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W dialogu z XIX wiekiem: powieść 
wiktorianistyczna

Choć przez cały wiek XX epoka wiktoriańska traktowana była jako istotny 
punkt odniesienia w dyskusjach nad współczesnością, ostatnie dekady przy-
niosły zwiększone zainteresowanie historią i kulturą XIX wieku, w połączeniu 
z osłabieniem tonu polemicznego, wyraźnego jeszcze w latach 60. Stosunek 
do wiktorianizmu jest teraz bardziej przychylny; charakteryzuje się dążeniem 
do dostrzeżenia ciągłości pomiędzy wiekiem XIX a współczesnością. Ostrość 
polemiki z wiktoriańską ideologią uległa zatarciu zapewne z powodu jej od-
dalenia czasowego. Historyk literatury Cora Kaplan zauważa, że w okresie 
powojennych przemian obyczajowych przymiotnik „wiktoriański” funkcjo-
nował w potocznym języku w znaczeniu pejoratywnym, jako słowo wytrych 
na określenie poglądów uznawanych za staroświeckie i zacofane: „Pogarda, 
z jaką słowo to było używane, sugerowała, że »wiktoriański« światopogląd jest 
tak przestarzały, iż samo odwoływanie się do związanych z nim tematów tabu 
sprowadza się do śmiesznego i żenującego cofnięcia się w świat własnych pra-
dziadków”. Jednocześnie dodaje, że – paradoksalnie – „powojenne dążenie do 
ostatecznej dewiktorianizacji zachodnich społeczeństw” spowodowało w koń-
cu pozytywne przewartościowanie ocen i wiedzy o XIX stuleciu (2007: 85)1. 

Badaczka literatury i kultury Barbara Garlick twierdzi, że na początku 
XXI wieku interakcja teraźniejszości i wiktoriańskiej przeszłości przypomina 
bardziej dialog niż konfrontację (2008: 194). Wiek XIX postrzegany jest jako 
epoka na tyle odległa, że może być poddana obiektywnej ocenie, a jednocześ-

1 Jeśli w bibliografi i nie podano polskich wydań, tłumaczenia cytowanych tekstów anglo-
języcznych pochodzą od autorki.



12 Bożena Kucała

nie na tyle bliska, aby mogła być postrzegana i studiowana jako preludium 
do obecnych czasów. W latach 80. pani Th atcher uczyniła z „wiktoriańskich 
wartości” – wśród których wymieniała poczucie odpowiedzialności, samo-
dzielność, szacunek do samego siebie, gotowość do pomocy bliźniemu, dumę 
ze swojego kraju – ideologiczną podstawę swego programu polityczno-gospo-
darczego. Według niej wymienione cechy to nie tylko wartości „wiktoriań-
skie” – to wartości „wieczne” (cyt. za Samuel 1998: 334). Zorganizowana przez 
Muzeum Wiktorii i Alberta w 2001 roku wystawa zatytułowana „Wymyślając 
Nową Brytanię – wiktoriańska wizja” miała na celu pokazanie współczesnym 
Brytyjczykom, jak wiele ważnych w życiu społecznym, politycznym i kultural-
nym instytucji ma swe korzenie w XIX stuleciu (por. Bud 2001: 3–5).

W historii angielskiej prozy powieść wiktoriańska ma utrwaloną pozy-
cję jako model tradycyjnej powieści realistycznej, traktowany przez kolejne 
pokolenia pisarzy albo jak konwencja warta naśladowania i rozwijania, albo 
– przeciwnie – jak forma, którą należy odrzucić, aby skierować literaturę na 
nowe tory. Dający się zaobserwować od początku XX wieku antagonizm mię-
dzy tendencją realistyczną a eksperymentalną w angielskiej powieści (Lodge 
1983: 41–52) w dużej mierze daje się określić jako przeobrażenia stosunku do 
ukształtowanego w XIX wieku modelu. Moderniści defi niowali się w opozy-
cji do wiktoriańskich przodków, świadomie i zdecydowanie szukając nowych 
perspektyw i nowych technik. Kanoniczna dziś pozycja pisarzy modernistów 
nie może jednak przesłaniać oczywistego faktu, że nawet w okresie największe-
go nasilenia eksperymentu powieść realistyczna, korzeniami sięgająca epoki 
wiktoriańskiej, cieszyła się wielką popularnością zarówno wśród twórców, jak 
i odbiorców. Lata po II wojnie światowej przyniosły serię deklaracji młodego 
pokolenia pisarzy, odrzucających tendencje eksperymentalne i otwarcie przy-
znających się do artystycznego pokrewieństwa z mistrzami prozy wiktoriań-
skiej. Gdy w roku 1979 B.S. Johnson, jeden z nielicznych w swym pokoleniu 
pisarzy poszukujących nowych środków wyrazu, oskarżał współczesnych o za-
chowawczość i konserwatyzm, sformułował ten zarzut jako pisanie powieści 
neodickensowskiej sto lat po Dickensie (Johnson 1977: 154–155). Bez wątpie-
nia nie jest przypadkiem, że uchodząca za pierwszą angielską powieść post-
modernistyczną Kochanica Francuza (Th e French Lieutenant’s Woman, 1969) 
Johna Fowlesa w swej warstwie fabularnej naśladuje prozę wiktoriańską. Pi-
sarz uznał zapewne, że eksperyment będzie najbardziej wyrazisty w zestawie-
niu z wiktoriańskim formatem i tematyką. Z dzisiejszej perspektywy można 
stwierdzić, że spór zwolenników tradycji i eksperymentu stracił na ostrości, 
a powieść angielska, pozostając zasadniczo wierną tradycji mimetycznej, z po-
wodzeniem przyswoiła sobie pewne elementy technicznych innowacji. 

