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PROBLEMATYKA  PRZEMYS£OWA  W  EUROPEJSKICH  POWIE�CIACH  LAT 1855�1898 *

XIX-wieczna rewolucja przemys³owa, dziêki której dokona³ siê przewrót w roz-
woju technologicznym i ekonomicznym w pewnych krajach europejskich i w Sta-
nach Zjednoczonych, wp³ynê³a tak¿e w sposób zasadniczy na przeobra¿enia
mentalno�ci spo³ecznej. Pocz¹tkiem tej rewolucji sta³y siê rozwój przemys³u
wêglowego i tekstylnego, zw³aszcza w³ókienniczego, oraz odkrycie �róde³ ener-
gii. Jako pierwsza, od r. 1780, rewolucji do�wiadcza³a Anglia, Francja wkroczy³a
w ni¹ w r. 1830, Stany Zjednoczone w r. 1850, natomiast Królestwo Polskie �
a zw³aszcza £ód� i Warszawa � zaczê³o odczuwaæ jej skutki od 1870 roku. Do
momentu gdy w³adze carskie wprowadzi³y ograniczenia celne, by chroniæ przed
konkurencj¹ przemys³ tekstylny w Moskwie, po³o¿enie Królestwa by³o dosyæ oso-
bliwe, co niezwykle trafnie podsumowa³ jeden z jego obywateli: �P r z e m y s ³
K r ó l e s t w a  P o l s k i e g o  k a p i t a ³ a m i  z a c h o d n i o - e u r o p e j s k i m i,
r ê k a m i  k r a j o w y m i  p r a c u j e  d l a  r y n k ó w  w s c h o d n i c h� 1.

Rewolucja przemys³owa spowodowa³a prze³omowy zwrot w domenie techni-
ki, poniewa¿ wraz z omawianym procesem pojawi³y siê, w nieznanej dotychczas
skali, maszyny i do�wiadczenie szybko�ci. Sz³a z t¹ rewolucj¹ w parze rewolucja
w sferze ekonomicznej: mechanizacja pracy, produkcja masowa oraz ciêcie kosz-
tów produkcji. Rewolucja przemys³owa wywo³a³a tak¿e skutki spo³eczne: migra-
cje ludno�ci wiejskiej do centrów przemys³owych, pojawienie siê klasy robotni-
czej, odmiennej zarówno od rzemie�lników, jak i ch³opów, wreszcie pobudzenie
nowych form aktywno�ci.

Warto przypomnieæ, ¿e w tym samym czasie ukaza³o siê drukiem szereg dzie³,
w których przedmiotem badañ sta³ siê cz³owiek, ujmowany pod rozmaitymi k¹ta-
mi. A zatem Karol Darwin og³osi³ w 1859 r. swoje studium O powstawaniu gatun-
ków, gdzie sformu³owane prawo �doboru naturalnego� odniesione zosta³o tak¿e
do rodzaju ludzkiego. W roku 1867 Karol Marks opublikowa³ pierwszy tom Kapi-
ta³u, wprowadzaj¹c wizjê spo³eczeñstwa klasowego. Tak¿e Friedrich Nietzsche

* Tekst ten zosta³ wyg³oszony 26 II 2008 na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu
�Erasmus�.

1 A. Z a k r z e w s k i, * * *, S .   K o s z u t s k i, M.  £ e m p i c k i, S. A.  K e m p n e r, Stosun-
ki spo³eczne i ekonomiczne w Królestwie Polskim. �Polska: Obrazy i Opisy� t. 2, z. 6 (1908), s. 705.
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najwa¿niejsze swoje dzie³a, gdzie sformu³owa³ koncepcjê nadcz³owieka oraz �woli
mocy�, wyda³ w latach 1872�1885. Lata dziewiêædziesi¹te XIX w. by³y tak¿e �wiad-
kiem powstania socjologii.

W tym kontek�cie staje siê rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e równie¿ powie�æ podejmuje
temat gwa³townego rozwoju przemys³u, zw³aszcza i¿ ów rozwój tak dalece prze-
obrazi³ otaczaj¹c¹ rzeczywisto�æ. Oddzia³ywanie pozytywizmu i naturalizmu na
literaturê oznacza wzrost zainteresowania �wiatem ówczesnym, ogl¹danym bar-
dziej z punktu widzenia spo³ecznego i profesjonalnego ni¿ poprzez doznania pry-
watne i emocjonalne. Ju¿ sam bezpo�redni opis warunków ¿ycia i pracy w prze-
my�le sprawi³, ¿e ujawni³a siê ponownie, z ca³¹ moc¹, brutalno�æ ludzkiej egzy-
stencji. Równolegle z tymi zjawiskami forma wypowiedzi sk³ania³a do nadania
rysu mitycznego rzucaj¹cym siê w oczy nowym w³a�ciwo�ciom rzeczywisto�ci
spo³eczno-ekonomicznej. Dotyczy³o to w równej mierze wydarzeñ o charakterze
mechanicznym, jakby poddanych �lepej sile. Oczywi�cie, rewolucja przemys³owa
wywo³ywa³a reakcje sprzeczne nawet w tych samych ludziach. Budzi³a tyle¿ po-
dziwu dla swoich osi¹gniêæ, co obaw, które im towarzyszy³y.

Odczucia te najwyra�niej zabarwione by³y przes¹dami, poniewa¿ fenomen
rewolucji przemys³owej wymyka³ siê prawom natury. Z up³ywem czasu, po prze-
miniêciu kilku rewolucji technologicznych, ten etap rozwoju technicznego i roz-
woju gatunku ludzkiego ujmowany jest i definiowany w formie mocno zrelatywi-
zowanej. Aby siê o tym przekonaæ, wystarczy odczytaæ has³o �przemys³� w s³ow-
nikach francuskim, angielskim i polskim.

W s³owniku francuskim powiada siê na temat tego wyrazu m.in.:

W znaczeniu archaicznym i literackim: zrêczno�æ. Wspó³cze�nie: forma dzia³alno�ci
ekonomicznej, której przedmiotem jest eksploatacja z³ó¿ mineralnych oraz rozmaitych �róde³
energii (zwierzêcych, ro�linnych, mineralnych), a tak¿e przekszta³cenie surowców w produkty
fabryczne 2.

