Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości

Realizm. „Rzeczywistość” to jedno ze słów kluczy
pojawiających się w refleksji pozytywistów o literaturze. Marzeniem twórców epoki było opisanie
(a także namalowanie) świata takim, jakim się on
przedstawia. Naśladowanie rzeczywistości stało
się podstawowym obowiązkiem artysty. Wypełnianiu tej misji miało sprzyjać kontrolowanie przez
pisarzy własnej fantazji i powściąganie chęci upiększania świata. Artysta powinien nieustannie się
uczyć i uważnie obserwować świat, by móc przekazać odbiorcy prawdę. Są to postulaty realizmu (łac.
realis ‘rzeczywisty’) – jednego z najważniejszych
nurtów w literaturze i sztuce XIX i XX w.
W manifestach „młodych” pisano, że twórca,
którego interesują tylko własne wizje i marzenia,
a nie rzeczywistość, jest po prostu niepotrzebny.
Wielka powieść realistyczna. Mistrzami polskich
pozytywistów byli wielcy realiści europejscy (zob.
s. 52–53). W Europie Zachodniej powieść realistyczna narodziła się wcześniej niż w Polsce – okres
jej rozkwitu w literaturze francuskiej czy angielskiej przypadł na lata 30. i 40. XIX w. Gatunek ten
popularność zawdzięczał pojawieniu się nowej,
mieszczańskiej publiczności literackiej. Czytelnicy
oczekiwali, że literatura zaspokoi ich pragnienia
i aspiracje, pokazując współczesność z perspektywy przeciętnego człowieka. Powstające wówczas
powieści pokazywały świat w okresie gwałtownych
przeobrażeń i polaryzacji postaw wobec tradycyjnych wartości. Można powiedzieć, że to właśnie
powieść opisała narodziny nowoczesności, odnotowując przemiany związane z uprzemysłowieniem,
demokratyzacją i urbanizacją. Nastąpiła demokratyzacja tematów i języka prozy. W ukształtowanym
wówczas wzorcu gatunku bohaterowie nie przypominają już herosów, ich biografie są typowe dla
epoki i stylu życia klasy, którą reprezentują. Kreu-
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jąc postać, pisarz realista dba o motywację zarówno psychologiczną, jak i socjologiczną. Pokazuje
więc bohaterów jako indywidualności, ale interesuje go również ich zależność od mechanizmów
rządzących życiem społecznym. Narrator wszechwiedzący ma dystans do wydarzeń, o których opowiada. Nie tylko je relacjonuje (również te, których czytelnik nie ogląda), lecz także formułuje
oceny, niekiedy w sposób bezpośredni. Fabuła powieści realistycznych jest na ogół wielowątkowa,
obfitująca w epizody. Zdarzenia są zazwyczaj uporządkowane chronologicznie, relacjonowane niemalże dzień po dniu, dlatego czas ich trwania
przeważnie nie przekracza roku. Relację przerywają
informacje o zdarzeniach wcześniejszych, czyli retrospekcje. Ważną funkcję pełni opis przestrzeni
(w sensie geograficznym i społecznym), konstruowany z punktu widzenia narratora, który stara się
wychwycić cechy najbardziej charakterystyczne.
Czytelnik powieści realistycznej przyjmuje, że to,
o czym opowiada narrator, rzeczywiście mogło się
wydarzyć.
Styl dziewiętnastowiecznej prozy realistycznej. O stylu dziewiętnastowiecznej prozy realistycznej można powiedzieć, że „udaje” przynależność do literatury. Autor starannie ukrywa zasady
organizacji artystycznej języka. Wprowadza – nie
tylko do języka postaci, ale również do partii narracyjnych – cechy stylu mówionego oraz pewne
właściwości języka naukowego czy języka gatunków dziennikarskich. Wraz z bohaterami reprezentującymi różne środowiska społeczne do prozy
wkracza na wielką skalę język tych środowisk, wykorzystywany przez pisarzy realistów jako narzędzie społecznej charakterystyki postaci.
Hasło naśladowania rzeczywistości polscy twórcy epoki postyczniowej realizowali, wybierając po-
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Powieść tendencyjna
Pozytywiści od początku przyjęli program realizmu, który pojmowali jako zgodność wizji literackiej
z rzeczywistością. Z biegiem lat będą się zmieniały odpowiedzi na pytanie: jak wypełnić najważniejsze,
poznawcze zadanie literatury? W latach 70. XIX w. podkreślano, że pisarz powinien najpierw przyjąć
jakąś tezę (związaną przede wszystkim z programem społecznym pozytywistów), czyli – jak wówczas
mówiono – tendencję. Ma ona być wyprowadzona z obserwacji i znajomości mechanizmów społecz
nych. Celem pisarza jest przekonanie czytelnika do tezy.
Jedną z najpopularniejszych powieści tendencyjnych był Pan Graba Elizy Orzeszkowej. Tytułowy
bohater – obłudnik i intrygant – traktuje ludzi przedmiotowo, sprowadza młodzieńców z dobrych do
mów na złą drogę, a swojej żonie, szlachetnej Kamili, każe być świadkiem i uczestnikiem tej demorali
zującej gry. Zgodnie z zasadami rządzącymi światem powieści tendencyjnej musi za to zostać ukarany
i ponieść na oczach czytelnika ostateczną klęskę. Przegraną tę autorka zapowiada od początku utwo
ru, dokonując już w jego partiach wstępnych takiej oto charakterystyki bohatera:
Wznosząc z powierzchowności, mógł on mieć lat trzydzieści, ale mógł też mieć i pięćdziesiąt. Włosy i usta miał
młodzieńcze, cerę twarzy starca, oczy młodzieńca, to starca na przemian. […] Ściągłą twarz o pięknych i re
gularnych rysach pokrywała żółtawa bladość, będąca zwykle świadectwem fizycznych lub moralnych chorób,
i przykro odbijała od głębokiej czerni włosów i brody. […] Wyższą wargę i część lewego policzka przebiegało
mu co chwila nerwowe drganie, jakie daje się spostrzegać u ludzi wyniszczonych chorobą lub namiętnościami;
drganie to udzielało się niekiedy i lewej powiece; wtedy zdawał się mrugać na kogoś jednym okiem. Wzrost
miał wysoki, rękę małą i wielkiej białości, ale bardzo chudą; chudość ta zresztą raziła w twarzy jego i psuła
piękność całej postawy, rzucając na nią cechę wyniszczenia i bezsilności.

Można więc powiedzieć, że odbiorca powieści, zapoznając się z panem Grabą, zostaje od razu nie
jako zaprogramowany przez autora, który prowadzi go ku przewidywalnemu epilogowi i oczywistym
wnioskom. Akcja utworu służy bowiem jak najlepszej prezentacji tezy: „każdy może być przydatny
społeczeństwu pod warunkiem pracy”.
Wzorzec powieści tendencyjnej szybko rozczarował zarówno czytelników, jak i pisarzy. I jednych,
i drugich irytowały dydaktyzm i schematyzm, nudził świat jednoznacznych bohaterów. Pod koniec lat
70. twórcy zaczęli więc poszukiwać nowych sposobów, by zrealizować swoje marzenie o przekazywa
niu za pośrednictwem literatury prawdy o człowieku i jego świecie.

czątkowo wzorzec powieści tendencyjnej oraz
noweli, a następnie powieści dojrzałego realizmu
(zob. s. 77–78).
Naturalizm. Świeże pomysły przyniósł twórcom
prozy naturalizm, na którego temat toczyły się
w drugiej połowie XIX w. zawzięte dyskusje. Termin „naturalista” oznaczał wcześniej po prostu
przyrodnika albo badacza natury. W drugiej połowie XIX w. naturalizm stał się hasłem nowej szkoły
literackiej, której założycielem był Émile Zola.
Pracę powieściopisarza naturaliści chętnie porównywali do sekcji dokonywanej na stole w prosektorium lub do działań chemika laboranta skrzętnie zapisującego swoje obserwacje. Pióro miało się
stać skalpelem chirurga operującego społeczny organizm albo promieniami Roentgena (właśnie wtedy zostały odkryte!) bezlitośnie prześwietlającymi
rzeczywistość. Realizacja postulatów naturalizmu

oznaczała rewolucję w powieści. Pisarze rezygnują z komentarza odautorskiego i wszechwiedzy
narratora, oddają głos bohaterom – dużo miejsca
w prozie naturalistów zajmuje dialog. Konsekwencją
tych zabiegów jest ukazywanie rzeczywistości z różnych punktów widzenia. Z czasem ta tendencja
rozszerzy się na całą prozę powieściową i okaże się
najważniejszym dorobkiem szkoły naturalistycznej.
W Polsce oburzano się na Zolę i jego uczniów,
nazywano ich skandalistami i oskarżano o to, że
demoralizują czytelnika, pokazując jednostronnie
pesymistyczną wizję świata bez wartości, wypełnionego ludźmi-bestiami umieszczonymi w społecznej dżungli, gdzie toczy się bezlitosna walka „na
kły i pazury”. Krytycy z kręgów konserwatywnych
nazywali Zolę „fabrykantem guana literackiego”
i namawiali do odgrodzenia się „kordonem sanitarnym” przed płynącą z Francji „zgnilizną”. Pomawiając pisarza o niemoralność i eksponowanie
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wyłącznie ciemnych stron życia (np. Orzeszkowa
mówiła o Zoli jako o „malarzu daltoniście”!), recenzenci zapominali o jego deklaracji, że dla poszukiwacza prawdy tematy nie dzielą się na ładne
i brzydkie czy wygodne i niewygodne. Polscy krytycy oskarżali naturalistów także o to, że ich bohaterowie nie są prawdziwymi ludźmi, tylko ilustracją tez determinizmu przyrodniczego. Zarzucano
Zoli, że dostrzega jedynie fizjologię człowieka,

a lekceważy jego życie wewnętrzne. Dlatego często przeciwstawiano jego powieściom twórczość
Flauberta, uważanego zresztą przez naturalistów
spod znaku Zoli za patrona. Mimo że twórcy epoki postyczniowej nie akceptowali filozofii Zoli, to
jednocześnie doceniali nowe techniki naturalistów
w zakresie prezentacji rzeczywistości i je przejmowali – bez inspiracji naturalizmu nie byłoby Lalki,
najwybitniejszej polskiej powieści epoki.

Realizm – naturalizm
Realista

Naturalista

n dąży do pokazania syntetycznego obrazu świata

n analizuje bardzo dokładnie wycinek rzeczywisto

ści, traktując go jako rodzaj „preparatu”
n przedstawia mechanizmy życia społecznego czy n w świecie ludzkim – tak jak w świecie natury –

natury ludzkiej, ale poza tym, co uchwytne (a więc szuka działania niezmiennych praw, łączy je w łań
dające się zbadać metodami naukowej analizy), in cuch przyczyn i skutków
teresuje go także to, co nieuchwytne
n przedstawia społeczne i fizyczne uwarunkowania n człowieka pokazuje jako reprezentanta społe
życia bohaterów, ale dąży też do pełniejszego uka czeństwa i jako istotę biologiczną
zania ich życia wewnętrznego
n rezygnuje z bezpośrednich ocen, ale dba o to, by n dąży do opisu typu naukowego, obiektywnego,
czytelnik wiedział, co jest dobre, a co złe
chętnie wspiera się autorytetem uczonych, rezyg
nuje z wartościowania

Mistrzowie prozy realistycznej
Stendhal
Stendhal [stendal] (właśc. Henri Beyle [ãri bejl], 1783–1842) – pisarz francuski, autor m.in. powieści
Czerwone i czarne (1830) i Pustelnia parmeńska (1839). Dbał nie tylko o wierne odtworzenie współczes
ności, ale również o pogłębienie psychologicznego portretu postaci. Głosił, że należy pisać tak, by styl
był „przejrzysty jak szkło”. Według jego słynnej maksymy powieść jest „lustrem przechadzającym się
po gościńcu”, które odbija jedynie rzeczywistość.

Czerwone i czarne

na autentycznym wyda
Czerwone i czarne została osnuta
Najgłośniejsza powieść Stendhala
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Johan Olof Sodermark,
Portret Stendhala (1840),
Musée de Versailles

Honoré de Balzac

Ojciec Goriot

Honoré de Balzac [onore dy balzak] (1799–1850) – pisarz
francuski, twórca klasycznego modelu powieści realistycznej.
W powieściach z cyklu Komedia ludzka (85 utworów!) przed
stawił wielką panoramę Francji w okresie burzliwych prze
mian politycznych, społecznych i cywilizacyjnych. Postacie re
prezentujące różne środowiska (mieszczaństwo, arystokrację,
plebs) wchodzą ze sobą w dramatyczne relacje. Za główne
cechy swojej współczesności Balzac uznał kult pieniądza oraz
walkę o dominację w hierarchii społecznej. Od autora Kome Honoré de Balzac, rycina
dii ludzkiej pozytywiści uczyli się obserwacji i analizy faktów
społecznych. Do Balzakowskich bestsellerów należały: Eugenia Grandet (1833), Ojciec Goriot (1834), Kuzynka Bietka (1847). Ich karty zapełniali ludzie czasu przemian.
W świecie bohaterów Balzaca ambicje i uczucia wchodzą w nieuniknione konflikty,
stają się źródłem intryg, powodują bezwzględną rywalizację. Realizm Balzakowski
bazuje na niesłychanie szczegółowej i skrupulatnej rekonstrukcji rzeczywistości
społecznej, przede wszystkim faktów związanych z obiegiem pieniądza. Czytelnik
jest zawsze dokładnie poinformowany o źródłach dochodów bohaterów, ich finan
sowych malwersacjach, zna cenę społecznego awansu pnących się do góry parwe
niuszy. Przedmiotem zainteresowania Balzaca była także codzienność, którą poka
zywał przez opisy strojów i szczegółów wyposażenia wnętrz.

Jednym z najbardziej poczytnych
utworów
Balzaca był Ojciec Goriot – powieść
opowia
dająca historię nieszczęśliwego
ojca, któ
ry poświęca się dla córek aspirując
ych do
„dobrego towarzystwa” i wstydząc
ych się
swego pochodzenia. Pisarz pokazał
współ
czesny mu świat, gdzie władza
pieniądza
unicestwia wszelkie skrupuły moralne
i nisz
czy więzy międzyludzkie. Mechani
zm ten
ilustrują losy przybyłego do Paryża
studenta.
Szczególnie ważny dla problematyki
powie
ści jest wątek straconych złudzeń
naiwne
go młodzieńca. Eugeniusz de Rast
ignac [dy
rastiniak] spotyka na swojej drod
ze ludzi
cynicznych i świetnie grających swo
je role,
jak Vautrin [wotrę], były kryminali
sta i ga
lernik, który dzięki oszustwom i
podejrza
nym machinacjom znakomicie sobi
e radzi
w paryskim świecie.

