
WARSZAWA OKIEM BOLESŁAWA PRUSA 

Na podstawie „Lalki” 



►ARYSTOKRACJA 

►MIESZCZAŃSTWO (KUPCY, ROBOTNICY, INTELIGENCJA) 

►BIEDOTA 

 



Najwyższa kasta- arystokraci są zblazowanymi pustymi ludźmi trawiącymi czas 

na wyścigach i proszonych kolacyjkach, ich dusze przegniły od wewnątrz trawione 

upadkiem moralnym, etycznym, intelektualną pustotą. Warstwa, która tradycyjnie była 

kolebką, ostoją polskości, kultury, wiedzy i obyczaju jest kompletnie zdegenerowana, 

żyjąca w świecie ułudy i mylnych wyobrażeń o własnej wielkości. Arystokraci są żywym 

zaprzeczeniem wszelkich pozytywistycznych ideałów. Bierność i pustotę tej warstwy 

społecznej wyobrażają np. postaci Izabeli Łęckiej i jej ojca, Krzeszowskich. Epoka 

arystokracji dobiegła do swojego smutnego końca. Ci spośród arystokratów, którzy 

dokonali w swoim życiu zmiany i poświęcili się pracy naukowej, intelektualnemu 

rozwojowi dla dobra kraju i narodu- nowa warstwa inteligencka- nie znajdują 

zrozumienia ani u swoich szlacheckich "braci"- którzy uważają ich za zdrajców ideałów 

szlacheckich.  

WRÓĆ 



Warstwa ta jest  ogromnie zróżnicowana, składają się na 

nią ludzie o różnym pochodzeniu, narodowości, rozmaitym 

statusie majątkowym, miejscu w całości miejskiego 

organizmu. Będą tu więc zarówno kupcy, ludzie nauki, drobni 

handlarze, urzędnicy, właściciele kamienic. Minclowie 

przedstawieni są jako ideał rodziny wspólnie żyjącej, 

pracującej, poświęcającej się dla ogólnego dobrobytu. Postaci 

takie jak Rzecki, Szprot czy Deklewski musza pracować 

na swoje utrzymanie w cudzych sklepach i magazynach jako 

subiekci. Biedniejszych handlarzy ograniczały pieniądze, 

których brak uniemożliwiał im większy rozwój, bogatych 

kupców ograniczały konwenanse, zapora ustawiona szczelnie 

przez pogardliwie patrzących na parających się pracą 

mieszczan arystokratów. W ten sposób zablokowane zostają 

możliwości rozwoju społeczeństwa, polepszania warunków 

życia, zwiększania ilości miejsc pracy. Mieszczanie jeszcze 

nie dorośli do wielkiej, dziejowej roli, ciągle zbyt mocno tkwią 

w anachronicznych przekonaniach wpajanych im od wieków 

przez arystokrację. 

 

WRÓĆ 



WRÓĆ 

Doły warszawskiej społeczności tworzą mieszkańcy ubogich przedmieść- żebracy, 

złodzieje, przybysze ze wsi, którzy pozbawieni ziemi odeszli z rodzinnych stron, 

aby szukać chleba w mieście, prostytutki, drobni robotnicy, nędzarze. Ta warstwa 

wymaga natychmiastowej pomocy, nie znajduje jej jednak ani u arystokracji 

ani mieszczan. Biedota zamieszkująca Powiśle jest warstwą nie bierną 

jak arystokracja ani nie aktywną jak mieszczanie. Jej status zawieszony jest przez 

katastrofalny poziom życia i egzystencji. Nie mogą sobie pozwolić na luksus 

lenistwa, ale nie mają też możliwości zapracowania na swoje utrzymanie. Biedotę 

trawią choroby, głód, nędza, przestępczość i ciemnota. Warstwa ta zdaje się nie 

być podmiotem społecznym- jak dwie poprzednie warstwy- ale przedmiotem, 

którym ktoś musi się zaopiekować, za którego ktoś musi wziąć odpowiedzialność, 

pokierować nim, uzdrowić, dać możliwość godnego życia. 

 



Razem z Wokulskim przemierzamy drogę od sklepu mieszącego się w pobliżu 

pomnika Kopernika , poznając jego oczami: Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Aleje 

Ujazdowskie, przy których kwitną kasztany, gdzie znajduję się również mieszkanie 

Łęckich. Razem z Wokulskim, odkrywamy na nowo Łazienki i Ogród Botaniczny, w 

którym to odbył jedną z ważniejszych rozmów z Ochockim. Autor pokazuje nam 

również wygląd sklepu, spektakl teatralny, proces sądowy, wyścigi konne, spółkę 

handlową, historię kamienicy Łęckich, kwestę Wielkanocną w kościele. Podczas 

wyścigów konnych, ukazane zostają Pola Mokotowskie, a przy pojedynku 

Wokulskiego z Krzeszowskim, ukazany został lasek Bielański. Pisarz nie ograniczył 

się tylko do opisu ulic, kościołów, gmachów, które zostały przedstawione w powieści 

z wielką dokładnością, iż książka mogłaby pełnić funkcję przewodnika po XIX 

wiecznej Warszawie, a nawet współczesnej. Pokazał też Warszaw, jako tętniące 

życiem miasto. 

