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Eliza Orzeszkowa studiowała florę nadniemeńskich łąk i ogrodów na potrzeby 
swoich utworów literackich. Spędzała wiele czasu, zbierając rośliny, susząc je  
i układając w zielniki lub kompozycje kwiatowe. Te misterne rękodzieła są waż-
nym źródłem wiedzy o twórczości pisarki. Pokazują także, jak wielkim uczuciem 
darzyła ona naturę rodzinnej Grodzieńszczyzny.
 W niniejszym tomie odtwarzamy karty jednej z wielu prac botanicznych Orzesz-
kowej. To album – jak mówiono w czasach autorki – powstało w 1890 roku jako 
dar na rzecz głodujących mieszkańców Galicji. W roku 1894 zostało uhonoro-
wane złotym medalem na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie. Obecnie 
przechowywane jest w Dziale Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 

Florystyczne albumy, z uwagi na wyjątkowe walory artystyczne i estetyczne, sta-
nowiły swego rodzaju ukoronowanie rozlicznych „robót kwiatowych” Orzeszkowej. 
Surowcowym zapleczem tych prac były łąki i pola rozciągające się w promieniu 5–7 
mil wokół wsi Miniewicze i Poniemuń, do których w latach 1878–1896 przyjeżdżała 
na cztery wakacyjne miesiące, wraz ze swym „najbliższym sztabem” oraz pieskiem 
Turkiem i kotką Baśką.
 (ze wstępu Magdaleny Joncy)

Jeśli spojrzeć na dobór gatunków przez pryzmat fenologii, widać, że autorka zadała 
sobie niemały trud, zbierając rośliny przez cały sezon wegetacyjny, od wczesnej wiosny 
(złoć żółta – Gagea lutea) aż do jesieni (wrzos pospolity – Calluna vulgaris). Najwię-
cej jednak kolekcjonowała w lecie, kiedy większość z wykorzystanych roślin kwitnie. 
 (z komentarza botanicznego Zbigniewa Mirka)
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7
Zainteresowania botaniczne Elizy Orzeszkowej miały bezpośred-
ni związek z jej twórczością literacką. Wśród utworów, dla któ-
rych podjęła studia fl orystyczne, pisarka wymieniała: Nad Niem-
nem (1887, osobne wydanie 1888); „kwiatowe nowele” – Ludzie 
i kwiaty nad Niemnem (1888–1889); Wśród kwiatów (1895); Przed 
własnym progiem (1899); Wesele Wiesiołka (1900); Niepoprawny 
(1900); Po co? (1901); „coś na kształt dytyrambu czy kawałka 
etnografi i owiniętej w poetyczne bluszcze” – Znad Wilii i Niem-
na (1906); Wśród kwiatów. I. Dmuchawiec (1911). To na potrzeby 
literatury Orzeszkowa zapoznawała się z fl orą Grodzieńszczyzny, 
studiowała ludową botanikę, fi tonimię¹ i etnofarmację². Nie 
przypadkiem pasje botaniczne rozwinęła w latach osiemdzie-
siątych xix wieku, w szczytowej fazie pozytywizmu i realizmu, 
wymagającego od twórców kreowania świata przedstawionego 
zgodnie z zasadami obiektywizmu i mimetyzmu. Głównie z po-
wodu pisania Nad Niemnem, mając się za nieuczoną w tym wzglę-
dzie, nabywała wiedzy z zakresu botaniki i etnografi i miejscowej. 
Wykorzystała ją również w pracy nad powieściami Dziurdziowie 
(1885, osobne wydanie 1888) i Cham (1888, osobne wydanie 1889).

Jednak nie tylko chęć sprostania wymogom powieściowego 
realizmu skłoniła Orzeszkową do wiernego odwzorowania wa-
runków życia nadniemeńskiej ziemiańsko-chłopskiej społeczno-
ści i do głębszego poznania ludu tak mocno związanego z przyro-
dą poprzez praktykę codziennej egzystencji i subkulturę wierzeń. 
Pisarką kierowało również umiłowanie rodzimej przyrody i pej-
zażu Grodzieńszczyzny³, gdzie spędziła prawie całe życie. To jej 

 ¹ Por. K. Szcześniak, Zbiór fi tonimów Elizy Orzeszkowej, w: tejże, Świat roślin światem 
ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk 2008.