W s³owniku angielskim Longmana pod has³em �przemys³� czytamy:

3. Specyficzna forma pracy wymagaj¹ca du¿ej liczby ludzi oraz pos³uguj¹ca siê maszyna-
mi, a tak¿e / lub nowoczesnymi metodami pracy.

4. Nieustaj¹ca ciê¿ka praca 3.

Wreszcie w s³owniku polskim PWN przemys³ to:

1. �dzia³ produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich prze-
twarzanie w celu dostosowania do potrzeb ludzkich prowadzone jest w du¿ym wymiarze, na
zasadzie podzia³u pracy i przy powszechnym stosowaniu maszyn, gwarantuj¹cym ci¹g³o�æ pro-
cesów wytwórczych i zapewniaj¹cym powtarzalno�æ wyrobów [...]�.

2. dawn.: �pomys³owo�æ, spryt, przemy�lno�æ [...]� 4.

Ju¿ samo porównanie tych definicji poucza, ¿e tak¿e zjawisko to postrzega siê
rozmaicie w trzech ró¿nych kulturach. Nie wchodz¹c w szczegó³y � jest rzecz¹
oczywist¹, ¿e przemys³, rozumiany jako aktywno�æ ekonomiczna, u Anglików nie
budzi w¹tpliwo�ci, przez Francuzów poddany zostaje zabiegom systematyzuj¹-

2 Le Petit Robert. Réd. dirigée par A.  R e y  et J.  R e y - D e b o v e. Paris 1973, s. 899.
3 Longman Dictionary of Contemporary English. New Edition. Warszawa 1989, s. 535.
4 S³ownik jêzyka polskiego. Red. nauk. M. S z y m c z a k. Wyd. 7, zmien. i popr. T. 2. Warsza-

wa 1992, s. 988.
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cym, natomiast dla Polaków staje siê fenomenem niezwykle z³o¿onym. Jako ce-
cha ludzkiego charakteru przedsiêbiorczo�æ postrzegana jest pozytywnie jedynie
przez mieszkañców Albionu, natomiast we Francji i w Polsce budzi raczej nega-
tywne skojarzenia. Przypomina to nam w ka¿dym razie, ¿e s³owo �przemys³�, dzia-
³alno�æ czysto mechaniczna, oznacza³o wpierw jedn¹ z form ludzkiej aktywno�ci,
ale ten sens z biegiem czasu ca³kiem siê zatar³, ustêpuj¹c miejsca nowemu.

Krytyka angielska interesuje siê gatunkiem literackim zwanym powie�ci¹ prze-
mys³ow¹ (industrial novel), czyli powie�ci¹, której przedmiot to przemys³, jego roz-
wój i wywo³ane przezeñ skutki. Jednak¿e, jak siê wydaje, dawne i wspó³czesne zna-
czenie s³owa �przemys³� domaga siê osobnego studium. Dlatego funkcjonowa-
nie maszyny i dzia³alno�æ cz³owieka proponujê tutaj potraktowaæ w kontek�cie
przeobra¿eñ ekonomicznych i spo³ecznych w XIX w. przedstawionych w literatu-
rze europejskiej. W tym celu wezmê pod uwagê trzy powie�ci, wydane: w r. 1855
Pó³noc i po³udnie Elizabeth Gaskell, w r. 1883 Wszystko dla pañ Émile�a Zoli,
w r. 1898 Ziemia obiecana W³adys³awa Reymonta.

Lata opublikowania owych powie�ci odzwierciedlaj¹ rozpiêto�æ czasow¹, jaka
zachodzi pomiêdzy datami zwi¹zanymi z zainicjowaniem szybkiego rozwoju prze-
mys³owego w ka¿dym z trzech wymienionych krajów. Fabu³y wybranych dzie³
obejmuj¹ prawie pó³ wieku, co pozwala na � w miarê � ca³o�ciowy ogl¹d ówcze-
snego �wiata. Opisywane w nich mechanizmy spo³eczne s¹ podobne, jakkolwiek
wystêpuj¹ w swych odmianach narodowych. W tym kontek�cie uderza wybór prze-
mys³u w³ókienniczego oraz handlu jako podstawowych dziedzin nowej rzeczywi-
sto�ci ekonomicznej. Ponadto wydaje siê rzecz¹ oczywist¹, ¿e bohaterowie p³ci
mêskiej tworz¹ model nowego cz³owieka: cz³owieka interesu.

Wypada w kilku s³owach przypomnieæ fabu³ê trzech wymienionych wcze�niej
powie�ci. Ziemia obiecana to dzieje miasta £odzi w okresie jego gor¹czkowego
rozwoju. G³ównym bohaterem tej ksi¹¿ki jest Karol Borowiecki, wywodz¹cy siê
ze zubo¿a³ej szlachty chemik, zatrudniony przez niemieckiego fabrykanta. Boha-
ter ów zamierza zdobyæ niezale¿no�æ i zbiæ fortunê, zak³adaj¹c w³asne przedsiê-
biorstwo do spó³ki z dwoma przyjació³mi: ¯ydem i Niemcem. Równocze�nie wi-
k³a siê w romans z ¯ydówk¹, ¿on¹ bogatego kupca, mimo i¿ jest zarêczony z pol-
sk¹ dziewczyn¹ z jego �rodowiska. Ca³a intryga koñczy siê tym, ¿e Borowiecki
porzuca dla pieniêdzy i pozycji swoj¹ narzeczon¹ i ¿eni siê z córk¹ niezwykle
majêtnego niemieckiego fabrykanta.

Akcja Pó³nocy i po³udnia rozgrywa siê w przemys³owym mie�cie na pó³nocy
Anglii, gdzie osiedla siê rodzina Hale, która przyby³a tam z wiejskiego po³udnia.
Dochodzi do jej spotkania z jednym z czo³owych miejscowych przemys³owców,
Johnem Thorntonem. Zakochuje siê on w pannie Margaret Hale; równocze�nie
staje w obliczu strajku oraz k³opotów finansowych, które zaczynaj¹ powa¿nie za-
gra¿aæ jego interesom.

