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ratury, jest sztuk¹ jêzykowej ewokacji. Powo³ywaniem do intencjonalnego istnienia ró¿-
nych elementów i aspektów tekstu. Pojawia siê tam, gdzie w wypowiedzi przewa¿a funk-
cja ewokatywna jêzyka. [...] Wraz z umniejszaniem siê ewokatywnej funkcji jêzyka zani-
ka tak¿e poezja� (WSN-2, 38). Uczony dostrzega, jak dalece sprzê¿one ze sob¹ s¹ drogi
my�lowe, którymi dochodzi³ przez lata do uchwycenia zwi¹zku miêdzy istot¹ poezji jako
sztuki s³owa wraz z jej intencjonalnym �wiatem warto�ci a ¿yciem. Okaza³o siê, ¿e do jej
natury nale¿¹ na równi owe cztery aspekty, które pos³u¿y³y za narzêdzia opisu: �Przekra-
czanie granic nastêpuje jakby z wnêtrza warto�ci bliskich podmiotowi mówi¹cemu, a tak-
¿e autorowi dzie³a. O ile ewokacja i konflikt s¹ cechami dotycz¹cymi istoty poezji, to prze-
kraczanie granic i nacechowanie aksjologiczne wskazuj¹ na jej cel i funkcje w ¿yciu cz³o-
wieka� (WSN-2, 40).

Na koniec trzeba jeszcze raz (wspomnia³am o tym w przypisie 1) podkre�liæ szcze-
góln¹ i od wczesnych lat osiemdziesi¹tych nie s³abn¹c¹ rolê �rodowiska badawczego zwi¹-
zanego z wyrazistym i istotnym dla przysz³o�ci humanistyki nurtem literaturoznawstwa
spod znaku aksjologii. Jego dorobek stanowi t³o dla obu tutaj omówionych ksi¹¿ek. �rodo-
wisko to wytworzy³o siê wokó³ zainicjowanego w 1982 r. przez prof. Stefana Sawickiego
i organizowanego przez Katedrê Teorii Literatury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(obecnie pod kierownictwem prof. Andrzeja Tyszczyka) cyklu ogólnopolskich konferen-
cji aksjologicznych (V Konferencja Aksjologiczna odby³a siê jesieni¹ 2007), a od 1986 r.
równie¿ wokó³ wydawanej tak¿e z inicjatywy i pod redakcj¹ Sawickiego przez wydaw-
nictwa KUL serii �Literatura w Krêgu Warto�ci�. Oprócz wspomnianej (zob. przypis 1)
publikacji z materia³ami konferencji �za³o¿ycielskiej� oraz dwóch ksi¹¿ek tu recenzowa-
nych ukaza³o siê w tej serii, jak dot¹d, jeszcze piêæ pozycji � dwie autorskie: Andrzeja
Tyszczyka Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena (Lu-
blin 1993) i Jadwigi Puzyniny S³owo � warto�æ � kultura (Lublin 1997), oraz trzy tomy
zbiorowe: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze (red. S. Sawicki, A. Tysz-
czyk. Lublin 1992), Interpretacje aksjologiczne (red. W. Panas, A. Tyszczyk. Lublin 1997),
Warto�æ i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji (red. A. Tyszczyk, E. Fia³a, R. Za-
j¹czkowski. Lublin 2003). W druku znajduje siê kolejny tom zbiorowy, bêd¹cy tym razem
plonem V Konferencji Aksjologicznej Prawda w literaturze i dedykowany profesorowi
Stefanowi Sawickiemu z okazji 80 rocznicy jego urodzin. Widaæ wyra�nie, ¿e seria konty-
nuowana jest z t¹ sam¹ co zawsze inwencj¹ i energi¹.

El¿bieta Feliksiak
(Uniwersytet w Bia³ymstoku �
University of Bia³ystok)

A b s t r a c t
The text is an insightful report on two books by Stefan Sawicki included under the common

title Warto�æ � sacrum � Norwid (Value � sacrum � Norwid). It is performed from the perspective
of an axiological theory of poetry (literature) projected by Sawicki against the achievements of the
academic community centered around the author at the Catholic University of Lublin.

B a r b a r a  N o w o r o l s k a, ELIZA ORZESZKOWA. TRWANIE, PAMIÊÆ, HIS-
TORIA. (Recenzenci: Stanis³aw Fita, El¿bieta Feliksiak). Bia³ystok 2005. Wydawnictwo
Uniwersytetu w Bia³ymstoku, ss. 302.

Dorobek literacki Elizy Orzeszkowej interesuje badaczy g³ównie ze wzglêdu na swój
charakter ideologiczny, wystêpowanie hase³ pozytywistycznych, a tak¿e stopniowe odcho-
dzenie pisarki od ograniczeñ twórczo�ci tendencyjnej. Ksi¹¿ka Barbary Noworolskiej na tle
dotychczasowych badañ wyró¿nia siê tym, ¿e ujmuje ca³o�ciowo te dzie³a Orzeszkowej,
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które zosta³y po�wiêcone problematyce szlacheckiej. Autorka wyodrêbnia trzy podstawo-
we zagadnienia i omawia je w szerokim kontek�cie historycznym, a tak¿e filozoficzno-
-kulturowym. Przywo³uje zarówno powie�ci Orzeszkowej, jak i jej twórczo�æ publicystyczn¹.