Wyrazem zainteresowania zarówno prozą wiktoriańską, jak i wiktoriańską 
epoką jest liczna grupa powstałych w ostatnich dekadach XX i na początku 
XXI wieku powieści, których fabuła zbudowana została na odniesieniach do 
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wiktorianizmu. Pierwsze przykłady takich książek to wspomniana Kochani-
ca Francuza, Szerokie Morze Sargassowe (Wide Sargasso Sea, 1966) Jean Rhys 
i Oblężenie Krisznapuru (Th e Siege of Krishnapur, 1973) J.G. Farrella. Od lat 80. 
podobnych powieści powstało na tyle dużo, że da się już mówić o odrębnym 
nurcie w prozie współczesnej. Jako przykłady można wymienić: Th e Great Fire 
of London (1982) Petera Ackroyda , Gentlemen in England (1983) A.N. Wilso-
na , Oscar and Lucinda (1988) Petera Careya , Th e Quincunx (1989) Charlesa 
Pallisera , Two Women of London: Th e Strange Case of Ms Jekyll and Mrs Hyde 
(1989) Emmy Tennant , Possession (1990) A.S. Byatt , Mary Reilly (1990) Valerie 
Martin , In the Red Kitchen (1990) Michèle Roberts , Angels and Insects (1992) 
A.S.  Byatt , Poor Th ings (1992) Alasdaira Graya, Ever Aft er (1992) Grahama 
Swift a , Th e Mist in the Mirror (1992) Susan Hill , Tess (1993) Emmy Tennant , 
Dan Leno and the Limehouse Golem (1994) Petera Ackroyda , Master Georgie 
(1997) Beryl Bainbridge, Jack Maggs (1997) Petera Careya , Tipping the Velvet 
(1998) i Affi  nity (1999) Sary Waters , Charlotte: Th e Final Journey of Jane Eyre 
(2000) D.M. Th omasa, Th e Crimson Petal and the White (2002) Michaela Fabera, 
Fingersmith (2002) Sary Waters , Th e Mistressclass (2002) Michèle Roberts , 
Heathcliff ’s Tale (2005) Emmy Tennant , Tattycoram (2005) Audrey Th omas, 
Arthur and George (2005) Juliana Barnesa , Th e French Dancer’s Bastard (2006) 
Emmy Tennant , Th e Last Dickens  (2009) Matthew Pearla, Havisham (2012) 
Rogera Frame’a.

Choć powszechnie używany jest termin „powieść neowiktoriańska”, za bar-
dziej adekwatny należałoby uznać stworzone przez Sudhę Shastri określenie 
„powieść wiktorianistyczna”, jako szersze i lepiej oddające różnorodność od-
niesień do epoki wiktoriańskiej w powieści współczesnej. Przedrostek „neo”, 
sugerując naśladownictwo, próby rekonstruowania świata wiktoriańskiego, 
zawęża ten nurt do jednej jego odmiany. Tymczasem, prócz rekonstrukcji, po-
wieściowe odniesienia do epoki wiktoriańskiej mogą przybrać kształt nowych 
wersji kanonicznych powieści dziewiętnastowiecznych, transpozycji wikto-
riańskich fabuł w czasy współczesne, pastiszu i parodii powieści wiktoriańskiej 
jako gatunku czy wreszcie powieści o podwójnej fabule i dwóch wymiarach 
czasowych – współczesnym i dziewiętnastowiecznym. Powieść wiktoriani-
styczna stanowi szczególny przykład Bachtinowskiej dialogowości – z defi nicji 
wpisane są w nią dwa głosy, dwie perspektywy, dwa wymiary czasowe. Powieść 
wiktorianistyczna to nie tylko literacka refl eksja nad epoką wiktoriańską; za-
wsze współistnieje w niej refl eksja nad teraźniejszością. 

