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ZNACZENIE POWIEŚCI SPOŁECZNEJ DLA ROZWOJU REALIZMU 
W LITERATURZE POLSKIEJ LAT 1840-1880 *

Związki powieści i realizm u dostrzeżono już za czasów Bielińskiego, 
k tóry  pierwszy zauważył zależność rozwoju „poezji realnej”, „poezji ży
cia” od osiągnięć na teren ie powieści. Realizm znalazł w  powieści formę, 
w  której mógł się urzeczywistnić szczególnie głęboko i wszechstronnie. 
A jest to zależność dw ustronna, gdyż i powieść ukazuje całą bogatą skalę 
swych możliwości artystycznych właśnie w  literaturze realistycznej. Nie
przypadkow o dyskusje o powieści toczone w  ostatnich latach obracały 
się wokół różnych aspektów realizm u, zaś ataki na powieść były jedno
cześnie atakam i na m etodę realistyczną. Dla likw idatorów  tego gatunku 
„kryzys powieści” rów nał się „kryzysowi realizm u”.

Wiele prądów  we współczesnej literaturze zachodnioeuropejskiej zde
cydowanie odcina się od powieści z szerokimi uogólnieniami społecznymi, 
rozryw ając związek człowieka i społeczeństwa, ograniczając charaktery
stykę bohatera do sfery jego życia indywidualnego, nierzadko całkowicie 
odizolowanego od św iata zewnętrznego, zamkniętego w  ram ach przelot
nych w rażeń i dowolnych skojarzeń. Jednakże człowiek zawsze był, jest 
i będzie „całokształtem  stosunków społecznych” (Marks). Autentyczną 
w artość jednostki ludzkiej określają bez reszty rzeczywiste związki czło
w ieka ze społeczeństwem, z tym  środowiskiem, które kształtuje charakte
ry  ludzi, ich typy i odpowiadającą im psychologię w  jej w ielorakich 
i indyw idualnych przejaw ach. W naszych czasach te rzeczywiste związki 
jednostki ze społeczeństwem nader się skomplikowały w  porównaniu 
z m inionym i epokami historycznym i, ale nie przestały przecież w skutek 
tego być realne. Toteż nieprzypadkow o i w  naszej epoce powieść spo
łeczna nadal posiada decydujące znaczenie dla rozwoju postępowej lite
ra tu ry .

* A rtykuł n in iejszy został napisany w  oparciu o książkę: E. 3. Ц ы бенко, Поль
ский социальный роман 40— 70-х годов X IX  века. Москва 1971.



Niesłabnąca popularność powieści i toczące się wokół niej spory zade
cydowały o zainteresow aniu literaturoznaw ców  problem atyką teorii tego 
gatunku. W pracach z ostatnich lat rozpatruje się problem y genezy po
wieści oraz etapów jej rozwoju, właściwości form alne powieści i ich zale
ty, związki powieści z innym i gatunkam i, narodowe cechy powieści w  po
szczególnych krajach.

W znacznie m niejszym  stopniu zbadano problem atykę odm ian w  obrę
bie samej powieści jako gatunku. To praw da, granice m iędzy poszczegól
nym i odm ianami powieści są w  dużym stopniu umowne. Powieść h isto
ryczna posiada cechy dość w yraźne, a mimo to nie m a do tej pory jedno
myślności w  poglądach na jej właściwości gatunkowe. Jeśli zaś chodzi 
o w yodrębnienie innych odm ian powieści — obyczajowej, społecznej, 
psychologicznej, filozoficznej, politycznej itd., to granice m iędzy nimi są 
niekiedy płynne. Nie znaczy to jednak, że problem u odm ian gatunko
w ych nie da się w  ogóle postawić bądź też, że poszukiw anie stałych’ 
wyznaczników różnych typów powieści jest nonsensem. Nie możemy 
zgodzić się z tym i badaczami współczesnymi, którzy uważają, że istn ieje 
ty le odm ian powieści, ile jest utw orów  powieściowych.

