
ALEKSANDER GŁOWACKI (1847–1912) 

 pseudonim: Bolesław Prus  

 powieściopisarz i publicysta 

 urodzony 20 sierpnia 1847 r. w okolicach Hrubieszowa 

 rodzice: Antoni (prywatny oficjalista w dużych majątkach ziemskich; zmarł, gdy 

Aleksander miał 9 lat) i Apolonia z Trembińskich (zmarła, gdy Aleksander miał 

3 lata) 

 po śmierci rodziców wychowywany przez krewnych (babka Marcjanna 

Trembińska, ciotka Domicella z Trembińskich Olszewska, starszy brat Leon) 

 uczestnik powstania styczniowego — 15 sierpnia 1863 r. dostał się do niewoli, 

aresztowany przez władze rosyjskie został przewieziony do więzienia  

w Lublinie, skąd został zwolniony ze względu na młody wiek i za poręczeniem 

ciotki 

 edukacja: gimnazjum lubelskie, Szkoła Główna w Warszawie — Wydział 

Matematyczno-Fizyczny, Instytut Rolniczo-Leśny w Puławach, studia 

samodzielne (zmieniał uczelnie z powodu konfliktów z profesorami) 

 od 1872 r. publikuje artykuły społeczne i popularnonaukowe („Przegląd 

Tygodniowy”, „Opiekun Domowy”, „Niwa”, „Ateneum”)  

 od 1873 r. związany z satyrycznymi pismami warszawskimi („Mucha”, „Kolce”) 

 od 1874 r. kronikarz tygodniowy w „Kurierze Warszawskim” 

 Od 1882 r. redaguje dziennik „Nowiny”, którego właścicielem był Stanisław 

Kronenberg 

  „[… ] pragnął być uczonym badaczem; pociągała go szczególnie matematyka 

i logika. Talent literacki lekceważył początkowo, swych pierwszych utworów 

komicznych wstydził się i dlatego podpisywał je pseudonimem: Bolesław Prus 

(Prus od herbu rodowego). Pseudonim ten zatrzymał konsekwentnie dla 

swych utworów artystycznych, rezerwując sobie jak gdyby własne nazwisko 

dla pracy naukowej, która właściwie do końca życia nie przeszła prawie sfery 

przygotowawczych przemyśleń i studiów […]”  

 autor m.in. takich utworów, jak: Dusze w niewoli (1878), Anielka (1880), 

Kamizelka (1881), Katarynka (1882), Grzechy dzieciństwa (1883), Placówka 

(1885), Lalka (drukowana w latach 1887–1889 w „Kurierze Codziennym”), 

Emancypantki (druk w „Kurierze Codziennym” od 1891 r.), Faraon (druk  

w „Tygodniku Ilustrowanym od 1895 r.) 

 zmarł 19 maja 1912 r. 
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