Mówiąc o współczesnym odczytaniu wiktorianizmu, krytyk Simon Joyce 
posłużył się metaforą wstecznego lusterka, wskazując na oczywisty fakt, że 
przeszłość nie jest nam dostępna w bezpośrednim oglądzie – możemy do-
strzec jedynie jej współcześnie uformowane odbicie. Dostrzegamy jednak przy 
tym także obraz samych siebie, bowiem to, w jaki sposób epoka wiktoriańska 
jest interpretowana, zdradza obecną perspektywę, współczesne poglądy, prob-
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lemy i zainteresowania (Joyce 2002: 3). Najciekawsze przykłady powieści wik-
torianistycznej to właśnie te utwory, w których pisarze świadomie dokonują 
zestawienia obu epok. Wspomniana powieść Fowlesa jest pod tym względem 
modelowa. Decyzja pisarza o osadzeniu akcji dokładnie sto lat przed powsta-
niem książki podyktowana była chęcią ukazania początków zjawisk, których 
skutki można obserwować współcześnie, czyli – z perspektywy Fowlesa – w la-
tach 60. XX wieku. Narrator wymienia wydarzenia i procesy historyczne, które 
miały ukształtować dwudziestowieczną mentalność i obyczajowość. Narrator-
skie dygresje doskonale ilustrują przeświadczenie pisarza o jednoczesnej bli-
skości i oddaleniu epoki wiktoriańskiej. Jest ona z jednej strony na tyle odległa 
i pod pewnymi względami egzotyczna, że wymaga objaśnień i komentarzy 
narratora, z drugiej natomiast na tyle bliska, by być traktowana jako wstęp do 
XX stulecia. Charakterystyczne, że w trzecim (i umieszczonym w książce jako 
ostatnie) z możliwych zakończeń bohater przechodzi transformację z typo-
wego wiktorianina w bohatera egzystencjalnego, bliskiego doświadczeniom 
generacji samego pisarza. 

Najczęstszym przykładem powieściowego dialogu teraźniejszości z epoką 
wiktoriańską jest relacja dwóch tekstów, czyli – posługując się terminologią 
Genette’a – hipo- i hipertekstu. Hipotekstem jest kanoniczny, powszechnie 
znany i zakorzeniony w powszechnej świadomości utwór wiktoriański, nato-
miast hipertekst to powieść współczesna, która twórczo nawiązuje do orygina-
łu. Powieść wiktorianistyczna ujawnia swą zależność poprzez wykorzystanie 
tej samej fabuły, bohaterów lub miejsca akcji. Jak zauważa Anne Humpherys, 
proces czytania przebiega w tym wypadku dwutorowo: czytelnik nie tylko 
śledzi nową narrację, lecz także nieustannie przywołuje w pamięci narrację 
kanoniczną i dokonuje porównań ich obu. Doświadczonemu czytelnikowi 
nieodparcie ujawniają się zbieżności i rozbieżności tekstów. Czytanie powieści 
wiktorianistycznej wchodzącej w relację intertekstualną z konkretnym teks-
tem dziewiętnastowiecznym oznacza więc równoczesne interpretowanie obu 
tekstów (Humpherys 2002: 445). Pisarzom przetwarzającym wiktoriańskie 
teksty zazwyczaj przyświeca cel polemiczny – z dzisiejszego punktu widzenia 
wiele zagadnień ukazanych w dziewiętnastowiecznych powieściach interpre-
towanych jest inaczej. Czytane z obecnej perspektywy hipoteksty ujawniają 
miejsca przemilczane, niedopowiedziane, potraktowane zgodnie z wiktoriań-
ską mentalnością, obyczajowością, realiami społeczno-politycznymi. Dlatego 
typowym sposobem przeformułowania tekstu jest zmiana perspektywy – na-
pisanie danej historii na nowo, z innego punktu widzenia, przy czym przepisa-
nie to (rewriting) musi pozostać na tyle wierne pierwowzorowi, aby jego obec-
ność w hipertekście była nadal dobrze rozpoznawalna. Steven Connor nazywa 
tę relację „wiernością-w-zdradzie” (fi delity-in-betrayal, Connor 1996: 167). 
Przeformułowanie tekstu oznacza oczywiście jego reinterpretację, a typowe 
obszary tematyczne podlegające nowemu potraktowaniu to zagadnienia klasy 



15W dialogu z XIX wiekiem: powieść wiktorianistyczna 

społecznej, roli kobiety, stosunku do brytyjskiego imperializmu i odmienności 
rasowej lub kulturowej.

Bardzo znanym wczesnym przykładem ideologicznej polemiki z powieścią 
wiktoriańską jest Szerokie Morze Sargassowe Jean Rhys (1966). Do napisania 
książki skłoniła autorkę krytyczna ocena sposobu, w jaki Charlotte Brontë po-
traktowała Bertę Rochester w powieści Dziwne losy Jane Eyre. Przywieziona 
z Karaibów żona, do której Rochester żywi jedynie nienawiść i odrazę, prze-
trzymywana jest na poddaszu w tajemnicy przed otoczeniem. W nielicznych 
epizodach, w których tajemnicza postać wreszcie ujawnia się głównej bohater-
ce i zarazem narratorce (i tym samym czytelnikowi powieści), Berta ukazana 
jest jako obłąkana istota, przypominająca raczej dzikie zwierzę niż człowieka, 
zdolna wydawać jedynie nieartykułowane dźwięki. Pozbawiona jest głosu nie 
tylko dosłownie – poznajemy jej historię wyłącznie z nacechowanej uprze-
dzeniem i kulturowymi stereotypami perspektywy Rochestera, która jednak 
nie jest w powieści skorygowana. Przyznając Bercie prawo do opowiedzenia 
swojej historii swoim własnym głosem, Rhys wyprzedziła o kilkanaście lat 
ukazanie się klasycznej pozycji krytyki feministycznej Th e Madwoman in the 
Attic (1979), której autorki, Sandra M. Gilbert i Susan Gubar, dokonały analizy 
przedstawień kobiety w dziewiętnastowiecznej literaturze. Najważniejszy arty-
kuł książki stanowi właśnie nowe odczytanie Jane Eyre. Publikacja Szerokiego 
Morza Sargassowego zbiegła się z powstaniem nie tylko krytyki feministycznej, 
lecz także nurtu krytyki postkolonialnej, zajmującej się między innymi analizą 
przedstawień relacji międzykulturowych w powieściach powstałych w czasach 
brytyjskiego imperium. Jean Rhys kierowała się jednak przede wszystkim mo-
tywacją osobistą – pochodząca z Dominiki pisarka, doświadczając w Europie 
poczucia obcości i niezrozumienia, była szczególnie wrażliwa na przejawy kul-
turowych uprzedzeń, także tych obecnych w literaturze. Rhys nie zmienia fa-
buły wiktoriańskiej książki, ale dodaje do niej niedopowiedzianą tam historię, 
brakującą perspektywę i niesłyszalny dotąd głos. Pisarka nie podejmuje przy 
tym żadnej próby naśladowania dziewiętnastowiecznych konwencji narracyj-
nych – jej powieść przypomina raczej fragmentaryczny, impresjonistyczny 
monolog wewnętrzny znany z prozy modernistycznej. Książka Szerokie Mo-
rze Sargassowe najwyraźniej ujawniła bardzo istotne i odczuwalne niedopo-
wiedzenie u Brontë, sama szybko stając się pozycją klasyczną w powojennej 
powieści brytyjskiej i niemal nieodzownym uzupełnieniem lektury Jane Eyre. 
Krytycy są zgodni w opinii, że powieść Rhys nieodwołalnie zmieniła interpre-
tację dziewiętnastowiecznego oryginału. 