Godne uwagi propozycje klasyfikacji powieści poczynili w różnych 
czasach W. Sipowski, K. Tiander, W. Kayser, A. K ettle, W. Dnieprów, 
M. Kuzniecow, W. K irpotin i inni uczeni. Trzeba jednak  stwierdzić, że 
nie dysponujem y jeszcze ścisłymi regułam i naukowej typologii gatunku 
powieściowego.

Różnice między poszczególnymi odm ianami gatunków  są przede w szy
stkim  różnicami w  przedmiocie przedstaw ienia, a ponieważ tym  zasadni
czym przedmiotem w  powieści jest los jednostki różnorako powiązanej 
ze sp>ołeczeństwem, zatem w  konsekwencji różnica między poszczególny
mi odmianami powieści tkw i w  odm iennym  sposobie przedstaw iania losu 
człowieka i charakteru  jego związków społecznych.

W niniejszym  artykule powieść społeczną ujm iem y jako określoną od
m ianę gatunkow ą powieści, głównie realistycznej, w  której zasadniczą 
uwagę kieruje się na życie społeczne w  całości, stosunki pomiędzy duży
mi grupam i społecznymi, w  której ukazanie charakteru  postaci służy ana
lizie struk tu ry  socjalnej społeczeństwa, istniejących w  nim  sprzeczności.

W literaturoznaw stw ie współczesnym spotyka się poszerzoną in te r
pretację powieści społecznej jako powieści realistycznej w  ogóle. W pew
nej mierze jest to słuszne, ponieważ

Istotę m etody realistycznej, jej duszę, rdzeń, stanow i a n a l i z a  s o c j a l n a ,  
prześledzenie i przedstaw ienie społecznego dośw iadczenia człow ieka, zgłębienie  
i zaprezentow anie zarówno społecznych stosunków  m iędzyludzkich, w spółza
leżności jednostki i ogółu, jak i struktury sam ego społeczeństw a 1.

1 Б. Сучков, Исторические судьбы реализма. Москва 1967, s. 19.



Zarazem  jednak  całkowite utożsam ienie powieści społecznej z powie
ścią realistyczną byłoby błędne. Powieść społeczną trak tu jem y tu  jako 
jedną z odm ian powieści realistycznej. Czy рю wieść społeczna może być 
nierealistyczna — to naszym  zdaniem problem  do dyskusji.

Powieść społeczna jako odm iana gatunkow a powstała na stosunkowo 
późnym etapie rozwoju litera tu ry  — w XIX wieku. Przesłanki dla po
wieści społecznej tkw ią jednakże w  samej naturze gatunku powieścio
wego, którego istotę stanowi problem stosunków między jednostką a spo
łeczeństwem. Trafnie zauważono, że właśnie zainteresowanie problem a
tyką społeczną spowodowało w  Polsce pojawienie się powieści 2.

Form ow anie się powieści społecznej w pierwszych dziesięcioleciach 
w. XIX, przekształcenie powieści z eposu „życia pryw atnego” w  obraz 
życia całego społeczeństwa, epoki, narodu, odkryło przed nią nowe, nie
w yczerpane możliwości.

W pierwszym  trzydziestoleciu lite ra tu ra  polska m iała już powieść h i
storyczną, obyczajową, psychologiczną i satyryczną. Były to realizacje 
powieści sentym entalnej i rom antycznej. Początek powieści realistycznej, 
a zatem  i powieści społecznej, w Polsce przypada na lata 1840-1863, kiedy 
to nowe problemy, które stw orzyła rzeczywistość, i nowe typy społecz- 
no-psychologiczne wym agały przeanalizowania i zrozumienia. Ponieważ 
w okresie tym  powieść рю raz pierwszy w  literaturze p>olskiej zajęła 
ważne m iejsce wśród innych gatunków 3 i k ry tyka  m usiała uświadomić 
sobie jej rolę, zadania i właściwości gatunkow e — oczywiste jest, iż 
właśnie w tedy toczono nam iętne spory wokół powieści 4.