 







STARE MIASTO 

Rodzinna dzielnica Ignacego 

Rzeckiego: „Mieszkaliśmy na Starym 

Mieście z ciotką, która urzędnikom 

prała i łatała bieliznę.” 

Miejsce spacerów starego subiekta: 

„Ja na przykład znam Stare Miasto 

od dziecka i zawsze wydawało mi 

się, że jest ono tylko ciasne i 

brudne. Dopiero kiedy pokazano mi 

jako osobliwość rysunek jednego z 

domów staromiejskich, nagle 

spostrzegłem, że Stare Miasto jest 

piękne... Od tej pory chodzę tam 

przynajmniej raz na tydzień i nie 

tylko odkrywam coraz nowe 

osobliwości, ale jeszcze dziwię się, 

żem ich nie zauważył dawniej.” 

 

PLAC ZAMKOWY  

Miejsce spacerów Wokulskiego: „Wszystko to 

roiło się między dwoma długimi ścianami 

kamienic pstrej barwy, nad którymi górowały 

wyniosłe fronty świątyń. Na obu zaś końcach 

ulicy, niby pilnujące miasta szyldwachy, 

wznosiły się dwa pomniki. Z jednej strony król 

Zygmunt, stojący na olbrzymiej świecy, 

pochylał się ku Bernardynom, widocznie 

pragnąc coś zakomunikować przechodniom, 

a z drugiej Kopernik. (…) Stanął i patrzył. 

Dzień przedświąteczny i ładna pogoda 

wywabiły mnóstwo ludzi na bruk miejski. 

Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum 

między Kopernikiem i Zygmuntem wyglądał 

jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili 

unosiły się nad miastem dążąc ku północy”. 

 



KOŚCIÓŁ KARMELITÓW PRZY 

KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU 

Miejsce spotkania Wokulskiego z panną 

Łęcką, kościół oczyma Wokulskiego: 

„Wokulski wziął z kasy dwadzieścia pięć 

półimperiałów i poszedł w stronę 

kościoła.”; „Patrzył w tej chwili na kościół 

jak na rzecz zupełnie nową dla siebie.”; 

\"Co to jest za ogromny gmach, który 

zamiast kominów ma wieże, w którym 

nikt nie mieszka, tylko śpią prochy 

dawno zmarłych?... Na co ta strata 

miejsca i murów, komu dniem i nocą pali 

się światło, w jakim celu schodzą się 

tłumy ludzi?”; „Mimo woli porównywał 

drobny wzrost stojących pod kościołem 

pobożnych z olbrzymimi rozmiarami 

świętego budynku.”;  

OGRÓD SASKI 

Miejsce spacerów i rozważań 

filozoficznych Wokulskiego: 

„Ranne godziny wlokły mu się, 

jakby do nich zaprzężono woły. 

Wokulski na chwilę tylko wpadł do 

sklepu, przy obiedzie nie mógł 

jeść, potem poszedł do Saskiego 

Ogrodu ciągle myśląc: \"Czy klacz 

wygra i czy go panna Izabela 

pokocha?...\" Przemógł się jednak 

i wyjechał z domu dopiero około 

piątej.” 

 

 





Miejsce spacerów i rozważań filozoficznych Wokulskiego: „Tułając się po uliczkach, gdzie 

widać było rudery zapadnięte niżej bruku, z dachami porosłymi mchem, lokale z okiennicami 

dniem i nocą zamkniętymi na sztaby, drzwi zabite gwoździami, naprzód i w tył powychylane 

ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem.(…) Szedł, przez brudne szyby 

zaglądał do mieszkań i nasycał się widokiem szaf bez drzwi, krzeseł na trzech nogach, kanap 

z wydartym siedzeniem, zegarów o jednej skazówce, z porozbijanymi cyferblatami. Szedł i 

cicho śmiał się na widok wyrobników wiecznie czekających na robotę, rzemieślników, którzy 

trudnią się tylko łataniem starej odzieży, przekupek, których całym majątkiem jest kosz 

zeschłych ciastek - na widok obdartych mężczyzn, mizernych dzieci i kobiet niezwykle 

brudnych.”(…) Wokulski doszedł do brzegu Wisły i zdumiał się. Na kilkumorgowej przestrzeni 

wznosił się tu pagórek najobrzydliwszych śmieci, cuchnących, nieomal ruszających się pod 

słońcem, a o kilkadziesiąt kroków dalej leżały zbiorniki wody, którą piła Warszawa. (…) Nad 

samym brzegiem Wisły leżał stos belek. Wokulski uczuł znużenie, siadł i patrzył. W spokojnej 

powierzchni wody odbijała się Saska Kępa, już zieleniejąca, i praskie domy z czerwonymi 

dachami; na środku rzeki stała nieruchoma berlinka.” 