Porównywalna z książką Rhys pod względem istoty twórczego sporu z Jane 
Eyre jest powieść Emmy Tennant Th e French Dancer’s Bastard (2006). Tu tak-
że narratorką i pierwszoplanową bohaterką stała się postać zmarginalizowana 
i potraktowana w oryginale zgodnie ze stereotypami i uprzedzeniami wikto-
riańskiej pisarki. Tennant, nawiązując zarówno do powieści Brontë, jak i do 
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historii opowiedzianej przez Rhys, wskazuje na podobieństwa między sytuacją 
uwięzionej na poddaszu, znienawidzonej cudzoziemki a pozycją małej Adèle, 
podopiecznej Jane, lekceważonej i pogardzanej jako próżna i pusta córka fran-
cuskiej tancerki. Książka Tennant, choć pod względem artystycznym niedo-
równująca powieści Rhys, stanowi charakterystyczny przykład literackich re-
interpretacji wiktoriańskiego kanonu.

Wyzwanie rzucone wyraźnie anglocentrycznej perspektywie dziewiętna-
stowiecznego pisarza stanowi cechę wspólną wspomnianych powieści Rhys, 
Tennant oraz książki współczesnego prozaika australijskiego Petera Careya 
pod tytułem Jack Maggs. W studium Kultura i imperializm – na które Carey 
wskazuje jako na istotną inspirację do napisania Jack Maggs (por. Woodcock 
2003: 122) – Edward Said zwraca uwagę na typowe dla wiktoriańskiej prozy 
odniesienia do zamorskich posiadłości brytyjskiego imperium. Pisarze z regu-
ły traktują zjawisko kolonializmu i imperializmu jako zastałe, naturalne i nie-
podlegające kwestionowaniu, natomiast chętnie wykorzystują oddalenie egzo-
tycznych krain do uprawdopodobnienia zwrotów akcji. We wstępie do Kultury 
i imperializmu Said posłużył się właśnie przykładem Dickensowskiej powieści 
Wielkie nadzieje (Great Expectations) – hipotekstu w stosunku do Jack Maggs 
– aby zilustrować takie podejście: 

rzadko kiedy pisarz czyni coś więcej niż krótką wzmiankę czy odniesienie na przykład 
do Indii w Targowisku próżności i w Dziwnych losach Jane Eyre, czy do Australii w Wiel-
kich nadziejach. Idea (zgodnie z zasadami wolnego handlu) głosi, że zamorskie teryto-
ria mogą zostać użyte zgodnie z wolą i uznaniem pisarza, zwykle w relatywnie prostych 
celach, jako miejsce emigracji, zdobycia fortuny czy wygnania (Said 2009: 80–81). 

Decydujący wpływ na losy głównego bohatera Wielkich nadziei ma przy-
padkowe spotkanie z Magwitchem – zbiegłym więźniem, po ponownym 
aresztowaniu skazanym na zesłanie do Australii. Choć Magwitch pojawia się 
w opowieści zaledwie epizodycznie, dzięki zarobionym w kolonii pieniądzom 
z oddali zmienia radykalnie życie Pipa, czyniąc z wiejskiego chłopca dżentel-
mena. Mimo współczucia, z jakim został przedstawiony Magwitch – skrzyw-
dzony przez społeczeństwo, ale już przykładnie ukarany i skruszony złoczyńca 
– pisarz nie posuwa się do tego, aby podważać surowy, zagrożony karą śmierci 
zakaz samowolnego powrotu z zesłania. W książce Dickensa, choć nie jest to 
zgodne z faktami historycznymi, imperialna kara nadal obowiązuje: Magwitch 
zostaje aresztowany i umiera w więzieniu. Powrót Magwitcha z Australii ozna-
cza też dla głównego bohatera książki osobistą katastrofę – rozbicie poczucia 
tożsamości i załamanie się jego planów życiowych. Australia – w czasach Di-
ckensa wykorzystywana przez Brytyjczyków jako kolonia karna – w powie-
ści pełni funkcję dosłownych i metaforycznych antypodów kraju rodzinnego: 
jest to miejsce wykorzenienia, uwięzienia, kary, usytuowane geografi cznie na 
obrzeżach imperium, a metaforycznie poza nawiasem społeczeństwa. Mimo 
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że Magwitch dorobił się tam znacznej fortuny, jego wspomnienia z Australii są 
wyłącznie negatywne, a cały przymusowy pobyt tam wypełniony był tęsknotą 
za Anglią – tęsknotą, która zaowocowała decyzją o podjęciu ryzyka powrotu.

