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Streszczenie
O ile po pobie nej lekturze Lalki oraz Ludzi bezdomnych mo na odnie  wra enie, e autorzy obu powie ci stosuj

zupe nie ró ne rozwi zania formalne, aby nada  swoim dzie om ostateczny kszta t, o tyle wnikliwsza analiza pozwala do-
strzec kilka inspiracji kompozycyjnych zastosowanych przez eromskiego, czerpi cego bezpo rednio z dokona  warsz-
tatu pisarskiego Prusa. Spójne koncepcje kompozycyjne obu powie ci s  jednak podszyte regu ami ustalonymi na d ugo
przez ko cem XIX wieku — obaj pisarze znajduj  bowiem wyra n  inspiracj  w teorii tragedii antycznej Arystotelesa.

I cho  prawid a Stagiryty dotycz  dramatu, to doskonale sprawdzaj  si  tak e podczas wydobywania tragicznych
rysów bohatera na gruncie dzie  epickich, co — zdaje si  — doskonale przeczuwali Prus i eromski, swoi cie transponuj c
formalne regu y tragedii antycznej do swoich powie ci. W artykule autor prze ledzi naznaczone tragizmem losy Wokul-
skiego i Judyma, przyk adaj c do nich wypracowany przez Arystotelesa schemat tragedii greckiej.
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The tragedy of protagonists

Abstract
While a close reading of The Doll and Homeless People the reader may have the impression that the authors of both of 

the novels use completely di  erent formal solutions to give the Þ nal shape of theirs works. Both novels are lined with the
rules constituted long before the end of the 19th century — both writers take a clear inspiration from Aristotle’s theory of 
ancient tragedy. Although Aristotle’s regulation concerned the drama, it is also useful for the construction of epic works. 
In this paper, the author traces the tragic fate marked Wokulski and Judym using an Aristotle’s theory of Greek tragedy.
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Wst p
Problemom greckiej tragedii oraz ogólniej narodzonej na jej onie kategorii estetycznej okre lanej mianem tragizmu

po wi cono niezliczon  liczb  syntez, analiz i studiów. Trudno si  dziwi  – nie ma chyba bardziej uniwersalnej, odpornej
na up yw czasu, za to podatnej na coraz to nowsze autorskie reinterpretacje prezentacji artystycznej. Rozpoznany na
gruncie dramatu tragizm przenikn  daleko poza wiat sztuki, staj c si  formu  nadaj c  porz dek rozmaitym procesom
z zakresu psychologii, antropologii czy nawet historii. Nie dziwi wi c fakt, e ten nieustaj cy uniwersalizm ka e doszuki-
wa  si  elementów tragizmu w dzie ach do tej pory nie ogl danych z takiej perspektywy.

Niniejszy artyku  konfrontuje ze sob  dwie dziewi tnastowieczne powie ci polskie – Lalk  Boles awa Prusa oraz Ludzi
bezdomnych Stefana eromskiego w a nie pod k tem zawartych w nich (zamierzenie lub nie) schematów tragicznych. Wy-
bór akurat tych dwóch utworów nie jest przypadkowy. Oba spaja niewidoczna na pierwszy rzut oka sie  powinowactw
dotycz cych przede wszystkim konstrukcji psychologicznej g ównych bohaterów. Wypadkowa ca o ci podobie stw pro-
wadzi do wniosku, e zarówno Wokulski, jak i Judym s  bohaterami skrojonymi na miar  antycznych wzorców drama-
tycznych. Mówi c inaczej – obaj s  bohaterami tragicznymi, wpl tanymi w skomplikowany system okoliczno ci prowa-
dz cych do nieuchronnego z ego zako czenia ich losów. I cho  analizy zawieraj ce syntetyczne uj cie problemu tragizmu
w literaturze XIX wieku spychaj  go na margines, degraduj c go do stopnia tendencji czy motywu i odbieraj c funkcj
jakiegokolwiek szerszego oddzia ywania1, to bli sze przyjrzenie si  konkretnym dzie om mo e doprowadzi  do zgo a
odmiennych wniosków.