Zwycięski rozwój powieści kry tyka tłum aczyła wymogami wieku, 
w zrastającym i aspiracjam i intelektualnym i społeczeństwa, jego dążeniem 
do samoświadomości. W walce ideowo-estetycznej zwyciężyła koncep>cja 
powieści zawierającej ak tualną problem atykę współczesnego życia. J. I. 
Kraszewski, L. D unin Borkowski, J. Dzierzkowski, A. M arcinkowski 
eksponują program  powieści społecznej jako wyższego stadium  rozwoju 
tego gatunku. Sądzą oni, iż jej zadanie px>lega na oglądzie rzeczywistości

2 Zob. np. K. W o j c i e c h o w s k i ,  H istoria pow ieśc i w  Polsce. Lw ów  1925, 
s. 60.

3 Zob. A. C i e s z k o w s k i ,  O rom ansie now oczesnym . „Biblioteka W arszaw
ska” 1846, t. 1, s. 137, 139: „romans stał się chlebem  pow szednim  naszego społe
czeństw a. [...] jest on zw ierciadłem  w szystkich żyw iołów  sw ego czasu, równie jak  
ona [tj. epopeja] niegdyś jest on dzisiaj poetyczną encyklopedią w szystkich uczuć 
i skłonności, w szystk ich  w yobrażeń i zdań, w szystkich dośw iadczeń i dom ysłów, 
w szystkich nam iętności i cnót, w szystkich postępków  i w ystępków  społeczności”.

4 Zob. S. В u г к o t, Spory  o pow ieść  w  po lsk ie j k ry tyce  literack ie j X IX  w ieku . 
W rocław 1968.



współczesnej, analizie podstawowych sił społecznych, ich współzależności 
i walki. D unin Borkowski pisze w  1848 roku:

budynek społeczny zaczyna być ciasny i niedogodny, kiedy się czuć d a je  po
trzeba ulepszania lub przedstawiania, i dlatego pow ieść socjalna, przyczyniając  
się do takich zam ierzeń, u łatw iając środkam i sw oim i takow ą pracę, zajm uje  
najw yższe w  rodzaju sw oim  stanow isko, stanow isko postępow e 5.

Kraszewski i inni postępowi pisarze uświadam iali sobie fakt, iż celem  
powieści nie jest „kopiowanie” życia, lecz w ybór tego, co najbardziej 
ważne i charakterystyczne, wniknięcie w  istotę zjawiska, odzwierciedle
nie rzeczywistości w  świetle ideałów autora. Takie rozum ienie uogólnie
nia artystycznego można już nazwać zasadą typizacji społecznej. W dy
skusji nad powieścią Kraszewskiego Dwa św iaty  mówiło się o koniecz
ności pokazania społecznych uw arunkow ań charakterów  powieściowych. 
M arcinkowski, Kraszewski opowiadali się za pogłębioną psychologiczną 
charakterystyką bohaterów, postulowali doskonalenie artystycznej form y 
powieści.

Można powiedzieć, że w latach 1840-1863 kładziono podwaliny pod 
teorię powieści polskiej, która rozwinie się w latach 1864-1880 i później — 
w latach osiemdziesiątych. Teoria powieści stw orzona przez polską k ry 
tykę, k tóra korzystała zresztą szeroko z osiągnięć myśli teoretycznej Za
chodu i Rosji, dorównywała poziomem europejskiej myśli estetycznej.

Rozwój polskiej powieści społecznej w  latach 1840-1863 wiąże się 
przede wszystkim  z twórczością Kraszewskiego. Droga pisarza od scenki 
rodzajowej i szkicu obyczajowego do rozległych społecznych uogólnień 
rzeczywistości typow a jest dla całej lite ra tu ry  polskiej tego okresu. P rze
zwyciężywszy opisowość i zasadę „metody flam andzkiej”, Kraszew ski 
kom ponuje swe powieści w  ten  sposób, że ich ośrodek centralny stanow i 
zwykle określony problem  społeczny, będący jednocześnie elem entem  
organizującym intrygę i układ postaci. Pierwszym  istotnym  sukcesem na 
tej drodze pisarza była Latarnia czarnoksięska  (1842) — pierw sza polska 
powieść społeczna, według określenia Elizy Orzesżkowej.