Tworząc nową wersję Wielkich nadziei, australijski pisarz przede wszyst-
kim odwrócił zatem perspektywę, z której ukazany jest jego kraj. W wywiadzie 
Carey wskazał na negatywną rolę powieści Dickensa w procesie tworzenia się 
australijskiej tożsamości, od początku naznaczonej piętnem imperialnych sko-
jarzeń. Carey określił Wielkie nadzieje jako „wielką powieść”, ale jednocześnie 
w pewnym sensie „więzienie” dla Australijczyka. Stąd Jack Maggs stanowić ma 
„próbę otwarcia tego więzienia i wyimaginowanego pogodzenia się ze straż-
nikiem” (cyt. za Woodcock 2003: 122). Australijski pisarz stworzył powieść 
o genezie Dickensowskiej historii, ukazując prawdziwe losy Maggsa, zanim 
zostały one zawłaszczone, zmanipulowane i przekłamane przez pisarza To-
biasa Oatesa, mocno przypominającego samego Dickensa. W przeciwieństwie 
do Magwitcha, Maggs, czyli prototyp Dickensowskiego bohatera, nie umiera 
w Anglii. Dojrzewa w nim wreszcie świadomość, jak daremne i od począt-
ku skazane na niepowodzenie były jego próby ponownego zakorzenienia się 
w kraju, który już kiedyś na zawsze go odrzucił. Jego spojrzenie na relacje 
Anglii i Australii ulega na koniec odwróceniu – to Anglia zaczyna być po-
strzegana jako więzienie, a jej zamorska kolonia jako dom oferujący wolność 
i możliwość rozpoczęcia nowego życia. Kluczowe dla wymowy australijskiej 
wersji Wielkich nadziei jest właśnie zakończenie, w którym zamiast śmierci 
bohater doświadcza narodzin swej nowej tożsamości. 

Jack Maggs bardziej niż wspomniane wcześniej powieści odbiega od pier-
wotnej fabuły, co uzasadnione jest wprowadzeniem elementów powieści bio-
grafi cznej oraz poziomu metafi kcyjnego – jest to także powieść o pisaniu po-
wieści. Historia opowiedziana w Jack Maggs chronologicznie wyprzedza fabułę 
Wielkich nadziei, gdyż w obrębie fi kcyjnego świata zbudowanego przez Careya 
biografi a Maggsa dopiero ma być przetworzona na materiał literacki. Podob-
nie jednak jak Rhys i Tennant, Carey nie tworzy zupełnie nowego bohatera, ale 
wykorzystuje drugoplanową postać wykreowaną przez wiktoriańskiego pisa-
rza, aby przyznać jej w nowej narracji kluczową rolę. 

Inny typ dialogu tekstów ilustruje książka A.S. Byatt Anioły i owady (Angels 
and Insects). Składa się ona z dwóch powieści, Morpho Eugenia i Anioł małżeń-
ski, z których obie rozgrywają się w epoce wiktoriańskiej, ale których fabuły 
pozornie nie mają z sobą nic wspólnego; jak ujął to Richard Todd, nawiązując 
do tytułu podwójnej powieści, związki między nimi są cienkie jak talia osy 
(1997: 30). A jednak, analizowane jako całość, mogą być odczytane jako rozwi-
nięcie i twórczy komentarz do konkretnego wiktoriańskiego hipotekstu – ele-
gii Alfreda Tennysona In Memoriam. Tennyson pojawia się nawet jako boha-
ter w drugiej z powieści. Wiadomości z zaświatów przekazywane przez duchy 
wywoływane podczas seansów spirytystycznych często okazują się cytatami 
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z poezji. Duch Arthura Hallama, któremu dedykowane jest In Memoriam, 
unosi się metaforycznie nad dziełem Tennysona, a być może także dosłow-
nie nad bohaterami książki Byatt. Narrator pozostawia kwestie metafi zyczne 
nierozstrzygnięte, ale jednocześnie sugeruje mniej fantastyczne wyjaśnienie 
komunikacji ze zmarłymi: Tennyson ma intuicyjne przekonanie, że w języku, 
w którym pisze i rozmawia, w głosach, które słyszy, pobrzmiewa poezja, która 
przetrwała śmierć swoich twórców. W sferze intertekstualnych relacji kontakt 
ze zmarłymi jest jak najbardziej realny. 

