Poniżej drukujemy jeden z referatów wygłoszonych w czasie Międzynarodowej Konferencji „Strażniczka Kresowych Stanic”, poświęconej wybitnej polskiej pisarce Marii Rodziewiczównie. Konferencja odbyła się 11-14
maja 2001 r w Brześciu. Brali w niej udział członkowie naszego stowarzyszenia. Autorka referatu jest profesorem, Dziekanem Wydziału Filologicznego na uniwersytecie w Białymstoku.

Jadwiga Zacharska

BOHATERKI RODZIEWICZÓWNY W SŁUŻBIE
ZIEMI I LUDZIOM
Maria Rodziewiczówna urodziła się w roku
1864 – w tym samym roku co Stefan Żeromski, ale kiedy pisarka uzyskała już nagrodę
redagowanego przez Marię Konopnicką „Świtu” za swą pierwszą powieść, późniejszy autor
Popiołów był jeszcze uczniem kieleckiego
gimnazjum. „Ach, pisać tak jak Rodziewiczówna!” – marzył po przeczytaniu powieści
Dewajtis ten, który jeszcze 1 czerwca 1887
bilansując swoje osiągnięcia życiowe mógł
napisać o sobie – „Jestem tylko autorem
dziennika”. Kilka lat później sytuacja zmieniła
się zasadniczo, a choć zaliczana do literatury
popularnej twórczość Marii Rodziewiczówny
budziła zawsze zainteresowanie i uznanie czytelników, to przez krytyków
oceniana była znacznie niżej niż pisarstwo Żeromskiego. A współczesne
czasy okazały się niełaskawe dla obojga pisarzy, którzy w pierwszej połowie wieku XX stanowili autorytety moralne dla swoich czytelników. Powodem niezrozumienia zarówno dzieła Rodziewiczówny jak i Żeromskiego
jest m.in. to, że oboje bronią wartości elementarnych, a obecnie niepopularnych, cnót, „od których cofa strach śmieszności”1. Często ich gwarantkami są kobiety, pełniące zresztą w powieściach Rodziewiczówny zróżnicowane role: zarówno bohaterek tytułowych (Ona, Atma, Kwiat lotosu,
Macierz) i osób nie wskazanych w tytule, ale znajdujących się w centrum
powieściowych zdarzeń (Taida Skarszewska w Kądzieli, Zośka Janicka
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w Czaharach), jak i występujących na dalszych planach, a nawet epizodycznych postaci, które mimo to wnoszą do utworów istotne znaczenia (np.
żebraczka w Byli i będą, która nie ma nawet imienia, ale przysługuje jej
prawo komentowania zdarzeń i wpływania na ich bieg). Znaczenie postaci
kobiecych zwiększa się wydatnie w miarę rozwoju twórczości pisarki,
w zróżnicowany sposób pełniącej swą służbę, zaangażowanej w liczne
inicjatywy obywatelskie, działającej w organizacjach kobiecych i redagującej czasopisma adresowane do kobiet.
Pozostająca w kręgu oddziaływania twórczości i myśli Orzeszkowej
Maria Rodziewiczówna nieufnie traktuje głosicielki modnych haseł emancypacyjnych. Przeciwstawia im w swych powieściach ciche bohaterki codziennej i żmudnej pracy, służące ziemi i ludziom. Ziemia – a nie trzeba
dodawać, że chodzi tu o ziemię rodzinną – jest bowiem wartością najwyższą dla pisarki, pięknie i trafnie nazwanej przez Jana Głuszenię „strażniczką kresowych stanic”2. Trwanie na niej, zachowanie jej w polskich rękach,
pielęgnowanie wyrosłych na niej tradycji stanowi zdaniem pisarki podstawowy obowiązek zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a stosunek do ziemi jest
najważniejszym kryterium oceny powieściowych bohaterów. „Słabe ręce
wypuszczają, podłe marnują” – tak komentuje przyczyny zmniejszania się
obszaru ziemi na Litwie w polskich rękach Duszka, jedna z bohaterek powieści Byli i będą i dodaje: „Tyle jeszcze nas, ile tej ziemi naszej w ręku”3.