W rozdziale wstêpnym (Spo³eczeñstwo polskie na ziemiach w³¹czonych do cesarstwa
rosyjskiego) Noworolska przedstawia sytuacjê polityczn¹ ziem polskich pod zaborem ro-
syjskim. Z jednej strony, przypomina o represjach rz¹du carskiego stosowanych wobec
Polaków (konfiskata maj¹tków, zsy³ki na Syberiê), z drugiej � wskazuje przyczyny nie-
mo¿no�ci przystosowania siê szlachty do wymogów Rosji carskiej. Twierdzi, ¿e liczne
prze�ladowania, dotykaj¹ce g³ównie tê warstwê, by³y w du¿ej mierze spowodowane oba-
w¹ rz¹du rosyjskiego przed jej liczebno�ci¹. Natomiast �Polakom by³o szczególnie trudno
przystosowaæ siê do wymogów pañstwa o w³adzy absolutnej, gdy¿ tradycja demokracji
by³a silnie zakorzeniona w historii Rzeczpospolitej� (s. 11). Równie¿ podej�cie obu pañstw
do religii badaczka zalicza do czynników utrudniaj¹cych porozumienie. Przypomina, ¿e
Rzeczpospolit¹ mo¿na by³o okre�liæ mianem kraju wielowyznaniowego, kraju tolerancji
religijnej, podczas gdy w Rosji panowa³a jedna religia pañstwowa � prawos³awie. Dlatego
liczne represje dotyka³y Ko�ció³ katolicki.

Przedstawiaj¹c te fakty, Noworolska powo³uje siê na prace historyczne, a tak¿e pa-
miêtniki Franciszka Karpiñskiego i wspomnienia Orzeszkowej. Dziêki temu uzyskuje bo-
gaty i autentyczny obraz sytuacji politycznej ziem zaboru rosyjskiego. Jednak niedosyt
czytelnika mo¿e budziæ brak g³êbszej analizy porównuj¹cej pozycjê Ko�cio³a katolickiego
i Cerkwi prawos³awnej pod zaborem rosyjskim. Badaczka zaledwie sygnalizuje ten pro-
blem, skupiaj¹c swoj¹ uwagê na Ko�ciele katolickim. Równie¿ w dalszych rozdzia³ach
ksi¹¿ki kwestia kultywowania religii prawos³awnej na terenach zaboru rosyjskiego prawie
nie istnieje, co zuba¿a interpretacjê.

Omawiany rozdzia³ Noworolska koñczy tez¹ o podwójnym rodowodzie hase³ pozyty-
wistycznych. Jak twierdzi, na ich powstanie z³o¿y³y siê wp³ywy zarówno filozofii zachod-
nioeuropejskiej, jak i tradycji polskiego o�wiecenia.

W rozdziale Trwanie dworu autorka przedstawia sytuacjê dworu polskiego w czasach
zaborów na podstawie powie�ci Orzeszkowej Na prowincji, Eli Makower i Nad Niemnem.
Przywo³uje bogaty kontekst historyczny, aby ukazaæ, w jakim stopniu te dzie³a opisuj¹
rzeczywist¹ sytuacjê na kresach. Ponadto wskazuje �lady oddzia³ywania Pana Tadeusza
w powie�ciach Na prowincji i Nad Niemnem. Badaczka uwa¿a, i¿ �Na to, ¿e pisarka od-
wo³uje siê do [...] tradycji Pana Tadeusza zapewne nie bez wp³ywu by³ i ten fakt, ¿e utwór
Mickiewicza w technice pisarskiej wykazywa³ wyra�ne pokrewieñstwa z powie�ci¹� (s. 43).
(Stawiaj¹c tê tezê, Noworolska nawi¹zuje do pogl¹dów Kazimierza Wyki.) Dlatego epo-
peja Mickiewiczowska mog³a byæ dla Orzeszkowej wzorem powie�ci przedstawiaj¹cej
naród w momencie prze³omowym. A �tak¹ powie�ci¹ ma byæ w³a�nie Na prowincji� (s. 42)
� pierwszy omawiany przez autorkê wczesny utwór Orzeszkowej.

Noworolska w ciekawy sposób interpretuje podwójne motto tej powie�ci: Pie�ñ ko³o-
dzieja oraz fragment wypowiedzi Benjamina Franklina. Wskazuje na pesymistyczno-opty-
mistyczn¹ wymowê motta, wynikaj¹c¹ z tego, ¿e Pie�ñ ko³odzieja odsy³a do �redniowiecz-
nych tañców �mierci, a s³owa Franklina udowadniaj¹, ¿e dziêki pracy mo¿na odzyskaæ
nawet niepodleg³o�æ. To wspó³istnienie optymizmu i pesymizmu Noworolska dostrzega
w ca³ym analizowanym utworze. Pesymizm ³¹czy siê dla niej przede wszystkim z opisem
Adampola i codziennych problemów jego mieszkañców, natomiast optymizm wyp³ywa
z dzia³alno�ci Orlickiego, Topolskiego, a tak¿e proboszcza.