Charles Dickens

Nikołaj Gogol

Charles Dickens [czarls dikens] (1812–
1870) – autor powieści Klub Pickwicka
(1836–1837), David Copperfield (1849–
1850), Ciężkie czasy (1854), Mała Dorrit
(1855–1857). Opisywał życie wiktoriań
skiej Anglii, dbając, podobnie jak Balzac,
o reprezentację różnych środowisk spo
łecznych. Jego powieści charakteryzują
się dobrotliwym humorem (widocznym
szczególnie w kreacjach bohaterów dzie
Charles Dickens, rysunek
cięcych). Ten rodzaj humoru był bliski
Prusowi, w którego twórczości odnajdu
jemy także typy Dickensowskich bohaterów, takich jak skąpiec
(bohater opowiadania Dickensa Opowieść wigilijna) czy prosto
duszny mędrzec (tytułowy bohater Klubu Pickwicka).

Nikołaj Gogol (1809–1852) – autor powieści
(Martwe dusze, t. 1 – 1842, całość – 1876),
nowel (Płaszcz, 1842) oraz dramatów (Rewi
zor, 1836). Szczególnie chętnie przedstawiał
mieszkańców rosyjskiej prowincji – ich oby
czaje, kompleksy i frustracje. Prowincję trak
tował jako lustro odbijające napięcia i kon
trasty charakterystyczne dla całej Rosji.

Lew Tołstoj

Lew Tołstoj, fotografia

Lew Tołstoj (1828–1910) – autor m.in.
powieści Wojna i pokój (1867–1869),
gdzie zostało ukazane życie spo
łeczeństwa rosyjskiego w czasach
wojen napoleońskich, oraz Anna Ka
renina (1875–1877), w której pisarz
pytał o prawo jednostki do osobiste
go szczęścia. Pokolenie pozytywistów
ceniło Tołstoja przede wszystkim jako
moralistę i myśliciela, zwolennika filo
zofii ewolucji duchowej i idei moral
nego samodoskonalenia człowieka.

Nikołaj Gogol, rycina

Iwan Turgieniew
Iwan Turgieniew (1818–1883) – mistrz analizy
psychologicznej. Główny temat jego najważ
niejszych powieści (Szlacheckie gniazdo, 1859;
Ojcowie i dzieci, 1862) to konflikt pokoleniowy
dzielący rosyjskie społeczeństwo.

Iwan Turgieniew, rysunek

Anton Czechow
Anton Czechow (1860–1904) – rosyjski
prozaik i dramaturg. W nowelach (m.in.
Śmierć urzędnika, 1883; Kameleon, 1884)
ukazywał codzienność „małych ludzi”,
łącząc w analizie ich uczuć i zachowań
liryzm, tragizm i komizm. To świat bliski
bohaterom nowel Prusa.
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Anton Czechow, fotografia

53

Malarstwo realistyczne
Gustave Courbet, Dzień dobry, panie Courbet! (1854). Musée Fabre, Montpellier. Obraz przedstawia spotkanie malarza z jego mecenasem, Alfredem
Bruyasem. Kompozycja łączy cechy sztuki wysokiej (bo przedstawienie postaci
nawiązuje do motywu Żyda-Wiecznego Tułacza) z elementami sztuki niskiej,
która dosłownie wychodzi na gościniec w poszukiwaniu tematów. Artyści
poprzednich epok bardzo często w różny sposób upamiętniali finansujących
ich mecenasów – ludzi bogatych i wpływowych. Courbet jednak ani w tytule
obrazu, ani w jego kompozycji nie nawiązuje do tamtych przedstawień.
Ukazane tu spotkanie artysty z mecenasem to malarski zapis codzienności.
Gustave Courbet, Kamieniarze (1849). Courbet realista w sposób prowokacyjny
wybierał zwyczajność. Odbiorców przyzwyczajonych do pięknych obiektów malarstwa akademickiego irytował więc plebejskością czy prozaicznością tematyki.
Malował robotników, chłopów, rzemieślników uchwyconych w realiach codzienności. Najsłynniejszy obraz artysty, Kamieniarzy, znamy tylko z reprodukcji,
oryginał uległ zniszczeniu w 1944 r., w czasie nalotów angielsko-amerykańskich
na Drezno. Płótno zbulwersowało krytyków, Courbet pokazał bowiem mężczyzn
naturalnej wielkości, a tak wielkie rozmiary przysługiwały do tej pory tylko
tematom religijnym czy historycznym. Artysta zamanifestował w ten sposób, że
najważniejszym tematem dla malarza jest świat współczesny.

Gustave Courbet
Gustave Courbet [güstaw kurbe] (1819–1877) –
najwybitniejszy francuski malarz realista – jako
pierwszy zbuntował się przeciw zasadom akade
mizmu w sztuce i wprowadził na swoje płótna
rzeczywistość pokazywaną bez upiększeń i retu
szy. Sięgał po tematy uważane dotąd za niegodne
artysty, unikał sztuczności pozy i gestu, malował
to, co podpatrzone, a nie przemyślnie skompo
nowane. Jest autorem bardzo licznych autopor
tretów.

Gustave Caillebotte
Gustave Caillebotte [güstaw kajbot] (1848–
1894), francuski malarz, odnajdywał nowe
piękno w scenach z paryskich ulic i z życia
robotników.

Gustave Caillebotte, Cykliniarze (1875),
Musée d’Orsay, Paryż
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Jean François Millet
Francuz Jean François Millet [żã frãsua mile] (1814–1875)
był pejzażystą i malarzem obrazów z życia wsi. Zarzu
cano mu często, że maluje tematy „wulgarne” (łac. vul
garis ‘zwyczajny, pospolity’), prozaiczne. Krytykom od
powiadał: „Kto udowodni, że owoc granatu piękniejszy
jest od kartofla?”.

Jean François Millet, Człowiek
z motyką (1873), Getty Museum,
Los Angeles

Wybitni polscy malarze realiści
Aleksander Gierymski (1850–1901) zasłynął przede wszyst
kim jako autor obrazów związanych z życiem codziennym
Warszawy (szczególnie Powiśla i Starówki). Kształcił się
w Warszawie i Monachium, warsztat artystyczny dosko
nalił w Rzymie, gdzie wnikliwie studiował malarstwo
włoskie. Największe dzieła powstały w latach 1879–1888,
gdy artysta przebywał w Warszawie (m.in. Żydówka z po
marańczami, Przystań na Solcu, Piaskarze, Powiśle, Święto
Trąbek). Gierymski związał się wówczas z grupą młodych
literatów skupionych wokół „Wędrowca” (zob. s. 105).
O uznanie dla tego artysty walczył Stanisław Witkiewicz,
który pisał: „Gierymski jest jednym z pierwszych, jeśli
nie pierwszym malarzem, który faktycznie zrobił wyłom
w pojęciach naszej publiczności o sztuce, który zmusił ją
do szanowania malarza za malarstwo”. Witkiewicz uwa

żał bowiem, że powszechnie wówczas wielbionego Matejkę Pola
cy cenią za tematy i idee, a nie za to, jak maluje.
Józef Chełmoński (1849–1914) urodził się na Mazowszu i tam,
po latach nauki, osiadł jako człowiek dojrzały. Studiował malar
stwo w Warszawie i Monachium, dłuższy czas przebywał w Pary
żu, gdzie oryginalna tematyka obrazów przyniosła artyście dużą
popularność. Sporym powodzeniem cieszyły się jego malowane
z rozmachem płótna o tematyce wiejskiej, głównie sceny rodza
jowe. Realistyczne i nastrojowe pejzaże świadczą o ogromnej
wrażliwości Chełmońskiego na kolor.
Józef Pankiewicz (1866–1940) był malarzem i grafikiem. Studio
wał malarstwo w Warszawie i Petersburgu, wtedy jego twórczość
była związana z realizmem. Warsztat artystyczny doskonalił w Pa
ryżu, gdzie uległ wpływom impresjonizmu
(zob. s. 172), który usiłował następnie za
szczepić na polskim gruncie. W kolejnych
latach w jego malarstwie widoczne są
wpływy symbolizmu (zob. s. 174), a w la
tach I wojny światowej, w tzw. okresie
hiszpańskim – wpływy kierunków cha
rakterystycznych dla sztuki nowoczesnej:
kubizmu i fowizmu.

Aleksander Gierymski, Piaskarze (1887). Muzeum Narodowe, Warszawa. Płótno zaciekawia kompozycją, zdawałoby
się – zaburzoną. Wszystko jest ściśnięte z lewej strony
i dodatkowo umieszczone piętrowo. Na kilku poziomach wre
praca piaskarzy, której z góry przyglądają się spacerujący
nabrzeżem mieszkańcy Warszawy. Prawa strona obrazu jest
natomiast spokojna. Tu horyzont jest wyznaczony linią mostu
Kierbedzia (dziś w tym miejscu znajduje się most Śląsko-Dąbrowski) i oddziela ciężkie niebo od delikatnej, pokrytej
refleksami świetlnymi powierzchni wody.
3. P o s z u k i w a n i e p r a w d y o r z e c z y w i s t o ś c i
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Józef Pankiewicz, Targ na jarzyny
za Żelazną Bramą (1888), Muzeum
Narodowe, Poznań. Obraz ten
przyniósł Pankiewiczowi pierwszy
międzynarodowy sukces, artysta
został nagrodzony srebrnym medalem na Międzynarodowej Wystawie
Powszechnej w Paryżu w 1889 r.
Tak o dziele pisał nauczyciel malarza, Wojciech Gerson: „Targ za
Żelazną Bramą w Warszawie jest
bardziej malowidłem martwą naturę przedstawiającym niż obrazem
z życia potocznego. Postaci ludzkie
są tu podrzędnym dodatkiem do
straganu z kapustą i marchwią,
której kolosalne wymiary brzeg
obrazu zalegają, jakby wysypując
się z ramy obrazu, przypominają
sfałszowaną perspektywę, jaką
daje nam soczewka fotograficznego
aparatu” („Tygodnik Ilustrowany”).

Józef Chełmoński, Roztopy na Ukrainie. Przed karczmą (1876), kolekcja prywatna

Wskazówki do analizy i interpretacji
Zwykłe życie. Chełmoński chętnie malował wiejskie pejzaże. Jego
ulubioną porą roku było przedwiośnie, a dokładniej czas, gdy zima za
czyna się wycofywać, gdy czuć już w powietrzu nadciągającą zmianę.
Prezentowany pejzaż nie jest ładnym rodzajowym obrazkiem, dosto
sowanym do mieszczańskich gustów. Oszczędny w środkach wyrazu,
przedstawia scenę ze zwykłego życia, uchwyconą jakby przypadkiem.
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Oglądamy i interpretujemy
1 Jakie elementy zostały wyeksponowane na pierwszym planie?
2 Co, twoim zdaniem, jest głównym
przedmiotem zainteresowania malarza?
Jaką funkcję pełnią w tym pejzażu postacie ludzkie?
3 Określ nastrój płótna.

Teksty
Nana Émile’a Zoli
Przewodnik po lekturze

--------------------------------------------------------------Autor. Émile Zola [emil zola] (1840–1902),

francuski pisarz i dziennikarz, główny teoretyk
i praktyk naturalizmu. Pochodził z prowincji, ale
od osiemnastego roku życia mieszkał w Paryżu,
gdzie zadebiutował w latach 60. XIX w. Brał żywy
udział w życiu społecznym, politycznym i arty
stycznym swojej epoki (m.in. lansował i bronił
malarzy impresjonistów, zob. s. 172), uważał bowiem, że artysta, by dobrze zrozumieć swoją
współczesność, musi się w nią angażować, być
otwartym na jej rytmy. Z powieści Zola chciał
uczynić polityczną trybunę i jednocześnie sce
nę naukowego eksperymentu. Składający się
z 20 tomów cykl Rougon-Macquartowie. Historia
naturalna i społeczna rodziny za Drugiego Cesar
stwa [rugą makartowie ~] (1871–1893) oparł na
dokonaniach naukowców – fizjologów i badaczy
dziedziczności. Bohaterów, często pochodzących
ze społecznego rynsztoka, traktował jak prepa
raty. Interesował go człowiek przede wszystkim
jako la bête humaine [~ bet ümen] (fr. ‘ludzkie
zwierzę’). Życie bohaterów takich powieści, jak
W matni (1877), Nana (1880), Germinal (1885),
Ziemia (1887), Bestia ludzka (1890), jest zdeterminowane przez fizjologię i społeczeństwo, które
opisywał jako dżunglę, bezlitosną dla jednostki.
Pisarz demistyfikował dostatnie i godne życie
mieszczańskiej Francji, pokazując je od schodów
kuchennych i przedstawiając środowiska do tej
pory w literaturze nieobecne: robotników, chło
pów, paryskie kurtyzany, aktorów, subiektów.
Paryż w jego utworach to prawdziwy żyjący or
ganizm, złożony z wielu części o wyspecjalizowa
nych funkcjach (np. „żołądek” to olbrzymie hale,
gdzie handlowano produktami spożywczymi,
Brzuch Paryża, 1873). Paryskie powieści Zoli są
ważne dla zjawiska nazywanego przez badaczy
dziewiętnastowiecznej kultury procesem przeciwko miastu. Miasto-potwór i miasto-dżungla – to
obrazy wielokrotnie powracające w prozie natu
ralistów (zob. też s. 104–105). Człowiek jest trak
towany przez Zolę jako element natury, podległy

jej prawom, takim jak instynkt zachowania gatun
ku, popęd seksualny czy głód. Pisarz był zwolen
nikiem determinizmu, koncepcji sformułowanej
przez Charlesa Darwina, która głosi, że wszystkie
zjawiska są powiązane łańcuchami przyczynowo-skutkowymi – każde z czegoś wynika i pocią
ga za sobą kolejne szeregi zjawisk. Spośród idei
darwinowskiego determinizmu na poglądy natu
ralistów oddziałały szczególnie idee walki o byt
i doboru naturalnego.
Data i okoliczności powstania utworu.