 



Lokale, w których rozgrywają się, bardziej lub mniej znaczące akcje powieści dla 
współczesnego czytelnika Lalki w większości są nie znane, a często ustalenie ich 
dawnej lokalizacji jest nie możliwe głównie ze względu na znikome informacje 
podane przez autora. Po niektórych pozostały ślady, jak winiarnia Lesisza, która 
dzisiaj już nie funkcjonuje, ale budynek pozostał. 
Pierwszym miejscem jest renomowana jadłodajnia, w której wieczory spędzali 
„właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, 
poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze 
kamienic bez zajęcia” a wśród nich między innymi pan Deklewski, fabrykant 
powozów i pan Węgrowicz, członek Towarzystwa Dobroczynności, racząc się 
piwem w butelkach z ciemnego szkła i przekąskami rozprawiali o Wokulskim i 
jego sklepie. Owy lokal, jak głosi reklama z 1897 roku umieszczona w 

Przewodniku Ilustrowanym po Warszawie, Łodzi i okolicach fabrycznych, 

znajdował się na Krakowskim Przedmieściu 54.  

 

„Skład hurtowy win, koniaków, araków, likieru i 

porteru Karol Lesisz” 



Wspomniana w przytoczonym wyżej cytacie winiarnia Fukiera została założona 

przez rodzinę Fukierów w 1810 roku na Rynku Starego Miasta 27. W pierwszych 

lata swego istnienia zaliczana była do renomowanych winiarni, gdzie 

„najważniejsze sprawy prywatne i publiczne załatwiały się inter pocula – pod 

łukowem sklepieniem Fukierowskiej winiarni (…) odbywały się wieczorami istne 

sejmiki.”W początkach XX wieku wśród bywalców przeważali klienci klasy niższej, 

tylko już „co pewien czas odwiedza winiarnię jaka znakomitość. Wypija butelkę 

dobrego wina (…), kilka butelek każe sobie zapakować i odesłać.” Po zakończeniu 

II wojny światowej, kamienicę Fukierów odbudowano i urządzono winiarnię, do 

której można udać się i dzisiaj. 

 

„U Fukiera” 



MIESZKANIE WOKULSKIEGO 

Z czasu odsłonięcia pomnika Kopernika (11.05.1830 r.), 

kamienica numer 4 była dwupiętrowa i bez balkonu. Dopiero 

znacznie później dobudowano kilka facjatek, które Prus uznał za 

III piętro, jak czytam: „Czuł w sobie taką siłę, iż gdyby w tej chwili 

sufit z dwoma piętrami spadł mu na głowę, chyba utrzymałby 

go”, oraz balkon na I piętrze. 

 

Kamienica ta spłonęła podczas Powstania 

Warszawskiego. Odbudowa tej części 

Krakowskiego Przedmieścia po 1945 roku nie 

przypomina architektury z okresu akcji powieści 

czy chociaż sprzed wojny. Ruiny kamienicy numer 

4 rozebrano w 1950 roku i w latach 1953-54 

zbudowano w tym miejscu Dom Turysty, którego 

front umieszczono od strony ulicy Oboźnej, a od 

strony Krakowskiego Przedmieścia wybudowano 

zaledwie trzyokienną boczną ścianę. W niczym 

jednak nie przypomina on kamienicy, która stała 

na tym miejscu pod koniec XIX wieku. 



SKLEPY WOKULSKIEGO 

Sklep Jana Mincla na Podwalu wg ilustracji 

Hanny Balickiej-Fribes zaczerpnięta z książki 

Moniki Wareńskiej „Warszawskim szlakiem 

Prusa” 

Sklep Wokulskiego 

na Krakowskim 

Przedmieściu nr 7 

wg ilustracji Hanny 

Balickiej-Fribes 

zaczerpnięta z 

książki Moniki 

Wareńskiej 

„Warszawskim 

szlakiem Prusa” 



„Nowy sklep Wokulskiego”, 

fotomontaż J. Malarski, 1936 

r. 

Aby wkomponować w okna dzisiejszej księgarni sklep 

Wokulskiego, trzeba odliczyć 7 okien, zaczynając od 

domu nr 5 (bez dwu ostatnich od bramy). Liczba ta nie 

pokrywa się z tą podaną w powieści, ponieważ w latach 

1951 – 52 dając nową elewację frontu przerobiono 

elewację parteru. Dzisiejsze dwa pierwsze okna – licząc 

od nr 5 – stanowiły dawniej jedno okno (tutaj była 

mosiężna bariera); następne okno – wąskie – było 

dawniej wejściem do sklepu Wokulskiego. Dalej budynek 

pozostał bez zmian. 



W mieszkaniu Rzeckiego w okresie 

międzywojennym mieściła się pracownia 

rusznikarska. W części salonu 

frontowego i dział z zabawkami, sklepu 

Wokulskiego, mieściły się wyroby ze 

srebra firmy „Bracia Hempel”. W drugiej 

części salonu frontowego i w dziale z 

towarami gumowymi znajdował się sklep 

z meblami artystycznymi firmy 

„Prószyński i Magnuski”. 







Agnieszka Naumiuk 

klasa IIa 