 ² O Elizie Orzeszkowej jako „pierwszej etnofarmaceutce” wzmiankuje publikacja 
Farmaceutycznym szlakiem. Przewodnik po Polsce, oprac. M. Pietrusiewicz, I. Pie-
trusiewicz, Warszawa 2012, s. 250.

 ³ Pojawienie się motywów fl orystycznych i arboralnych ma uzasadnienie w prze-
konaniu Orzeszkowej o ich wyjątkowym potencjale obrazotwórczym, ale też zna-
czeniowym, aksjologicznym i emocjonalnym, por. pracę M. Chwedczuk, Drzewa 
Elizy Orzeszkowej, Toruń 2007.

poświęciła znaczące partie opisowe swoich powieści, nowel czy 
owych – jak je nazywała – „dytyrambów” w rodzaju upoetyzo-
wanej prozy. Szczególny stosunek Orzeszkowej do tej ojczyzny-

-swojszczyzny położonej nad Niemnem wypływał zarówno z ro-
mantycznego „czucia natury”, jak i pozytywistycznej tendencji 
do jej deskryptywnego „porządkowania”, swego rodzaju „archi-
wizacji” elementów krajobrazowych i botanicznych. Dodatkowo 
obie te perspektywy poddane zostały w jej dziełach, a szczególnie 
w Nad Niemnem, umitycznieniu i patriotycznej ideologizacji.

Ze spojrzeń w przestworza i z pilnego przypatrywania się ziemi, 
z rozglądania się pośród krzewin i drzew, zbóż, traw i kwiatów [...] 
wyłania się pochwała krainy przyjaznej wszelkiemu życiu i życia 
pełnej. W tej niewielkiej krainie znajduje się wszystko, co niezbęd-
ne, by móc się tu cieszyć dostatkiem i radować się harmonijną roz-
maitością i powabnością świata. Znakiem zaś rozpoznawczym tego 
w istocie rajskiego zakątka – przestrzeni jasności, obfi tości, zdrowia 
i ładu – jest potężne zakole królewskiej rzeki, zewsząd widocznej, 
majestatycznej, odwiecznej.⁴

Zasadniczą rolę w kształtowaniu nadniemeńskiej przestrzeni 
na planie tej powieści odgrywa fl ora, „kwietna i zielna gęstwina 
sadów i przypłotków wiejskich, miedz i przydrożków, jarów 
i mokradeł, nadrzecznych zarośli i lasów, łąk i pól”, skompo-
nowana jako malowniczy image ziemskiego, ojczystego Edenu. 
To właśnie w Nad Niemnem Józef Bachórz dostrzegł „obfi tość 
zielnika” ⁵. Z analogiczną sugestią wystąpił Tadeusz Budrewicz, 
charakteryzując różne sposoby kreowania opisów łąk, pełnią-
cych w utworach Orzeszkowej funkcje: poznawczą, mimetyczną, 
malarską, estetyzującą, liryczną lub patriotyczno-wychowawczą. 
Motyw łąk nie tylko sytuuje akcję jej powieści i nowel w prze-

 ⁴ J. Bachórz, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, oprac. J. Bachórz, t. 1, Wro-
cław 2009, s. li.

 ⁵ Tamże, s. lvi.

„Pozór malowidła”
Wokół albumu fl orystycznego Elizy Orzeszkowej

Magdalena Jonca
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strzeni realistycznej i symbolicznej, ale nadto: „W przypadku 
łąk można powiedzieć, że pejzaż zamienia się w zielnik, widok 
(autonomiczny twór natury) staje się kolekcją (formą nowej ca-
łości zależnej od człowieka). Czytając opisy fl ory u Orzeszkowej, 
ma się wrażenie bytności w ogrodzie botanicznym lub muzeum 
przyrodniczym, tyle w nich pasji eksponowania, klasyfi kowa-
nia i nazywania” ⁶.