Du¿o miejsca po�wiêca badaczka zrelacjonowaniu przedsiêwziêæ inicjowanych przez
bohaterów powie�ci (za³o¿enie szpitala, plany utworzenia biblioteki parafialnej). S¹ one istotne,
poniewa¿ nawi¹zuj¹ do hase³ pracy organicznej i pracy u podstaw, równocze�nie za�, jak
stwierdza Noworolska, powoduj¹ prze³amanie stagnacji, a mieszkañcom prowincji przyno-
sz¹ nie tylko materialn¹ korzy�æ, ale równie¿ nadziejê na odzyskanie wolno�ci. Ponadto
badaczka zwraca uwagê, ¿e inicjatywy podejmowane przez bohaterów powie�ci by³y realne
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w tamtejszej sytuacji politycznej, np. projekt otwarcia biblioteki �mia³ swoj¹ tradycjê na
ziemiach bêd¹cych pod wp³ywem kultury wileñskiej� (s. 53). Co wiêcej, w dzia³alno�ci Bo-
les³awa Topolskiego dostrzega Noworolska oddzia³ywanie my�li o�wiecenia. Udowadnia,
¿e decyzja tego bohatera o uw³aszczeniu ch³opów wyp³ywa³a z polskich tradycji tej epoki,
a nie by³a spowodowana nakazem carskim. Równie¿ wyidealizowany, wrêcz sielankowy
opis Topolina ma swój rodowód w literaturze o�wieceniowej � w Miko³aja Do�wiadczyñ-
skiego przypadkach.

Nastêpna analizowana w recenzowanej pracy ksi¹¿ka to powie�æ Eli Makower, któr¹
badaczka zalicza do nurtu prozy szlacheckiej, gdy¿ � jak stwierdza � postaæ ¯yda Mako-
wera nie jest pierwszoplanowa, a Orzeszkowa po�wiêca jej tyle samo uwagi, co swoim
bohaterom szlacheckim. Ponadto tytu³ drugiej czê�ci powie�ci (O ziemiê) wskazuje na
problematykê niezwykle istotn¹ dla szlachty polskiej.

Eli Makower interesuje Noworolsk¹ zarówno ze wzglêdu na budowê, u¿yty przez
pisarkê jêzyk ezopowy, jak i temat: przedstawienie wad szlachty polskiej i potraktowanie
walki o ziemiê jako formy nowego patriotyzmu; a tak¿e zwrócenie uwagi na mo¿liwo�æ
wspó³pracy z narodem ¿ydowskim. Ciekawa w wywodzie badaczki jest analiza �typów�
przywi¹zania do ziemi. Noworolska dostrzega, ¿e u Orzeszkowej wiê� emocjonalna z ob-
szarem geograficznym to co� rodz¹cego siê instynktownie poza �wiadomo�ci¹ bohaterów.
Zaznacza jednak przy tym, i¿ wykszta³cenie postaci wp³ywa na pog³êbienie tej wiêzi z zie-
mi¹, a tak¿e daje mo¿liwo�æ zrozumienia jej. �Czynnik fizyczny, naturalna wiê� ze �rodo-
wiskiem przyrodniczym jest wiêc wzmacniana, a nie os³abiona przez rozwój kulturalny
jednostki i narodu� (s. 65). Dlatego w³a�nie podstawowe has³a pozytywistyczne s¹ form¹
walki o utrzymanie �wiadomo�ci narodowej. Co wiêcej, przywi¹zanie do ziemi umo¿liwia
lepsze kontakty ze spo³eczno�ci¹ ¿ydowsk¹.

Nastêpnie badaczka przechodzi do omówienia Nad Niemnem jako powie�ci realistycz-
nej. Nawi¹zuj¹c do monografii Kazimierza Wyki Pan Tadeusz. Studia o tek�cie, poszukuje
w utworze nie tylko tego, co typowe, ale tak¿e podobieñstwa do innych dzie³ literackich.
Odnajduje je w charakterystyce postaci (g³ównie Emilii Korczyñskiej, panny Teresy, Orzel-
skiego), odsy³aj¹cej do tradycji satyry o�wieceniowej, a tak¿e do komedii Molierowskiej.
Natomiast �Do sytuacji typowych, celowo podkre�lanych, nale¿y przede wszystkim sytu-
acja gospodarstwa szlacheckiego na ziemiach w³¹czonych do Rosji, podleg³ego obci¹¿e-
niom podatkowym i kontrybucji, a równocze�nie przystosowuj¹cego siê do korzystania
z pracy najemnej w wyniku uw³aszczenia� (s. 78). Do tej kategorii Noworolska zalicza
równie¿ sytuacjê przeludnionego za�cianka. Dlatego idea wspó³pracy miêdzy dworem a za-
�ciankiem nabiera cech realno�ci i okazuje siê dobrym rozwi¹zaniem, mog¹cym przynie�æ
korzy�ci ekonomiczne obu stronom, a tak¿e szansê na wzmocnienie wiêzi z czasów po-
wstania styczniowego.

