
 

 

Młode lata Honoriusza Balzaka. Filozofia – literatura – publicystyka 

STRESZCZENIE 

 
Słowa kluczowe: Balzak – Viellerglé – Raisson – R’Hoone – Saint-Aubin – powieść 

Romantyzm – materializm – spirytualizm – forma – forma klasyczna – pastisz – teatr  

literatura kolportażowa – powieść historyczna – „Komedia ludzka” 

 

Zainteresowanie dziełami młodości Honoriusza Balzaka sięga jeszcze lat trzydziestych 

dziewiętnastego wieku i często służyło nieprzychylnej krytyce pisarza do deprecjonowania 

również jego późniejszej twórczości. Prawdziwa krytyka balzakowska na ten temat zaczęła 

rozwijać się w okresie międzywojennym, między innymi za sprawą publikacji pracy Alberta 

Prioulta Balzac avant La Comédie humaine (1818-1829). Contribution à l’étude de la genèse 

de son œuvre. Najwybitniejsi badacze, pomimo pewnych rozbieżności odnośnie opinii na 

temat tego okresu, zgadzają się co do jego kapitalnego znaczenia dla późniejszej twórczości, 

wyrażonej głównie w Komedii ludzkiej. Niniejsza praca skupia się na okresie 

poprzedzającym rok 1829, czyli na okresie anonimowości Balzaka, zanim wydał i podpisał 

swoją pierwszą oficjalną powieść, Szuanie w roku 1829. Dekadę poprzedzającą to 

wydarzenie podzielić można na trzy etapy, w których w większym lub mniejszym stopniu 

zawierają się trzy elementy wymienione w tytule: filozofia, literatura i publicystyka. W tym 

okresie Balzak próbował się w praktycznie we wszystkich gatunkach literatury. Filozofii 

głównie poświęcona jest część pierwsza, w której omówiony zostaje stosunek Balzaka do 

francuskiego Racjonalizmu i spuścizny Oświecenia oraz jego późniejsza ewolucja. Pierwsza 

część omawia również wpływ klasycznej literatury na estetykę początkującego pisarza, który 

szuka swojej formy i nie wie jeszcze, że zasłynie z pisania powieści. Okres jego szkiców i 

prób to także moment, w którym stara się określić w obliczu nowych prądów literackich, 

które przyjmuje entuzjastycznie, a także Romantyzmu, który odbija się echem w formie i 

akcentach późniejszych powieści Balzaka z lat 1822-1825. Następnie opisane zostają 

doświadczenia Balzaka na rynku wydawniczym, w okresie, gdy publikuje literaturę 

zarobkową, albo kolportażową, omówione w niemal alegoryczny sposób w tekście pseudo-

biograficznym dołączonym do wydania dzieł z młodości Balzaka z 1836 roku. W 1824 roku 

rozczarowany literaturą przyszły autor Komedii ludzkiej próbuje swoich sił w publicystyce i 

uczestniczy w zbiorowym autorstwie na wpół humorystycznych i na wpół poważnych 

Kodeksów, życzliwie przyjmowanych przez publiczność. Jest to również okres kryzysu 

moralnego młodego pisarza, w czasie którego krystalizują się u niego poglądy między innymi 

na temat władzy i roli pieniądza w społeczeństwie. W okresie 1824-1828 Balzak uczestniczy 

również w bardzo poważnie traktowanej przez cały świat literacki w Paryżu dyskusji na 

temat powieści historycznej i jej roli w obrazowaniu obyczajów narodowych i nowej wizji 

historii. Na temat powieści Balzak zastanawia się od początku swojej twórczości w 

odniesieniu do form klasycznych, takich jak formy teatralne i poetyckie. Stara się wykazać, iż 

drugorzędny gatunek, za jaki powieść uważano, jest w istocie jednym z najcenniejszych 

wynalazków nowoczesności, gdyż w niej zawierają się wszystkie inne formy, co ułatwia opis 

złożoności świata. Te przemyślenia okażą się zasadnicze dla jego estetyki powieści w 

późniejszych latach.  