Opublikowana w roku 1880 powieść o losach
paryskiej kurtyzany Anny Coupeau [kupo], zwa
nej Naną, jest dziewiątą częścią cyklu Rougon-Macquartowie i jednym z najbardziej znanych
dzieł Zoli, zapewne ze względu na swą skanda
lizującą treść. Nana to studium życia prostytutki,
która za sprawą swoich klientów trafia do roz
maitych środowisk Paryża epoki Drugiego Cesar
stwa1. Powieść pokazuje różne sfery społeczne,
demaskuje zepsucie i upadek obyczajów przede
wszystkim klas wyższych. Tytułową bohaterkę
utworu Zola wzorował na postaciach znanych
kurtyzan swoich czasów.

1
Drugie Cesarstwo to termin określający rządy cesarza
Napoleona III (1852–1870). Po obaleniu króla Ludwika
Filipa Orleańskiego (1848) utworzono we Francji tzw.
II Republikę. Jej prezydentem został Ludwik Napoleon
Bonaparte, który w 1852 r. ponownie wprowadził cesar
stwo i ogłosił się Napoleonem III. Drugie Cesarstwo za
chowało co prawda pozory demokracji, ale w praktyce
cesarz skupiał w swoich rękach pełnię władzy, opierając
swoje rządy na starannie dobieranej administracji, do
brze wynagradzanej armii, bogatej burżuazji i ducho
wieństwie katolickim. Powoli Francja stawała się pań
stwem policyjnym, a jej rosnąca potęga budziła niepokój
w rządzonych przez Bismarcka Prusach, zwłaszcza że
Napoleon III sprzeciwiał się zjednoczeniu Niemiec.
Bismarck sprowokował więc wojnę francusko-pruską,
którą Francja przegrała i po abdykacji Napoleona III znów
przekształciła się w republikę (1871).
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Bohaterowie. Prostytutka Nana i jej klienci,
pochodzący z różnych sfer społecznych, to przy
kłady les bêtes humaines [le bet ümen] (ludz
kich zwierząt). Zola ukazuje człowieka zdeter
minowanego przez biologię, sferę instynktów
i pierwotnych popędów. Biologiczna strona
człowieka sygnalizowana jest w powieści przez
metafory, za pomocą których nazywane są
działania bohaterów. Nana „czyha”, „czai się”,
„poluje”, manifestuje swoje zwierzęce pra
gnienia. W różnych momentach akcji (również
na scenie) pojawia się całkowicie naga, pozba
wiona wstydu. To bezwstydowi i zepsuciu za
wdzięcza swoją wielką karierę – na początku

jest tanią prostytutką z plebejskiej dzielnicy Pa
ryża, potem staje się modną kurtyzaną i trafia na
salony. Kolejni mężczyźni tracą dla niej fortuny.
Wszyscy, nawet ci, którzy do tej pory uchodzili
za autorytety moralne, okazują się całkowicie
bezsilni wobec destrukcyjnej siły zwierzęcego
erotyzmu. Filip Hugon [ügą] trafia do więzienia
za kradzież, jakiej dopuścił się dla Nany, a jego
młodszy brat, odkrywszy podłość kobiety, któ
rą szczerze pokochał, popełnia samobójstwo.
Bankier Steiner [sztajner] bankrutuje z powodu
apetytów finansowych Nany. Powszechnie przed
tem szanowany hrabia Muffat [müfa] traci przez
nią rodzinę i reputację. Symboliczny wymiar ma
śmierć innego kochanka kurtyzany: Vandeuvres
[wãdewr] ginie w pożarze stajni razem ze swymi
końmi, jak gdyby dopiero wtedy pokonuje w so
bie zwierzęce instynkty.
Zgodnie z naukowymi podstawami determi
nizmu Zolę interesuje człowiek zależny od swo
jego miejsca w społeczeństwie, od rodziny i od
sfery, z której pochodzi. Środowisko, w którym
urodziła się i wychowała Nana naznaczyło ją nie
zatartym piętnem. Jeden z bohaterów powieści,
dziennikarz Fauchery [foszeri], porównuje piękną
prostytutkę do złotej muchy, która wylęgła się
na paryskim śmietnisku i teraz roznosi zarazę
po całym mieście. Kolejni klienci, reprezentujący
bogate mieszczaństwo i arystokrację, zarażają
się roznoszonymi przez nią toksynami zła. W tym
sensie Nana symbolizuje niższe klasy społeczne,
chcące zemścić się na świecie wyższym, przez
który są marginalizowane, skazywane na nędzę
i upokorzenie.
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Problematyka. Zola sam określał swoją powieść

jako „poemat samczych pożądań”. Nana uruchamia
w mężczyznach mroczną sferę popędów i niszczą
cych instynktów. Wszyscy bohaterowie okazują się
niewolnikami biologii, bo współczesność nie do
starcza im innych wzorców życia poza używaniem.
We Francji czasów Drugiego Cesarstwa, takiej, jaką
pokazuje Zola, rządzi tylko pieniądz – nie ma już
żadnych ideałów, autorytetów czy wartości wyż
szych. Opisywany w powieści świat zmierza zatem
ku nieuniknionej katastrofie, ku ostatecznej klęsce.
Zapowiada ją finał utworu – Nana, oszpecona ospą,
opuszczona przez kochanków i klientów, umiera
w nędznym hoteliku, a tymczasem Paryż żyje nad
chodzącą wojną z Prusami, która zakończy epokę
Drugiego Cesarstwa i rozpocznie, jak wierzył Zola
(zwolennik republiki, pisarz o sympatiach socjali
stycznych), nowy układ, oparty na sprawiedliwości
społecznej.

Kompozycja. Nana realizowała założenia powieści eksperymentalnej (projektu stworzonego przez
Zolę w 1880 r.), która – zdaniem pisarza – dawała
największe szanse na przedstawienie całej prawdy
o rzeczywistości. Według niego powieść powinna
powstawać w formie następujących po sobie eta
pów. Najpierw autor musi dokonać skrupulatnej
obserwacji różnych zjawisk życia. Na tej podstawie,
wykorzystując swoje doświadczenia oraz naukową
wiedzę o naturze człowieka i życiu społecznym,
tworzy powieściowy świat. Następnie przygotowu
je „eksperyment” (który Zola nazywał „obserwacją
sprowokowaną”) – to znaczy tak organizuje życie
swoich bohaterów, by pokazać interesujący go me
chanizm biologiczny i społeczny. Na koniec pisarz
winien w sposób jak najbardziej obiektywny opi
sać efekty tego doświadczenia. W Nanie głównym
ośrodkiem eksperymentu jest postać prostytutki. To
ona jest jakby papierkiem lakmusowym, za pomocą
którego sprawdzony zostaje stan moralności społe
czeństwa.
Zola wymagał od pisarza poddania się rygorom
nauki, podkreślał zwłaszcza wagę obiektywizmu au
tora w opisie społeczeństwa. Obiektywizmowi miała
służyć m.in. technika opisu danej sytuacji czy boha
tera z kilku punktów widzenia. Odbiorca sam ma
wybrać te z nich, które go przekonują, i sam doko
nać oceny bohaterki. Technikę tę pisarz zastosował
w początkowych partiach Nany.
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Nana (fragmenty)
O godzinie dziewiątej sala teatru „Variétés” była jeszcze pusta.
Na balkonie i w rzędach parterowych czekało kilka osób zagubionych wśród ciemnoczerwonych pluszowych foteli, w słabym
blasku na pół przyćmionego świecznika. Cień otulał wielką czerwoną plamę kurtyny. Ze sceny nie dochodził żaden odgłos, rampa1 była wygaszona, pulpity orkiestry poskładane. Tylko w górze,
na trzeciej galerii, dokoła rotundy plafonu2, gdzie na płaskorzeźbach nagie kobiety i dzieci wzbijały się w niebo zazielenione
od gazowego światła, wśród wrzawy słychać było nawoływania
i śmiechy. Na tle szerokich zaokrąglonych wnęk, obramowanych
złotem, piętrzyły się głowy w kapturkach i czapkach. […]
Dwóch młodych ludzi zjawiło się na parterze. Stali, rozglądając się.
– A nie mówiłem, Hektorze – zawołał starszy, wysoki, z czarnymi wąsikami – przyszliśmy za wcześnie. Mogłeś spokojnie pozwolić mi dokończyć cygara.
[…]
– A znasz Nanę, nową gwiazdę, która ma grać Wenus? – zapytał.
– Masz ci los! Znów się zaczyna! – wybuchnął Fauchery, gestykulując. – Od
rana zanudzają mnie Naną. A czy Nana to, a czy Nana owo, i tak ze dwadzieścia
razy! Cóż ja o niej wiem? Czyż znam wszystkie dziewki paryskie?… Nana to wynalazek Bordenave’a3. To już musi być coś odpowiedniego! […]
Przed nimi, przy kontroli, tłoczyła się kolejka, rosła wrzawa, imię Nany dźwięczało w śpiewnym rytmie dwóch zgłosek. Mężczyźni sylabizowali je głośno, stając
przed afiszami lub rzucali je mimochodem w tonie pytania. A kobiety, zaniepokojone i uśmiechnięte, powtarzały je po cichu z wyrazem zaskoczenia. Nikt nie znał
Nany. Skąd się wzięła? Krążyły historyjki i żarty szeptane od ucha do ucha. Pieszczotliwie brzmiało to imię, imionko, którego poufały ton pasował do wszystkich
ust. Wystarczyło je tak wymówić, a tłum rozweselał się i swawolił. Gorączkowa
ciekawość podniecała ludzi, ciekawość typowo paryska, gwałtowna jak atak nagłego szału. Chciano zobaczyć Nanę. Jakiejś damie oderwano falbanę od sukni, jakiś pan zgubił kapelusz. […] Popychano się, wybuchła sprzeczka przy kontroli biletów, wzmagał się zgiełk, różne głosy wzywały Nanę, żądały Nany. Był to typowy
dla tłumów wybuch głupoty i brutalnej zmysłowości. Wśród tej wrzawy odezwał
się dzwonek. […] Raptowny przypływ światła rampy ogarnął kurtynę ognistą falą.
Ciężka, purpurowa draperia, bogata jak w baśniowym pałacu, kontrastowała ze
zniszczoną ramą, na której spod złoceń wyzierał gips. Było już gorąco. Przy pulpitach orkiestra stroiła instrumenty. Wśród rosnącego gwaru rozlegały się delikatne trele fletu, stłumione westchnienia rogu, śpiewne głosy skrzypiec. Widzowie,
rozmawiając, popychali się i spieszyli do swych miejsc. W kuluarach tłok był tak
wielki, że nieprzerwana fala ludzi z trudem mieściła się w drzwiach. Suknie i fryzury, przeplatane czernią fraków i surdutów, defilowały wśród nawoływań i szelestu tkanin. Stopniowo jednak zapełniały się rzędy foteli. Raz po raz błysnęła
jakaś jasna toaleta, to znów klejnot wpięty w kok pochylonej głowy o subtelnym
3. P o s z u k i w a n i e p r a w d y o r z e c z y w i s t o ś c i

Édouard Manet, Nana, Kunsthalle,
Hamburg. Do portretu tytułowej bohaterki powieści Zoli pozowała Henrietta
Hauser, piękna gwiazdka paryskich
scen, która romansowała z synem
króla Holandii. Niezwykle nowatorska
jest kompozycja obrazu. Uwaga widza
skupia się bowiem na kobiecie (Nana
pudrowała twarz jeszcze zanim się
ubrała). Natomiast łatwo pominąć
postać mężczyzny, uciętą kadrem
obrazu. Właśnie obecność mężczyzny
przy kobiecie w dezabilu wywołała
największy skandal.

1
rampa – tu: rząd lamp umiesz
czonych z przodu sceny, oświetla
jących ją od dołu
2
plafon – duże pole dekoracyjne
na środku sufitu, ozdobione
malowidłem lub rzeźbieniami
3
Bordenave [bordnaw] – nazwi
sko dyrektora teatrzyku, w któ
rym występuje Nana
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Édouard Manet, Portret Émile’a Zoli (1867–1868),
Musée d’Orsay, Paryż. Émile Zola był miłośnikiem
malarstwa, szczególnie tego, które współcześnie
wzbudzało fale krytyki. Za wybitnego artystę
uważał Édouarda Maneta, kilkakrotnie brał go
w obronę w swoich artykułach. Malarz zrewanżował się pisarzowi portretem. Nie jest na nim
jednak najważniejsza sylwetka Zoli, stworzona
z jednolitych, płaskich plam kolorystycznych, ale
całe symboliczne otoczenie, określające profesję
i osobowość portretowanego. Kałamarz wskazuje na zawód, wystająca broszura w niebieskiej
okładce to publikacja, w której Zola wychwalał
Maneta (pisał w niej, że obrazy tego malarza
kiedyś zawisną w Luwrze). Z lewej strony widać
fragment jedwabnego parawanu z motywami
japońskimi. Nawiązaniem do sztuki japońskiej
jest także rycina Utamara Kitagawy. Obok niej
widoczna jest reprodukcja Olimpii Maneta,
obrazu uważanego przez Zolę za najwybitniejsze
dzieło artysty. Nad nim dostrzec można fragment
Rządów Bachusa Diega Velazqueza.

klaka – ludzie specjalnie wynajęci
do oklaskiwania spektaklu, sterują
cy aplauzem

