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Przedmowa

GÆównym obszarem zorientowanej tradycyjnie „historiografii feministycznej”
byÆy kwestie praw kobiet, walki o nie, dostæpu do wyksztaÆcenia oraz osiågniæì na
tym polu. Nieco na marginesie pozostawaÆy problemy zwiåzane z oddziaÆywaniem
gÆæboko zakorzenionych w ¥wiadomo¥ci spoÆecznej wzorców wychowawczych
oraz przemian, jakim wzorce te ulegaÆy. Czæsto przy tym, co zrozumiaÆe, uwypuklano róºnicæ zachodzåcå miædzy „starym” i „nowym”, negujåc po¥rednio moºliwo¥ì ich koegzystencji oraz stopniowych, ewolucyjnych przeobraºeñ, których
ostateczne rezultaty nie stanowiÆy bynajmniej speÆnienia dåºeñ zwolenników i zwolenniczek emancypacji. Podkre¥lenie opozycji miædzy sprzecznymi opiniami na
temat spoÆecznej roli kobiety pozwalaÆo na wydobycie gÆównych elementów sporu,
nie sprzyjaÆo jednak dostrzeganiu postaw bædåcych wynikiem swoistej syntezy,
choìby niekonwencjonalnych i niespójnych. Nie bez znaczenia byÆ równieº wpÆyw
ªródeÆ, zwÆaszcza tych, które narzucaÆy siæ same przez siæ — a wiæc zaangaºowanej
publicystyki, wychodzåcej z krægów upominajåcych siæ o tak czy inaczej rozumiane
równouprawnienie kobiet i mæºczyzn.
ZespóÆ badawczy zwiåzany z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, po wstæpnych studiach nad miejscem i rolå kobiety w rodzinie w epoce
dziewiætnastowiecznej modernizacji (por. „Kobieta i spoÆeczeñstwo na ziemiach
polskich w XIX w. Zbiór studiów” pod redakcjå A. íarnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 1990), postanowiÆ zajåì siæ tå wÆa¥nie problematykå. GÆównå intencjå
byÆa chæì poszerzenia pola obserwacji, z my¥lå o ujawnieniu tematów wymagajåcych w przyszÆo¥ci bardziej gruntownych badañ oraz o dostarczeniu materiaÆu do
porównañ. Nadspodziewanie ºywy odzew z jakim spotkali siæ inicjatorzy, zaowocowaÆ paroma dziesiåtkami rozpraw, artykuÆów i przyczynków, autorstwa historyków z róºnych o¥rodków akademickich w kraju (Warszawa, Kraków, Poznañ,
WrocÆaw, £ódª), a takºe spoza Polski (Tybinga) oraz z innych placówek naukowych (instytuty Polskiej Akademii Nauk, muzea, archiwa). Tak znaczne zainteresowanie ¥wiadczy wyraªnie o o potrzebie prowadzenia naszych studiów; zarazem
zdaje siæ rokowaì ich dalszy pomy¥lny rozwój — w ¥lad za Europå Zachodniå
i Stanami Zjednoczonymi, gdzie od lat znajdujå siæ one w czoÆówce najbardziej
„modnych” tematów. Sygnalizowane powyºej poszerzenie pola obserwacji dotyczy
aº trzech wymiarów: spoÆecznego, geograficznego i chronologicznego; najsÆabiej
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2 Przedmowa

udaÆo siæ rozwinåì miædzynarodowe wåtki porównawcze, jakkolwiek nie zostaÆy
one pominiæte. Wiele szkiców wybiega w wiek XX; jeden siæga nawet w czasy
najnowsze, do lat po II wojnie ¥wiatowej. Wzorem poprzedniego tomu Autorzy
penetrujå najrozmaitsze stany, klasy i grupy spoÆeczne. Niektórzy docierajå takºe
i do wæºszych ¥rodowisk, w tym zwiåzanych ze specyfikå maÆomiasteczkowå,
ruchami spoÆecznymi i partiami politycznymi. Kilka studiów po¥wiæcono indywidualnym przykÆadom drogi ºyciowej kobiet w modernizujåcym siæ spoÆeczeñstwie.
Mamy tu do czynienia z postaciami, których ºyciorysy, do¥ì powszechnie znane,
staÆy siæ kanwå zbiorowej wyobraªni i elementem ksztaÆtujåcym postawy na¥ladowców, bådª teº z osobami mniej gÆo¥nymi, próbujåcymi jednak znaleªì nowe formy
dla kobiecej aktywno¥ci spoÆecznej i kulturalnej (np. Jadwiga Krausharowa, której
przykÆad przywoÆaÆa Maria Wierzbicka). W tym zakresie pozostaÆo jeszcze wiele
do zrobienia; moºnaby przecieº zajåì siæ i dziewiætnastowiecznym „modelem”
kobiety–artystki, kobiety–pisarki, kobiety–uczonej itd. O sprawach tych wiæcej
mówi siæ po¥rednio, na marginesie rozwaºañ o inteligencji oraz bezpo¥rednio
w niektórych opracowaniach wchodzåcych w skÆad II tomu niniejszej pracy (np.
szkice Jolanty Niklewskiej, Haliny Chamerskiej, Ryszardy Czepulis–Rastenis).
Jedynie trzy rozprawki podejmujå zagadnienie postaw zrywajåcych radykalnie
z tradycjå, które moºna nazwaì kontestatorskimi i buntowniczymi: kobiet socjalistek, dziaÆaczek feministycznych, artystek–sawantek. Z pozoru zakres ich oddziaÆywania byÆ niewielki i ograniczaÆ siæ do czæ¥ci elit intelektualnych; przedstawiane
przez nie propozycje natrafiaÆy przy tym na goråcy opór i sprzeciw. Nie sposób
jednak, jak siæ wydaje, przeceniaì ich po¥redniego wpÆywu na ¥wiadomo¥ì coraz
liczniejszych, nowocze¥nie wychowanych kobiet, nieskÆonnych zwykle do angaºowania siæ w poczynania zbiorowe. Nawet je¥li niektóre, jak by¥my dzi¥ powiedzieli,
feministki nie tworzyÆy wzorców nadajåcych siæ do masowego i dosÆownego na¥ladowania, to jednak — niemal niepostrzeºenie — to i owo z gÆoszonych przez nie
idei asymilowane byÆo przez szersze krægi, nawet i te, które werbalnie dystansowaÆy
siæ od ¥wiatoburczych zamierzeñ. Skådinåd okre¥lenie zasiægu i formy recepcji
„¥wiatopoglådu” radykalnych emancypantek naleºy do niezwykle trudnych zadañ
badawczych i niniejszy zbiór studiów dowodzi (nie po raz pierwszy), ºe daleko
jeszcze do ich satysfakcjonujåcego rozstrzygniæcia. Sprawy zorganizowanego ruchu feministycznego sygnalizuje szkic Katarzyny Czajkowskiej–Sierakowskiej.
Jednak dalej idåce rozwaºania na temat roli tego ruchu w specyficznych polskich
warunkach, wyja¥nienia przyczyn jego wzglædnej sÆabo¥ci i nikÆego udziaÆu w ºyciu
publicznym spoÆeczeñstwa polskiego, jak i odpowiedª na pytanie, czy byÆo to
jedynie polskå czy raczej wschodnioeuropejskå osobliwo¥ciå wykracza juº poza
ramy problemowe publikacji i winno znaleªì odpowiednie miejsce w dalszych
dyskusjach i wydawnictwach.
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W skÆad obu prezentowanych tomów wchodzå zarówno teksty o charakterze
syntetyzujåcym, jak i takie, których Autorzy analizujåc wybrane przykÆady starajå
siæ dostrzec zjawiska i procesy o szerszym zasiægu spoÆecznym. W kolejnych szkicach dokonywany jest przeglåd wzorców wychowawczych i aspiracji awansowych
kobiet, ich dåºeñ do zdobycia wyksztaÆcenia ogólnego i wiedzy zawodowej we
wszystkich niemal waºniejszych ¥rodowiskach spoÆecznych funkcjonujåcych na
ziemiach polskich w XIX i na poczåtku XX w. Ambicjå Autorów jest pokazanie
tych zjawisk w ich spoÆecznym kontek¥cie i dynamice. Intencjå przewodniå caÆego
opracowania jest wpisanie tych zjawisk w procesy modernizacji spoÆeczeñstwa
polskiego w tym okresie. Studia skÆadajåce siæ na tom I w swej znacznej czæ¥ci
po¥wiæcone så wzorcom wychowawczym oraz wyobraºeniom o roli spoÆecznej
kobiet obowiåzujåcym w rodzinach ziemiañsko–inteligenckich (m.in. artykuÆy Jadwigi Hoff, Bianki Pietrow–Ennker, Andrzeja Szwarca, Izabelli Rusinowej), mieszczañskich (szkice Adama Dobroñskiego, Reginy Renz), chÆopskich (studium
WÆodzimierza Mædrzeckiego), a w pewnej mierze równieº i robotniczych (studium
Anny íarnowskiej). Na przykÆadzie spoÆeczno¥ci ºydowskiej podjæto takºe problem
wpÆywu róºnic wyznaniowo–narodowo¥ciowych na te kwestie (szkic Zofii Borzymiñskiej). Jak siæ okazuje w drugiej poÆowie XIX w. tradycyjne wzorce wychowawcze ciågle jeszcze odgrywaÆy decydujåcå rolæ w wytyczaniu kobietom dróg ewentualnego awansu. Z wiækszo¥ci szkiców wyÆania siæ obraz trwaÆo¥ci i siÆy oddziaÆywania wytworzonych wcze¥niej norm obyczajowych z jednej strony i niewielkiej
jeszcze na przeÆomie wieków elastyczno¥ci poglådów na temat wychowania dziewczåt na wszystkich niemal szczeblach hierarchii spoÆecznej z drugiej. Co wiæcej —
widoczna jest daleko idåca odporno¥ì tych wzorców na zachodzåce zmiany spoÆeczne, nawet w perspektywie miædzypokoleniowej (w relacjach miædzy generacjami urodzonymi w poÆowie XIX w. a tymi, które wchodziÆy w dorosÆe ºycie na
poczåtku wieku XX). Zebrane w niniejszej pracy zbiorowej artykuÆy i przyczynki
przedstawiajå kolejne warianty ¥rodowiskowe kanonów obowiåzujåcych w wychowaniu dziewczåt i stwarzajå podstawæ do ujæì komparatystycznych. Po pierwsze
pozwalajå na stwierdzenie raz jeszcze wielkiej siÆy tradycji w sferze kultury. Po drugie
— pokazujå wyraªne ciåºenie wzorców, siægajåcych swymi korzeniami kultury
szlacheckiej, i to nie tylko w rodzinach inteligenckich (niezaleºnie od ich proweniencji spoÆecznej) i chÆopskich, ale takºe mieszczañskich (przynajmniej w miastach
prowincjonalnych) oraz — w pewnym zakresie — nawet w rodzinach robotniczych.
Nie warto¥ciujåc szkiców przedstawianych obecnie czytelnikowi — naleºy to
przecieº do przyszÆych recenzentów — pragnæliby¥my zwróciì uwagæ na dwa
z nich: autorstwa Bianki Pietrow–Ennker i Nory Koestler. Så one próbå spojrzenia
na zewnåtrz, dokonanå przez badaczki niemieckie, znajåce dobrze zarówno polskie
ªródÆa i literaturæ przedmiotu, jak i obfitå historiografiæ zachodniå ostatnich dziesiæcioleci, po¥wiæconå dziejom kobiet i tzw. kwestii kobiecej, a zawierajåcå niema-
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Æo interesujåcych koncepcji metodologicznych i warsztatowych. Generalnie rzecz
bioråc obie autorki potwierdzajå znacznå trwaÆo¥ì i zdolno¥ì do adaptacji w nowych warunkach elementów kultury wytworzonej przez dawne spoÆeczeñstwo
stanowe, zwÆaszcza przez szlachtæ. Dziedzictwo to jest przy tym warto¥ciowane
pozytywnie i to bynajmniej nie w zwiåzku z konserwatywnym ukÆadem odniesieñ.
Podkre¥la siæ, ºe odegraÆo ono znacznå rolæ w zachowaniu toºsamo¥ci spoÆeczeñstwa polskiego, zagroºonej zwÆaszcza w drugiej poÆowie XIX w. przez politykæ
narodowo¥ciowå niemieckiego i rosyjskiego zaborcy. Wydarzenia zwiåzane z ruchami niepodlegÆo¥ciowymi, zwÆaszcza powstania narodowe, zmuszaÆy kobiety do
podejmowania ról, na które nie byÆo miejsca w tradycyjnych modelach edukacji
i wzorach postæpowania. DokonywaÆo siæ to nie pod hasÆem walki z utrwalonymi
w ¥wiadomo¥ci spoÆecznej ograniczeniami zakresu kobiecej aktywno¥ci do pozycji
ºony i matki, lecz wræcz przeciwnie — przy werbalnym przynajmniej trwaniu przy
staropolskich cnotach i stereotypach zachowañ. Chociaº ta odmienno¥ì dróg rozwoju polskiej ¥wiadomo¥ci i mentalno¥ci, gÆównie w odniesieniu do „kwestii kobiecej”, byÆa w dotychczasowej literaturze od czasu do czasu przypominana, to
jednak uznanie jej (a nawet wyeksponowanie) przez badaczki zagraniczne stanowi
ze wszech miar poºådanå weryfikacjæ sådów, których zasadno¥ì wywoÆywaÆa dyskusjæ.
Czy zebrane w pierwszym tomie teksty mogå w przyszÆo¥ci posÆuºyì opracowaniom syntetycznym? Z pewno¥ciå tak, choì nie stanowiå one klocków, z których
daÆoby siæ bez trudu wznie¥ì budowlæ o przejrzystym, logicznym planie. Dowodzå
mimo wszystko pewnego pluralizmu wzorców i modeli wychowawczych. Jest to
w sposób oczywisty wynikiem zróºnicowania spoÆeczeñstwa polskiego w XIX
i poczåtkach XX w., spoÆeczeñstwa jakºe odlegÆego od „demokratycznej” homogeniczno¥ci. W græ wchodziÆy uwarunkowania ekonomiczne, róºnice majåtkowe
o ogromnej rozpiæto¥ci, ale i znaczne odmienno¥ci kulturowe. Mimo spójnego
pozornie w spoÆeczeñstwie przedindustrialnym i katolickim wyobraºenia o spoÆecznej roli kobiety oraz o sposobie przygotowania jej do peÆnienia tej roli (przede
wszystkim ºony–matki–gospodyni), liczba wariantów okazuje siæ byì znaczna.
