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Kraj-obrazy.
Topografie w wybranych pó|nych utworach
Elizy Orzeszkowej1
PoâĊczenie twórczoœci Elizy Orzeszkowej z pojęciem krajobrazu w ůaden
sposób nie zaskakuje, przeciwnie, jest raczej doœý naturalne. Malarska fraza
autorki i osâawione juů opisy przyrody, zwâaszcza te z Nad Niemnem, sĊ tym,
z czym jej pisarstwo najczęœciej się kojarzy. Zaowocowaâo to rzecz jasna
wieloma interpretacjami tego, co zostaâo zawarte w owych rozlewnych i rozlegâych deskrypcjach œwiata natury i wpisanego weľ czâowieka. Jednak zawsze „krajobraz” traktowany byâ tylko jako medium poprzez które pisarka
wyraůa pewne idee, myœli, spostrzeůenia, âĊczĊc to, co estetyczne, z tym, co
etyczne. Sâowo „krajobraz” w przypadku rozwaůaľ nad duchowoœciĊ, symbolikĊ patriotycznĊ czy poetykĊ (przede wszystkim w póŭnej twórczoœci
grodnianki) staâo się pewnĊ „etykietkĊ”, przezroczystĊ i czytelnĊ.
Krajobraz to typowe compositium, czyli zâoůenie, kompozycja dwóch sâów:
„kraj” i „obraz”. Zâoůone sĊ takůe wszelkie pejzaůe pojawiajĊce się na kartach nowel i powieœci wybranej przeze mnie autorki. W najprostszym tâumaczeniu „krajobraz” byâby opisem kraju, czyli pewnym wydzielonym ze
względu na swoje charakterystyczne cechy obszarem. Dla Joachima Lelewela,
twórcy tego pojęcia w języku polskim, oznaczaâo ono mapy odbijane z wczeœniej rytowanych przez niego blach (Pietrzak 2005, 151–161) NiewĊtpliwie

1 Tekst jest niewielkĊ częœciĊ analizy i interpretacji tekstów pisarki, wchodzĊcy w skâad powstajĊcej pracy doktorskiej na temat: Kraj-obrazy. Estetyka i politycznoœý postromantycznych krajobrazów w twórczoœci Elizy Orzeszkowej.
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„kraj” wiĊůe się z geopolitycznym kontekstem, „kraj” to ojczyzna, Polska,
paľstwo. Odpowiada temu niemiecki Landschaft:
Land to pewien region oraz pojawiajĊcy się w polu widzenia fragment
ziemi i nieba, jednak nie w rozumieniu pejzaůowym, ale pierwotnie wâaœnie politycznym, land to kraj, jednostka terytorialna, ziemia, w którĊ
wrosâo pewne prawo (stĊd w polszczyŭnie kraina i krajan, ziemia i ziomek)
(Frydryczak 2013, 45).

Jednak Polska zostaâa rozbita przez zaborców, jej ziemie zagarnięte w obręb obcych granic. Zamiast kraju-caâoœci otrzymujemy obrazy krain, paľstwo zostaje usunięte – ono juů nie istnieje, a inne siâĊ narzucajĊ prawa, które z owĊ ziemiĊ nie sĊ w ůaden sposób zwiĊzane. Kresy sĊ wâaœnie takĊ na
poây mitologicznĊ krainĊ, wyciętĊ z Rzeczpospolitej, będĊcĊ gdzieœ z boku.
Strefa to poœrednia, bliůej nieokreœlona, „cudowne sâowo, obejmujĊce tę ruchomĊ względnoœý obwodu, w zaleůnoœci od œrodka, z którego się go widzi.