Powieść społeczna w Polsce wiele zawdzięcza szkicowi fizjologiczne
mu, gatunkow i szeroko w  tych latach rozpowszechnionemu (szkice K ra
szewskiego, Boguckiego, Siemieńskiego, Dzierzkowskiego, M arcinkowskie
go, Niewiarowskiego i innych). Popularność szkicu fizjologicznego można 
tłum aczyć nie tyle wpływam i lite ra tu ry  francuskiej i rosyjskiej, co w e
w nętrzną potrzebą społeczeństwa, jego coraz większą dążnością do samo- 
wiedzy, do poznania przejaw ów życia i obyczaju różnych w arstw  naro
d u 6, ogólnymi tendencjam i rozwojowymi lite ra tu ry  narodowej. Pisarze

5 L. D u n i n  B o r k o w s k i ,  P ow ieściarstw o polskie. W zbiorze : P olska k ry tyk a  
literacka. T. 2. W arszawa 1959, s. 155.

6 W roku 1840 pisał L. S i e m i e ń s k i  (W ieczorn ice. T. 1. W ilno 1854, s. 192-



polscy lat 1840-1863, kiedy to  realizm  w literaturze polskiej dopiero się 
kształtował, przyw iązywali dużą wagę do zewnętrznych form  obyczaju. 
Stąd bierze się ich zainteresowanie szkicem obyczajowym, z jego tenden
cją do stw orzenia portretu , dążeniem do powiązania szczegółów portre tu  
bohatera z jego zawodem i miejscem w  społeczeństwie.

Prozę polską la t 1840-1863 reprezentują różne typy powieści. Obok 
powieści społecznej rozw ija się powieść historyczna, rozmaicie ukierun
kowana (Rzewuski, Grabowski, Kaczkowski, Kraszewski), powieść psy
chologiczna (Sztyrmer, Żmichowska), obyczajowa (niektóre utw ory K ra
szewskiego, Korzeniowskiego, Kaczkowskiego, Zachariasiewicza, Pługa), 
polityczna (Łoziński, Chojecki, Jeż). K onfrontując powieść społeczną z in
nym i odm ianami gatunkowymi, zauważamy, iż w latach 1840-1863 domi
now ała ona w  literatu rze polskiej. Z powieścią społeczną właśnie wiążą 
się najw ybitn iejsze osiągnięcia powieściopisarstwa tych lat: są to  przede 
wszystkim  najdonioślejsze dzieła Kraszewskiego — Latarnia czarnoksię
ska, Interesa fam ilijne, Dwa światy, jego opowiadania chłopskie; są to 
powieści Korzeniowskiego Kollokacja i Krewni, jest to najlepsza powieść 
Dzierzkowskiego Salon i ulica, do której swoistym przygotowaniem  była 
jego powieść społeczno-obyczajowa Kuglarze.

Zw rot ku powieści społecznej uzasadniały okoliczności, w  jakich kształ
tow ał się w  litera tu rze  realizm  — pisarze coraz głębiej i lepiej rozum ieli 
rzeczywiste sprzeczności społeczne. Pow stanie powieści społecznej mo
żliwe było nadto  dzięki konkretnym  osiągnięciom m etody realistycznej. 
Z drugiej strony, w ejrzenie w  problem atykę społeczną, dążność do ana
lizy życia społecznego i w ielkich zbiorowości społecznych, a więc to w szy
stko, co w  powieści społecznej niezbędne — sprzyjało pogłębieniu 
realizmu, pozwoliło powieściopisarzom na dokładniejsze uchwycenie rze
czywistych p raw  życia społeczeństwa i jednostki. Uznanie zasady deter- 
minizmu społecznego, stanowiące duży postęp w  rozwoju realizmu, cha
rakteryzow ało w  tym  okresie przede wszystkim powieści społeczne. W po
wieści historycznej o orientacji konserw atyw nej (Rzewuski, Grabowski, 
Kaczkowski) analiza społeczna bądź w  ogóle się nie pojawiała, bądź też 
m iała powierzchowny charakter. W powieści psychologicznej Sztyrm era 
nie istniała wcale, zaś Żmichowska w  swych utw orach jedynie „domy
ślała się” tajem nic życia. Dopiero w  powieści społecznej psychologia 
znalazła swoje realne źródło społeczne. Autorzy powieści z założenia po
litycznych, zajm ując się problem atyką ruchu  narodowowyzwoleńczego, 
nie potrafili jednak  powiązać jej ze sprzecznościami społeczno-klasowymi,