Wreszcie ksi¹¿ka Wszystko dla pañ opowiada o rosn¹cym powodzeniu nosz¹-
cego tê nazwê paryskiego magazynu mody, którego za³o¿ycielem i w³a�cicielem
jest Octave Mouret. Przyby³y do Pary¿a Prowansalczyk pojawia siê wcze�niej w po-
wie�ci Od strony kuchni (Pot-Bouille), poprzedzaj¹cej cykl pt. Rougon-Macquar-
towie, opisuj¹cej za� przede wszystkim mi³osne podboje tego bohatera. W ksi¹¿ce
Wszystko dla pañ jego ¿y³ka handlowa oraz wybiegaj¹ce daleko w przysz³o�æ
ambicje wydaj¹ siê gwarancj¹ doskona³ego rozwoju interesów Prowansalczyka.



26 BRIGITTE  GAUTIER

Zakochuje siê on w m³odej sprzedawczyni, Denise, której kariera w sklepie osi¹-
gnie szczyt w finale powie�ci dziêki o�wiadczynom g³ównego bohatera.

W Szekspirowskiej Burzy Miranda spotyka dwóch rozbitków, uznaj¹c ich za
piêknych i szlachetnych, s¹dzi na tej podstawie, ¿e przybyli oni ze wspania³ego
nowego �wiata, o którego istnieniu kobieta ta nie mia³a pojêcia. W³a�nie owo
przeczucie istnienia nowego �wiata, w³a�ciwe ludziom omawianej epoki, stanie
siê teraz przedmiotem naszej refleksji.

Przemys³ jako dzia³alno�æ ekonomiczna

Realizm analizowanych tutaj powie�ci wyra¿a siê nade wszystko w opisie dzia-
³alno�ci ekonomicznej oraz mechanizmów gie³dowych, finansowych i handlowych
XIX wieku. Zarówno Reymont, jak i Zola mieli za sob¹ praktykê dziennikarsk¹,
co owocnie wykorzystywali, precyzyjnie przedstawiaj¹c rzeczywisto�æ ich ota-
czaj¹c¹. Ponadto ukazywanie siê wszystkich trzech powie�ci w postaci prasowych
odcinków podnosi³o znaczenie drobiazgowej charakterystyki nowych technolo-
gii. Techniczne urz¹dzenia z uwagi na ich skomplikowanie i tajemniczo�æ � bu-
dzi³y zarazem lêk, podziw i szacunek. St¹d pisarze nader czêsto przyznawali im
znaczenie quasi-mityczne. Uto¿samiano je nierzadko albo z ¿ywymi organizmami,
albo z pierwotnymi bóstwami po¿eraj¹cymi ludzi, którzy siê do nich zbli¿yli. Owa
dwoisto�æ przedstawieñ tyle¿ realistycznych, co mitycznych nadawa³a wyobra¿e-
niom nowego przemys³u zarazem rozmaito�æ i dwuznaczno�æ.

W Ziemi obiecanej maszyny i ludzie uto¿samiaj¹ siê tak dalece, ¿e nie mo¿na
ich od siebie odró¿niæ, ich czê�ci za� zdaj¹ siê sobie odpowiadaæ. St¹d sformu³o-
wania w rodzaju: �Fabryka pracowa³a wszystkimi miê�niami� (R 1, 18) 5. Stronicê
dalej niemiecki fabrykant tymi s³owy okre�la Borowieckiego, któremu siê przy-
gl¹da: �To jest najlepsza moja maszyna w tym oddziale� (R 1, 19). Ale i sam Bo-
rowiecki my�li o sobie jak o maszynie: �ruch i pulsowanie czu³ we w³asnych ner-
wach [...]� (R 1, 20).

Nie przypadkiem stary Baum w podobny sposób jak nad strat¹ ¿ony, boleje
nad zamkniêciem swojej fabryki. To za� ¿e ludzie rozmawiaj¹ wy³¹cznie o swojej
pracy, upodabnia ich do maszyn. Skutkiem ukazywanego braku rozró¿nienia miê-
dzy cz³owiekiem a maszyn¹ jest obojêtno�æ wobec ofiar wypadków. Najwa¿niej-
szy pozostaje ruch maszyny, któremu niemal w sposób zapamiêta³y winna podpo-
rz¹dkowaæ siê aktywno�æ ludzka. Powie�æ obfituje w opisy przera�liwego ha³asu
i wibracji wype³niaj¹cych fabrykê, stanowi¹cych jak gdyby jedyne uzasadnienie
jej istnienia:

Wpad³ pomiêdzy nieustannie kr¹¿¹ce wózki, maszyny w ruchu, stosy materia³ów, które
siê snu³y we wszystkie kierunki sal jak wstêgi ró¿nokolorowe nigdy siê nie koñcz¹ce, w ten las
transmisyj, pasów, kó³, ludzi, turkotu piekielnego, par, co jak ob³oki podnosi³y siê znad pralni;

5 Skrótem R odsy³am do: W.  R e y m o n t, Ziemia obiecana. T. 1�2. Opracowali i przygoto-
wali do druku T.  J o d e ³ k a - B u r z e c k i, I.  O r l e w i c z o w a. Pos³owie T.  J o d e ³ k a - B u-
r z e c k i. Wyd. 6. Warszawa 1977. Prócz tego stosujê w artykule jeszcze nastêpuj¹ce skróty: G =
E.  G a s k e l l, North and South. London 1994. � Z = É. Z o l a, Wszystko dla pañ. T. 1�2. Prze³.
Z.  M a t u s z e w i c z. Wyd. 5. Warszawa 1974. Rougon-Macquartowie. Historia naturalna i spo-
³eczna rodziny za drugiego cesarstwa. Pierwsza liczba oznacza tom, druga stronicê. W wypadku
powie�ci Gaskell podana liczba wskazuje wy³¹cznie stronicê.
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chaosu spl¹tanych szumów, drgañ, krzyków, chrzêstów, energii rozdrganej i szalej¹cej, która
porywa³a wszystko i wszystkich i zdawa³a siê to rozsadzaæ potê¿ne mury fabryki szalonym
natê¿eniem; zatopi³ siê zupe³nie w tym dzikim, porywaj¹cym ¿yciu fabryki. [R 1, 183]

