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ROZPUSTNY WOKULSKI
O ALUZJACH EROTYCZNYCH W LALCE BOLES£AWA PRUSA
Erotyzm jest problemem najbardziej tajemniczym, najbardziej ogólnym i najdalej odsuwanym.
Jest w najwy¿szym stopniu osobistym problemem tego,
kto nie mo¿e siê wykrêciæ, czyje ¿ycie otwiera siê na ¿ywio³.
A jednoczenie jest w najwy¿szym stopniu problemem uniwersalnym. Moment erotyczny jest te¿ najbardziej intensywny (wy³¹czaj¹c byæ mo¿e dowiadczenia mistyków) 1.
Mi³oæ pod koniec XIX wieku nie jest ju¿ tym, czym
by³a wczeniej. Nie trzeba ju¿ na ni¹ zas³u¿yæ, nie mo¿na ni¹
kogo obdarowaæ. Trzeba j¹ kupiæ. [A 107] 2
I znowu, za³atwiwszy w ci¹gu paru godzin interesa Suzina, w³óczy³ siê po Pary¿u. B³¹dzi³
po nieznanych ulicach, ton¹³ wród krociowego t³umu, zanurza³ siê w pozorny chaos rzeczy
i wypadków i  na dnie jego  znajdowa³ porz¹dek i prawo. To znowu, dla odmiany, pi³ koniak,
gra³ w karty i w ruletê albo oddawa³ siê r o z p u  c i e. [L-2 150; podkrel. W. F.]

Cytowane frazy dotycz¹ pobytu Stanis³awa Wokulskiego w stolicy XIX wieG. B a t a i l l e, Erotyzm. Prze³. M. O c h a b. Gdañsk 2007, s. 265. Nie uzurpuj¹c sobie prawa do pierwszeñstwa w zakresie analizy erotycznych w¹tków powieci, oddajê w tym miejscu szacunek znakomitym poprzednikom: Marianowi P³acheckiemu i Ewie Paczoskiej. Pierwszy z badaczy zajmowa³ siê t¹ problematyk¹ w dwóch artyku³ach: w Stu zdaniach o Wokulskim (Literatura
1974, nr 18) oraz w rozprawie pt. Bohaterowie i fabu³a w powieciach Boles³awa Prusa (Przegl¹d
Humanistyczny 1983, nr 9/10). Rozbie¿noæ miêdzy moimi ustaleniami a tezami P³acheckiego to
przede wszystkim, jakkolwiek anachronicznie to brzmi, opozycja synchronii (M. P.) i diachronii
(W. F.). Moim zdaniem, powrót Wokulskiego do w³asnego cia³a ma charakter procesualny. Poza tym
P³achecki dowodzi  poza jednym wyj¹tkiem  odpornoci bohatera na podszepty p³ci, ja z kolei
k³adê nacisk na to, i¿ odwrotna mo¿liwoæ wzmaga wieloznacznoæ fina³u. Odrêbnoæ mojej lektury
od ustaleñ Paczoskiej, autorki prze³omowej monografii dzie³a z r. 1890, polega natomiast na innym
doborze kontekstów. Usi³ujê bowiem dowieæ zbie¿noci niektórych w¹tków Lalki z Foucaultowsk¹
nowoczesnoci¹ jako gr¹ dyskursów / systemów w³adzy / mechanizmów represji. Podmiotowoæ
i cia³o Wokulskiego podlegaj¹ zasadzie ujarzmienia (assujetissement). S¹ one spêtane skomplikowanymi wiêzami dyskursywnymi (idea ma³¿eñstwa, kod mi³oci romantycznej, jêzyki polskiego
pozytywizmu itd.). Spod w³adzy mechanizmów podporz¹dkowania bohater, do momentu ostatecznego rozczarowania £êck¹ (epizod skierniewicki i spotkanie z W¹sowsk¹), uwalnia siê w chwilach
rozczarowania, melancholii lub nudy.
2
Skrótem A odsy³am do: L. A d l e r, ¯ycie codzienne w domach publicznych w latach 1830
1
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ku (okrelenie Waltera Benjamina), czyli w Pary¿u A. D. 1878. Czêstokroæ odczytywane, zawsze dawa³y mi one wiele do mylenia. Ze wstydem przyznawa³em,
i¿ zakoñczenie ostatniej z nich jest dla mnie zupe³nie nieczytelne. W jaki sposób
bohater Lalki móg³ siê oddawaæ rozpucie? Do jakiego rodzaju czynnoci odsy³a
ten zwrot? Jak¹ rolê pe³ni w ekonomii (o)powieci? Z pozoru okazuje siê zbêdnym naddatkiem, a z punktu widzenia odczytañ kanonicznych paryskiego fragmentu  niestosownym wrêcz pomówieniem. Bezspornie istnieje jednak w tekcie. Nie mo¿na go ani wymazaæ redaktorskim o³ówkiem, ani unieszkodliwiæ przypisem informuj¹cym o pomy³ce pierwszego wydawcy. Ca³y czas dra¿ni i niepokoi.
Budzi ciekawoæ i w¹tpliwoci. Sk³ania do kilku niewygodnych pytañ, których
nie mo¿na odwlekaæ w nieskoñczonoæ. One same o sobie przypomn¹. Dla rzetelnego czytelnika utworu Prusa s¹ wrêcz nieuniknione jak wieczny powrót w filozofii Friedricha Nietzschego.
Co zatem robi³ w Pary¿u zamo¿ny kupiec galanteryjny? Najbardziej oczywist¹, a przez to najmniej paradoksaln¹ odpowied podsuwa inny fragment tekstu.
Frazy, które pojawiaj¹ siê w drugim z rozdzia³ów powiêconych epizodowi paryskiemu  Widziadle, maj¹ charakter symetryczny wzglêdem przywo³anego wczeniej ustêpu z Szarych dni i krwawych godzin:
Teraz Wokulski zosta³ w Pary¿u zupe³nie osamotniony, bez ¿adnego obowi¹zkowego zajêcia. Znowu zwiedza³ wystawê, teatry, nieznane ulice, pominiête sale w muzeach... Znowu
podziwia³ olbrzymie si³y Francji, prawid³owoæ w budowie i ¿yciu wielomilionowego miasta,
wp³yw ³agodnego klimatu na przypieszony rozwój cywilizacji... Znowu pi³ koniak, jada³ kosztowne potrawy albo gra³ w karty w salonie baronowej, gdzie zawsze przegrywa³... [L-2 180]

Po raz kolejny narrator wymienia rozkosze, jakim oddaje siê protagonista
w miecie Balzaka i Zoli, z tym ¿e miejsce przypuszczalnej rozpusty w znaczeniu
seksualnym zajmuje przyjemnoæ czysto... kulinarna, a zbytek okazuje siê mieæ
charakter jedynie finansowy. Zabieg amplifikacji, zgodnie z poetyk¹ tekstu realistycznego, zostaje podporz¹dkowany postulatowi spójnoci narracji. Anaforyczne
uzupe³nienie, wp³ywaj¹c na czytelnoæ przekazu, ma na celu zwiêkszenie efektu
realnoci i stanowi jeden z podstawowych chwytów XIX-wiecznej odmiany literackiego mimetyzmu 3. Czy¿by wiêc nie by³o ¿adnej zagadki, a sam autor tego
tekstu powinien skupiæ siê na innych, byæ mo¿e, bardziej p³odnych zajêciach ni¿
rozprzestrzenianie szumu informacyjnego? Pytanie ma tylko pozornie charakter
retoryczny. Na twierdz¹c¹ odpowied nie pozwala sama Lalka, w której znaczenie
kontrowersyjnego leksemu bezspornie wskazuje na rozpustê seksualn¹. S³owo to
pojawia siê w rozmaitych kontekstach stylistycznych (dialog, monolog wewnêtrz1930. Prze³. R. W i l g o s i e w i c z - S k u t e c k a. Poznañ 1999. Ponadto stosujê w artykule inne
skróty: L = B. P r u s, Lalka. T. 12. Oprac. J. B a c h ó r z. Wyd. 2, przejrz. Wroc³aw 1998.
BN I 262.  M = S. M i l e w s k i, Intymne ¿ycie niegdysiejszej Warszawy. Warszawa 2008.  S =
T. S o b i e r a j, Lalka Prusa na horyzoncie dziewiêtnastowiecznoci (modernizmu). W zb.: wiat
Lalki. 15 studiów. Red. J. A. Malik. Lublin 2005.  T = J. T o m k o w s k i, Neurotyczni bohaterowie Prusa. W: Mój pozytywizm. Warszawa 1993.  W = T. W ó j c i k, Ale¿ tu jest wiêcej marmurów i br¹zów ani¿eli w ca³ej Warszawie!... Paryska utopia Boles³awa Prusa. W zb.: Nowe stulecie
trójcy powieciopisarzy. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1992. Liczby po skrótach oznaczaj¹
stronice, poza Lalk¹, gdzie pierwsza liczba po ³¹czniku wskazuje tom, druga  stronicê.
3
Zob. P. H a m o n, Ograniczenia dyskursu realistycznego. Prze³. Z. J a m r o z i k. Pamiêtnik Literacki 1983, z. 1.
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ny) oraz w odniesieniu do ró¿nych bohaterów, ale sposób jego u¿ycia pozostaje
niemal zawsze identyczny. Dotyczy ono nieformalnych zwi¹zków erotycznych
oraz wykorzystuje nieodmiennie negatywne konotacje wyrazu, towarzysz¹ce mu
w konserwatywnej kulturze polskiej XIX wieku.
Kiedy Ignacy Rzecki przychodzi do sklepu po niespokojnej, ale spêdzonej samotnie i we w³asnym ³ó¿ku, nocy, doznaje urojenia, ¿e wszyscy subiekci z najwy¿sz¹ wzgard¹ patrz¹ na jego podsinia³e oczy, ziemist¹ cerê i lekko dr¿¹ce rêce.
Wnioskuje: Gotowi jeszcze myleæ, ¿e oddawa³em siê rozpucie! (L-1 540). Nie
ma w¹tpliwoci, ¿e w rachubê nie wchodz¹ inne sensy tego s³owa, a z opisu wygl¹du niewyspanego subiekta wy³ania siê portret typowego wielbiciela prostytutek,
osoby co najmniej niezdrowej, a wiêc sytuuj¹cej siê zdecydowanie poza granicami najogólniejszych idea³ów ¿yciowych (formu³a Prusa) okresu pozytywizmu.
S³owo to pojawia siê tak¿e w wypowiedzi krytycznej Ochockiego, skierowanej do Rzeckiego, na temat arystokracji (L-2 672). Znaczenie wyrazu rozpusta
w ustach kuzyna Izabeli ma nieco szerszy charakter. Dotyczy bowiem zarówno
marnotrawstwa o charakterze finansowym, jak i kultury flirtu wynikaj¹cej z nudy
arystokratek, niezobowi¹zuj¹cych romansów i, w koñcu, pozama³¿eñskich rozkoszy erotycznych (Izabela, Ewelina Janocka, W¹sowska). Sam w³aciciel sklepu
galanteryjnego u¿yje tego s³owa dwukrotnie. W obu przypadkach przybiera ono
nieco inny odcieñ znaczeniowy ni¿ w sposobie u¿ywania go przez pozosta³e postacie. Po raz pierwszy wyraz rozpusta pada w monologu Wokulskiego spaceruj¹cego po Powilu. Bohater, uogólniaj¹c sytuacjê spo³eczn¹ kraju, tworzy opozycjê nêdzy i rozpusty, które w równym stopniu doprowadzaj¹ do spodlenia
i wytêpienia rasy (L-1 158). Ponownie s³owo to pojawia siê w monologu w paryskim hotelu, ju¿ po spotkaniu z Geistem. Tak jak w wypowiedzi kuzyna Izabeli,
zostaje ono przeciwstawione pracy, staj¹c siê okreleniem bezrefleksyjnego trwonienia pieniêdzy i energii przez przedstawicieli polskiej arystokracji (L-2 192).
Konotacje seksualne wyrazu zostaj¹ tym razem wyciszone, natomiast na plan pierwszy wysuwaj¹ siê sensy: rozrzutnoæ i marnotrawstwo. Nie jestem, mimo
wszystko, jednak pewny, czy powinienem ufaæ Wokulskiemu, znanemu z rozchwiania psychicznego i predylekcji do melancholii. Wiarygodnoæ kupca od dawna
wszak¿e stanowi co najmniej kwestiê dyskusyjn¹, w perspektywie polifonicznoci narracji za bohater ten to zaledwie jedna z wielu równorzêdnych instancji.
W Utracie aureoli, poemacie Baudelairea zawartym w Paryskim splinie, autor opisuje przygodnemu rozmówcy, spotkanemu w podejrzanym miejscu (mauvais lieu), byæ mo¿e, w burdelu lub w taniej spelunce, wydarzenie, jakie siê mu
przytrafi³o, kiedy próbowa³ przejæ na drug¹ stronê ruchliwej ulicy. Bohater, lawiruj¹c miêdzy rozpêdzonymi powozami, gubi w b³ocie makadamu aureolê  symbol zwi¹zków sztuki ze sfer¹ sacrum. Twórca, pozbawiony odt¹d atrybutu wyj¹tkowoci, bêdzie móg³ zg³êbiaæ nowoczesne ¿ycie w ka¿dym jego przejawie, przebywaæ we wszystkich, nawet najmniej poetycznych miejscach 4. Tym, co ³¹czy
Baudelaireowsk¹ refleksjê ironiczn¹ na temat upadku poety i potencjaln¹ parysk¹ rozpustê Wokulskiego, jest nie tylko sceneria wielkiego miasta, ale tak¿e
problematyka desakralizacji. Ta kwestia wi¹za³aby siê z koñcem romantycznego
4
Zob. M. B e r m a n, Wszystko, co sta³e, rozp³ywa siê w powietrzu. Rzecz o dowiadczeniu
nowoczesnoci. Prze³. M. S z u s t e r. Wstêp A. B i e l i k - R o b s o n. Kraków 2006, s. 203214.
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paradygmatu mi³oci jako platonicznego uwielbienia, ca³kowicie pozbawionego
aspektu erotycznego 5. W Pary¿u z oczu Wokulskiego spada zas³ona. Deziluzja
poprzedza jego przyjazd do metropolii, natomiast po powrocie do kraju bohater
stopniowo, za spraw¹ kolejnych odkryæ, traci wiarê w mo¿liwoæ sukcesu: wzajemnoæ ze strony Izabeli oraz szczêliwy, ma³¿eñski fina³. Wyj¹tkowoæ i znaczenie fragmentu paryskiego polega³yby zatem nie tylko na przeciwstawieniu ogniska cywilizacji opónionemu kulturowo miastu, jakim jest Warszawa, oraz na
alternatywie, któr¹ daje protagonicie spotkanie z Geistem. Wynika³yby one tak¿e
z uzupe³nienia o aspekt seksualny powieciowej charakterystyki kupca, z wyposa¿enia go w cia³o. W cia³o, które pragnie.
B³oto makadamu
Wybuja³y seksualizm w okresie powstania utworu Prusa charakteryzuje przede
wszystkim bohaterów francuskiego naturalizmu ze szczególnym wskazaniem na
bohaterów Émilea Zoli. Motywacja ich dzia³añ, zwi¹zana ze sfer¹ popêdow¹, nie
tylko obejmuje w jego utworach partie narracyjne, ale tak¿e zostaje wzmocniona
za pomoc¹ sfery opisu. Metafory, które ewokuj¹ rodz¹c¹ siê namiêtnoæ erotyczn¹
miêdzy proboszczem a Albin¹, pojawiaj¹ siê w zobrazowaniu klombu ró¿ w ogrodzie Paradou (Grzech ksiêdza Mouret); poprzez deskrypcjê oran¿erii z egzotyczn¹
rolinnoci¹ wskazuj¹ na kazirodczy charakter relacji Renaty i Maksyma (Zdobycz), itd. 6 W utworach adeptów szko³y z Medanu los prostytutek jest czêsto
egzemplifikacj¹ filozofii deterministycznej: w Bary³eczce Guy de Maupassanta
bohaterka tytu³owa, dziewczyna konduity co najmniej lekkiej, zostaje zniszczona
oraz upokorzona przez mentalnoæ drobnomiasteczkow¹; erotyzm jako niszcz¹ca
si³a, dotycz¹ca wszystkich niezale¿nie od wieku i pozycji spo³ecznej, stanowi osnowê fabu³y Nany. W ³ó¿ku bohaterki, luksusowej kurtyzany, spotyka siê ca³y Pary¿, niejeden m³ody utracjusz trwoni dla niej fortunê rodzinn¹, a styl jej ¿ycia nie
ró¿ni siê niczym od egzystencji damy z wy¿szych, arystokratycznych sfer. Autor
Powieci eksperymentalnej oceni negatywnie jej ¿yciow¹ postawê:
Nana umiera na ospê w paryskim pokoju hotelowym. Cuchn¹ca, zniekszta³cona, zamieniona w bezkszta³tn¹ bry³ê, wydana na pastwê Z³a. Wreszcie mo¿e zatryumfowaæ Dobro. Moralnoæ zostaje ocalona. Nana p³aci ¿yciem za zepsucie, którego by³a ród³em. [A 33]