Czytelnikowi Lalki i Ludzi bezdomnych towarzyszy nieustaj ce wra enie determinizmu odbieraj cego protagonistom
wolno  podejmowania samodzielnych decyzji, ju  od samego pocz tku zwiastuj cego nieuniknion  kl sk  pok adanych

1 Np. E. Nawrocka, Tragizm w: S ownik literatury polskiej XIX wieku, Wroc aw 2009, s. 458.
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przez nich stara  o osi gni cie upragnionego celu — w przypadku Judyma chodzi oby o spo eczn  rewolucj , w przy-
padku Wokulskiego – o kobiet . Autorzy wyposa yli swoich bohaterów w szereg kompetencji, które pozornie powinny 
znie  przeszkody tkwi ce na drodze do powodzenia, jednak staj  si  one bezu yteczne wobec praw wy szego rz du, 
wobec schematu, w który Judym i Wokulski zostali wpisani. Otó  obaj poruszaj  si  w wiecie, który n  ak nie przystaje 
do ich duchowej dojrza o ci. Niew tpliwie wyró niaj  si  oni na panoramicznie zakre lonym w obu powie ciach tle — 
obdarzeni s  zdolno ci  do szerszego i wnikliwszego widzenia, do przeprowadzania drobiazgowych analiz otaczaj cej 
rzeczywisto ci zarówno pod wzgl dem stosunków spo ecznych i towarzyskich, jak i mniej konkretnych wy szych praw, 
którymi owa rzeczywisto  si  rz dzi. Takie uformowanie charakterologicznego ko ca duchowego bohaterów Prusa 
i eromskiego nieuchronnie prowadzi do wyklarowania si  konß iktu tragicznego, polegaj cego na rozleg ej nieprzysta-
walno ci oczekiwa  maj cych swe ród a w wyznawanych warto ciach i realnych szans na ich realizacj  w powie cio-
wym yciu bohaterów.

Inspiracja
róde  tragicznego rysu protagonistów Lalki i Ludzi bezdomnych nale y szuka  w specyÞ cznym dla nich konß ikcie we-

wn trznym, który determinuje wszystkie aspekty ich ycia. Wokulski fatalnie balansuje mi dzy indywidualnym szcz -
ciem i mi o ci  do Izabeli a pos annictwem nowoczesnych reform spo ecznych. Dzieli tym samym swój los z Judymem, 
u którego z kolei jeszcze wyra niej zaznacza si  konß ikt osobistego spe nienia, sprowadzaj cego si  do wyboru mi dzy 
za o eniem rodziny i spokojnym yciem usatysfakcjonowanego lekarza i dyktowanej kompleksem proletariackiego po-
chodzenia ch ci dokonania powszechnych przemian statusu materialnego najubo szych klas spo ecznych. I chocia  oba 
dzie a nie przynosz  jednoznacznego Þ na u, który zapewni by czytelnika o sukcesie b d  pora ce bohaterów, to wiado-
mo, e adna z obieranych przez nich dróg nie prowadzi a do zaspokojenia odczuwanych pragnie  — nie mo na mówi  
o szcz liwym Þ nale losów Wokulskiego, który najprawdopodobniej (cho  nie na pewno) odebra  sobie ycie w zas aw-
skich ruinach ani o wyczerpaniu si  ród a rozterek Judyma pozostawionego przez Joasi  w kopalnianym osuwisku na 
Zag biu D browskim.

Dzi ki szczegó owej analizie obu powie ci mo na jednoznacznie wskaza  na ród o, dzi ki któremu zyskuj  one tra-
giczny wyd wi k. Jest nim schemat maj cy swe korzenie w staro ytnym dramacie greckim, poddany skrupulatnemu 
opracowaniu przez Arystotelesa w Poetyce. Dok adnie precyzuje on, jakimi rodkami powinien pos ugiwa  si  autor dzie-
a, by wywo a  w czytelniku — konieczne do uzyskania efektu tragicznego — lito  i trwog . I cho  Arystotelesowskie 