Inaczej wyglådajå te, które uksztaÆtowaÆy siæ w ¥rodowiskach polskich, inaczej
ºydowskie (analizowane przez Zofiæ Borzymiñskå). Inne perspektywy awansu
w Warszawie i na prowincji odbijaÆy siæ takºe na sposobie wychowania dziewczåt.
Wszædzie za¥ moºna byÆo zaobserwowaì charakterystyczne dysonanse pomiædzy
literå i duchem gÆoszonych oficjalnie poglådów a rzeczywisto¥ciå spoÆecznå. Niezwykle interesujåce byÆy przypadki, gdy stereotypy zachowañ wytworzone w ¥rodowiskach elitarnych byÆy przedstawiane jako uniwersalne, przynajmniej za¥ niezbædne do przyswojenia przez grupy bædåce wÆa¥nie w trakcie awansu majåtkowego
i spoÆecznego lub teº aspirujåce do znalezienia sobie miejsca w¥ród dotychczasowych elit. Pisze o tym Jadwiga Hoff („Wzory obyczajowe dla kobiet w ¥wietle
kodeksów obyczajowych XIX i poczåtków XX wieku”), wykorzystujåc przy tym
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kompetentnie cenne ¥wiadectwa ªródÆowe, które dotychczas nie bywaÆy niemalºe
dostrzegane przez historyków spoÆeczeñstwa i kultury.
Przy caÆym, tak wielostronnie uwarunkowanym nacisku tradycji, torowaÆy sobie,
choì z trudem, drogæ nowe wzory i drogi awansu spoÆecznego kobiet. Zjawiska te
stanowiå drugi, co najmniej równorzædny wåtek rozwaºañ autorów. WyÆania siæ
z nich obraz oddziaÆywania nowych sytuacji spoÆecznych. Zaznaczono ksztaÆtowanie siæ nowych strategii ºyciowych w¥ród kobiet wywodzåcych siæ z rodzin robotniczych, chÆopskich, rzemie¥lniczych a mianowicie rozwój aspiracji ksztaÆceniowych, Æåczonych coraz czæ¥ciej z aspiracjami zawodowymi (studia Anny íarnowskiej, WÆodzimierza Mædrzeckiego, Walentyny Najdus). Podjæto równieº problem
roli inteligencji w generowaniu i upowszechnianiu owych aspiracji awansowych
a w szczególno¥ci — dåºeñ do zdobycia wyksztaÆcenia w¥ród kobiet ze ¥rodowisk
miejskich i wiejskich.
Studia opublikowane w tomie drugim koncentrujå siæ na sprawach zwiåzanych
z dostæpem kobiet do róºnych form i stopni ksztaÆcenia ogólnego i zawodowego.
W kilku artykuÆach (pióra Adama Winiarza, Witolda Molika, Urszuli Perkowskiej,
Józefa Miåso) po¥wiæcono uwagæ poszerzaniu siæ tego dostæpu w okresie od poczåtku XIX do poÆowy XX w. pod naciskiem demokratyzujåcej siæ opinii publicznej.
Istotny element owej presji stanowiÆy próby zorganizowanego dziaÆania samych
kobiet: tworzenie o¥wiaty pozaszkolnej, tajnej polskiej szkoÆy, czytelnictwo, samoksztaÆcenie itp.(por. szkice Marii Nietykszy, Tadeusza Wolszy, Heleny Brodowskiej, Marii Kostrzewskiej).
Wiele miejsca zajåÆ równieº problem stopniowego zwiækszania siæ obszaru
aktywno¥ci zawodowej kobiet i ich zawodowego zaangaºowania. Wyodræbnianie
siæ nowoczesnych zawodów, stosunek do nich kobiecej i mæskiej czæ¥ci spoÆeczeñstwa staÆy siæ przedmiotem obserwacji i analizy niemaÆej czæ¥ci studiów zawartych
w tomie II. Niektóre z nich zajmujå siæ zawodami, w których udziaÆ kobiet juº na
poczåtku XX w. byÆ znaczny lub wræcz dominujåcy: nauczycielkami, bibliotekarkami, literatkami, malarkami (m.in. artykuÆy Jolanty Niklewskiej, Henryka Hollendra, WiesÆawa Cabana, Zofii Chyry–Rolicz, Ryszardy Czepulis–Rastenis) oraz
kobietami pracujåcymi w rzemiosÆach i przemy¥le (studia Anny íarnowskiej, WÆadysÆawa Mierzeckiego, Walentyny Najdus).
Wyliczmy raz jeszcze najwaºniejsze z interesujåcych nas kwestii. Jak ksztaÆtowaÆy siæ aspiracje awansowe kobiet w ciågu ostatnich dwustu lat? W jakim tempie
i pod wpÆywem jakich czynników ulegaÆy zmianie kierunki i granice osiågalnego
dla kobiet awansu spoÆecznego? W jakim stopniu torowaÆy drogæ takiemu awansowi
budzåce siæ dopiero bådª juº rozwiniæte ich aspiracje ksztaÆceniowe i zawodowe?
Jakie byÆy szanse realizacji tych dåºeñ na przeÆomie XIX i XX w., w szczególnych
polskich warunkach pod panowaniem zaborców? Jakie oczekiwania ÆåczyÆy same
kobiety ze zdobyciem wyksztaÆcenia, jak róºnicowaÆy siæ te oczekiwania wobec
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wyksztaÆcenia ogólnego i zawodowego w kolejnych ¥rodowiskach spoÆecznych?
O ile zmieniaÆy siæ ich postawy, ich sposób my¥lenia zaleºnie od pozycji spoÆecznej
i przynaleºno¥ci do okre¥lonej generacji?
To tylko niektóre pytania, na jakie starajå siæ odpowiedzieì autorzy obu tomów
prezentowanej publikacji. Zawarte w ich pracach obserwacje czåstkowe torowaì
powinny drogæ ku dalej idåcym generalizacjom dotyczåcym przebiegu procesu
modernizacji spoÆecznej.
I tu wraca pytanie postawione juº parokrotnie: jaka byÆa siÆa oddziaÆywania
tradycyjnych norm obyczajowych na przebieg tego procesu, na postawy i zachowania nie tylko samych kobiet, ale i ich bliºszego i dalszego otoczenia? Konserwartyzm opinii publicznej, silnie zakorzeniony patriarchalizm, paradoksalna „niezniszczalno¥ì” dawnych podziaÆów stanowych w stosunkach spoÆecznych (jak np.
przywileje i rygory cechowe egzekwowane mimo formalnej, urzædowej likwidacji
samych cechów) — wszystko to odgrywaÆo olbrzymiå rolæ, hamujåc postæpy
transformacji spoÆeczeñstwa ku nowoczesno¥ci. ÿwiadomo¥ì tego stanu rzeczy,
obok czynników natury ¥ci¥le politycznej, byÆa jednå z najwaºniejszych przyczyn
coraz to wiækszego udziaÆu kobiet w ºyciu publicznym. Jest to temat, którym nasz
zespóÆ zamierza siæ zajåì w najbliºszej przyszÆo¥ci.

Anna íarnowska, Andrzej Szwarc
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Tradycje szlacheckie a dåºenia
emancypacyjne kobiet w spoÆeczeñstwie
polskim w dobie rozbiorów

Historycy polscy traktujå zazwyczaj problem stosunków miædzy osobami odmiennej pÆci w dziejach Polski z punktu widzenia pewnego „Æagodnego patriarchalizmu”. WedÆug wielu z nich kobieta juº od ¥redniowiecza, byÆa jakoby otoczona
szczególnym szacunkiem przez mæºczyzn. W literaturze znaleªì moºna liczne
portrety pewnych siebie, odwaºnych postaci kobiecych pochodzåcych z róºnych
warstw spoÆecznych, które obok prowadzenia gospodarstwa domowego wywieraÆy
znaczny wpÆyw na maÆºonka, rodzinæ, a nawet na sprawy publiczne. Jeszcze bardziej gotowo¥ì spoÆeczeñstwa do otaczania kobiety czciå wzrosnåì miaÆa w okresie
zaborów. W czasach niewoli od matki zaleºaÆo podtrzymywanie w domu kultury
polskiej — ona to bowiem wychowywaÆa dzieci zgodnie z narodowå tradycjå1. Taki
sposób przedstawiania kobiety znalazÆ najdobitniejszy wyraz w symbolu Matki
Polki. Tak, jak Maria ze sÆynnego obrazu jasnogórskiego miaÆa byì opiekunkå
narodu polskiego, tak kobieta, Jej nastæpczyni — stawaÆa siæ straºniczkå rodziny,
najmniejszej komórki ºycia spoÆecznego, przepojonej duchem chrze¥cijañskim.
Odmienny poglåd sformuÆowaÆa w poczåtkach XX w. Iza Moszczeñska, bojowniczka o prawa kobiet. Jej koncepcjæ ujåì moºna nastæpujåco. W spoÆeczeñstwie
polskim panowaÆo powszechne przekonanie, ºe kobieta miaÆa jakie¥ znaczenie tylko
jako ºona. Jej wÆasne zalety i wady, jej rozum, ambicje nie odgrywaÆy ºadnej roli.
Na spoÆecznej skali warto¥ci pÆeì ºeñska znajdowaÆa siæ znacznie poniºej mæskiej.
Szukajåc wyja¥nienia tego problemu, I. Moszczeñska posÆuºyÆa siæ materialistycznå
interpretacjå dziejów. W czasach przedhistorycznych kobieta, obok funkcji macierzyñskich, odgrywaÆa tæ samå rolæ co i mæºczyzna. Od obojga w równej mierze
zaleºaÆo bowiem utrzymanie siæ przy ºyciu. Natomiast wraz z powstaniem wÆasno¥ci prywatnej nastæpowaÆ stopniowy podziaÆ pracy, który odesÆaÆ kobietæ do domu.
Odtåd jej poÆoºenie zaleºaÆo od mæºa, „pana i ºywiciela”. SÆabÆy jej siÆy psychiczne
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i fizyczne, stopniowo zaczæÆa odgrywaì drugorzædnå rolæ w procesie cywilizacyjnym. Natomiast mæºczyzna odnosiÆ wciåº nowe sukcesy w walce ze ¥wiatem
zewnætrznym. Ograniczona do troskliwo¥ci o ºycie maÆºeñskie kobieta dbaÆa juº
nie o swoje interesy, lecz o zapewnienie warunków rozwoju osobowo¥ci mæºczyzny. Zdaniem Moszczeñskiej, ten podziaÆ ról otworzyÆ gÆæbokå przepa¥ì miædzy
maÆºonkami. Stopniowe wÆåczenie kobiety w proces pracy nie przyniosÆo jej jeszcze
osobistej niezaleºno¥ci, podobnie jak praca poddanych chÆopów nie zapewniaÆa im
wolno¥ci. Fakt, ºe kobieta staÆa siæ wÆasno¥ciå mæºa, obciåºyÆ maÆºeñstwo podwójnå, perfidnå moralno¥ciå, która tylko kobietæ zobowiåzywaÆa do cnotliwo¥ci, przyznajåc mæºowi caÆkowitå swobodæ. Moszczeñska staraÆa siæ dowie¥ì, ºe sprawa
kobieca w istocie jest takºe sprawå mæºczyzn. Stawanie siæ kobiety czÆowiekiem
— gÆówne hasÆo miædzynarodowego ruchu kobiecego — zakÆada zmianæ ról obu
pÆci, moralne odrodzenie mæºczyzny i swobodny, twórczy samorozwój kobiety2.
Streszczony powyºej artykuÆ Moszczeñskiej ukazaÆ siæ w opublikowanym
w 1903 r. tomie prac, dokumentujåcych zaangaºowanie kobiet w walce o ich prawa
w zaborze austriackim. Przywódczynie tamtejszego ruchu kobiecego, Maria Turzyma, Kazimiera Bujwidowa i Paulina Kuczalska–Reinschmit zorganizowaÆy w latach 1902–1903 szereg odczytów, które, ogÆoszone drukiem, dostarczyÆy bojowniczkom o prawa kobiet argumentów w walce o równouprawnienie w rodzinie,
spoÆeczeñstwie i w pañstwie.
Jakie zatem byÆo poÆoºenie kobiety w spoÆeczeñstwie polskim? Så w tej sprawie,
jak wyºej wskazano, dwie koncepcje. WedÆug „Æagodnego patriarchalizmu” kobiecie przysÆugiwaÆ pewien zakres osobistej wolno¥ci. Natomiast kobiety polskie
jeszcze w poczåtkach XX w. miaÆy siæ za niewolnice mæºow. A moºe, jak sådzi
Danuta Markowska, ów „Æagodny patriarchalizm” byÆ tylko pewnym stereotypem,
powstaÆym z uogólnienia kilku wyjåtkowych ºyciorysów?3 Okre¥lenie miejsca
kobiet w spoÆeczeñstwie polskim jest utrudnione z powodu nikÆego stanu badañ
w tej dziedzinie. W Polsce odno¥ne studia naukowe po¥wiæcone dziejom kobiet
i kwestii kobiecej zostaÆy dopiero zapoczåtkowane4. Kiedy w XIX w. problemy
kobiet nabraÆy wræcz dramatycznego charakteru, na rynku ksiægarskim ukazaÆy siæ
pierwsze rozprawy na ten temat, a takºe kilka prac zbiorowych, podsumowujåcych
stan dyskusji5. W XX w. problematyka ta zostaÆa podjæta przez dwie badaczki.
W okresie miædzywojennym zajæÆa siæ niå £ucja Charewiczowa6, której dzieÆo
ºycia pozostaÆo niedokoñczone, zginæÆa bowiem tragicznie w czasie II wojny ¥wiatowej. Po wojnie za¥ Dionizja Wawrzykowska–Wierciochowa z podziwu godnå
energiå po¥wiæciÆa siæ pisarstwu, dotyczåcemu kobiet w Polsce w przeszÆo¥ci7. Jej
prace majå jednak przewaºnie charakter popularnonaukowy — så jak kamyki
mozaiki przedstawiajåcej historiæ kobiety w Polsce.