193): „Kto dzisiejszą społeczność pragnie dagerotypować, niechże się śpieszy; [...] 
ruch społeczny [...] jest dziś taki szybki [...] że go potrzeba chw ytać, dagerotypować  
na łeb , na szyję, jeżeli nie chcecie, aby kiedyś typy społeczne stały się sfinksem  
zadającym  zagadki”.



dlatego też analiza społeczna w  powieściach tego typu  jest nader po
wierzchowna. Ślizganie się po powierzchni zjawisk rzeczywistości było 
charakterystyczne również dla powieści obyczajowych.

W takich w arunkach powieści społeczne — a reprezentow ały je na j
lepsze dzieła Kraszewskiego, Dzierzkowskiego, Zachariasiewicza — stały 
się najbardziej konsekwentnym i dziełami realistycznym i swych czasów. 
One to właśnie zaw ierają najbardziej rozległy obraz życia społecznego, 
dogłębnie analizują jego prawa.

W m iarę jak  poszerza się skala artystycznej refleksji nad życiem i jak 
rozw ija się dążność do przekazania samej „istoty” życia, ulega zmianie 
charakter i struk tu ra  powieści. K onfrontując powieść społeczną z powie
ścią okresu wcześniejszego, nietrudno zauważyć, iż w  tej pierwszej zo
stały wzbogacone sposoby prowadzenia narracji w  czasie i przestrzeni, 
zwiększyła się też liczba postaci. Rozpowszechniły się powieści oparte 
na historii życia bohatera głównego (powieść-biografia) bądź grupy po
staci działających w  dużym przedziale czasowym (powieść-kronika).

Powieści społeczne lat 1840-1863 świadczą też jednak i o trudnościach 
w  opanowaniu tego gatunku, o niedojrzałości i płyciznach realizm u na tym  
etapie jego rozwoju. C harakterystyka m oralna postaci nierzadko w ypie
rała ich charakterystykę społeczną (nawet w  najlepszych powieściach K ra
szewskiego i Korzeniowskiego, nie mówiąc już o Dzierzkowskim, Boguc
kim i innych). W latach, w których powstawały utw ory rom antyczne 
w kraju  i na emigracji, rom antyzm  w yw ierał wpływ również i na powieść 
realistyczną. Pisarze nie rozum iejąc całkowicie socjalnych mechanizmów 
życia, zamiast przedstaw iać konkretne siły społeczno-historyczne, w arun
kujące zachowanie i czyny bohaterów, wprowadzali do swych utworów 
zagadkowe, demoniczne siły i zjawiska, kierowali swą uwagę na sensa
cyjną intrygę rom antyczną. Ślady romantycznego spojrzenia na św iat wi
doczne są w Latarni czarnoksięskiej i Ulanie Kraszewskiego, w  Kugla
rzach oraz Salonie i ulicy  Dzierzkowskiego, w powieściach Boguckiego, 
w  m niejszym  stopniu u Korzeniowskiego.

Autorzy powieści społecznych owych czasów dobrze radzili sobie ze 
znalezieniem takiego schem atu fabularnego, k tóry pomagał ujaw nić real
ne konflikty społeczne; nie potrafili jednak znaleźć dlań realistycznego 
epilogu, adekwatnego do rzeczywistej tendencji rozwoju społecznego i lo
giki rozwoju charakterów . Korzeniowski np. wprowadza do Kollokacji 
m otyw nieoczekiwanej śmierci, usuw ając w  ten  sposób przeszkodę, która 
stała na drodze do szczęścia bohaterów, pochodzących z różnych sfer spo
łecznych. W powieści K rew ni usuw a identyczną przeszkodę, nagradzając 
nawróconego na dobrą drogę bohatera nieoczekiwanym  spadkiem  po bo
gatym  krew niaku. Adam Pług korzysta ze znanego m otyw u odkrycia ta 
jem nicy narodzin, itd.