prawid a dotycz  dramatu, to doskonale sprawdzaj  si  one tak e podczas wydobywania tragicznych rysów bohatera na 
gruncie dzie  epickich, co — zdaje si  — doskonale przeczuwali Prus i eromski, swoi cie transponuj c na swoje powie ci 
formalne regu y tragedii antycznej2. Na ile owe inspiracje by y przez autorów u wiadomione — trudno wyrokowa . Bio-
r c pod uwag  niech  Prusa do aciny i greki (uwidocznion  nawet w Lalce w postaci Ochockiego pal cego swoje pod-
r czniki do tych e j zyków) oraz kultury antycznej w ogóle, a tak e mierne wyniki w nauce przedmiotów klasycznych, 
jakie uzyskiwa  eromski w gimnazjum, przypuszczenia o zamierzonej kompozycji Lalki i Ludzi bezdomnych na wzór 
antycznej tragedii zdaj  si  nie znajdywa  potwierdzenia. Nie wyklucza to jednak s uszno ci postawionej tezy, bowiem 
teksty dostarczaj  dowodów na powinowactwa z antykiem, na co zwracaj  uwag  Dorota Samborska-Kuku  oraz Mag-
dalena Popiel – autorki dwóch prac naukowych po wi conych w a nie temu zagadnieniu

Tragizm Wokulskiego
Dorota Samborska-Kuku , pod aj c tropem teorii mimetyzmu formalnego Micha a G owi skiego3, analizuje Lalk  

pod k tem wyst powania w niej wyszczególnionych w Poetyce Arystotelesa elementów wzorcowych tradycyjnej tragedii 
antycznej, wpisuj c tym samym powie  Prusa w ram  schematycznych rozwi za  formalnych wykszta conych w kano-

2 Arystotelesowskie prawid a tragedii wyra nie wykluczaj  przek adalno  tych zasad na dzie a epickie. Mówi o tym chocia by sama deÞ nicja tragedii, 
któr  formu uje w Poetyce. Por: „Tragedia jest to na ladowcze przedstawienie akcji powa nej, sko czonej i posiadaj cej (odpowiedni  wielko ), wyra one 
w j zyku ozdobnym, odmiennym w ró nych cz ciach dzie a, przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie lito ci i trwogi 
doprowadza do «oczyszczenia» tych uczu ” (Arystoteles, Poetyka, prze . H. Podbielski, Wroc aw 2006, s. 19), a tak e: „Nale y równie  pami ta , o czym wielo-
krotnie mówi em, aby nie tworzy  tragedii na wzór kompozycji epickiej. Przez epick  rozumiem kompozycj  wielow tkow , jak  stanowi oby np. dramatyczne 
opracowanie ca ej fabu y Iliady. W epopei bowiem – ze wzgl du na jej rozmiary – poszczególne cz ci posiadaj  w a ciw  wielko , w dramatach natomiast ta 
wielow tkowo  da aby wynik daleki od oczekiwanego” (Tam e, s. 65-66). Warto w tym miejscu podkre li  ró nice pomi dzy leksemami tragedia i tragizm – 
pierwszy przypisany jest prymarnie do okre lenia utworu dramatycznego, drugi natomiast stanowi pewn  uniwersaln  gatunkowo kategori  estetyczn . 

3 Zabieg ten polega na transpozycji zasad kompozycyjnych jednego gatunku literackiego na inny. Por: M. G owi ski, Gry powie ciowe, Warszawa 1973, s. 63-64.
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nicznych dzie ach staro ytnego dramatu greckiego4. W wietle tych bada  Wokulski jawi si  jako posta  skrojona na miar  
Arystotelesowskich wskazówek.

Wybór postaci takiej jak Wokulski do odegrania roli tragicznej wydaje si  trafny. Jest on, jako cz owiek skonfronto-
wany z rzeczywisto ci  i samym sob , potencjalnie jakby skrojony na miar  bohatera tragedii ówczesno ci. (…) zgodnie 
z s dami Stagiryty, nie wyró nia si  ani szczególnymi walorami etycznymi, nie jest tak e nikczemny, ani pod y (cho  
nieraz przewrotnie tak o sobie s dzi). Ponadto góruje nad innymi wzrostem i budow  cia a, a jego kondycja Þ zyczna nie 
pozostawia nic do yczenia.5

Wokulski spe nia by zatem wymóg wyrazistego charakteru, nie wyró niaj cego go ani nadmiern  odwag , ani prze-
sadn  sprawiedliwo ci . Krótko mówi c, nie jest postaci  wyrazi cie skrajn . 