Bujność przyrody, ten fl orystyczny przepych, jest argumen-
tem potwierdzającym przekonanie Orzeszkowej o szczególnej, 
cudownej, wielorodnej, wiecznej mocy odradzającej się natury – 
matki. Stąd bierze początek imperatyw kontemplatywnego po-
dziwu dla natury, a zarazem bezkonfl iktowego z nią współistnie-
nia i harmonijnego obcowania, w poszanowaniu jej autonomii. 
Widać tu wpływ myśli Jeana-Jacques’a Rousseau, a w dalszej 
perspektywie także Johna Ruskina⁷. Afi rmacja walorów natu-
ry, wynikająca z „bezwiednego zachwytu”, z odczytywania jej 
znaków, splata się „z wiecznością «idei ojczyzny»”, a w konse-
kwencji z „pojęciem człowieczeństwa wysokiej próby i pojęciem 
prawdziwej kultury” ⁸.

Temu patriotycznemu i edukacyjnemu przesłaniu służyła 
wymownie w nadniemeńskiej epopei „obfi tość zielnika”, wyra-
żająca się w liczbie 180 nazw roślin dziko rosnących oraz 100 

„domowych” i uprawnych⁹. Stosunek narratora i bohaterów tej 

 ⁶ T. Budrewicz, Łąki Orzeszkowej, w: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. 
I. Wiśniewska, B. K. Obsulewicz, Lublin 2010, s. 250.

 ⁷ Por. G. Borkowska, Wiek xix: lekarki i pacjentki, amatorki i profesjonalistki, w: Pod 
patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, red. I. Arabas, 
Warszawa 2000, s. 101.

 ⁸ J. Bachórz, Wstęp, dz. cyt., s. lviii.
 ⁹ A. Baczewski, „Nad Niemnem”. Natura i człowiek, Rzeszów 1995, s. 134. Liczbą od-

notowanych nazw roślin powieść ta zdystansowała inne utwory Orzeszkowej. Na 
przykład w Obliczu Matki opisała ich niewiele ponad 30, a w szkicu Niemen. Zdję-
cie migawkowe – 60 (por. E. Orzeszkowa, Znad Wilii i Niemna, w: Nowele i szkice, 
Warszawa [b.r.], s. 216–223). Warto nadmienić, że Adam Mickiewicz w narodo-
wym poemacie Pan Tadeusz opisał 89 roślin.

powieści do opisywanych przestrzeni ogrodowych, polnych czy 
łąkowych Orzeszkowa uczyniła miarą wartościowania postaci – 
elementem, który charakteryzuje ich postawy, określa status 
majątkowy i świadczy o umiejętnościach gospodarowania. Po-
między pielęgnacją ogrodu a jego zaniedbaniem przebiega linia 
oddzielająca bohaterów usposobionych patriotycznie i żyjących 
w symbiozie z rodzimą przyrodą od bohaterów upozowanych 
kosmopolitycznie, pozbawionych poczucia więzi z ojczystym 
pejzażem, zamkniętych w świecie sztucznych norm i konwenan-
sów¹⁰. Emocjonalny stosunek do przyrody ojczystej był dodatnio 
waloryzowany przez pisarkę z uwagi na to, że identyfi kowała 
ona porządek Natury z porządkiem Historii, a umiejętność od-
czytywania śladów Historii w przyrodzie uznawała za podstawę 
lekcji patriotyzmu, wszak „odczucie piękna przyrody ojczystej 
kształtuje [...] stosunek do podstawowych wartości życia” ¹¹, jest 
źródłem identyfi kacji jednostkowej, ale też etnicznej, społecznej 
i narodowej.