W In Memoriam, napisanym pod wpływem głębokiego żalu po śmierci 
przyjaciela, Tennyson przechodzi od wyrażania osobistych przeżyć do uogól-
nionych refl eksji nad ludzkim życiem, stawiając w kontekście narastającej wie-
dzy naukowej pytania o możliwość wiary religijnej i stając wobec nieodparcie 
narzucającego się przekonania o sprzeczności porządku religijnego i porządku 
świata przyrody. Poeta nieustannie porusza się między perspektywą religijną 
a naukową, między nadzieją a zwątpieniem. W świetle nowych faktów na-
ukowych nowego znaczenia nabiera tradycyjne pytanie o miejsce człowieka 
w hierarchii istnień – czy człowiek bliższy jest aniołom, czy zwierzętom (na 
przykład owadom). 

Dualizm książki Byatt można interpretować jako odbicie dualizmu w my-
śleniu Tennysona, rozpisanie jego dylematu na dwie fabuły oparte na dwóch 
odmiennych perspektywach. Bohaterem Morpho Eugenia jest naukowiec, za-
gorzały darwinista, podkreślający analogie między światem ludzi a światem 
owadów. Ta perspektywa zostaje jednak przez niego samego zakwestionowa-
na, gdy osobiste przeżycia przekonują go, że porządki ludzki i naturalny nie 
mogą być traktowane jako tożsame. W Aniele małżeńskim przyjęta jest per-
spektywa przeciwstawna, która jednak na koniec także podlega zakwestiono-
waniu. Choć bohaterowie mają nadzieję na kontakt z istotami nadprzyrodzo-
nymi i szukają dowodu na istnienie życia pozagrobowego, na koniec akceptują 
egzystencję tu i teraz, materialną i skończoną. 

Odrębną kategorię powieści wiktorianistycznej stanowią pastisz i parodia 
powieści wiktoriańskiej jako gatunku, czyli kategoria, w stosunku do której 
z pewnością uprawniony jest termin „neowiktorianizm”. Próby naśladowania 
wiktoriańskich technik pisarskich, a zwłaszcza dziewiętnastowiecznego języ-
ka, są jednak rzadkie, zapewne ze względu na trudność takiego wyzwania. Naj-
bardziej udane przykłady – i już dość odległe w czasie – to Kochanica Francuza 
Fowlesa i nieco mniej znana powieść Farrella Oblężenie Krisznapuru. Obaj pi-
sarze w przekonujący sposób imitują dziewiętnastowieczną prozę, jednocześ-
nie sygnalizując jednak czytelnikowi, że prowadzą grę z konwencją literacką. 
W przypadku powieści Fowlesa nie chodzi jedynie o postmodernistyczne stra-
tegie, jawnie rozbijające złudzenie realności przedstawionego świata. Nawet 
w obrębie neowiktoriańskiej fabuły Fowles pisze „wiktoriańską powieść, jakiej 
żaden wiktoriański powieściopisarz by nie napisał”, jak ujął to krytyk Peter 



19W dialogu z XIX wiekiem: powieść wiktorianistyczna 

Wolfe (1976: 134). Fowles zaludnia swą powieść postaciami tak typowymi, 
że sprawiają one wrażenie ożywionych muzealnych okazów; osnuwa fabułę 
wokół bardzo stereotypowych wątków romansowo-klasowych, łamiąc jed-
nocześnie seksualne tabu; korzysta z konwencji wszechwiedzącego narratora 
i wszechwładnego autora w sposób otwarcie naruszający dziewiętnastowiecz-
ne konwencje. W książce współistnieją dwie perspektywy i dwa wymiary cza-
sowe – wskrzeszony przez narratora wiktoriański świat oraz świat, w którym 
żyje narrator. Fowles wyraźnie prowokuje czytelników ostrzeżonych przed po-
kusą utożsamiania narratora z pisarzem, kilkakrotnie naruszając ontologiczną 
granicę między fi kcją a rzeczywistością i pojawiając się w powieści w postaci 
odpowiadającej jego realnemu wyglądowi. Przywoływanym często adresatem 
Kochanicy Francuza jest współczesny pisarzowi czytelnik, z którym narra-
tor dzieli się swymi uwagami i komentarzami na temat opowiadanej historii. 
Opisując rozmaite aspekty minionej epoki, narrator najczęściej przybiera ton 
prześmiewczo-ironiczny, czasem poważnie krytyczny, rzadziej nostalgiczny. 
W poglądach narratora (a zapewne nie będzie nadużyciem sądzić, że i samego 
pisarza) przejawia się przemożny wpływ myślenia ewolucyjnego: współczesna 
epoka, dzięki następstwu czasowemu, jest bardziej postępowa, wyżej rozwi-
nięta, bardziej dojrzała, a mniej naiwna. Uderzający w komentarzach narra-
tora jest właśnie obraz XIX wieku jako wieku niewinności i naiwności, wieku 
złudzeń, z których współczesny człowiek już się wyzwolił, choć bynajmniej nie 
stał się dzięki temu szczęśliwszy. Jak słusznie zauważa Peter Conradi, celem 
Fowlesa nie jest zaburzenie naszego psychologicznego portretu wiktorian, ale 
schlebianie mu i wykorzystanie go do swoich własnych celów (1982: 60). 