Kolejnym przymiotem bohatera Lalki, który czy by go z Arystotelesowskim idea em, jest duma i pycha, hybris, któ-
ra kieruje jego dzia aniami w toku fabularnym powie ci. Zdaniem autorki Wokulski bowiem rzeczywi cie nie sprawia 
sympatycznego wra enia, gdy, przede wszystkim we w asnych my lach, wywy sza si  ponad otaczaj cych go ludzi: 
czy to ze wzgl du na swoj  pracowito  i zmys  ekonomiczny u atwiaj cy zgromadzenie pot nego maj tku, czy te  
poprzez zwyk e porównanie w asnego bogatego wiata wewn trznego z dusz  gnu niej cej i bezreß eksyjnej arystokracji 
warszawskiej. Pycha i nadmierna ambicja mo e równie  objawia  si  w obraniu sobie za cel serca panny Izabeli, która 
reprezentowa a w jego oczach pewien pozaziemski idea .

Dalej Arystoteles, a za nim badaczka Lalki, zauwa a, e jedn  z g ównych przyczyn tragedii losu bohatera jest nie-
prawid owa ocena jego sytuacji, b dne rozpoznanie okoliczno ci, hamartia, prowadz ca nieuchronnie do rozpoznania 
prawdy i Þ na owej katastrofy6. Wokulski dokonuje z ej oceny na dwóch poziomach — mi osnym i spo ecznym. Wy-
chowany na Mickiewiczowskich Marylach i Aldonach yje nieustannie w wiecie idea ów romantycznej mi o ci, która 
jak e nie przystaje do wielokrotnie demaskowanej w toku Lalki Izabeli ckiej. Bohater wydaje si  lepy na mieszno , 
jak  wywo uje swoim post powaniem, uparcie widz c w ckiej spe nienie swoich najskrytszych pragnie , którym nie 
mog aby zado uczyni  adna inna kobieta. Tragiczne rozpoznanie nast puje podczas sceny w poci gu, gdy Wokulski 
w odbiciu w szybie obserwuje Izabel  zalecaj ca si  bezwstydnie do Starskiego. Wówczas ods ania si  przed nim ca a 
prawda, ukazuj ca jaskrawo bezcelowo  jego stara , odzieraj ca jego dusz  z tego, co stanowi o jej esencj  — wiar  
w mo liwo  spe nionej mi o ci u boku ckiej. Kiedy bohater u wiadamia sobie, e bez ywi cych go z udze  ca a jego 
konstrukcja psychiczna obraca si  w py , gdy dochodzi do tej smutnej dla niego prawdy, e jego ukochana jest jedynie 
wyimaginowan  efemeryd , gdy odkrywa, e — parafrazuj c s owa Lechonia — jest tylko Izabela i w a nie jej nie ma, nie 
pozostaje mu nic innego, ni  wysi  z poci gu i odebra  sobie ycie pod ko ami lokomotywy.

B dne rozpoznanie na poziomie spo ecznym dotyczy naiwnej wiary Wokulskiego w to, e jego stabilny status mate-
rialny pozwala mu stawia  si  na równi z przedstawicielami sfer, do których pretenduje. Nie wie o tym, e dla arystokracji 
na zawsze pozostanie kupcem galanteryjnym, bez wzgl du na to, ile pieni dzy zarobi i w jakie spó ki wejdzie. Analizowa-
na we wcze niejszych rozdzia ach pozycja Wokulskiego na zawsze zamyka przed nim „bramy Kwiryna u” i ka e uwa a  
ewentualny zwi zek z ck  za mezalians. Obu realizacjom Arystotelesowskiej hamartii towarzyszy ironia tragiczna, która 
mi o  Wokulskiego do Izabeli pozbawia racjonalnych przes anek, co Prus podkre la poprzez steatralizowanie ich stosun-
ków7 . G ówny bohater nie poznaje bowiem nigdy prawdziwej twarzy swojej kochanki, zawsze ma dost p jedynie do 
nak adanej przez ni  maski, a ich bezpo redni kontakt nie przekracza granicy konwenansu i wyuczonych form towarzy-
skich, z czego Wokulski nie zdaje sobie sprawy.

