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1. Instrukcja:  

Poniższy fragment „Lalki” B. Prusa przedstawia bohaterkę Izabelę Łęcką.  

Wskaż i zaznacz różne techniki budowania postaci panny Izabeli. Zwróć też 

uwagę na funkcje mowy pozornie zależnej w poniższym fragmencie.  

 

       Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i 
doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura, bujne włosy blond z odcieniem 
popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. 
Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełne iskier 
wesołości, czasem jasnoniebieskie i zimne jak lód. 
Uderzająca była gra jej fizjognomii. Kiedy mówiła, mówiły jej usta, brwi, nozdrza, ręce, cała 
postawa, a nade wszystko oczy, którymi zdawało się, że chce przelać swoją duszę w 
słuchacza. Kiedy słuchała, zdawało się, że chce wypić duszę z opowiadającego. Jej oczy 
umiały tulić, pieścić, płakać bez łez, palić i mrozić. Niekiedy można było myśleć, że 
rozmarzona otoczy kogoś rękoma i oprze mu głowę na ramieniu; lecz gdy szczęśliwy topniał 
z rozkoszy, nagle wykonywała jakiś ruch, który mówił, że schwycić jej niepodobna, gdyż albo 
wymknie się, albo odepchnie, albo po prostu każe lokajowi wyprowadzić wielbiciela za 
drzwi... 
Ciekawym zjawiskiem była dusza panny Izabeli. 
Gdyby ją kto szczerze zapytał: czym jest świat, a czym ona sama? niezawodnie 
odpowiedziałaby, że świat jest zaczarowanym ogrodem, napełnionym czarodziejskimi 
zamkami, a ona - boginią czy nimfą uwięzioną w formy cielesne. 
 (…) 
W ogóle dla ludzi z niższego świata miała serce życzliwe. Przychodziły jej na myśl słowa 
Pisma Świętego:? "W pocie czoła pracować będziesz." Widocznie popełnili oni jakiś ciężki 
grzech, skoro skazano ich na pracę; ależ tacy jak ona aniołowie nie mogli nie ubolewać nad 
ich losem. Tacy jak ona, dla której największą pracą było dotknięcie elektrycznego dzwonka 
albo wydanie rozkazu. 
Raz tylko niższy świat zrobił na niej potężne wrażenie. 
Pewnego dnia, we Francji, zwiedzała fabrykę żelazną. Zjeżdżając z góry, w okolicy pełnej 
lasów i łąk, pod szafirowym niebem zobaczyła otchłań wypełnioną obłokami czarnych dymów 
i białych par i usłyszała głuchy łoskot, zgrzyt i sapanie machin. Potem widziała piece, jak 
wieże średniowiecznych zamków, dyszące płomieniami - potężne koła, które obracały się z 
szybkością błyskawic - wielkie rusztowania, które same toczyły się po szynach - strumienie 
rozpalonego do białości żelaza i półnagich robotników, jak spiżowe posągi, o ponurych 
wejrzeniach. Ponad tym wszystkim - krwawa łuna, warczenie kół, jęki miechów, grzmot 
młotów i niecierpliwe oddechy kotłów, a pod stopami dreszcz wylęknionej ziemi. 
Wtedy zdało się jej, że z wyżyn szczęśliwego Olimpu zstąpiła do beznadziejnej otchłani 
Wulkana, gdzie cyklopowie kują pioruny mogące zdruzgotać sam Olimp. Przyszły jej na myśl 
legendy o zbuntowanych olbrzymach, o końcu tego pięknego świata, w którym przebywała, i 
pierwszy raz w życiu ją, boginię, przed którą gięli się marszałkowie i senatorzy, zdjęła 
trwoga. 
- To są straszni ludzie, papo... - szepnęła do ojca. 
Ojciec milczał, tylko mocniej przycisnął jej ramię. 
- Ale kobietom oni nic złego nie zrobią? 
- Tak, nawet oni - odpowiedział pan Tomasz. 
W tej chwili pannę Izabelę ogarnął wstyd na myśl, że troszczyła się tylko o kobiety. Więc 
szybko dodała: 
- A jeżeli nam, to i wam nie zrobią nic złego... 
Ale pan Tomasz uśmiechnął się i potrząsnął głową. W owym czasie dużo mówiono o 
zbliżającym się końcu starego świata, a pan Tomasz głęboko odczuwał to, z wielkimi 
trudnościami wydobywając pieniądze od swoich pełnomocników. 
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