Najczęściej wszakże środek ciężkości w  powieści społecznej i społecz
no-obyczajowej tego czasu stanowiło przedstaw ienie środowiska, ukazanie 
obyczaju poszczególnych w arstw  społecznych, zależności między nimi; 
czasem była nim  intryga, charak ter bohatera zaś pozostawał jakby w cie
niu. Wiele postaci w  powieściach społecznych tego okresu jest w ew nętrz
nie statycznych, opisowych, nie rozw ijają się one w  czynach, działaniu, 
walce czy w  zderzeniu z innym i charakteram i. Pisarze najczęściej portre
tu ją  na tu ry  proste i nieskomplikowane, unikając kreow ania postaci głę
bokich, nie po trafią  opisać bohaterów  w ew nętrznie sprzecznych. Analiza 
społeczna obrazu nie zawsze wiąże się z zadowalająco głęboką analizą 
psychologiczną. W ukazaniu psychologii postaci Kraszewski i Korzeniow
ski nie dorównywali swemu rówieśnikowi, autorow i powieści psycholo
gicznych Sztyrm erow i, k tó ry  z kolei nie dostrzegał społecznych uw arun
kowań psychologii i nie um iał się zdobyć na uogólnienia społeczne. Po
wieści społeczne lat 1840-1863 cierpiały na m oralizatorstwo i tendencyjny 
dydaktyzm  7.

Pomimo jednak  tych niedostatków  powieść społeczna w yw ierała za
uważalny w pływ  na inne odm iany gatunku. Szczególnie w yraźnie uw i
docznił się on w  rozwoju powieści obyczajowej. W powieściach tego typu 
z lat 1840-1863 aspekt społeczny został ukazany znacznie dokładniej niż 
w  podobnych utw orach z wcześniejszego okresu, np. u Skarbka czy Ja ra - 
czewskiej. Nawet w słabych powieściach obyczajowych tam tych lat cha
rak te r bohatera jest uzależniony od społecznych w arunków  jego życia, od 
konkretnego środowiska. Był to rezulta t oddziaływania powieści społecz
nej, rozwoju lite ra tu ry  w kierunku realizmu.

Kształtowanie się realizm u w  literaturze polskiej lat 1840-1863 wiąza
ło się nie tylko z rozwojem powieści społecznej. W procesie tym  doniosłą 
rolę odegrały też takie odm iany gatunkowe, jak  powieść historyczna typu 
walterskotow skiego i powieść-gawęda szlachecka w  rodzaju Pamiątek So
plicy  R zew uskiego8. Jednakże główna rola mimo wszystko należała do 
powieści społecznej.

L iteratu ra  i k ry tyka  polska w  okresie dwóch pierwszych dziesięcioleci 
po pow staniu 1863 r. pod wieloma względami kontynuow ały tradycje lat 
1840-1863. Twierdzi się nawet, iż kry tyka lat 1864-1880 nie wniosła n i
czego nowego do koncepcji pow ieści9. Należy jednak uwzględnić istotne 
zm iany w arunków  społeczno-historycznych, w  których rozw ijała się lite-

7 Zob. M. Ż m i g r o d z k a ,  P olska pow ieść b iederm eierow ska . „Pam iętnik L ite
racki” 1966, z. 2.

8 Zob. S. В u г к o t, W  oczach radzieck ie j uczonej. „Ruch Literacki” 1972, nr 3, 
s. 186.

9 Zob. В u г к o t, Spory o pow ieść  w  p o lsk ie j k ry tyce  literack ie j X IX  w ieku , 
s. 104-107.



ra tu ra  po r. 1863, a w  związku z tym  nowe jej zadania, wzbogacenie i na
danie odmiennego sensu dawnym  pojęciom. W latach 1840-1863 powieść 
polska dopiero torow ała sobie drogę, zaś kry tyka toczyła spory o ten  ga
tunek, natom iast później dyskusja przesunęła się w  sferę konkretnych  
analiz.