4
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profilu, a w loży skrawek śnieżnobiałego ramienia. Kobiety wachlowały
się spokojnie, omdlewająco, śledząc wzrokiem napór tłumu. Na parterze
młodzi panowie w białych rękawiczkach i głęboko wyciętych kamizelkach, z kwiatami gardenii w butonierkach, nastawiali lornetki czubkami
palców. […]
Dyrygent podnosił już pałeczkę, orkiestra rozpoczynała uwerturę,
lecz ludzie ciągle jeszcze napływali, wrzawa rosła. Tę stałą publiczność
premierową łączyła zażyłość, witano się uśmiechami. Bywalcy premier
swobodnie i poufale wymieniali ukłony, nie zdejmując kapeluszy. Spotykał się tu cały Paryż: literatura, finansjera, artyści, wielu dziennikarzy,
kilku pisarzy, giełdziarze; dziewcząt lekkich obyczajów więcej niż kobiet
statecznych. Było to dziwnie mieszane towarzystwo, obfitujące we wszelkie talenty, ale i zarażone zepsuciem. […]
Z ciemnej głębi parteru ktoś zawołał: „Siadać, siadać!”. Przez salę
przebiegł dreszcz: nareszcie poznają tę słynną Nanę, o której Paryż mówi
od tygodnia.
Powoli rozmowy przycichały, choć jeszcze raz po raz ktoś podnosił głos.
W przytłumiony, zamierający szmer sali wpadły żwawe tony orkiestry. Grano walca. W jego szelmowskim rytmie było coś z łobuzerskiego śmiechu.
Publiczność, podniecona dźwiękami, już się uśmiechała, w pierwszych rzędach parteru klaka4 wściekle waliła w dłonie. Kurtyna szła w górę.
[…] Sala znieruchomiała. Od parteru po amfiteatr wznosiło się morze głów wyciągniętych w oczekiwaniu. […] Nagle pośród ogólnej nudy
klaka zatrzeszczała jak regularny ogień plutonu. Wszyscy zwrócili się ku
scenie. Czyżby nareszcie Nana? Jak długo kazała na siebie czekać! […]
W tej chwili rozstąpiły się chmury i ukazała się Wenus. Bardzo wysoka i jak na swoje osiemnaście lat bardzo tęga, w białej tunice bogini,
z długimi rudymi włosami rozpuszczonymi na ramiona. Nana, spokojna
i pewna siebie, zstąpiła ku rampie, śmiejąc się do publiczności. Zaczęła
śpiewać swoją popisową melodię:
– Gdy Wenus błąka się z wieczora…
Ale już od drugiego wiersza publiczność zamieniała z sobą spojrzenia.
Czyż to miał być żart, czy też jakiś zakład Bordenave’a? Nigdy nie słyszano równie prymitywnego i fałszywego głosu. Dyrektor trafnie ją określił; istotnie śpiewała jak wrona. Nie umiała nawet się ruszać na scenie,
wyrzucała ręce naprzód, kołysząc całym ciałem w sposób wulgarny i bez
wdzięku. Na parterze i na tańszych miejscach dały się słyszeć gwizdy oraz
różne „ochy” i „achy”, gdy raptem jakiś młodziutki, nieopierzony kogucik
odezwał się z foteli parterowych dobitnym głosem:
– Bajeczna!
Wszyscy spojrzeli na niego. Był to cherubinek, jasnowłosy gimnazjalista, który na widok Nany wytrzeszczał piękne oczy, a twarz mu płonęła. […] Młodzieńcy w białych rękawiczkach, także oczarowani sylwetką
Nany, rozpływali się w zachwytach i klaskali.
– Tak, tak! Świetnie! Brawo!
Nana zareagowała śmiechem na śmiech sali. Nastrój robił się coraz
weselszy. Ta piękna dziewczyna była jednak zabawna, śmiech drążył w jej

P o z y t y w i z m. R e a l i z m i n a t u r a l i z m

bródce rozkoszny dołeczek. Wcale nie zmieszana, swobodna,
nawiązująca bezpośredni kontakt z publicznością, mrugnięciem oka zdawała się mówić, że nie ma za grosz talentu, ale
cóż to szkodzi, skoro ma coś innego.
[…] Pod koniec kupletu5 zabrakło jej zupełnie głosu; skoro
zorientowała się, że dalej nie da rady, wygięła się w biodrach,
których krągłość zarysowała się pod cienką tuniką, i przechylona w tali, wypinając pierś, uniosła ramiona. Wybuchły
oklaski. Ona, bez namysłu, odwróciwszy się, schodziła ze sceny, a jej rozsypane rude włosy wyglądały jak złote runo. Sala
zatrzęsła się od oklasków.
[…] Zabrzmiał trzeci dzwonek, garderobiane miały urwanie głowy z odbieraniem pelis6 i palt od wracającej na salę
publiczności. Klaka już oklaskiwała dekoracje. […] Dreszcz
przebiegł przez salę. Nana była naga. Ukazywała swą nagość
spokojnie i zuchwale, pewna wszechmocy swego ciała. Otulała
ją tylko gaza. […] Nikt nie klaskał, nikt się nie śmiał. Poważni
mężczyźni patrzyli z napięciem, nosy mieli wyciągnięte, usta
roznamiętnione i wyschłe. Jakby wiatr lekki, brzemienny głuchą groźbą, powiał po sali. Nagle w tej swawolnej dziewczynie
obudziła się kobieta rozpalająca szał zmysłów i nieznanych
dotąd chuci. Nana ciągle się uśmiechała; był to wyzywający
uśmiech pożeraczki mężczyzn.
(Przełożyła Zofia Karczewska-Markiewicz)
kuplet – zwrotka lekkiej, dowcipnej piosenki, zakończona zwykle refrenem
6
pelisa – zimowy płaszcz podbity futrem

Gustave Caillebotte, Mężczyzna na balkonie, bulwar Haussmanna
(1880), kolekcja prywatna

Wskazówki do analizy i interpretacji
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Czytamy i interpretujemy
Pytania i polecenia do fragmentu
1 Zacytowany fragment pochodzi z początku powieści, gdy Nana
jest wprowadzana jednocześnie na scenę teatru i scenę powieściowych wydarzeń. Na jego podstawie omów zastosowaną przez Zolę
technikę punktów widzenia.
2 Wykaż, że narrator Zoli nie jest wszechwiedzący. Dlaczego
pisarz zrezygnował tu z tego typu narracji? Jaki ma to związek
z założeniami naturalizmu?
3 Jak zachowują się widzowie przybyli na premierę? Wynotuj
sformułowania opisujące ich reakcje.
4 Czy teatr, w którym występuje Nana, można by określić za
pomocą tradycyjnej metafory „świątynia sztuki”? Odpowiadając
na to pytanie, zwróć uwagę, w jakich miejscach pojawia się w tym
fragmencie rzeczownik „tłum”.
5 Jak zmienia się Nana? Co tę zmianę spowodowało?
6 W jaki sposób Zola prezentuje cechę dominującą społeczeństwa ukazanego w Nanie? Wykaż, że czyni to zgodnie z założeniami naturalizmu.

Początek eksperymentu. Fragment poka
zuje początek poczynionego przez Zolę eks
perymentu: pisarz przedstawia teatr jako
ważny wycinek życia społecznego. Pojawiają
się tu przedstawiciele różnych klas i profesji
– łączy ich zainteresowanie Naną. To zainte
resowanie jest dla autora ważną informacją
prowadzącą do odkrycia tego, co naturaliści
nazywali cechą dominującą. Zola za dominu
jącą cechę Francji Drugiego Cesarstwa uwa
żał pragnienie używania życia, upodobanie
do pospolitych rozrywek, podążanie za gu
stami i opiniami tłumu.
Technika punktów widzenia. We wstęp
nym fragmencie powieści Zola posłużył
się charakterystyczną dla siebie techniką
punktów widzenia – zanim czytelnik zoba
czy Nanę, dowiaduje się o niej z ust różnych
postaci, a nie od wszechwiedzącego narra
tora. Dzięki temu czytelnik poznaje rzeczy
wistość z różnych perspektyw (wygłaszane
opinie są często sprzeczne).
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Pytania i polecenia do całego utworu
1 Na czym polegała Zolowska idea „powieści
eksperymentalnej”? Zrekonstruuj kolejne fazy
tego eksperymentu w Nanie.
2 Pracując w grupach, przygotujcie prezentację
różnych środowisk opisanych w powieści. Co je
łączy, a co dzieli?
3 W początkowych partiach utworu poznajemy
Nanę występującą na scenie w roli Wenus. Jak
w tej roli wygląda? Jak postrzegają ją widzowie?
Jeśli przyjąć, że Nana jest dla swoich widzów
wyobrażeniem Wenus, to co to mówi o gustach
epoki?
4 Jak Zola opisuje teatr? Odpowiadając na to pytanie, zwróć uwagę przede wszystkim na stosunek
dyrektora teatru do aktorek i aktorów.
5 Przeczytaj uważnie zamieszczone w powieści
informacje o artykule Złota mucha. Jakie mechanizmy społeczne zostały w nim ukazane?
6 Wśród partnerów Nany są mężczyźni zarówno
tacy, których kurtyzana wykorzystuje, jak i ci,
którzy ją wykorzystują. Wskaż te postaci. Dlaczego Nana daje się wykorzystywać?

Życie Nany jest określone przez jej pochodzenie społeczne. Czy
bohaterka ma szanse na pokonanie barier i zasadniczą zmianę swojego życia? Odpowiedź uzasadnij, przywołując odpowiednie epizody
z powieści.
8 Przeczytaj uważnie opis Nany widzianej oczami hrabiego Muffata. Do jakiego biblijnego symbolu nawiązuje ten fragment? Jak
w tym świetle wyglądają przyczyny fascynacji Muffata Naną?
7

Nie mogąc odwrócić oczu, patrzał na Nanę osłupiały i usiłował nabrać
obrzydzenia do jej nagości. Nana stała teraz bez ruchu. Zarzuciwszy
jedno ramię na kark, oparła przechyloną głowę na splecionych rękach.
[…] A z tyłu jej rozluźniony, jasny kok opadał na plecy jak lwia grzywa. […] Muffat śledził wzrokiem subtelny profil, wklęsłości jasnego
ciała skąpanego w złotych blaskach, zaokrąglenia, na które płomienie
świec rzucały jedwabiste refleksy. Myślał o swym dawnym lęku przed
kobietą, o potworze z Pisma Świętego, lubieżnym jak bestia. […] ciągle
patrzał, opętany do tego stopnia, że gdy zamknął oczy, żeby już więcej
nie widzieć, zwierzę wynurzało się z ciemności powiększone, straszliwe,
wyolbrzymione.

(Przełożyła Zofia Karczewska-Markiewicz)

Jak Zola opisuje Paryż? Jakie pory dnia i jakie sytuacje wybiera
do prezentacji obrazu miasta? Odpowiedz na podstawie właściwych
fragmentów.
9

* Pani Bovary Gustave’a Flauberta
Przewodnik po lekturze

-----------------------------------------------------------------Autor. Gustave Flaubert [güstaw flober] (1821–1880),

francuski pisarz, autor powieści, nowel i dramatów,
uważany jest za mistrza realistów i naturalistów.
Pochodził z rodziny mieszczańskiej (ojciec był chi
rurgiem). Przez krótki czas studiował prawo w Pary
żu, potem mieszkał w swoich rodzinnych okolicach
w pobliżu Rouen [ruã] (tam właśnie toczy się akcja
Pani Bovary). Do najsłynniejszych jego dzieł należą
powieści współczesne: Pani Bovary, Szkoła uczuć
(1869), ukazująca anachronizm edukacji romantycz
nej, a także Bouvard i Pécuchet [buwar ~ peküsze]
(1881), przynosząca groteskowy obraz głupoty. Wiel
ką wartość ma również korespondencja Flauberta,
dzięki której możemy poznać m.in. jego refleksje na
temat powieści i życia literackiego. Pisarz jest także
autorem niezwykłego Słownika komunałów, zawie
rającego frazesy i stereotypy obecne we współczes
nym mu społeczeństwie mieszczańskim, którego był

62

ostrym i trafnym w swych diagnozach krytykiem.
Jako pisarz Flaubert był cyzelatorem słowa, nad swy
mi utworami pracował długo, dążąc do osiągnięcia
maksymalnej jasności i prostoty. Starał się opisywać
rzeczywistość w sposób jak najbardziej obiektywny,
nie ukrywając jej ciemnych stron. Pokazywał ludzi
zdeterminowanych przez biologię i warunki życia
społecznego. Najbardziej jednak interesowała go ich
psychika.
Data i okoliczności powstania utworu. Powieść
Pani Bovary powstawała przez pięć lat, wydana zosta
ła w 1857 r. Bezpośrednią inspiracją do jej napisania
stała się prawdopodobnie notatka prasowa o samo
bójstwie żony wiejskiego lekarza, która zdradzała
swego męża. Emma Bovary nosi też rysy młodzieńczej
miłości autora. Swoją żmudną pracę nad powieścią,
wiele razy od nowa przeredagowywaną i przepisywa
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ną, sam pisarz tak komentował w jednym z listów:
„Staram się być w niej tak uporządkowany, jak byłem
bałaganiarski wszędzie indziej, i podążać po geome
trycznie wytyczonej linii. Żadnego liryzmu, żadnych
refleksji, osobowość autora jest tu nieobecna. Czyta
nie tego nie będzie zabawą”. Powieść wywołała skan
dal obyczajowy. Bezpośrednio po wydaniu utworu
Flaubertowi wytoczono proces o obrazę moralności.
Prokurator utrzymywał, że „powieść jest apologią cu
dzołóstwa i może zdeprawować kobiety zamężne”.
Pisarza w końcu uniewinniono, a książka dzięki pro
cesowi sądowemu tylko zyskała na popularności.
Bohaterowie. Świat powieści zaludniony jest przez

wielu bohaterów, którzy reprezentują charaktery
styczny mikrokosmos francuskiej prowincji połowy
XIX w. Emma Bovary to zwykła kobieta, niewyróż
niająca się zdolnościami czy intelektem, w tym sen
sie można ją nazwać „antybohaterką”. Sama jednak
cały czas marzy o tym, by być romansową heroiną.
To marzenie ukształtowały w niej pensjonarskie
lektury z kręgu popularnych powieści sentymental
nych i romantycznych. Na jej wyobrażenia mają też
wpływ kompleksy prowincjuszki, śniącej o tym, by
żyć „jak w Paryżu”. Przegląda więc zachłannie żurna
le mód i marzy o posiadaniu różnych rzeczy (sukien,
kosmetyków, mebli), które – jak wierzy – mogą za
mienić życie w bajkę. Emma nie akceptuje swojego
skromnego życia (najpierw z ojcem rolnikiem, potem
u boku męża), czuje się przybyszem skądinąd i ciągle
planuje romansowe scenariusze. Lekceważy rzeczy
wistość, jest spragniona mocnych wrażeń, luksusu,
pieniędzy, piękna oraz wielkiej namiętności. Zakłó
ca to jej relacje rodzinne, prowadzi do ryzykownych
związków z mężczyznami, kupowania zbytecznych
przedmiotów, a w końcu – do kompletnego zagubie
nia, utraty kontaktu z rzeczywistością i samobójczej
śmierci. Karol Bovary – mąż Emmy – lekarz, człowiek
poczciwy, lecz bezrefleksyjny, pragnie tylko spokoju
i stabilizacji. Można powiedzieć, że jest uosobieniem
mieszczańskiego ograniczenia i prowincjonalnej nu
dy, nie potrafi zrozumieć aspiracji i niepokojów żony.
Kochankowie Emmy – Leon Dupuis [düpui] i Rudolf
Boulanger [bulãże] – to typy prowincjonalnych uwo
dzicieli, traktujących romans z bohaterką jak rozryw
kę i grę. Leczą także w ten sposób własne kompleksy
i zaspokajają próżność. Do grona mężczyzn wyko
rzystujących na różne sposoby Emmę zaliczyć też
można kupca i lichwiarza Lheureux [lere], który pod
syca w bohaterce głód przedmiotów, namawia do
zakupów i pożyczek, by potem bezwzględnie żądać
spłacenia należności. Ciekawym bohaterem jest ap