Wysuwane przez Moszczeñskå postulaty, dotyczåce zmiany stosunków miædzy
mæºczyznå a kobietå, tylko wówczas stajå siæ zrozumiaÆe, je¥li siæ je rozpatruje na
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tle historycznym. Jak tradycyjne spoÆeczeñstwo polskie pojmowaÆo rolæ kobiety?
I jakie okoliczno¥ci skÆoniÆy kobiety, by siæ „emancypowaì”, to znaczy w naj¥ci¥lejszym sensie tego pojæcia, uwolniì od tradycyjnych, patriarchalnych wiæzów
i wydostaì siæ na nowe przestrzenie ºyciowe? Stan badañ w niewielkim tylko
stopniu pozwala na wglåd w dawne dzieje. W mroku tonå równieº przemiany,
pozwalajåce kobietom na poszerzenie ich pola dziaÆalno¥ci. WedÆug StanisÆawa
Kutrzeby8 wybitne postacie kobiece, które walczyÆy i rzådziÆy, pojawiajå siæ juº
w pierwszych przekazach historycznych. Kroniki wspominajå teº o kobietach z niºszych stanów, posiadajåcych podobne umiejætno¥ci. Jednak wzglædnie silnå pozycjæ
spoÆecznå posiadaÆy tylko kobiety z warstw posiadajåcych: od XII do XIV w. rosÆo
wyposaºenie materialne otrzymywane przez nie w posagu, wskutek czego jako ºony
zachowywaÆy prawo wspóÆdecydowania o nim, a poza tym, zgodnie ze zwyczajami,
wspóÆuczestniczyÆy w zagospodarowaniu dóbr9.
Ko¥cióÆ, wykorzystujåc swojå potægæ, staraÆ siæ zmieniì taki status kobiety, dåºyÆ
by ìwiczyÆy siæ one w pokucie i wstrzemiæªliwo¥ci, okazywaÆy pokoræ zamiast
dumy, sÆabo¥ì zamiast siÆy. Taki wzór ºycia starano siæ spopularyzowaì, chociaºby
przy pomocy legend o ¥wiætych, jak Jadwiga, Kinga czy Anna. Lecz od koñca XII w.
Ko¥cióÆ walczyÆ o przywrócenie szacunku dla instytucji maÆºeñstwa, przeciwstawiajåc jå rozpu¥cie i nierzådowi. W czasach piastowskich do zawarcia maÆºeñstwa
wystarczaÆo o¥wiadczenie tylko samego mæºczyzny. Szlachta aº do XVI w. broniÆa
siæ przed ¥lubami ko¥cielnymi, gdyº uwaºaÆa je za ograniczenie swej wolno¥ci.
Ko¥cielne i ¥wieckie sådy wspóÆzawodniczyÆy w jurysdykcji w sprawach maÆºeñskich. W kaºdym razie jednak sam fakt istnienia tego rodzaju procesów ¥wiadczy
o pewnej ochronie prawnej kobiet, tak przed zerwaniem maÆºeñstwa, jak teº przed
przemocå fizycznå10.
Pod wzglædem prawnym kobieta zajmowaÆa pozycjæ bezwzglædnie podporzådkowanå. Jest to szczególnie widoczne w prawie spadkowym11. W szlacheckim
spoÆeczeñstwie rolniczym zachowanie majåtku w rodzinie miaÆo znaczenie szczególne. íona nie mogÆa wiæc dziedziczyì po mæºu, ale podczas jego nieobecno¥ci
lub po jego ¥mierci mogÆa majåtkiem zarzådzaì. Kontrola mæºa nad ºonå byÆa
jednak ograniczona wskutek jej majåtkowej niezaleºno¥ci. Materialnym zabezpieczeniem kobiety byÆo jej prawo udziaÆu w spadku w swojej rodzinie. Zwyczajowo
zawierane byÆy umowy przed¥lubne dla ustalenia posagu. Zwyczajowo równieº
córki dzieliÆy miædzy sobå czwartå czæ¥ì spadku po ojcu, zazwyczaj w formie
pieniæºnej. Je¥li w skÆad posagu wchodziÆa posiadÆo¥ì ziemska, krewni mæºa mieli
prawo pierwokupu, aby ziemia pozostaÆa w rodzinie12. Bogna Lorence–Kot w swej
rozprawie o polskiej rodzinie szlacheckiej w XVIII w. podkre¥la zÆoºono¥ì sytuacji
spoÆecznej ówczesnej kobiety. „Jako zbiorowo¥ì — kobiety polskie miaÆy znacznie
mniejsze znaczenie niº mæºczyªni. Jako szlachcianki — byÆy im równe. Znaczenie
kobiety jako jednostki zaleºaÆo od statusu jej rodziny. ByÆ to czynnik decydujåcy,
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zdominowaÆ inne przesÆanki, takie jak niºszo¥ì seksualna kobiety oraz poczucie
równo¥ci szlacheckiej. Ponadto kobiety jako ºony ustæpowaÆy przed autorytetem
mæºów, ale jako matki mogÆy liczyì na szacunek i wszelkie korzy¥ci wynikajåce
z czwartego przykazania”13.
Je¥li chcemy zrozumieì owe sprzeczno¥ci miædzy zasadami równo¥ci i podporzådowania, musimy pamiætaì o znaczeniu rodziny szlacheckiej jako podstawowej
instytucji spoÆecznej i gospodarczej. Zasada równo¥ci naleºaÆa do etosu szlacheckiego i regulowaÆa stosunki pomiædzy rodzinami szlacheckimi, jednocze¥nie za¥
odgraniczaÆa je od innych klas spoÆecznych. Znaczenie „krwi szlacheckiej” wyraºaÆo siæ w traktowaniu kaºdego szlachcica jako brata, czÆonka jednej wielkiej
„rodziny” — stanu szlacheckiego. Etos równo¥ci speÆniaÆ wobec zamæºnej kobiety
funkcjæ ochronnå. W razie maÆºeñskich konfliktów prestiº jej domu rodzinnego
odgrywaÆ znacznå rolæ wobec znaczenia domu jej mæºa. Rodzice mieli prawo
chroniì swå córkæ przed poniºaniem przez mæºa. Nie byÆo natomiast ºadnej ochrony
dzieci przed gwaÆtowno¥ciå rodziców. Synowie i córki zobowiåzani byli do absolutnego posÆuszeñstwa rodzicom. Poniewaº maÆºeñstwo traktowane byÆo przede
wszystkim jako ukÆad polityczno–gospodarczy zawierany w interesie rodziny, wiæc
rodzice sami wybierali ºony dla synów i mæºów dla córek. W tych sprawach
uzyskano wsparcie ze strony kleru katolickiego, który mimo sprzeciwu Rzymu
udzielaÆ ¥lubów maÆoletnim, co byÆo sprzeczne z prawem kanonicznym. DawaÆo to
podstawæ do wytoczenia znacznej liczby procesów o uniewaºnienie maÆºeñstwa.
RosÆa ona nadal w XVIII w., choì dotyczyÆo to gÆównie najwyºszych krægów stanu
szlacheckiego, dysponujåcych wystarczajåcym majåtkiem i wpÆywami, aby proces
taki przeprowadziì14.
Zdaniem Bogny Lorence–Kot procesy o uniewaºnienie maÆºeñstwa w XVIII w.
z jednej strony dowodzå utrzymywania siæ wysokiego w rodzinie prestiºu ºony jako
matki; prestiº ten rósÆ, gdy wydaÆa na ¥wiat dziedzica. Równocze¥nie procesy te
¥wiadczyì mogå o rozpadzie dotychczas obowiåzujåcego systemu warto¥ci. W kulturze sarmackiej aº do XVII w. kodeks honorowy zobowiåzywaÆ do okazywania
ºonie respektu i powaºania, a takºe do chronienia dzieci przed despotyzmem ze
strony wspóÆmaÆºonka. Jednak ªródÆa historyczne z XVIII w. zawierajå coraz wiæcej wzmianek o chciwych i okrutnych matkach, które groªbami zmuszaÆy swe córki
do po¥lubienia wybranych przez siebie bogatych mæºczyzn. Duºa ilo¥ì uniewaºnionych maÆºeñstw wydaje siæ jednak równieº ¥wiadczyì o poczåtkach zmiany
mentalno¥ci. Poczucie indywidualizmu i dåºenie do osobistego szczæ¥cia stawaÆy
siæ tak silne, ºe kobiety czuÆy siæ zmuszone do wypowiadania posÆuszeñstwa
i rodzicom i mæºowi15. BuntowaÆy siæ w ten sposób przeciwko sarmatyzmowi,
idealizujåcemu rodzinæ, Ko¥cióÆ i majåtek ziemski i zmuszajåcemu kobiety do
przestrzegania surowych norm zachowañ. Za istotæ „natury kobiecej” opinia sarmacka uwaºaÆa poddanie siæ dominacji mæºczyzny oraz jego kontroli nad ºyciem
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seksualnym. Najwiækszymi zaletami miaÆy byì: niewinno¥ì aº do ¥lubu, cnotliwo¥ì,
domatorstwo i ulegÆo¥ì wobec rodziny. Niewierno¥ì byÆa zakazana, aby nie zostaÆ
przerwany Æañcuch genealogiczny. Starajåcy siæ o rækæ panny, aby nie dostaì kosza,
musieli wykazaì siæ przynajmniej takim samym statusem spoÆecznym. íycie codzienne szlachcianek toczyÆo siæ w obræbie domu, ºyÆy w odosobnieniu, nie znaÆy
przyjemno¥ci w stylu zachodnioeuropejskiego ºycia dworskiego. Nie doceniano
takºe znaczenia ksztaÆcenia dziewczåt. W rodzinach szlachckich uczono je prowadziì gospodarstwo domowe, ale nie wszystkie kobiety mogÆy pochwaliì siæ umiejætno¥ciå czytania16.
Podsumowujåc pokrótce dotychczasowe wywody, nawiåzujåce do pojæcia „Æagodnego patriarchalizmu”, moºemy stwierdziì, ºe wyraºaÆ siæ on gÆównie za
po¥rednictwem pojæì moralnych. Szlachecki kodeks honorowy obowiåzywaÆ obie
pÆci, lecz spoÆeczeñstwo wyznaczyÆo im róºne role.
Historiografia nie wyja¥niÆa dotychczas wystarczajåco, jaki udziaÆ miaÆy kobiety
w ºyciu publicznym w dawnej Polsce. StanisÆaw Kutrzeba zwróciÆ uwagæ, ºe Ko¥cioÆowi nie udaÆo siæ uksztaÆtowaì wzoru kobiety wedÆug swych wyobraºeñ. Juº
pierwsze przejawy Renesansu spowodowaÆy zmianæ roli kobiety w ºyciu spoÆecznym. Od czasów regencji Elºbiety £okietkówny, matki Ludwika, króla Wægier
i Polski /1384–1399/, kultura dworska ksztaÆtowana byÆa wedÆug wzorów francuskich i wægierskich: rozrywki, ksztaÆcenie, ºycie towarzyskie i rado¥ci ºycia nie
byÆy juº wyÆåcznie zastrzeºone dla mæºczyzn17. W pierwszej poÆowie XVI w. na
dworach magnatów, zamoºnej szlachty i miejskiego patrycjatu zaczæto interesowaì
siæ kulturå. ÿwiat ksiåºek przestaÆ byì obcy takºe kobietom; niektóre z nich zainteresowaÆy siæ filozofiå i przyrodå, a nawet znalazÆy drogæ do nauki. Jednak zjawisk
tych nie moºna przeceniaì. Aº do XVIII w. tylko wyjåtkowo zdarzaÆo siæ, aby
kobiety dziæki wyksztaÆceniu uzyskaÆy jakikolwiek wpÆyw w spoÆeczeñstwie18.
Duºå zasÆugå badañ historycznych byÆoby ustalenie, jakå rolæ odgrywaÆy kobiety
w praktyce ºycia publicznego w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej. Chociaº
bowiem powtarza siæ opiniæ o ich bierno¥ci w ºyciu spoÆecznym i ograniczaniu siæ
do spraw domowych, to studia biograficzne czæsto naprowadzajå na ¥lady dziaÆalno¥ci szlachcianek, zdumiewajåco samodzielnych, powaºnie zaangaºowanych
w sprawy spoÆeczne, kulturalne i gospodarcze19. Zapewne powodowaÆa to czæsta
nieobecno¥ì mæºów — wskutek udziaÆu w wojnach lub sprawowaniu urzædów.
W tych bowiem przypadkach mæºowie powierzali im zarzåd rozlegÆych czæsto dóbr
— wraz ze wszystkimi zwiåzanymi z tym obowiåzkami. Niektóre kobiety tak
znakomicie je speÆniaÆy, ºe mæºom pozostawaÆa tylko rola reprezentowania rodziny
na zewnåtrz. Na ºony, siostry, matki spadaÆa czæsto tak wielka odpowiedzialno¥ì,
ºe to one stawaÆy w sådach w sprawach procesowych. Niekóre z nich zakÆadaÆy
manufaktury, zajmowaÆy siæ handlem, a nawet politykå.
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Przyspieszenie to przypada na drugå poÆowæ XVIII w. WpÆywy kultury francuskiej spowodowaÆy, ºe barwny ¥wiat salonu zaståpiÆ dotyczczasowe zamkniæte,
sarmackie ºycie domowe. W salonach tych nie wystarczaÆa sama tylko uroda
kobieca. Konwersacja wymagaÆa zdobycia pewnego wyksztaÆcenia; kobiety zaczæÆy
siæ go domagaì. Wydaje siæ, ºe po raz pierwszy zabraÆy gÆos publicznie w czasach
Konfederacji Barskiej /1768–1772/. Konserwatywna opozycja szlachecka wyståpiÆa wówczas przeciwko reformom inspirowanym przez króla SanisÆawa Augusta
Poniatowskiego. Po obu stronach, reformatorskiej i konserwatywnej, tak licznie
uczestniczyÆy kobiety, ºe konfederacjæ nazywano zÆo¥liwie „kÆótniå kobiet”. Podczas posiedzeñ reformatorskiego Sejmu Wielkiego (6 paªdziernika 1788 — 29 maja
1792) kobiety oblegaÆy wej¥cia, aby okrzykami i gestami wpÆywaì na posÆów20.