Od powieści żądano racjonalistycznego traktow ania zjaw isk życia 
i m aksym alnego zbliżenia m etod do naukowego sposobu poznania (Orzesz
kowa, Chmielowski). L iteratura i kry tyka lat 1864-1880 głębiej n iż w  okre
sie wcześniejszym pojmowały postulat prawdziwego odbicia rzeczywisto
ści; uważano za rzecz konieczną ukazanie samych mechanizmów życia spo
łecznego, rozwinięto i pogłębiono zasadę typizacji społecznej 10.

Wychodząc z założenia, iż funkcja wychowawcza jest zasadniczą funk
cją powieści, pisarze i krytycy lat 1864-1880 wypracowali koncepcję po
wieści tendencyjnej (Orzeszkowa, Chmielowski, Bem, K otarbiński, P rzy
boro wski i inni) и .

Postulat tendencyjności skierow any był przeciwko bezideowym, po
zbawionym  istotnych treści utworom  o charakterze salonowym  i szla
checkim z końca la t sześćdziesiątych i początku siedem dziesiątych (Unicka, 
M arrené, Sadowska, W ładysław Łoziński i inni). Stawiało to przed pi
sarzam i zadanie przezwyciężenia opisowości, określenia zasad w yboru 
i oceny faktów. Inna sprawa, że praktyczna realizacja koncepcji powieści 
tendencyjnej prowadziła do schem atyzm u i ilustratyw ności.

W ielką zasługą krytyki polskiej lat 1864-1880 było zdefiniowanie cech 
powieści społecznej i przyznanie jej dom inującej pozycji wśród innych 
odm ian tego gatunku. Eliza Orzeszkowa, w yodrębniając powieści oby
czajowe, psychologiczne, historyczne, szczególnie wysoko ceni powieść 
społeczną, którą jest dla niej u tw ór przedstaw iający życie społeczne jako 
pew ną całość, charakteryzujący w ielkie grupy społeczne.

Uczucia, dążenia i losy zbiorow e w ystępują tu w ydatniej niż procesa du
chow e odgryw ające się w  łonach jednostek. Zam iast subtelnego, drobiazgow ego  
w głębiania się w  serca i charaktery ludzi pojedynczych skalpel psychologiczny  
analizuje tu ducha narodu całego lub w ielk ich  jego odłam ów 12.

Stworzenie powieści kreślącej szeroką panoram ę społeczną było donio
słym składnikiem  ówczesnego program u literackiego. Analiza wielkich 
problem ów społecznych, postulat aktyw ności społecznej w ysuw any pod

10 Zob. J. K u l c z y c k a - S a l o n i ,  P rogram y i dysku sje  literackie. W zbiorze : 
L itera tu ra  polska w  okresie rea lizm u  i naturalizm u. T. 1. W arszawa 1965.

11 Zob. H. С y  b i e n к o, K on cepcja  p o w ieśc i ten den cy jn e j w  p o lsk ie j k ry tyce  
60-70-tych la t X IX  w ieku . „Przegląd H um anistyczny” 1969, nr 6.

12 E. O r z e s z k o w a ,  P ism a k rytyczn o literack ie . W rocław 1959, s. 209.



adresem pisarza — oto znam ienna cecha myśli estetycznej tych lat, zbliża
jąca ją do myśli teoretycznej w  Rosji.

Pisarze i krytycy lat 1864-1880, choć skupiali uwagę przede wszystkim 
na problem atyce ideowej, w  znacznie większym stopniu niż ich poprzed
nicy w nikali w  specyfikę artystyczną powieści (Sienkiewicz, Kraszewski, 
Tokarzewicz, Zgliński). Ich poglądy na tem at zasad artystycznych obowią
zujących powieść były znacznie szersze niż u literatów  lat 1840-1863. 
Zwracali uwagę na analizę psychologiczną, pisali o wyrazistości obrazu, 
wyborze sytuacji, stylu powieści.

K rytyka lat 1864-1880 stanowiła zatem ważny etap w  rozwoju teorii 
realizm u i powieści. W dużej mierze był to okres poszukiwań, nierzadkich 
pomyłek, jednakże myśl teoretyczna konsekw entnie postępowała naprzód.