tekarz Homais [ome], postać na pozór drugorzędna.
Jak się okazuje jednak, to on pociąga za wszystkie
sznurki i buduje swoją karierę kosztem małżeństwa
Bovarych. Zamykająca powieść informacja o jego
sukcesie (jako wzorowy obywatel Homais otrzymuje
odznaczenie Legii Honorowej) kontrastuje z ponu
rym finałem losów Emmy i Karola.
Problematyka. W Pani Bovary Flaubert z bezlitos
nym obiektywizmem przedstawia na tle drobiazgowo
opisanego życia historię kobiety targanej pragnie
niem zmian, której wydaje się, że prawdziwe życie
jest gdzie indziej. Głównym przedmiotem zaintereso
wania jest psychika bohaterki. Jej dziecinne i niedoj
rzałe marzenia o miłości w bajkowych dekoracjach
wciąż zderzają się z rzeczywistością, która nie chce
im się podporządkować. Emma nie jest świadoma
siebie, daje się zwieść iluzjom – dlatego tak łatwo
przychodzi mężczyznom zawrócić jej w głowie i wy
korzystać do swoich celów. Symbolem marzeń stają
się przedmioty, jak na przykład papierośnica znale
ziona na balu u wicehrabiego, która uosabia piękno
i luksus niedostępnego świata arystokracji. Emma
potrzebuje kolejnych modnych strojów, by grać
nowe role w teatrze swojej wyobraźni. Prowadzi to
do uzależnienia się bohaterki od zakupów. Związki
z kochankami mają być przepustką do świata piękna
i wiecznej harmonii, obiecanego w czytanych przez
młodą Emmę romansach. Ale zarówno Leon, jak
i Rudolf zawodzą ją, bo nie są w stanie zrealizować
wymarzonych scenariuszy. Nie chodzi im o miłość,
tylko o przelotny seks. Również Emma, przeżywszy
rozczarowanie, każdego z kochanków zaczyna trak
tować przedmiotowo – podobnie jak oni ją. W tym
sensie utwór może być odczytany jako opowieść
o miłości w epoce konsumpcji.
W Pani Bovary Flaubert przedstawił współczesne
sobie mieszczaństwo i jego wzorce kulturowe, któ
rych nienawidził. Jest to społeczeństwo opanowane
żądzą posiadania i użycia, ślepe na wartości wyższe.
Nikt w świecie tej powieści nie ma żadnych potrzeb
duchowych, aspiracje bohaterów dotyczą jedynie spo
łecznego prestiżu i wygody. Związki między ludźmi są
powierzchowne, naskórkowe, nie ma tu mowy o głę
bokim kontakcie. Emma nie akceptuje tej miałkiej
egzystencji, ale jednocześnie nie potrafi być świado
mą twórczynią własnego życia. Współczesna kultura
oferuje jej tylko wzorce konsumpcji, których boha
terka staje się ofiarą.
Pod piórem Flauberta powieść psychologiczna
staje się analizą mechanizmów, które rządzą życiem
i apetytami współczesnego społeczeństwa.
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„Pani Bovary to ja” – tak miał powiedzieć Flau
bert, broniąc dzieło przed zarzutami krytyków oskar
żających jego powieść o niemoralność. Formuła ta
podkreśla z jednej strony odpowiedzialność pisarza
za stworzoną przezeń postać. Z drugiej – jest wyra
zem solidarności z Emmą. Flaubert, jak jego bohater
ka, nie akceptował rzeczywistości, w której przyszło
mu żyć. Solidaryzując się z przeciętną, powierzchow
nie wykształconą żoną prowincjonalnego lekarza
z powieściowego Rouen, pisarz podkreślał też, że
każdy człowiek nosi w sobie jakąś tajemnicę, która
jest godna zainteresowania realisty pragnącego opi
sać swoją epokę.
Kompozycja. Akcja powieści toczy się, jak zauwa
żali już dziewiętnastowieczni krytycy, „naturalną
rzeczy koleją”. Utwór rozpoczyna się od migawek
z życia Karola Bovary – choć to nie on jest tytułowym
bohaterem. Postać Emmy czytelnik poznaje wraz
z Karolem. W następnych partiach powieści życie tej
pary zostaje ukazane w dwóch odsłonach: najpierw
w Tostes [tost], potem w Yonville [jąwil]. Widzimy

Emmę jako młodą mężatkę, która przeżywa rozcza
rowanie zarówno partnerem, jak i jałowym życiem
na prowincji. Z tej frustracji nie wytrącają jej nawet
narodziny córki – tym doświadczeniem czuje się
także rozczarowana. Z nudów i poczucia bezsensu
własnego życia rozpoczyna flirt z Leonem, a potem
romans z Rudolfem (zakończony przez znudzonego
kochanka). Bohaterka zerwanie to przypłaca choro
bą, by następnie rzucić się w romans z przypadkiem
znów napotkanym Leonem. Kompozycję powieści
wyznaczają więc z jednej strony rytm iluzji i deziluzji
Emmy, z drugiej – ciąg zwyczajnych wydarzeń dzieją
cych się po stronie powszedniości. Powieść nie koń
czy się wraz ze śmiercią tytułowej bohaterki, która
zresztą umiera bynajmniej nie jak heroina z roman
su, bo do targnięcia się na własne życie skłaniają
ją przede wszystkim kłopoty finansowe. Jej śmierć
w wyniku otrucia nie jest „poetyczna” – narrator po
daje szczegóły fizjologiczne, które nie przystają do
romansowego wyobrażenia „pięknej śmierci”. A ży
cie po śmierci Emmy Bovary toczy się dalej – zgodnie
z „naturalną rzeczy koleją”.

Pani Bovary (fragmenty)

Gustave Flaubert, fotografia

Często, gdy Karol wychodził, wyjmowała z szafy zieloną, jedwabną cygarnicę
schowaną między bielizną.
Patrzyła na nią, otwierała i nawet wdychała zapach podszewki nasiąkłej werbeną1 i tytoniem. Do kogo mogła należeć?… Do wicehrabiego. Może był to upominek od kochanki? Wyhaftowano tę cygarnicę na palisandrowych2 krosienkach,
malutkim sprzęcie, ukrywanym przed oczyma wszystkich. Przez długie godziny
pochylały się nad robotą miękkie pukle zamyślonej pracownicy. Tchnienie miłości przewiało przez oczka kanwy3. Każdy ścieg utrwalił tam jakąś nadzieję lub
jakieś wspomnienie i wszystkie te skrzyżowane nitki jedwabiu były jednym nieprzerwanym pasmem cichej namiętności. A potem któregoś ranka wicehrabia zabrał cygarnicę ze sobą. O czymże rozmawiano, gdy spoczywała na rozłożystych
kominkach, między wazami kwiatów i zegarami á la Pompadour4? Ona, Emma,
była w Tostes5, a on… on był teraz tam… w Paryżu! Jaki był ten Paryż? Cóż za
nazwa niezmierzona! Powtarzała ją półgłosem dla przyjemności. Dźwięczała jej
w uszach jak wielki dzwon katedry, jaśniała przed nią nawet na etykietach słoików
z kremami.
[…]
werbena – roślina wykorzystywana m.in. do wyrobu męskich perfum
palisander – gatunek drzewa tropikalnego
3
kanwa – rodzaj sztywnej tkaniny używanej jako podkład do wyszywania
4
à la Pompadour [pąpadur] – styl wykreowany przez markizę de Pompadour, faworytę Ludwika XV,
znaną organizatorkę życia towarzyskiego i kolekcjonerkę dzieł sztuki
5
Tostes [tost] – miejscowość w Górnej Normandii, niedaleko Rouen
1

2
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Kupiła sobie plan Paryża i wodząc końcem palca po mapie, wędrowała po stolicy. Spacerowała po
bulwarach, zatrzymując się na każdym rogu, pomiędzy kreskami ulic, przed białymi kwadracikami
znaczącymi domy. Wreszcie przymykała znużone
powieki i w mroku chwiały się przed jej oczyma targane wiatrem płomienie lamp gazowych i opadały
z łoskotem stopnie karet przed portykami teatrów.
Zaabonowała dwa pisma kobiece „Koszyczek”
i „Sylf Salonów” i pochłaniała, nie opuszczając ani
linijki, wszystkie sprawozdania z premier teatralnych, z wyścigów, z balów. Interesowała się debiutem
jakiejś śpiewaczki, otwarciem nowego magazynu.
Znała nowe mody, adresy dobrych krawców, dnie
spacerów w Lasku Bulońskim i przedstawień w operze. Studiowała w powieściach Eugeniusza Sue6 opiJean Béraud, Bulwar Kapucynów (data powstania nieznana), kolekcja prywatna
sy wnętrz. Czytała Balzaca i George Sand7, szukając
w nich złudnego zaspokojenia własnych pragnień.
Nawet przy stole nie rozstawała się z książką. Karol jadł, mówił coś do niej – ona
6
Eugeniusz Sue [sü] (1804–
przewracała stronice. A przy lekturze wracało wciąż wspomnienie wicehrabiego.
1857) – pisarz francuski,
Szukała podobieństwa między nim a urojonymi bohaterami romansów. Z czasem
twórca powieści w odcinkach
7
George Sand [żorż sã]
krąg, którego był ośrodkiem, zaczął się rozszerzać i promienna aureola, oddalając
(1804–1876)
– pseudonim
się od jego twarzy, oświetliła inne marzenia.
francuskiej pisarki epoki
Paryż, rozleglejszy od oceanu, lśnił przed jej oczyma skąpany w złocistym blaromantyzmu Amantine
sku. Życie, rojące się w tym mrowisku, dzieliło się jednak na odrębne części, zaAurore Lucile Dupin [amãtin
oror lüsil düpę], w Polsce
mykało w określonych obrazach. Emma dostrzegała jedynie dwa czy trzy, które
znanej przede wszystkim jako
przesłaniały jej pozostałe i które uważała za pełny wyraz całej ludzkości. Świat
kochanka Fryderyka Chopina
ambasadorów kroczył po lśniących posadzkach zwierciadlanych salonów, wokół
Jean Béraud,
Wieczór u rodziny
Caillebotte (1878),
kolekcja prywatna
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Wskazówki do analizy i interpretacji
Bowaryzm. Od nazwiska bohaterki Flauberta pocho
dzi termin bowaryzm, oznaczający marzycielstwo, stan
wiecznego niezaspokojenia, egzaltację, uleganie iluzjom,
a także rozczarowanie wynikające z boleśnie przeży
wanej rozbieżności między rzeczywistością a światem
marzeń. Bohater o cechach bowarystowskich postrzega
siebie jako kogoś innego, tworzy sobie alternatywną oso
bowość, marzy o ucieczce do innego świata, co może go
skłaniać do zachowań nierozsądnych i egzaltowanych.
Miłość bowarystowska to uczucie idealne, budowane
poza prawami rzeczywistości. Podobne cechy nosi dziw
na miłość głównego bohatera Lalki Prusa Stanisława Wo
kulskiego (zob. s. 81). Jemu również obiekt miłości służy
do tworzenia projekcji niemających wiele wspólnego
z rzeczywistą postacią Izabeli, a także z jej uczuciami czy
oczekiwaniami.
Narracja. Flaubert uważał, że autor powinien być w swo
im dziele niewidoczny. Temu założeniu służy narracja dą
żąca do maksymalnego obiektywizmu, charakterystyczna
dla literatury naturalistycznej. Opisy postaci i elementów
przestrzennych mają charakter fragmentaryczny – widzi
my tylko te cechy ludzi czy przedmiotów, które związane
są z określoną sytuacją obserwacji. Flaubert posługuje
się techniką „strumienia rzeczy” – przedstawia rzeczy
wistość przez opisy kolejnych przedmiotów pojawiają
cych się w życiu postaci. Dlatego tak ważnym elemen
tem narracji są szczegółowe przedstawienia znalezionej
przez bohaterkę papierośnicy wicehrabiego. Rzecz staje
się w ten sposób zapisem informacji o bohaterze, jego
uczuciach, stanie psychicznym, aspiracjach, tęsknotach.
W opisie cygarnicy uderza zmysłowy stosunek Emmy
do przedmiotu. Tak potraktowana rzecz zostaje wyposa
żona w możliwość uruchamiania mechanizmu kojarzenia.
Psychologia według Flauberta. Źródłem marzeń bo
haterki są, obok lektur, niezaspokojone potrzeby emo
cjonalne. Małżeństwo z Karolem rozbudziło w niej silny
instynkt erotyczny, którego mąż nie zaspokoił. Zmysło
wość Emmy odzwierciedla się w jej marzeniach, które
mają charakter sensualny – pojawiają się w nich dotyk,
zapach, smak.

zapoznany – niedoceniony
Baden (dziś Baden Baden) – uzdrowisko w południowych Niemczech
10
galon – taśma wykonana z metalizowanych nitek, służąca głównie do
obszywania mundurów czy liberii
11
liberia – rodzaj uniformu, strój służby królewskiej lub magnackiej
12
sabot – drewniany chodak
13
groom (ang.) [grum] – tu: chłopiec stajenny
14
kantar – rodzaj uzdy (bez wędzidła) z kółkiem u dołu do zakładania
łańcucha, służącej do przeprowadzania konia na pastwisko oraz uwią
zywania w stajni
8

