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ROMANS STANISŁAWOWSKI

Czasy Stanisława Augusta są epoką narodzin nowocze
snego romansu polskiego, kolebką Przypadków Doświadczyń- 
skiego i Pana Podstolego. Tem niewątpliwie tłumaczy się, że 
podczas gdy inne okresy dziejów naszej powieści leżały do- 
niedawna odłogiem, romans stanisławowski, dzięki studjom 
Gubrynowicza i Wojciechowskiego, jest nam znany wcale do
kładnie. W szczególności monografja Gubrynowicza usystema
tyzowała przed laty trzydziestu jego podstawowe typy, ustaliła 
jego stosunek do kultury literackiej epoki, niejednokrotnie 
trafnie uwydatniła jego walory artystyczne. Od chwili pojawie
nia się monografji niewiele przybyło nowego materjału, któryby 
zmuszał do rewizji zawartych w niej poglądów, i z tego sta
nowiska niewiele więcej mamy dzisiaj do powiedzenia. Zmianie 
natomiast uległo co innego, doczekały się opracowania epoki 
naszego romansu wcześniejsze, dzięki czemu z konieczności 
powieść stanisławowska ukazuje się nam w innej perspekty
wie historycznej, i w tym zakresie do zrobienia pozostaje nie
jedno, co postaram się ująć tutaj w szkicu jak najogólniejszym.

*

Epoką tedy Stanisława Augusta w romansie interesowano 
się u nas, i nie bez racji, jako epoką Krasickiego, jako mo
mentem przełomowym, od którego datują się innowacje, po
wieści samego Księcia Biskupa i jego naśladowców. Każdy 
jednak moment przełomowy jest nietylko początkiem jednych 
zjawisk, ale równocześnie końcem innych. Jeśli zaś z tego sta
nowiska spojrzymy na epokę stanisławowską, uderzy nas duże 
stosunkowo bogactwo typów romansu, skazanych na wymarcie 
w sensie bezwzględnym i względnym. Z jednej więc strony 
nikną na zawsze pewne odmiany romansu średniowiecznego 
i cały romans barokowy, gdy inne gatunki średniowieczne 
przechodzą z dziedziny literatury dla wszystkich w dziedzinę 
książek dla warstw mniej kulturalnych. Wypadek ostatni do
tyczy takiej np. Magielony, która w omawianej epoce pojawia 
się czterokrotnie w lichych przedrukach, lub pierwszego prze
kładu tak popularnej w wieku następnym straganowej powiastki 
o Genowefie (Okoliczności ciekawe Zygifryda, 1779), w sferach 
kulturalnych czytelników niezdolnej już zdobyć sobie popular
ności. Doszczętnie natomiast wygasają tak długowieczne okazy
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beletrystyki średniowiecznej, jak Gesta Romanorum (1773, 1784) 
lub Historja Aleksandra Wielkiego (1766), żartobliwie opłakana 
w Doświadczyńskim. Analogiczny los spotyka wierszowany 
romans pisarzy barokowych, mocno spóźnionego Syloreta W. Po
tockiego (1764), Eufratę Elefantynę (1769) Drużbackiej, choć 
Awantura kawalera Fortunata prozą przez I. Mickiewicza ma 
trzy aż wydania (1768, 1777, 1782), mimo iż romans ten należy 
do gatunku, popularnego u nas pod koniec pierwszej połowy 
wieku XVII.

Równocześnie z tą wygasającą, bardzo zresztą powoli, sta
rzyzną daje się dostrzec stopniowy rozrost nowych typów po
wieściowych. Widać to choćby w zakresie terminologji literac
kiej. Gdy dawniej całym generacjom czytelników wystarczał 
generalny termin „historja“ na oznaczenie zarówno romansu 
jak noweli, pokolenie pisarzy stanisławowskich poczyna robić 
rozróżnienia. Stara „historja“ trzyma się wprawdzie jeszcze 
krzepko, stąd np. pod r. 1773 spotykamy Historję wschodnią
0 Zadigu, ostatecznie jednak zostaje ona wyparta przez terminy 
nowe, jak „awantura“, „powieść“, „przypowieść“, a nawet „no
wina“, podtytuł bowiem Djabla zakochanego Cazotte’a (1783) 
brzmi „nowina hiszpańska“ ; tak mianowicie zreprodukowano 
znaczenie nieznanego jeszcze wyrazu la nouvelle. Z terminów 
tych największą popularnością cieszą się czas jakiś „awantury“
1 ich polski ekwiwalent „przypadki“, uwieczniony w tytule 
Doświadczyńskiego, następnie zaś „powieść“, której przez lat 
kilkadziesiąt będzie się używać w sensie noweli, jakkolwiek 
już w czasach stanisławowskich występuje ona zrzadka również 
w znaczeniu romansu.