W Oblężeniu Krisznapuru Farrell nie unika ironii w przedstawieniu wikto-
riańskiej społeczności reprezentującej szerokie spektrum typowych dla epoki 
postaw i poglądów, ale jego ironia nigdy nie jest tak otwarcie wyrażona jak 
u Fowlesa. Co więcej, Farrell nie sugeruje ewolucyjnej wyższości dwudziesto-
wiecznego człowieka w stosunku do dziewiętnastowiecznego przodka; prze-
ciwnie – ta i inne jego powieści nasuwają wniosek, że losy i zachowania czło-
wieka, niezależnie od miejsca i czasu, zawsze mogą być interpretowane jako 
jeden z aktów komedii ludzkiej. Poglądy oraz przypuszczenia co do przyszłości 
wyrażane przez jego wiktoriańskich bohaterów mogą się wydawać zabawne 
w swym anachronizmie i nietrafności, ale powieść sugeruje, że człowiek za-
wsze przecież żyje z ograniczoną wiedzą, nie będąc w stanie przewidzieć biegu 
historii. W przeciwieństwie do Fowlesa, Farrell nie eksponuje otwarcie swej gry 
z konwencją wiktoriańskiej powieści, ale jego dbałość o odtworzenie realiów 
epoki jest tak przesadna, że zdradza nieautentyczność i pewną nienaturalność 
wyglądającej na wiktoriańską narracji. Stosunek Farrella do opisywanej epoki 
jest mniej jednoznaczny niż u Fowlesa i trudniejszy do uchwycenia – w Oblę-
żeniu Krisznapuru współistnieją tragedia i komedia, ton poważny i żartobliwy, 
przy jednoczesnym braku komentarzy narratora. 
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Z autorem Kochanicy Francuza łączy jednak Farrella intencja wskazania na 
związek obu epok. W wywiadzie pisarz określił upadek imperium brytyjskie-
go jako jedyną prawdziwie interesującą rzecz, jaka zdarzyła się za jego życia, 
i skłonny był uznać decyzję premiera Harolda Wilsona z 1968 roku o sprowa-
dzeniu do kraju brytyjskich „legionów” za defi nitywne zakończenie imperial-
nej historii (Binns 1986: 16–17). Oblężenie Krisznapuru, podobnie jak dwie 
pozostałe powieści tworzące tak zwaną imperialną trylogię Farrella, zostało 
zaplanowane przez pisarza jako powieść o początku końca imperium. Na pod-
stawie autentycznego epizodu z czasów hinduskiego powstania z 1857 roku 
(oblężenie Lucknow) Farrell opisuje wydarzenie, którego znaczenia współ-
cześni nie mogli rozumieć, ale które z obecnej perspektywy jawi się jako jeden 
ze zwiastunów erozji mocarstwowej roli Wielkiej Brytanii. Tylko jeden z bo-
haterów, Kolekcjoner, opuszczając Indie, ma przeczucie przemijalności brytyj-
skiej władzy i europejskich wpływów w tym kraju. Farrell naśladuje niegdyś 
popularny, a dziś zapomniany typ wiktoriańskiej powieści, tak zwaną Mutiny 
novel, czyli powieść o powstaniu hinduskim. Do czasów I wojny światowej po-
wstało kilkadziesiąt książek realizujących tę konwencję, charakteryzującą się 
awanturniczo-romansową fabułą osnutą wokół wydarzeń z czasów powstania, 
zazwyczaj przedstawiającą młodego bohatera, dla którego wojna jest okazją do 
wykazania się odwagą i męstwem, a także zasłużenia na rękę ukochanej i uzy-
skanie albo odzyskanie należnego mu miejsca w brytyjskiej społeczności. Cha-
rakterystyczne dla Mutiny novel jest też przeciwstawianie szlachetnych, cywili-
zowanych Brytyjczyków zdradliwym, półdzikim tubylcom. Farrell buduje swą 
powieść na parodii cech gatunkowych Mutiny novel, choć jego stosunek do 
brytyjskiego imperium nie jest bynajmniej jednoznacznie krytyczny. 