9

owalnych stołów, przykrytych aksamitną serwetą ze
złotymi frędzlami. Były tam suknie z trenami, wielkie tajemnice i niepokoje ukryte pod maską uśmiechów. Potem przychodził świat bladych księżniczek:
wstawano tam o czwartej; kobiety, biedne anioły,
nosiły halki przybrane szwajcarskim haftem, a mężczyźni, zapoznani8 geniusze o pozorach lekkoduchów,
zajeżdżali konie dla rozrywki, spędzali sezon letni w Baden9, a wreszcie, po czterdziestce, żenili się
z posażnymi pannami. W gabinetach restauracyjnych, gdzie ucztuje się po północy, śmiał się w blasku świec różnobarwny tłum literatów i aktorek. Byli
oni rozrzutni jak królowie, pełni szlachetnych ambicji
i oszałamiających upojeń. Życie ich nie miało sobie
równego, zawieszone wśród burz, pomiędzy niebem
a ziemią, ach! jakże było wzniosłe! Reszta świata nie
miała określonego miejsca, była zagubiona, nie istniała. Zresztą im bliżej coś jej dotyczyło, tym bardziej
się od tego odsuwała. Zdawało jej się, że wszystko, co
ją otacza: nudna wieś, bezmyślni jej mieszkańcy, całe
to przeciętne życie, jest wyjątkiem, jakimś szczególnym przypadkiem, w który wplątała się nie wiedzieć
czemu, podczas gdy wokół niej, jak okiem sięgnąć,
rozciąga się kraina szałów i upojeń. W pragnieniach
swych nie odróżniała zmysłowego zadowolenia, które było wynikiem zbytku, od czystej radości serca ani
wytwornych obyczajów od delikatności uczuć. Bo czyż
miłość, jak egzotyczna roślina, nie wymaga właściwie
przygotowanego gruntu i odpowiedniej temperatury?
Westchnienia przy blasku księżyca, długie uściski, łzy,
które spływają na rozłączające się dłonie, gorączkowe życie zmysłów, czułe tęsknoty były nieodłączne
od balkonów wielkich zamków, gdzie wiedzie się życie beztroskie, od buduaru o jedwabnych zasłonach,
wysłanego puszystym kobiercem, z koszami pełnymi
kwiatów, z łóżkiem na wzniesieniu, nieodłączne od
połysku drogich kamieni i galonów10 liberii11.
Chłopak z poczty, który co rano oporządzał klacz,
przechodził przez korytarz, stukając grubymi sabotami12. Miał dziurawą bluzę i nie nosił skarpetek. To był
ten groom13 w krótkich spodniach, którym trzeba się
było zadowolić! Kiedy zrobił, co do niego należało, nie
przychodził już więcej w ciągu dnia. Karol, wróciwszy
do domu, sam wprowadzał konia do stajni, zdejmował siodło, zakładał kantar14, a służąca zarzucała niedbale wiązkę siana za drabinkę.
(Przełożyła Aniela Micińska)
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Czytamy i interpretujemy
Pytania i polecenia do fragmentu
1 Dotykając cygarnicy, Emma snuje opowieść
o niedostępnym dla niej świecie. Zrekonstruuj tę
historię. Dlaczego wydaje się ona bohaterce tak
atrakcyjna?
2 W analizowanym fragmencie czytelnik poznaje
świat marzeń Emmy. Czego pragnie ona najbardziej?
3 Jak wygląda codzienność Emmy w stosunku do
świata jej marzeń?
4 Jaką rolę w świecie bohaterki odgrywają czytane
przez nią książki? Co i dlaczego lubi czytać? Jakie
funkcje lektury są dla niej najważniejsze?
5 Jak na podstawie przeczytanego fragmentu
można określić stosunek narratora do Emmy:
prześmiewczy, ironiczny, współczujący? Uzasadnij
odpowiedź, podając odpowiednie cytaty.

France Lucas Belvaux jako Leon Dupuis i Isabelle Huppert jako Emma Bovary,
fotos z filmu Pani Bovary (1991), reż. Claude Chabrol

Pytania i polecenia do całego utworu
1 Jak wyglądała młodość Karola Bovary i lata jego edukacji? Jakich informacji o bohaterze dostarcza rozbudowana wstępna scena z czapką?
2 Co najbardziej pociągało Karola w Emmie (zwłaszcza gdy wspominał swoje pierwsze
małżeństwo)?
3 Jak wyglądała edukacja Emmy? Jaki jest jej stosunek do religii ukształtowany w czasie
pobytu na pensji?
4 Co skłoniło Emmę do przyjęcia oświadczyn Karola? Jakie były jej wyobrażenia dotyczące małżeństwa?
5 Jak oceniasz stosunek bohaterki do córki? Na początku ciąży Emma cieszy się z tego
dziecka, więc dlaczego potem obojętnieje?
6 Narrator powieści mówi o bohaterce: „Myślała, że szczęście jest owocem pewnych
krain i jak roślina w niewłaściwej glebie nie może rozkwitać gdzie indziej”. Jak wyglądają
te „krainy”?
7 W każdym ze swoich związków bohaterka realizuje określony wzorzec miłosnej relacji, przejęty z modnych romansów czy paryskich żurnali. Pracując w grupach, napiszcie
scenariusz romansów Emmy na podstawie jej zachowań i rozmów z kochankami. Od
czego zaczyna się fascynacja bohaterki Leonem i Rudolfem? Jakie rekwizyty i słowa
uznaje za niezbędne? Zwróćcie uwagę przede wszystkim na te momenty akcji, gdy
Emma wydaje się już znudzona czy zmęczona przebiegiem romansu, ale dalej go ciągnie,
bo przecież „tak się robi w Paryżu”.
8 Dlaczego Emmę tak przeraża postać trędowatego żebraka? Czy można potraktować
ostatnie spotkanie z nim jako główny motyw jej desperackiej decyzji o popełnieniu samobójstwa? Uzasadnij odpowiedź.
9 Jak wygląda obraz prowincji w powieści? Jakie cechy życia na prowincji szczególnie
Emmie dokuczają?
10 W jaki sposób handlarz namawia Emmę do nabywania kolejnych zbytkownych przedmiotów? Jakimi argumentami ją przekonuje?
11 Zrekonstruuj świat przedmiotów kupowanych przez Emmę u handlarza. Weź pod
uwagę przede wszystkim te, które są obiektami jej pragnień.
12 Przeczytaj uważnie scenę zjazdu rolniczego w Yonville. Jak została ona skonstruowana? Czemu służy charakterystyczne w tej scenie przeplatanie się głosów?
3. P o s z u k i w a n i e p r a w d y o r z e c z y w i s t o ś c i
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Komentarz
Janina Kulczycka-Saloni
(1912–1998) – historyczka
literatury epoki pozytywizmu,
autorka licznych studiów
poświęconych realistom i na
turalistom, a także książki
o recepcji twórczości Zoli
w Polsce.

Tekst Janiny Kulczyckiej-Saloni pomaga zrozumieć specyfikę naturalizmu:
co było głównym przedmiotem zainteresowania twórców, w jaki sposób
patrzyli na społeczeństwo i na pojedynczego człowieka, dlaczego tak zafascynowało ich miasto...

Janina Kulczycka-Saloni
[Naturalizm]

1
a priori (łac.) – z góry, bez dowo
dów

68

[1] O ile literatura przednaturalistyczna zajmowała się wyłącznie człowiekiem
i jego tylko uważała za godnego uwagi i zainteresowania artysty, o tyle Zola i inni
naturaliści włączyli gatunek ludzki w całokształt organizmów pozaludzkich, dzięki którym istnieje. Ukazali go na tle natury, traktując jako jej cząstkę podległą
tym samym prawom, które nią rządzą. Jako cząstka świata zwierzęcego człowiek
powiązany jest ze swoimi przodkami, którzy mu przekazali ciało wraz z jego obciążeniami, oraz ze swoimi potomkami, których los on z kolei determinuje. Rodziny ludzkie rozwijają się jak organizmy zwierzęce, albo pożerając inne, rosną
w siłę, albo dając się pożreć, giną. Ten ruch z dołu do góry i z góry na dół, z nizin
społecznych do politycznej elity, z grup elitarnych do proletariatu, kształtuje społeczeństwa, stanowi ich ewolucję. […] Taka koncepcja społeczeństwa prowadzi
do zaniku zainteresowania powieściopisarza charakterami, jednostkami ludzkimi
i zwrócenia uwagi na masy ludzkie, próby uchwycenia mechanizmów ich postępowania. Stąd też zainteresowanie naturalistów wielkimi tworami społecznymi,
instytucjami, organizacjami; a przede wszystkim zainteresowanie wielkim miastem, wielką metropolią przemysłową. Jakże wymowny jest fakt, że powieściowa
monografia wielkiego miasta jest ukochanym rodzajem naturalistów […].
[2] Człowiek więc jest wytworem środowiska biologicznego, a zatem pozbawiony jest wolnej woli, możliwości wyboru między rozmaitymi decyzjami, robi
nie to, co chce, lecz to, co musi. Pozbawiony jest także wrodzonego poczucia etycznego, wrażliwości moralnej, jeżeli pewnych czynów unika, a innymi się chlubi, to
dlatego, że społeczeństwo narzuciło mu pewne nakazy i pewne normy postępowania. A skoro tak, to nie może być nie tylko odpowiedzialny za swoje czyny, ale
nawet oceniany. Stąd rodzi się postulat tzw. obiektywizmu pisarza, uczuciowego
niezaangażowania w działania bohaterów jego powieści. […]
[3] Podobnie jak człowiek, społeczeństwo było dla naturalistów także zdeterminowane czynnikami geograficznymi, ekonomicznymi, pojmowano je jako teren
nieustannej, jak w przyrodzie, walki. Stosunki międzyludzkie kształtowane były
przez dwa zasadnicze instynkty – szeroko pojęty „głód”, ale nie tylko chleba, lecz
także bogactwa, władzy, potęgi, i przez miłość. W walce tej zwycięstwo przypadało zatem zawsze silniejszym, uznawanym przez naturalistów a priori1 za jednostki
doskonalsze w sensie biologicznym (kwestia waloru etycznego w ogóle nie była
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stawiana), zwycięstwo zaś jednostek biologicznie doskonalszych było gwarancją
doskonalenia się gatunku. Jak świat zwierzęcy doszedł do współczesnego swego
kształtu, doskonaląc się w nieustannych zabójstwach, tak społeczeństwo doskonali się z każdym upadkiem słabszego i każdym zwycięstwem silniejszego.
(Sprawa naturalizmu polskiego)
1 Określ, czym się różni obraz człowieka ukazany w utworach naturalistów od ukazywanego w literaturze przednaturalistycznej.
2 O jakich dwóch konsekwencjach doboru tematów literackich pisze autorka?
3 Dlaczego pisarz naturalista starał się nie oceniać postępowania swoich bohaterów?
4 Przedstaw w czterech punktach analogie między społeczeństwem i światem zwierzęcym, jakie dostrzegali naturaliści.

Współczesna pisarka zastanawia się nad
fenomenem popularności bohaterki Flauberta, przyrównując jej prob
lemy do… kłopotów współczes
nych konsumentek.

Agnieszka Drotkiewicz
(ur. 1981) – pisarka
i dziennikarka, autorka
m.in. książek Paris London
Dachau, Dla mnie to samo,
Teraz.

Agnieszka Drotkiewicz
* Emma Bovary tańczy na wielu parkietach
[1] Emma Bovary to bardzo ekspansywna postać literacka, jej popularność wykracza daleko poza karty jej własnej książki. […] Nie ma w tym nic dziwnego
– Pani Bovary to genialna powieść, napisana wspaniałym językiem. Wiemy o mękach twórczych, jakie przeżywał Gustave Flaubert, pracując nad tą książką. […]
Często wątpił i rozpaczał. Potrafię sobie wyobrazić tę mękę. Flaubert pracował
nad Panią Bovary pięć lat w swojej samotni – rodzinnej posiadłości Croisset1.
Podobno opuszczał pracownię tylko na samotne spacery i posiłki. Bardzo rzadko
odwiedzał w Paryżu swoją kochankę, Luizę Colet. Zerwał z nią zresztą, żeby nie
rozpraszała go przy pracy.
[2] Po drodze przez mękę przyszedł jednak sukces – powieść jest znakomita.
Historia egzaltowanej, wychowanej na lekturze romansów córki wieśniaka, która
poślubia zakochanego w niej do szaleństwa wiejskiego doktora („Emma chciała
wziąć ślub o północy, przy płonących pochodniach”) jest zarazem historią pogardy. Pogardy dla życia pozbawionego fajerwerków. Emma, zostawszy doktorową,
zaspokojone ma wszelkie podstawowe potrzeby, a nawet ma dostęp do odrobiny luksusu. Oraz męża u swoich stóp. Mimo to trawi ją głód blichtru, pieniędzy,
piękna i namiętności. To on popycha ją ku wyidealizowanej miłości do młodego Leona, której jednak się nie poddaje. Poddaje się za to innej, groźniejszej namiętności – namiętności do luksusu. Chce w ten sposób nagrodzić samą siebie
za wstrzemięźliwość erotyczną („Kobieta, która zdobyła się na takie poświęcenie,
mogła sobie teraz pozwolić na drobne zachcianki”). Kiedy na horyzoncie pojawia
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[cruase]

Okładka książki Posy Simonds
Gemma Bovery

product placement [prodakt
plejsment] (ang. ‘lokowanie pro
duktu’) – narzędzie marketingowe
służące do promowania produk
tów; polega ono na umieszczeniu
danego produktu w przekazie
medialnym (np. w filmie) w taki
sposób, by zachęcić odbiorcę do
kupienia i używania