Choæ tak upostaciowany ruch og³usza, ubezw³asnowolnia i bywa niebezpieczny,
traktowany jest z pewnym respektem. Tymczasem operacje kredytowe i finanso-
we pojawiaj¹ siê w powie�ci Reymonta wy³¹cznie w kontek�cie negatywnym.
Uto¿samiaj¹ siê nieraz ze spekulacj¹ uznawan¹ za oszustwo. Przyk³ad tego stano-
wi postêpowanie Moryca Welta, który chce przej¹æ kontrolê nad fabryk¹ Boro-
wieckiego poprzez udzielenie mu niezbêdnej po¿yczki. Drugiego przyk³adu do-
starczaj¹ fabrykanci zagro¿eni bankructwem, którzy podpalaj¹ swoje zak³ady, by
wy³udziæ ubezpieczenie. Zawarty w powie�ci obraz przemys³u, rozwijaj¹cego siê
w pierwszym mie�cie przemys³owym Królestwa Polskiego, wydaje siê równie¿
interesuj¹cy z uwagi na przedstawienie stosunków tego kraju z imperium rosyj-
skim. Uderzaj¹ce, ¿e choæ Królestwo pozostaje w politycznej i ekonomicznej za-
le¿no�ci od Rosji, kapita³ moskiewski w nim nie wystêpuje, gdy tymczasem pozy-
cjê monopolistyczn¹ zajmuje kapita³ ¿ydowski i niemiecki. Pomimo oskar¿eñ o an-
tysemityzm i ksenofobiê, które nieraz przypisywano autorowi powie�ci, zawarty
w niej obraz stosunków ekonomicznych pozostaje zgodny z faktami. Jedna ze
scen salonowych w sposób przejrzysty uzmys³awia podzia³y spo³eczne poprzez
wskazanie, kto jakim pos³uguje siê jêzykiem. Podczas gdy wszyscy mówi¹ po
niemiecku, jedyn¹ grup¹ mówi¹c¹ po polsku s¹ Polacy, nale¿¹cy do klasy �redniej
� in¿ynierowie i lekarze. Mo¿liwo�ci kariery ograniczaj¹ siê dla nich do w³asnych
zdolno�ci, poniewa¿ na przeszkodzie do zdobycia fortuny staje im brak kapita³u
i kredytów. Przyk³adu a contrario dostarcza w powie�ci Trawiñski. Jego ojciec
upatruje w zaanga¿owaniu siê w dzia³alno�æ przemys³ow¹ szansy przywrócenia
dawnej rangi szlachcie. Uznaj¹c ponadto ow¹ dzia³alno�æ za �sprawê narodow¹�,
³o¿y pieni¹dze na fabrykê, któr¹ zak³ada jego syn. Ten jednak¿e nie przejawia,
niestety, ¿adnego zainteresowania ani talentu w tej dziedzinie i doprowadza przed-
siêbiorstwo do ruiny. Staj¹c siê wiê�niem obowi¹zku, podobnie jak inni uto¿samia
siê z maszyn¹ i wyobra¿a sobie, ¿e na koniec �wyleci [...] jak odpadek � (R 1, 191).

Okre�lenie �ziemia obiecana� ma dla wiêkszo�ci bohaterów, a zw³aszcza ro-
botników, sens wysoce ironiczny. O ich pierwszym buncie w r. 1892 Reymont nie
móg³ nawet wspomnieæ z uwagi na carsk¹ cenzurê. Jest rzecz¹ niew¹tpliw¹, ¿e
pomimo pesymistycznej wizji przemys³u oraz wytworzonych przezeñ stosunków
spo³ecznych i narodowych powie�æ ma rozmach epicki i �wietnie przedstawia,
wedle formu³y Juliana Krzy¿anowskiego: �wspólnotê ludzk¹ w ruchu�.

W Pó³nocy i po³udniu przeciwnie � charakterystyka fabryki jest zamazana i le-
dwo naszkicowana, koncentruje siê na opisie dymów, ha³asu oraz przemieszcza-
niu siê masy robotników. Za to obraz robotniczej nêdzy wydaje siê bardzo wyrazi-
sty: zarobki okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce do wy¿ywienia rodzin z licznym potom-
stwem, które umiera w norach mieszkalnych z g³odu i chorób. Ale ich sytuacja
uwa¿ana jest, mimo wszystko, za lepsz¹ od po³o¿enia s³u¿by, wi¹¿e siê bowiem
z wy¿szymi zarobkami i wiêksz¹ niezale¿no�ci¹. W przeciwieñstwie do Reymon-
ta, zakneblowanego przez cenzurê, Gaskell przedstawia strajk, w którym odpo-
wiedzialno�æ ka¿dej ze stron zostaje �ci�le okre�lona. Jeden z fabrykantów obie-
cuje swoim pracownikom podwy¿kê; na wie�æ o tym zaczynaj¹ siê jej domagaæ
robotnicy z innych fabryk. Spotykaj¹ siê wszak¿e ze zdecydowan¹ odmow¹ fa-
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brykantów, zmuszonych przez konkurencjê amerykañsk¹ do obni¿enia cen swych
produktów. Wówczas robotnicy przystêpuj¹ do d³ugotrwa³ego strajku, którego
konsekwencje finansowe ponosz¹ sami. Gdy Thornton sprowadza robotników ir-
landzkich maj¹cych zaj¹æ ich miejsca, tamci s¹ zdesperowani i gotowi uciec siê do
przemocy. Gro�ba interwencji policji rozprasza t³um. Robotnicy zostaj¹ pokonani
i wracaj¹ do pracy. Autorka najwyra�niej opowiada siê za bezpo�rednim dialo-
giem i porozumieniem miêdzy robotnikami a fabrykantami, uznaj¹c zwi¹zki za-
wodowe za sprawcê niepokojów.