Najciekawsza w opisie tej powie�ci wydaje siê analiza �wi¹t, które pojawiaj¹ siê na
wstepie i w finale utworu. Autorka wysuwa hipotezê, ¿e �wiêtem pocz¹tkowym s¹ Zielone
�wi¹tki. Swoj¹ opiniê opiera na wyra�nie zaznaczonym w powie�ci nastroju rado�ci. Przypo-
mina, ¿e �wiêto to przynosi nadziejê i dlatego �Dzieñ Zes³ania Ducha �wiêtego otwieraj¹cy
powie�æ ma wyra�ny wp³yw na interpretacjê utworu. Program porozumienia miêdzy Kor-
czynem a Bohatyrowiczami uzyskuje przez to rangê najwy¿sz¹. Staje siê programem ³¹cz¹-
cym ludzi. Programem o wymiarze sacrum� (s. 97). Ponadto Zielone �wi¹tki otwieraj¹
zwyk³¹ czê�æ roku ko�cielnego, co wed³ug interpretacji Noworolskiej podkre�la, ¿e i dla
szlachty w³a�nie zaczyna siê okres zwyk³y, okres ciê¿kiej pracy i walki o ziemiê. Druga
uroczysto�æ (najprawdopodobniej Matki Boskiej Zielnej) towarzyszy weselu El¿uni.

Noworolska uwa¿a, ¿e pojawienie siê obu �wi¹t w powie�ci wprowadza czas cyklicz-
ny, nadaje utworowi charakter sakralny. Natomiast brak nazw �wi¹t, a tak¿e opisu uroczy-
sto�ci �lubnej, wi¹¿e z sytuacj¹ Ko�cio³a pod zaborem rosyjskim, szczególnie trudn¹ na
kresach. Wysnuwa wniosek, ¿e �Lepiej jest nie opisywaæ nabo¿eñstwa [...], gdy¿ w ten
sposób nie �ci¹gnie siê na parafiê uwagi w³adz i jakich� prze�ladowañ� (s. 102).
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Mimo wielu ciekawych konstatacji badaczki zastrze¿enia czytelnika mo¿e budziæ sche-
matyczne potraktowanie tematu dworu polskiego (charakterystyczne dla ca³ej rozprawy).
Noworolska pisze wy³¹cznie o dworze borykaj¹cym siê z problemami finansowymi, zma-
gaj¹cym siê z losem, by przetrwaæ. Zdaje siê nie dostrzegaæ, ¿e w omawianych przez ni¹
powie�ciach Orzeszkowej kwestia ta jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Nie wszy-
scy bohaterowie chc¹ walczyæ o ziemiê, nie wszystkie dwory maj¹ k³opoty finansowe.
Noworolska omawia tylko jeden aspekt poruszanego problemu, przez co nie wnosi nicze-
go nowego do dotychczasowych badañ.

 Druga czê�æ tego rozdzia³u, zatytu³owana Pamiêæ Edenu, zosta³a po�wiêcona roli
natury w powie�ciach Orzeszkowej. Badaczka rozpoczyna swój wywód od omówienia
XVIII- i XIX-wiecznych pogl¹dów na naturê i jej wp³yw na cz³owieka, a dodatkowo przy-
pomina o istotno�ci badañ przyrodniczych w okresie postyczniowym. Konieczno�æ tego
wstêpu jest motywowana ujawnianiem siê w twórczo�ci Orzeszkowej �ladów my�li m.in.
Herberta Spencera (dotycz¹cych u¿yteczno�ci), Henry�ego Thomasa Buckle�a (wp³yw
obszaru geograficznego na cz³owieka), Victora Hugo (ogród jako próba stworzenia ziem-
skiego raju oddanego we w³adanie kobiety), a tak¿e wspólnego przedstawicielom pokolenia
pozytywistów zainteresowania naukami przyrodniczymi i nadawania im wysokiej rangi.
Noworolska tezy swoje ilustruje przywo³uj¹c zarówno powie�ci Orzeszkowej (Na prowin-
cji, Nad Niemnem), jak i jej artyku³ Ogrody owocowe. Zwraca uwagê na istnienie w twór-
czo�ci grodzieñskiej samotnicy dwóch �typów� przyrody: nale¿¹cej do cz³owieka i dzikiej.
Pierwsza, odpowiednio zagospodarowana, powinna przede wszystkim byæ u¿yteczna. W tym
punkcie rozprawy badaczka k³adzie nacisk na wystêpowanie sadów w Nad Niemnem i na
korzy�ci, jakie wi¹¿e z nimi pisarka w artykule O ogrodach i sadach. Orzeszkowa stara
siê dowodziæ, ¿e nawet �drobne z pozoru dzia³ania zsumowane przynios¹ poprawê i losów
rodziny, i spo³eczeñstwa� (s. 112). Noworolska konstatuje równie¿, ¿e obrazy bujnej przy-
rody stanowi¹ kontrast z opisem k³opotów finansowych mieszkañców dworów. Wed³ug
badaczki takie zestawienie podkre�la zgubny wp³yw polityki caratu, gdy¿ to nie ziemia
(¿yzna przecie¿) uniemo¿liwia ludziom zapewnienie sobie spokojnego bytu materialne-
go, lecz si³a zewnêtrzna � dzia³alno�æ zaborcy. Ponadto Noworolska wskazuje na zgod-
no�æ zapisu powie�ciowego z realiami historycznymi. Stwierdza: �Orzeszkowa nie stra-
szy regresem, pokazuje go na przyk³adach drobnych, ale wyra�nych, konkretnych. Rów-
nocze�nie tworzy program przezwyciê¿ania trudno�ci. Bêdzie nim realizacja solidarno�ci
spo³ecznej przedstawiona na przyk³adzie Korczyna i Bohatyrowicz� (s. 114).