Znamiona tragiczno ci przekraczaj  jednak sfer  Prusowskiej konstrukcji bohatera, rzutuj c tak e na kompozycj  po-
wie ci. Daje si  bowiem podzieli  fabu  Lalki (mythos u Arystotelesa) na wyra ne cz ci odpowiadaj ce opisanym w Po-
etyce sk adnikom konstrukcyjnym tragedii antycznej. Czytelnik ma zatem do czynienia z ekspozycj  tragedii (rozmowy 
warszawskich kupców o Wokulskim) oraz zawi zaniem akcji (jego powrót do kraju i zainteresowanie pann  Izabel ), 
by nast pnie przej  do stopniowego budowania napi cia (nieudane starania o wzgl dy ckiej ko cz ce si  Þ askiem) 
osi gaj cego punkt kulminacyjny i ostateczn  katastrof , jak  jest wysadzenie zas awskich ruin.8

4 D. Samborska-Kuku , „Lalka” Boles awa Prusa — pami  tragedii greckiej. Z problemów intertekstualno ci, ód  2011.
5 Tam e, s. 39-40.
6 Tam e.
7 Tam e, s. 53-54.
8 Tam e, s. 59.
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Tragizm Judyma
Podobny podzia  szkieletu fabularnego, tym razem w odniesieniu do Ludzi bezdomnych, przeprowadza Magdalena Po-

piel. Nie korzysta ona jednak z teorii Arystotelesa, lecz posi kuje si  pokrewnym schematem tragedii opracowanym przez 
Scaligera. Zak ada on podzia  akcji na cztery g ówne sekwencje: protasis (ekspozycja), epitasis (rozwini cie intrygi), catasta-
sis (sytuacj  przedkatastrofaln ) i katastrof .9 W powie ci eromskiego granice pomi dzy poszczególnymi sekwencjami 
s  zaznaczone o wiele wyra niej ni  w Lalce, bowiem ka demu z wy ej wymienionych elementów modelowej tragedii 
towarzyszy zmiana miejsca akcji. I tak oto protasis ma miejsce w Pary u, gdzie poznajemy g ównego bohatera oraz panny 
Orsza skie i Joasi  Podborsk , które b d  towarzyszy  Judymowi w dalszym ci gu akcji. Jak zauwa a autorka opraco-
wania, sekwencja paryska „styka ze sob  par  protagonistów i chocia  przez ma  chwil  ulewnego deszczu w Wersalu 
czytelnik mo e mie  w tpliwo ci, o któr  partnerk  chodzi, pod koniec zwiedzania Pary a jest ju  prawie pewien, e 
Joasia odegra tu rol  wa niejsz  ni  Natalia”10.

Rozwini cie akcji (epitasis) nast puje wraz z powrotem Judyma do Warszawy, gdzie czytelnik poznaje dom rodzinny 
bohatera (b d cy ród em kompleksu ni szo ci), jego brata z on  (których losy narrator b dzie ledzi  równolegle cho  
nie równomiernie z losami Judyma) oraz przede wszystkim wiatopogl d zarysowany na spotkaniu u doktora Czernisza, 
stanowi cy bezpo redni  przyczyn  roz amu w duszy Judyma, zal ek tragicznego konß iktu, którym naznaczone b d  
jego pó niejsze losy.