Przemys³owa pó³noc wyra�nie kontrastuje ze spokojnym rolniczym po³udniem,
z Oxfordem � miastem wiedzy, i z Londynem � przybytkiem wolnego czasu i �wia-
towego ¿ycia. Paradoksem jest, ¿e pó³noc zostaje przez Gaskell dodatkowo do-
warto�ciowana poprzez etykê protestanck¹, która nawo³uje do wysi³ku i wytrwa-
³ej pracy wszystkich bez wyj¹tku, równie¿ fabrykantów. W tym kontek�cie nawet
brak piêkna, walorów estetycznych miasta przemys³owego zdaje siê podkre�laæ
powa¿ny stosunek do ¿ycia i odrzucenie rozrywek. Przemys³ nie jest wiêc podzi-
wiany dla niego samego, lecz pojmowany jako jedna z form ludzkiej dzia³alno�ci.
Stawia siê go przy tym wy¿ej ni¿ handel, który nie produkuje niczego prócz pie-
ni¹dza. Trudno sobie wyobraziæ klimat powie�ci bardziej nie ró¿ni¹cy siê od tego
z ksi¹¿ki Zoli, której akcja rozgrywa siê w Pary¿u. Zw³aszcza ¿e Wszystko dla pañ
to tytu³ jednocze�nie ironiczny i dwuznaczny, skoro ów wielki magazyn mody,
w którym kobiety winny rzekomo poczuæ siê szczê�liwe, jest g³ównie domen¹
pokusy i niebywa³ych wydatków. St¹d, pomin¹wszy wspania³e opisy luksusu i ofia-
rowanych rozkoszy, prawdziwy charakter sklepu ods³oniêty zostaje poprzez sze-
reg powracaj¹cych metafor. Jawi siê on, analogicznie jak w poprzednim przypad-
ku, jako maszyneria wprawiona w oszala³y ruch. Tu tak¿e maszyna wkrêca ludzi
w swoje tryby.

Wszyscy pracownicy byli tylko kó³kami poruszaj¹cymi siê w takt obrotów maszyny, re-
zygnuj¹c z w³asnej osobowo�ci, do³¹czaj¹c po prostu swoje si³y do tego potê¿nego i pospolite-
go zarazem falansteru. [Z 1, 164]

Wielki magazyn mody przedstawiany jest tak¿e jako lokomotywa, co zarazem
uzupe³nia i wzmacnia poprzednie symboliczne wyobra¿enie. Obydwa te wyobra-
¿enia za� wskazuj¹ na zwi¹zki handlu z przemys³em i fabryk¹ � mimo bardziej
kusz¹cej fasady, magazyn ów okazuje siê równie¿ dzia³alno�ci¹ mechaniczn¹ i wy-
czerpuj¹c¹. Obrazy te dope³nia wizja sklepu-katedry, co ma stanowiæ miarê jego
wielko�ci. Metaforê tê zreszt¹ wpisano w ca³¹ powie�æ i wyja�niono na koñcu.
Autor powiada, ¿e ko�ció³ w zupe³no�ci zosta³ zast¹piony przez sklep w zape³nia-
niu czasu wolnego, którym dysponuje kobieta. Co wiêcej, przyjemno�æ zmys³owa
mo¿e siê tutaj spotkaæ z potrzebami duchowymi.

Ale wielki magazyn to równie¿ poch³aniaj¹ce monstrum, które fascynuje swe
ofiary, tym bardziej ¿e jego ¿ar³oczno�æ znajduje swój odpowiednik w ³apczywo-
�ci klientów. Sukces i rozwój owego monstrum mierzy siê w cyfrach: liczbie za-
trudnionych pracowników, liczbie lad sklepowych, liczbie dziennej klientów, licz-
bie sprzeda¿y i dochodów. Machina sklepu po³yka tkaniny fabrykantów, zmuszo-
nych sprzedaæ je taniej. Wsysa kapita³, przerabiaj¹c go na towary, którymi szybko
obraca, by go lepiej wykorzystaæ. Przyjmuje sprzedawców, by zwolniæ ich w mar-
twym sezonie. Wch³ania klientów, którzy trac¹ pieni¹dze i zdrowy rozs¹dek. Wpaja
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swoim sprzedawcom zasady walki obowi¹zuj¹ce zarówno w ¿yciu, jak i w rywa-
lizacji zawodowej, skutkiem czego jest ich wzajemne podgryzanie siê w d¹¿eniu
do lepszej pozycji. �Wszyscy ostrzyli sobie zêby [...]� (Z 1, 198).

Stale rozrastaj¹ce siê handlowe monstrum nie tylko po³yka zbiorowiska do-
mów w swoim pobli¿u, ale tak¿e zalewa reklam¹ ca³y Pary¿ oraz mno¿y samo-
chody dostawcze. Pod pozorem dzia³alno�ci nie podlegaj¹cej kontroli kryje siê
¿elazna wola, st¹d powracaj¹ce w powie�ci Zoli metafory militarne. Handel staje
siê kampani¹, w której sprzedawcy pe³ni¹ role oficerów, ona za� koñczy siê zwy-
ciêstwem i wytycza nowe granice imperium. Drobny przemys³ pada ofiar¹ tej
machiny wojennej. Dlatego pogrzeb Genowefy, w którym bior¹ udzia³ wszyscy
pokonani, nabiera bardzo symbolicznego znaczenia. A jednak Denise woli wiel-
kie magazyny. �W g³êbi duszy przyznawa³a racjê wielkim magazynom, instynk-
townie staj¹c po stronie logiki i ¿ycia� (Z 1, 237). Innymi s³owy, wszechobecny
ruch zdaje siê wyra¿aæ sam¹ istotê ¿ycia.

Poza zagospodarowaniem w³asnej przestrzeni fabryka i sklep przyczyniaj¹ siê
do wzrostu ca³ego miasta. Rozwój £odzi zosta³ trafnie opisany przez Halperna na
pocz¹tku rozdzia³u 9 Ziemi obiecanej. Bohater pamiêta, jak liczba mieszkañców
miasta gwa³townie skoczy³a z 20 000 do 300 000, i nie traci nadziei, ¿e doczeka
siê pó³milionowej £odzi. Podobnie Pary¿ � og³asza �triumf miast robotniczych
i przemys³owych [...]� (Z 2, 176). Wszyscy trzej omawiani pisarze uwa¿aj¹ ten
proces za nieodwracalny, mimo ¿e jego cen¹ jest wiele nieszczê�æ i cierpieñ. Po-
wstrzymuj¹ siê oni od oceny moralnej; uzmys³awiaj¹ wszak¿e czytelnikom, ¿e
nêdza tysiêcy jest skutkiem chciwo�ci nielicznych. Aby ubarwiæ monotoniê stylu,
pos³uguj¹ siê przedstawianymi wcze�niej metaforami, uzasadnionymi tym bar-
dziej, ¿e ukazywana rzeczywisto�æ wydaje siê czasami tak dalece zdumiewaj¹ca,
i¿ domaga siê wyja�nienia za pomoc¹ symbolicznego obrazu. Innym sposobem jej
rozumienia jest �ledzenie losów bohaterów.