(…) Pogodny termin operacyjny, jak w fizyce znak przybliůenia” (Wigos
1992, 7). Same niejasnoœci, urywki, „kresy”, „kraj”, âĊczĊce się z brzegiem,
marginesem. Dlatego bliůszy mi od „krajobrazu” jest kraj-obraz, „obraz kraju z samego kraja albo do samego kraja” (Mytych-Forajter 2014, 67), czyli
wszystko to, co udaâo się Orzeszkowej zebraý i ocaliý z resztek rozbitego
paľstwa. To sprawia, ůe krajobrazy przedstawiane na kartach nowel i powieœci stajĊ się ideologiczne, poprzez nie kreowana jest narodowa topika przestrzenna, opierajĊca się na czytelnych opozycjach, majĊca na celu tworzyý
nie tylko narodowe krajobrazy, ale zwâaszcza kryjĊce się za nimi wartoœci
i przekonania (geo)polityczne (Rybicka, 2014, 35).
Pozytywistka preferowaâa „ůycie na skraju”, częœciowo wybrane œwiadomie, częœciowo pod przymusem. WiĊzaâo się to z zainteresowaniem tym, co
dzieje się w danym miejscu i w danej rzeczywistoœci, w które się zostaâo
wrzuconym, a które jest „peryferiĊ”, marginesem, brzegiem. Pozwala ono na
gâębsze, intensywniejsze i dokâadniejsze zapoznanie się z tym, co bezpoœrednio otacza, jest swojskie i ogólnodostępne. „Kraj-obraz umoůliwia refleksję i narrację o danej przestrzeni, jest to «narracja przestrzeni», nie «narracja o przestrzeni»” (Sâawek 2007, 71). Takie rozumienie „kraj-obrazu”
bezwiednie âĊczy go z topografiĊ. Kaůdy krajobraz zawiera w sobie topografię, czego dowodzi juů sama historia malarstwa pejzaůowego, poczynajĊc od
„sporu o perspektywę” między renesansowym malarstwem wâoskim a szesnastowiecznym holenderskim. Pierwsze z nich dostrzegâo w krajobrazie ob-
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raz, który sięga do idealnej harmonii nieobecnej w przyrodzie, drugie zaœ byâo mistrzostwem zbliůeľ, ujmowaniem caâoœci poprzez szczegóâ, próbĊ
opowiedzenia œwiata w prawie kaůdym jego przejawie. Jedno przerabiaâo to,
co zmysâowo dane, na coœ, co jest wyůsze niů przyroda, jakby mechanicznie
sugerowaâo „nadwyůkę obecnoœci” (Frydryczak 2013, 67), drugie wymagaâo
uwagi i wejœcia w widzialnĊ rzeczywistoœý, zaangaůowania, które pozwoli na
odkrycie tego, co znajduje się jeszcze poza wszelkĊ materiĊ. Jest to swego
rodzaju „materialistyczna fizjonomika”, rozszyfrowywanie caâoœci na podstawie szczegóâu – ogólnoœý znajduje swój wyraz w tym, co poszczególne,
nominalistycznie wychodzi od „tu i teraz”. Pokazuje, unaocznia, nie „mówi
o”, po prostu przechodzi od scenerii do scenerii (Schlögel 2009, 128), tworzĊc z topografii szczególny „ukâad siâ”, wiĊůĊc to, co z róůnych powodów
rozdrobnione w powiĊzanĊ ze sobĊ (spoâecznie) caâoœý. Zawiera w sobie
wszystko: terytorium, granice, paľstwo, florę i faunę, geografię, klimat, nastrój i kulturę. Oraz (co w przypadku Orzeszkowej wydaje się jeszcze istotniejsze) język, dialekt, œwiatâo i dŭwięk, co czyni z autorki jednĊ z czoâowych
„praktyczek” literackiej geografii sensorycznej, która próbuje oddaý przenikanie się œwiata czâowieka i górujĊcej nad nim przyrody poprzez doœwiadczenia zmysâowe będĊce podstawĊ bytu czâowieka w œwiecie (Rybicka 2014,
247–277). Topografia to pewien rodzaj topiki, bez której sam „krajobraz”,
kraj-obraz czy (s)kraj-obraz (juů w samej swej zâoůonej nazwie jĊ zawierajĊcy), nie jest sobie w stanie poradziý z cięůarem zawartych w nim sensów.