Catastasis, czyli sytuacja przedkatastrofalna, rozgrywa si  w uzdrowisku w Cisach. Tam w a nie ma miejsce roz a-
dowanie Judymowej hamartia, b dnego rozpoznania swojej sytuacji. Znamienne, e tak jak w przypadku Wokulskiego, 
dotyczy ona dwu p aszczyzn — mi osnej oraz spo ecznej, ci le ze sob  powi zanych. Podczas nie przynosz cych efektu 
stara  o osuszenie cisowskich stawów nast puje bolesna dla bohatera konfrontacja deklarowanych na spotkaniu z war-
szawskimi lekarzami tez wyznaczonych konieczno ci  walki o godne warunki higieniczne i zdrowotne biedoty z zastan  
w uzdrowisku koteri  zarz du i oporem przed jakimikolwiek zmianami mog cymi nadwer y  bud et Cisów. Potrakto-
wane przez eromskiego z ironi  (!) „poczciwe prowincjonalne idee”11 prowadz  Judyma do kompletnego rozczarowa-
nia, które roz adowuje w symbolicznej scenie pchni cia Krzywos da w b oto. To zachowanie (przedstawione w rozdziale 
o ironicznym w wietle pochodzenia bohatera tytule Szewska pasja) przek ada si  bezpo rednio na p aszczyzn  mi osn , 
stanowi bowiem przyczyn  wyjazdu Judyma z Cisów i tym samym skutkuje konieczno ci  porzucenia Joasi.

Katastrofa oraz przygotowanie do niej ma ju  miejsce w sekwencji ostatniej rozgrywaj cej si  w Zag biu. Tonacja 
nastroju powie ci ulega wówczas radykalnej zmianie i podczas gdy poprzednie potkni cia Judyma nosi y niewielkie zna-
miona humoru czy ironii, tak teraz nasila si  tragiczny wyd wi k losów bohatera, mi dzy innymi poprzez samobójstwo 
in yniera Korzeckiego, który w ca ej powie ci jest bodaj jedyn  postaci  równorz dn  Judymowi pod wzgl dem poziomu 
wra liwo ci i intelektu. Ponadto niemal a obnej tonacji nadaje sekwencji ponury krajobraz Zag bia — odwiedzanych 
przez Judyma kopal  oraz zdegradowanej przez przemys  kalekiej przyrody. Finaln  katastrof  staje si  ostateczne roz-
stanie Judyma i Joasi, obrazuj ce niemo no  spe nienia si  pragnie  bohatera, zarówno tych zwi zanych z osobistym 
szcz ciem, jak i tych dotycz cych jego spo ecznego pos annictwa.

Zwiastuny
Zarówno w Lalce, jak i w Ludziach bezdomnych wprawne oko czytelnika mo e dostrzec wplecione w tekst zwiastuny 

tragicznego Þ na u. U Prusa sk adaj  si  na nie przede wszystkim momenty, w których Wokulski zdaje si  wyzbywa  
z udze  o mi o ci do Izabeli i kiedy z zaskakuj cym rozs dkiem diagnozuje u siebie „jak  chorob  mózgow ”12. Jego 
stosunek do Izabeli balansuje miedzy skrajno ciami niczym sinusoida, raz wynosz c j  na piedesta , raz ka c widzie  
w niej rozpieszczon  pannic , godn  pogardy kokietk  zdoln  uwie  dla rozrywki znanego skrzypka Molinariego czy 
bezceremonialnie ignoruj c  zasady bon tonu i prowadz c  w jego towarzystwie rozmow  w j zyku angielskim, którego 
Wokulski nie zna. Czytelnik atwo dostrzega t  tragiczn , bo niemo liw  do uregulowania sprzeczno , z której Wokulski 
zdaje si  nie zdawa  sobie sprawy a  do momentu podró y poci giem. Oprócz tych krótkich przeb ysków racjonalnej 
analizy wydarze , Prus wplata w powie  dyskretne sygna y przewiduj ce ostateczny tragiczny Þ na  g ównego bohatera. 

9 M. Popiel, Tragizm epicki. „Ludzie bezdomni” Stefana eromskiego [w:] Tej e, Oblicza wznios o ci. Estetyka powie ci m odopolskiej, Kraków 2003, 
s. 100.