PrzykÆadem kobiety wyzwolonej, uczestniczåcej w tych przemianach, jest Anna
z Sapiehów JabÆonowska. Stefan Król napisaÆ o niej, ºe „Nie næciÆ jej gwar salonu
w stylu rokoko, ani dworskie intrygi, w których lubowaÆy siæ piækne damy w pudrowanych perukach. InteresowaÆa siæ politykå, a przede wszystkim sztukå dobrego
gospodarowania. Pilnie studiowaÆa najnowsze teorie ekonomiczne. PasjonowaÆ jå
rozwój nauk przyrodniczych, zoologia i mineralogia”21. Jej dom rodzinny byÆ
charakterystyczny dla kosmopolitycznej, o¥wieconej magnaterii. OtrzymaÆa najlepsze wyksztaÆcenie, a nastæpnie wraz z mæºem podróºowaÆa po Europie. Po powrocie
zarzådzaÆa dobrami, poczåtkowo w zastæpstwie przebywajåcego nadal zagranicå
mæºa, a potem — jako wdowa. W zwiåzku z ºywym udziaÆem w Konfederacji
Barskiej nazywano jå ºartobliwie Madame de Bar. W latach 1783–1785 wydaÆa we
wÆasnej drukarni „Ustawy powszechne dla dóbr moich rzådców” w o¥miu tomach.
Stronnictwo reformatorów w Sejmie Czteroletnim przyjæÆo je entuzjastycznie.
„Ustawami” tymi wprowadzaÆa w swych majåtkach zmiany w sytuacji chÆopów
poddanych, wychodzåc z zaÆoºenia, ºe dla zwiækszenia wydajno¥ci ich pracy potrzebna jest poprawa warunków ich bytowania, podniesienie poziomu o¥wiaty,
zabezpieczenie na wypadek choroby i nieszczæ¥liwych wypadków. W innej publikacji po¥wiæciÆa uwagæ sprawie kobiecej, proponujåc zmiany w prawie rodzinnym
na korzy¥ì matek i wdów, w 1784 r. opublikowaÆa poradnik dla mÆodej gospodyni22.
Z braku miejsca autorka pomija dalsze przykÆady kobiet, wyróºniajåcych siæ
przez swå dziaÆalno¥ì w tym samym ¥rodowisku spoÆecznym, jak Zofia Lubomirska,
Franciszka Krasiñska, Anna Raciborska, Elºbieta Druºbacka czy Izabela Czartoryska. Takºe Anna JabÆonowska przynaleºy tu i reprezentuje caÆå tæ elitarnå grupæ.
Kwestiæ powstania polskiego ruchu kobiecego Iza Moszczeñska ujmowaÆa nastæpujåco: „Chociaº we wszystkich stuleciach znajdujemy przykÆady kobiet usiÆujåcych uwolniì sie od ucisku i zmieniì przypisanå im rolæ podrzædnå na bardziej
wpÆywowå, to jednak wÆa¥ciwy ruch kobiecy we wszystkich krajach uksztaÆtowaÆ
siæ w minionym [tzn. XIX] wieku. StanowiÆ bezpo¥redniå konsekwencjæ dokonujåcych siæ wówczas przeksztaÆceñ stosunków politycznych, spoÆecznych, gospodar-
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czych [...]. W naszym kraju ponadto gÆównå rolæ odegraÆ niezmiernie waºny czynnik, który zadecydowaÆ o kierunku tego ruchu, a i dzi¥ jeszcze dziaÆa pobudzajåco
lub hamujåco, ale zawsze równie silnie. Chodzi o upadek polityczny kraju i zwiåzane z nim wydarzenia oraz ich konsekwencje. Upadek panstwa byÆ pierwszym
wielkim wydarzeniem, które zmusiÆo kobiety polskie do uwaºnego spojrzenia na
poÆoºenie kraju i wyraªnego okre¥lenia swego stanowiska”23.
Historycy zgodnie stwierdzajå, ºe rozbiory Polski nie tylko skierowaÆy historyczny rozwój kraju na nowe tory, lecz takºe w sposób trwaÆy wpÆynæÆy na ºycie
kobiet. Po szoku spowodowanym pierwszym rozbiorem w 1772 r. podjæta zostaÆa
wielka dyskusja na temat unowocze¥nienia kraju, zakoñczona uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Nie zapomniano równieº o problemach kobiet. Podjæto dyskusjæ
nad nimi przy okazji prac nad reformå o¥wiaty. Przedstawiciele O¥wiecenia, jak np.
Hugo KoÆÆåtaj, domagali siæ energicznie poprawy poziomu ksztaÆcenia dziewczåt.
Sprawa wychowania dzieci nabraÆa ponadto czysto politycznego znaczenia ze
wzglædu na politykæ trzech mocarstw rozbiorowych. Brak wÆasnej pañstwowo¥ci
spowodowaÆ, ºe troska o zachowanie warto¥ci narodowych spadÆa wyÆåcznie na
rodzinæ. Tak dÆugo, jak o polskim ºyciu publicznym decydowaÆy wÆadze zaborcze,
rodzina speÆniaì musiaÆa rolæ ostoi toºsamo¥ci narodowej. Polacy patrzyli na dzieci,
na nowe pokolenia jako na rækojmæ przyszÆej wolno¥ci narodu. Do kobiet naleºaÆo
wychowanie ich w duchu polskich ideaÆów. Tak wiæc w wyniku rozbiorów pozycja
kobiety w rodzinie zyskaÆa nowe, polityczno–kulturalne znaczenie. Kobieta miaÆa
byì nadal nie tylko matkå w tradycyjnym sensie lecz wychowywaì patriotów
i patriotki, gotowych walczyì o wolno¥ì swego narodu24.
Nie moºna zatem oddzielaì ºycia kobiet w Polsce w czasach porozbiorowych
od nowych warto¥ci, jakie przypisane zostaÆy rodzinie. Ko¥cióÆ i spoÆeczeñstwo
uformowaÆo nowy wzorzec kobiety o charakterze moralno–emocjonalnym. WedÆug
tradycji religijnej ºådano od pÆci ºeñskiej gotowo¥ci do ofiar i po¥wiæcenia, przyznajåc jej wzamian nowe znaczenie, które zawieraÆ w sobie symbol Matki Polki. Ta
idealizacja kobiety, choì wzmacniaÆa siÆæ oporu narodowego, to jednak wytwarzaÆa
tak mocne wiæzi miædzy rodzinå a narodem, ºe próba wyzwolenia siæ kobiet
z tradycyjnych zaleºno¥ci od rodziny wydawaÆa siæ równoznaczna ze zdradå narodowå i apostazjå religijnå. Interpretowana w ten sposób emancypacja zostaÆa przez
spoÆeczeñstwo uznana za swoiste tabu. ÿwiadczy o tym nadanie temu pojæciu znaczenia pejoratywnego, kojarzonego powszechnie z postæpowaniem kobiet w rodzaju George Sand.
W okresie porozbiorowym, obok tych zjawisk kulturowych, których istotæ stanowiÆ wzrost znaczenia kobiety jako matki, na ºycie kobiet wpÆynæÆy decydujåco
takºe szeroko pojmowane przeksztaÆcenia spoÆeczne, bædåce konsekwencjå zniesienia poddañstwa, a nastæpnie uwÆaszczenia chÆopów oraz rozpoczynajåcego siæ
uprzemysÆowienia. W kaºdym z trzech zaborów sytuacja ksztaÆtowaÆa siæ specy-
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ficznie. ZniknæÆa jednolita przestrzeñ gospodarcza. Kaºde z pañstw zaborczych
prowadziÆo odmiennå politykæ wobec ludno¥ci polskiej. Prze¥ladowania polityczne
dotknæÆy szerokich rzesz Polaków, szczególnie w zaborze rosyjskim po upadku
powstañ 1830 i 1863 r. UwÆaszczenie chÆopów wszædzie przyspieszyÆo proces
dyferencjacji spoÆecznej. W Królestwie Polskim drobna szlachta, stanowiåca okoÆo
50% caÆo¥ci tego stanu, zostaÆa najciæºej dotkniæta25. Jej ruina gospodarcza spowodowaÆa napÆyw wielu jej przedstawicieli do miast, przyczyniajåc siæ do powstania
nowej warstwy spoÆecznej, inteligencji. Dziæki rozpoczynajåcemu siæ uprzemysÆowieniu pracownicy umysÆowi znajdowali pracæ w przedsiæbiorstwach, handlu,
transporcie i urzædach. Po 1864 r. wielu jednak straciÆo swå pracæ, a inni sami jå
bojkotowali ze wzglædów patriotycznych26. BrakowaÆo pracy, ale jednocze¥nie
rozwijaÆa siæ nielegalna dziaÆalno¥ì o¥wiatowa, w której szczególnie czynne byÆy
kobiety. WedÆug rosyjskiego spisu ludno¥ci z 1897 r. stanowiÆy one okoÆo 18%
personelu nauczajåcego w Królestwie Polskim27.
Wskutek dokonujåcego siæ rozwarstwienia ludno¥ci wiejskiej, wiele kobiet
z rodzin, które nie mogÆy utrzymaì siæ na roli, napÆynæÆo do przemysÆu, gÆównie
wÆókienniczego, wzglædnie znajdowaÆo pracæ sÆuºåcych. StanowiÆy tañszå siÆæ
roboczå od mæºczyzn. Raport pierwszego rosyjskiego inspektora fabrycznego
w Królestwie Polskim z 1885 r. zawiera informacjæ, ºe 41% (czyli 29 565 osób)
zatrudnionych stanowiÆy kobiety — w przemy¥le wÆókienniczym 49,6%, w papierniczym 45,6%, w drzewnym 40,6% 28.
Juº choìby z tych fragmentarycznych danych wynika, ºe w latach osiemdziesiåtych XIX w. kobiety stanowiÆy znacznå czæ¥c skÆadowå ºycia gospodarczego w zaborze rosyjskim. Jednak brak porównywalnych danych ªródÆowych, dotyczåcych
udziaÆu kobiet w grupie osób pracujåcych nawet tylko w zaborze rosyjskim (nie
mówiåc juº o braku takich danych dla innych zaborów) sprawia, ºe zjawisko to
ciågle czeka na szczegóÆowe zbadanie29.
W zaborach pruskim i austriackim przemiany spoÆeczne przebiegaÆy odmiennie.
W Galicji dopiero od 1867 r., po uzyskaniu autonomii, warunki polityczne staÆy siæ
bardziej sprzyjajåce rozwojowi gospodarczemu, choì nadal brakowaÆo wielu przesÆanek umoºliwiajåcych intensyfikacjæ procesu uprzemysÆowienia. W¥ród poszukujåcych pracy znacznå czæ¥c stanowiÆy kobiety pochodzåce z zuboºaÆych rodzin
szlacheckich i zrujnowanego chÆopstwa. Czasy autonomii sprzyjaÆy dåºeniu kobiet
do zdobycia wyksztaÆcenia i kwalifikacji zawodowych. Pod koniec stulecia zaczæÆy
organizowaì swe zwiåzki zawodowe, wywalczony zostaÆ dostæp do szkóÆ ¥rednich
i wyºszych30.
Aktywno¥ì kobiet w stowarzyszeniach byÆa takºe charakterystyczna dla zaboru
pruskiego, choì przybieraÆa inne, dostosowane do istniejåcych warunków, formy.
Poczåtkowo, po 1815 r., panowaÆa tam atmosfera tolerancji, która jednak po licznym
udziale Polaków z Prus w powstaniach 1830 r, 1863 r. ulegÆa „zamroºeniu”, prze-
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ksztaÆcajåc siæ z czasem w polsko–niemieckå „walkæ o kulturæ”. W przeciwieñstwie do Austrii, Prusom zaleºaÆo na integracji ekonomicznej Wielkiego Ksiæstwa
Poznañskiego z caÆo¥ciå pañstwa. Dziæki rozwojowi rzemiosÆa i rolnictwa powstaÆ silny
stan ¥redni. W okresie nasilonej polityki germanizacyjnej w jego obræbie tworzone byÆy
liczne polskie organizacje patriotyczne, przeciwstawiajåce siæ tej polityce 31.
Janina Leskiewiczowa dowodzi, ºe procesy spoÆeczno–gospodarcze, zachodzåce w trzech zaborach, doprowadziÆy we wszystkich warstwach spoÆecznych do
osÆabienia dawnego modelu powiåzañ rodzinnych. Stopniowo ksztaÆtowaÆ siæ model rodziny mieszczañskiej, w której nastæpowaÆo oddzielenie ºycia domowego od
ekonomicznego. Odtåd rodzina oznaczaì miaÆa sferæ prywatno¥ci, schronienie,
w którym wÆadanie wyznaczono kobiecie, podczas gdy mæºczyzna realizowaÆ siæ
w ¥wiecie zewnætrznym. Rodzina szlachecka utraciÆa w zasadzie znaczenie polityczne, a urodzenie przestaÆo byì jedynym warunkiem prestiºu. W miaræ nasilajåcej
siæ migracji ze wsi do miast znikaÆo ponadto dawne wyobraºenie o moralno¥ci ºycia
rodzinnego, jak np. przekonanie o konieczno¥ci zawierania maÆºeñstw w obræbie
tego samego stanu. Dawne zasady ustæpowaÆy miejsca zachowaniom indywidualnym. Poczåtki pracy zarobkowej kobiet poza rodzinå (spowodowane zÆymi warunkami materialnymi) takºe pobudzaÆy dåºenie do samodzielno¥ci, wzmacniajåc tym
samym wraºliwo¥ì na istniejåce upo¥ledzenie spoÆeczne. Procesy te naruszyÆy
tradycyjnå pozycjæ rodziny, pojmowanej jako ostoja dla ºycia narodowego, choì
erozja tradycyjnych wiæzów rodzinnych nie mogÆa zostaì juº powstrzymana. Politycznie u¥wiadomione kobiety nie chciaÆy pogodziì siæ z faktem, ºe systemy
prawne, istniejåce we wszystkich trzech zaborach (w Królestwie Polskim obowiåzywaÆ
z czasów napoleoñskich Kodeks Napoleona) podporzådkowywaÆy je mæºczyznom32.