Nawet ten skupiony na przyrodzie, która w bliskim kontakcie z czâowiekiem
uwalnia jego ducha i staje się, jak w chociaůby Ruskinowskiej wykâadni, kluczem do tego, co moralne i spoâeczne. Częœý z kraj-obrazów staje się jaœniejsza czy czytelniejsza poprzez zastosowanie swoistej „hermeneutyki topograficznej” (Schlögel 2009, 48). Istotne będĊ tutaj inspiracje, które niesie ze sobĊ geografia humanistyczna, a zwâaszcza to, w jaki sposób i w jakim celu
tworzona zostaje geografia wyobraůona (Rybicka 2014, 10–12, 35, 43), która
niemal w caâoœci pokrywa/wytwarza powieœciowe œwiaty litewskiej pisarki.
Topografie
Wydawaý by się mogâo, ůe w twórczoœci tak silnie zaangaůowanej w patriotyzm i moralne doskonalenie narodu jak pisarstwo Orzeszkowej ukâady
geograficzne i geopolityczne zostanĊ wysunięte na pierwszy plan, ůe będĊ
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eksponowane, wyraŭnie zaznaczane. Tymczasem częœý z nich zostaâa usunięta z tekstów z powodu cenzury, częœý zatarâa mowa ezopowa – nie podlegajĊca aktualizacji, a raczej alegoryzacji. Orzeszkowa jednak jakby zrzekâa
się geografii, geopolityki i map, sugerujĊc, ůe – zawâaszczone przez zaborców – stajĊ się one nie tylko nieistotne, ale równieů niebezpieczne. Skupia
się więc na etnografii i odmalowywaniu przyrody lokalnej, w niej upatrujĊc
gâówne ŭródâo patriotyzmu. PodstawĊ takiego ujęcia problematyki byây
rzecz jasna dzieâa Thomasa Buckle’a oraz Hipolite’a Taine’a, z czasem jednak i one okazaây się niewystarczajĊce, bo teů rozumienie przez OrzeszkowĊ
idei patriotyzmu (szczegóâowo wyâoůone w rozprawie Patriotyzm i kosmopolityzm) stopniowo ewaluowaâo, rozszerzajĊc swe znaczenie w stronę metafizyki i duchowoœci, a takůe estetyki. W póŭnej twórczoœci wyraŭnie pobrzmiewajĊ echa poglĊdów Johna Ruskina, polskich ideorealistów (na czele z Henrykiem Struvem), Ernesta Renana i Zygmunta Krasiľskiego. W tej sytuacji
mapa przestaje byý potrzebna, a problemy zniewolonego kraju sĊ wygrywane w zupeânie inny sposób. Do tego stopnia, ůe juů same Kresy i ich przyrodnicze bogactwo (tak barwnie odmalowywane) coraz mocniej ulegajĊ polityczno-spoâecznemu odrealnieniu, jakby de-lokalizacji. Nawet gubernie, do
których naleůaây opisywane ziemie, nie posiadajĊ w tekstach autorki Nad
Niemnem œcisâej lokalizacji geograficznej. Nazwy zaœcianków i wsi niewiele
mówiĊ, nie sĊ konkretyzowane. Miasto, które najczęœciej pojawia się w kontekœcie „sĊsiadowania”, jawi się w anagramach: Ongród i Onwil. Kosmopolityczny i wrogi politycznie Petersburg zostaje zaœ wyrugowany z powieœciowej przestrzeni. W Australczyku nie doœý, ůe nienazwany i naszkicowany
w sposób gorĊczkowy, jest niejako wyrzucony z ram powieœci, pojawia się
we wstępie, jakby nie byâ godzien brukaý swoim przetrĊconym systemem
wartoœci rolniczego œwiata, w którym wszystko jest stare i uœwięcone staraniami przodków. Autorka jakby tylko subtelnie sugerowaâa, gdzie mogâyby
się rozgrywaý opisane wydarzenia, wszystko w koľcu dzieje się „tu”, „w tym
kraju”, „na tej ziemi”, „w tych stronach” (Stępnik 2010, 159). Usuwa równieů wszelkie granice terytorialne, podobnie jak usunĊâ je zaborca, podkreœlajĊc tym samym, ůe istniejĊ inne sposoby wyznaczania granic, a kwestia
„widocznoœci” i przynaleůnoœci moůe zaleůeý od œwiadomego wyboru.