2

się lokalny Don Juan – zdemoralizowany Rudolf, Emma wchodzi z nim w płomienny romans i pragnie uciec z kochankiem od dramatycznej prozy swojego życia (o mężu myśli z odrazą: „rozmowa z Karolem była płaska jak uliczny chodnik,
a jego myśli, które każdy mógłby wypowiedzieć, przesuwały się w codziennych
strojach, nie budząc ani wzruszeń, ani śmiechu, ani marzeń”). Don Juan, rzecz
jasna, zostawia Emmę samą sobie, co wpędza ją w ciężką chorobę, a w ramach
rekonwalescencji w kolejny romans. Cały czas zaciąga dług za długiem, a kupiec,
u którego się zadłuża, okazuje w końcu swoją przerażającą twarz. Konsekwencje
rozpaczliwej konsumpcji Emmy są straszne – prowadzą ją do niebieskiego flakonu z arszenikiem. I mimo że wiele wskazuje na to, iż nieszczęście uwiła sobie sama („Ale któż ją tak unieszczęśliwia? Jakiż to niezwykły kataklizm tak nią
wstrząsnął?”), jej samobójcza śmierć robi wielkie i ponure wrażenie. Więc to tu
prowadzą marzenia? Są aż tak bardzo niebezpieczne? Flaubert daleki jest od osądzania biednej Bovary. Słynne zdanie „Pani Bovary to ja” (najprawdopodobniej
autorstwa samego Flauberta) powtarzane było i jest na potęgę i świadczy o tym,
że wszyscy bywamy zawiedzeni życiem takim, jakie jest.
[3] Emma Bovary to postać czasu przemian – początków kapitalizmu, kiedy
to pieniądze zaczynały stanowić o tym, kim jest człowiek. Większość problemów
Emmy brała się właśnie z materialnych marzeń: „Serce jej, otarłszy się o bogactwo, powlekało się czymś, co nie miało się już nigdy zetrzeć”. Była ona idealną
adresatką strategii product placement2: „w pragnieniach swych nie odróżniała
zmysłowego zadowolenia, które było wynikiem zbytku, od czystej radości serca
ani wytwornych obyczajów od delikatności uczuć”. Jej marzenia były fantasmagoriami wziętymi z przestrzeni publicznej: „starała się dociec znaczenia słów:
szczęście, namiętność, upojenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach”.
Jej rozpacz i rozczarowanie życiem mogły być łatwo zażegnane piękną suknią czy
naszyjnikiem, i dopóki nie wpadła w labirynt weksli, tak sobie właśnie radziła.
Flaubert oddaje jej cierpienia przenikliwie, ale ze spektakularną ironią. Jednym
z moich ulubionych zdań z tej książki jest: „Chciała jednocześnie umrzeć i mieszkać w Paryżu”.
[4] Emma Bovary umarła, ale cały czas tańczy na wielu parkietach. […] Pod
koniec lat 90. Posy Simmonds, brytyjska pisarka i autorka komiksów, zaczęła publikować na łamach „The Guardian” Gemmę Bovery: historię zblazowanej Brytyjki, która przenosi się do Francji. Komiks został wydany w postaci książki w 1999 r.
W 2006 r., z okazji 60-lecia serii Penguin Classics, nową okładkę do Madame Bovary zaprojektował Manolo Blahnik, znany projektant luksusowych butów. Nic
dziwnego, że według jego opinii najbardziej fascynujące w tej książce jest: „Pożądanie głównej bohaterki, żeby mieć piękne stroje. Musiała się na nie zadłużać.
Współczesne kobiety to rozumieją”. Współczesne kobiety to rozumieją, ale tylko
Emma mogła umrzeć i jednocześnie mieszkać w Paryżu.
Zacytuj zdanie, które jest tezą tekstu Agnieszki Drotkiewicz. Wyjaśnij jego sens.
Co to znaczy, że historia o Emmie jest historią pogardy? Przywołaj z tekstu argumenty
uzasadniające to stwierdzenie.
3 W jaki sposób autorka streszcza dzieje romansów pani Bovary? Co mówi to o jej stosunku do bohaterki Flauberta?
1

2
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W jakim sensie Emma, bohaterka epoki przemiany, zapowiada dylematy kultury
współczesnej? Przywołaj konkretne przykłady z otaczającej cię rzeczywistości.
5 Autorka tłumaczy słynne zdanie „Pani Bovary to ja” następująco: „wszyscy bywamy
zawiedzeni życiem takim, jakie jest”. Uczyń te słowa mottem wypowiedzi ustnej, w której
przywołasz, oprócz Pani Bovary, inne dzieła literackie poznane w gimnazjum i liceum.
Możesz sięgnąć także do własnych lektur oraz filmów.
4

Rozważamy, podsumowujemy, piszemy
1 Scharakteryzuj ambicje poznawcze pisarzy realistów. Czego chcieli się dowiedzieć
o świecie?
2 Jakie były przyczyny wielkiej kariery powieści jako gatunku w drugiej połowie XIX w.?
3 Jak chcieli opisywać rzeczywistość realiści, a jak naturaliści?
4 Napisz charakterystykę Nany * lub Emmy Bovary.



Charakterystyka, s. 271

Skąd tyle słów w polszczyźnie?
Wyrazy obce
Na początek…
Przygotowując się do lekcji, wyszukajcie we fragmentach powieści Nana (s. 59–61) oraz Pani Bovary (s. 64–66)
kilka wyrazów pochodzących z języka francuskiego (w razie wątpliwości możecie posłużyć się słownikami etymologicznymi lub tymi słownikami języka polskiego, które podają pochodzenie wyrazów, na przykład Uniwersalnym
słownikiem języka polskiego). Na początku lekcji odczytajcie znalezione wyrazy. Ustalcie, jakich dziedzin życia one
dotyczą. Z czego to może wynikać? Spróbujcie sformułować wnioski.

Język odbiciem rzeczywistości. Język odzwier
ciedla kulturę posługującej nim się społeczności oraz
rzeczywistość, w której ta społeczność funkcjonuje.
Zmiany w świecie są przyczyną zmian językowych. Ludy
mówiące różnymi językami od dawna kontaktowały się
ze sobą: czasem przejmowały od siebie wzajemnie róż
norodne narzędzia, techniki uprawy roli, hodowli bydła,
a czasem także – określenia na pewne obiekty rzeczy
wistości, zachowania czy cechy. Naturalne było również
to, że jeśli jakaś kultura dominowała w określonym
czasie na pewnym obszarze, to język ludu (narodu)
tworzącego tę kulturę miał największy wpływ na języki
innych ludów (narodów) na tym terenie. Na przykład

w Europie w wiekach XVIII i XIX dominowała kultura
francuska, dlatego z tego okresu pochodzi najwięcej
wyrazów, które do języka polskiego przywędrowały
właśnie z francuszczyzny.
Co więcej, jeśli jakiś kraj przoduje w określonej
dziedzinie, to z języka, którym mówi się w tym kraju,
inne języki przejmują elementy opisujące jej realia.
Przykładowo – najwięcej badań związanych z nowy
mi technologiami prowadzi się w Stanach Zjednoczo
nych, w związku z czym słownictwo informatyczne
jest w wielu językach (także w polskim) zdominowane
przez wyrazy pochodzące z języka angielskiego (CD-ROM, procesor, interfejs).
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Zapożyczenia i ich losy w języku. Wyrazy (oraz
inne elementy: na przykład konstrukcje składniowe
czy związki frazeologiczne), które nie są utworzone
na gruncie danego języka, ale zostały przeniesione
z innego systemu językowego, nazywa się wyrazami
zapożyczonymi (zapożyczeniami, pożyczkami). Mogły
one nie zmieniać swojej oryginalnej formy lub przysto
sowywać się do języka polskiego. Francuskie określe
nie à propos ([apropo] ‘jeśli chodzi o…’) w polszczyźnie
pozostało bardzo bliskie oryginałowi (jest zapisywane
tak jak w języku francuskim i podobnie wymawiane).
Z kolei niedawno zapożyczony z angielskiego wyraz
tablet został całkiem dobrze przyswojony (przystoso
wany do języka polskiego) – jego pisownia i wymowa
nie są zaskakujące, a sam rzeczownik odmienia się
przez przypadki i może łatwo być podstawą wyrazów
pochodnych (jak choćby tablecik).

Historia kultury polskiej wpisana w zapożyczenia. W najdawniejszej fazie rozwoju polszczyzny
(w wiekach X i XI) wpływ na nią miały przede wszyst
kim łacina oraz język czeski. Wiązało się to z przy
jęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I – językiem
Kościoła katolickiego była wówczas właśnie łacina.
Polska przyjęła chrzest z rąk swojego południowego
sąsiada, dlatego zapożyczenia z tego czasu to głównie
wyrazy, które do polszczyzny trafiły z języka łacińskie
go za pośrednictwem czeszczyzny (np. kościół, ksiądz,
anioł, msza, religia, pacierz).
W XII i XIII w. na polską gospodarkę silnie wpływa
ło lokowanie miast i wsi na prawie niemieckim – dla
tego duża liczba zapożyczeń z tego okresu to wyrazy
wywodzące się z języka niemieckiego (np. burmistrz,
jarmark, kiermasz).
Wiek XVI był okresem wpływów dwóch języków:
włoskiego (co stanowiło rezultat pobytu Bony Sforzy
na dworze polskim) oraz czeskiego (który wówczas
cieszył się największym prestiżem spośród wszystkich
języków słowiańskich). To jednocześnie czas rozkwitu
kultury renesansowej, z czym wiązał się powrót do
tradycji antycznych. Dzieła pisarzy starożytnych za
częto czytać w językach oryginalnych. Między innymi
dlatego w polszczyźnie pojawiło się wiele zapożyczeń
pochodzących bezpośrednio z łaciny. W XVII w. proces
ten był wzmacniany modą na makaronizowanie.
Stulecia XVIII i XIX obfitowały w polszczyźnie w po
życzki bardzo różnorodne – z jednej strony z języka
francuskiego, który był wówczas głównym językiem
europejskim, a z drugiej – z języków zaborców (niemieckiego oraz rosyjskiego), mających przemożny
wpływ na polską rzeczywistość.

Po II wojnie światowej można zauważyć w polsz
czyźnie intensywne oddziaływanie języka rosyjskiego.
Stanowiło to skutek panującego wówczas komunizmu
i dominacji politycznej Związku Radzieckiego w Euro
pie Środkowo-Wschodniej.
Jednak już na początku XX w. na polszczyznę zaczął
wyraźniej wpływać język angielski. Początkowo dzia
łanie to dotyczyło wybranych sfer życia (słownictwa
technicznego, terminologii). Z czasem język angiel
ski – zwłaszcza w odmianie amerykańskiej – zyskiwał
pozycję dominującą, co znajdowało odzwierciedlenie
również w języku polskim. Opisywany proces osiągnął
apogeum w latach 90. XX w. i w wieku XXI. Dzisiaj an
gielski jest językiem najsilniej oddziałującym na polsz
czyznę spośród wszystkich języków obcych.

Jak rozpoznać zapożyczenia?
Kiedy widzimy wyraz obcy funkcjonujący dzisiaj
w języku polskim, czasem trudno nam ocenić,
z jakiego języka przedostał się on do polszczy
zny. Niejednokrotnie jest to zupełnie niemożli
we bez specjalistycznych badań. W ciągu całych
dziejów języka polskiego znalazło się w nim
bowiem bardzo dużo wyrazów obcych, a nie
sposób znać przecież historii każdego z nich. Co
więcej, wiele z tych wyrazów zakorzeniło się tak
głęboko, że dzisiaj w ogóle nie odczuwamy ich
jako obcych.
Możemy jednak próbować oceniać (oczywi
ście tylko z pewnym prawdopodobieństwem),
jakie jest pochodzenie określonego leksemu,
ponieważ często wyrazy zapożyczane z danego
języka były podobne pod względem znaczenio
wym i dziś tworzą w miarę zwarte grupy. Przy
kładowo: wyrazy obce związane z muzyką po
chodzą najczęściej z języka włoskiego, bo przez
wieki był to dominujący język w tej sferze życia
(por. fortepian, wiolonczela, uwertura), lub z an
gielskiego, który jest najważniejszy dla współ
czesnej muzyki rozrywkowej (por. hard rock,
house, jazz).

Anglicyzmy w języku polskim. Wyrazy zapoży
czone z języka angielskiego noszą nazwę anglicyzmów.
Na początku XX w. zapożyczenia angielskie pojawiały
się w językach specjalistycznych – dotyczyły psychologii (np. stres), pojęć związanych z kulturą (np. trend),
a najczęściej odnosiły się do techniki (radar, laser,
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kontener, flesz itp.). Dziedziną języka od dawna „za
gospodarowaną” przez anglicyzmy jest sport (trening,
doping, start, finisz, rekord, ranking, mecz). Z tego ję
zyka pochodzi na przykład wiele nazw dyscyplin (mo
tokros, badminton, rugby, futbol, hokej). Niektóre dzie
dziny sportu właśnie z angielskiego przejęły większość
charakterystycznych terminów – dotyczy to chociażby
słownictwa związanego z piłką nożną (aut, drybling,
korner, centra, gol, stoper, off-side), boksem (ring, no
kaut, sparing) lub tenisem (kort, rakieta, set, net, for
hend, bekhend).

Nowsze zapożyczenia angielskie. Wśród an
glicyzmów, które znalazły się w języku polskim pod
koniec XX w., wiele wyrazów wiąże się z informatyką (komputer, bit, bajt, CD-ROM, RAM, serwer, skaner,
Windows, Linux), muzyką nowszego typu (wideoklip,
discjockey, breakdance, reggae, funky) oraz ekonomią
(biznes, logo, leasing ‘forma wypożyczania klientom
określonych urządzeń’, boom [ekonomiczny], broker
‘pośrednik w transakcjach handlowych’).
Jednak najwięcej funkcjonujących obecnie pożyczek
angielskich dotyczy współczesnego życia codziennego.
Są wśród nich nazwy sklepów (family shop, supermar
ket, hipermarket, minimarket, fresh market), nazwy gier
(puzzle, scrabble), nazwy zawodów (np. baby-sitter,
tester), nazwy zabiegów kosmetycznych i estetycznych
(make-up, lifting, peeling, liposukcja), a także nazwy
gatunków, chociażby filmów czy programów telewizyj
nych (talk-show, horror, thriller, love-story itp.).
Dość dużo anglicyzmów to nazwy potraw, dań albo
określenia w inny sposób związane z kuchnią (jedze
niem). Do tych wyrazów należą na przykład: hambur
ger, cheeseburger, fast food, tost, sandwicz, dip, kok
tajl, krakersy czy drink-bar. Jeszcze więcej pożyczek
angielskich nazywa przedmioty codziennego użytku
(różnorodne narzędzia i przybory): notebook, laptop,
organizer, marker, a nawet… pampersy.
Galicyzmy w języku polskim. Zapożyczenia z ję
zyka francuskiego, czyli galicyzmy, również stanowią
liczną grupę, chociaż wiele z nich przez współczesnych
użytkowników języka nie jest odczuwanych jako wyra
zy obce, ponieważ funkcjonują w polszczyźnie od dość
dawna. Niektóre wiążą się z życiem dworskim i towarzyskim (np. dama, amant, rywal, etykieta, galanteria,
maniery), gdyż dwór francuski uchodził za najbardziej
wytworny pod tym względem. Francuzi byli również od
zawsze mistrzami mody i wykwintnej kuchni, dlatego
także te dwa obszary języka są zasobne w zapożycze
nia francuskie. Z modą wiążą się nazwy strojów oraz

ich elementów (beret, apaszka, szal, buty, bransolet
ka, woalka), nazwy tkanin (żakard, tiul, frotté, bouclé),
a nawet wyrazy związane z pielęgnacją włosów (fry
zjer, peruka, papiloty). Pożyczki dotyczące kuchni to
z kolei nazwy potraw – zarówno tych niecodziennych
(fondue [fondü] ‘potrawa z rozpuszczonego żółtego
sera’, suflet, szatobriand ‘krwisty befsztyk, określenie
pochodzi od nazwiska polityka, który lubił taką potra
wę’), jak i codziennych (omlet, krokiet, majonez, korni
szon), a także nazwy alkoholi (szampan, koniak, likier,
bordo, burgund).
Liczne galicyzmy wiążą się również z architekturą,
na przykład są nazwami pomieszczeń lub ich części
(atelier [atelie] ‘pracownia artysty, głównie malarza,
rzeźbiarza bądź fotografika’, foyer [fuaje] ‘kuluary, np.
w teatrze’, a także balkon, salon, loża, suterena czy na
wet… szalet). Inne wyrazy tego typu stanowią nazwy
elementów wystroju wnętrz albo mebli (fotel, wersal
ka, sofa, szezlong, lustro, kinkiet itp.).
Wśród najnowszych zapożyczeń galicyzmy stano
wią bardzo ograniczoną grupę – można wymienić wy
razy: butik, wizażysta czy apreski ‘buty narciarskie’.