10 Tam e.
11 S. eromski, Ludzie bezdomni [w:] Z. Goli ski (red.), Pisma zebrane, t. 8, Warszawa 1997, s. 213.
12 B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, t. 1, Wroc aw 1998, BN, seria I, nr 262, s. 144.
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Ju  w pierwszym rozdziale z ust pana Deklewskiego, jednego z warszawskich plotkarzy przedstawionych w ekspozycji 
utworu, padaj  prorocze s owa o przysz o ci Wokulskiego: „Na ruinie bowiem i niewyp acalno ci (…) musi sko czy  
cz owiek, który nie pilnuje si  jednego fachu i nie umie uszanowa  darów askawej fortuny”13. W wietle dalszych losów 
bohatera brzmi  one jak przestroga, której nie wys ucha , jak powszechne i niepodwa alne prawo, które odwa y  si  
z ama  i zap aci za to wysok  cen . W rozdziale Medytacje mo na natomiast doszuka  si  antycypacji próby samobójczej 
Wokulskiego, cho  nie wyra onej wprost, to jednak bardzo wyra nej. Podczas spaceru po Powi lu Wokulski spotyka 
furmana Wysockiego, któremu oferuje pomoc. Gdy rozmowa dobiega ko ca i m czy ni rozchodz  si  ka dy w swoj  
stron , „Wokulskiego tknie szczególne przeczucie”14, które sk oni go do przywo ania Wysockiego z powrotem do siebie, 
by dopyta  o szczegó y pomocy, jakiej mo e udzieli  jego bratu, dró nikowi na kolei. Wokulski obiecuje przeniesienie go 
spod Cz stochowy do Skierniewic i to w a nie on b dzie pó niej tym, który wypchnie chc cego pope ni  samobójstwo 
Wokulskiego spod kó  nadje d aj cego poci gu.

Zwiastuny Þ na owej tragedii Ludzi bezdomnych zarysowane zosta y przez eromskiego du o bardziej dyskretnie. 
Judym, podobnie jak Wokulski, prze ywa chwile rezygnacji w drodze do utop  nej naprawy wiata, jednak nie s  to 
symptomy racjonalnego my lenia, lecz mieszcz ce si  na antypodach ukryte pragnienia yciowej wygody i stabilno ci, 
wynikaj ce z kompleksu ni szo ci. Ponadto wiele oznak tragicznego ko ca pozostaje ukrytych pod postaci  symbolu — 
na przyk ad starej kobiety z koz em przechadzaj cej si  przed Luwrem na oczach Judyma czy te  przera liwie rycz cego 
pawia pod domem umieraj cej matki pana Daszkowskiego. Natomiast o niedopasowaniu Joasi i Judyma mo na wnosi  
jeszcze zanim na dobre si  nie poznali. Podczas zwiedzania Wersalu z ust Podborskiej padaj  s owa pe ne empatii wobec 
zamordowanej przez paryski lud (lub raczej „mot och”, jak go nazywa Joasia) Marii Antoniny. 