Orzeszkowa podĊůa w „œwiat” aksjologii i etycznych wyborów, jej topografie i krajobrazy zamieniajĊ się w narracje o wartoœciach i wâaœnie ta perspektywa nadaje im wymiar sensownoœci (Pietraszko 2012, 142–145). Topografie w jej twórczoœci zlewajĊ się z krajobrazami lub teů wprost do nich
prowadzĊ.
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Orzeszkowa wykonuje ruch ku peryferiom. Opisuje kraj, kresy, skraj. Wykrawa z wielkiej przestrzeni byâej Rzeczpospolitej niewielkie miejsca, o których snuje narracje. Paľstwo, które wydaje ukazy, nie jest wynikiem umowy
spoâecznej, jest sztuczne, dziaâajĊce niezgodnie z prawami natury. Dlatego
autorka sprowadza wszystko do miejsc, gdzie natury jest najwięcej. „Ruch
ku peryferiom jest wypowiedzeniem posâuszeľstwa »centrum«” (Sâawek
2013, 88.) Nie odnosi się ani do Królestwa Polskiego, ani tym bardziej do
Petersburga. Nie buduje teů ůadnej spójnej wizji, idei czy koncepcji jednego
kraju, przeciwnie, częœciej raczej eksponuje wszelkie punkty zaniku na jego
„mapie” – wsie sĊ prawie niewidoczne, dwory upadajĊ, między majĊtkami
nie ma komunikacji, granice zostaây zatarte, jest tak w Australczyku, Bene nati,
Braciach i wielu innych utworach z póŭnej twórczoœci Orzeszkowej. Nie istniejĊ drogi âĊczĊce miejsca, punkty, obrazy czy krajobrazy – ludzie sĊ „wyrzucani” z pociĊgu lub doroůki w bliůej nieokreœlonĊ przestrzeľ. Nawet bieg
Salusi do ukochanego Jerzego (Bene nati) odbywa się w wielkiej pustce, pomiędzy ciszĊ zimowego krajobrazu majaczĊcych w tle miasteczek, gdzie jedynym wyraŭnym punktem jest krzyů samotnie stojĊcy na pagórku.
W kaůdej z historii przybywamy do miejsc, do przestrzeni po brzegi wypeânionych sensem, co dla Orzeszkowej równoznaczne staje się ze zbiorem
zasad moralnych i etycznych. Kaůde z owych miejsc jest inne: jedne sĊ wyraziste
i konkretne, inne zaledwie wspomniane, jakby narysowane szybkĊ i cienkĊ
kreskĊ. Gdyby jednak przedstawiaây tylko same siebie, staâyby się jedynie obrazkami, landszaftami nie wymagajĊcymi zrozumienia ukrytych w nich treœci.
Choý bohaterowie osadzeni zostajĊ w miejscach niezmiennych, o szczelnych
granicach i to na nich skupia się niemalůe caâa narracja, bo przedstawienie
skrawka rzeczywistoœci moůe byý jedynĊ moůliwoœciĊ ujęcia œwiata jako
pewnej caâoœci, z bogactwem szczegóâów, a więc z wielogâosowoœciĊ i wielowymiarowoœciĊ; opowieœý wykonuje pewien ruch poza „miejsce odosobnienia”, nie tylko poprzez obrazowe przywoâanie innych miejsc, lecz czasem
wręcz przeciwnie – przez przemilczenie istnienia danej częœci rzeczywistoœci.