Maupassant wiedzia³, co czyni, osadzaj¹c na normandzkiej prowincji akcjê
opowiadania Dom pani Tellier. Odleg³oæ dziel¹ca wybrze¿e Oceanu Atlantyckie5
Tezy te, których prawdziwoæ bêdê usi³owa³ wykazaæ, stanowi¹ aneks do rozpoznañ S. E i l eg o (Dialektyka Lalki Boles³awa Prusa. Pamiêtnik Literacki 1973, z. 1, s. 1415): nie ma
[w powieci] stopniowego rozwoju iluzji, która nastêpnie przechodzi w deziluzjê i tym samym prowadzi prostolinijnie do okrelonego zakoñczenia. Przes³anki póniejszego zerwania z Izabel¹ pojawiaj¹ siê ju¿ na pocz¹tku powieci, a krytyczna ocena obiektu uczuæ ulega nie tyle rozbudzeniu, co
potwierdzeniu. Chcia³bym uzupe³niæ tê klasyczn¹ interpretacjê o kilka szczegó³ów zwi¹zanych z parysk¹ rozpust¹ oraz z jej konsekwencjami: ci¹giem rozczarowañ mityzowanym przedmiotem afektu
(fascynacja Izabeli rozwi¹z³ym Molinarim, pieszczoty Izabeli i Starskiego w powozie, itd.), a tak¿e
odkryciem przez bohatera aspektu seksualnego w³asnej psychiki (zob. podrozdzia³ niniejszego artyku³u pt. Cia³o Wokulskiego).
6
Zob. P. H a m o n, Czym jest opis? Prze³. A. K u r y , K. R y t e l. Pamiêtnik Literacki
1983, z. 1, s. 208209.
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go od Pary¿a, babiloñskiej nierz¹dnicy, pozwoli³a twórcy Bary³eczki wykreowaæ wiat ma³omiasteczkowej, lekko ironicznej sielanki. W nale¿¹cym do Madame lokalu o charakterze niemal rodzinnym spotykaj¹ siê przedstawiciele miejscowego establishmentu oraz handlu, ojcowie i przedsiêbiorcy. S¹ oni przyjació³mi kilku mieszkanek domu tolerowanego. Ka¿da z nich, odpowiadaj¹c na
spo³eczne zapotrzebowanie, nawi¹zuje do wybranego idea³u piêknoci (np. do
niewinnej blondynki, demonicznej ¯ydówki itd.). Pewnej soboty ustalony porz¹dek zak³óca wyjazd wszystkich kobiet na wie. Bywalcy zastaj¹ drzwi zamkniête
i czytaj¹ informacjê: Zamkniêto z powodu pierwszej Komunii w. Przygodni,
niespe³nieni klienci w postaci miêdzynarodowej grupy marynarzy wszczynaj¹ miêdzy sob¹ bójkê, a ojcowie miasta wpadaj¹ w czarn¹ rozpacz i w g³êbok¹ melancholiê. Tymczasem panie podró¿uj¹ poci¹giem, w którym bulwersuj¹ starsze, ch³opskie ma³¿eñstwo, oraz flirtuj¹ z handlarzem podwi¹zek. Ich przyjazd na wie, gdzie
maj¹ uczestniczyæ w komunijnej ceremonii bratanicy pani Tellier, wywo³uje sensacjê. Zyskuj¹ zaufanie i sympatiê ca³ej spo³ecznoci. Kiedy ma³a Konstancja budzi siê w nocy, w ponownym zaniêciu pomaga jej Ró¿a Klaczka nieprzywyk³a
do zasypiania z pustymi ramionami. [...] I a¿ do witu komunikantka spoczywa³a
z czo³em opartym na nagich piersiach prostytutki 7. Scen¹ tryumfu podopiecznych pani Tellier staje siê nastêpnego dnia wiejski koció³: w orszaku id¹ one bezporednio za dzieæmi, a szloch Klaczki doprowadza do ³ez wszystkich uczestników ceremonii. Za udzia³ dziêkuje damom z miasta sam ksi¹dz proboszcz. Opis
ostatnich chwil imprezy komunijnej ma wydwiêk groteskowy. Oto w pokoju na
górze pijany i na pó³ rozebrany Rivet, ojciec Konstancji, usi³uje zgwa³ciæ Ró¿ê,
która kona ze miechu 8. W czasie drogi na stacjê prostytutki piewaj¹ sprone
piosenki, po powrocie do miasteczka dom schadzek staje siê za miejscem hucznego przyjêcia z udzia³em wszystkich stêsknionych bywalców.
Niew¹tpliwie, popularnoæ tematu prostytucji wród francuskich naturalistów
sk³oni³a Adolfa Dygasiñskiego do podjêcia go w utworze Na warszawskim bruku
(wydanie prasowe  1886, wydanie ksi¹¿kowe  1926), powielaj¹cym naturalistyczne tezy programowe. Tê profesjê w ostatniej, trzeciej czêci sagi o losach
Van Molkena reprezentuje Antonina Ha³astrowicz, by³a uczennica bohatera, który
samobójstwem koñczy w¹tpliw¹ karierê arystokratycznego bêkarta, pensjonariusza szpitali dla wariatów, pijaka i skrzypka w podrzêdnym lokalu gastronomicznym. Van Molken bowiem to niemal wzorcowa ilustracja deterministycznych koncepcji Zoli. Psychofizyczne wynaturzenia tego bohatera uwarunkowane s¹ przyczynami rodowiskowymi. Jest on nielubnym dzieckiem wariata i awanturnicy 9.
Antonina tak¿e stanowi owoc pozama³¿eñskiego romansu dwojga arystokratów.
Po przybyciu do Warszawy ta atrakcyjna, m³oda kobieta staje siê miniatur¹ Nany,
rujnuj¹c kolejnych spadkobierców maj¹tków szlacheckich i romansuj¹c z bogatymi finansistami (bankier Eliasz). Przez przypadek dochodzi do jej spotkania z Van
Molkenem, w którym by³a kiedy zakochana. Szybko postanawiaj¹ zalegalizowaæ
swój odrodzony zwi¹zek i urz¹dzaj¹ w mieszkaniu przyjêcie z udzia³em przyja7
G. d e M a u p a s s a n t, Dom pani Tellier. W: Dom pani Tellier. Prze³. A. S o w i ñ s k i.
Warszawa 1981, s. 162.
8
Ibidem, s. 174.
9
A. D y g a s i ñ s k i, Na warszawskim bruku. W: Pióro.  Na warszawskim bruku. Warszawa
1951, s. 246.
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ció³ skrzypka: przedziwnej zbieraniny wielkich orygina³ów, niespe³nionych artystów oraz zwyczajnych ochlaptusów z najgorszych dzielnic miasta. W tym samym
czasie do apartamentu kokoty przychodzi grupa m³odych, zamo¿nych utracjuszy. Konfrontacja przedstawicieli dwóch ca³kowicie odmiennych grup spo³ecznych koñczy siê gigantyczn¹ awantur¹. Poszukiwany przez policjê Van Molken
zostaje odratowany z pierwszej próby samobójczej przez kilku studentów medycyny. Drug¹, tym razem udan¹, podejmuje w szpitalu dla psychicznie chorych,
Antonina za wychodzi za m¹¿ za jednego ze studentów-ratowników.
Czas najwy¿szy powróciæ do Wokulskiego: w³aciciel du¿ego sklepu, zra¿ony
do panny Izabeli po pierwszej wizycie Starskiego, wyje¿d¿a samotnie do Pary¿a,
by tam spotkaæ siê z rosyjskim wspólnikiem i milionerem  Suzinem. W stolicy
Francji bohater konfrontuje siê z nowoczesnoci¹ w jej podstawowym, spo³ecznym przejawie: z wielkomiejskim t³umem. Paryskie dowiadczenia Wokulskiego
na pierwszy rzut oka przypominaj¹ la flânerie (wa³êsanie siê). Z kontaktu z nieskoñczonoci¹ t³umu protagonista utworu wyci¹ga jednak po pewnym czasie zupe³nie odmienne wnioski, ni¿ czyni³ to niespieszny przechodzieñ, wyalienowany artysta, dopatruj¹cy siê oznak rozpadu i zamierania we wszystkich przejawach
egzystencji. Dla Wokulskiego bowiem miasto staje siê przestrzeni¹ utopii spo³ecznej: jego przejrzysta topografia oraz funkcjonalizacja ¿ywio³u ludzkiego stanowi¹ dla bohatera Lalki dowód pracy nad szczêciem, wykonywanej zgodnie przez
ogó³ mieszkañców. By³y zes³aniec, potencjalny reformator polskiego ¿ycia spo³ecznego, przebywaj¹cy w Pary¿u zaledwie 7 lat po upadku Komuny, jest lepy na
potencja³ rewolucyjny t³umu oraz dysonanse, które napêdzaj¹ ¿ycie nowoczesnej
metropolii. Co ciekawe, w trakcie pobytu w kraju Wokulski czêsto reaguje na przejawy niesprawiedliwoci spowodowanej ró¿nicami w statusie materialnym (bracia Wysoccy, Wêgie³ek), pozycj¹ spo³eczn¹ (Marianna) lub, po prostu, manipulacj¹ faktami (kradzie¿ lalki baronowej Krzeszowskiej).
Protagonista Lalki ró¿ni siê od postaci Baudelaireowskiego spacerowicza,
kluczowej figury nowoczesnoci. Niemniej istniej¹ przes³anki w tekcie, które
wskazuj¹ na ich duchowe pokrewieñstwo. Chodzi przede wszystkim o psychiczny
stan Wokulskiego w trakcie podró¿y do Francji oraz kilku pierwszych dni w Pary¿u. Zanim bohater uporz¹dkuje wielkomiejskie dowiadczenia i pozna tajemniczego naukowca, bêdzie nieustannie rozpamiêtywa³ stratê. Ulicami francuskiej
stolicy chodz¹ sobowtóry Izabeli, kupiec pogr¹¿a siê w bezsile, a ka¿da prze¿yta
sytuacja przywo³uje bolesne wspomnienia i rozj¹trza rany 10. Stolica XIX stulecia
staje siê  w ten sposób  scen¹ freudowskiej pracy ¿a³oby. Wokulski-¿a³obnik
po kilku dniach wróci do wiata ¿ywych oraz wyjedzie do Warszawy, kiedy tylko
otrzyma zaproszenie do Zas³awka w licie prezesowej. Nie bêdzie ju¿ jednak taki
sam.
Bohater odwiedza Pary¿ w gwarnym, ró¿nobarwnym roku Wystawy Powszechnej. W tym okresie prostytucja by³a istotnym, choæ zaniedbanym prawnie oraz
pozbawionym akceptacji opinii publicznej, aspektem francuskiego ¿ycia spo³ecznego. Jak podkrelaj¹ znawcy problematyki  lekarze, historycy, moralici, policja, ideolodzy, artyci, pisarze  w XIX w. zasadniczo zmieni³ siê status prostytucji. Bardzo rozszerzy³ siê zasiêg zjawiska 
10

W¹tek ten rozwijam w podrozdziale tej pracy Wstrêt filantropa.
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i choæ  wbrew temu, co próbowali wykazaæ niektórzy socjologowie  nigdy nie sta³a siê
zjawiskiem masowym, wywo³a³a poruszenie i zaniepokoi³a poczuwaj¹cych siê do odpowiedzialnoci za panuj¹cy porz¹dek spo³eczny. Nie sposób zreszt¹ ustaliæ rzeczywistej liczby dziewcz¹t uprawiaj¹cych tê profesjê. Pojawiaj¹ siê najró¿niejsze statystyki, a ró¿nice miêdzy poszczególnymi zestawieniami s¹ zaskakuj¹ce. Porównuj¹c rozmaite ród³a, mo¿na chyba mówiæ o trzydziestu tysi¹cach prostytutek w pocz¹tkach Monarchii Lipcowej i piêciuset tysi¹cach
w latach trzydziestych XX wieku. [A 7]

Nadzwyczaj ciekawa wydaje siê równie¿ opinia Charlesa Desmazea, autora
traktatu Le Crime et la débauche à Paris (Wystêpek i rozpusta w Pary¿u) z r. 1881,
wydanego zaledwie 3 lata po wizycie Wokulskiego w stolicy Francji. Zauwa¿y³
on, i¿ dawniej 
[Prostytucja] dotyczy³a pewnej grupy kobiet znanych, zarejestrowanych, nosz¹cych charakterystyczne b³yskotki, mieszkaj¹cych w wyznaczonych dzielnicach; dzi w Pary¿u panoszy siê
wszêdzie, pojawia siê na wszystkich ulicach, przywdziewa ró¿ne stroje, a nawet dyktuje ich krój.
Niegdy iloæ prostytutek wyra¿ana by³a pewn¹ sta³¹ liczb¹, dzi okrela siê j¹ mianem legionu,
którego szeregi rosn¹ z dnia na dzieñ, zasilane przez pracownie, sklepy, teatry, bez podzia³u na
wiek, p³eæ, stan, seksualne preferencje... Mo¿na kupiæ ka¿d¹ cnotê. [cyt. za: A 107108]

Przebudowa barona Haussmanna wyprowadzi³a kobiety upad³e na bulwary
i pozwoli³a im zasiedliæ pasa¿e  prototypy dzisiejszych centrów handlowych.
Metropolia, przyci¹gaj¹ca ludzkie masy si³¹ ekonomii, tak¿e cia³a wyda³a na jej
pastwê.
W czasie, gdy rodzi siê dopiero klasowoæ bur¿uazyjnego spo³eczeñstwa, gdy nie ukszta³towa³a siê ona jeszcze w sposób ostateczny, gdy  jak to wietnie pokaza³ Louis Chevalier 
klasy pracuj¹ce staj¹ siê klasami niebezpiecznymi, a bur¿uazja gromadzi pieni¹dze i marzy, by
trwoniæ je na coraz to nowe rozrywki, tak jak w jej mniemaniu czyni³a arystokracja, wówczas
prostytutki staj¹ siê tymi, które psuj¹ szyki, funkcjonuj¹ na obrze¿u formuj¹cych siê klas spo³ecznych, rozpalaj¹ wyobraniê mê¿czyzn i przesuwaj¹ granice tego, co przyzwoite i godne
szacunku. [A 8]

Marginalnoæ stawia³aby zatem kobiety lekkich obyczajów obok ówczesnych
rewolucjonistów, przestêpców oraz... literatów. Baudelaire czêsto porównywa³ los
nowoczesnego poety, szukaj¹cego masowego odbiorcy, do kondycji prostytutki
(Muza sprzedajna). Powszechnie wiadomo tak¿e, ¿e twórca Kwiatów z³a jedyn¹
powa¿niejsz¹ relacjê erotyczn¹ utrzymywa³ z Jeanne Duval, egzotyczn¹ tancerk¹
o co najmniej swobodnych obyczajach.
XIX-wieczna prostytucja, podobnie jak flâneur, wielkomiejski ³azik 11, ukrywaj¹cy wewnêtrzn¹ pustkê pod niezliczonymi maskami, nierzadko pos³ugiwa³a
siê kamufla¿em, przebraniem, gr¹. Czêsto dochodzi³o ówczenie do swoistej spo³ecznej mimikry, przejawiaj¹cej siê w tym, i¿ niektóre prostytutki (gryzetki) celowo stylizowa³y siê na proste dziewczyny z ludu, a luksusowe kurtyzany w popularnych kurortach próbowa³y wygl¹daæ i zachowywaæ siê tak samo jak przedsta11
Do historii tego terminu, tak istotnego dla analiz wielkomiejskiej nowoczesnoci, warto dorzuciæ jeden, w kontekcie rozwa¿añ na temat prostytucji doæ ciekawy, trop. Otó¿ we francuszczynie mieszkanek domów tolerowanych istnia³ zwrot faire flanelle, który przekornie wykorzystywa³ podobieñstwo brzmieniowe miêdzy nazw¹ bezcelowej, nastawionej wy³¹cznie na obserwacjê
przechadzki (se flâner) a nazw¹ taniej tkaniny (la flanelle). Gra s³ów oznacza³a zachowanie
klientów, którzy przychodz¹ jedynie po to, by »flaneliæ siê«, czyli bawiæ, pieciæ w salonie, zamiast
zabraæ dziewczynê do pokoju (A 70), a wiêc osób zak³ócaj¹cych czytelne zasady wymiany w³aciwe p³atnej mi³oci, gdzie ka¿dy kontakt oznacza gotowoæ do konsumpcji i zap³aty za ni¹.
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wicielki bur¿uazji, zapowiadaj¹c pocz¹tki spo³eczeñstwa symulacji. W ten sposób, naruszaj¹c granice semantyki ubioru, odpowiada³y one na mêskie fantazmaty. Kiedy jednak za³o¿ymy, ¿e punktem dojcia wêdrowca, który nie odnalaz³
straty, mia³y siê staæ centra handlowe, mo¿e okazaæ siê, ¿e w obu przypadkach 
spacerowicza i nierz¹dnicy  cel maskarady jest identyczny: apoteoza samego siebie jako towaru. Dyktatura pieni¹dza sprawi³a, i¿ prostytucja drugiej po³owy XIX w.
przybra³a nader cyniczny charakter. Istnia³y nawet specjalne albumy dziwek z litografiami i adresami 12.
Masowoæ zjawiska tworzy rynek typów kobiecych, sceneri¹ zdobywania klienta
czyni za zarówno bulwary, lokale gastronomiczne (od luksusowych restauracji po
ohydne spelunki na przedmieciach), jak i pasa¿e, magazyny mody oraz ró¿nego rodzaju domy publiczne 13. Fenomen prostytucji  poza motywem Marianny 
wydaje siê jednak obcy wiatu powieci Prusa. Nieliczne aluzje do czynnoci
seksualnych s¹ z regu³y starannie zawoalowane. Autor Lalki, jak wskaza³a Danuta
Sosnowska, opisuj¹c spacery protagonistów po Warszawie, zignorowa³ tak¿e istotny
element scenerii ówczesnej Starówki, jakim by³y liczne domy publiczne. Wzrok
Rzeckiego starannie je omija³, a przecie¿ 
niemia³y wzglêdem kobiet subiekt  porusza³ siê w regionach opanowanych przez domy publiczne. Poczynaj¹c od roku 1875 (akcja Lalki zaczyna siê trzy lata póniej) warszawskie lupanary zaczynaj¹ swój z³oty okres, który potrwa ca³e æwieræwiecze. Ich burzliwy rozwój zatriumfuje nad Starym Miastem, które dot¹d by³o miejscem kocio³ów i siedliskiem inteligencji, a w b³yskawicznym tempie stanie siê dzielnic¹ burdeli i pó³wiatka.
Tymczasem, wedle w³asnej deklaracji pana Rzeckiego, tam w³anie chadza on czêsto na
spacery i, jak twierdzi, znajduje w tym zak¹tku coraz wiêcej uroku. [...]
Na Rycerskiej, Piekarskiej, Kapitulnej, Zapiecku, Dunaju i w wielu innych miejscach
Rzecki móg³ widzieæ najbardziej odra¿aj¹ce i wulgarne sceny z ¿ycia seksualnego stolicy. Do
tych przybytków rozkoszy cywilów nawet niechêtnie wpuszczano, bowiem znieæ je mog³a
tylko wra¿liwoæ pijanego ¿o³nierza 14.