Walka kobiet polskich o emancypacjæ (tzn. dåºenie do samodzielno¥ci poprzez
zerwanie tradycyjnych wiæzów narzuconych przez patriarchalnå strukturæ spoÆeczeñstwa) skoncentrowaÆa siæ w znacznej mierze na ruchu o¥wiatowym. DeterminowaÆy to zarówno nowe obowiåzki matek w zakresie wychowania patriotycznego
mÆodzieºy, jak i przemiany spoÆeczne, zmuszajåce kobiety do pracy zarobkowej.
Historia ruchu emancypacyjnego we wszystkich trzech zaborach ¥wiadczy, ºe byÆ
¥ci¥le zwiåzany z walkå o wyzwolenie narodowe. Kaºde bowiem dziaÆanie w sferze
publicznej byÆo równocze¥nie aktem narodowego samopotwierdzenia. Ponadto
emancypacjæ w sensie politycznym i spoÆecznym wymusiì trzeba byÆo nie tylko na
wÆadzach zaborczych, ale i na wÆasnym spoÆeczeñstwie.
SiÆy postæpowe w spoÆeczeñstwie polskim do¥ì wcze¥nie u¥wiadomiÆy sobie, jak
waºnå rolæ odgrywaì moºe kobieta — je¥li bædzie nie tylko matkå, ale i obywatelkå
— w przeciwdziaÆaniu wynarodowieniu poprzez wÆa¥ciwe wychowanie dzieci.
Jednakºe opór szlachty przeciwko rozbudowie szkolnictwa dla dziewczåt byÆ tak
duºy, ºe przemiany w tej dziedzinie nastæpowaÆy powoli33.
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Izba Edukacyjna, utworzona w 1807 r. w Ksiæstwie Warszawskim (nawiåzujåca
do tradycji Komisji Edukacji Narodowej) powoÆaÆa w drugim roku swego istnienia,
Radæ GÆównå Nadzorczå wraz z oddziaÆami terenowymi, w których nadzór nad
wychowaniem dziecka sprawowaÆy kobiety o nieposzlakowanej opinii. Tym samym po raz pierwszy powierzono kobietom dziaÆalno¥ì publicznå. PodjæÆy siæ jej
m.in. Zofia Lubomirska i Izabela Czartoryska, które w czasie debaty o reformie
szkolnictwa wykorzystaÆy swój osobisty prestiº dla osiågniæcia korzy¥ci dla swej
pÆci34. Ich dotychczasowa dziaÆalno¥ì filantropijna przeksztaÆciÆa siæ niepostrzeºenie w zaangaºowanie w dziaÆalno¥ì narodowå i politycznå.
Wiele kobiet wspóÆuczestniczyÆo w ruchu niepodlegÆo¥ciowym, pielægnowaÆo
rannych powstañców, sÆuºyÆo jako kurierki, troszczyÆo siæ o wdowy, sieroty i jeñców, a nawet — jak Joanna íubrowa, Emilia Plater, Antonina Tomaszewska i inne
— przywdziewaÆo ºoÆnierskå czamarkæ, by z broniå w ræce walczyì o wolno¥ì
ojczyzny. W czasie powstania listopadowego 1830 r. utworzono pierwszå organizacjæ kobiecå — Towarzystwo Dobroczynno¥ci Patriotycznej Kobiet. Poczåtkowo
ograniczaÆo siæ ono do udzielania pomocy charytatywnej, lecz po upadku powstania
uczestniczyÆo w konspiracji, sÆuºåc pomocå ludziom prze¥ladowanym za dziaÆalno¥ì politycznå35.
Cztery kobiety symbolizujå kolejne etapy rozwoju polskiego ruchu kobiecego
w XIX w. — Klementyna z Tañskich Hoffmanowa, Narcyza ímichowska, Eliza
Orzeszkowa i Paulina Kuczalska–Reinschmit. Ich losy ilustrujå przemiany spoÆeczeñstwa polskiego i jego tragediæ narodowå, lecz ¥wiadczå takºe o walce przeciwko upo¥ledzeniu rodzaju ºeñskiego w spoÆeczeñstwie, znajdujåcym siæ w szczególnych warunkach; kraju pozbawionego wÆasnej pañstwowo¥ci i poddawanego uciskowi narodowemu36.
Klementyna z Tañskich Hoffmanowa ºyÆa na poczåtku XIX w. Biografia jej i jej
rodziny byÆa typowa dla wielu rodzin szlacheckich, które po upadku powstania
ko¥ciuszkowskiego, po wojnach napoleoñskich w rezultacie rozbiorów doznaÆy
druzgocåcych strat gospodarczych. Jej dziadkowie zostali zamordowani przez
ºoÆnierzy rosyjskich w 1794 r., a ojciec straciÆ majåtek. Rodzice byli zmuszeni
przyjåì sÆuºbæ u Czartoryskich, a córkæ oddali na wychowanie. Klementyna z Tañskich Hoffmanowa staÆa siæ pierwszå polskå pisarkå, ºyjåcå z wÆasnej pracy, juº
jako mÆoda dziewczyna. DziaÆaÆa nie tylko jako jedna z pionierek w Towarzystwie
Dobroczynno¥ci Patriotycznej Kobiet, ale teº jako pierwsza poddaÆa krytyce w druku patriarchalne zasady tradycyjnie regulujåce wzajemne stosunki miædzy mæºczyznå a kobietå w tym czasie. ChciaÆa pomóc kobiecie w samookre¥leniu siæ w nowym stylu. Piszåc poradnik moralny dla matek i córek37, zastrzegaÆa siæ, ºe nie ma
na my¥li emancypacji kobiet. Nie poddaÆa w wåtpliwo¥ì panujåcego przekonania
o duchowej wyºszo¥ci mæºczyzny, lecz przeciwstawiÆa mu kobietæ jako straºniczkæ
moralno¥ci, twórczyniæ domowej i narodowej kultury, zasÆugujåcå na taki sam
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szacunek jak mæºczyzna, poniewaº i on, i ona speÆniajå w spoÆeczeñstwie róºne,
lecz równie waºne funkcje. Aby kobiety mogÆy w przyszÆo¥ci lepiej speÆniaì swe
funkcje, powinny, zdaniem Hoffmanowej, kultywowaì ojczystå mowæ i tradycje —
nie ulegajåc wpÆywom cudzoziemszczyzny. Powinny równieº otrzymaì gruntowne,
praktycznie ukierunkowane wyksztaÆcenie, które pozwoli im prawidÆowo wychowaì dzieci i prowadziì dom.
Twórczo¥ì pedagogiczna K. Tañskiej–Hoffmanowej nawiåzuje do podziaÆu ról
charakterystycznego dla rodziny mieszczañskiej, w której ºona reprezentuje sferæ
ºycia wewnætrznego rodziny, przekazujåc jednocze¥nie dzieciom niezbædne spoÆecznie cnoty. Bezdzietna, ale odczuwajåca potrzebæ „idealnego macierzyñstwa”, podjæÆa w 1828 r. pracæ w Instytucie Rzådowym Wychowania PÆci íeñskiej, pierwszej
zawodowej szkole dla kobiet, zaÆoºonej w 1826 r., gdzie ksztaÆcono guwernantki38.
Drugå fazæ historii emancypacji kobiet reprezentujå pisarki — Narcyza ímichowska i Elºbieta (Eliza) z PawÆowskich Orzeszkowa. ímichowska, wywodzåca
siæ z zuboºaÆej szlachty, utrzymywaÆa siæ samodzielnie dziæki zdobytemu wyksztaÆceniu, ukoñczyÆa bowiem wspomniany wyºej Instytut Rzådowy. PrzyÆåczyÆa siæ do
grona radykalnych demokratów, powiåzanych z Towarzystwem Demokratycznym
Polskim. WokóÆ niej skupili siæ „entuzja¥ci” i „entuzjastki”. Pod wpÆywem romantyzmu francuskiego, przejæci optymistycznym nastrojem Wiosny Ludów, domagali
siæ przyznania kobietom moºliwo¥ci peÆnego rozwoju ich osobowo¥ci, prawa do
wyºszego wyksztaÆcenia i równoprawnego udziaÆu w ºyciu publicznym. Postulaty
te formuÆowano z my¥lå o wspólnej sÆuºbie dla ludu i ojczyzny.
Ograniczony do niewielkich kóÆek ruch intelektualistek nie miaÆ wiækszego
wpÆywu na opiniæ spoÆecznå. Represje po powstaniach lat 1846 i 1848, w których
ímichowska takºe ucierpiaÆa, poÆoºyÆy kres ruchowi „entuzjastek”, lecz utorowaÆy
drogæ ruchowi emancypantek. „Entuzjastki” propagowaÆy idee równo¥ci obu pÆci,
bez wzglædu na pozycjæ spoÆecznå, zgodnie z hasÆami rewolucji francuskiej39.
Lata siedemdziesiåte, kiedy to Eliza Orzeszkowa wyståpiÆa z postulatem emancypacji kobiet40, byÆy okresem przeÆomu gospodarczo–spoÆecznego w Królestwie
Polskim. Dyskusje o sprawie kobiecej koncentrowaÆy siæ wiæc wokóÆ problemów
ekonomicznych. Pozytywi¥ci warszawscy, akceptujåc warto¥ci spoÆeczenstwa mieszczañskiego i wzorujåcy siæ na teoriach A. Comte’a, J. S. Milla i H. Spencera, domagali
siæ spoÆecznego i prawnego równouprawnienia kobiet41. Lecz to wÆa¥nie Eliza Orzeszkowa, autentyczna reprezentantka pozytywizmu, staÆa siæ symbolicznå postaciå
ruchu emancypacyjnego kobiet. Powie¥ì „Marta” /1873/ niespodziewanie uznana
zostaÆa za polskå ksiåºkæ stulecia. Autorka opisaÆa w niej tragiczny los mÆodej
wdowy, która, nie majåc odpowiedniego wyksztaÆcenia, zmuszona zostaÆa do
samodzielnego utrzymywania siebie i dziecka. Jej ºycie koñczy siæ ¥mierciå w nædzy, po doznaniu wielu gorzkich do¥wiadczeñ w tym spoÆeczeñstwie, które poprzednio, gdy byÆa jeszcze zamoºnå mæºatkå, odnosiÆo siæ do niej z caÆym szacunkiem42.
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íyciorys Orzeszkowej jest w pewnym stopniu zbliºony do losu powie¥ciowej
Marty. Po upadku powstania 1863 r. måº jej zostaÆ zesÆany na Syberiæ, a majåtek
skonfiskowany. Z wÆasnego majåtku musiaÆa zrezygnowaì, nie mogåc spÆaciì
dÆugów. UtrzymywaÆa siæ z wÆasnej pracy. Jako dziaÆaczka na polu o¥wiatowym
oddana zostaÆa pod nadzór policji rosyjskiej. Jako kobieta, która po rozpadzie
maÆºeñstwa uzyskaÆa jego uniewaºnienie i zwiåzaÆa siæ z ºonatym mæºczyznå, byÆa
towarzysko bojkotowana. Nic wiæc dziwnego, ºe w jej dorobku pisarskim tyle
miejsca zajmujå problemy kobiet. ProtestowaÆa przeciwko takiemu podziaÆowi ról,
który nie pozostawiaÆ kobiecie miejsca dla jej indywidualnego rozwoju. Zgodnie
z programem pozytywistycznym przeciwstawiaÆa trwaÆej wciåº romantycznej mentalno¥ci powstañczej racjonalnå „pracæ organicznå”, uznajåc tolerancjæ, wyksztaÆcenie, pracæ i wiedzæ za dªwignie postæpu cywilizacyjnego. W koncepcji tej centralne miejsce zajmowaÆa sprawa ksztaÆcenia kobiet, przygotowania ich do zawodu
i ¥wiadomego kierowania swym ºyciem. Orzeszkowa zyskaÆa sobie uznanie nie
tylko jako literatka, ale takºe bojowniczka o prawa kobiet i o ich dostæp do wyksztaÆcenia. WÆåczyÆa siæ do spoÆeczno–o¥wiatowego nurtu kobiecego i przyczyniÆa
siæ do nadania mu ram organizacyjnych. Nieprzypadkowo pierwszy nielegalny
zresztå kongres kobiet polskich zwoÆany zostaÆ do Warszawy w 1887 r. z okazji
literackiego jubileuszu Elizy Orzeszkowej43.
Reprezentantkå bardziej miædzynarodowo zorientowanego ruchu kobiecego byÆa Paulina Kuczalska–Reinschmit (1859–1921). PochodziÆa z rodziny szlacheckiej,
która juº za jej dzieciñstwa straciÆa majåtek. Jej matka, która naleºaÆa do grona
„entuzjastek”, zadbaÆa, aby córka otrzymaÆa jak najlepsze wyksztaÆcenie, w duchu
idei Narcyzy ímichowskiej. Kiedy maÆºeñstwo Pauliny ze StanisÆawem Reinschmitem
po krótkim czasie rozpadÆo siæ, mÆoda kobieta zainwestowaÆa resztæ spadku po
rodzicach w swe studia. Podczas pobytu w Genewie i Brukseli poznaÆa zachodnioeuropejski ruch kobiecy i nauczyÆa siæ go ceniì. Od tego czasu na staÆe zwiåzaÆa siæ
z jego mieszczañskim odÆamem. Po powrocie do kraju pracowaÆa jako dziennikarka.
W 1889 r. uczestniczyÆa w miædzynarodowym kongresie kobiet w Paryºu. Nastæpnie powoÆaÆa do ºycia organizacjæ kobiecå o nazwie „Unia”, uznajåcå siæ za czæ¥c
„Alliance Universelle des Femmes”. Paulinæ Kuczalskå–Reinschmit nazywano
ºartobliwe hetmankå ruchu kobiecego44. ByÆa zapalonå dziennikarkå, za przykÆadem ímichowskiej prowadziÆa „salon”, organizowaÆa kursy dla freblanek. W 1895 r.
zaczæÆa wydawaì we Lwowie radykalno–demokratyczne pismo kobiece „Ster”45,
w którym wystæpowaÆa na rzecz równouprawnienia kobiet w dziedzinie o¥wiaty.
Po przeniesieniu siæ do Warszawy na przeÆomie wieków, pismo to podejmowaÆo
takºe wielkie tematy, rozpatrywane przez miædzynarodowy ruch kobiecy.