Tym ruchem, często pozornym, jest tworzenie „ukâadu siâ”, czyli topografii,
dzięki której œwiat wartoœci ukâada się wedâug okreœlonej hierarchii. Topografia pokazuje, ůe nawet jeœli pewne miejsca zostajĊ odcięte od cywilizacji,
nie stajĊ się dziczĊ i pustkĊ, raczej zwiększa się ich gęstoœý pomimo „geograficznego” zamknięcia. W Australczyku Roman zwiedza okolicę – zostaje pouczony, co niĊ jest, a co znajduje się juů poza jej granicami – aby ostatecznie
powróciý w miejsce, z którego codziennie wyrusza. W czasie kolejnych wędrówek uczy się czytania miejsc jak tekstów. W pierwszej kolejnoœci zostaje

228

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20)

zapoznany z tym, co juů „puste” i wymazane z lokalnej mapy. Ciotka Paulina narzeka na to, „jaki kĊt pusty i senny zrobiâ się z okolicy, w której znajduje
się Darnówka. SĊsiedztwa stopniaây; domy, choý i niezupeânie opuszczone
przez wâaœcicieli swoich, stojĊ prawie pustkami” (Orzeszkowa 1939, 99). Drzewiccy w rozjazdach, Domuntowie opuœcili Kaniówkę, Nieciľscy na emigracji. Œwiat spoâeczny z powodu nacisków ekonomicznych, które z kaůdym
rokiem wzmagaây „emigrację zdolnoœci”, skurczyâ się do rozmiarów maâej
wysepki na morzu âĊk i pól. Tyle w teorii. W praktyce zaœ topografia majĊtku
zostaje ujawniona przed Australczykiem w drodze do nowo stawianego domu, „ozdrowieľca”, melancholika i nerwowca uratowanego przed samobójstwem. W czasie tej samej wędrówki, podczas której maâa Bronia pokazuje
swojemu kuzynowi potęgę „botanizowania”, streszcza mu pokrótce „mapę”
najbliůszego otoczenia. Bronia, wyciĊgajĊc szczupâe ramię, wskazywaâa róůne punkty na widnokręgu:
– Tak; to jest koœcióâ zawrocki, a zaraz za nim ten koniuszeczek, koniuszeczek ogrodu z topolami, to dwór zawrocki paľstwa Rosnowskich.
– Wiem, wiem, pamiętam, Zawroý…
– Reszty dworu stĊd nie widaý, zasâania go koœcióâ i ten lasek… to jest
dębowy lasek przy samym dworze. A ta wieœ co tam daleko, nazywa się
Ůwirówka, ta bliůsza – Horniczka… Naszej Wolinki stĊd nie widaý, bo
za lasem, tylko to, widzi Romek, ten dym, co podnosi się nad drzewami
tam daleko, daleko… to z Wolinki… tam, między maâym laskiem a wielkim borem jest Wolinka…
– I Kondratkowa?
Ale ona nie zwaůaâa na przerwę.
– StĊd teů i Kaŭmirówkę widaý. Niech Romek popatrzy dobrze i zgadnie, gdzie Kaŭmirówka? – Moůe to ta gromada drzew przy drugim brzegu âĊki, nad samĊ rzeczkĊ…
– Zgadâ Romek. Bliůej byâoby iœý tam z Darnówki przez âĊkę, ale
rzeczka przegradza. Niektórzy chodzĊ po kâadce, ale my wolimy trochę
dalej… Kawaâek âĊki obchodzi się polem, i juů! A wâaœnie tu jest najâadniej, bo stĊd caâĊ âĊkę widaý, i Górów, i Zawroý i tyle, tyle pola, kochanego pola. (…)
– Którędy teraz pójdziemy Broniu? – TĊ drogĊ koâo gryki, a potem tĊ
miedzĊ co taka caâa bâękitna od cykorii (Orzeszkowa 1939, 145–146).