W kontekcie tej metody Prusa zdania zacytowane na pocz¹tku budz¹ tym
wiêksze zdziwienie. Powstaje paradoks: dlaczego pisarz-realista pomin¹³ milczeniem zjawisko, które niew¹tpliwe przyczyni³oby siê, ze wzglêdu na swoj¹ frekwencyjnoæ, do utwierdzenia wiarygodnoci przedstawienia, do zwiêkszenia
efektu realnoci? Kwestia dotyczy nie tylko Warszawy, ale tak¿e Pary¿a. Nasuwaj¹ siê kolejne w¹tpliwoci. Pierwsza z nich wi¹¿e siê z (rzekom¹) wyj¹tkowoci¹ frazy, na podstawie której czytelnik zak³ada³by rozpustnoæ Wokulskiego.
Druga dotyczy przyjêtej metody narracyjnej. Pary¿ zostaje przedstawiony przede
wszystkim z perspektywy protagonisty. Fikcja urbanistyczna Wokulskiego opiera
siê na za³o¿eniach utopijnych. Stolica XIX wieku to miejsce nieistniej¹ce, pozytywistyczne Miasto S³oñca, pozbawione jakichkolwiek konfliktów spo³ecznych.
Ten sposób ukazania francuskiej metropolii, miasta-mitu, wi¹¿e siê z jednym z najistotniejszych projektów scjentyzmu drugiej po³owy stulecia pary i elektrycznoci. Badacz literatury prze³omu wieków trafnie zauwa¿y³, ¿e:
12
W. B e n j a m i n, Pasa¿e. Red. R. Tiedemann. Prze³. I . K a n i a. Pos³owie Z. B a u m a n.
Kraków 2005, s. 556.
13
Wyczerpuj¹ce ród³o informacji na ten temat stanowi cytowana monografia A d l e r. Zob.
te¿ ksi¹¿kê: A. C o r b i n, J.-J. C o u r t i n e, G. V i g a r e l l o, Historie du corps. De la Révolution
à la Grande Guerre. Paris 2005.
14
D. S o s n o w s k a, Cia³o wyparte. Kresy 1996, z. 1, s. 39.
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Prus konfrontuje romantyczn¹ historiozofiê z inn¹ wersj¹ tej wielkiej opowieci kultury modernistycznej, jak¹ by³ historycyzm, a mianowicie z tez¹, wed³ug której proces dziejowy
postêpuje ewolucyjnie i deterministycznie, osi¹gaj¹c stadia coraz doskonalsze, a wszystko to
zasadza siê na realizacji przedsiêwziêæ o charakterze organicznikowskim, maj¹cych  w bli¿szej b¹d odleglejszej perspektywie  zapewniæ ludzkoci powszechne szczêcie. W historiozofii pozytywistycznej zaktualizowa³a siê najpe³niej idea postêpu cywilizacyjnego, pojêtego
w duchu organicystycznym i materialistycznym. [...]
Pozytywistyczna koncepcja historiozoficzna urzeczywistnia
s i ê w  w i e c i e p o w i e  c i o w y m t y l k o c z ê  c i o w o: w o b r a z i e P a r y ¿ a.
[S 12; podkrel. W. F.]

Nale¿y przypomnieæ, ¿e twórc¹ tej utopii jest sam Wokulski. Dziêki mowie
pozornie zale¿nej narrator przekazuje g³os bohaterowi, bez strudzenia poszukuj¹cemu idei ³adu, pracy oraz szczêcia w labiryncie paryskich zau³ków i w transparencji haussmanowskich bulwarów. Sposób referowania czynnoci, wród których
pojawia siê rozpusta, wydaje siê bardzo znacz¹cy 15. Porz¹dek rozkoszy, wyznaczony chwytaniem losu w przyjemnoci 16 , w³aciwy hazardzicie i amatorowi
p³atnej mi³oci, zostaje natomiast wypowiedziany z perspektywy podmiotu auktorialnego, co sugeruje w pewien sposób, ¿e ekscesy Wokulskiego nie podporz¹dkowane s¹ kontroli jego wiadomoci. Ujawniaj¹c siê tylko wówczas, gdy rozum
pozytywisty pi, sytuuj¹ siê one poza optymistycznym dyskursem postêpu i pracy
nad szczêciem.
Tezy te wynikaj¹ z prostego faktu. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ Prus wzbogaci³
w Lalce zasób metod narracyjnych polskiej literatury realistycznej, przyznaj¹c istotne role takim chwytom, jak: plotka, zwiêkszenie funkcji dialogu lub ograniczenie
roli komentarza. Przekazuj¹c natomiast informacje na temat domniemanej rozpusty Wokulskiego, pisarz pos³u¿y³ siê technik¹ anachroniczn¹ z punktu widzenia
wiedzy o narracji koñca XIX wieku. Opowiadanie w trzeciej osobie, prowadzone
z perspektywy Boga w stworzeniu, stopniowo ustêpowa³o w tamtym okresie
formom narracji personalnej. Narratorzy w powieciach francuskich naturalistów
nierzadko oddawali czêæ obowi¹zków samym postaciom. Co wiêcej, w³anie perspektywa bohatera, rola jego spojrzenia oraz motywów powieciowych, które umo¿Ryszard Kozio³ek, za co chcia³bym mu serdecznie podziêkowaæ, w trakcie prywatnej rozmowy ze mn¹ o twórczoci Prusa zwróci³ uwagê na ironiczny dystans pisarza wobec paryskiej utopii
Wokulskiego. Sygna³ami tego dystansu s¹, moim zdaniem, chocia¿by sformu³owania na temat bezwyj¹tkowego szczêcia zakochanych, przesadnej troski mieszkañców o zwierzêta poci¹gowe oraz
absurdalne z dzisiejszej perspektywy doszukiwanie siê przyczyny ró¿nic spo³ecznych miêdzy Polsk¹ a Francj¹ w odmiennoci klimatu. Niedorzecznoæ refleksji bohatera, ofiary ironii, usprawiedliwiaj¹ konteksty historyczne polskiego pozytywizmu. Jedn¹ z ulubionych lektur studentów Szko³y
G³ównej, w tym  jak mo¿na przypuszczaæ  równie¿ m³odego Wokulskiego, by³a Historia cywilizacji w Anglii H. Th. B u c k l ea (wyd. polskie: 1862), gdzie autor z maniakaln¹ konsekwencj¹ dowodzi³ zale¿noci miêdzy iloci¹ zabójstw a rozwojem kolejnictwa, oraz liczb¹ zawartych ma³¿eñstw
a cenami zbo¿a (zob. R. O k u l i c z - K o z a r y n, Gest piêknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty. Warszawa 2003, s. 42). Z drugiej strony, warto przypomnieæ, ¿e trzy lata przed Lalk¹ Prus napisa³ Pleñ wiata, skrajnie pesymistyczn¹ nowelê, w której podwa¿y³ niemal wszystkie
komponenty pozytywistycznej religii ludzkoci. Rzecznik prze³omu antypozytywistycznego nie
móg³ ca³kiem serio traktowaæ kategorii w³aciwych pierwszym wielbicielom filozofii A. Comtea
i J. S. Milla. Uzasadniona zatem wydaje siê hipoteza, i¿ gmach paryskiej utopii w powieci z 1887 r.
zostaje c e l o w o zbudowany na piasku (narracji personalnej), a opozycje s¹ wznoszone i momentalnie eliminowane.
16
B e n j a m i n, op. cit., s. 539.
15
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liwia³y mu przejrzystoæ (okno, lustro weneckie, bulaj Nautilusa itd.), gwarantowa³y realizm przedstawienia zgodny z kanonami wiedzy w drugiej po³owie XIX
wieku. Bohater, postrzegany ówczenie nie jako schematyczna figura, zbudowana
ze s³ów, czy jako anonimowa funkcja narracyjna umo¿liwiaj¹ca dalszy ci¹g sekwencji, ale jako niemal pe³noprawna ludzka istota, sprawia³, i¿ opowieæ stawa³a
siê wiarygodna, a wiat przedstawiony  by³ odbiciem empirycznej rzeczywistoci, w percepcji której rolê najwa¿niejsz¹ odgrywa zmys³ wzroku. Dlaczego zatem spojrzenie Wokulskiego sta³o siê na tyle ma³o przenikliwe, ¿e Prus musia³ je
zast¹piæ protez¹ w postaci okularów narratora auktorialnego?
Przyjemnoci (alkohol, hazard, rozpusta) wype³niaj¹ chwile Wokulskiego,
wolne od zajêæ i tworzenia konstruktu mylowego, jaki stanowi paryska fikcja
urbanistyczno-spo³eczna. Protagonista postrzega miasto jako gigantyczny falanster, doskona³¹ maszynê, w której wszystkie elementy siê zazêbiaj¹ i harmonijnie
wspó³pracuj¹ na rzecz idei szczêcia. Koncepcja deterministyczna ujawnia tutaj
swoje optymistyczne oblicze 
determinizm nie ogranicza ludzkiej wolnoci i swobody twórczej, lecz pozostawia spo³eczeñstwu mo¿liwoæ kszta³towania w³asnej historii, a poszczególnym jednostkom miejsce dla ich
duchowej aktywnoci. [W 169]

Zdaniem wspó³czesnych komentatorów, ¿yczeniowy obraz stolicy Francji s³u¿y
celom ideowym: przeciwstawieniu ogniska cywilizacji opónionej kulturowo
Warszawie (W 174) 17. Spójnoæ dziejów cywilizacji francuskiej uzasadnia za
s³usznoæ ewolucyjnej koncepcji rozwoju spo³ecznego (W 169). Fantasmagoryczna wizja Pary¿a r. 1878, marzenie na jawie o miecie, nad którym unosz¹ siê
balony, gdzie eksperymentuje profesor Geist, ma  wed³ug opinii jednego z interpretatorów  charakter najbardziej dyskursywny ze wszystkich w¹tków powieci. Dziêki u¿yciu pojêæ metaforycznych, zaczerpniêtych z monistycznego przyrodoznawstwa, jest ona werystycznie przekonuj¹ca (W 168). Francja mia³aby,
jak twierdz¹ badacze Lalki, urzeczywistniaæ spo³eczne wzorce, jakim ho³dowa³
sam Prus: idea³ szczêcia, u¿ytecznoci i doskona³oci (W 174).
Optymizm wypowiedzi Wokulskiego, który w znacz¹cej mierze przejmuje
kompetencje narratora, ma tak¿e inne uzasadnienie. Wi¹¿e siê bowiem z funkcj¹
terapeutyczn¹. Stolica XIX wieku staje siê lekarstwem na destrukcyjne uczucie,
jakim bohater darzy Izabelê; paryska metropolia, postrzegana jako rezerwuar szczêcia i pracy nad nim, ma wyprostowaæ biografiê warszawskiego kupca:
Wzorowi niszcz¹cej, cierpiêtniczej i sentymentalnej mi³oci o rodowodzie romantycznym
zostaje przeciwstawiony z odpowiednimi znakami wartoci model mi³oci rozs¹dnej, szczêliwej i konstruktywnej. [W 168]

Wydaje siê, ¿e twórca artyku³u o motywie paryskim w Lalce celowo przeoczy³ zdanie, na którego podstawie podejrzewam Wokulskiego o rozpustê w sensie seksualnym. Co ciekawe, nie by³ on wyj¹tkiem: wszyscy znani mi komentatorzy powieci Prusa pominêli ten fragment milczeniem. Bodaj¿e jedyn¹ osob¹, która zwróci³a na niego uwagê, by³a Marta Rabikowska, autorka rozprawy Sprawa
kobieca w Lalce, czyli mizoginizm zneutralizowany, powiêconej uwik³aniom
17

Zob. te¿ H. M a r k i e w i c z, Lalka Boles³awa Prusa. Warszawa 1967, s. 1819.
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bohaterów powieciowych w stereotypy p³ciowe oraz zapleczu erotycznemu ich
zachowañ. Tak pisa³a ona o protagonicie utworu Prusa:
B e z g r a n i c z n a m i ³ o  æ r o z g o r y c z o n e g o D o n K i c h o t a n i e b l o k uj e o d b i o r u s y g n a ³ ó w. [...] W t e n s a m  p r z e d m i o t o w y  s p o s ó b W ok u l s k i o d b i e r a k o b i e t y p o d c z a s p o b y t u w P a r y ¿ u, a w i ê c w t e d y, g d y
c z u j e s i ê o s z u k a n y i o d t r ¹ c o n y p r z e z I z a b e l ê, c o n i e p r z e s z k a d z a
m u o d d a w a æ s i ê r o z p u  c i e 18.

Dlaczego zatem dla tak wielu czytelników rozpusta Wokulskiego stanowi niewygodn¹ kwestiê? Wed³ug mnie przemilczenie to jest zwi¹zane przede wszystkim
z próbami uogólnienia wymowy fragmentu paryskiego. Model powszechnej w Pary¿u, zdaniem protagonisty, mi³oci rozs¹dnej i konstruktywnej zaprzecza hedonistycznej ja³owoci kontaktów z prostytutkami. Ujawnienie wstydliwej tajemnicy
¿ycia intymnego warszawskiego kupca, wi¹¿¹cej siê z paryskimi ekscesami, zdekonstruowa³oby szereg opozycji, tworzonych na potrzeby ca³ociowych interpretacji powieci. Taki los spotka³by, sk¹din¹d bardzo ciekaw¹, propozycjê Tomasza
Wójcika, który zakoñczy³ swój artyku³ o motywie paryskim w dziele Prusa nastêpuj¹cymi s³owami:
Odwo³uj¹c siê do metaforyki przestrzennej, mo¿na powiedzieæ, ¿e te dwa dowiadczenia
Wokulskiego  podró¿ do Pary¿a i spacer na Powile  nie tylko wyznaczaj¹ topograficzno-geograficzne bieguny wiata przedstawionego w Lalce, ale równie¿ okrelaj¹ aksjologiczno-przestrzenn¹ opozycjê konstytuuj¹c¹ ideologiê powieci. Inaczej mówi¹c, Pary¿ i Powile symbolizuj¹ dwa antynomiczne warianty bytu spo³ecznego, dwa bieguny, pomiêdzy którymi zosta³
rozpiêty w przejrzysty sposób wiatopogl¹d i aksjologia Lalki. [W 174]

Gdyby nie znacz¹ce przemilczenie na temat rozrywek bohatera, konkluzja tekstu
Wójcika wydawa³aby siê bardzo przekonuj¹ca.
Aby sprawdziæ jej inne parametry, pozwolê sobie zacytowaæ d³u¿szy ustêp
powieci, opisuj¹cy w³anie spacer amatora panny £êckiej po Powilu:
Wokulski doszed³ do brzegu Wis³y i zdumia³ siê. Na kilkumorgowej przestrzeni wznosi³
siê tu pagórek najobrzydliwszych mieci, cuchn¹cych, nieomal ruszaj¹cych siê pod s³oñcem,
a o kilkadziesi¹t kroków dalej le¿a³y zbiorniki wody, któr¹ pi³a Warszawa. [...]
Na stoku i w szczelinach obmierz³ego wzgórza spostrzeg³ niby postacie ludzkie. By³o tu
kilku drzemi¹cych na s³oñcu pijaków czy z³odziei, dwie mieciarki i jedna k o c h a j ¹ c a s i ê
p a r a, z ³ o ¿ o n a z t r ê d o w a t e j k o b i e t y i s u c h o t n i c z e g o m ê ¿ c z y z n y, k t ór y n i e m i a ³ n o s a. Zdawa³o siê, ¿e to nie ludzie, ale widma ukrytych tutaj chorób, które
odzia³y siê w wykopane w tym miejscu szmaty. Wszystkie te indywidua zwietrzy³y obcego
cz³owieka; nawet pi¹cy podnieli g³owy i z wyrazem zdzicza³ych psów przypatrywali siê gociowi. [L-1 172174; podkrel. W. F.]

Mieszkañcy dzielnicy nêdzy zostaj¹ przedstawieni przez narratora w kategoriach zwierzêcych. Zoomorfizacja podkrela ich nie-ludzkoæ: pos³uguj¹ siê oni
wêchem, s¹ nieprzyjani. Ró¿nica p³ci doprowadza dwoje przedstawicieli ni¿szego etapu ewolucji do aktu seksualnego. Mimo okrelenia go za pomoc¹ s³owa
nacechowanego pozytywnie, opis ten nie ma charakteru aprobaty: oboje kochankowie s¹ chorzy, ich u³omne, po³¹czone cia³a tworz¹ efekt wrêcz groteskowy.
Neurotyczny Wokulski (okrelenie Jana Tomkowskiego z ksi¹¿ki Mój pozytyM. R a b i k o w s k a, Sprawa kobieca w Lalce, czyli mizoginizm zneutralizowany. W zb.:
Jubileuszowe ¿niwo u Prusa. Red. Z. Przyby³a. Czêstochowa 1997, s. 146.
18

34

WAC£AW FORAJTER

wizm) nie jest dekadentem w pe³nym tego s³owa znaczeniu, wiêc ten perwersyjny
obrazek nie ma dla niego ¿adnego uroku estetycznego. W monologu wewnêtrznym bohatera ukazuje siê natomiast inna filozofia spo³eczeñstwa/cia³a, a jednoczenie zostaje ujawniona tajemnica wyboru czasownika. Protagonista Lalki ironicznie uznaje nadwilañskich kloszardów za ma³¿eñstwo, a mietnik  za weselne ³o¿e. Pan Stanis³aw nie by³by sob¹, gdyby nie zakoñczy³ refleksji mora³em,
mówi¹c o s³usznie wynagradzanej pracy jako prostym lekarstwie (L-1 175)
na bol¹czki Powila. W kontekcie opozycji Wójcika nader interesuj¹cy wydaje
siê obraz polskiego spo³eczeñstwa: zdegenerowanego, bezdomnego, le¿¹cego
na mietniku (historii). P o l s k o  æ s t a n o w i d l a W o k u l s k i e g o t r a um ê i j e s t w t y m s a m y m c z a s i e j e g o n a j w i ê k s z y m w y z w an i e m. Wybór przenoni opisuj¹cych ¿ycie najni¿szych warstw spo³ecznych ma
charakter znacz¹cy: to typowe dla ostatnich dekad XIX w. okrelenia, które wyznaczaj¹ marginesy normy spo³ecznej 19. Postawa Wokulskiego na pierwszy rzut
oka spe³nia zatem wszystkie pozytywistyczne wymogi. Na pozór ta konsekwencja
charakteryzuje równie¿ stosunek kupca do warszawskiej prostytutki spotkanej
w przeddzieñ Wielkanocy na kwecie dobroczynnej.
Wstrêt filantropa
Sosnowska pisa³a w Ciele wypartym:
W XVI tomie Kronik pojawia siê postaæ, która wiele ma wspólnego z panem Wokulskim.
To mêdrzec, filantrop, naprowadzaj¹cy zb³¹kane kobiety na dobr¹ drogê. Nie spotykaj¹ go
z tego powodu wdziêcznoæ ani nagrody. Filantrop robi jednak swoje, choæ nie kryje pogardy
dla ludzkiej natury, a zw³aszcza dla jej ¿eñskiej po³owy. [...] On siê nie podda wstrêtnym
fizjologicznym wymaganiom natury, ani demonizmowi kobiecoci opêtanej przez instynkt rozrodczy 20.