Charakterystyczne dla twórczości Orzeszkowej jest nie tylko 
zideologizowane „spojrzenie na naturę”, ale także sfunkcjonali-
zowanie jej tworów, okazów poddanych inkulturacji na pozio-
mie poszczególnego motywu. Roślinne detale, botaniczne „dro-
biazgi”, egzemplarze fl orystyczne „bywają silnie nacechowane 
semantycznie i zdolne są pełnić rolę istotnego znaku” ¹². I tak 
na przykład uprawiane zimą przez „głupiego Gabrysia” (boha-

 ¹⁰ Por. A. Kuik-Kalinowska, Ogrody i sady w „Nad Niemnem”, w: Wokół „Nad Niemnem”, 
red. J. Sztachelska, Białystok 2001, s. 64, 69. Autorka wymienia m.in. mityczny 
ogród Jana i Cecylii – protoplastów rodu, wzorcowy ogród Anzelma Bohatyro-
wicza, skromny zakątek ogrodowy Fabiana, postfrancuski ogród w Korczynie, 

„ogród produkcyjny” Kirłowej oraz zdewastowane ogrody Różyca i Zygmunta 
Korczyńskiego.

 ¹¹ J. Sztachelska, „Nad Niemnem” jako epopeja kresowa, w: Wokół „Nad Niemnem”, 
dz. cyt., s. 119.

 ¹² M. Chwedczuk, Kwiaty i gałązki: inkulturacyjne funkcje powieściowych znaków na-
tury w wybranych utworach Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. 
K. Stępnik, Lublin 2001, s. 253.
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tera Bene nati) rośliny (mirty, heliotrop, geranium) są znakiem 
charakteru i zamiłowań estetycznych subtelnego, wrażliwego 
hodowcy oraz jego niespełnionych uczuć wobec kochanej ko-
biety. Podobnie jest w Dziurdziach, w której to powieści można 
mówić o „nobilitującej funkcji kwiatu” – czerwono kwitnące 
geranium przywodzi na myśl pozytywny stosunek do życia 
charakteryzujący główną bohaterkę, Pietrusię, a zapach tej roś-
liny, rozchodzący się po domu Kowalczuków, świadczy o panują-
cej w nim atmosferze życzliwości i empatii. Kwiaty pełnią funk-
cję charakteryzującą i oceniającą postać, są znakiem cech i po-
trzeb duchowych człowieka. Gałązki, kwiaty – „cząstki bożego 
świata” – urastają do rangi symbolu lepszego, bardziej etycznego 
życia¹³.

Również rodzaj kwiatów uprawianych lub preferowanych 
przez bohaterów świadczy o przymiotach postaci lub pełni 
funkcję kontrastującą. Jaskrawym tego przykładem jest „bukiet 
zapachowy” Justyny Orzelskiej z Nad Niemnem. Bohaterka, nio-
sąca „ogromną więź leśnych roślin”, rozkoszująca się, owiana 

„falą dzikiej i przenikliwej woni” liliowych leśnych dzwonków, 
goździków, pachnących smółek, liści paproci, szyszek okrywa-
jących gałązki sośniny, już na pierwszych stronach nadniemeń-
skiej epopei zażywa „swobodnej kąpieli w kipiącym zdroju przy-
rody” ¹⁴. Jej opis kontrastuje z wizerunkiem Emilii Korczyńskiej, 
niepogodzonej z koniecznością życia na wsi, stroniącej od natury, 
cierpiącej na migreny, okolicznościowe histerie, kultywującej – 
w ścianach swego dusznego, wyperfumowanego buduaru – ma-
rzenia czy tęsknoty za życiem wielkomiejskim, wytwornym, 
światowym. Co ciekawe, bohaterka ta uskarża się na swój los, 
porównując własną egzystencję do życia więdnącego kwiatu 
zasadzonego na piaskach¹⁵. Znakami jej przygnębienia i melan-

 ¹³ Tamże, s. 254–259.
 ¹⁴ E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, wstęp i przypisy W. Nawrocki, Warszawa 2002, 

s. 20.
 ¹⁵ Tamże, s. 66.

cholii są wykwintne kapryfolium i woń skropionej rezedową 
„perfumą” chusteczki.