Trudno jest daì jednoznacznå odpowiedª na postawione na wstæpie pytania: czy
racjæ mieli zwolennicy hipotezy o „Æagodnym patriarchalizmie”, czy teº byÆa ona
po stronie tez Izy Moszczeñskiej. Dopóki gÆównym zadaniem kobiet byÆa pomoc
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mæºczyznom w walce o niepodlegÆo¥ì i patriotyczne wychowanie dzieci, moºna
mówiì o istnieniu „Æagodnego patriarchalizmu”. Dopóki kobiety nie zakwestionowaÆy tradycyjnego modelu ºycia, mogÆy bez przeszkód poszerzaì kråg dziaÆania,
uczestniczyì nawet w ºyciu publicznym. Dopiero w czasach, w których ºyÆa Marta
Orzeszkowej, kobiety stanowczo odrzuciÆy koncepcjæ „Æagodnego patriarchalizmu”. W ich to imieniu wyståpiÆa Iza Moszczeñska, ºådajåc caÆkowitego równouprawnienia kobiet i uksztaÆtowania stosunków miædzy kobietå i mæºczyznå na
nowych, partnerskich zasadach. ByÆ to jej istotny wkÆad do rozwijajåcego siæ w skali
miædzynarodowej ruchu kobiecego. Zaproponowane przez niå rozwiåzanie problemu ujawniaÆo specyfikæ ruchu emancypacyjnego kobiet w polskich warunkach: nie
wypowiadaÆ on wojny rodzajowi mæskiemu, lecz staraÆ siæ mæºczyzn pozyskaì dla
tego programu46. Podobne stanowisko „pojednawczego optymizmu” wyraºano na
kongresach polskich kobiet. Tak na przykÆad Maria Turzyma na kongresie
w 1907 r., który domagaÆ siæ praw dla kobiet, stwierdziÆa, ºe postulaty så wymierzone nie tyle w patriarchalne struktury, ile przede wszystkim wyraºajå protest
przeciw panujåcemu ustrojowi politycznemu. AkcentowaÆa ich charakter ogólnowolno¥ciowy, wysuniæte przez kongres ºådania „wolno¥ci i równo¥ci” dla wszystkich, w tym takºe dla kobiet, skierowane så, jej zdaniem, przede wszystkim przeciwko zaborcom47.
OkazaÆo siæ zatem, ºe polskie uczestniczki ruchu na rzecz praw kobiet wszystkie
swoje dziaÆania podporzådkowaÆy celowi nadrzædnemu, za jaki uznaÆy dobro narodu
i dlatego polski ruch kobiecy zostaÆ wÆåczony do walki narodowowyzwoleñczej.
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Nora Koestler

Kobiety polskie miædzy spoÆeczeñstwem
tradycyjnym a nowoczesnym
— spojrzenie z zewnåtrz

„A teraz niechaj Pan padnie na kolana, albo przynajmniej niech Pan uchyli
kapelusza, gdyº mówiæ o polskich kobietach”. Tym cytatem z Heinego (z jego
„Obrazów z podróºy”) zaczyna siæ hymn pochwalny ku czci kobiet polskich w pi¥mie rodzinnym „Gartenlaube” („Altanka”) z 1917 r. Czytamy tam równieº o
„zachwycajåcych nóºkach warszawianek” i o „niezrównanym uroku Polki”. Jednocze¥nie wszelako stwierdzono, ºe wspóÆczesny ruch kobiecy (tzn. wyzwoleñczy)
nie znajduje dla siebie w Polsce wÆa¥ciwego gruntu ze wzglædu na „praktykowanå
od stuleci rycersko–romantycznå cze¥ì dla kobiet”1 .
Rycerska cze¥ì dla kobiety mogÆa siæ uksztaÆtowaì tylko w rycerskim spoÆeczeñstwie. Jego pozostaÆo¥ci så zresztå widoczne i dzi¥, stanowiåc dla nauki temat do
interesujåcych rozwaºañ2. Tematyka kobieca jest jednakºe traktowana raczej po
macoszemu. Piszåc ten niewielki przyczynek, autorka chciaÆaby jedynie zachæcaì
do podjæcia dalszej dyskusji nad problemem niedostatecznie zbadanym tak pod
wzglædem historycznym jak i socjologicznym.
W Polsce, gdzie szlachta przez wiele wieków, a nawet dÆugo jeszcze po Rewolucji Francuskiej, nie tylko nadawaÆa ton w towarzystwie, ale odcisnæÆa piætno na
polityce i ºyciu kulturalnym caÆego spoÆeczeñstwa, takºe i kobieta — szlachcianka
stawaÆa siæ wzorem dla kobiet z innych warstw spoÆecznych. DotyczyÆo to nie tylko
sfery ºycia domowego. Tak jak wielkie polskie królowe, Jadwiga lub Bona, odegraÆy znacznå rolæ w polityce pañstwa i w kulturze dworu, podobnie, choì w skromniejszych ramach, kobiety z siedzib magnackich stawaÆy siæ wzorem dla szlachcianek, a te z kolei — dla mieszczanek.
Zapewne w ten wÆa¥nie sposób przekazana teº zostaÆa kobieca samo¥wiadomo¥ì, która z biegiem lat uniezaleºniÆa siæ od ograniczeñ stanowych i rozbudziÆa
dåºenie do równouprawnienia, zanim zostaÆo ono prawnie zapewnione i wprowa-
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dzone w ºycie. Nie jest teº wykluczone, ºe w spoÆeczeñstwie o charakterze rolniczym konieczno¥ì podziaÆu obowiåzków miædzy mæºczyznæ i kobietæ prowadziÆa
do pewnej równowagi miædzy nimi (co nie wykluczaÆo ucisku kobiety), Æagodzåc
poczucie frustracji, tak charakterystyczne dla spoÆeczeñstw mieszczañskich. Zdajå
siæ jednak przeczyì temu skargi kobiet polskich, ºådajåcych równouprawnienia
i uczestniczåcych w ruchu emancypacyjnym XIX i XX w.3 W ramach ogólnych
przemian, prowadzåcych od spoÆeczeñstwa agrarnego do wspóÆczesnego, zmienia
siæ zresztå ¥wiadomo¥ì obu pÆci4. Takºe mæºczyªni domagali siæ emancypacji.
Zacytujmy raz jeszcze „Gartenlaube” „Pewna urocza mÆoda Polka, którå zapytaÆem,
co sådzi o politycznym równouprawnieniu pÆci, odpowiedziaÆa z zalotnym spojrzeniem i miÆym u¥miechem: Nigdy nie moºemy przyznaì mæºczyznom równouprawnienia, — muszå pozostaì u naszych stóp!”. Polskie kobiety, poczynajåc od legendarnej Wandy, poprzez na wpóÆ legendarnå Emiliæ Plater, aº do rzeczywistej Anny
Walentynowicz, stanowiå przykÆad niezÆomnego uporu, przy zachowaniu caÆego
kobiecego wdziæku.
Kobiety polskie od dawna så obecne w dziejach i w kulturze i to w najprawdziwszym znaczeniu tego sÆowa. To nie wiek XVIII dopu¥ciÆ je dopiero do gÆosu. Juº
w wiekach XVI i XVII mæºczyªni pisywali satyry na kobiety, zachowujåce siæ
samowÆadnie i mieszajåce siæ do mæskich spraw.
„Kobieta nie chciaÆa siæ zastosowaì do biernego trybu ºycia. W aktach sådowych
z XV wieku przechowywanych w archiwum w Krakowie znajdujå siæ spisy kobiet,
które, jako biegÆe w prawie, zarzådzaÆy rozlegÆymi dobrami, wystæpowaÆy w róºnych prawnych sprawach swych mæºow [...]. W rymowanych piosenkach mæºczyªni wy¥miewali kobietæ uczestniczåcå w sejmikach i wystæpujåcå w debacie nad
poprawå swojej sytuacji zawodowej i spraw publicznych. Szydzili z jej cywilizacyjnych dåºeñ i jej sprytu, jak gdyby kobieta rzeczywi¥cie chciaÆa doprowadziì do
przewrotu w ºyciu rodzinnym i pañstwowym. Zapewne poczåtki emancypacji kobiet, budzåce w swoim czasie jak i obecnie ºywe zainteresowanie, nie byÆy przez
ówczesnych pisarzy mile widziane”5.
To, ºe w póªniejszych czasach Fryderyk Wielki, a takºe Bismarck, wyraºali siæ
o polskich kobietach z niechætnym uznaniem, jest caÆkowicie zgodne z tradycyjnym
obrazem kobiety polskiej.
Wiemy, ºe emancypacja kobiet rosyjskich (poczåtkowo, jak wszædzie, tych
naleºåcych do warstw uprzywilejowanych) staÆa siæ w poÆowie XIX w. gÆo¥nym
ewenementem. WiåzaÆa siæ z ogólnymi, spoÆecznymi i gospodarczymi przemianami, które stworzyÆy nowe stosunki w zakresie pracy i prawa6.
Jak natomiast moºna wyja¥niì tak wczesnå emancypacjæ lub, mówiåc ¥ci¥lej,
próby emancypacyjne kobiet polskich? Chcåc znaleªì odpowiedª na to pytanie,
trzeba rzuciì okiem na spoÆeczeñstwo, w ramach którego toczyÆo siæ ºycie kobiet;

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Kobiety polskie miædzy spoÆeczeñstwem tradycyjnym a nowoczesnym... 27

na spoÆeczne, polityczne i historyczne warunki, które w przypadku Polski co najmniej juº w XVIII w. zmusiÆy mæºczyzn i kobiety do wspóÆdziaÆania.
Kobieta w Polsce w czasach rozbiorów — to hasÆo wyja¥nia specyficznå sytuacjæ kobiety polskiej, sytuacjæ, która okre¥la jej rolæ w spoÆeczeñstwie przy boku
mæºczyzny, a nie tylko jako istotæ mu podlegÆå. Trzeba tu jednak zaznaczyì, ºe
kobiety z niºszych warstw spoÆecznych, gÆównie chÆopskiej, pozostawaÆy w tym
zakresie poza nawiasem; kobiety te nie umiaÆy jeszcze wyraºaì swych potrzeb
(zresztå tak, jak i ich mæºowie!), a ich ucisk, czy to wskutek zwyczajów, wpÆywu
Ko¥cioÆa, czy teº nædzy, byÆ od dawna utrwalony7. To szlachcianki, a potem takºe
kobiety naleºåce do inteligencji, towarzyszyÆy swym mæºczyznom na zesÆaniu, to
one spotykaÆy siæ z nimi w nielegalnych organizacjach, zarzådzaÆy osieroconymi
dobrami, a nawet z broniå w ræku wspomagaÆy ruch oporu. Ta rola kobiety powtórzyÆa siæ, obejmujåc juº wszystkie warstwy spoÆeczne, poczas okupacji, w czasie II
wojny ¥wiatowej, a potem znowu podczas niepokojów, które od tego czasu miaÆy
miejsce w Polsce: obok Lecha WaÆæsy — Anna Walentynowicz!
Sytuacja polityczna, jaka uksztaÆtowaÆa siæ po pierwszym rozbiorze Polski,
osiågajåc swój negatywny punkt szczytowy po zdÆawieniu powstania styczniowego,
to tylko jeden element wyja¥niania polskiego modelu obyczajowego — nie tylko
w odniesieniu do kobiet. DokÆadniejsze rozeznanie umoºliwia dopiero analiza
struktury spoÆecznej, która czyni z Polski przypadek szczególny w historii nowoºytnej ludów europejskich. Upadek pañstwa polskiego, jego likwidacja i podziaÆ
miædzy trzy mocarstwa absolutne, byÆ równocze¥nie upadkiem republiki szlacheckiej lub — jak to siæ czasem okre¥la — pañstwa szlacheckiej demokracji. W przeciwieñstwie do wiækszo¥ci pañstw europejskich (z wyjåtkiem Wægier i Hiszpanii)
szlachta stanowiÆa znacznå czæ¥ì ogóÆu ludno¥ci.
Takºe w Rosji emancypacyjne dåºenia kobiet w pierwszym rzædzie wychodziÆy
ze ¥rodowiska szlacheckiego, ale trzeba wziåì pod uwagæ fakt, ºe tam szlachta byÆa
o wiele mniej liczna niº w Polsce; przede wszystkim za¥ — ºe ¥cisÆa hierarchia
obejmujåca wszystkich, od cara do poddanych chÆopów, obejmowaÆa równieº i caÆå
szlachtæ. Kobieta jako poddana wÆadzy mæºczyzny, byÆa takºe wÆåczona w stosunki
zaleºno¥ci, bliskie uciskowi. Natomiast polityczno–spoÆeczna hierarchia w Polsce
szlacheckiej (poczåwszy mniej wiæcej od XV stulecia) miaÆa caÆkowicie odmienny
charakter. Król nigdy nie posiadaÆ pozycji, którå moºna by porównaì z tå, jakå miaÆ
car. Ze wzglædu na swå liczebno¥ì, pozycjæ ekonomicznå i ambicje polityczne,
szlachta od wieków przeciwstawiaÆa siæ mu dziæki uzyskanym przywilejom. To
szlachta byÆa narodem i chociaº w jej ¥rodowisku rozlegaÆy siæ gÆosy postulujåce
równouprawnienie stanów, przywileje te utrzymywaÆy siæ jeszcze i w XIX w. Takie
pojæcia jak: „wolno¥ci szlacheckie”, „honor szlachecki”, czy „ºycie szlacheckie”
przejæte zostaÆy przez — nawet wspóÆczesne — spoÆeczeñstwo polskie. £atwo wiæc
sobie wyobraziì, ºe w takim spoÆeczeñstwie kobiety do¥ì wcze¥nie zaczæÆy my¥leì
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takºe o wÆasnej wolno¥ci. Jakkolwiek szlachta byÆa ogromnie zróºnicowana, tak
pod wzglædem majåtkowym, jak i spoÆecznym, w parlamencie szlacheckim wszyscy posÆowie (oczywi¥cie mæºczyªni!) byli sobie równi i odzywali siæ do siebie per
„panie bracie”. Samo¥wiadomo¥ì kobiet–arystokratek syciÆa siæ zrazu tym wÆa¥nie
pojæciem, wedÆug którego co prawda jako kobieta byÆa podporzådkowana mæºczyªnie (ojcu, bratu) lecz jako szlachcianka uwaºaÆa siæ za równå im urodzeniem.