Ta interpretacyjna propozycja jest bardzo ciekawa, uwa¿am jednak, i¿ w wietle
pewnych tekstowych powiadomieñ nale¿y uznaæ j¹ za przesadê retoryczn¹. Przede
wszystkim w³aciciel sklepu nie uprawia filantropii li tylko pro publico bono. Altruizm okrela, co prawda, jego zachowanie wzglêdem wielu wa¿niejszych i drugoplanowych postaci, ale gesty filantropijne maj¹ mu g³ównie u³atwiæ starania
o wzglêdy Izabeli. Taka motywacja decyduje np. o rzuceniu na tacê rulonu z³otych
monet w trakcie kwesty czy o wczeniejszej pomocy sierotom z ochronki hrabiny
19
Kontrolowany seks ma³¿eñski to idea³ istniej¹cych ówczenie teorii eugenicznych. Ironia
Wokulskiego wi¹¿e siê ze spo³ecznym statusem bywalców wysypisk mieci, którzy doprowadz¹ do
wytêpienia i spodlenia rasy poprzez alkoholizm i rozwi¹z³oæ. Teoria Galtona stanowi³a wzorzec,
niemniej w praktyce wzorce zachowañ w sferze seksualnej odbija³y spo³eczne i ekonomiczne uwarunkowania. Mê¿czyzna z klasy redniej zawiera³ zwi¹zek ma³¿eñski, kiedy stworzy³ ju¿ materialne
podstawy ¿ycia dla przysz³ej rodziny, najwczeniej po przekroczeniu 30 roku ¿ycia. Zachowanie
abstynencji p³ciowej do tego wieku by³o niemo¿liwe. Utrwali³ siê wiêc specyficzny rytua³ kawalerskiego ¿ycia zezwalaj¹cy na korzystanie z us³ug prostytutek. W listach i pamiêtnikach znajdujemy
wiele potwierdzeñ spo³ecznej akceptacji w³anie takiego modelu zachowañ seksualnych (M. G aw i n, Rasa i nowoczesnoæ. Historia polskiego ruchu eugenicznego 〈18801952〉. Warszawa 2003,
s. 80). Wokulski, co prawda, jest wdowcem, a nie  kawalerem. Fortunê zdobywa jednak po to, by
zwiêkszyæ swoj¹ szansê na ma³¿eñstwo z £êck¹. Zarówno ta przes³anka, jak i inne pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e bohater podlega, mimo wszystko, zasadom XIX-wiecznej, podwójnej moralnoci.
20
S o s n o w s k a, op. cit., s. 42.
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Karolowej. Co wiêcej, dzia³alnoæ filantropijna bogatego wdowca przebiega w atmosferze emocjonalnego ch³odu (T 139). Niechêæ do kobiet cechuje tak¿e inne
postacie: mizoginizm, skojarzony z mizantropi¹, a nie z dzia³alnoci¹ dobroczynn¹, charakteryzuje Szumana, niechêæ za do zdegenerowanych arystokratek 
Ochockiego. Poza tym, co postaram siê udowodniæ w kolejnej czêci artyku³u,
Prus, tworz¹c realistyczny portret protagonisty Lalki, nie zapomnia³ o aspekcie
seksualnym jego psychiki. Wo k u l s k i m a c i a ³ o i ¿ y w o r e a g u j e n a
u r o d ê k o b i e c ¹. Dzieje siê to jednak wy³¹cznie wtedy, kiedy prze¿ywa on
kolejne rozczarowania zachowaniem £êckiej. W epizodach opisuj¹cych matrymonialne wysi³ki oraz gor¹czkê adoracji ta cecha protagonisty ulega st³umieniu,
tak jakby ju¿ sama bliskoæ £êckiej mia³a moc kastruj¹c¹. wiadczy o tym chocia¿by brak aluzji do jej walorów fizycznych w monologach wewnêtrznych nieszczêliwie zakochanego. W trakcie wiêconego u hrabiny Wokulski, podziwiaj¹c
majestatycznoæ m³odej arystokratki, myli z rozpacz¹: N a w e t m a r z y æ
o n i e j n i e m o g ê!... (L-1 222; podkrel. W. F.).
W Pary¿u wspólnik Suzina odczuwa pocz¹tkowo dotkliwy brak Izabeli. Do
Francji wyje¿d¿a skrajnie rozgoryczony zachowaniem ukochanej: flirtowa³a z kuzynem na oczach Wokulskiego, ignoruj¹c zupe³nie jego obecnoæ i uniewa¿niaj¹c
wszelkie dotychczasowe starania. Jeden z interpretatorów stan psychiczny warszawskiego kupca, towarzysz¹cy mu w czasie pierwszych dni w zachodnioeuropejskiej metropolii, okreli jako gwa³towny atak depresji, który przejawia siê,
m.in. w krañcowej formie apatii. Z kolei wspó³czesny eseista dopatruje siê symptomów melancholii w zachowaniu bohatera Lalki w trakcie pobytu w Pary¿u 21.
Ró¿nica w rozpoznaniach jest tylko pozorna: pierwszy z terminów to XX-wieczna, psychiatryczna nazwa drugiego. Dowiadczenie, które okrelaj¹ obie nazwy,
pozostaje takie samo: Wokulski ma wra¿enie, ¿e wiat rozstêpuje siê, ale nie
znika. Pozostaje pustka, cz³owiek staje siê biernym, pozbawionym duszy mechanizmem (T 141).
Spaceruj¹c ulicami metropolii, bohater chce pocz¹tkowo zag³uszyæ wspomnienia (L-2 135), ale jego zachowania w Pary¿u nie s¹ w ¿adnej mierze konsekwentne. Oburzony wychodzi z operetkowego spektaklu, kiedy aktorzy mówi¹ o kilku kochankach tej samej kobiety, odrzuca propozycjê panny m³odej,
eleganckiej i przystojnej, chc¹cej z nim zwiedzaæ miasto na wspólny koszt
(L-2 116), ale tak¿e dostrzega siebie samego w medium doktora Palmieriego, które bezwolnie ulega sugestiom hipnotyzera, tak samo jak on Izabeli i jej najbli¿szemu otoczeniu. Opis nie ma, co bardzo istotne, charakteru zamkniêtego. B³¹kaj¹c
siê po miecie, Wokulski zauwa¿a: poza Tuileryjskim ogrodem, ogromn¹ czarn¹
kulê, która szybko sz³a w górê, zatrzyma³a siê pewien czas i powoli opad³a na dó³
(L-2 128).
Kupiec, ubolewaj¹c nad brakiem czasu, nie wejdzie tego dnia na pok³ad parowego balonu Henriego Giffarda, jednej z g³ównych atrakcji tamtych lat. O tym, ¿e
tak¹ decyzjê protagonista podj¹³ kilka dni póniej, czytelnik nie dowiaduje siê ani
ze sprawozdania narratora auktorialnego, ani z subiektywnych refleksji bohatera.
Dopiero widmowy Geist pyta o to Wokulskiego, zaskakuj¹c go wiedz¹ o nieokre21
Zob. K. R u t k o w s k i, Pasa¿ z czarnym s³oñcem. Tekst dostêpny w Internecie pod adresem: http://www.rfi.fr/actupl/articles/105/article_5642.asp (dane z XII 2008).
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lonym ródle pochodzenia. Przenikliwy geniusz nauki, alchemik epoki pozytywnej, rozpozna tak¿e w potencjalnym wspó³pracowniku niedosz³ego samobójcê  warszawski kupiec wzlecia³ sterowcem na uwiêzi, by wyskoczyæ z jego pok³adu (L-2 155).
Ta zaledwie wzmianka wiele mówi o stanie psychicznym w³aciciela warszawskiego sklepu. Kula balonu, widzianego nad ogrodem Tuileries, przeobra¿a siê
w czarne s³oñce z Ksiêcia bezdomnego (El Desdichado) Gérarda de Nervala 22,
symbol opacznej, paradoksalnej rzeczywistoci, w której labiryncie melancholik
musi b³¹dziæ bez zbawiennej nici, po omacku, bez nadziei na powrót wyraniejszych kszta³tów wiata. Poczucie wygnania czêsto zapêdza XIX-wiecznego spacerowicza na bulwary i do gwarnych kawiarni, ale tak¿e do dzielnic biedoty, gdzie,
jak rzek³by ówczesny moralista, wystêpek jest chlebem powszednim. Zasêpiony
flâneur we wszystkich tych miejscach mo¿e zetkn¹æ siê z rozmaitymi, z regu³y
nielegalnymi, postaciami prostytucji. Ten, co nigdy nie odnajdzie straty, medytuj¹cy nad zmiennoci¹ form rzeczywistoci, znajduje odbicie w ja lirycznym
wiersza Do czytelnika Baudelairea. Przemawia on w imieniu wspólnoty odrzuconych, zapomnianych, zepchniêtych na margines. W pi¹tej strofie tworzy zaskakuj¹ce porównanie:
Jak ubogi rozpustnik rozpaczliwie pieci
I k¹sa starej dziewki udrêczone ³ono,
Podobnie my chwytamy rozkosz ukradzion¹,
Jak w zwiêd³ej pomarañczy poszukuj¹c treci 23.

Uciekaj¹c przed splinem, bohater Baudelairea dostrze¿e w przyjemnoci
zmys³owej jedynie kszta³t nieistnienia (zwiêd³a pomarañcza). Rozkosz ukradziona z wyg³osu trzeciego wersu to w oryginale równie¿ nieprawna przyjemnoæ (un plaisir clandestin). Mo¿na j¹ zatem powi¹zaæ z osob¹ prostytutki, któr¹
podmiot tekstu wspó³czuj¹co stawia obok chrzecijañskich mêczenników (les martyrs). Francuskim odpowiednikiem udrêczonego ³ona jest bowiem storturowana pier (le sein martyrisé). Co ciekawe, litociwy flâneur odnajduje siebie w ubogim rozpustniku  on to w³anie stanowi element wyjciowy poetyckiego porównania. Erotyzm staje siê tutaj, zgodnie ze s³ynn¹ formu³¹ Georgesa Bataillea,
afirmacj¹ ¿ycia nawet w mierci 24, wspóln¹ zarówno rozproszonemu, wychylonemu w stronê nieistnienia podmiotowi melancholicznemu, jak i wielbicielowi
starej dziewki.
Pewne aspekty zachowania Wokulskiego umo¿liwiaj¹ zatem nastêpuj¹ce przypuszczenie: polski kupiec, zanim stworzy³ fikcjê urbanistyczno-spo³eczn¹ i spotka³ siê z Geistem, postrzega³ rzeczywistoæ tak, jak melancholik z tekstów Baudelairea  jako przestrzeñ z³udnych przeobra¿eñ okazuj¹cych siê jedynie kolejnymi maskami nicoci. Bohater Lalki, który pogr¹¿a³ siê w rozpamiêtywaniu straty,
rozwa¿aj¹c najbardziej spektakularne metody opuszczenia wiata (balon!), szukaj¹c ¿ycia w melancholijnej katalepsji, móg³ w ci¹gu godzin przemilczanych w powieci tak¿e oddawaæ siê w s z y s t k i m formom rozpusty. Parysk¹, chwilow¹
Zob. ibidem.
Ch. B a u d e l a i r e, Do czytelnika. Prze³. J. O p ê c h o w s k i. W: Kwiaty z³a. Wybór
M. L e  n i e w s k a, J. B r z o z o w s k i. Pos³owie J. B r z oz o w s k i. Kraków 1990, s. 7.
24
B a t a i l l e, op. cit., s. 15.
22
23
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niepoczytalnoæ kupca uzasadnia³by m.in. Prusowski projekt ludzkiej osobowoci
wpisany w postaæ Wokulskiego.
Wewnêtrzny chaos protagonisty oraz brak konsekwencji w dzia³aniu mo¿na
objaniæ faktem, o którym najwyraniej zapomnia³a Sosnowska, omawiaj¹c pokrewieñstwo bohatera Prusa z mizoginistycznym bohaterem Kronik. Psychiki tej
postaci nie nale¿y postrzegaæ jako zamkniêtego, statycznego zespo³u cech. Jest
ona zmienna w czasie i bardzo niestabilna. Oscyluje miêdzy skrajnie ró¿nymi postawami emocjonalnymi (np. wobec Izabeli: od bezkrytycznego uwielbienia do
fizycznego wrêcz wstrêtu). Fakt ten by³ wielokrotnie odnotowywany przez znawców powieci, ograniczê siê tylko do przypomnienia najwa¿niejszych ustaleñ na
ten temat. Psychiczna chwiejnoæ Wokulskiego pozwoli³a jednemu z badaczy podejrzewaæ go o neurozê. Na chorobê nerwów wskazywa³yby takie cechy wewnêtrzne kupca-filantropa, jak: chorobliwa zmiennoæ, charakterystyczna »hutawka
nastrojów«, nieustanne przechodzenie od fazy depresji do fazy gor¹czkowego podniecenia (T 141). Inny historyk literatury dostrzeg³ z kolei, i¿ psychika bohatera
sk³ada siê z uszeregowanych addytywnie momentalnych stanów, doznañ i wra¿eñ (S 20). Nie sposób wyznaczyæ jej dominanty.
Tymczasem Wokulski w zasadzie nigdy nie wykroczy poza stadium nieustannego poszukiwania, jego rozwój nie zamknie siê w punkcie definitywnej skoñczonoci. [S 17]

Ka¿da nieoczekiwana zmiana w tworzonym przez nerwowca planie egzystencji dynamizuje jego ¿ycie wewnêtrzne, odwracaj¹c kierunek diagnoz otoczenia o 180 stopni. Tê proteuszow¹ zmiennoæ Wokulskiego dostrzega zreszt¹ sama
Izabela (L-1 439).
Intuicjê, która ka¿e domylaæ siê fazowoci w przedstawianiu seksualnej, a wiêc
w nowoczesnym rozumieniu: realistycznej, natury bohatera potwierdza obszerny
materia³ powieciowy. W trakcie nawet bardzo pobie¿nej lektury czytelnik zauwa¿y
interesuj¹ce zjawisko: pozycja spo³eczna kupca, jego zamo¿noæ oraz niew¹tpliwe walory fizyczne sprawiaj¹, ¿e dla wielu zubo¿a³ych szlachcianek staje siê on
atrakcyjn¹ parti¹. Wokó³ bohatera tworzy siê w Warszawie kr¹g osób, które usi³uj¹ go wyswataæ lub przynajmniej wzbudziæ jego zainteresowanie okrelon¹ dziewczyn¹. Ciotki i matki panien na wydaniu strêcz¹ je w sposób elegancki, dyskretny. Swoich kilka rubli dorzuca nawet stary subiekt, zwracaj¹c wielokrotnie uwagê
pryncypa³a na pani¹ Stawsk¹. Strêczycielem bardziej nachalnym oka¿e siê fryzjer (!), który proponuje protagonicie us³ugi erotyczne zaprzyjanionych tancerek 25. Barwnym jêzykiem przedstawia walory znajomych, a metaforyka opisu powierzchownoci dziewczyn wskazuje na sens potencjalnej relacji, jakim jest... ³ó¿ko,
wytrzyma³e na akrobatykê seksualn¹ (muskulatura dêbowa, piersi sprê¿yste jak
materac, L-1 475476).
Bohater odrzuca propozycjê alfonsa-golibrody z jednego zasadniczego powodu: jego spotkanie z fryzjerem wi¹¿e siê z przygotowaniami do wizyty na obiedzie u pañstwa £êckich, w którego trakcie pragnie zaintrygowaæ sob¹ pannê Izabelê. Uczyni to jedz¹c rybê no¿em i wyg³aszaj¹c przy tej okazji perorê na temat
wzglêdnoci towarzyskich konwenansów. Nieco wczeniej, oceniaj¹c wartoæ
kostiumu £êckiej, kupiec dochodzi do wniosku, ¿e ró¿nica miêdzy ni¹ a innymi
25

To jeden z w¹tków erotycznych o ca³kowicie realistycznym charakterze. Zob. M 199.
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kobietami sprowadza siê wy³¹cznie do kosztów stroju. Redukcja kontaktu interpersonalnego do nagiego stosunku pieniê¿nego 26 ujawnia w warszawskim przedsiêbiorcy typowego przedstawiciela kapita³u z Manifestu komunistycznego Karola
Marksa i Fryderyka Engelsa. Z drugiej strony, bohater desakralizuje sam¹ arystokratkê oraz jej rodowisko, czyni¹c istotny krok w kierunku finalnego uleczenia
siê z ob³êdu.
Znacz¹cy charakter ma stosunek Wokulskiego do Marianny, prostytutki spotkanej w kociele podczas kwesty wielkanocnej. Jak zauwa¿y³a Ewa Paczoska,
bohater nieprzypadkowo dostrzega w t³umie w³anie kobietê upad³¹: jaskrawo
umalowan¹, wyzywaj¹c¹, wulgarn¹.
Wokulski wychodzi z kocio³a za prostytutk¹; wyranie wybra³ j¹ z grona osób, których
zachowania go zainteresowa³y. Wybór to charakterystyczny: oto kobieta, która jest w jaki
sposób obrazem Izabeli 27.