Przemys³ jako forma ludzkiej aktywno�ci

Przemys³owiec, stanowi¹c jak gdyby nowy gatunek cz³owieka, uosabia cnotê
przedsiêbiorczo�ci, która winna mu gwarantowaæ sukces. Presti¿ tego cz³owieka
jest ponadto potwierdzony przez francuskie wyra¿enia w rodzaju: �kapitan prze-
mys³u�, �syn swoich dzie³�, które k³ad¹ nacisk na indywidualny talent i energiê
bez wzglêdu na pochodzenie spo³eczne. W ka¿dej z omawianych powie�ci zapre-
zentowany jest portret cz³owieka przemys³u z nakre�lonym swoistym jego mo-
delem.

Kryje siê w tym spora doza ironii, ¿e Borowiecki po raz pierwszy pokazany
zostaje w teatrze, gdzie oczy publiczno�ci s¹ zwrócone na niego, a nie na scenê.
Wydaje siê doskona³ym wzorem bohatera powie�ciowego: piêkny mê¿czyzna,
uznawany za d¿entelmena, utalentowany chemik, znawca kolorów � to pozwoli
mu wyrwaæ siê z ³ap fabrykantów. Wszelako, jak sygnalizuje narrator, w jego wy-
gl¹dzie jest �co� drapie¿nego�. Powiedziano w powie�ci, ¿e romans z Lucy, ¿on¹
bogatego fabrykanta Zukera, móg³ Borowieckiego kosztowaæ utratê projektu za-
³o¿enia fabryki. Podobny sens ma scena, w której jedna z postaci, Bum Bum, w sta-
nie delirium widzi Borowieckiego oplecionego urojon¹ sieci¹ z nici. Wszystkie te
obrazy stanowi¹ jak gdyby zapowied� przysz³ej klêski bohatera. Choæ w przeci-
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wieñstwie do innych przedstawicieli szlachty nie przejmuje siê on zanadto jej tra-
dycyjnymi zasadami i �mia³o zwraca siê ku przysz³o�ci:

Cz³owiek dnia dzisiejszego, który nie chce zostaæ cudzym parobkiem, musi byæ wolnym
od wiêzów, przesz³o�ci, szlachectwa i tym podobnych przes¹dów, to krêpuje wolê i obezsila
w walce z przeciwnikiem bez skrupu³ów [...]. [R 2, 90]

Dodaæ wypada, ¿e zawarta w powie�ci analiza socjoekonomiczna jest bez za-
rzutu. Reymont ukazuje grupê bogatych fabrykantów, którzy ca³kowicie zmono-
polizowali produkcjê oraz zwalczaj¹ pojawiaj¹c¹ siê konkurencjê wszystkimi do-
stêpnymi metodami. Zw³aszcza wówczas, gdy kto� o�miela siê udzielaæ im lekcji,
jak podnosiæ jako�æ produktów. Wrog¹ postawê tej grupy wobec Borowieckiego
bez ogródek wyra¿a jeden z jej przedstawicieli:

¯eby on my�la³, jak taniej produkowaæ, gdzie nowe rynki otworzyæ dla zbytu, jak pod-
nie�æ stopê procentow¹, to by³oby m¹dre, ale jemu siê chce reformowaæ przemys³ ³ódzki!
[R 2, 68]

Ambitne plany ¿yciowe Borowieckiego koñcz¹ siê seri¹ katastrof: po¿arem
jego fabryki, �mierci¹ ojca oraz ruin¹ finansow¹. W tym po³o¿eniu nie zadowala
go nawet to, ¿e dziêki korzystnemu maj¹tkowo ma³¿eñstwu wszystko, do czego
d¹¿y³, w jednej chwili uzyska³. Przepis na sukces przekazany przez przysz³ego
te�cia, wyda³ mu siê zbyt prosty:

Masz pan rozum, to jest najwiêkszy kapita³. [...] Ja by³em majstrem tkackim, ja nie umiem
dobrze czytaæ, a mam fabrykê, mam miliony. Pan siê o¿eñ z moj¹ Mad¹ i bierz sobie wszystko
[...]. [R 2, 316]

Takie wyja�nienie stanowi argument przemawiaj¹cy za tez¹, ¿e w pocz¹tkowej
fazie rozwoju przemys³u najwiêksz¹ rolê odgrywa³ przypadek. Ale dla generacji
Borowieckiego wa¿niejsze okazuj¹ siê stosunki panuj¹ce w�ród przemys³owców,
a zw³aszcza bycie przez nich zaakceptowanym. Dziêki nieludzkiej harówce Boro-
wiecki rozwija przedsiêbiorstwo swojego te�cia, czuje siê jednak znudzony tym
wszystkim, czego tak bardzo pragn¹³. Kolejny cel w ¿yciu odnajdzie w trakcie spo-
tkania z by³¹ narzeczon¹: jest nim uszczê�liwianie innych ludzi. Albowiem nowy
typ cz³owieka wyra¿a siê, zdaniem Reymonta, nie tyle w bogaceniu siê czy osi¹ga-
niu sukcesu, ile w nie s³abn¹cym pragnieniu podboju oraz pokonywaniu przeszkód.

Podczas gdy Borowiecki wydaje siê, w porównaniu z bohaterami Pó³nocy i po-
³udnia, osob¹ niemoraln¹, John Thornton jest w tej powie�ci wrêcz wzorem han-
dlowej uczciwo�ci i nieskazitelno�ci. Poniewa¿ jego ojciec umieraj¹c pozostawi³
d³ugi, John, aby je sp³aciæ i odzyskaæ swoje przedsiêbiorstwo, zacz¹³ pracowaæ
ju¿ w m³odym wieku. Bêd¹c wa¿n¹ postaci¹ w mie�cie, obdarzon¹ przy tym siln¹
osobowo�ci¹, staje siê przedmiotem rozlicznych komentarzy. Margaret, która Thorn-
tona nie lubi i odmawia mu miana d¿entelmena z uwagi na jego nieokrzesa-
ne maniery, okre�la go jednak jako �m¹drego i mocnego� (G 73). Zwi¹zkowiec
porównuj¹cy Johna z buldogiem darzy go zarazem szacunkiem, stwierdzaj¹c,
¿e �warto go mieæ po swojej stronie� (G 159). Inni fabrykanci licz¹ siê z jego
zdaniem: �By³ postrzegany przez nich jako cz³owiek o wielkiej sile charakteru�
(G 192).