Sama powieść lat 1864-1880 jest stosunkowo mało zbadana przez współ
czesną naukę o literaturze. W tym  należałoby upatryw ać przyczynę pew 
nego niedoceniania roli tego okresu w  historii powieści polskiej. S tanisław  
Burkot u trzym uje nawet, że ówczesna powieść polska „przeżywa n iew ąt
pliwy regres w  środkach w yrazu” 13. Uznając, iż lata 1864-1880 były 
w pewnym  stopniu okresem  poszukiwań najwłaściwszej dla powieści spo
łecznej form y artystycznej, okresem  przełam yw ania szeregu trudności, 
należy wszakże podkreślić, iż jednocześnie był to okres dalszego doskona
lenia powieściowych środków artystycznych, pogłębiania realizmu, kum u
lacji now ych doświadczeń. Dowodzą tego przede wszystkim  powieści 
Orzeszkowej, wykazujące ewolucję od „historii serca” (Ostatnia miłość) 
do „historii społeczeństwa” (Marta, Pompalińscy), u tw ory Kraszewskiego 
(Pamiętnik panicza, Roboty i prace, Szalona i inne), Lama (Głowy do po
złoty), Jeża (Ofiary).

Powieść społeczna owych czasów bez w ątpienia jest naczelnym gatun
kiem powieściopisarstwa polskiego. Tem atyka społeczna do tego stopnia 
dom inuje w  powieści, że w ypiera nieom al bez reszty wszystkie inne te 
maty.

Dla rozw oju powieści polskiej na tym  etapie charakterystyczne jest 
przeniesienie środka ciężkości z fabuły na tło społeczne, co świadczy o po
głębieniu realizm u w  stosunku do okresu wcześniejszego. Inaczej niż w  po
wieści pierwszych dziesięcioleci w. XIX, w  której historię rodziny czy 
biografię bohatera ujm ow ano na tle ciasnego św iatka rodzinnego, w yrw a
nego z kontekstu życia społecznego i izolowanego odeń, w  powieści lat 
1864-1880 historię rodziny przedstaw ia się przeważnie na tle szerokiej 
panoram y społecznej i h istoria ta  nie stanow i dla pisarza celu samego 
w sobie, lecz służy odtworzeniu procesów społecznych epoki.

Dążność do ukazania szerokiego tła  społecznego uwidoczniła się też

18 B u r k o t ,  Spory o pow ieść w  po lsk ie j k ry tyce  literack ie j X IX  w ieku , s. 107.



w  wieloplanowości licznych powieści. Przew ażają teraz utw ory zaw iera
jące dwie lub trzy  linie fabularne.

W porów naniu z lite ra tu rą  okresu wcześniejszego widocznemu pogłę
bieniu w powieściach lat 1864-1880 uległa m otywacja społeczna losów bo
hatera, co w skazuje na doskonalenie się m etody realistycznej w charakte
rystyce postaci. Jednakże i w  tych latach powieściopisarstwo polskie do
piero torowało drogę analizie psychologicznej. Orzeszkowa, Kraszewski, 
Lam w  swych najlepszych powieściach tego okresu poszukiwali sposobów 
w yrażenia życia duchowego bohatera. Połączenie analizy społecznej i psy
chologicznej w  powieści nastąpi w  latach osiemdziesiątych, czego przykła
dem jest Lalka Prusa, k tórą należałoby określić jako powieść społeczno- 
-psychologiczną 14.

Lata 1840-1880 były więc nader owocne dla rozwoju polskiej powieści 
społecznej. Po okresie narodzin, 1840-1863, nabiera ona sił w  ciągu dwóch 
następnych dziesięcioleci, zajm ując człową p o z y c j ę  wśród innych odm ian 
powieści.

Bez ogromnej pracy przygotowawczej, k tórą w ykonali wówczas po
wieściopisarce polscy, bez tych poszukiwań, bez tych — niekiedy skrom
nych — osiągnięć powieści społecznej lat 1840-1880 niew yobrażalny byłby 
rozkw it powieści polskiej w  latach osiem dziesiątych w. XIX jako powieści 
przede wszystkim  społecznej.

Z rosyjskiego przełożył 
T adeusz Zielichowiski

14 Zob. H. M a r k i e w i c z ,  „L alka” B olesław a Prusa. W arszawa 1967.