Z kolei inna czytelniczka trafnie rozpozna³a ambiwalentnoæ motywacji filantropa. Analogia miêdzy £êck¹ a warszawsk¹ nierz¹dnic¹ tworzy siê w podwiadomoci Wokulskiego, natomiast wiadomy aspekt jego psychiki koncentruje siê
na ³zach rozpustnicy, które staj¹ siê antytez¹ umiechu i blichtru kwestarek.
Maria Magdalena staje siê figur¹ intymnej relacji obmytej we ³zach 28. Zachowanie w sklepie przysz³ej narzeczonej Wêgie³ka jest ha³aliwe, a jej sposób rozumienia intencji Wokulskiego oraz starego subiekta wiele mówi o normie zachowañ seksualnych czêstych u mieszkañców Królestwa Polskiego.
Pan Ignacy by³ u siebie i zobaczywszy szczególn¹ parê roz³o¿y³ rêce z podziwu.
 Czy mo¿esz wyjæ na kilka minut?  zapyta³ go Wokulski.
Pan Ignacy nie odpowiedzia³ nic. Wzi¹³ klucz od tylnych drzwi sklepu i opuci³ pokój.
 Dwu?  szepnê³a dziewczyna, wyjmuj¹c szpilkê z kapelusza. [L-1 212]

Mê¿czyni, oczywicie, nie wykorzystaj¹ tej ³atwej okazji. Gdyby tak siê
sta³o, paryska rozpusta by³aby nie powieciowym paradoksem, ale jedynie aneksem do psychologicznego portretu kupca, który nie gardzi p³atnym seksem oraz
trwoni na niego zdobyte pieni¹dze. Tym samym zatar³aby siê ró¿nica miêdzy Wokulskim, Starskim (dawnym klientem Marianny) i Maruszewiczem, kanali¹ oraz
rozpustnikiem. Byæ mo¿e, brak skrupu³ów w kupowaniu mi³oci i pokrewny mu
cynizm doprowadzi³yby do sukcesu kupca w staraniach o wzglêdy zubo¿a³ej arystokratki. Tak siê jednak nie dzieje: skomplikowanie psychiki bohatera, jego problematycznoæ (termin Györgyego Lukácsa), stawiaj¹ca go w rzêdzie bohaterów powieci wielkiego, XIX-wiecznego realizmu wyklucza naiwnoæ happy
endu. Sam Wokulski w rozmowie z Rzeckim nazwie Mariannê bydlêciem
(L-1 142). Alternatywê do przyrostu amoralnych istot, a w konsekwencji: do zgnicia spo³ecznego organizmu, protagonista Lalki dostrzega w pracy heroicznej, prowadz¹cej do przebudowy mechanizmów ¿ycia zbiorowoci. Gest Wokulskiego,
skierowuj¹cy Mariannê do zak³adu magdalenek, jest konsekwentnie przedstawiany jako dowód jego filantropijnych sk³onnoci. Historycy kultury drugiej po³owy XIX w. czêsto wszak¿e zwracaj¹ uwagê na ukryt¹ represyjnoæ tego typu
K. M a r k s, F. E n g e l s, Dzie³a wybrane. T. 1. Warszawa 1949, s. 28.
E. P a c z o s k a, Lalka, czyli rozpad wiata. Warszawa 2008, s. 125.
28
B. K. O b s u l e w i c z, O dobroczynnoci i mi³osierdziu w Lalce Prusa. W zb.: wiat
Lalki, s. 165.
26
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instytucji, które w kobietach nierz¹dnych budzi³y strach nie mniejszy od groby
wiêzienia (M 186).
Zygmunt Bauman w Wieloznacznoci nowoczesnej, nowoczesnoci wieloznacznej za jeden z przejawów ducha nowoczesnoci uzna³ d¹¿enie do wprowadzenia
kontrolowanego ³adu za pomoc¹ zabiegów »ogrodniczych«, usuwaj¹cych z ¿ycia spo³ecznego to, co nieuporz¹dkowane, irracjonalne, chaotyczne, moralnie podejrzane, ukrywaj¹ce siê pod metafor¹ »chwastu« (S 15) 29. Tworz¹ce siê ówczenie spo³eczeñstwo wolnego rynku dostrzega w prostytucji zagro¿enie dla ekonomii oraz etyki. Honoré Antoine Frégier, szef biura paryskiej prefektury w latach
czterdziestych w. XIX, nazwa³ j¹ u³omnoci¹ wywo³an¹ jedn¹ z najsilniejszych
¿¹dz mê¿czyzny, na któr¹ postêp ludzkiej cywilizacji nie znalaz³ jeszcze ¿adnego
skutecznego lekarstwa (cyt. za: A 9). Stanowi wiêc owa u³omnoæ odstêpstwo od
normy, rodzaj choroby (wskazuje na to wyraz lekarstwo), negacjê najwa¿niejszych idea³ów pocz¹tkowego okresu nowoczesnoci: postêpu i cywilizacji.
XIX-wieczni moralici oraz dziennikarze czêsto porównuj¹ kobietê lekkich obyczajów z nieczystociami i rynsztokiem: W wielkich skupiskach ludzkich prostytutki s¹ równie nieodzowne jak rynsztoki, wysypiska mieci, sk³adowiska nieczystoci. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku w³adze powinny postêpowaæ
w ten sam sposób (Parent-Duchâlet); Prostytucja jest miastu równie niezbêdna
jak rodzinie mietnik (Saint-Paul); prostytucja to rura kanalizacyjna mêskoci,
»rana, przez któr¹ wyp³ywa ropa spo³eczna« (Albert; cyt. za: A 9).
Le Temps z 20 lipca 1881 roku pisze: Szufla zamiatacza ulic i d³oñ inspektora policji,
mieciarka jednego i samochód wiêzienny drugiego wystarcz¹, by daæ sobie radê i z dziewczêtami, i z b³otem. [cyt. za: A 158]

Powszechnoæ prostytucji w ¿yciu spo³ecznym sprawia, i¿ zaczyna ona podlegaæ kontroli oraz nakazom, które  za Sosnowsk¹  mo¿na odnieæ do Foucaultowskiej kategorii mikrow³adzy:
Zamiast wczeniejszej moralizuj¹cej ekskluzji nastêpuje w³¹czenie prostytucji w mechanizm miejskiego ¿ycia. Seksualnoæ staje siê przedmiotem zainteresowania ekonomistów i administratorów, a seksualnoæ kontrolowana, czyli prostytucja, tak¿e sposobem sprawowania
w³adzy nad ¿yciem sekretnym obywateli 30.

Nadzorowaæ i karaæ  tytu³ rozprawy autora Historii seksualnoci znakomicie
streszcza politykê spo³eczn¹ epoki wobec tego zjawiska. Zarówno w Warszawie
trzech ostatnich dekad w. XIX, jak i w paryskiej metropolii, obowi¹zuje polityka
reglamentaryzmu, umo¿liwiaj¹ca pe³n¹ kontrolê nad zjawiskiem oraz, je¿eli zachodzi taka koniecznoæ, stosowanie kar. Prostytutka musi siê zarejestrowaæ, okazywaæ ksi¹¿eczkê na ka¿de ¿¹danie przedstawiciela w³adzy i regularnie chodziæ
na badania lekarskie, które maj¹ wyeliminowaæ kobiety chore na (leczony za pomoc¹ rtêci) syfilis lub inne choroby zawodowe. Domy publiczne mog¹ istnieæ
jedynie dziêki tolerancji policji, która czerpie z nierz¹du znaczne, z regu³y nielegalne, korzyci finansowe.
Zdaniem Sosnowskiej, Prus ca³kowicie oczyci³ powieciow¹ Warszawê z wi29
Zob. Z. B a u m a n, Wieloznacznoæ nowoczesna, nowoczesnoæ wieloznaczna. Prze³.
J. B a u m a n. Warszawa 1995, s. 43.
30
S o s n o w s k a, op. cit., s. 40.
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doku domów publicznych, niemniej obraz sto³ecznego przybytku Wenery, jaki
wy³ania siê z dialogu miêdzy Wokulskim a jawnogrzesznic¹, ma charakter realistyczny par excellence. Wiarygodnoæ tego obrazu potwierdzaj¹ liczne dokumenty z epoki: akty prawne, oficjalne zarz¹dzenia w³adz policyjnych czy artyku³y
i felietony prasowe 31. 19-letnia Marianna jest pensjonariuszk¹ domu schadzek prowadzonego przez gospodyniê, która utrzymuje podw³adne w relacji pe³nej zale¿noci. Sprzedaj¹c prostytutkom wszelkiego rodzaju artyku³y po kilkakrotnie
zawy¿onych cenach, uniemo¿liwia im ona sp³atê wyjciowego d³ugu. Ka¿da
niesubordynacja jest dotkliwie karana, wiêc kobiety musz¹ prostytuowaæ siê bez
nadziei na poprawê losu. Dziewczyna zastanawia siê nad propozycj¹ Wokulskiego. Na pocz¹tku bardziej poci¹ga j¹ perspektywa beztroskiego, pró¿niaczego ¿ycia z zamo¿nym klientem-starcem ni¿ pracowita egzystencja szwaczki w zak³adzie prowadzonym przez zakonnice. Propozycjê Stanis³awa przyjmuje przede wszystkim po to, by rozwcieczyæ opiekunkê, której wymaganiom nigdy nie chcia³a siê
podporz¹dkowaæ. Z póniejszej relacji Wysockiego, któr¹ przywo³uje Wêgie³ek,
wynika, ¿e w³acicielka domu publicznego nie podda³a siê tak ³atwo i podejmowa³a próby zmierzaj¹ce do odzyskania niesubordynowanej prostytutki (L-2 466).
Nawrócenie jawnogrzesznicy ma, przynajmniej na samym pocz¹tku, charakter pozorny, a sama Marianna w scenie pierwszego spotkania z kupcem-filantropem reprezentuje te cechy XIX-wiecznej prostytucji, które, uleg³szy syntezie,
pojawi³y siê jako jeden z idealnych typów kobiecych w P³ci i charakterze Ottona
Weiningera, w najs³ynniejszym manifecie m o d e r n i s t y c z n e g o mizoginizmu: amoralizm, lekkomylnoæ, niechêæ do konstruktywnej pracy oraz poci¹g do
z³a. Sam protagonista powieci Prusa, odmawiaj¹c Mariannie ludzkich cech, staje
po stronie przedstawicieli ówczesnej socjologii, medycyny oraz moralistyki, którzy, tworz¹c (utopijne) projekty przysz³ej ludzkoci, wykluczali zeñ prostytutkê
jako byt w samej istocie wybrakowany, skandaliczny, niepe³ny. Foucaultowska
idea nieustannego nadzoru umo¿liwiaj¹cego stosowanie kar ujawnia siê tak¿e w pomyle nie znanego z nazwiska mieszczañskiego utopisty, o którym wspomina Laure
Adler w ¯yciu codziennym. Jego plan przewidywa³ zaprojektowanie prostytucyjnego falansteru, w którym dziewczêta pilnowane przez wartowników wiod³yby
¿ycie w zamkniêciu i gdzie jedynie mê¿czyni mieliby prawo swobodnego poruszania siê... (A 41).
Dla Wokulskiego wulgarna dziwka, podobnie jak bezdomni kopuluj¹cy wród
mieci, stanowi chorobliw¹ narol, gro¿¹c¹ spo³ecznemu organizmowi wynaturzeniem i entropijnym rozpadem. W obu przypadkach pojawi siê tak¿e metaforyka zwierzêcoci. Bohater pos³uguje siê w odniesieniu do dziewczyny retoryczZob. na ten temat  M 185: Od 30 stycznia 1843 roku obowi¹zywa³y w Warszawie przepisy
dotycz¹ce dozoru i kontroli policyjnej prostytucji; zosta³y uzupe³nione rozporz¹dzeniem wydanym
30 listopada 1898 roku. Przewidywa³y one otwieranie domów publicznych, nad którymi nadzór
sanitarny sprawowa³ inspektor lekarski m. Warszawy (w maju 1873 roku utworzono specjalny organ, tzw. Warszawski Komitet Sanitarno-Policyjny rz¹dz¹cy siê prawem z 1843 roku), ogólny za 
policja przez wyznaczonego komisarza.
Zob. te¿ A 3940: Domy te podlegaj¹ rozporz¹dzeniom w³adz lokalnych. W przypadku Pary¿a
rozporz¹dzenia te zosta³y wydane w czasach Konsulatu. We Francji domy publiczne nazywane s¹
»domami tolerancji« (»maisons de tolérance«), gdy¿ mog¹ istnieæ jedynie dziêki tolerancji prefekta
policji.
31
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nym zabiegiem zoomorfizacji nie tylko w ju¿ wspomnianej rozmowie ze starym
subiektem, ale tak¿e w jednozdaniowej refleksji wyra¿onej wykrzyknieniem: Oto
zwierzê! (L-1 213). Odwracaj¹c ironiczn¹ formu³ê Pi³ata (Oto cz³owiek), bohater zamienia prostytutkê w co nieludzkiego, w bestiê 32. M a r i a n n a p r z es t a j e b y æ p o d m i o t e m. Obrzydzenie wi¹¿e siê z najbardziej intymnym obszarem pamiêci, w którym kumuluje siê to, co niechciane, nienawistne i wzgardzone. Obiekt wstrêtu zarazem odrzuca i fascynuje. Nie pozwala o sobie zapomnieæ.
Ulega wyparciu, ale zawsze powraca w obrazach nieczystoci fizjologicznych czy
projekcjach w wiat spo³eczny, za których spraw¹ przedstawiciele nienawistnej
klasy osób przechodz¹ metamorfozê z ludzi w odra¿aj¹ce istoty cz³ekokszta³tne. XIX-wieczna prostytutka budzi w mieszczaninie siln¹ awersjê. Zarazem chêtnie korzysta on z jej us³ug (Dom Pani Tellier, Nana), op³acaj¹c pieniêdzmi w³asny
wstyd 33.
W ówczesnej obyczajowoci zakorzenione by³y tak¿e inne przenonie, okrelaj¹ce status kobiety upad³ej:
Dziecko, szaleniec, dzikus  od tych trzech postaci [prostytutka] przejmuje g³ówne cechy
swego charakteru: niedojrza³oæ dziecka, zmiennoæ szaleñca i niefrasobliwoæ dzikusa. [A 72]