Ci, którzy ziemię kochają i rozumieją z reguły są ludźmi prawymi i choć
jak mówi Szymon Łabędzki w Klejnocie – nie zawsze bohaterki: Michałowa Hrehorowiczowa, Taida Skarszewska, Barbara Oyrzanowska, Zośka
Janicka kosztem wyrzeczeń i usilnych zabiegów w niesprzyjających warunkach zachowują dziedzictwo w swoich rękach, zasługują na szacunek
i uznanie wytrwałą, codzienną pracą, do której siły i motywację czerpią
z kontaktów z ziemią. Walcząca o przyznanie jej zamiast spłaty części majątku po ojcu Zośka Janicka porównuje wręcz siebie do mitycznego Anteusza mówiąc: „na swej ziemi, jak Anteusz będę silna”. A (we Wrzosie) Kazia Szpanowska oderwana od ziemi i swojego warsztatu – pracy na roli –
ginie na miejskim gruncie jak rozdeptany kwiat.
Bohaterowie Rodziewiczówny wartość ziemi oceniają nie w kategoriach
materialnych, ceny gruntu czy wysokości przynoszonych dochodów.
W powieści Byli i będą, stary Kalasanty z zaścianka, co to jeszcze w woj2
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sku polskim służył, skatowany na śmierć w odwecie za zabicie rosyjskich
żołnierzy przez nieznanych sprawców, przekazując swój majątek wnukowi
upomina go: „Trzymaj w garści i pilnuj, ano się w dostatku nie kochaj (...).
Ale ziemi to nie puść, pazurami, zębami dzierż. Ziemia się nazywa: grunt,
w niej wszelkie korzenie tkwią, i trawy, i drzewa, i człowieka. Puścisz ziemię, będzie cię wiatr nosił po świecie, suchą łomakę! A uchowasz ziemię –
to, choćby cię sto razy od niej oderwali, to wrócisz i zakorzenisz się znowu”4.
W czasie konfiskat i finansowych restrykcji po powstaniu styczniowym
o utrzymaniu ziemi w rękach dotychczasowych właścicieli często decydują
kobiety. Marszałkowa z Grel tłumacząc faktorowi Abrahamowi, dlaczego
mimo niedostatku nie chce sprzedać nie przynoszącego dochodów kawałka
piachu stwierdza: „Nie sprzedam ani morga nikomu, nigdy, za żadną cenę”5. Jej krewna, pani Herbaczewska nie chce dobrowolnie pozbyć się
dziedzictwa, woli doczekać skonfiskowania majątku niż go sprzedać,
wnuczka marszałkowej, Marynia, decyduje się na małżeństwo z dużo od
niej starszym Hiebowiczem dla ratowania ziemi, bo w razie odmowy pan
Stanisław chciał spieniężyć majątek na Litwie i wyjechać za granicę. Ksaweremu Bobrowskiemu we wczesnym opowiadaniu Rodziewiczówny dyskretna pomoc ciotki pomaga w zachowaniu „szmatu rodzinnej ziemi” Wysokiej Woli, a nagrodą za jego trudy stają się odziedziczone po pannie Helenie znakomicie utrzymane Dworzyszcze na Wołyniu. Nika Zagrodzka
swoim posagiem pomaga Sewerowi Sokolnickiemu uratować zadłużony
majątek (w Klejnocie), a dwudziestodwuletnia wdowa z dwoma maleńkimi
synami, Taida Skarszewska, morderczą pracą i wyrzeczeniami w ciągu
kilku lat doprowadza majątek do znacznie lepszego stanu.
Do ziemi rodzinnej wracają uciekinierzy (w Byli i będą np. Wiktor
i Marcelka pod przybranym nazwiskiem Kafarowie ), rozproszeni po świecie pielgrzymi i tułacze (Wacław Barcikowski w powieści Barcikowscy,
Wawer w Szarym prochu), o niej marzą osiedleńcy na dalekiej Syberii
(w Anima vilis), do niej wracają, lub przynajmniej przyjeżdżają dzieci wygnańców (Orwidówna w Dewajtis, Konstanty Jamont w Jaskółczym szlakiem). A panna Gostyńska w Anima vilis, która 17 lat już spędziła na Syberii i sądząc, że zostanie tam już do końca życia nie pozwala sobie nawet
myśleć o innym kraju staje się zgorzkniała i zła. O miłości do ziemi rodzinnej mówi ona: „... komu tego kochać nie wolno, niczego już nie poko4
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cha. Nie rośnie i nie kwitnie, Staje się nudnym, kolącym badylem!”6 (podobnie współczesna poetka, Wisława Szymborska: „... bez tej miłości można żyć, ale nie można owocować”).