Uczucia, jakie Margaret ¿ywi wobec Thorntona, w znacznej mierze pochodz¹
z uznania i szacunku, którymi otaczaj¹ go wspó³obywatele. Tote¿ pocz¹tkowa nie-



31�NOWY  WSPANIA£Y  �WIAT�

chêæ dziewczyny wobec przemys³u ustêpuje prêdko miejsca fascynacji przedsiê-
biorczo�ci¹ fabrykantów. Jak powiada: �Ci ludzie Miltona zdaj¹ siê lekcewa¿yæ
dawne granice mo¿liwo�ci� (G 193).

Thornton, pomimo �wietnie prosperuj¹cego interesu, musi podejmowaæ
decyzje w sytuacji niepewnej, dalekiej od tej, która by³a udzia³em pionierów
przemys³u.

Szybki rozwój tzw. nowego handlu obdarza³ wczesnych posiadaczy niezwyk³ym poczu-
ciem si³y, p³yn¹cym z bogactwa i mo¿liwo�ci wydawania rozkazów. Manifestuj¹cym siê sto-
sunkiem nie tylko do robotników, ale tak¿e do kupowania oraz do ca³ego rynku �wiatowego.
[G 95]

Ten ³askawy dla biznesu okres � je�li go porównaæ z sytuacj¹ Borowieckiego
� min¹³ ju¿ bezpowrotnie. Thornton musi siê zmierzyæ ze strajkuj¹cymi robotni-
kami, bankructwem niektórych klientów oraz z konkurencj¹ produktów amery-
kañskich, która go zmusza do obni¿enia cen. Ponadto bohater powie�ci Gaskell,
chc¹c sprostaæ zamówieniom, sporo zainwestowa³ w nowe maszyny w³ókienni-
cze i zapasy bawe³ny, co dodatkowo os³abi³o jego pozycjê. W tym momencie po-
jawia siê pokusa. Jego szwagier proponuje mu ryzykown¹ inwestycjê, która mo¿e
przynie�æ zarówno fortunê, jak i ca³kowite bankructwo, nawet utratê pieniêdzy na
wyp³atê dla robotników. Thornton odmawia i w konsekwencji jest zmuszony do
zamkniêcia fabryki, uratowawszy wszak¿e swój honor. W rozmowie z matk¹ wy-
znaje: �a teraz wszystko skoñczone. Jestem ju¿ za stary, nie mam ochoty rozpo-
czynaæ wszystkiego od nowa. To bardzo trudne, matko� (G 506).

Przychodzi mu jednak z pomoc¹ Margaret, która decyduj¹c siê na ma³¿eñ-
stwo, nie tylko obdarza bohatera uczuciem, ale te¿ wnosi w wianie �rodki pozwa-
laj¹ce na wydobycie siê z tarapatów finansowych.

Warto zauwa¿yæ, ¿e kobiety, które w tak istotny sposób wp³ywa³y na losy
poprzednio omawianych bohaterów, odgrywaj¹ tak¿e zasadnicz¹ rolê w ¿yciu
Octave�a Moureta. Po�lubiaj¹c wdowê (która szybko schodzi z tego �wiata), przej-
muje on jej sklep i wykorzystuje go do poprawienia swego stanu maj¹tkowego
(Wokulski post¹pi tak samo). Mouret jest bez w¹tpienia przystojnym mê¿czyzn¹,
ale stanowi przede wszystkim uciele�nienie uwodzicielsko�ci i dziêki tej sztuce
(jak równie¿ kilku sztuczkom reklamowym i wystawom) przyci¹ga do swojego
sklepu coraz wiêcej kobiet. Widok dziennych dochodów dostarcza mu wrêcz zmy-
s³owej satysfakcji. Sensualno�æ t³umaczy tak¿e sukces magazynu mody, którego
wystrój i towary wywo³uj¹ u klientek wra¿enia niemal erotyczne. Niezale¿nie od
sfery instynktu w osobowo�ci Moureta autor podkre�la jego �genialne pomys³y,
w³a�ciwe temu namiêtnemu Prowansalczykowi [...]� (Z 1, 40), odwagê oraz si³ê
�jego osobistego uroku� (Z 2, 178), sk³adaj¹c ho³d tyle¿ pomys³om bohatera, co
zapa³owi, z jakim je realizuje. Zw³aszcza ¿e Mouret zachowuje siê tak jak przysta-
³o na przebieg³ego cz³owieka interesu: wszystkie dochody inwestuje w rozwój
sklepu. Jest równie¿ zdolny do podjêcia ryzyka, anga¿uj¹c ca³y swój kapita³ w no-
we przedsiêwziêcia handlowe, co upodabnia go do gracza.

Malownicza i nie wolna od paradoksów osobowo�æ Moureta, przypisywana
temperamentowi cz³owieka z Prowansji, prowadzi do wybuchu konfliktu z moc-
no zakorzenionym i konserwatywnym �rodowiskiem bur¿uazyjnym, a zw³aszcza
z bezpo�rednimi konkurentami � drobnymi handlarzami z dzielnicy oraz bankie-
rami, od których zale¿y rozwój jego przedsiêbiorstwa. Mouret nie ukrywa tak¿e
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pewnej pogardy dla szlachty, jego zdaniem, grzesz¹cej lenistwem i przeciêtno-
�ci¹. Przeciwstawia jej �arystokracjê pracy� (Z 2, 116) i przywraca znaczenie swo-
jemu statusowi by³ego sprzedawcy. W³asn¹ przemianê podsumowuje s³owami:
�rzuci³em siê w wir interesów� (Z 1, 80) (w dok³adniejszym t³umaczeniu: �rzuci-
³em siê g³ow¹ w dó³ w interesy�), podkre�laj¹c swoje ambicje: �Lubiê wysi³ek
woli i czyn, bo to jest twórcze...� (Z 1, 82). Bo faktycznie sama praca jest prawdzi-
wym bohaterem powie�ci, a wiêkszo�æ opisów s³u¿y jej przedstawieniu. Wielki
magazyn mody, niczym prawdziwy ul, uciele�nia ówczesn¹ gor¹czkow¹ aktyw-
no�æ. Wszak¿e Mouret nie by³by Mouretem bez pewnej fanfaronady i czerpania
rado�ci z posiadanej w³adzy. Jak che³pliwie powiada: �Czy¿ Pary¿ nie nale¿y do
kobiet, a kobiety do nas?� (Z 2, 102).