Natomiast we fragmentach ksi¹¿ki po�wiêconych opisowi przyrody dzikiej ciekawa
wydaje siê konstatacja badaczki, ¿e �w twórczo�ci autorki Nad Niemnem natura nie jest
w opozycji do kultury dworu i za�cianka, ale stanowi ich naturalne przed³u¿enie� (s. 116).
�wiadczy³yby o tym wystêpuj¹ce w opisie puszczy otaczaj¹cej grób Jana i Cecylii meta-
fory i porównania, które odwo³uj¹ siê do �wiata cywilizacji. Puszcza nadniemeñska inte-
resuje Noworolsk¹ równie¿ jako sanktuarium po�wiêcone poleg³ym powstañcom. Do opi-
nii na temat obrazu Mogi³y zawartych w dotychczasowych opracowaniach (Jerzego Cie-
�likowskiego, Józefa Bachórza) Noworolska dodaje, ¿e �w puszczañskiej katedrze przyroda
odprawia nieustaj¹ce nabo¿eñstwo za poleg³ych� (s. 117), na co wskazywa³yby wyró¿nio-
ne przez ni¹ sformu³owania, a tak¿e kolorystyka tego fragmentu utworu.

Niemen, jako kolejny element dzikiej przyrody w powie�ci Nad Niemnem, zostaje
przez badaczkê omówiony w kontek�cie literackiej tradycji ukazywania rzek polskich i li-
tewskich. Autorka przypomina, ¿e tym pierwszym przypisywano istotny walor ze wzglê-
du na ich rolê ekonomiczn¹, a tak¿e dlatego, ¿e stanowi³y one naturalne granice kraju.
Szczególne znaczenie nadano Wi�le, która po rozbiorach sta³a siê symbolem ojczyzny,
z czasem za� nabra³a cech sacrum. Natomiast rzeki litewskie, wed³ug przywo³anego s¹du
Aleksandra Brücknera, mia³y �znamiê �wiêto�ci od czasów najdawniejszych� (s. 122).
Zdaniem Noworolskiej, Orzeszkowa nawi¹zuje do zwyczaju ukazywania Niemna jako
rzeki domowej, gdy¿ jest on w powie�ci równocze�nie drog¹ do domu, �ród³em utrzyma-
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nia, domem, jak te¿ szlakiem handlowym. Ponadto badaczka zwraca uwagê na przedsta-
wion¹ w Nad Niemnem wiê� ³¹cz¹c¹ spo³eczeñstwo z rzek¹. Co wiêcej, rzeka ta �spe³nia
trzy wa¿ne funkcje � przede wszystkim utrwala historiê i kulturê w pamiêci ludzi i kolej-
nych pokoleñ, po wtóre, u�wiadamia sens cywilizacji i wreszcie pozwala rozgraniczaæ
swój � obcy� (s. 129).

Opis pól i wi¹¿¹cej siê z nimi pracy na roli jest kolejnym elementem powie�ci Nad Nie-
mnem, którym zajmuje siê badaczka. Zauwa¿a ona podobieñstwo my�li Orzeszkowej i po-
gl¹dów Norwida, gdy¿ � jak twierdzi � praca jest u tych twórców jednym ze sposobów sa-
morealizacji cz³owieka i ³¹czy siê ze �wiatopogl¹dem religijnym. Zdaniem Orzeszkowej, �¯ni-
wa, praca na roli uzmys³awiaj¹ cz³owiekowi �cis³y zwi¹zek nieba i ziemi� (s. 134). Jednak,
inaczej ni¿ u Norwida, w twórczo�ci pisarki nie ma zaznaczonej opozycji kultura�natura.
Otó¿ badaczka stwierdza, ¿e Orzeszkowa wydaje siê przeciwna nie tyle cywilizacji, co ta-
kiemu jej rozwojowi, który nie oswaja natury, nie jest zgodny z jej prawami, ale dzia³a na
przekór niej i cz³owiekowi. W takim podej�ciu do cywilizacji Noworolska dostrzega wp³yw
przes³ania biblijnego. Równie¿ historia Jana i Cecylii zostaje przez autorkê omówiona w kon-
tek�cie Pisma �wiêtego. W losach bohaterów tej legendy widzi badaczka powtórzenie roli
Adama i Ewy, a tak¿e Izaaka i Rebeki. Dlatego rado�æ, któr¹ w powie�ci przynosi praca,
³¹czy siê z takim przekonaniem: �Skoro istnia³ prawdziwy raj, mo¿liwe jest wypracowanie
drugiego, w którym cz³owiek nie bêdzie go�ciem, ale gospodarzem idealnego ogrodu� (s. 141).