W powrotach synów marnotrawnych, w zatrzymaniu przelotnych ptaków i zakorzenieniu odszczepieńców na ziemi ojców decydującą rolę odgrywają kobiety. Zarówno te, które z najwyższym trudem zachowują
warsztat pracy i rodzinne gniazdo dla synów i wnuków (Taida Skarszewska
w Kądzieli, marszałkowa z Grel w Byli i będą), jak i te, które przykuwają
mężczyzn do ziemi zdobywając nad nimi władzę dzięki uczuciom, jakie
budzą (Misia w Byli i będą, Nastka w Szarym prochu, Jadwiga Chrząstkowska w Między ustami a brzegiem pucharu, Gabrynia Grzymałówna
w Błękitnych). W zaliczanych często do kategorii romansów powieściach
Rodziewiczówny miłość bowiem nie jest celem, a środkiem i pomocą
w życiu pełnym trosk i trudów, ale przecież dającym satysfakcję z wypełnienia obowiązków. Pisarka przedstawia zresztą szczególny rodzaj miłosnych związków – przeciwstawiane szałowi zmysłów uczucie, które trwa
przez całe życie i wiąże się z pełną szacunku akceptacją partnera. Miłość
taką budzą kobiety dzielne i uczciwe, które sens życia widzą w służeniu
ziemi i ludziom. Erazm Różycki przez całe życie pozostaje wierny młodzieńczemu uczuciu do panny Felicji Jamontówny, nie szuka innego
związku doktor Kącki po rozstaniu z panną Puciattówną, która po tragicznej śmierci siostry poświęca się wyłącznie wychowaniu jej syna (Ragnarok), ulubieniec kobiet i ozdoba berlińskich salonów, hrabia Croy-Dulmen
porzuca rozrywki i próżniacze życie dla dziewczyny ze skromnego, polskiego dworku. Przeżywanie miłości przez ludzi uznanych przez pisarkę za
wartościowych nie polega na osiąganiu przyjemności (choć jej nie wyklucza, czego przykładem wątek miłosny w powieści Ragnarok), ale na dążeniu do uszczęśliwiania kochanej osoby, nakłada dodatkowe obowiązki.
Nastawienie na drugą osobę, zdolność do bezgranicznych poświęceń
charakteryzuje przede wszystkim kobiety, które bez wahania dzielą trudy
i nieszczęścia wybranych mężczyzn. Łagodna i posłuszna Kostusia kochając pokonuje wszelkie przeszkody i zdobywa się na niepewny los i poniewierkę dla ratowania chorego, prześladowanego przez ojczyma Sewera
(w powieści Ona), Atma pojawia się w więzieniu, by dzielić los człowieka,
który tylko przybrał nazwisko jej zmarłego męża, Władka Wiksmundówna
(w Ruinach i zgliszczach) podąża za Aleksandrem Swidą na zesłanie,
a potem na tułaczkę po świecie uważając to za rzecz całkowicie naturalną.
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Pozbawione egoizmu, nie żądające niczego dla siebie bohaterki gotowe są
nawet poświęcić ukochanych mężczyzn w służbie ziemi rodzinnej. Pani
Horbaczewska oddała syna-jedynaka który poległ w powstaniu styczniowym, Michałowa Hrehorowiczowa syna i córkę (która zmarła na zesłaniu,
dokąd podążyła za mężem), Władka Wiksmundówna posłała do powstania
ukochanego – Aleksandra Swidę, a Bronka (we Florianie z Wielkiej Hłuszy)
wyprawia na wojnę narzeczonego i braci.
