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Kobieta Polska w Literaturze. 
I. 

Eliza Orzeszkowa... — Cały olbrzymi 
okres myśli i kultury polskiej związany jest 
z teni czystem czcigodnem imieniem. Dla nas 

kobiet, jest ona zawsze jeszcze autorką “Mar- 
ty", twórczynią typu Seweryny z “Dwóch bie- 
gunów" i “Ad astra". Jej serce, pełne miłości 
macierzyńskiej dla świata, iście kobiece, oto- 

czyło swoją troską trzech najbardziej na owe 

czasy upośledzonych: chłopa, żyda i kobietę. 
Posiadając w najwyższym stopniu wrażliwość 
Ha wszelkie cierpienia żywej, konkretnej jed- 
nostki, niejednokrotnie przeoczała ona szersze 

prądy, ogólniejsze dążenia, o ile związane by- 
ły z bólem jednostek. Przyjmowała ona za- 

wsze jedną tylko drogę działalności: była to 

droga czynienia dobrze jednostkom. 
W jej myślach nie spotykamy zupełnie 

abstrakcyjnego człowieka, o którym tak dużo 
pisze Świętochowski, należący do tego same- 

go co ona, okresu pozytywizmu. Orzeszkowa 
rozumiała poświęcenie, któremu towarzyszy 
drgnienie serc, miłość zapalająca się na widok 
odkrytej rany. Lecz kiedy staje przed nią al- 
ternatywa — albo idea, albo Uczucie i kiedy 
służba oderwanej zasadzie przyszłości — wy- 
maga podeptania uczuć najwięcej intymnych 
—Orzeszkowa jest zbyt dobrą, zwyczajnie do- 
brą, po ludzku, aby stanąć po stronie abstrak- 
cyi. Pojmowała wszelką działalność, polegają- 
cą na kojarzeniu, zbliżaniu, harmonizowaniu 
pierwiastków społeczeństwa, odrzucała z bun- 
tem zbyt dobrego serca, wszelkie rozdźwięki, 
wszelką walkę choćby w imię najcięższej 
krzywdy. “Gloria victis” — chwała zwyciężo- 
nym — słowna te wypisane na ostatniej jej 
książce, były zawsze jej hasłem, wyrażając 
gorące współczucie dla pokrzywdzonych, ich 
wyższość moralną nad krzywdzicielami. Lecz 
niech Sylwki, Cmentarniki nie ważą się pod- 
nieść sprawiedliwego buntu, nie zadowoliwszy 
się pięknem tej wyższości. Z czynów' ich nie 
może, podług Orzeszkowej, wypłynąć nic do- 
brego. Ujawnił się kobiecy brak radykalizmu, 
niezdolność szerszego ujęcia sprawy, posta- 
wienia na miejscu osobistej dobroczynności i 
ofiary — zbiorowego ruchu, dążącego do usu- 

nięcia samej podstawy złego. 
Umiała ona wskazywać zło i współczuć 

krzywdzie, lecz nie wykrywała nigdy przy- 
czyn najgłębszych krzywd, nigdy nie uderzała 
w fundament, zawsze tylko w objawy pocho- 
dne. Ho myśl jej, iście po kobiecemu, obracała 
się zawsze w otoczeniu najbliższem, do które- 
go przykuta była sercem i dlatego kazała się 
wypierać ludzkości dla rodziny, świata dla ka- 
wałka ziemi. Na urobienie tej psychiki wpły- 
wały warunki na Litwie, gdzie po roku 1863 
wszystkie lepsze jednostki miały jedno dąże- 
nie: utrzymać ziemię, z której je rugowano, 
którą wydzierano im z rąk. 

Na tej ziemi musieli się ostać i trwać. Po- 
lacy litewscy, wyrzekając się szerokich hory- 
zontów, nieznanego złotego runa w szerokich 

kręgach świata, przedewszystkiem, jak grzy- 
by wrastali w swój zapadły kąt, w swój za- 

ścianek, i tam borykając się z ciężarem nad si- 
ły, starali się niewypuścić z rąk użyźnionego 
niedawno krwią gruntu. Cichych, gubiących 
się w niepamięci ofiar wymagało utrzymanie 
życia narodowego na Litwie. 

W płynęły na Orzeszkową, prócz jej oso- 

bistego usposobienia, i hasła pracy organicz- 
nej, pracy u podstaw, drobnych czynów z dnia 
na dzień, wiązania mikroskopijnych oczek 
siatki, której spleść odrazu nie sposób. 

U Orzeszkowej wyidealizowane zostało i 
przepromienione nakazami miłości to, co u in- 
nych było tylko dłubaniną powszednią, prak- 
tyczną. Samoograniczenie się, wprzężenie się 
dobrowolnie do ciężkiego jarzma pełnego wy- 
rzeczeń, kształci jednak duszę, daje jej piękno 
i doskonałość, odbiera skrzydła życiowe, daje 
skrzydła ofiary. W' zacieśnieniu życiowem, w 

odcięciu się od szerokich wrażeń dla obowiąz- 
ku odkrywa się źródło głębokiego, ukrytego 
życia indywidualnego. Przecudne postacie o- 

fiarnicze w “Dwóch Biegunach", “Ad astra" 
i innych, świecą jasno polskiemu społeczeń- 
stwu, polskiej kobiecie. 