Spl¹tanie figur innoci z epoki w obrazie kobiety upad³ej ujawnia zwi¹zki
w³adzy represyjnej z mechanizmami dyskursywnymi, wskazuj¹c jednoczenie per
negationem na wartoci akceptowane mieszczañskiego wiata (dojrza³oæ, sta³oæ,
odpowiedzialnoæ). Jak dowodzi³ Michel Foucault w Historii seksualnoci, spo³eczeñstwo wiktoriañskie pragnê³o obj¹æ kontrol¹ wszystkie aspekty ¿ycia dziecka
poprzez gospodarowanie jego czasem wolnym, organizacjê przestrzeni oraz inne
mechanizmy sugestii psychicznej. Z kolei ówczesne szpitale, do których od epoki
klasycyzmu trafiali reprezentanci zachowañ powszechnie nie akceptowanych, nie
ró¿ni³y siê w ¿aden sposób od wiêzieñ. Zdarza³o siê nawet, ¿e te same budynki
pe³ni³y jednoczenie obie funkcje i przebywali w nich zarówno kryminalici, prostytutki, jak i uznani za chorych psychicznie. Postrzeganie dzikusa jako barbarzyñcy, pozbawionego zdolnoci do samodzielnej refleksji, dla którego jedyn¹ szansê stanowi¹ europejskie nauka i historia, cechowa³o natomiast przedstawicieli ideologii kolonialnej usprawiedliwiaj¹cych brutalny, XIX-wieczny imperializm na
terenach Afryki i Azji rzekom¹ wy¿szoci¹ cywilizacji pañstw Zachodu (Henry
Rider Haggard, Benjamin Kidd, Rudyard Kipling i inni).
Wszystkim wymienionym dyskursom wykluczenia w³¹cznie z opiniami na
temat prostytucji argumentów dostarcza³ darwinizm spo³eczny, doktryna supremacji okrelonych typów psychofizycznych jako przedstawicieli ras lepszych,
bardziej predysponowanych do wype³nienia misji cywilizacyjnej. Sam Darwin
Prostytucj¹ jako nieczystym przedmiotem po¿¹dania zajmowa³ siê B a t a i l l e (op. cit.,
s. 132133), który pisa³ w Erotyzmie: ulicznica jest jak zwierzê, poniewa¿ obcy sta³ jej siê zakaz,
bez którego nie bylibymy ludmi: budzi podobn¹ odrazê, co w wiêkszoci cywilizacji maciora.
33
Ten paradoks XIX-wiecznej obyczajowoci zosta³ wyczerpuj¹co omówiony przez twórcê
psychoanalizy  Z. F r e u d a (O najpowszechniejszym poni¿eniu ¿ycia mi³osnego. W: ¯ycie seksualne. Prze³. R. R e s z k e. Warszawa 1999, s. 186). Badaj¹c nurt czu³y i nurt zmys³owy mi³oci
zauwa¿y³ on, i¿ w swej aktywnoci seksualnej [mê¿czyzna] prawie zawsze czuje siê ograniczony
wymogiem zachowania respektu wzglêdem kobiety i rozwija pe³niê swej potencji dopiero wtedy,
gdy ma przed sob¹ poni¿ony obiekt seksualny.
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w dziele O pochodzeniu cz³owieka (1871) mówi o rasach »wy¿szych« i »ni¿szych«
oraz o narodach »silniejszych« i »s³abszych« 34. Ewolucjonizm ze Spencerowsk¹
koncepcj¹ przetrwania organizmów najlepiej przystosowanych sta³ siê zatem
w ostatnich dekadach wieku elektrycznoci i pary wyt³umaczeniem dla podszytej rasizmem ideologii imperializmu. Podbój kolejnych przestrzeni oraz bezwzglêdny wyzysk ich mieszkañców usprawiedliwiony by³ przez zaborczy, nachalny dyskurs, który  jak twierdzi³ Edward W. Said  zmonopolizowa³ pod koniec XIX w.
niemal¿e ca³y system reprezentacji 35.
Identyfikacjê innoci, zagra¿aj¹cej porz¹dkowi spo³ecznemu, umo¿liwia³y
scjentystyczne wersje fizjonomiki: antropometria Alphonsea Bertillona oraz antropologia kryminalna Cesare Lombrosa. Spo³eczny darwinizm autora Kobiety jako
zbrodniarki i prostytutki (1896) ³¹czy w morfologii twarzy zagro¿enie, etniczne
czy te¿ spo³eczne pochodzenie oraz zwierzêcoæ 36. Data publikacji dzie³a w³oskich kryminologów mo¿e zostaæ uznana za zbyt ra¿¹ce uproszczenie w kontekcie Lalki  powsta³o ono przecie¿ znacznie póniej, ni¿ toczy³a siê narracja o perypetiach w³aciciela sklepu galanteryjnego, o 8 przesz³o lat jest tak¿e m³odsze od
numerów Kuriera Codziennego, gdzie Prus zamieszcza³ kolejne odcinki powieci. Przywo³anie tego kontekstu ma jednak co najmniej dwojakie uzasadnienie. Po
pierwsze, przedstawiciele rosyjsko-w³oskiej szko³y antropologicznej (Lombroso, Gina
Ferrero, Pauline Tarnowsky) prowadzili badania nad prostytucj¹ ju¿ w latach osiemdziesi¹tych XIX wieku. Poza tym, na co uwagê zwróci³ Jakub A. Malik, archeologia dyskursów powieciowych ujawnia kilka równorzêdnych dla konstytucji przedstawienia strumieni czasowych. Z jednej strony, bêdzie to rekonstrukcja wiata
schy³ku lat siedemdziesi¹tych (czas akcji), z drugiej za  pogl¹dy wyznawane w Polsce i Europie prawie 10 lat póniej, a wiêc w okresie powstawania utworu 37.
Aby uwiadomiæ sobie z ca³¹ moc¹ stopieñ marginalizacji zjawiska prostytucji, warto w koñcu przypomnieæ g³ówne tezy autora Geniuszu i ob³¹kania oraz
jego wspó³pracowników. Przede wszystkim prostytutka stanowi ¿eñski odpowiednik mê¿czyzny-kryminalisty. Mierz¹c oraz tn¹c cia³a zbrodniczych kobiet, antropolodzy odkrywali liczne anomalie, przemawiaj¹ce na rzecz ich pogl¹dów.
W ka¿dym zbadanym wypadku odkryli oni przerost koci ciemieniowych. Stwierdzili tak¿e liczne nieprawid³owoci na poziomie otworu potylicznego, brak symetrii budowy czo³a, nienaturalnoæ koci nosowych, stwardnienie czaszki oraz nieproporcjonalnoæ szczêki. Dowody psychopatologii prostytutki stanowi³y tak¿e:
nadmierne ow³osienie ³onowe (2% dziewcz¹t), hipertrofia warg sromowych (16%),
ogromne ³echtaczki (13%!). Tarnowsky natomiast udowodni³a, ¿e prostytutki
maj¹ o wiele mniejsze czaszki, a co za tym idzie  mózgi od normalnych osobniI. W a t t, Conrad w wieku dziewiêtnastym. Prze³. M. B o r u s z y ñ s k a - B o r o w i k o w a.
Gdañsk 1984, s. 181.
35
E. W. S a i d, Culture and Imperialism. New York 1994, s. 25.
36
J.-J. C o u r t i n e, C. H a r o c h e, Historia twarzy. Wyra¿anie i ukrywanie emocji od XVI do
pocz¹tku XIX wieku. Prze³. T. S w o b o d a. Gdañsk 2007, s. 172.
37
Zob. J. A. M a l i k, Lalka. Opowieci z ró¿nych wiatów. Lublin 2005. Szerszego usprawiedliwienia dostarcza, z kolei, artyku³ Sobieraja, który uzna³ wiatopogl¹d utworu Prusa za najdoskonalsz¹ artystycznie manifestacjê polskiej wiadomoci kulturowej XIX wieku, czego dowodzi wystêpowanie w tekcie problemów i w¹tków charakterystycznych dla kilku faz formacji
dziewiêtnastowiecznej: romantycznej, pozytywistycznej i modernistycznej (w znaczeniu: m³odopolskiej) (S 7).
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ków. W zwi¹zku z tym ni¿szoæ ich inteligencji oraz psychicznej konstrukcji w ogóle wydawa³a siê bezdyskusyjna (A 74).
Spo³eczeñstwo XIX w. dysponowa³o zatem licznymi metodami na wykluczenie prostytucji. Za g³osami stró¿ów moralnoci oraz ekspertów w zakresie psychopatologii nie sz³y jednak ¿adne konstruktywne rozwi¹zania prawne. Prostytutki by³y poddawane licznym, czêsto brutalnym represjom, do najbardziej ³agodnych nale¿a³ pobyt okresowy w szpitalu na oddziale zamkniêtym.
Wszelkie dzia³ania usprawiedliwiane s¹ zagro¿eniem, jakie stanowi syfilis  niezawodna
broñ, któr¹ wymachuj¹ i lekarze, i moralici, i prawnicy. Ich taktyka polega na zamkniêciu
choroby, by nie mog³a rozprzestrzeniaæ siê w zdrowym ciele spo³eczeñstwa. Ju¿ w latach
siedemdziesi¹tych owa strategia reglamentacyjna okazuje siê zupe³nie nieskuteczna: burdele
stopniowo przestaj¹ istnieæ, ronie liczba nielegalnych prostytutek, a kary wymierzane na olep
nie przynosz¹ ¿adnych rezultatów. [A 165]

Równoczenie zjawisko prostytucji staje siê bardzo widoczne. Istniej¹c dziêki
akceptacji policji, s³u¿y wyobcowanym, monadycznym mieszkañcom wielkich
miast, opisanym przez Georgea Simmela, jednego z najg³oniejszych modernistycznych socjologów.
W³anie w stolicy XIX wieku melancholijny Wokulski spotyka w³asn¹ seksualnoæ  obiekt wczeniejszego wyparcia, przejawiaj¹cego siê w stosunku w³aciciela sklepu do warszawskiej prostytutki. Niechêæ do cielesnych aspektów erotyzmu wynika z zara¿enia lekturami romantycznych wieszczów. W³anie w paryskim hotelu Wokulski odrzuci ze wstrêtem w k¹t egzemplarz Dziadów Mickiewicza.
Kiedy bohater po powrocie do Polski, podczas podró¿y poci¹giem, s³yszy z ust £êckiej i Starskiego szyderstwa pod swoim adresem, dowiadcza nawrotu depresji.
Podejmuje kolejn¹ próbê samobójcz¹. Czekaj¹c na rozpêdzon¹ maszynê, która ma
po³o¿yæ kres cierpieniu, kupiec analizuje swoje ¿ycie. Jeden z w¹tków tego monologu warto zacytowaæ, gdy¿ w pe³ni potwierdza on moje intuicje:
Trzeba by³o poznawaæ kobiety nie przez okulary Mickiewiczów, Krasiñskich albo S³owackich, ale ze statystyki, która uczy, ¿e ka¿dy bia³y anio³ jest w dziesi¹tej czêci prostytutk¹;
no i je¿eli spotka³oby ciê rozczarowanie, to choæ przyjemne... [L-2 522]

Dla przemienionego amatora duszy i klasy panny £êckiej kontakt z prostytutk¹ przestaje byæ przyczyn¹ traumy. Zaczyna byæ obiektem pragnienia  za eufemistycznym okreleniem przyjemne rozczarowanie niew¹tpliwie kryj¹ siê obrazy czysto zmys³owej rozkoszy. Fraza wyjêta z monologu desperata zawiadcza
tak¿e o zwi¹zku, jaki w przypadku Wokulskiego zachodzi miêdzy stanem rozgoryczenia a konstatacj¹ w³asnej cielesnoci 38.
Zdaniem badaczy meandrów realizmu w Lalce, Prus zadba³ o uwiarygodnienie wszystkich w¹tków fabularnych powieci. Tak jest np. z fragmentem fantastycznonaukowym, czyli paryskim spotkaniem z uczonym, którego wynalazki
(metal l¿ejszy od powietrza) s¹ niemo¿liwe z punktu widzenia nauk cis³ych ostatnich dekad XIX wieku. Geist to tak¿e tytu³owe widmo, mag dysponuj¹cy ponadprzeciêtn¹, niemal nadprzyrodzon¹ wiedz¹ na temat chemicznych pierwiastków oraz ludzkiej duszy. Tak jednak:
38
Wczeniej pisa³ o tym M. P ³ a c h e c k i (Bohaterowie i fabu³a w powieciach Boles³awa
Prusa 〈Od Anielki do Lalki〉. Przegl¹d Humanistyczny 1983, nr 9/10, s. 128).
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Trzewy realista [...] opowiada omawiany epizod, ¿e w istocie ów fantastyczny motyw
otrzymuje tu status jedynie elementu fikcyjnego, w powszechnym odbiorze czytelniczym prawdopodobnego w nie mniejszym stopniu ni¿ sam Wokulski i jego romans z pann¹ Izabel¹ 39.

To rozpoznanie uzupe³nia w specyficzny sposób odpowiedzi Sosnowskiej, dlaczego Prus-realista zrezygnowa³ z uzupe³nienia warszawskiej topografii o adresy
i charakterystykê domów publicznych, które Rzecki móg³ mijaæ w drodze do pracy i w trakcie spacerów po warszawskiej Starówce. Autorka Cia³a wypartego powi¹za³a fakt braku tych przybytków z powszechnie znanym paradoksem utworu
Prusa, a mianowicie z nieobecnoci¹ zaborców na ulicach Warszawy lat 1877
1878. Prostytucja pozostawa³a tam pod czujn¹ kontrol¹ carskiej policji, a g³ównymi klientami w domach tolerowanych byli rosyjscy wojskowi. Marianna w trakcie
rozmowy z Wokulskim wspomina o wczeniejszej, nieudanej próbie buntu przeciwko rz¹dom gospodyni. Zosta³a wtedy dotkliwie pobita. Mówi¹c o swoich
oprawcach u¿ywa liczby mnogiej. Podmiot zdania ma charakter domylny, wiêc
mo¿na podejrzewaæ, i¿ w sk³ad grupy bij¹cych wszed³ tak¿e policjant, sprawuj¹cy
z ramienia urzêdu opiekê nad burdelem 40 . Dziewczyna wspomina równie¿ o d³ugu wobec w³acicielki. Wynika on z powszechnej polityki ekonomicznej domu
publicznego. Ich pensjonariuszki by³y zawsze zad³u¿one, a
policja nie przyjmowa³a od nich ¿adnych skarg. Uciekaj¹ce  po spisaniu protoko³u o kradzie¿y ubrania  albo odsy³ano do zak³adu, gdzie personel pomocniczy wymierza³ sprawiedliwoæ,
albo zamykano na kilka miesiêcy w wiêzieniu. [M 190]

Jak zawiadcza przyk³ad Marianny, Prus-realista nie zrezygnowa³ ca³kowicie
z wprowadzenia w¹tku prostytucji w tkankê powieci. Nie móg³ jednak¿e tego
uczyniæ na szersz¹ skalê, poniewa¿ nadmiar zawodowych nierz¹dnic w powieci,
choæ zgodny ze spo³ecznym ¿yciem epoki, uniemo¿liwia³by przedstawienie miasta bez Rosjan. Obok prostytutek musieliby siê pojawiæ ich policyjni wspólnicy,
carscy oficerowie i pospolita soldateska, czyli niemal¿e kompletny sk³ad przedstawicieli zaborczego aparatu represji. Dlatego t w ó r c a L a l k i, l i c z ¹ c n a
d o m y  l n o  æ c z y t e l n i k a, w y b i e r a n i e d o p o w i e d z e n i e, p ó ³s ³ ó w k o, s u g e s t i ê.
Zdanie o rozpucie w Pary¿u, w przeciwieñstwie do aluzyjnego obrazu zjawiska na ziemiach Królestwa Polskiego, paradoksalnie utwierdza realizm przedstawienia. Prus, tworz¹c obraz XIX-wiecznej stolicy wiata, informacje na jej temat
zaczerpn¹³ z literatury, popularnych czasopism oraz dostêpnych przewodników 41.
Sam pojecha³ do Pary¿a jako turysta ju¿ po wydaniu powieci. Prezentacja francuskiej metropolii jako wspó³czesnego Babilonu stanowi³a, co najmniej od momentu
publikacji Pary¿a Juliusza S³owackiego, powtarzaj¹cy siê motyw polskiego pi39
A. S m u s z k i e w i c z, Fantastycznonaukowy fragment Lalki Boles³awa Prusa. W: Na
pozytywistycznej niwie. Studia dedykowane profesorowi Edwardowi Piecikowskiemu. Warszawa
2002, s. 216.
40
Tak na ten temat pisa³ M i l e w s k i (M 190): »Kobieta publiczna  mówi³y przepisy 
p³aci za swe utrzymanie gospodarzowi domu rozpusty, a kontrola obrachunków miêdzy gospodarzem a prostytutk¹ nale¿y do komisarza policyjnego«. W praktyce oznacza³o to wspólnictwo w interesach.
41
Korzysta³ m.in. z 5-tomowego dzie³a M. D u C a m p a pt. Paris, ses origines, ses fonctions,
sa vie (1873), gdzie wiele miejsca powiêcono ¿yciu erotycznemu pary¿an, w tym tak¿e ówczesnym
formom prostytucji. Zob. J. B a c h ó r z, komentarz w: L-2 129, przypis 94.
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miennictwa. O trwa³oci toposu wiadczy jego istnienie w póniejszym o 24 lata
od Lalki omówieniu twórczoci Witolda Wojtkiewicza, które wysz³o spod pióra
m³odopolskiego krytyka: Perwersja  to Pary¿, prastare porty, Wschód, wreszcie
omdla³e i znu¿one rasy 42. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na wiêc przypuszczaæ, i¿ w epoce Prusa przekonanie o kumulacji wystêpku w stolicy Francji
wchodzi³o w sk³ad wiedzy potocznej. Jak wiadomo, wykorzystanie komuna³ów
w tekcie narracyjnym wzmaga wiarygodnoæ reprezentacji, a zatem  usprawiedliwia pozorny lapsus autora Emancypantek.
Cia³o Wokulskiego
Informacje na temat walorów zewnêtrznych Wokulskiego pojawiaj¹ siê przede
wszystkim w refleksjach (dialogu i monologu) innych postaci. Cia³o kupca wstêpuje po raz pierwszy na scenê powieci, kiedy wraca on do Warszawy z wojny
rosyjsko-tureckiej. Rozradowany stary subiekt klepie pryncypa³a po wypuk³ej piersi
i dotyka jego ostrzy¿onej g³owy (L-1 70). Te cechy odsy³aj¹ do fizycznej tê¿yzny
i wojskowego re¿imu. Podczas rozmowy z Rzeckim na wzmiankê o Izabeli surowa twarz kupca-intendenta nabra³a dziwnie rzewnego wyrazu (L-1 76), co pozwala siê domyliæ u niego pewnej afektacji oraz znajomoci (g³ównie: romantycznych) lektur. W trakcie salonowej konwersacji £êcka przypomina widziane
w sklepie ogromne, czerwone rêce Wokulskiego. Pyszna (mimo biedy) arystokratka
nazywa go pniem z czerwonymi rêkami. Z kolei panu Tomaszowi kojarzy siê
on z Trostim, poznanym w Pary¿u wojskowym, a pannie Florentynie  z florenckim pos¹giem gladiatora (L-1 123). Izabela, postrzegaj¹ca rzeczywistoæ przez
pryzmat tekstów kulturowych, dopatruje siê w bohaterze demonicznego ³otra z powieci gotyckiej (posêpnoæ wzroku, groza spojrzenia, L-1 128). We nie bohaterki, stylizowanym na Nie-Bosk¹ komediê, rêce bohatera s¹ d³oñmi hazardzisty, który
celowo przed³u¿a czas oczekiwania pozosta³ych graczy i, pewny wygranej, bawi siê
ich przera¿eniem. Rêce te s¹ zarazem koñczynami proletariusza, który budzi obrzydzenie ze wzglêdu na brak szacunku dla regu³ gry towarzyskiej (L-1 130131).
Pocz¹tkowo £êcka widzi w Wokulskim jednak tylko jego grubo ciosan¹ figurê, czerwone rêce i szorstkie obejcie, które obok grzecznoci innych kupców wydawa³o siê nieznonym, a na tle wachlarzy, sakwoja¿ów, parasoli, lasek i tym podobnych galanterii  po prostu mieszne (L-1 440). To straszny cz³owiek (L-1 130)
oraz przebieg³y i bezczelny kupczyk (L-1 440). Póniej dopiero, kiedy Wokulski zaczyna budziæ zainteresowanie arystokracji, Izabela dostrzega jego niepospolit¹ twarz oraz inne walory fizyczne. Pe³n¹ akceptacjê powierzchownoci kupca
galanteryjnego uniemo¿liwiaj¹ jednak przyczyny spo³eczne (L-1 442).
Podczas wielkanocnego przyjêcia u hrabiny uwagê uczestników zwraca dumna fizjognomia zaproszonego parweniusza (Szlachetnej rasy nie ukryje siê nawet pod ³achmanami, L-1 229). Podobnie dzieje siê na zebraniu spó³ki finansowej. Dialogi przedstawicieli arystokracji, równoczenie charakteryzuj¹c wypowiadaj¹cych, wype³niaj¹ konturami twarz bohatera (L-1 338). Z kolei wybór fraka na
obiad u £êckich budzi, jak informuje narrator, zadowolenie samego kupca, prze42
A. P o t o c k i, Witold Wojtkiewicz. Zarys twórczoci. Cyt. za: W. J u s z c z a k, Malarstwo
polskiego modernizmu. Gdañsk 2004, s. 345.
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gl¹daj¹cego siê w lustrze, poniewa¿ uwydatnia jego atletyczne kszta³ty (L-1 476).
Wokulski jednak, odwrotnie ni¿ w znanym przys³owiu, charakteryzuje siê s³abym
duchem w zdrowym ciele. Prus bowiem, tworz¹c opis powierzchownoci bohatera, nie idzie w lady naturalistów. Cia³o (przedstawione), nie egzemplifikuj¹c za³o¿eñ filozofii rodowiskowego determinizmu i nie odsy³aj¹c do ksi¹¿ek licznych
popularyzatorów teorii Galla i Lavatera, wyklucza jakiekolwiek intuicje dotycz¹ce
dalszego przebiegu fabu³y. Mo¿liwe tropy zostaj¹ zatarte dziêki mnogoci osób wypowiadaj¹cych siê w kwestii wygl¹du Wokulskiego oraz przez podkrelan¹ zw³aszcza w przypadku ocen Izabeli wzglêdnoci¹, któr¹ narzuca kontekst sytuacyjny. Poza
tym suma wszystkich deskrypcji na temat fizycznoci kupca jest zbiorem niekompletnym, niepe³nym. Niektóre aspekty powierzchownoci znerwicowanego cz³owieka sukcesu nie zostaj¹ w ogóle ukazane (np. kolor jego oczu i w³osów).
Tyle fabularnych powiadomieñ wystarczy jednak, by stwierdziæ, ¿e Wokulski
przedstawia siê jako postawny, proporcjonalnie ow³osiony, zadbany i wzglêdnie
modny mê¿czyzna. Na te cechy bohatera zwraca uwagê niejedna warszawianka,
która przychodzi do jego sklepu, by go zaintrygowaæ. Dla Wokulskiego wszystkie
one s¹ powietrzem. Psychoanalitycznemu namys³owi powinien zostaæ poddany fakt,
¿e we nie £êckiej czêæ postaci bohatera jest przys³oniêta dymem. Widoczne s¹
zaledwie jego twarz, fragment torsu i rêka z kartami (L-1 130). Ingardenowska konkretyzacja pozwala unaoczniæ dynamikê zachodz¹cej miêdzy nimi relacji. Izabela
jest stron¹ aktywn¹: bohaterka nie przestaje mno¿yæ fantazmatów na temat potencjalnego kandydata do zam¹¿pójcia: marzy o nim na jawie, a jej prze¿ycia dzienne
odnajduj¹ echo w alogicznych transpozycjach snu. Z kolei Wokulski reprezentuje
pasywny aspekt dialogu erotycznego. To symboliczny kastrat, który nie potrafi marzyæ o ciele ukochanej kobiety. Warto podkreliæ, ¿e w marzeniu sennym Izabeli
dym zakrywa doln¹ czêæ cia³a cz³owieka ni¿szej sfery z klasow¹ odmian¹ tarota
w d³oni.
Tê u³omnoæ psychiki (przedstawionej) czytelnika tekstów romantycznych
bardzo trafnie rozpozna³a Sosnowska. Jak zauwa¿y³a:
Ci¹gn¹³ [Wokulski] ku Izabeli jak ku istocie ¿yj¹cej w sferze wznios³ej estetyki, gdzie
mo¿na zapaæ siê w zb³êkitnia³y wiat. Gdzie rozmarzone oczy kobiet widz¹ anio³y, a nie
¿o³nierzy zapinaj¹cych rozporki przed burdelami na Mariensztacie. Chcia³ uciec miêdzy cia³a
astralne, bo tylko tych nie dotyka nêdza, brzydota, choroba i z³o 43.