Optymistyczna wymowa Nad Niemnem zosta³a tu przeciwstawiona powie�ci Bene nati.
Pesymizm tej ksi¹¿ki wi¹¿e siê, wed³ug Noworolskiej, z ograniczeniami szlachty za�cian-
kowej, które w du¿ej mierze s¹ konsekwencj¹ sytuacji historycznej przynosz¹cej �z³o nie
tylko jednostkom, ale i ca³ym grupom spo³ecznym� (s. 149).

W dalszej czê�ci wywodu badaczka przywo³uje Dwa bieguny, Australczyka i Ad astra
jako utwory ukazuj¹ce realizacjê lub wcielanie w ¿ycie hase³ pozytywistycznych. Zauwa¿a,
¿e ma³a popularno�æ Australczyka mog³a wynikaæ z przes³ania powie�ci, nakazuj¹cego trwaæ
cierpliwie przy ziemi, �nie�æ krzy¿ razem z innymi i ofiarowaæ swe si³y z tak¹ tylko wiar¹,
¿e cierpienie jest drog¹ zbawienia. Zabrak³o w powie�ci przes³ania Ernesta Renana, ¿e jest
tak¿e motorem rozwoju, bod�cem do doskonalenia siê i nowych inicjatyw� (s.160�161).
Zabrak³o równie¿ optymizmu Nad Niemnem. Wed³ug Noworolskiej g³ówna idea Austral-
czyka nie by³a tak¿e zgodna z realiami ekonomicznymi, gdy¿ program trwania na swojej
ziemi nie móg³ konkurowaæ z mo¿liwo�ci¹ zatrudnienia stwarzan¹ przez rozwijaj¹cy siê
przemys³ w Królestwie.

Kolejny rozdzia³ � Naród, pañstwo, patriotyzm, stanowi kompilacjê dwóch wcze�niej-
szych prac Barbary Noworolskiej: My�li Elizy Orzeszkowej na tle pogl¹dów epoki (�Ze-
szyty Naukowe FUW w Bia³ymstoku� z. 44. Humanistyka, t. 7 〈1984〉) i Patriotyzm pozy-
tywny (�Cz³owiek i �rodowisko� 1984, nr 7). W rozdziale tym autorka opiera siê g³ównie
na artykule Orzeszkowej Patriotyzm i kosmopolityzm. Przedstawia pogl¹dy pisarki na tle
my�li pozytywistycznej m.in. M�cis³awa Godlewskiego, Boles³awa Prusa, Aleksandra
�wiêtochowskiego. Zauwa¿a, ¿e wspólnym elementem postrzegania narodu przez Orzesz-
kow¹ i wychowanków Szko³y G³ównej by³o widzenie go jako �wspólnoty duchowej i te-
rytorialnej� (s. 172), z tym ¿e jedynie w koncepcji Orzeszkowej ¿ycie narodu zaczyna siê
od rodziny, od rodu bezpo�rednio zwi¹zanego z obszarem geograficznym, z którego ten
ród pochodzi. Odwo³uj¹c siê do powie�ci Na prowincji (w wyborze miejsca akcji tego
utworu widzi Noworolska wp³yw my�li Jeana Jacques�a Rousseau, twierdz¹cego, ¿e na
przyk³adzie prowincji przedstawiæ mo¿na ca³y naród), badaczka wskazuje na stopniowe
budzenie siê �wiadomego stosunku emocjonalnego bohaterów Orzeszkowej do ziemi i przy-
rody. Jak pisze, przyroda w twórczo�ci grodzieñskiej samotnicy przynale¿y do sfery sa-
crum. Ponadto jednoczy ludzi, gdy¿ staje siê wspólnym warsztatem pracy. Pe³ne zro-
zumienie tej wiêzi jest mo¿liwe dziêki wykszta³ceniu. Dlatego u Orzeszkowej �Na na-
ród z³o¿y³o siê [...]: oswojenie ziemi, trwa³y z ni¹ zwi¹zek, wiedza i moralno�æ� (s. 189).
Mimo tak silnie zaznaczonego przywi¹zania do ziemi w pogl¹dach pisarki nie widzi No-
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worolska tendencji nacjonalistycznych. Wrêcz przeciwnie: powo³uj¹c siê na odpowiednie
fragmenty Patriotyzmu i kosmopolityzmu, uznaje (za Stanis³awem Fit¹), i¿ w my�li Orzesz-
kowej jest miejsce na sympatiê do ca³ego ludzkiego �wiata.

