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O MORALNYM ZAANGA2OWANIU POWIE7CI REALISTYCZNEJ, 
MODERNISTYCZNEJ I POSTMODERNISTYCZNEJ  

S t r e s z c z e n i e  

 Przedmiotem tekstu sH treIci etyczne, jakie pojawiajH siO we wspóQczesnej powieIci realistycz-
nej, modernistycznej i postmodernistycznej, a dokQadniej – analiza tego, jak poetyka danej kon-
wencji literackiej determinuje sposób ujOcia, ale i treIW etycznych poglHdów wyraYonych w utworze. 
Tekst broni tezy o etycznym zaangaYowaniu modernistycznej i postmodernistycznej powieIci, 
wbrew obiegowym opiniom, które gQoszH, Ye sH one albo amoralne (zdominowane przez postawO 
„sztuka dla sztuki”), albo relatywistyczne, zgodnie z duchem postmodernizmu. Analiza poetyki tych 
konwencji pozwala tymczasem sHdziW, Ye kaYda z nich na swój wQasny sposób (zgodny z filo-
zoficznH dominantH konwencji: epistemologicznH w modernizmie i ontologicznH w postmoderniz-
mie), umoYliwia podejmowanie problematyki etycznej, choW w sposób odmienny, niY miaQo to 
miejsce w konwencji realistycznej, niewHtpliwie poIwiOcajHcej problematyce moralnej (zwQaszcza 
z zakresu etyki szczegóQowej) najwiOcej uwagi. Ogólne rozwaYania zilustrowane sH studium trzech 
powieIci Virginii Woolf, z których kaYda reprezentuje innH konwencjO. W caQej pracy przedmiotem 
rozwaYab jest treIW formy (forma jest tu istotna jako sposób ukazania obrazu Iwiata; zasadniczo 
pomijane sH natomiast treIci wyraYone w utworach w sposób nieformalny – poprzez konstrukcjO 
Iwiata przedstawionego czy teY wprost poprzez wypowiedzi narratora, postaci itp.). 
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MORAL COMMITMENT OF THE REALISTIC, 
MODERNIST AND POSTMODERN NOVEL  

S u m m a r y  

 The present paper discusses moral ideas expressed in the contemporary novel of the realistic, 
modernist and postmodern conventions. More precisely, it tries to define how the poetics of a given 
convention determines the novel’s ethical thought. It is argued that both the modernist and 
postmodern fiction, which are often perceived as amoral or relativist, are morally committed, though 
perhaps not as much as the realistic convention. The shape of this moral commitment is consistent 
with the dominant of each convention (epistemological in modernism and ontological in post-
modernism). These theoretical considerations are subsequently illustrated with three case studies of 
Virginia Woolf’s novels (each of which represents a different convention). Throughout the whole 
essay the emphasis falls on the meaning of the novelistic form, i.e. on the way that the novel’s form 
conveys the novel’s interpretation of reality. 
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