Rodziewiczówna pokazuje, że traktujące życie jako służbę, zasługujące
na chwałę matki, siostry i narzeczone otoczone są szacunkiem, mają decydujący głos w najważniejszych sprawach rodzinnych i nie tylko. Brat Jadwigi Chrząstkowskiej tłumaczy to dziwiącemu się wysokiej pozycji kobiet
Wentzlowi: „Taki u nas zwyczaj. Kobieta zawsze przewodzi: nie matka, to
siostra; nie siostra to żona. Dlatego to one takie harde i nieprzystępne: czują
swą siłę”7. Siła ta wynika nie tylko z erotycznej fascynacji, ale polega na
moralnej wartości i stałości przekonań. „Wiadomo, kobieca słabość co
męskich dziesięć sił przetrzyma!” – stwierdza żartobliwie tajemnicza kobieta w Byli i będą, która nie wiadomo, czy była „ubogą, bezdomną żebraczką, czy Tą z purpury, mienia, stolicy i sławy obdartą Matką, która swe
ostatnie dzieci po tych borach widziała ginące i liczyła je, znaczyła groby,
krzepiła rozbitki, o ród swój – wieczyście pomna!”. Kobiety będące obiektami miłosnej fascynacji wywierają dobroczynny i czarodziejski wręcz
wpływ na partnerów, zmieniających się pod działaniem uczucia. Miłość do
córki Kafara, Wiktorii, skłania Iwana Bohuszewicza nie tylko do zmiany
obyczajów i kręgu znajomych, ale także do powrotu do wiary matki i odnowy moralnej. Zmieniające się w uczucie zainteresowanie Wawra Rozalką (w Szarym prochu) decyduje o pozostaniu bohatera w rodzinnych Karewiszkach i odrzuceniu perspektywy korzystnego ożenku z Gretą Matschke
oraz zaszczytnego stanowiska. Dla Jadwigi Chrząstkowskiej Wentzel hrabia Croy Dulmen udaje się w odwiedziny do babki i odkrywa swe polskie
korzenie, następnie dla przypodobania się i babce i ukochanej kupuje majątek w sąsiedztwie, uczy się języka swej matki, aż w końcu ze wszystkim
przekształca się w Polaka. Zapalczywy Adam Kalinowski łagodnieje pod
spojrzeniem matki (w Magnacie), a Szymon Różycki pod wpływem siostry
rezygnuje z kariery naukowej i wraca na rodzinną ziemię, żeby objąć zarząd gospodarstwa starzejącego się stryja (w Jaskółczym szlakiem).
Bohaterki powieści Rodziewiczówny stawiają mężczyznom wysokie
wymagania, ale i same wiele wymagają od siebie pracując dla dobra nie
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tylko najbliższej rodziny, ale służąc ludziom w miarę potrzeb i możliwości.
Marszałkowa z Grel mimo skromnych środków wspiera materialnie ludzi
w okolicy, przyjmuje pod swój dach potrzebujących (np. Adama Krośniańskiego, który powrócił z Sybiru), udziela mądrych rad. Pani Herbaczewska
po stracie skonfiskowanego majątku utrzymuje stancję dla uczniów w Warszawie, ale jej dom stoi otworem dla wszystkich potrzebujących, krewnych,
znajomych, bezdomnych wygnańców wracających z Syberii i tych, którzy
nie mieli się gdzie podziać. Jadwiga Chrząstowska prowadzi szkółkę dla
dzieci chłopów i służby, Iza Maszkowska z Błękitnych obejmuje wszechstronną opieką chłopów, a jej ambicją jest ubranie wszystkich w buty, Kazia Sanowska cały wolny od zajęć domowych czas i pieniądze poświęca
biednym. Zgodnie z tradycją kobiety zajmują się głównie domowymi pracami, wychowują dzieci, pielęgnują starych i chorych, ale w powieściach
Rodziewiczówny wiele przedstawicielek płci uznawanej za słabszą wykonuje z powodzeniem także męskie funkcje, np. administrowania czy zarządzania majątkiem. Starsze z reguły podejmują te obowiązki z konieczności,
z braku mężczyzn (wielokrotnie wspominane Taida Skarszewska i Michałowa Hrechorowiczowa, choć ta pierwsza pozostaje sama mając zaledwie
22 lata), młodsze często z powodu ich nieprzydatności: Barbara Oyrzanowska wyręcza w gospodarstwie zajętego swymi naukowymi pasjami ojca,
Jadwiga Niemiryczówna brata, a Zośka Janicka walczy o Czahary zdając