Ponadto badaczka twierdzi, ¿e nie tylko mi³o�æ do ziemi zajmuje istotne miejsce w po-
gl¹dach autorki Nad Niemnem. Zalet¹ jest tak¿e znajomo�æ historii i kultury. Wa¿n¹ funk-
cjê pe³ni sztuka (poezja, malarstwo) jako no�nik tradycji. Natomiast w pominiêciu przez
Orzeszkow¹ roli jêzyka w kszta³towaniu wiêzi narodowej badaczka widzi wp³yw filozofii
Renana, który wskazywa³, ¿e Szwajcarzy mówi¹cy ró¿nymi jêzykami tworz¹ jeden naród.
Nie bez znaczenia pozostawa³ równie¿ fakt zwi¹zania Orzeszkowej z kresami, gdzie jêzy-
kiem dominuj¹cym by³ bia³oruski. �Pomijanie jêzyka wyp³ywa wiêc z próby nieod³¹cza-
nia ludu ziem bia³oruskich i litewskich od tradycji i historii Polski� (s. 197). Za powód
przemilczania przez pisarkê roli religii i Ko�cio³a w budowaniu wiêzi narodowej badacz-
ka ponownie uznaje trudn¹ sytuacjê Ko�cio³a na kresach. O Ko�ciele �lepiej nie [...] mó-
wiæ wprost dla jego dobra� (s. 199).

Nastêpnie Noworolska zaznacza, ¿e Orzeszkowa definiuje naród jako finalny etap ewo-
lucji cz³owieka; pañstwo natomiast jest integralnie z narodem zwi¹zane. Badaczka stwier-
dza, ¿e pisarka kreuje idealny obraz zale¿no�ci miêdzy pañstwem a narodem, co wydaje siê
odmienne od pogl¹dów innych twórców pozytywistycznych. Ponadto tym, co j¹ odró¿nia od
wychowanków Szko³y G³ównej, jest zgoda na cierpienie spo³eczeñstwa, gdy¿ w³a�nie cier-
pienie sprawia, ¿e odradza siê wiê� cz³owieka z ziemi¹, i �mobilizuje [...] do przyspiesze-
nia rozwoju. A tym samym do zmniejszenia cierpienia jednostek i narodu� (s. 219).

 Jednocze�nie z problematyk¹ narodu i pañstwa omówiony zostaje program patrioty-
zmu u Orzeszkowej. Noworolska zalicza do najwa¿niejszych jego punktów mi³o�æ do ziemi,
a tak¿e �wiadom¹ na niej pracê (w traktowaniu pracy jako obowi¹zku ka¿dej jednostki nale-
¿¹cej do narodu badaczka dostrzega wp³yw my�li Ko³³¹taja). Zaznacza przy tym, ¿e sama
mi³o�æ do ziemi jest pierwotn¹ form¹ patriotyzmu, natomiast jego wy¿szy poziom polega
�na zrozumieniu sytuacji i potrzeb spo³eczeñstwa, poznaniu bogactw naturalnych kraju i je-
go przyrody, a tak¿e si³ spo³ecznych, by móc je z po¿ytkiem wykorzystaæ� (s. 223). Pod-
kre�la � wielokrotnie w badaniach nad epok¹ wskazywane � przeniesienie sfery sacrum
z walki o wolno�æ na pracê i dzia³ania o�wiatowe, wspólny pozytywistom kult nauki; a tak¿e
my�lenie o spo³eczeñstwie, o jego przysz³o�ci i rozwoju jako podstawie patriotyzmu.

W ostatnim rozdziale, zatytu³owanym Pamiêæ i historia, Noworolska dowodzi, ¿e
koncepcja pisarki ma wymowê optymistyczn¹, gdy¿ �Dzieje �wiata s¹ [...] zgodne z reali-
zacj¹ zasady postêpu, wiêc ¿ycia i rozwoju� (s. 288). Sprzeciw jednak budzi konstatacja
badaczki, i¿ w twórczo�ci Orzeszkowej mo¿na mówiæ o pojmowaniu historii jako realiza-
cji Boskiego planu. Wydaje siê, ¿e Noworolska w swoich rozwa¿aniach pominê³a pogl¹-
dy m³odej Orzeszkowej dotycz¹ce rozwoju �wiata. We wczesnej recenzji dzie³a Buckle�a
pisarka, wyra�nie zafascynowana pogl¹dami angielskiego filozofa, przyznaje prawom umy-
s³owym wy¿szo�æ nad prawami moralnymi. Co wiêcej, stwierdza, ¿e jedynie prawa
umys³owe mog¹ przyczyniæ siê do postêpu �wiata cywilizacji, gdy¿ prawa moralne s¹
statyczne. Otó¿ z wywodu Noworolskiej wynika, ¿e wed³ug Orzeszkowej moralno�æ w ta-
kim samym stopniu przyczynia siê do rozwoju �wiata jak kszta³cenie umys³u, co jest ca³-
kowitym zaprzeczeniem jej wczesnej my�li. Noworolska nie zaznacza, ¿e pogl¹dy pisarki
mog³y ewoluowaæ, nie wskazuje ewentualnego przej�cia, które uzasadnia³oby twierdzenie
zawarte w rozprawie. W efekcie wywód ten wydaje siê nie w pe³ni wiarygodny.