Ten rodzaj relacji interpersonalnej wyklucza bliskoæ erotyczn¹, a fizjologiczne aspekty damsko-mêskich relacji budz¹ odrazê (motyw wulgarnej prostytutki
Marianny). Wokulski, jak naiwny uczniak, traktuje w ten sposób wy³¹cznie Izabelê 44. Inne kobiety (np. Stawska) s¹ przedmiotem jego zainteresowania oraz wzbudzaj¹ w nim pragnienia seksualne. Jest tak przede wszystkim w przypadku atrakS o s n o w s k a, op. cit., s. 43.
Pisze na ten temat A. J a n k e (Magia, hipnoza, ob³êd  rzecz o interakcjach miêdzy kobiet¹
a mê¿czyzn¹ w powieci B. Prusa Lalka. W zb.: wiat Lalki, s. 136; podkrel. W. F.): Interakcji z pann¹ Izabel¹ towarzyszy uczucie odchodzenia od zmys³ów, mistycznego uniesienia, apatii,
hipnotycznego zapatrzenia i lunatycznego pod¹¿ania ku samozniszczeniu. S¹ to stany rozpiête na
szerokiej skali pomiêdzy chorob¹ a mistycyzmem, pomiêdzy somnambulizmem i hipnoz¹, miêdzy
narkotycznym odurzeniem a magi¹. Ich wyznacznikiem jest ca³kowita lub czêciowa utrata w³adzy
nad sob¹. Wokulski przypisuje j¹ wp³ywowi panny £êckiej. Tak stan ducha sprzyja m i t y z o w an i u o b i e k t u a f e k t u.
43
44
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cyjnej wdowy, pani Kazimiery W¹sowskiej. Warto poddaæ dok³adniejszej analizie
refleksjê Wokulskiego po spotkaniu w jej warszawskim mieszkaniu. W³anie wtedy, jak s¹dzê, dobiega koñca proces deziluzji, chorobliwa mi³oæ za okazuje siê
jedynie sublimacj¹. Zachowanie bohatera potwierdza bowiem istnienie w jego psychice i ciele instynktu p³ciowego, c i a ³ o Wo k u l s k i e g o z a c z y n a jawiæ
siê z ca³¹ moc¹ jako cia³o wype³nione po¿¹daniem. C i a ³ o, k t ó r e p r a g n i e.
Chwilowe wyciszenie skrajnych objawów depresji, przedstawionych symbolicznie za pomoc¹ konwencjonalnych motywów otch³ani, nocy i ob³êdu,
wynika z napiêcia erotycznego, jakie tworzy piêkna kobieta w trakcie rozmowy
z powieciowym protagonist¹. Przyczynia siê ono do niew¹tpliwej poprawy samopoczucia bohatera. Narrator informuje o jej somatycznych objawach: przyspieszeniu pulsu i g³êbszym oddechu (L-2 634). Refleksj¹ nerwicowca przestaje kierowaæ system wewnêtrznych przymusów, nakazów i zakazów. Ruch myli, uwalniaj¹c siê spod kontroli policyjnego superego, staje siê swobodny, wrêcz ¿ywio³owy.
Wokulski idzie ulic¹, która w wiadomoci jawi siê mu jako ca³kowicie odmieniona, niecodzienna:
Ju¿ nie dra¿ni³ go ruch uliczny, a cieszy³y t³umy. Niebo mia³o ciemniejsz¹ barwê, domy
wygl¹da³y zdrowiej, a nawet kurz, nasycony potokami wiat³a, by³ piêkny. [L-2 634]

Te dwa zdania mog³yby wyjæ spod pióra Benjamina i okrelaæ sposób, w jaki
miejskie sensorium postrzega³ Baudelaireowski malarz ¿ycia nowoczesnego,
odkrywaj¹cy fantasmagoryczne aspekty tej przestrzeni. Bohater zanurza siê w ulotnym dowiadczeniu nowoczesnego piêkna, czego sceneri¹ staje siê inna, przekszta³cona Warszawa. W fantazji w³aciciela sklepu, której wyobra¿eniowy, iluzoryczny status podkrela ponowne u¿ycie mowy pozornie zale¿nej, masa anonimowych przechodniów zamienia siê w przedmiot ogl¹du estetycznego.
Metamorfozie ulega tak¿e t³o ulicznego ruchu: niebo i budynki. To specyficzne
marzenie o miecie, obudzone przez spotkanie z W¹sowsk¹, w znacz¹cy sposób
ró¿ni siê od percepcyjnych dowiadczeñ melancholika.
Dziwna pustka towarzyszy Wokulskiemu nie tylko w pierwszych dniach
w Pary¿u, poczucie czczoci wszelkich starañ i niemo¿liwoæ odnalezienia straty-sensu wyznaczaj¹ równie¿ azymut jego wczeniejszych, warszawskich spacerów.
To azymut, którego nie da siê ustaliæ na mapie pokrytej precyzyjn¹ pajêczyn¹ linii,
azymut nieustannego b³¹dzenia, powrotów do tego samego, azymut ruchu, który
w sensie egzystencjalnym donik¹d nie prowadzi. W rozdziale pt. Medytacje uwagi bohatera nie przyci¹ga w ogóle sznur powozów i pstrokaty faluj¹cy t³um [...]
(L-1 153). Z rozmys³em Wokulski skrêca z g³ównej arterii w podejrzane zau³ki,
tradycyjnie zasiedlone przez wielkomiejsk¹ biedotê. Widok zniszczonych cian
ubogich kamienic wzbudza w przechodniu refleksjê na (znamienny dla melancholii) temat ruin jako alegorii niekoñcz¹cego siê rozpadu. Warszawskie bulwary jeszcze nie powsta³y, a melancholik ju¿ o nich myli jako o stosie kamieni zaroniêtym zielskiem. Obserwacja s³u¿y wy³¹cznie potwierdzeniu idei vanitas. Poprzez
szczeliny i pêkniêcia konstrukcji z kamienia przeziera nicoæ. Tylko zwi¹zana z ni¹
dekompozycja mo¿e pobudziæ wyobraniê miejskiego w³óczêgi, w jakiego zamienia
siê Wokulski, zmierzaj¹cy w stronê Powila (L-1 158).
Horyzont kolejnego opisu miejskiej przestrzeni wyznacza radoæ zamo¿nego
kupca, który zosta³ zaproszony do £êckich na obiad. Tak¿e tutaj metoda przedsta-
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wienia jest swoist¹ projekcj¹ stanu wewnêtrznego rozchwianego psychicznie neurotyka. Podobnie jak w przypadku spaceru po spotkaniu z Kazi¹ W¹sowsk¹, i tu trzeba siêgn¹æ do eseju Baudelairea o zapoznanym geniuszu malarstwa obyczajowego
okresu Drugiego Cesarstwa. Miasto tworzy iluzjê, która zak³óca trzewy ogl¹d
rzeczywistoci. Rzeczy zaczynaj¹ jawiæ siê nie jako takie, jakimi s¹, ale jako takie,
jakimi je sobie przedstawia miejski marzyciel: w postaci idealistycznego z³udzenia. Optyka Wokulskiego jest analogiczna do metody percepcji charakterystycznej  zdaniem francuskiego poety  dla Constantina Gyusa. W obu przypadkach
cechuje siê ona dzieciêc¹ naiwnoci¹, z tym ¿e wypowiedziom protagonisty Lalki
towarzyszy ironia narratora, która pozwala przyjêt¹ perspektywê nazwaæ infantyln¹
(b³êdnoæ rozpoznañ dotycz¹cych ¿ebraczki oraz rozkosznych malców, L-1 462).
Ró¿nica miêdzy dwoma innymi przyk³adami a zachowaniem w³aciciela sklepu
po rozmowie z W¹sowsk¹ ma dla moich rozwa¿añ zasadniczy charakter. S¹dzê
bowiem, i¿ dziêki temu w¹tkowi w pe³ni ujawnia siê cielesnoæ bohatera. Spotkane na ulicy anonimowe kobiety budz¹ w bohaterze fizyczn¹ wrêcz ekscytacjê,
objawiaj¹c¹ siê przyspieszeniem rytmu serca oraz dr¿eniem cia³a (pr¹d dra¿ni¹cy, L-2 634). Rejestr stylistyczny, po który siêgn¹³ Prus opisuj¹cy podniecenie
erotyczne zamo¿nego kupca, to szalenie konwencjonalny jêzyk taniego romansu
i trzeciorzêdnej liryki mi³osnej, co przejawia siê przede wszystkim w doborze
metonimii: usta oraz spojrzenia (oczy) stanowi¹ przecie¿ wytarty chwyt, s³u¿¹cy opisowi atrakcyjnoci kobiecej. Nieco wiêcej sk³adników niewieciego powabu pojawia siê w tym samym monologu wewnêtrznym. Tym razem wi¹¿¹ siê
one z osob¹ atrakcyjnej wdowy. Ów fragment przeobra¿a publiczny wizerunek
Wokulskiego, który okazuje siê (przynajmniej w sferze intencjonalnej) silnym
i sprawnym seksualnie mê¿czyzn¹. W¹sowska dzia³a na jego niemal wszystkie
zmys³y (wzrok, s³uch, wêch). Bohater postanawia wiêc przyj¹æ jej niewypowiedziane, a jedynie sugerowane jêzykiem cia³a, zaproszenie i podj¹æ grê. Warto przypomnieæ, ¿e wdowa kokietuje go ju¿ w Zas³awku podczas konnej przeja¿d¿ki po
okolicznych polach. Wtedy jednak Wokulski zlekcewa¿y jej kokieteriê. W trakcie
wizyty w warszawskim apartamencie W¹sowskiej co siê jednak w bohaterze prze³amuje i zaczyna ona budziæ jego ¿¹dze:
Wnet jednak przypomnia³ sobie pani¹ W¹sowsk¹ i musia³ przyznaæ, ¿e spomiêdzy tych
³adnych ona jest naj³adniejsza, a co lepiej  najponêtniejsza... Co to za figura, jaki wspania³y
kontur nogi, a p³eæ, a oczy maj¹ce w sobie co z brylantów i aksamitu!... By³by przysi¹g³, ¿e
czuje zapach jej cia³a, ¿e s³yszy spazmatyczny miech, i w g³owie zaszumia³o mu na sam¹
myl zbli¿enia siê do niej.
Co to musi byæ za wciek³a kobieta!...  szepn¹³.  K ¹ s a ³ b y m j ¹...
Widmo pani W¹sowskiej tak go przeladowa³o i dra¿ni³o, ¿e nagle przyszed³ mu projekt
odwiedziæ j¹ jeszcze dzi wieczorem.
Przecie¿ zaprosi³a mnie na obiady i kolacje  mówi³ do siebie czuj¹c, ¿e w nim co kipi.
 Wyrzuci mnie za drzwi?... Po có¿ by mnie kokietowa³a. ¯e nie ma do mnie wstrêtu, wiem nie
od dzisiaj  no, a ja, dalibóg, m a m n a n i ¹ a p e t y t, k t ó r y t a k ¿ e c o  w a r t...
Wtem przesz³a obok niego jaka szatynka z fio³kowymi oczyma i twarz¹ dziecka, a Wokulski spostrzeg³ ze zdziwieniem, ¿e i ta mu siê podoba. [L-2 634635; podkrel. W. F.]

Kupiec nie spe³ni swojej obietnicy, choæ postaæ ponêtnej wdowy uka¿e siê
jeszcze kilkakrotnie zarówno w jego marzeniu sennym, jak i dwóch spotkaniach
na jawie: na wspólnym spacerze w £azienkach oraz we w³asnym apartamencie
W¹sowskiej, gdzie przyjmuje ona po raz ostatni zamo¿nego kupca (L-2 644646,
649653). W trakcie przechadzki, która obudzi³a w nim instynkt seksualny, prota-
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gonista Lalki natyka siê na najwiêkszego powieciowego mizogina  doktora Szumana. W mieszkaniu, do którego przychodz¹, pojawia siê tak¿e Ochocki. Wokulski zwierza siê ¿ydowskiemu lekarzowi ze strachu, jaki budzi w nim odrodzenie
po¿¹dania 45. Zaskakuj¹ce jest, ¿e rady cynicznego doktora (L-2 636637) pokrywaj¹ siê z postulatem leczenia nerwicy poprzez rozwi¹z³oæ seksualn¹, sformu³owanym przez austriackiego psychoanalityka, Ottona Grossa (18771920) 46.
Kupiec odrzuci sugestie Szumana, ale w trakcie kolejnego spaceru w warszawskim parku potwierdzi zmiany, które w nim zasz³y. Mowa pozornie zale¿na ponownie staje siê nonikiem wywrotowych myli. Wczeniejsza duchowa dominacja Izabeli nad bohaterem mia³aby wynikaæ z blokady pewnych funkcji umys³u
(sparali¿owane komórki w mózgu, L-2 642), wród których za najwa¿niejsz¹
nale¿y uznaæ umiejêtnoæ reagowania na bodce seksualne. W przeciwieñstwie
do wstydliwej paryskiej rozpusty, o której narrator informuje niechêtnie, jakby
pó³gêbkiem, zostaje tutaj z ca³¹ moc¹, jak¹ dysponowa³ ówczesny s³ownik intymnoci, ujawnione pod³o¿e seksualne dzia³añ g³ównego bohatera utworu 47.
Po raz kolejny wypada mi uznaæ nigdy nie ukoñczone koncepcje wspó³pracownika przysz³ego autora Objaniania marzeñ sennych za istotny kontekst mojej
lektury powieci o idealicie na tle spo³ecznego rozk³adu. W planie narracji ten
splot s³owa autorskiego i wypowiedzi postaci, jaki stanowi mowa pozornie zale¿na, zostaje zast¹piony klasycznym monologiem wewnêtrznym. Miêdzy powiadomieniami reprezentuj¹cymi odmienne rodzaje form podawczych zachodzi jednak¿e harmonia. Drugie z powiadomieñ tylko uzupe³nia wczeniejsze:
Co to za dziwna pl¹tanina  mówi³.  Tamt¹ wyrugowa³a pani W¹sowska, a pani¹ W¹sowsk¹ mo¿e zast¹piæ ka¿da inna kobieta. J e s t e m w i ê c n a p r a w d ê u l e c z o n y
z o b ³ ê d u... [L-2 642; podkrel. W. F.]

