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- przynajmniej z nsszego punktu widzenia korzystnie - tekstom 

Orzeszkowej. Na powieściowy dialog składają się bowiem nie 

pełne retoryki "przemowy", lecz - "rozmowy". Referent zbadał 

sumiennie, w jakich okolicznościach prowadzone są rozmowy w 

"Lalce", kto w nich uczestniczy, jaką pełnią funkcję. Na tej 

podstawie - nawiązując do typologii zaproponowanej przez Ste

fanię Skwarczyńską - wyróżnił cztery typy rozmowy (rozmowa 

rzeczowa, konwersacja, dyskusja, dysputa'*.

A. M a r t u s z e w s k a  (u g ') ("»Lalka* i niektóre 

problemy intertekstualności"'1 zajęła się zjawiskiem co prawda 

znanym już wcześniejszym badaczom, ale nigdy nie opisanym w 

sposób dostatecznie wyczerpujący. Wiadomo, że odczytanie tej 

powieści w szerokim kontekście piśmiennictwa europejskiego i 

światowego przynosi niemało zaskakujących rezultatów. "Lalka" 

bowiem, choć tak oryginalna, a nawet osobliwa, składa się w 

dużej mierze z aluzji, cytatów, reminiscencji, zapożyczeń jaw

nych bądź ukrytych. Lista autorów, którzy muszę być brani pod 

uwagę przy okazji takiej analizy, jest dość długa: Balzac, 

Dickens, Zola, Musset, a nie można też zapomnieć o nawiąza

niach do tradycji znacznie starszej, biblijnej i antycznej.

iJ kontekście tylko trzech utworów interpretowała nato

miast "Lalkę" D. U a n e k (IBL^ ^"»Lalkaw, »Malwina«*,

* Dziadów« cz. IV, >>Ostatnia miłości. Sny i widzenia człowie

ka"). Każdy z utworów, będących przedmiotem porównania, po

wstał właściwie w innej epoce literackiej, lecz we wszystkich 

referentka znalazła pewne cechy wspólne: głównie elementy no

woczesnej, typowej dla myśli dwudziestowiecznej wizji człowie

ka. Sny i widzenia zawarte w owych tekstach służą pogłębieniu 

ludzkiej samowiedzy.

Niezwykle oryginalny w zamyśle referat E. P a c z o s-
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k i e j (UiV) "''Lalka*: wnętrza i balkony" omawiał symboli

czne znaczenie pewnych przestrzeni, na pozór obojętnych, które 

pod piórem Prusa staję się metaforami sytuacji człowieka w 

święcie. Życie Wokulskiego toczy się na przykład pomiędzy "sa

lonem" a "gabinetem", Rzeckiego zamyka się na drodze ze sklepu 

do własnego mieszkania. Szczególna rola przypada balkonom i 

oknom: sę to przeważnie punkty obserwacyjne, z których ludzie 

podględaję się wzajemnie. IV opisywanych przez Prusa wnętrzach 

nie ma miejsca na otwartość i szczerość, przebywaję w nich lu

dzie nieufni, podejrzliwi, nie rozumiejęcy jeden drugiego. Mo

żemy więc powiedzieć, że "Lalka" jest w pewnym sensie powieś- 

cię o trudnościach i dewiacjach w kontaktach międzyludzkich.

Od szczegółu i zbadania jego roli w kontekście całego 

utworu wychodził również referat M . P ł a c h e c k i e g o  

(iBL) "Oaty i cyfry w >'LalceA" . Autor próbował sprostować 

niektóre potoczne wyobrażenia na temat wieku, a także sytuacji 

społecznej i pozycji towarzyskiej bohaterów powieści. Zastana- 

wiajęc się nad przynależnościę gatunkowę "Lalki", wskazywał na 

rozliczne komplikacje zwięzane z zaklasyfikowaniem Prusowego 

arcydzieła jako czołowego utworu tzw. "małej" literatury (w 

przeciwieństwie do "wielkiej" literatury, stworzonej przez pol

skich poetów romantycznych).

Niezwykle intrygujęco zatytułowany referat M. G ł o- 

w i ń s k i e g o  (IBL): "Cham, albo pani Bovary nad brzega

mi Niemna", dotyczył powieści zaliczonej wprawdzie do klasyki, 

ale jakby przeoczonej przez badaczy. Tymczasem wnikliwa lektu

ra tego utworu ujawnia niemałe walory "Nadniemeńskiego rybaka" 

- tak nazywał się "Cham" w wersji pierwotnej. Nie pozwoliły 

ich dostrzec wcześniejsze, nieliczne zresztę, interpretacje, 

zawężajęce problematykę tekstu. Referent starał się zanalizo-


