




BOLESLA W PRUS, 
właściwie ALEKSAN DER GŁOWACKI herbu Prus 

(ur. 20 sierpnia 1847 w Hrubieszo ie, zm. 

19 maja 1912 w Warszawie) - polski pisarz, 

prozaik, nowelista i publicysta okresu pozy

tywizmu, wsp ' !twórca polskiego realizmu, 

kronikarz W arszawy, myśli ciel i pop ttłaryzator 

wiedzy, dzialacz społeczny. 

By! synem Antoniego Głowackiego, dwor

skiego ekonoma o szlacheckich korzeniach, 

oraz Apolonii z Trembińskich . Przyszedł na 

świat w majątku Głowack ich Żabcze . Wcze

śn ie osierocony przez rodziców był pod opieką 

star zego o 13 lat brata Leona Głowackiego, 

pod wpływem któr go wziąl udzial w powsta

niu styczniowym. 

Próbowal różnych zawodów, dzięki którym 

móg łby zarobić na życie; był m.in. fotografi -

·em, 'lusarzem w fabryce Lilpopa i Raua. Próbowal też sil jako dzien nikarz, współpracowal 

z satyrycznymi pi mami .,Mucha" i . Kolce" Następnie związał się z „Kurierem Warszawskim", na 

łamach którego ukazyv;ał się Kronika tygodniowa, która wówczas przyniosła Prusowi największą 

popu l arność. W artykułach tych poruszał on sprawy polityczne, społeczne i moralne, przyciąga 

jąc czytelników trafnymi spostrzeżeniami oraz odważnymi polemikami. 

W 1882 obj ąl red, keję tygodnika „Nowiny". W tym amym cza ie rozwijała się coraz bardziej 

iego cizi l alność beletrystyczna. Nie porzucił jednak dziennikarstwa. Współpracował z .Tygodni

kiem Ilustrowanym" i .. Ku rierem Codziennym", a większość jego opowiadań, nowel, a później 

powieśc i była po raz pierw zy publikowana na lamach tych gazet. 

Twórczoś · prozatorska Prusa n ależy do największych o iągnięć literatury polskiej . Najbliższa 

jest pracom tak.ich pisarzy jak Karol Dickens i Antoni Czechow. 

Jego p ierwszą dużą powieścią była Placó wka (1 885- 1886) - ukazująca się początkowo na ł a 

mach czas pi. ma .Wędrowiec". Następnie powstała jego epicka panorama ówczesnej W arsza

wy z lat 1878- 1879 - powieść Lalka ( J 887- 1889 w „Kurierze Codziennym", wydanie ksi ążkowe 

1890) . Prus napi al także powieść społeczno-obyczajową Ema11cypa11tki (1890- 1893 w "Kurierze 

Codziennym ", wydanie książkowe 1894). W swojej jedynej powie 'ci historycznej Faraon przed

stawi ł , na tle fragmentu historii starożytnego Egiptu, mechanizmy władzy, pań twa i społeczeń 

stwa. Śmierć pisarza przerwała prace nad ostatnią, niedokończoną powieścią Przemiany . 

Prus zostal pochowany na w rszawskim cmentarzu na Powązkach, gdzie na pomniku znajduje 

s ię napis „Serce ser ". 



Kiedyś powieści Pnisa będą przyczy nkami o cha
rakterze naukowy m: jak Dickens w Anglii, Balzac 
we Francji, tak Prns u nas sta nie się świadectwem 
natury historycznej, św iadectwem, które daleki m 
pokolen iom opowie, jak ludzie żyli życiem powsze
dnim w Polsce w dmgiej połowie X1X wieku. 