W trakcie ostatniej rozmowy z W¹sowsk¹ uzdrowiony Wokulski krytycznie
oceni swoj¹ relacjê z Izabel¹, przede wszystkim za rolê eunucha, jak¹ odgrywa³ przy swoim ideale (L-2 651) 48. Nie bêdê wywa¿a³ otwartych ju¿ drzwi, wska45
Wyobra¿eniowy obraz W¹sowskiej nie stanowi, mimo wszystko, niezbywalnego sk³adnika
po¿¹dania Wokulskiego. To tylko jego punkt wyjciowy, miejsce, które mo¿na wype³niæ pragnieniem kolejnych kobiet, niekoñcz¹cym siê ³añcuchem przedstawieñ erotycznych / scenariuszów fantazmatycznych. Popularny w latach osiemdziesi¹tych XIX w. psychiatra, uczeñ Schopenhauera,
R. K r a f f t - E b i n g pisa³ (Zboczenia umys³owe na tle zaburzeñ p³ciowych 〈psychopatia sexualis〉,
opaczne czucie p³ciowe. Prze³. A. F a b i a n. Kraków 1888, s. 3), ¿e nie na przypadku ani na dobrej
woli lub kaprysie pojedynczego osobnika opiera siê zachowanie rodzaju ludzkiego; polega ono na
przyrodzonym, wszechmocnym popêdzie, który z nieub³agaln¹ si³¹ spe³nienia siê swego domaga.
46
Jak zauwa¿y³ rozwi¹z³y uczeñ Freuda, dla neurotyka stan prawdziwie zdrowy to niemoralnoæ seksualna (R. D a v e n p o r t - H i n e s, Odurzeni. Historia narkotyków 1500-2000. Prze³.
A. C i o c h. Warszawa 2006, s. 194).
47
Zob. na ten temat  S 16 (podkrel. W. F.): Prus, a niebawem te¿ wiadkowie i adherenci
tzw. prze³omu antypozytywistycznego w polskiej wiadomoci kulturowej XIX wieku odnotowali
[...] zw¹tpienie w sens procesu historycznego i jego progresywny charakter, a tak¿e w prawomocnoæ dotychczasowych wzorców antropologicznych. Schy³ek wieku XIX i pocz¹tek XX to okres
wnosz¹cy  jak to okreli³ Bauman  dwie »dramatyczne wizje modernizmu«, skupione w antropologii Nietzscheañskiego »cz³owieka faustiañskiego« o r a z w m o d e l u c z ³ o w i e k a i k u lt u r y z a i n s p i r o w a n y m p r z e z F r e u d a.
48
W trakcie tej samej dyskusji bohater nazywa postawê £êckiej duchow¹ prostytucj¹, prowadzon¹ bez potrzeby, na zimno, przy zachowaniu pozorów cnoty. Mówi¹c rozumiem kobietê,
która oddaje siê z mi³oci albo sprzedaje siê z nêdzy (L-2 652), Wokulski podkrela ró¿nicê miêdzy
jej postêpowaniem a dwoma odmiennymi rodzajami zachowañ erotycznych. Spostrze¿enie by³ego

50

WAC£AW FORAJTER

¿ê tylko na analogiê rozpoznania samego bohatera do opisanej przeze mnie jego
symbolicznej kastracji, przejawiaj¹cej siê w niemo¿noci tworzenia na temat £êckiej fantazmatów o charakterze seksualnym. Niepe³na, zw³aszcza w sensie wyobraniowym, mêskoæ Stanis³awa to g³ówna przyczyna jego mi³osnych niepowodzeñ.
Nieco wczeniej zwróci na to uwagê Szuman, zwolennik higieny mi³oci 49, rozmawiaj¹c ze starym subiektem ju¿ po wyjedzie Wokulskiego do Pary¿a (L-2 13
19). Zdaniem sarkastycznego lekarza, kultura, która ho³duje przestarza³emu modelowi erotyki (klerykalno-feudalno-poetyckiej teorii mi³oci, L-2 19) bêdzie zawsze
stanowi³a ród³o cierpieñ dla idealistów pokroju ewentualnego wspó³pracownika
francuskiego chemika, nerwowca schy³ku XIX wieku.
Brak aspektu seksualnego w kreacji zamo¿nego przedsiêbiorcy paradoksalnie
stanowi jeden z podstawowych mechanizmów, które generuj¹ niemal ca³¹ fabu³ê
Lalki i prowadz¹ do wieloznacznego fina³u. Wokulski opuci Warszawê, by wyruszyæ w d³ug¹, tajemnicz¹ podró¿, na której szlaku pojawiaj¹ siê Pary¿, Rosja, Indie, Chiny, Japonia oraz Ameryka. Przypuszczenia jego przyjació³ komplikuje list
Wêgie³ka, informuj¹cy o rzekomej mierci samobójczej dobroczyñcy w Zas³awku. Jego losy po wyjedzie z kraju pozostaj¹ jedynie w sferze hipotez i domys³ów.
Interpretatorzy utworu Prusa nie wykluczaj¹ tak¿e innej mo¿liwoci: sfingowania
przez Wokulskiego samobójstwa i powrotu do Pary¿a, by tam pracowaæ z Geistem
nad wynalazkami rewolucyjnymi, które zreformuj¹ naukê i przyczyni¹ siê do szczêcia ludzkoci 50. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Pary¿ to tak¿e przestrzeñ, w której
Wokulski powróci³ wczeniej do równowagi. W stolicy XIX-wiecznego wiata
ustêpuj¹ napiêcia, przybysz z Warszawy »roztapia siê« w oceanie ludzkim wykupca, mimo personalnego adresu, mo¿na odnieæ do innych przedstawicielek arystokracji: Janockiej, romansuj¹cej ze Starskim tak¿e po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego z wiekowym baronem, czy
(przynajmniej czêciowo) samej W¹sowskiej.
49
Rola, jak¹ w Prusowskiej narracji odgrywa postaæ doktora, pozwala wpisaæ j¹ w ramy wizji
epoki wiktoriañskiej przedstawionej przez Foucaulta w Woli wiedzy. Polemizuj¹c z najbardziej utrwalonym obrazem wiktorianizmu jako okresu wstydu wobec cia³a i seksualnoci, francuski filozof
udowodni³, i¿ nowoczesnoæ drugiej po³owy XIX w. charakteryzowa³o raczej zwielokrotnienie dyskursów o seksie w polu oddzia³ywania w³adzy (M. F o u c a u l t, Historia seksualnoci. Prze³.
B. B a n a s i a k, T. K o m e n d a n t, K. M a t u s z e w s k i. Wstêp T. K o m e n d a n t. Warszawa
1995, s. 23). Mechanizm st³umienia czysto erotycznego aspektu relacji damsko-mêskiej  a wiêc:
postawa wiktoriañska w potocznym tego s³owa znaczeniu  okrela uczucie Wokulskiego do £êckiej. Inni bohaterowie o zmys³owej stronie kontaktów damsko-mêskich mówi¹ chêtnie, pod wzglêdem retorycznym wybieraj¹c najczêciej aluzjê, anegdotê, sugestiê, wieloznacznoæ lub ¿art. Nie
jest od tego wolny nawet Rzecki, który wplata uwagi o temperamencie Wêgierek w tok opowieci
o Wionie Ludów, ostro¿nie zdradza sekrety ma³¿eñskiego po¿ycia swego pryncypa³a i Minclowej
oraz docenia fizyczne powaby pani Stawskiej. Sam Szuman sk³ania siê ku stanowisku, i¿ Wokulski
powinien korzystaæ z mo¿liwoci, jakie w zakresie ¿ycia erotycznego daje mu spo³eczna pozycja
i zgromadzony kapita³. W przeciwieñstwie jednak do losów Rafaela de Valentina z Balzakowskiego
Jaszczura (1831), powieciowej wariacji na temat wczesnokapitalistycznej ekonomii straty i zysku
(eksces, maj¹tek i kariera kosztem ¿yciodajnej energii), dla platonicznego wielbiciela £êckiej by³aby to najw³aciwsza forma terapii. Co wiêcej: wed³ug doktora, wyzwolenie siê Wokulskiego spod
w³adzy dyskursów przynios³oby mu wy³¹cznie czysty zysk.
50
Zob. S 14: »wiatopogl¹d« Lalki jest znacz¹co nacechowany pozytywistycznym scjentyzmem; on te¿ siê staje sk³adnikiem futurologicznej utopii moralnej, zawartej w w¹tku Geista. [...]
W tym w¹tku powieci odnaleziono niedawno przejrzyste koneksje z progresywn¹ utopi¹ moraln¹, wy³o¿on¹ przez Ernesta Renana w Dialogach i fragmentach filozoficznych (1876), zawieraj¹cych wizjê przysz³ociowego królestwa, zarz¹dzanego przez czystych duchowo, oddanych idei uczonych-bogów.
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pe³niaj¹cym wielkomiejsk¹ metropoliê (T 143144). Paryski t³um jedynie w subiektywnej wizji polskiego kupca urzeczywistnia ideê pracy nad szczêciem. Bardziej realistyczny obraz d¹¿eñ pary¿an powinien natomiast uwzglêdniæ regu³y
ekonomii: zasady swobodnego przep³ywu dóbr, wolnego rynku, poda¿y i popytu.
Jak wczeniej wskaza³em, gospodarka nowoczesnej metropolii oddzia³uje na wizerunek publiczny mieszkañców, przeobra¿aj¹c ich cia³a, które staj¹ siê swoicie
rozumianym towarem, z czego b o d a j ¿ e n a j l e p i e j zdawa³y sobie sprawê
XIX-wieczne s³u¿ki Wenery 51 .
Granice wys³owienia treci o charakterze erotycznym s¹ w Lalce wyznaczone
cis³ymi granicami dyskursu pruderyjnej, polskiej obyczajowoci drugiej po³owy
XIX wieku. Prus, znaj¹cy przynajmniej z drugiej rêki Schopenhauerowsk¹ metafizykê mi³oci p³ciowej 52, po prostu nie móg³ wprowadziæ do powieci tego atrybutu ludzkiej cielesnoci, zanurzonej w wiecie zjawisk i materii (woli), jaki 
zdaniem niemieckiego filozofa  stanowi¹ genitalia. W obrêb systemu przedstawienia w³¹cza go dopiero pokolenie M³odej Polski, które zespoli³o wizje panseksualnej kosmogonii z pesymizmem deterministycznego naturalizmu (Requiem
aeternam Stanis³awa Przybyszewskiego, Niedokonany Tadeusza Miciñskiego 53
itd.). Chyba m.in. z tego powodu czytelnik Lalki nie jest w stanie przy³apaæ rozpustnego Wokulskiego in flagranti, a jego warszawska aktywnoæ w tym zakresie
ma charakter wy³¹cznie werbalno-fantazmatyczny.
Fascynuj¹cym dokumentem lektury Lalki jest rozprawa Macieja Glogera
o schopenhauerowskich kontekstach tej bodaj¿e najznakomitszej powieci dojrza³ego realizmu. S¹dzê jednak, i¿ warto uzupe³niæ niektóre, zbyt ogólnikowe
w¹tki artyku³u poznañskiego polonisty o kilka tekstowych detali. Za doæ ryzykowne uwa¿am przede wszystkim twierdzenie, wed³ug którego Wokulski wyzbywa siê powoli z³udzeñ, które wi¹¿¹ cz³owieka ze wiatem zmys³owym i staj¹
siê przyczyn¹ jego mêki 54. Jeden z koñcowych etapów tego procesu mia³aby stanowiæ noc spêdzona w pobli¿u skierniewickiego dworca kolejowego. Symboliczny obraz kamienia staj¹cego siê cz³owiekiem uzna³ Gloger za moment prze³omo51
Zob. na ten temat B e n j a m i n, op. cit., s. 383: W tej formie prostytucji, jak¹ przyjê³a ona
w wielkich miastach, kobieta jest ju¿ nie tylko towarem, lecz produktem ze wszech miar masowym.
Podkrela to u¿ycie makija¿u, zastêpuj¹cego wyraz indywidualny mask¹ profesjonaln¹. Póniej akcentuj¹ to jeszcze odziane jednolicie girlsy z rewii.
52
Zob. M. G l o g e r, Schopenhaueryzm w Lalce Boles³awa Prusa. W zb.: Na pozytywistycznej niwie. Red. T. Lewandowski, T. Sobieraj. Poznañ 2002, s. 195.
53
W halucynacjach narratora poematu S. P r z y b y s z e w s k i e g o (w: Wybór pism. Oprac.
R. T a b o r s k i. Wroc³aw 1966, s. 81. BN I 190) pojawia siê m.in. drastyczna wizja natury jako
apokaliptycznej apoteozy wiecznie drgaj¹cego phallosa, co w brutalnej, bezgranicznej rozrzutnoci
leje nasienne strumienie na wiat ca³y. Z kolei w schopenhauerowskiej bani (okrelenie J. £awskiego), jak¹ stanowi podrozdzia³ σ (Sigma) Niedokonanego. Kuszenia Chrystusa Pana na pustyni
T. M i c i ñ s k i e g o (w: Poematy proz¹. Oprac. W. G u t o w s k i. Kraków 1985, s. 115116), ja
lucyferyczne przedstawia przyrodê w kategoriach pierwiastku ¿eñskiego, siebie za jako Jungowskiego kosmicznego Anthroposa: I podniecony idê z lingamem wzniesionym, jak niezmierny
obelisk lub wie¿a indyjska [...]. Ziemia w skurczu rodnym gorzeje lubie¿noci¹ rolin [...] i obcujê
mi³onie z ca³¹ puszcz¹, [...] z ca³ym wyuzdaniem ¿ycia borów, bagien i na dnie morskim w tañcu
rekinów i m¹tw, wszystko to spala siê w mym Kronosowym wnêtrzu  i sczerniawszy w konwulsji
lubie¿nej, wci¹¿ g³êbiej pokrywam siê warstwami ziemi rodnej, bujnej, samiczej pachn¹cej tysi¹cem
mocnych zabójczo-rozkosznych odorów.
54
G l o g e r, op. cit., s. 190.
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wy w ¿yciu cz³owieka, który da³ siê zwieæ woli ¿ycia, zapragn¹³ czucia i rozpocz¹³ niekoñcz¹cy siê cykl wcieleñ 55. Z ust niedosz³ego samobójcy, b³¹kaj¹cego
siê miêdzy poci¹gami na stacji, nieco wczeniej pada jednak cytowana kwestia
o kobiecie-aniele, która ma w sobie zarazem co z prostytutki. Badacz  poza tym
 konstatuj¹c póniejszy powrót zas³ony Mai (woli ¿ycia), zignorowa³ fabularnie znacz¹cy motyw o¿ywienia seksualnoci bohatera i jego erotycznej, wielkomiejskiej fantazji. Mylê jednak, i¿ ró¿nice miêdzy istniej¹cymi odczytaniami
powieci a moim skromnym wk³adem w rozleg³¹ dziedzinê prusologii dowodz¹
tylko dwóch rzeczy: tego, ¿e Lalka nadal skrywa wiele tajemnic i ¿e zmusza do
nieustannego weryfikowania ustalonych opinii.
Dzie³o Prusa nie poddaje siê bowiem jednowymiarowym odczytaniom. Nie
sposób go zrozumieæ, przyk³adaj¹c do niego, rozumiane w w¹ski sposób, dyskursy historyczne, tworzone za na potrzeby interpretacji systemy opozycji czêsto
fa³szuj¹ obraz powieciowego przedstawienia. Upraszczaj¹cym wyk³adniom nie
ulega np. zadziwiaj¹co pojemna osobowoæ Wokulskiego, która, jak by mo¿na
przypuszczaæ, sk³ada siê z samych sprzecznoci. Koegzystuj¹ w niej bowiem cechy egzaltowanego romantyka i czciciela pozytywistycznego kultu pracy, rzutkiego kapitalisty i niespe³nionego wynalazcy. Architekta ¿ycia spo³ecznego i chwiejnego neurotyka, ksiêcia bezdomnego i wyrachowanego stratega, który w kampanii o wzglêdy Izabeli pos³uguje siê pieniêdzmi oraz intryg¹. Kastrata i mê¿czyzny
w pe³nej krasie patriarchalnego stereotypu (rozpustnika). Cz³owieka wieków XIX
i XX. Dodaæ jednak nale¿y, i¿ bohater nie przybiera danej postaci w okrelonej
partii tekstu. Stanowi raczej pole mo¿liwoci zawartych miêdzy skrajnociami.
Kolejne aspekty psychologicznego portretu Wokulskiego, czêsto z sob¹ sprzeczne, mog¹ siê ujawniaæ równoczenie (np. melancholijny deweloper z rozdzia³u
Medytacje). Ten podrêczny katalog, który koñczy moj¹ rozwi¹z³¹, nie zmierzaj¹c¹ jednak ku wszetecznoci syntezy, analizê, ma charakter otwarty i zaprasza
do dalszej refleksji. A przecie¿, jak poucza wspó³czesna poetka: Nie ma rozpusty
gorszej ni¿ mylenie 56.
Abstract
WAC£AW FORAJTER
(University of Silesia, Katowice)

LICENTIOUS WOKULSKI.
ON THE EROTIC ALLUSIONS IN BOLES£AW PRUS THE DOLL
The article reflects upon the character of the complex relations of the discourses of modernity
with the central thread of The Doll, i.e. Stanislaw Wokulskis affection for Izabella £êcka. The author
of the paper shows the ostensible inconsistencies and concealments of the work written in 1890
which refer, above all, to sexual issues: the wealthy merchants Parisian debauchery, and his attitude to a Warsaw prostitute, and to Kazimiera W¹sowska.
In his polemics with the existing readings of The Doll, Forajter proves an analogy between the
way Wokulskis mind is presented and Michael Foucaults theory of modern subject. Stress is also
put on the process of Wokulskis liberation from the limits imposed by sexual discourses: his
attitude to prostitution, the idea of marriage, moral norms, etc.
Ibidem, s. 194.
W. S z y m b o r s k a, G³os w sprawie pornografii. W zb.: Poezja naszego wieku. Antologia
wierszy publikowanych po 1918 roku. Wybór i oprac. W. K a l i ñ s k i. Warszawa 1989, s. 355.
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