Nawołując na początku swego zawodu 
autorskiego w “Braciach Brochwiczach”, “Kii 
Makowerze”, “Marcie” i innych do pracy dla 
chleba, do praktyczności, do trzeźwości i wy- 
rachowania, Orzeszkowa stopniowo, zaczyna- 
jąc od swej powieści “Nad Niemnem”, podda- 
je się coraz bardziej wrodzonemu idealizmowi. 
Pozytywizm i materyalizm doprowadził do 
zupełnego anormalizmu, do przeciwstawienia 
ideałom ofiary i doskonałości wesołego użycia, 
osobistej wygody, bezwzględnego zdobywania 
rozkoszy i karyery kosztem podeptania w so- 

bie najlepszych stron ludzkiej natury. Zmate- 
ryalizowanie, ubieganie się za karyerą, deka- 
dencki egoizm, zaprzeczający ideałom—wszy- 
stko to znalazło u Orzeszkowej 'surowe potę- 
pienie. Nie wolno odbiedz narodu, nie wolno 
odbiedz ideału dla własnej korzyści i rozko- 
szy.. W “Braciach”, “I pieśń niech zapłacze”, 
“Australczyku”, “Argonautach”, wskazuje 
bankructwo tych, co centrum życia umieścili 
na blichtrze materyalnym, nie w rzeczach du- 
chowych. 

Tak więc duch, zacieśni wszy się w sferze 
życia, by uczynić zadość obowiązkowi, w nad- 

• gwiezdnej sferze rozpościera wszystkie moce 

swoje. Nie dając nigdzie rozwiązania proble- 
matów społecznych, zdawała się wskazywać, 
że rozwiązanie to leży nie tyle w warunkach 
zewnętrznych, ile w przekształceniu jedno- 
stek. Jeżeli ma nastąpić nowry okres społe- 
czeństwa, to zależy przedewszystkie mod oso- 

bistego czynu i osobistej świętości każdego 
człowieka. 

Przeszedł czterdziestoletni okres działal- 
ności Orzeszkowej. Często głos jej się gubił 
wśród innych, młodszych i świeższych gło- 

sów. C zęsto zapominano o równym i czystym 
korycie jej twórczości, płynącym jakoś osobno 
i nie zlewającym się z innymi. 

Oto jej zabrakło. Zwracamy się znów do 
Jej twórczości i znajdujemy tam znów chleb 
na dzień dzisiejszy. Znajdujemy od dawna 
wypowiedziane słowro, które nanowo wr na- 

szych masach rozbrzmiewa. Bowiem po rewi- 
zyi haseł społecznych, znowu dochodzimy do 
konieczności rozwoju indywidualnego. bez 
którego nie będzie i być nie może zmiany u- 

stroju społecznego, nowej ery ludzkości. 
* * * 

Po tej wychowawczyni społecznej, z jej 
słowem surowem i mądrem. odeszła pieśniar- 
ka niedoli społecznej, pełna burz i protestów, 
i tęsknot i łez — Mary a Konopnicka. 

Podłożem, na którem wyrosła myśl społe- 
czna Orzeszkowej, był liberalizm z jego żąda- 
niem praw człowieka i obywatela. Konopnic- 
ka sięgnęła dalej i głębiej — ujrzała w czło- 
wieku z ludu, posiadającym już tę równość o- 

bywatelską “Wolnego najmitę" — któremu 
przysługuje pełnia praw, wolność śmierci gło- 
dowej. lo już problemat ekonomicznej orga- 
nizacyi społeczeństwa, wykrycie nierówności 
nietylko praw, lecz i stanu posiadania. Kono- 
pnicka wrie, że “widać dla chłopów nie przy- 
szedł Bóg jeszcze” i w’ żadnej frazeologii udu- 
chowionej nie topi tego prostego, oczywiste- 
go faktu, że głód i praca nad siły łamią to na- 

rzędzie ducha, jakiem jest ciało, że tylko na 

odpowiedniem podłożu materyalnem mogą się 
rozwinąć skrzydła ducha. Z boleścią patrzy na 

zwarzone kwiaty, na dzieci zabite na ciele i 
duszy przez nędzę, na dorosłych, przywalo- 
nych ciężarem nad siły, oślepionych walącymi 
w nich piorunami krzywdy, aż nic już w duszy 
nie zostaje, prócz tępego skowytu męczarni. 

“W idać dla chłopów' nie przyszedł Bóg 
jeszcze ., Płacze, narzeka, zawodzi fujarka 
pieśniarki ludu, łzami nad krzywdą, nad nie- 
dolą się zlewa. 

A czemu wy, chłodne rosy 
Padacie, 
Odym ja nagi, gdym ja bosy. 
Głód w chacie? 

I powstaje w niej bunt przeciw porządko- 
wi świata i przeciw Bogu, który na to cierpie- 
nie patrzy w milczeniu. Bo tak daleko do no- 

wej zorzy.., 
“Jeszcze nie jest, jeszcze nie jest 
Panna młoda gotowa"... 

I powstaje tragiczny, potężny krzyk Moj- 
żesza, który nie ujrzy nigdy: 

Obiecaenj ziemi, 
Do której lud mój wiodłem lat czter- 

dzieści, 
W śród upalenia, pustyń i boleści, 
Pomiędzy bogi cudzemi... 

Nie ujrzała na własne oczy nowej zorzy, 
nie ujrzała Panny Młodej, zstępującej na wiel- 
kie gody w welonie z promieni. Nie zobaczyła 