Zamæºna szlachcianka miaÆa do speÆnienia waºne zadanie z punktu widzenia swego
stanu: jako matka zapewniaÆa ciågÆo¥ì rodu i strzegÆa honoru stanowego. ZnaczyÆo
to m.in., ºe nie tolerowano maÆºeñstwa z kim¥ naleºåcym do niºszego stanu
(a maÆºeñska polityka matek nie byÆa zbyt delikatna, jak moºna wnosiì ze skarg
krnåbrnych córek z XVIII w.). Je¥li doszÆo do zdrady maÆºeñskiej z nie–szlachcicem, to na niego wÆa¥nie spadaÆa ciæºka kara. Tolerancyjnie natomiast odnoszono
siæ do zdrad ºon drobnej szlachty z magnatami, co zdarzaÆo siæ do¥ì czæsto. Tak
wiæc nawet moralno¥ì podporzådkowana byÆa interesom stanowym8 .
Wskutek upadku rodzimej wÆadzy i prawa, co spotkaÆo Polskæ w wyniku rozbiorów,
to wÆa¥nie szlachcie przypadÆa w udziale wybitna rola w walce o odzyskanie wolno¥ci
i niepodlegÆo¥ci. Kobietom natomiast przyszÆo wykonywaì odpowiedzialne zadanie
podtrzymania w dzieciach „snu o wolnej ojczyªnie”, prowadzenia polskiego domu, ale
takºe konsekwentnego wspierania swych mæºów, synów i braci w ich walce toczonej
z broniå w ræku. Jeszcze dzi¥ moºna siæ spotkaì z tezå, ºe kobiety polskie okresu
rozbiorowego podzieliì moºna na te, które pozostaÆy wierne misji patriotycznej oraz
takie, które „w ramionach ambasadorów przyczyniÆy siæ do upadku Polski”9 .
Bohatersko–patriotyczny wizerunek kobiety usuwa nieco w cieñ inny rodzaj
ºeñskiej aktywno¥ci, która w XVIII w. szybko zyskiwaÆa na znaczeniu i miaÆa
w przyszÆo¥ci wywrzeì decydujåcy wpÆyw na upowszechnenie siæ tendencji emancypacyjnych. Chodzi tu o kwestiæ zdobycia wyksztaÆcenia. I znów to kobiety–arystokratki sÆuºyÆy przykÆadem. Obycie w ¥wiecie i swobodæ my¥li wielkich polskich
rodzin magnackich, które podróºowaÆy po Europie i dobrze jå znaÆy, przekonujåco
pokazaÆ Inflandczyk Joachim Christoph Friedrich Schulz w opisie swej podróºy do
Warszawy w latach 1791–179310. Dla niektórych kobiet z tych krægów spoÆecznych
wyksztaÆcenie stawaÆo siæ nieodzownym elementem obycia towarzyskiego. Pewna
ksiæºna z rodu RadziwiÆÆów mówiÆa po Æacinie, znaÆa siæ na prawie i uchwaÆach
sejmowych i ponoì przeczytaÆa wszystkie ksiåºki ze swej biblioteki liczåcej 2000
tomów11. Anna z Sapiehów JabÆonowska, urodzona w 1728 r., razem z mæºem
podróºowaÆa przez sze¥ì lat po Europie, interesowaÆa siæ politykå, przede wszystkim jednak po¥wiæciÆa siæ zarzådowi swoich dóbr. NapisaÆa w o¥miu tomach
„Ustawy powszechne dla dóbr moich rzådców” i rozesÆaÆa je do innych dworów
magnackich. TroszczyÆa siæ równieº o ksztaÆcenie mieszkañców maÆych miast,
które naleºaÆy do niej, zaÆoºyÆa teº szkoÆæ ogrodniczå, porodówkæ, dom starców itd.
Anna z Sanguszków RadziwiÆÆowa zaÆoºyÆa piæì przedsiæbiorstw: huty szkÆa, ma-
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nufaktury gobelinów i fajansów oraz tkalniæ. OpracowaÆa równieº wskazówki dla
robotników zatrudnionych w jej dobrach, w tym dla kobiet z pobliskiej wsi, stanowiåcych czæ¥ciowo pÆatnå siÆæ roboczå. Moºna w tym widzieì zalåºki regularnej
pracy kobiet z niºszych warstw spoÆecznych, wykonywanej poza domem12.
Nie naleºy siæ natomiast Æudziì co do poziomu wyksztaÆcenia ogólnego. Takºe
i w¥ród warstw wyºszych uchodziÆo przeciætnie za wystarczajåce, aby nauczyì
kobiety czytaì, pisaì i graì na jakim¥ instrumencie. MÆode szlachcianki otrzymywaÆy takie wychowanie w domu dziæki guwernantkom, albo w jakim¥ klasztorze13.
Kobiety z rodzin magnackich przekazywaÆy swym mniej zamoºnym towarzyszkom
z tego samego stanu podstawæ edukacji, a zwÆaszcza zasady „dobrego tonu”, wÆåczajåc je do tak zwanego w XVIII w. „fraucymeru”. Uczono je nawet jæzyka
francuskiego, co uchodziÆo za oznakæ swiatowego wyksztaÆcenia. Jednak pomimo
sprzeciwów ojców dåºenie kobiet z drobnoszlacheckich rodzin do uzyskania wyksztaÆcenia stawaÆo siæ coraz powszechniejsze. Pedagogiczna powie¥ì w formie
listów autorstwa Klementyny Hoffmanowej („Listy Elºbiety Rzeczyckiej”), wydana w 1824 r., przedstawia ºycie prostej szlacheckiej rodziny z poÆowy XVIII w.
Kobiety w niej opisane zajmujå krytycznå postawæ wobec swoich sarmackich
mæºow i ojców, ich kontuszów, sumiastych wåsów i bród, staromodnych fryzur,
a takºe wobec braku wyksztaÆcenia przy jednoczesnej arogancji i ciasnocie umysÆowej. Marzåc o francuskiej modzie, chciaÆyby ksztaÆciì siæ i rozwijaì. Elºbieta
Druºbacka (ur. w 1695 r.) pisaÆa w poczåtkach XVIII w.: „UrodziÆam siæ w Polsce
i w Polsce dorosÆam. W wolnym narodzie i ja mam prawo mieì wÆasny gÆos i powiedzieì: Nie pozwalam, je¥li nie chcæ”14. ByÆo to na dÆugo przed powoÆaniem
sÆynnej Komisji Edukacji Narodowej, która zamierzaÆa zajåì siæ wyksztaÆceniem
kobiet i nawet domagaÆa siæ zakÆadania szkóÆ elementarnych dla dziewczåt. Podobne zamierzenia dÆugo jeszcze musiaÆy czekaì na realizacjæ, lecz prace Komisji
pomogÆy przeÆamaì tamy emancypacji kobiet. TowarzyszyÆy jej ostre gÆosy mæºczyzn: „Kobiety biorå udziaÆ w posiedzeniach sejmu, dajå znaki posÆom, wpÆywajå
na ºycie publiczne, gdzie tylko mogå”.
W Warszawie zaÆoºono nawet specjalnie dla kobiet loºæ wolnomularskå.
W czasopi¥mie „Monitor”, które zaczæÆo ukazywaì siæ w 1765 r., pisywaÆy takºe
kobiety, uºalajåc siæ na swój los i domagajåc siæ wiækszych moºliwo¥ci ksztaÆcenia.
Pod koniec XVIII w. mæºczyªni w Polsce czuli siæ nawet zdominowani przez
kobiety. Pomimo to nie moºe byì oczywi¥cie mowy o jakiej¥ wiodåcej w spoÆeczeñstwie pozycji kobiet. Tym niemniej, korzystajåc z wolno¥ci, przysÆugujåcej
stanowi szlacheckiemu, powoÆujåc siæ na ideæ równo¥ci, Polki jeszcze przed rozpowszechnieniem siæ idei o¥wieceniowych zdoÆaÆy uzyskaì pozycjæ, która sygnalizowaÆa kierunek dalszej ewolucji juº w nastæpnym stuleciu.
To wÆa¥nie wiek XIX przeÆamaÆ niepodwaºalne dotåd stanowe bariery, ograbiÆ
znacznå czæ¥c szlachty z jej bazy ekonomicznej, przyniósl zalåºki urbanizacji
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i industrializacji, które otworzyÆy ludziom nowe, niezliczone pola dziaÆalno¥ci,
tworzåc zarazem nowe przeciwieñstwa spoÆeczne. W Polsce procesy te zawsze
jednak ÆåczyÆy siæ z problemem zagroºenia narodu przez mocarstwa zaborcze,
których wÆadze wyznaczaÆy granice, w jakich spoÆeczeñstwo polskie mogÆo siæ
rozwijaì. Kobiety zostaÆy w peÆni wciågniæte w formowanie siæ nowego ¥wiata
pracy, ale musiaÆy stoczyì walkæ o zdobycie kwalifikacji do peÆnoprawnego udziaÆu
w takim ºyciu, które nie toczyÆo siæ juº w zaciszu ziemiañskiego dworu, lecz w bezwzglædnej walce, konkurencji, rozwijajåcej siæ w burzliwie rosnåcych miastach.
To wÆa¥nie miasto stawaÆo siæ centrum modernizacji spoÆeczeñstwa. PrzykÆadem
jest Warszawa jako stolica Królestwa Polskiego. Równolegle do przeksztaÆceñ
gospodarczych nastæpowaÆa swego rodzaju „rewolucja kulturalna”. O ile w ubiegÆych stuleciach o¥rodkiem kultury byÆ dwór magnacki, to w XIX stuleciu zaståpiÆo
go wÆa¥nie miasto. To ono staÆo siæ miejscem, w którym ksztaÆtowano pozytywistyczny kult pracy, dochodziÆa do gÆosu krytyka wadliwych stosunków spoÆecznych
i politycznych, tu równieº pielægnowano naukæ i sztukæ. W tych przeobraºeniach
uczestniczyÆy takºe kobiety, pochodzåce zwÆaszcza z zuboºaÆych rodzin szlacheckich. Sprawie tej po¥wiæcono wiele powie¥ci i opowiadañ15. DotyczyÆo to szczególnie kobiet niezamæºnych, których rodziny nie byÆy w stanie nadal wspieraì;
kobiet, które na skutek róºnych sytuacji ºyciowych byÆy zmuszone same zarabiaì
na ºycie. Takºe i kobiety zamæºne musiaÆy czæsto my¥leì o tym, jak dorobiì do
niewystarczajåcych zarobków swych mæºow, którzy w zaborach pruskim i rosyjskim nie byli dopuszczani do wyºszych stanowisk zawodowych. Do nowych
zawodów napÆynæÆa w nadmiarze mæska siÆa robocza o przeróºnych kwalifikacjach,
z którå kobiety z trudem mogÆy wspóÆzawodniczyì.
Czy kobiety byÆy wystarczajåco przygotowane do sprostania nowym wyzwaniom? Odpowiedª kobiet, podejmujåcych w tym czasie hasÆo emancypacji, brzmiaÆa: Nie! Teraz dopiero sprawa wyksztaÆcenia, juº jako problem caÆego spoÆeczeñstwa, wysunæÆa siæ na plan pierwszy. Przy¥pieszenie modernizowania siæ tradycyjnego spoÆeczeñstwa chÆopsko–ziemiañskiego w postæpujåcym procesie urbanizacji
i uprzemysÆowienia (termin „spoÆeczeñstwo przemysÆowe” byÆby tu przedwczesny)
szczególnie bole¥nie dotknæÆo kobiety. Pomijåc te z nich, które jako tania siÆa
robocza zatrudnione byÆy w przemy¥le oraz te, które pracujåc w nieludzkich warunkach w charakterze szwaczek otrzymywaÆy gÆodowe pensje, wreszcie i te, które
stoczyÆy siæ do prostytucji, kobiety ze stanu ¥redniego i zuboºaÆej szlachty zabiegaÆy
o pracæ w zawodzie nauczycielskim, w szkole prywatnej lub jako guwernantki.
Obowiåzek patriotyczny nie polegaÆ juº na noszeniu ºaÆoby po stÆumionym powstaniu lub na wspieraniu spiskowców, ale przede wszystkim na tym, aby uczyì siæ
i uczyì innych. Nisko kwalifikowanych kobiet byÆo aº za wiele; ksztaÆcenie dziewczåt staÆo siæ wiæc nakazem chwili i zostaÆo wreszcie energicznie podjæte. Zbyt
póªno — dopiero w drugiej poÆowie XIX w. — zaczæto wypeÆniaì postanowienia

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Kobiety polskie miædzy spoÆeczeñstwem tradycyjnym a nowoczesnym... 31

Komisji Edukacji Narodowej. Pañstwa zaborcze nie stawiaÆy co prawda przeszkód
samemu nauczaniu, ale nie dopuszczaÆy, by miaÆo ono autentycznie polski charakter
i obejmowaÆo naukæ jæzyka polskiego, literatury i historii. W zwiåzku z tym, np.
w Królestwie Polskim, powstaÆo wiele tajnych, nielegalnych lub póÆlegalnych kóÆ
o¥wiatowych i szkóÆ prywatnych. Kobiety nauczycielki odegraÆy w tym zakresie
rolæ wybitnå.
Kobiety polskie miaÆy ¥wiadomo¥ì, ºe zajmujå poczesne miejsce w spoÆeczeñstwie. W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej znajdowaÆa ona oparcie w statusie
stanu szlacheckiego, a nastæpnie umocniÆa siæ dziæki wspólnemu z mæºczyznami
udziaÆowi w ruchu oporu przeciw wrogom Polski. PrzekroczyÆa wiæc od dawna
granice stanowe. Pod koniec XVIII w., przed ostatnim rozbiorem, do zaciætej walki
obronnej wciågniæte zostaÆy niºsze warstwy spoÆeczeñstwa polskiego: íydzi walczyli obok chÆopów w armii Ko¥ciuszki, pani Kiliñska przy boku szewca Kiliñskiego, prostytutki razem z mieszczankami i szlachciankami przy sypaniu waÆów dla
obrony Warszawy. Takºe owacje z okazji ogÆoszenia przez sejm nowych praw dla
mieszczan w 1791 r. zjednoczyÆy pod Zamkiem Warszawskim szlachcianki
i mieszczki.