I nic więcej. OkolicĊ tak naprawdę stajĊ się pola i âĊka, które nabierajĊ alegoryczno-metafizycznego sensu, z jednej strony to „oblicze matki”, to z niej
dobiega „gadatliwoœý wszechrzeczy”, z drugiej zamknięta kopuâa zâotych
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pól i bâękitnej rzeki odbijajĊcej niebo (Tomkowski 1993, 250–251). Nie
moůna byâo obraý jednak lepszej drogi niů ta, która pokazuje bohaterowi,
jak wielkĊ bliskoœý moůna mieý z tym, co otacza czâowieka bezpoœrednio,
a między innymi poczucie bliskoœci – więzi i emocjonalnej zaůyâoœci z miejscem wâaœnie – jest istotĊ okolicy. Dziewczynka tâumaczy męůczyŭnie sensy
– okolicĊ nic nie staje się przecieů bez ludzkiego rozumienia (Buczyľska-Garewicz 2006, 106). Ale tworzona jest ona równieů poprzez drogi i œcieůki,
które sĊ nie tyle kierunkami, co biegnĊ ku pewnym stronom. Ma ona nie tylko sens minigeograficzny, ale zdominowana jest przez treœci etyczne i emocjonalne (Buczyľska-Garewicz 2006, 107). Dzięki oprowadzeniu i „wykreœleniu mapy” Roman ma moůliwoœý samodzielnego poruszania się, doœwiadczenia przestrzeni topograficznie (Frydryczak 2013, 40) – wchodzi w krajobraz.
Porzuca punkt obserwacji, jakim byây okna dworku, staje u ŭródâa rzeki, dociera
do róůnych miejsc – róůnych narracji, wartoœci i aspektów œwiata, w który
wkroczyâ. Dzięki temu moůe œwiadomie obraý wâasnĊ drogę.
Azyle
Wyraz Zapolanka z opowiadania Bracia juů swojĊ nazwĊ sugeruje umiejscowienie „za” – za „polnoœciĊ”, za polskoœciĊ, za polem. O lokalizacji nie
wiemy prawie nic – ze wzgórza, które najwyraŭniej znajduje się na terenie
majĊtku, moůna czasem dostrzec za zâotymi polami cienkĊ nitkę rzeki, pojawiajĊce się dymy z kominów châopskich chat. Za to ona sama zdaje się zaplanowana w najdrobniejszych szczegóâach, dotyczy to zwâaszcza ogrodu, w którym Zenon, niespeâniony malarz, po przyjeŭdzie z Monachium i przejęciu
rodzinnego majĊtku przez dâugie lata, uůywajĊc pędzla i farb, maluje obraz,
a wâaœciwie krajobraz, którego nigdy nie byâ w stanie ukoľczyý. Umiejscawia
gaiki, zasiewa kwietne klomby, przeprowadza strumyczki, prowadzi leœne
szkóâki, dba o pola. Tworzy na oddanej mu w opiekę ziemi mikroobraz ůyznej i pięknej krainy, utopii, ojczyzny. Œwiat Zapolanki opiera się na kodzie
„pierwotnoœci”, „rodzimoœci”, absolutnego kultu ziemi. Hornicz praktykuje
ideaâ ůycia, tworzĊc z majĊtku maâĊ enklawę odciętĊ od cywilizacji, opartĊ na
dawnych wartoœciach etycznych. Pejzaů, który tak starannie aranůuje artysta,
jest kwintesencjĊ i uplastycznionĊ formĊ sielankowej wizji wiejskoœci utopijnej – prowincja staje się ŭródâem pramodelu, szansĊ na odnowienie więzi
czâowieka z ziemiĊ. Ideaâ prowadziâby równieů do odnowienia relacji mię-
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dzy ludŭmi, jednak wydaje się to niemoůliwe, ludzie „nie domagajĊ” się ich
albo z powodu niewystarczajĊco rozwiniętej duchowoœci (jak praktyczna ůona Sabina), albo z powodu nieprzyjęcia w pokorze panteistycznego etosu