Oblężenie Krisznapuru realizuje jeszcze jeden typ powieści – tak zwaną 
powieść idei, w tym wypadku oczywiście wiktoriańskich idei. Wszyscy głów-
ni bohaterowie uosabiają postawy i poglądy istotne dla epoki; zarówno w ich 
rozmowach, jak i pośrednio w zachowaniach toczy się debata o religii, nauce, 
darwinizmie, postępie i roli kobiet. Dla każdej z tych kwestii można znaleźć 
co najmniej dwóch wyrazicieli przeciwstawnych poglądów; bohaterów można 
więc nawet łączyć w pary ideologicznych oponentów, jak robi to Earl Rovit 
(1998: 637). Książka stanowi swoistą kolekcję wiktoriańskich idei, w pewnym 
sensie porównywalną z Wielką Wystawą z 1851 roku. Wystawa, która zgro-
madziła najrozmaitsze ówczesne osiągnięcia i wynalazki, mające świadczyć 
o postępie, osiągnięciach ludzkiego rozumu i przedsiębiorczości, jest, oprócz 
opisanego w powieści powstania, drugim przywoływanym w książce wyda-
rzeniem historycznym kluczowym dla wiktoriańskiej tożsamości. Najnowsze 
tragiczne doświadczenia osłabiają jednak entuzjazm głównego bohatera dla 
Wystawy i symbolizowanych przez nią wartości, napawając go pesymizmem 
i sceptycyzmem co do przyszłości. 
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Jako oddzielną grupę wiktorianistycznych powieści można zaklasyfi kować 
książki, które, ani nie wchodząc w twórczy dialog z konkretnym wiktoriań-
skim hipotekstem, ani nie imitując gatunku wiktoriańskiej powieści (czyli 
architekstu – by użyć terminologii Genette’a), odnoszą się do wiktorianizmu 
pojmowanego jako określone kody kulturowe, reprezentowane i utrwalone 
w formie tekstów. Powieści takie jak Opętanie (Possession, 1990) A.S.  Byatt, 
Raz na zawsze (Ever Aft er, 1992) Grahama Swift a czy Th e Mistressclass (2002) 
Michèle Roberts zbudowane są z dwóch fabuł, dwóch poziomów narracyjnych 
i dwóch wymiarów czasowych. Opisując pewne aspekty epoki wiktoriańskiej 
i zestawiając je ze współczesnym kontekstem tych zagadnień, autorzy nie pró-
bują w swych powieściach dokonać prostej rekonstrukcji XIX stulecia; prze-
ciwnie, mając pełną świadomość, że przeszłość empirycznie nie istnieje, a do-
stępna jest o tyle, o ile uległa przetworzeniu na językowe znaki, każą swym 
dwudziestowiecznym bohaterom studiować wiktoriańskie powieści, wiersze, 
listy, życiorysy i pamiętniki. Ale to nie analiza tekstu jest nadrzędnym celem 
współczesnych bohaterów – fascynują się wiktoriańskimi przodkami ze wzglę-
du na odnajdowane w ich życiu echa własnych dylematów. W wymienionych 
książkach daje się więc wyróżnić dominanta tematyczna – zagadnienie istotne 
dla dwudziestowiecznego bohatera staje się dla niego impulsem do studiowa-
nia przeszłości i porównywania własnej sytuacji z problemami wiktorian. Mo-
delowym przykładem tego typu powieści jest Raz na zawsze Grahama Swift a, 
której narrator i zarazem główny bohater, stojąc u kresu życia, poszukuje swej 
tożsamości poprzez opowiadanie historii rodzinnej i cofanie się coraz dalej 
w przeszłość, aż ku protoplaście rodziny Matthew Pearce’owi. Pamiętniki wik-
toriańskiego przodka, choć początkowo analizowane jako potencjalny materiał 
do pracy naukowej, absorbują Unwina bardzo osobiście z powodu odnajdo-
wanych tam śladów własnych dylematów. Unwin z rosnącym zaangażowa-
niem, choć także zdumieniem, obserwuje w narracji Pearce’a splot osobistych 
nieszczęść i wielkiego problemu epoki wiktoriańskiej, jakim był powszechny 
kryzys wiary. W przeciwieństwie do Pearce’a Unwin żyje w wymiarze wyłącz-
nie osobistym, bez odwołań do jakiegokolwiek wymiaru ideologicznego. Ale 
mimo że nie rozumie intensywności kryzysu wiary u wiktorianina, ma świa-
domość, że w porównaniu z nim on sam musi się wydawać postacią bezbarw-
ną i niemalże pozbawioną tożsamości. Sally Shuttleworth sugeruje (choć nie 
odnosząc się wprost do książki Swift a), że odczuwane przez współczesnych 
rozmycie pewników, brak nawet kontekstu dla przeżywania ideologicznych 
kryzysów, może być powodem obecnej nostalgii za epoką wiktoriańską:

Dla wiktorian istniał zdecydowany kryzys wiary, poczucie, że świat trzęsie się pod nimi, 
męka niezdecydowania. W epoce postmodernistycznej żaden tego rodzaju kryzys nie 
wydaje się możliwy, gdyż nie ma stałych granic wierzeń. Jest to wiek „ontologicznego 
zwątpienia” bez żadnego stałego punktu wiary, wobec którego mógłby się on defi nio-
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wać. Wiele tekstów retrowiktoriańskich przenikniętych jest świadomością utraty, ale 
jest to utrata drugiego stopnia. Nie chodzi o utratę konkretnego systemu wierzeń, ale 
raczej o utratę samego uczucia intensywności i napięcia, które towarzyszy prawdziwe-
mu kryzysowi egzystencjalnemu (1998: 260). 

Choć krytyczny stosunek do wiktorianizmu nigdy nie zanikł, to przykła-
dy powieści wiktorianistycznych z ostatnich dekad wskazują na pojawienie 
się ocen bardziej złożonych i generalnie bardziej przychylnych. Jak zauważa 
Cora Kaplan, współczesność bywa postrzegana jako kontynuacja epoki wik-
toriańskiej lub jej antyteza, lub równocześnie jedno i drugie (2007: 3). I choć 
wszystkie omawiane tu powieści łączą narrację realistyczną z elementami gry 
z tekstem, gry z konwencją literacką, to zabiegi formalne są ostatecznie podpo-
rządkowane chęci wypowiedzenia się na temat teraźniejszości lub przeszłości 
– lub najczęściej na temat obu jednocześnie.
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