Rośliny, zwłaszcza kwiaty, pełnią w utworach Orzeszkowej 
funkcję prezentacyjną, są synonimem postaw życiowych boha-
terów, poprzez aurę, powab i zapach tworzą przestrzeń nacecho-
waną aksjologicznie¹⁶. Są znakiem rozpoznawczym postaci, ele-
mentem indywidualizacji, tworzącym aurę prywatności. Topika 
roślinna jest swego rodzaju sygnałem, „którędy należy podążać, 
by sens i walor opowiadania uchwycić” ¹⁷. Zrywane, formowane 
w bukiety rośliny w rękach Justyny Orzelskiej stają się „minia-
turowymi łąkami” ¹⁸, eksponentami sfery szeroko pojętej natury, 
z której cudami i tajemnicami bohaterka zapoznaje się w toku 

„wykładów” z botaniki, udzielanych jej przez Jana Bohatyrowicza, 
a emocjonalną percepcję tej wiedzy ułatwia rodzące się między 
obojgiem uczucie.

W ten sposób Orzeszkowa uczyniła bohaterów swych utwo-
rów protagonistami idei poznawania i umiłowania piękna 

 ¹⁶ M. Chwedczuk, Kwiaty i gałązki..., dz. cyt., s. 262.
 ¹⁷ B. K. Obsulewicz, Nadniemeńska Dafnis. O „Krzaku bzu” w perspektywie mitów, w: 

Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci (1910–2010), red. I. Sikora, A. Narolska, 
Zielona Góra 2010, s. 69. W szczegółowym studium analitycznym dotyczącym 
tej noweli z 1898 roku autorka rozpoznaje wielorakie sfunkcjonalizowanie roś-
lin – są one wykorzystywane jako element tła zdarzeń, służą wydobyciu lub pod-
kreśleniu cech postaci, budowaniu nastroju, ale nierzadko też stanowią nośniki 
znaczeń alegorycznych czy symbolicznych. Por. tamże, s. 68.

 ¹⁸ E. Ihnatowicz, Czego nie ma w „Nad Niemnem”, w: Nowe stulecie trójcy powieścio-
pisarzy, red. A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 268.

Orzeszkowa, około 1890 (wycinek z prasy). Ze zbiorów Ossolineum

5-A 5.1 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 9 2018-07-25



15-B 15.2 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 30 2018-07-25



Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej

16-A 16.1 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 31 2018-07-25



 
K A RTA

16-B 16.2 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 32 2018-07-25



1
KARTA

17-A 17.1 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 33 2018-07-25



2
KARTA

17-B 17.2 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 34 2018-07-25



2
KARTA

18-A 18.1 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 35 2018-07-25



3
KARTA

18-B 18.2 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 36 2018-07-25



3
KARTA

19-A 19.1 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 37 2018-07-25



4
KARTA

19-B 19.2 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 38 2018-07-25



4
KARTA

20-A 20.1 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 39 2018-07-25



Seria Osso Wczoraj i Dziś

redaktor prowadząca Renata Łukaszewska 

redakcja Małgorzata Tabaszewska

korekta Inez Kropidło, Urszula Włodarska

redakcja techniczna Stanisława Trela

projekt okładki Agnieszka Pasierska / Pracownia Papierówka

Jeśli nie zaznaczono inaczej, zamieszczone w książce ilustracje 

pochodzą ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

opracowanie typograficzne, łamanie manufaktura

druk i oprawa Zakład Poligrafi czny SINDRUK, Opole

Wydawnictwo Ossolineum

ul. Szewska 37

50-139 Wrocław

wydawnictwo@ossolineum.pl

www.wydawnictwo.ossolineum.pl

ISBN 978-83-65588-15-9

48-B 48.2 OZALID_OSSOLINEUM_Kwiatowe_E Orzeszkowa 96 2018-07-25