pracy (tę postawę prezentujĊ szwagierka w wiecznej ůaâobie oraz œwiatowy
brat Wiktor). Pozostaje jedynie dbanie o rozwój wâasnej duchowo-mistycznej
intymnoœci oraz ciche cierpienie dla idei. Dzięki takiej postawie czasoprzestrzeľ staje się coraz bardziej introwertyczna, zamknięta, a koncepcja „dâugiego trwania” sprzyja atomizacji. Zapolanka jest więc faktycznie próbĊ kreacji
obrazu kraju w jego ideale, kreacjĊ podatnĊ na estetyzację i sakralizację, miejsce coraz bardziej oddalone od realnego wymiaru spoâecznego i historycznego, wysublimowane i zamknięte w obrębie wâasnych praw (Mazur 2004, 346).
Gâówny bohater zajmuje się urzeczywistnianiem Renanowskiego Królestwa
Boůego na ziemi, jest prawdziwym artystĊ, czyli czâowiekiem pracy, który
cierpliwie i wiernie tka gobelin, a jego wzoru nikt z ůyjĊcych poznaý nie zdoâa.
Odosobnienie w Australczyku pokazuje nie tylko moůliwoœci, dokonanie
wyboru kierunku, w którym bohater skieruje swe kroki, dramatyzuje narrację
o miejscach, ale sama konstrukcja i poetyka powieœci, jej silna sekwencyjnoœý
zamienia to, co socjologiczne i poddane presji faktów w rzeczywistoœý widzianĊ z subiektywnej perspektywy idealistycznej, projektuje kraj-obraz idealny (Mazur 2004, 344, 349). Wszystko, co otacza, co buduje ten œwiat zawiera w sobie wizerunki quasi-platoľskich idei, często uderzajĊcych w tony
alegorezy: œwiatâa, nieba (idea), lasu (mistyka), drzewa (ochrona, zakorzenienie), drogi, rzeki (ůycie) czy domu (wartoœci) (Mazur 2004, 344, 349).
Wszystko, na co spoglĊda Orzeszkowa oczami swoich bohaterów realizujĊcych
ideaây moralne i patriotyczne, to nie rzeczy „same w sobie” – w tym spojrzeniu
ukazuje się potrzeba dŭwignięcia œwiata o stopieľ wyůej (Borkowska 1996, 76),
ulepszenia, tworzenia ideaâu jako ewolucji ku Bogu, stwórcy, celowi i pierwotnemu bodŭcowi wszechœwiata. Przemienia to przestrzeľ fabularnĊ w „moralitet”, z ůywych obrazów powstajĊ zastygâe figury, miejsca sĊ piękne, nieskaůone
przemysâem, unosi się nad nimi aura odœwiętnoœci, narracja o nich jest spokojna
i wyciszona, sĊ to ponadczasowe „oazy zieleni”, w których w spokoju moůe
rozwijaý się uduchowione ludzkie ůycie (Mazur 2004, 348).
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Landscapes.
Topography in the selected late works by Eliza Orzeszkowa
The aim of the article is to reinterpret the landscapes created by Eliza Orzeszkowa with the
use of the tools offered by geocritics and geopoetics. It enables treating topography as the
main element of the literary landscape, which – in the case of Orzeszkowa – creates the landscape itself. Topography/’topographic experience’ contains the landscape and makes it visible. Using some selected examples, the author of the article explains how space has been created and which senses it evokes.
Key words: landscape, geocritics, geopoetics, Orzeszkowa