(LUDWIK KRZYWICKI) 

L lk jest utworem wyjątkowym , a a wzbudzającym kontrowersje 
od tn<lmentu ukazywania się powi ści aż do 
dziś. Utwór oddaje nastroje lat 80. XIX wieku, 
kiedy to w świadomości pozytywistów pol
skich doszło do przewartościowania, nazwa
nego kryzysem antypozytywistycznym. Idee 
pracy organicznej, pracy u podstaw zaczęły się 
jawić pozytywistom polskim jako coraz mniej 
możliwe do zrealizowania. Początkowy opty
mizm został zastąpiony pesymizmem, brakiem 
wiary w możliwo 'ć zrealizowania programu. 
Lalka bardzo dob rze wpisuje się w te prze mia
ny w mentalności polsk ich pozytywistów. Cel 
napisania książki sam Prus określ il jako: 

• (. . .) przedstawić naszy ch polskich idea listów 

na tle spale znego rozkładu. Rozkładem jest to, Joanna gruszka & ryszard malinowski 
że ludzie dobrzy manwją się lub uciekają, a łotrom 
dzieje się dobrze. Że upadają przedsiębiorstwa pol
skie, a na ich grnzach wzno zą się fo rtuny żydow
sk ie. Że kobiety dob re (Stawska) nie są szczęśliwe, 
a kobiety zie (Izabela Łęcka) są ubóshviane. Że lu
dzie niepospolici rozbijają się o tysiące przeszkód 
(Woku lsk i), że uczci wi nie maja energii ( ksiqżf), 
że człowieka gnfbi powszechna nieufność i podej
rzenie". 

Na podstawie twórczoś i Prusa powstały 
także filmy: „A ntek", „Faraon" (film fabularny 
z 1965 r. w reżyseri i J rzego Kawaler wicza 
z Jerzym Zelnikiem w głównej roli ), „Grzechy 
dzieciństwa", „Kamizelka", „Pensja pani Latter" 
(ekranizacja fragmentów powieści „Eman
cypantki"), „Placówka". A także „Lalka" - naj
pierw jako film fab uJamy w 1968 r. w reży erii 
Wojciecha Hasa. W roli I beli Łęckiej wystą

piła Beata Ty zkiewicz, w roli Stani lawa Wo
kulskiego Mariu z Dmochow ki. W 1977 r. 
Ryszard Ber nakręci I' serial telewizyjn „Lal
ka" z Małgorzatą Braunek i Jerzym K masem 

w rolach g łównych. agata h/adikova & janusz kaczmarski 







dariruz waraksa„ werner i aieksander widerowie, jamuz kaczmarsk i & agata hladikoua 
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Do każdej polskiej rodziny. 
informacje, publicystyka, 

ogłoszenia, sport 
tel. 558 731 766 

sekretariat@glo ludu.cz 

pra wa autorskit dotyczqa tekst:< sztuk i reprezentuje AGENCJA DILIA, u/. kratke1to I, 190 00 prah,1 9 • TF.s iNSKE 

o rv A DLO ĆESKY rtsi N, pnspevkovd organizace, z fi zovatel moravskoslezsky kraj, ostrawska 6 7 • 737 35 czeski cieszy n • 

tel.:+420 558 74 6022-23. fax: 558 713372 . INFO@TDI V ADLO.CZ. www .TDIVADLO .CZ . kierownik dzialu organizacji 

wid o w 11iDAGMAR PA VLiKov . .: kieroumicypracow11 i:elektrycz110-akustycz11ejvLADIMiR R YBAR ślusarsko- modelu rskiej 

Al.ES SZOTKOWSK ! krawieckiej MARIE \JR.BANIECOVA. pemkarskiej JARM!LA DRŻiKovA. rekwizytorskiej JÓZEF 

KUREK kierownik techniczny ROMAN SeKULA brygadier sceny MARIA.N MANDRYSZ światło MARTIN KOZOK, MARTIN 

WA.LENTA dźwięk ROMAN MAJClfRZYK, MICHAL MAUNIAK fry zjerku KA.MILA KUMPA.NOVA garderobiana LUCIE 

ŻEBROKOV A rekwizyty SILVIE URBA.NIECOV.\ montażyści dekoracji JOZE( llR!NEK , LUMiR sLiVA, DAVID CIENCIALA 

• redakcja JOANNA WANIA • zdjfCia K/.TERINA CZERNA • opracowanu graficzne j sklad MA.li. LA.N SIEDLACZEK • 

druk PROPR!NT, s.r.o. cesky teśi11 