Nieod cznym elementem greckiej tragedii antycznej jest chór starców komentuj cy tocz ce si  na scenie wydarzenia 
i zwroty akcji. Takimi swoistymi stasimonami na epickim gruncie Lalki i Ludzi bezdomnych by yby partie pami tnikarskie. 
W przypadku powie ci Prusa tak  funkcj  pe ni Rzecki, którego dziennik z ró n  regularno ci  przerywa trzecioosobo-
wy tok narracji i wprowadza do tekstu niezb dne uzupe nienia fabularne oraz komentarze subiekta. Ponadto, tak jak 
chór w swoich stasimonach, Rzecki jest no nikiem pewnej wiedzy o przesz o ci i o tradycji — próbuje przet umaczy  j , 
z nik ym skutkiem, na wspó czesne mu czasy, nie znajduj c uznania w oczach bohaterów powie ci. Jego wielokrotnie 
podkre lany przez autora podesz y wiek i w ko cu mier  ka  my le  o Rzeckim jak o m drym starcu, który raz po 
raz wchodzi na scen  powie ciowych zdarze  i z niej schodzi, wyg aszaj c swe kwestie. W Ludziach bezdomnych partia 
pami tnikarska przerywa fabu  jedynie raz, mniej wi cej w po owie akcji, ale czy za stasimony nie nale a oby uzna  
tak e innych fragmentów, które wyra nie dziel  tekst powie ci? Budowaniu tragicznego nastroju s u  bowiem krót-
kie, bo kilkustronicowe, rozdzia y formuj ce co  na kszta t migawkowego, impresyjnego uj cia Judyma na prze omie 
wa nych dla niego etapów ycia — rozdzia  Smutek obrazuj cy za amanie g ównego bohatera po nieudanym odczycie 
na zebraniu warszawskich lekarzy oraz przeddzie  w asnej praktyki lekarskiej; Przyjd !, gdzie Judym niejako wywo uje 
ducha Joasi, który objawi si  czytelnikowi w formie nast puj cego po nim pami tnika; czy w ko cu Dajmonion, b d cy 
przygotowaniem prologowej katastrofy. Co wi cej, choreturami w powie ci eromskiego mog  by  równie  te momenty 
akcji, w których wzrok narratora opuszcza Judyma i przenosi si  na jego rodzin : brata i bratow , planuj cych podró  do 
Szwajcarii. Rozdzia y „Ta za, co z oczu twoich sp ywa” oraz W drodze dziej  si  równolegle do tragedii g ównego bohatera 
i swoim nag ym pojawieniem si  i wymuszon  zmian  perspektywy narracyjnej roz adowuj  napi cie budowane na linii 
g ównej akcji powie ci.

Zako czenie
W 1953 roku Witold Gombrowicz przy okazji lektury Cz owieka zbuntowanego Alberta Camusa zanotowa  w swoim 

Dzienniku:
To jest mo e jedna z naczelnych cech naszego my lenia na przestrzeni ostatniego stulecia. Z jednej strony – dojrzeli my 

o tyle, e ju  nie mo emy si  cieszy  nasz  prawd . Z drugiej – jeste my nastawieni na tragiczno  i szukamy jej zawzi cie 
jak skarbu. Wi c chyba nie stary, monotonny w swoim nieszcz ciu wiat sta  si  bardziej tragiczny, tylko cz owiek15. 

Powy szy cytat prowokuje do spojrzenia z du o szerszej perspektywy na zaprezentowane w artykule zagadnienia 
tragizmu losów g ównych bohaterów Lalki i Ludzi bezdomnych. Z jednej strony s  oni wykwitem autorskiej wyobra ni 

13 Tam e, s.8.
14 Tam e, s. 171.
15 W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1969, Kraków 2011, s. 70.
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dwóch znamienitych pisarzy ko ca XIX wieku, z drugiej za  – prezentuj  pewne uniwersalne typy, s  reprezentantami 
okre lonej epoki, w której zostali powo ani do ycia. Przyj ta podczas analizy optyka stawia ich w jednym szeregu z boha-
terami antycznych tragedii takich jak Edyp czy Antygona. Jednak czy nie jest tak, e ich tragizm wyp ywa ze róde  du o 
bardziej niejednoznacznych ni  tylko wypracowane kilkana cie wieków wcze niej pisarskie prawid o? 

Warto zauwa y , e tragiczne znamiona Wokulskiego i Judyma s  ci le powi zane ze skomplikowanymi stosunkami 
spo ecznymi obowi zuj cymi w powie ciowych wiatach Prusa i eromskiego. Niemo liwe do osi gni cia powodzenie 
zamierzonych przez nich planów wynika w du ej mierze z niedostosowania do panuj cych regu  – jako skrajni ideali ci, 
wr cz marzyciele, skazani s  na rol  outsiderów niemog cych znale  zaspokojenia swoich potrzeb w wiecie wyznaj cym 
warto ci zgo a odmienne ni  oni. Podsumowuj c, nie wystarczy o jedynie wpisa  losów Wokulskiego i Judyma w Arysto-
telejski schemat tragiczny, by osi gn  zamierzony efekt katharsis. „Oczyszczenie” czytelnika nast puje g ównie za spraw  
ich niebywa ej autentyczno ci, wyra nie zarysowanego ko ca moralnego i psychologicznego, który pozwoli  dokona  
autorom czego  wi cej – wzruszy  czytelnika.
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