wydanej przed r o

kiem mojej książki „Warszawa w Lalce Prusa", uznając je 
za motyw naczelny. Teraz piszę niniejsze ciekaw, co z różno
rodnych warstw powieści, z jej dramatyzmu - wyeksponuje 
inscenizacja warszawskiego „Teatru Powszechnego". 

Ludwik B. Grzeniewski 

-



„PAN WOKULSKI" wg „Lalki" B. Prusa: Izabella Łęcka- projekt kostiumu wyk. przez 
Jerzego FELDMANNA 

JACEK FRDHLING 

WSTRZĄSAJĄCA PANORAMA 

Od chwili przyjścia na świat aż po dzień dzisiej szy jest 
„Lalka" Bolesława Prusa książką przez Polaków czytaną 
chyba najbardziej. Ojcowie nasi i dziadkowie zachwycaU się 
tym nieśmiertelnym utworem przede wszystkim jako roman
sem z tak zwanych wyższych sfer. Ośrodkiem zainteresowania 
były dzieje nieszczęśliwej miłości kupca warszawskiego, Wo
kulsk iego, deptanego, znieważonego, doprowadzonego do sa
mobó jstwa przez · zimną, bezlitosną, bezduszną lalkę. z bie
giem lat, dziesięcioleci, recepcja „LaLkt" przez nowe poko
lenie Jest nieco inna, głębsza, rozleglejsza. 

Czytelnik dzisiejszy, dziecko straszliwej wojny pod wzglę
dem okrucieństwa nie mającej sobie równych w historii 
świata, oczywiście również pasjonuje się stroną romansową 
powieści Prusa. Ale równocześnie zaczyna myśleć o sprawach 
głębszych, o środowisku, w którym powieść się rozgrywa . 
Zaczyna go interesować kwestia , czy lalkowata Izabella Łęcka 
jest zła, zimna, egoistyczna z natury, czy też patrzeć na nią 

. należy w związku ze środowiskiem, otoczeniem i klasą, 
z której wyrosła. Otoczeniem tym były szlachta i arysto
kracja. Nie będąc zawodowym politykiem , nie należąc do 
żadnej partii, Prus przenikliwym okiem mędrca i patrioty 
dojrzał i napiętnował w tej warstwie szlachecko-arystokra
tycznej wszystkie jej wady i błędy; wśród nich na pi e rwszym 
miejscu żądzę użycia za wszelką cenę. bałwochwalczy kult 
pien iądza, bezgraniczną pogardę dla lud zi nie mogących się 
poszczycić pięknie brzmiącymi tytułami i herbami. 

Przy takim spojrzeniu, przy takich rozważaniach postacią 
centralną powieści Prusa staje się w stopniu coraz wyższym 
kupiec warszawski Stanislaw Wokulski. Mi::il więc chyba 
r acj ę a d a ptator teatralny powieści Prusa, że swej przeróbce, 
którą za chwilę ujrzymy na scenie nadal tytuł „Pan Wo
k. uLsld". Ileż tu materiału społecznego, socjologiczneg o. Przed 
oczyma naszymi rozgrywa się dramat człowieka, fanatyka 
pracy, pragnącego nie tyle zysku dla siebie, ile poprawy 
ekonomicznej kraj u. Dla urzeczywistnienia swoich planów 
człowiek ten zwraca się do tych, którzy dysponują ogrom
nymi kapitałami. W zetknięciu z nimi przekonuje si ę, że 
wszystkie Jego apele , wszystkie próby wciągnięcia arysto
kracji i wysokiej szlachty w krąg spraw społecznych, są da
remne. Potrzebny jes t tym ludziom tylko dopóty, d opóki im 
gwarantuje korzyści materialne. Traktują go z najgłębszą 
pogardą za pochodzenie społeczne, brak poloru towarzyskiego 
w ich rozumieniu i towarzyskiej kultury. 

Nie poprzestał Prus na ukazaniu muru między ludźmi pro
stymi ! ludźmi wysokiego urodzenia i dziedzicznego przywi
leju. w swych obrazach i refleksjach wielki pisarz ukazuje, 
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jak układ stosunków społecznych z przed przeszło pół wieku 
deprawował, poniżał i zniekształcał ludzi małych i bezbron
nych. Nie wynika z tego, ażeby utwór Prusa cechowała bez
nadziejność. Nawet w samym Wokutsktm załamującym się 
pod ciosami, jakich mu los nie szczędzi, są przecięż strzępy 
wiary, że prawość I uczciwość nie są skazane na zagładę 
w walce ze ziem i nikczemnym; jak na przykład stary su
biekt Rzecki, dla którego Wokutskt, (to stare, ukochane 
dziecko opętane śmiertelnym dlań uczuciem). Ileż w tę po
stać wlał Prus ciepła, serdeczności i dobroci. 

Adaptator powieści odczytał ją na nowo ciekawie i barw
nie. Pasjonujący romans nabrał kształtu szerokiej panoramy 
minionej epoki. 

Jacek Frilhttng 

Warszawa, grudzień 1967 r. 
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