Ta mieszanina terminologiczna jest rezultatem i świadec
twem wkroczenia w orbitę literatury polskiej zjawisk dotych
czas w niej niespotykanych, zwłaszcza najrozmaitszych odmian 
noweli. Są tu więc przedewszystkiem dla epoki tej tak zna
mienne „powieści moralne“ Marmontela, pani de Genlis i in. 
Obok nich osobną, a niemniej znamienną grupę stanowią no
wele orjentalne, na które modę stworzył przekład Tysiąca i jed
nej nocy przez Gallanda, ogłaszany u nas od r. 1768 pod tytu
łem Awantur arabskich. Pojawiają się wreszcie w tych czasach 
również pierwsze szkice obyczajowe, głównie na analogicznych 
obrazkach Spectatora wzorowane, koncentrujące się przeważnie 
w Monitorze i innych czasopismach, skąd rychło przedostaną 
się do romansu z Panem Podstolim na czele. Pozycje te zresztą, 
poza bardzo niewielu i to dotychczas niedość dokładnie zna- 
nemi wypadkami, są to przykłady. Ale przekłady utworów no
welistycznych o pierwszorzędnej niekiedy wartości literackiej 
(„powieści filozoficzne“ Woltera, jak Zadig lub Candide, Djabel 
kulawy Lesage’a).

Mutatis mutandis dotyczy to również dziedziny romansu, 
napływającego do Polski masowo, nieraz dzięki pracy jego mi
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łośniczek, a reprezentującego niejedno zjawisko ogólno-euro- 
pejskiej doniosłości, jakkolwiek czytelnicy i tłumacze nie zdają 
sobie z niej sprawy. W ten sposób z półtora przeszło wieko- 
wem opóźnieniem pojawia się Historja czyli dzieje i przygody 
przedziwnego Don Quiszotta z Manszy (przekład Podoskiego, 
1786), następnie dzieła takie, jak Gulliver Swifta (1784) lub 
Robinson Crusoe (od 1769). Oczywista, że tłumacze przekładają 
z tłumaczeń francuskich, nie z oryginałów, rzecz jednak w tem, 
że dopiero teraz literatura polska usiłuje w dziedzinie romansu 
dognać Europę i przyswoić sobie jej najznamienniejsze pro
dukty. Tłumaczy się dalej, za pośrednictwem znowuż franeu- 
skiem, ówczesnych wielkich pisarzy angielskich, Fieldinga i Smol- 
leta, następnie samych Francuzów (jak Lesage, Prévost, Vol
taire i mnóstwo drugorzędnych), są nawet pierwsze, niefor
tunne próby zajęcia się pierwocinami beletrystyki rosyjskiej.

Dobór nazwisk pisarzy tłumaczonych, dobór dzieł, sposób 
wreszcie przekładania wskazują, że akcja przyswojenia obcego 
romansu nie była celowa ni planowa, że obejmowała zjawiska 
cenne i pospolite, przyczem z natury rzeczy ostatnie zwykle 
górowały. Rozległość jednak tej akcji sprawiła, że literaturę pol
ską zbliżono wreszcie do wielkiej produkcji romansowej, że do 
wielu wybitnych jej przejawów zaczęto przyzwyczajać czytelnika 
polskiego, że w rezultacie stworzono grunt podatny do pene
tracji romansu europejskiego i do stworzenia romansu własnego.

Dopiero na tem stanowisku zrozumiała się staje inicja
tywa Krasickiego i znaczenie jego zdobyczy na polu romanso- 
pisarstwa. Książę Biskup Warmiński wyczuwa potrzeby swego 
pokolenia, widoczne w zainteresowaniu się romansem europej
skim, i potrzebom tym stara się zadość uczynić. Stąd pochodzi 
osobliwy układ Przypadków Doświadczyńskiego, powieści, łączą
cej w sobie rozmaite popularne podówczas typy romansu (wy
chowawczy, awanturniczy, satyryczny, utopijny etc), stąd Pan 
Podstoli niezbyt fortunna próba stworzenia romansu obyczajo
wego, stąd wreszcie Powieści, cykl różnych powiastek orjen- 
talnych, pochodzenia zresztą obcego. Inicjatywa ta, mimo iż 
owoce jej pod względem artystycznym wiele pozostawiały do 
życzenia, spotyka się z dużem uznaniem, zadokumentowanem 
nietylko ilością wydań romansów Krasickiego, ale przede
wszystkiem pojawieniem się całej sporej grupy naśladowców, 
jak Krajewski, Kossakowski, Jezierski i inni, którzy piszą wedle 
maniery Krasickiego, upowszechniają jego pomysły, wraz z nim 
wznoszą fundamenty romansu obyczajowego w Polsce i podej
mują pierwsze, nieśmiałe próby romansu historycznego. I tutaj 
właśnie mówić można o owym drugim aspekcie przełomu, do
konanego przez Krasickiego, aspekcie, znanym nam dokładnie 
dzięki dotychczasowym studjom nad romansem czasów Stani
sława Augusta.
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