Badaczka zauwa¿a te¿, ¿e mo¿na mówiæ o swoistym polonocentryzmie Orzeszkowej,
gdy¿ koncentruje siê ona przede wszystkim na historii Polski. Noworolska wyró¿nia tak¿e
najwa¿niejszy, zdaniem pisarki, okres historyczny � czasy ostatnich Jagiellonów. �S¹ to
bowiem dla niej pocz¹tki integralnej wiêzi Litwy z Koron¹. Tej najg³êbszej, p³yn¹cej nie
tylko z unii personalnej, ale z w³¹czenia siê w jedn¹ europejsk¹ i chrze�cijañsk¹ kulturê
[...]� (s. 284). Do ciekawszych spostrze¿eñ badaczki mo¿na zaliczyæ zwrócenie uwagi na
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istnienie w twórczo�ci Orzeszkowej dwóch mitów: Litwy ostatnich Jagiellonów i potêgi
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Ponadto interesuj¹ca jest analiza legendy o Janie i Cecylii, gdy¿ autorka recenzowa-
nej ksi¹¿ki dowodzi, ¿e historiê tê mo¿na traktowaæ jako pie�ñ gminn¹, pe³n¹ w dodatku
autentyzmu psychologicznego (reakcja króla po odkryciu osady w puszczy).

Badaczka przygl¹da siê tak¿e motywowi powstania styczniowego w dzie³ach Orzesz-
kowej. Omawia go g³ównie na podstawie zbioru Gloria victis i powie�ci Nad Niemnem.
W wiêkszo�ci jednak ten fragment recenzowanej ksi¹¿ki stanowi powtórzenie znanych
interpretacji.

Niestety, historia Polski w ujêciu Noworolskiej okazuje siê wyidealizowana. Szcze-
gólnie okres panowania ostatnich Jagiellonów jawi siê w pracy badaczki wy³¹cznie jako
czas pe³nej unii polsko-litewskiej i swobód demokratycznych. Autorka zdaje siê nie do-
strzegaæ konfliktów pomiêdzy obu narodami ani te¿ ciemnych stron demokracji szlachec-
kiej. Przez to jej analiza jest jednostronna i schematyczna.

 Ksi¹¿ka Noworolskiej w du¿ej mierze porusza tematykê ju¿ omówion¹, ale równo-
cze�nie wnosi nowe, ciekawe tre�ci. Do najwa¿niejszych nale¿y przede wszystkim przed-
stawienie wp³ywu my�li o�wiecenia na twórczo�æ Orzeszkowej. Co wiêcej, na szczególn¹
uwagê zas³uguje niezwykle bogaty kontekst przywo³any przez badaczkê. Siêga ona za-
równo do my�li filozofów zachodnioeuropejskich, jak i do rodzimego pozytywizmu. W od-
powiednich fragmentach pracy cytuje pisma Renana, Buckle�a, Prusa, �wiêtochowskiego
i wielu innych, a tak¿e pomniejsze utwory Orzeszkowej. Ponadto rozwa¿ana problematyka
jest pokazana na tle wydarzeñ historycznych, dziêki czemu badaczka mo¿e unaoczniæ auten-
tyzm tematyki poruszanej przez grodzieñsk¹ samotnicê. Niestety, praca ta nie jest wolna
od s³abo�ci. Autorka nie ustrzeg³a siê schematyzmu i zbyt rzadko zdaje siê wychodziæ
poza has³a pracy u podstaw i pracy organicznej. Zastrze¿enie budzi równie¿, jak wskazy-
wa³am wcze�niej, ujêcie tematu dworu polskiego, religijno�ci, a tak¿e historii Polski.

Ksi¹¿ce zabrak³o opracowania redakcyjnego, co wp³ynê³o na pewn¹ chaotyczno�æ wy-
wodu. To wra¿enie chaosu jest dodatkowo potêgowane przez dygresyjno�æ wypowiedzi.
G³ówny w¹tek czêsto gubi siê w zgromadzonym przez badaczkê materiale kontekstowym.
Do minusów tej pracy mo¿na zaliczyæ równie¿ brak bibliografii koñcowej. Jednak ksi¹¿ka
nie jest pozbawiona warto�ci merytorycznej i mo¿e byæ przydatna zarówno dla badaczy twór-
czo�ci Orzeszkowej, jak i osób zainteresowanych t³em historyczno-kulturowym epoki.
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A b s t r a c t
The review discusses Barbara Noworolska�s book devoted to the three fundamental problems of

Eliza Orzeszkowa�s prose, which are estate duration, patriotism, and history.

B e a t a  U t k o w s k a, POZA POWIE�CI¥. MA£E FORMY EPICKIE REY-
MONTA. Kraków (2004). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych �Uni-
versitas�, ss. 466, 2 nlb.

Powód, dla którego Beata Utkowska zajmuje siê ma³ymi formami prozatorskimi auto-
ra s³yn¹cego z epiki powie�ciowej, wydaje siê oczywisty. Utworów tego rodzaju jest w do-
robku Reymonta bardzo du¿o, a ich istnienie coraz bardziej zaciera siê w �wiadomo�ci
czytelnika. Rzeczywi�cie, 75 napisanych i opublikowanych tekstów, blisko 130 pozostaj¹-
cych w rêkopisie projektów � to bardzo wiele, choæ nieco mniej ni¿ np. w twórczo�ci Adolfa