Dyplomacja domeną języka francuskiego
Chociaż francuszczyzna już nie dominuje w ko
munikacji międzynarodowej, to nadal – tradycyj
nie – pozostaje głównym językiem dyplomacji.
Dlatego wiele funkcjonujących w języku polskim
wyrazów związanych z tą sferą życia (a czasem
również szerzej – z polityką) ma właśnie takie
pochodzenie:
n chargé d’affaires [szarże dafer] ‘przedstawiciel
dyplomatyczny określonego państwa, pracow
nik ambasady’
n attaché [atasze] ‘pracownik ambasady będący
specjalistą w określonej dziedzinie’
n exposé [ekspoze] ‘oficjalne wystąpienie na przy
kład premiera państwa, zawierające główne
założenia programowe’
n dementi ‘oficjalne sprostowanie jakiejś wypo
wiedzi lub informacji’
n demarche [dymarsz] ‘oficjalne wystąpienie jed
nego państwa wobec drugiego’.

Germanizmy w języku polskim. Wiele zapoży
czeń z języka niemieckiego, czyli germanizmów, jest
dzisiaj całkowicie przyswojonych (Polacy odczuwają je
jako wyrazy rodzime). Dzieje się tak dlatego, że weszły
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one do języka polskiego ponad 700 lat temu. Wiążą się
głównie z rolnictwem (grunt, pług, fura, folwark, sołtys,
morga [ziemi], a nawet chleb), a także z budownictwem
i topografią miasta (dach, belka, rynna, ganek oraz ry
nek, ratusz, rynsztok), z rzemiosłem (hebel, klajster, kit,
rura, sznur, śruba, pompa, rygiel) i z górnictwem (szyb,
hałda, kilof, sztolnia ‘korytarz powstający po wydobyciu
węgla lub umożliwiający dotarcie do złoża’, kierat ‘ma
szyna służąca do kruszenia pokładów węgla’). Niektóre
z najstarszych germanizmów dotyczą również prawa
i handlu (pieniądz, cło, weksel, czynsz, koszt, lichwa).
Znacznie wyraźniej odczuwamy obcość germani
zmów pochodzących z czasów zaborów (bumelant, bru
derszaft, kindersztuba, knajpa, szmelc, majstersztyk; zob.
też s. 115). Obecnie język niemiecki nie ma zasadniczego
wpływu na polszczyznę, ale jest kilka wywodzących się
z niego zapożyczeń dwudziestowiecznych (gastarbeiter
[gastarbajter] ‘pochodzący z biedniejszego kraju robot
nik wykonujący prace zarobkowe w krajach zasobniej
szych’, muesli, kiper ‘znawca win’, kocher ‘kuchenka tu
rystyczna’, kombi, makler).

Rusycyzmy w języku polskim. Zapożyczenia z języ
ka rosyjskiego zaczęły się licznie pojawiać w polszczyźnie
w XIX w. (zob. też s. 115). Początkowo dotyczyły realiów
związanych z zaborami (np. branka, zsyłka, kibitka, turma
‘więzienie carskie’, samodzierżca ‘car’). Wiele z nich było
związanych z życiem codziennym (np. czajnik, samowar,
kufajka ‘rodzaj waciaka, ciepłej drelichowej kurtki’),
zwłaszcza w carskiej Rosji (np. mużyk ‘zacofany rosyj
ski chłop’, czynownik ‘niższy urzędnik carskiego aparatu
państwowego’).
Rusycyzmy późniejsze opisywały gospodarkę komunistyczną i realia życia bądź pracy na wsi (np. snopo
wiązałka, kombajn, rozwarstwienie, kułak ‘bogaty chłop’,
obszarnik ‘posiadacz dużego majątku ziemskiego’).
Niejednokrotnie dotyczyły także ucisku politycznego
i związanych z nim represji (czerezwyczajka, czyli Cze
ka ‘tajna bolszewicka policja polityczna’, samizdat ‘nie
legalny druk ulotny’, łagier, gułag). W drugiej połowie
XX w. Związek Radziecki brał udział w podboju kosmosu
– zaowocowało to w polszczyźnie pożyczkami związany
mi z tym procesem, głównie nazwami różnego typu pojazdów kosmicznych (kosmodrom, sputnik, łunnik itp.).
Wiele rusycyzmów zadomowiło się w polskim języku urzędowym i stało się kancelaryzmami (np. naliczać,
wybyć ‘wyjechać, wyjść, wynieść się’, odstawać [od nor
my], rozpracować).
Dzisiaj liczne zapożyczenia rosyjskie funkcjonujące
w języku polskim mają charakter potoczny, żartobliwy
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(np. gieroj ‘bohater’, żulik, ciut-ciut, toczka w toczkę,
w trymiga), a nawet negatywnie oceniający (nieudacz
nik, nachalny, barachło, chałtura ‘mało atrakcyjna praca
podejmowana w celach zarobkowych’, naczalstwo ‘wła
dze określonej instytucji, organizacji, oceniane zwykle
negatywnie’).

Latynizmy w języku polskim. Język łaciński miał
dość duży wpływ na polszczyznę już od X w. Najstarsze
zapożyczenia przechodziły przez język czeski i dotyczyły
– jak to zostało zaznaczone wcześniej – głównie religii lub rzadziej realiów związanych z ówczesną nauką
(atrament, bakałarz). W wiekach XVI i XVII pojawiło się
znacznie więcej latynizmów – były to wyrazy abstrakcyjne (kwestia, racja, koncept, fatyga, sukces, traktat
itp.), a wiele z nich należało do nomenklatury prawniczej (sekretarz, adwersarz, akt [prawny], artykuł, apela
cja, dokument). Niektóre zapożyczenia z łaciny wiązały
się z wojskowością (ekspedycja, impet, impreza ‘wów
czas: bitwa’, inwazja) bądź dotyczyły sztuki (kolumna,
tron, gust) czy cech i określeń człowieka (subtelny, wa
riat, furiat).
Wiele wyrazów łacińskich występujących dzisiaj
w polszczyźnie należy do słownictwa naukowego (są
to niejednokrotnie terminy). Mają one podobną postać
w wielu językach, co ułatwia wymianę myśli naukow
com pochodzącym z różnych krajów (np. ekonomia, in
formatyka, geometria, ale również konurbacja ‘obszar,
na którym występuje bardzo wiele miast, ale żadne nie
pełni funkcji centrum’, idiosynkrazja ‘wstręt, niechęć do
czegoś, nadwrażliwość organizmu na jakiś składnik’).
Zapożyczenia z innych języków. W polszczyźnie
występują także zapożyczenia z innych języków ob
cych:
n italianizmy – zapożyczenia z języka włoskiego (np.
pizza, lasagne [lazanie], pomidor, seler, klawiatura,
opera, partytura, maestro)
n bohemizmy – zapożyczenia z języka czeskiego (np.
obywatel, władca, więzień, wesele, małżonka, Wielka
noc, robot)
n hungaryzmy – zapożyczenia z języka węgierskiego
(np. giermek, baca, juhas, gazda, rokosz)
n ukrainizmy – zapożyczenia z języka ukraińskiego (np.
bohater, hultaj, krynica, wiedźma, kniaź, manowce)
n białorutenizmy – zapożyczenia z języka białoruskie
go (np. posag, czerep, morda)
n turcyzmy – zapożyczenia z języka białoruskiego (np.
kawa, jogurt).

S k ą d t y l e s ł ó w w p o l s z c z y ź n i e?

Sprawdź się
1

Wypełnij poniższą tabelę związaną z zapożyczeniami.
Język

1.

Nazwa zapożyczenia

niemiecki

2.

walkman

3.

hungaryzm

4.
5.
6.

Dwa przykłady

suflet
rosyjski
ukrainizm

7.

rumor

8.

loggia, impresario

2

Wykorzystując swoją wiedzę o nazwach zapożyczeń, wyjaśnij znaczenie wyróżnionych wyrazów.

Kunegunda (to rzadko spotykane dziś imię o korzeniach germańskich) od dawna jest wielbicielką języków
obcych. Nic w tym zresztą dziwnego, skoro jej mama to
anglistka, a ojciec – od ponad dwudziestu lat dyrektor
szkoły – rusycysta. Dlatego waśnie Kunegunda także
zamierzała iść na studia językowe. Chciała jednak wy-

brać coś bardziej nietypowego – może hungarystykę czy
białorutenistykę, a w ostateczności nawet italianistykę,
która wydawała jej się wówczas najmniej oryginalna.
W końcu zaczęła uczyć się kolejnego języka, a rodzice
zastanawiali się, czy ich córka nie będzie chciała zostać
ukrainistką.

Z jakich języków pochodzą wyrazy tworzące poniższe grupy znaczeniowe? Nazwij te grupy własnymi słowami. Jeżeli nie znasz znaczeń niektórych słów, zajrzyj do odpowiednich słowników wyrazów obcych.
3

a) krawat, frak, falbanka, bluza, garsonka
b) mur, rynna, szyba, tynk, klamka, blacha
c) apelacja, egzekucja (wyroku), sekretarz, komisarz
d) know-how, diler, lobby, dumping, businesswoman
e) skolko ugodno, wsjo riba, na abarot, w drebiezgi, bumaga
f) bagietka, konfitura, deser, gofr, szarlotka, beza
g) normatyw, zaniżyć, zawyżyć, rozpracować, wyszkolić
h) kalarepa, cytryna, pomarańcza, sałata, kalafior
i) boks, ring, skuter, bobslej, set, serw
j) gust, respekt, honor, rygor, defekt
k) metresa, kokietka, awantura, wojaż, mariaż
l) grill, drink, dressing, hot-dog, popcorn

Słowniki wyrazów obcych (wybór)
n W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1967.
n A. Markowski, Leksykon najnowszych wyrazów obcych, Warszawa 1996.
n R. Pawelec, Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalisty, Warszawa 1999.
n A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2002.
n M. Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2003.
n A. Latusek (red.), Wielki słownik wyrazów obcych, Kraków 2008.

Wyrazy obce
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W poniższych zdaniach wyróżniono wyrazy pochodzące z różnych języków. Przyjrzyj się tym wyrazom i określ, które z nich są odczuwane przez współczesnych użytkowników polszczyzny jako obce,
a które nie. Jakie mogą być przyczyny tego zjawiska? Zastanów się nad znaczeniem tych wyrazów
i spróbuj stwierdzić, z jakich języków się one wywodzą. Swoje przypuszczenia skonfrontuj z informacjami zawartymi w dowolnym słowniku wyrazów obcych.
4

a) Dziennikarze zastanawiali się nad tym, kto będzie
liderem nowo powstałej partii.
b) Uwagę wszystkich w teatrze przyciągał piękny,
kryształowy żyrandol.
c) Czy w naszym kraju kiedyś panowało samodzierżawie?
d) Na spotkanie przybył także chargé d’affaires z ambasady niemieckiej.
e) Nie wziąłem z sobą materiałów, ale za chwilę
wydrukuję je z pendrive’a.
f) Swoje osobiste plany poświęcił dla racji stanu.

g) Prokurator zażądał czterech lat więzienia dla
oskarżonej.
h) Wszystkie te dokumenty trzeba zanosić do sekretariatu, żeby przystawili pieczątkę – to rzeczywiście trochę bez sensu, ale nic nie poradzę. Taki
jest prikaz.
i) W sklepie z antykami moją uwagę zwróciła etażerka z XVII w. – była zachwycająca.
j) Mój tata od wielu lat jest fanem zespołu Led Zeppelin.

5 W języku polskim – podczas jego rozwoju – cały czas pojawiały się nowe zapożyczenia. Proces ten
trwa także dzisiaj. Czy jest to zjawisko pozytywne czy negatywne, a może nie da się go jednoznacznie
ocenić? Sformułuj swoją opinię i zgromadź argumenty na jej poparcie. Przygotuj na ten temat wypowiedź ustną.
6 W dostępnych źródłach (prasa, internet, programy telewizyjne, audycje radiowe itp.) wyszukaj kilka
zapożyczeń, które pojawiły się w języku polskim w ciągu ostatnich kilku – kilkunastu lat. Z jakich języków (z jakiego języka) pochodzą te wyrazy?
7 Przeczytaj uważnie zamieszczone w podręczniku fragmenty powieści: Nana Émile’a Zoli i Pani Bovary Gustave’a Flauberta. Po czym możemy poznać, że nie są to teksty napisane w języku polskim, ale
tłumaczone? Czy w tekście tłumaczenia powinny być widoczne cechy gramatyczne i leksykalne (na
przykład konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne) charakterystyczne dla języka oryginału? Odpowiedź uzasadnij.
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