sobie sprawy z lekkomyślności i braku rolniczych kwalifikacji dziedziczących majątek braci. Wiele z bohaterek Rodziewiczówny świadomie dąży
do zapewnienia sobie samodzielności i kwalifikacji umożliwiających pracę
zawodową. I pomawiana o konserwatyzm pisarka z pełną sympatią przedstawia te dążenia, o ile wsparte są pracą i zmierzają do udoskonalenia
i poszerzenia zakresu pełnionej przez kobiety służby. Kobiety myślące
samodzielnie i wykształcone, takie jak Janina Kęcka (w Ragnarok), Rita
(w Jaskółczym szlakiem), Leonka (w Kwiecie lotosu) są lepiej przygotowane do walki z życiowymi przeciwnościami i pomagania ludziom. Nie jest
chyba przypadkiem, że uczące się na zachodnich uniwersytetach bohaterki
Rodziewiczówny wybierają zawód lekarski i po skończeniu studiów stają
się opatrznością nie tylko dla chorych, zwłaszcza najuboższych, ale i dla
swych matek, które wcześniej nie rozumiały aspiracji córek. Rozsądna
i dzielna Taida Skarszewska nie potępia zapału do nauki i projektów zdobycia zawodu zbuntowanej Stasi Ozierskiej, a tylko uświadamia przesadę
i egzaltację w użytej argumentacji. I zapewne zanotowane przez nią w kronice rodzinnej uwagi na temat sytuacji i emancypacji kobiet można potraktować jako zasługujące na przytoczenie sądu samej Rodziewiczówny.
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Stwierdza więc pani Taida:
„Ogólny prąd emancypacji ogarnął od dawna świat. Była emancypacja
Murzynów, chłopów, teraz kolej na kobiety. Nie potępiano Murzynów
i chłopów, nie trzeba potępiać kobiet. Niech nie będzie niewoli, niech każdy ma drogę otwartą. Ale myli się ten, kto sądzi, że zmiana prawa zmienia
postać rzeczy. Będzie tryumf, gdy nie litera prawa, ale człowiek sam się
wyemancypuje. Ale na to nie trzeba wiele gadania, pisania, narad i debat –
na to trzeba każdemu siebie tylko pilnować.
Nie chcą kobiety szyć i zajmować się spiżarnią, dzieci niańczyć i dom
prowadzić. To wszystko im za małe, za niskie, za marne, to im ubliża to,
niewola. Ale żadna zastanawiać się nie chce, czy te obowiązki umie, pojmuje, czy je dobrze spełnia.
Nie ma marnych prac – są tylko marni pracownicy”8.
Emancypacja charakteryzowana w dalszej części tego wywodu polega
na wypełnianiu dobrze licznych i zróżnicowanych obowiązków, nie wiąże
się z odrzuceniem czy ograniczeniem kobiecych ról, ale przyjęciem innych.
Stasia Ozierska np. długo broni się przed założeniem rodziny, w końcu
jednak odwzajemnia wytrwałą miłość Konstantego i postanawia sprawdzić
doświadczalnie, „czy z uczonej kobiety może być dobra żona”.
Nade wszystko bowiem zdaniem Rodziewiczówny kobieta „powinna
umieć kochać i kochania uczyć. Kochania Boga i ziemi, i obowiązków,
i cierpień, i bliźnich”. I takie właśnie wzorowe, choć niekoniecznie szczęśliwe kobiety przedstawia pisarka w wielu powieściach. przypisuje kobietom wiele cech pozytywnych choć nie ukrywa, że wiele z nich nie potrafi
sprostać obowiązkom i godności żony i matki. Nie poświęca im jednak
wiele uwagi. chyba że tak jak bohaterka Macierzy znajdą w sobie siłę do
duchowego odrodzenia i powrócą na drogę pracy i cnoty.
Rodziewiczówna w centrum swoich utworów stawia i maluje ze szczególnym upodobaniem ludzi o silnych charakterach, z uporem kierujących
się wartościami zapomnianymi i niepopularnymi, ale stanowiącymi tytuł do
chwały. Służą oni ziemi i ludziom traktując swą pracę jako obowiązek, tak
jak robiła to „pani na Hruszowej”, której „talentowi, pracy i zasłudze”
z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej cześć oddawał Henryk Sienkiewicz. W liście skierowanym do autorki Dewajtisa stwierdził, że otacza
ją miłość narodu, ponieważ talent jej wiodła nie tylko wyobraźnia, ale
i sumienie.
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