Jednym z paradoksów ówczesnej sytuacji, zobrazowanych przez powie�æ Zoli,
jest to, ¿e przybysz z prowicji podbija stolicê, ale jego nieraz destrukcyjna dzia³al-
no�æ jest konieczno�ci¹, stanowi bowiem niezbywaln¹ czê�æ ¿ycia.

To Mouret wynalaz³ ten mechanizm do gnêbienia ludzi, którego brutalne dzia³anie obu-
rza³o j¹ zawsze, to on posia³ w dzielnicy ruiny, obdzieraj¹c jednych, a zabijaj¹c drugich, ale
ona kocha³a go mimo wszystko za wielko�æ jego dzie³a [...]. [Z 2, 193]

Denise z pewno�ci¹ kocha Moureta, ale jednocze�nie broni siê przed nim przez
ca³y okres trwania narracji. Uosabia przes¹d wyra¿ony przez pewn¹ grupê osób
o kobiecie, która pom�ci wszystkie wykorzystane przez Moureta. Zreszt¹ spra-
wiaj¹c jemu ból, jak gdyby pomaga innym sprzedawcom zrewan¿owaæ siê za do-
znane krzywdy. Uosabia tak¿e bezinteresown¹ mi³o�æ, której uwodziciel do tej
chwili nie zazna³ i na któr¹ bêdzie móg³ sobie pozwoliæ dopiero po zdobyciu for-
tuny. Poza wszystkim Denise jest jeszcze jednym planowanym trofeum Moureta.
Poniewa¿ nie zostaje przezeñ zdobyta, wyzwala po¿¹danie, chêæ walki i zwyciê-
stwa. Albowiem uwodzenie stanowi sens prywatnego ¿ycia oraz strategii bizneso-
wej Moureta.

Wszyscy bohaterowie omawianych powie�ci � Borowiecki, Thornton i Mou-
ret � szukaj¹ szczê�cia b¹d� sensu ¿ycia w tej samej mierze, co pieniêdzy i suk-
cesu. W sposób przekonuj¹cy reprezentuj¹ równie¿ niepewn¹ sytuacjê cz³owieka
interesów, któremu ciê¿ka praca i energia nie wystarczaj¹ do osi¹gniêcia upra-
gnionego celu. Nawet wówczas gdy przeznaczeniem nastêpców tych postaci bê-
dzie roztopienie siê w banalnej rutynie ¿ycia okrzep³ej ju¿ bur¿uazji. Ta dosyæ
mroczna wizja dzia³alno�ci przemys³owej ods³ania nêdzê robotników, a zarazem
wyja�nia genezê ruchu zwi¹zkowego i upolitycznienia klasy zwanej robotnicz¹.
Bezwzglêdna pogoñ za zyskiem i dominuj¹c¹ pozycj¹ na rynku doprowadzi z cza-
sem do powstania monopoli i trustów zwalczaj¹cych wszelk¹ konkurencjê. Oczy-
wi�cie, fascynacja ruchem, szybko�ci¹ i zmian¹ bêdzie czynnikiem postêpu. I no-
wy wspania³y �wiat, który siê tym sposobem wy³oni, otworzy nowe perspektywy
przed nowymi lud�mi.

Adaptacje filmowe Pó³nocy i po³udnia w r. 2005, Ziemi obiecanej w r. 1927,
a nastêpnie, w re¿yserii Andrzeja Wajdy, w r. 1975, wreszcie cztery filmy oparte
na ksi¹¿ce Wszystko dla pañ �wiadcz¹ dobitnie, ¿e dostrze¿ono w tych powie-
�ciach � poza realizmem socjologicznym i ekonomicznym � wymiar epopei. Znaj-
duj¹ w nich odbicie tak¿e stereotypy narodowe. Powie�æ polska uosabia zatem
lekcewa¿enie dla dobra indywidualnego na rzecz dobra spo³ecznego, powie�æ an-



33�NOWY  WSPANIA£Y  �WIAT�

gielska podnosi etykê pracy, utwór francuski za� jest wyrazem swego rodzaju reli-
gii przyjemno�ci i konsumpcji.

Polacy s¹ zuchwali i zmienni, Anglicy pruderyjni i uczciwi, Francuzi � fry-
wolni i niemoralni. Jak oddzieliæ od siebie mit i realizm? Tym bardziej ¿e powie-
�ciopisarze podporz¹dkowuj¹ siê zarówno literackim regu³om prowadzenia intry-
gi, jak te¿ gustom czytelników, tworz¹c wizjê artystyczn¹, któr¹ ci ostatni gotowi
s¹ zaakceptowaæ. W powie�ci przemys³owej bez w¹tpienia zosta³ zawarty obraz
rzeczywisto�ci intersubiektywnej, ale pod jej artystyczn¹ transpozycj¹ p³yn¹ rów-
nocze�nie wra¿enia i spostrze¿enia autora, którymi oddzia³uje on na percepcjê
widza.

Z francuskiego prze³o¿y³ Aleksander Fiut

A b s t r a c t

BRIGITTE  GAUTIER
(Université Charles de Gaulle � Lille 3)

�BRAVE  NEW  WORLD� � EUROPEAN  INDUSTRIAL  NOVELS  1855�1898

In this paper we intend to show how the industrial revolution was brought upon a new world,
which almost immediately was to become a literary myth. This idea is to be proved on the examples
of Elizabeth Gaskell�s North and South (1855), Émile Zola�s The Ladies� Delight (1883), and W³a-
dys³aw Reymont�s The Promised Land (1898). Moreover, we are of the opinion that in these three
novels the realistic depiction of the machine society and the alienation it conveys is constantly balan-
ced by an epic narrative, which builds up awe and admiration for it, especially for the �men of
industry� as heroes of a new conquest.