To, ºe elementy szlacheckiego stylu i sposobu pojmowania ºycia zostaÆy zachowane
przez ¥wiat mieszczañski, zawdziæczamy w pewnym stopniu rodzinom wielkoburºuazyjnym (nie tylko polskiego pochodzenia), które na¥ladowaÆy bÆyskotliwy styl ºycia
arystokracji. DbaÆy o to, aby swe córki wydaì za mæºów z rodowodem szlacheckim,
przyjmowaì w swych salonach arystokratów, a nawet króla zaprosiì do stoÆu16 .
Towarzyskie przemieszanie siæ ludno¥ci w miastach przyspieszaÆo mimowolnie
takºe równouprawnienie kobiet — choìby nawet tylko w sferze postulatów.
W XIX w. kobiety polskie domagaÆy siæ gÆównie lepszych szans na uzyskanie
wyksztaÆcenia i polepszenie warunków ºycia. Eliza Orzeszkowa, pochodzåca z majætnej rodziny szlacheckiej, jest przykÆadem, jak daleko siægaì powinno wyzwolenie
kobiety. Przez caÆe swe ºycie nie troszczyÆa siæ o zasady towarzyskie i polityczne
ukÆady. Jej biografia dowodzi, ºe sprawa emancypacji kobiet nie moºe byì oddzielana od spraw caÆego spoÆeczeñstwa. Wielu mæºczyzn stanæÆo po stronie kobiet,
podejmujåc walkæ o modernizacjæ stosunków spoÆecznych i gospodarczych.
Autorka staraÆa siæ wykazaì, ºe kobiety polskie byÆy niedostatecznie przygotowane pod wzglædem kwalifikacji zawodowych, aby stanåì do konkurencji z mæºczyznami we wspóÆczesnym ¥wiecie pracy. Pod wzglædem stanu ¥wiadomo¥ci
przewyºszaÆy one wprawdzie swe towarzyszki na wschodzie, a czæ¥ciowo nawet
i na zachodzie Europy. MogÆy powoÆywaì siæ na tradycje kobiecej samodzielno¥ci,
której zalåºki znaleªì moºna we wzglædnie niezaleºnej pozycji kobiety w spoÆeczeñstwie szlacheckim, podzielonym — podobnie jak i caÆy kraj — miædzy zaborców Polski. Taki wzór kobiety w peÆni odpowiedzialnej, heroizowany i stylizowany
w opowiadaniach na przykÆadzie Emilii Plater, czy wedÆug podobizny innej goråcej
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patriotki, magnatki Izabeli Czartoryskiej, nie mógÆ pozostaì bez wpÆywu na mieszczañskie, a nawet proletariackie warstwy spoÆeczne.
Tak wiæc kiedy niemiecka burºuazja, w jej drobnomieszczañskim wcieleniu,
byÆa raczej przeciwna emancypacji kobiet, Polki przejæÆy co¥ ze swobody szlacheckich republikanek. To co juº w koñcu XVIII w. zauwaºyÆ Schulz — ºe caÆe ¥wiaty
oddzielajå niemieckie, drobnomieszczañskie zachowanie od nonszalancji spoÆeczeñstwa polskiego, potwierdza inny Niemiec, Goehring, który odwiedziÆ Warszawæ w poÆowie XIX w. Oto jak opisuje on swojå wizytæ w warszawskim kåpielisku
nad WisÆå:
„Tak blisko miejsca kåpieli dla mæºczyzn (odlegÆo¥ì odmierzono na cztery rzuty
kamieniem) nie spodziewaÆem siæ naturalnie zobaczyì kåpieliska dla kobiet. Nigdy
bym nie przypuszczaÆ, ºe przyzwoitym kobietom zezwala siæ na kåpiel w wodach
pod goÆym niebem. Polki naleºå widocznie do innego gatunku kobiet niº Niemki.
Niemka, je¥li otrzymaÆa jakie¥ wychowanie, pali siæ ze wstydu i natychmiast
zasÆania oczy chusteczkå, je¥li spotka obdartego chÆopaka, gdy krój jego spodni nie
zasÆania kolan. Polka, w tym wypadku warszawianka, przechodzi bez ºenady obok
miejsca, gdzie kåpiå siæ mæºczyªni, aby dotrzeì do swego kåpieliska, oddalonego
od mæskiego o jakie¥ sto kroków. Nie czyni ºadnego gestu, jak gdyby miaÆa pa¥ì
trupem na taki widok. Przechodzi w pobliºu; widok kåpiåcych siæ mæºczyzn wcale
jej nie przeszkadza. Nie wstydzi siæ, jak to robiå kobiety w innych krajach, ale teº
nie zerka tak jak one. PrzyszedÆszy do miejsca kåpieli dla kobiet zrzuca sztucznå
powÆokæ ze swej naturalnej, ziemskiej postaci, wkÆada dÆugå koszulæ kåpielowå
i wchodzi do wody. Nie kÆopocze siæ blisko¥ciå mæºczyzn, niby bohaterka, która
nie boi siæ wrogów...
Kåpielisko na wolnym powietrzu warszawianki odwiedzajå bardzo czæsto. I to
nie tylko caÆy rodzaj ºeñski naleºåcy do stanów ¥rednich, ale takºe bardzo wiele
dam z najszacowniejszych klas... Mój towarzysz zapewniÆ mnie, ºe wiele Polek
¥wietnie jeªdzi konno, a jeszcze wiæcej dobrze pÆywa"17.
Quod erat demonstrandum.

TÆumaczyÆa Irena Koberdowa
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Graºyna Szelågowska

Aspiracje edukacyjne i poziom
wyksztaÆcenia kobiet w Skandynawii
na przeÆomie XIX i XX wieku

Helmer: [...] Jakie så obowiåzki kobiety wobec mæºa i dzieci, je¥li nie naj¥wiætsze?
Nora: Mam inne, nie mniej ¥wiæte.
Helmer: Czy byì moºe? Jakieº to?
Nora: Obowiåzki wobec samej siebie.
Helmer: Jeste¥ przede wszystkim ºonå i matkå.
Nora: Juº w to nie wierzæ. Jestem przede wszystkim czÆowiekiem — takim
samym jak ty... lub co najmniej chcæ spróbowaì nim zostaì”1.
To wÆa¥nie ten koñcowy fragment dramatu Henryka Ibsena pt. „Dom lalki
(Nora)”, wystawionej po raz pierwszy w Kopenhadze 21 grudnia 1889 r., byÆ
powodem prawdziwego skandalu literackiego i towarzyskiego. GÆówna bohaterka
Nora, uchodzåca w oczach mæºa i swego ¥rodowiska za uroczå i gÆupiutkå trzpiotkæ,
postanawia „bez istotnego powodu” opu¥ciì dom, mæºa i trójkæ maÆych dzieci. Chce
zostaì sama, by „zorientowaì siæ w sobie i w tym, co [jå] otacza”2.
Tzw. opinia publiczna zobaczyÆa w tym bulwersujåcym, jak na dziewiætnastowieczne obyczaje, zakoñczeniu przede wszystkim wysoce naganne zachowanie
„wyrodnej matki”. Problem okazaÆ siæ na tyle ºywotny, ºe nawet niektóre ówczesne
wybitne aktorki sprzeciwiaÆy siæ takiemu postæpowaniu kreowanej przez siebie
bohaterki, odmawiajåc odgrywania kontrowersyjnego zakoñczenia (dla sÆynnej
Eleonory Duse, Ibsen musiaÆ nawet dopisaì szczæ¥liwy finaÆ)3.
Z entuzjazmem przyjæÆy natomiast dramat, a zwÆaszcza jego zakoñczenie, ówczesne europejskie emancypantki, sÆusznie uznajåc je za manifestacjæ niezaleºno¥ci
kobiety. Czy moºna jednak nazwaì Henryka Ibsena rzecznikiem tzw. kwestii
kobiecej, tak jak rozumiano jå w ówczesnej Europie — wyzwolenia kobiety pod
wzglædem ekonomicznym i spoÆecznym? Nie ulega wåtpliwo¥ci, ºe Ibsen istotnie
ujmuje siæ za kobietami walczåcymi o swe prawa. Wydaje siæ jednak, ºe emancy-
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pacjæ kobiet rozumie znacznie gÆæbiej — nie tylko jako przyznanie peÆni praw
ekonomicznych i politycznch, ale przede wszystkim jako umoºliwienie im swobodnego ksztaÆtowania wÆasnej osobowo¥ci. ZwracaÆ na to uwagæ podczas spotkania
z czÆonkiniami norweskiego stowarzyszenia kobiet:
„Nie wiem nawet dokÆadnie, co to znaczy: sprawa kobieca. Mnie siæ ona
wydawaÆa sprawå czÆowieka. Na pewno naleºy sobie ºyczyì rozwiåzania kwestii
kobiecej — przy okazji. Ale dla mnie nie byÆ to cel najwaºniejszy. Moim zadaniem
byÆo przedstawienie czÆowieka”4.
Kobieta powinna tedy rozwijaì wÆasne czÆowieczeñstwo, pogÆæbiaì swå indywidualno¥ì i niezaleºno¥ì duchowå. Musi pracowaì, by — jak mówi bohaterka
jednej z wcze¥niejszych sztuk Ibsena pt. „Podpory czÆowieczeñstwa” — staì siæ
czÆowiekiem, a nie rzeczå (lalkå). Praca jest wiæc jednå z dróg do emancypacji
kobiety, wszelako drogå nie najwaºniejszå. Bohaterka „Domu lalki” byì moºe
podejmie jakå¥ pracæ, ale przede wszystkim pragnie, jak to juº ukazano, „zorientowaì siæ w sobie i w tym, co [jå] otacza” — chce zdobyì rzeczywistå wiedzæ o sobie
i ¥wiecie, chce siæ po prostu ksztaÆciì, by tå drogå uzyskaì niezaleºno¥ì.
Oczywi¥cie naiwno¥ciå byÆoby twierdziì, ºe dziæki Ibsenowi skandynawskie
kobiety uznaÆy zdobycie wyksztaÆcenia za pierwszy etap emancypacji. Norweski
dramaturg byÆ raczej wyrazicielem powszechnej dla Skandynawów opinii, ºe warunkiem uzyskania jakichkowiek praw politycznych lub ekonomicznych jest odpowiednie „o¥wiecenie”. Postulat ten, jakºe charakterystyczny dla koncepcji skandynawskiego O¥wiecenia, obecny jest podczas wszystkich debat politycznych w dziewiætnastowiecznej Skandynawii5. Podnoszå go w trakcie dyskusji nad ksztaÆtem
konstytucji duñscy i szwedzcy liberaÆowie lat trzydziestych i czterdziestych XIX w.
jako podstawowy dla uzyskania praw wyborczych (nie stanowili zresztå wyjåtku
w Europie). Skandynawscy intelektuali¥ci tej epoki tÆumaczå sobie rewolucyjne
i krwawe wybuchy niezadowolenia spoÆecznego brakiem odpowiedniego wyksztaÆcenia; i odwrotnie — pokojowe i bezkrwawe przemiany polityczne w Skandynawii
XIX w. wyja¥niano wÆa¥ciwå postawå obywatelskå i powszechnå o¥wiatå. Pragnæ
tutaj zwóciì uwagæ, ºe zwiåzki miædzy o¥wiatå i wyksztaÆceniem a prawami politycznymi i poczuciem obywatelskiej odpowiedzialno¥ci byÆy dla Skandynawów, co
najmniej od poÆowy XIX w. oczywiste. W latach siedemdziesiåtych XIX w. równieº powstajåce wówczas partie chÆopskie i socjaldemokratyczne odkrywajå, ºe
powszechna i dobrze zorganizowania o¥wiata to warunek prawidÆowego funkcjonowania demokracji.
Nie moºe wiæc dziwiì, ºe walkæ o swå emancypacjæ kobiety skandynawskie
utoºsamiaÆy z moºliwo¥ciå zdobywania wyksztaÆcenia.
Problem edukacji kobiet, a raczej ich aspiracje o¥wiatowe i moºliwo¥ci dostæpu
do ksztaÆcenia, przedstawiajå siæ szczególnie interesujåco w Danii i Norwegii.
W obu tych krajach, wówczas poÆåczonych jeszcze uniå, w zasadzie juº w 1739 r.
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wprowadzono powszechny obowiåzek szkolny. Wydany przez Christiana VI „Akt
o obowiåzku szkolnym dla dzieci obojga pÆci od 5 do 14 roku ºycia” przewidywaÆ
naukæ czytania, pisania, rachunków, a takºe katechizmu i wiadomo¥ci o kraju, tak
„by w swoim czasie dobrze mogÆy siæ przysÆuºyì swemu królowi i ojczyªnie”6.
Mimo duºej niedoskonaÆo¥ci, ustawa z 1739 r. posÆuºyÆa za podstawæ póªniejszych tzw. regulacji szkolnych w obu krajach, takºe po podziale królestwa Danii–Norwegii w 1814 r. Np. duñska ustawa z 1814 r. ustalaÆa obowiåzek szkolny
dla dzieci od 7 roku ºycia do konfirmacji. Program nauczania zakÆadaÆ 5–6 godzin
nauki dziennie przez trzy dni w tygodniu. Przeznaczano je na naukæ czytania,
pisania, rachunków, religii, gimnastyki, ¥piewu oraz podstaw historii i geografii7.
Faktem jest, ºe regulacja o¥wiatowa z 1814 r. pozostawaÆa do¥ì dÆugo jedynie
w sferze zamierzeñ. Dzieci z lepiej sytuowanych grup spoÆecznych ten etap edukacji
odbywaÆy najczæ¥ciej w domach rodzinnych, korzystajåc z usÆug guwernerów i nauczycieli prywatnych. Dzieci z rodzin uboºszych, takich wÆa¥nie, dla których
tworzono pañstwowe szkoÆy, zamiast na lekcje chodziÆy do pracy lub pomagaÆy
w gospodarstwach. Ustawa o powszechnej o¥wiacie miaÆa jednak znacznie powaºniejszy aspekt, który expressis verbis wyraºono w Szwecji. Otóº powszechny
obowiåzek szkolny wprowadzono tam dopiero w 1842 r. W dyskusjach na temat
systemu o¥wiaty podkre¥lano, ºe decyzja ta bædzie miaÆa wiæksze znaczenie dla
kobiet niº dla mæºczyzn. Nie dlatego bynajmniej, ºe kobiety rzadziej posiadaÆy
umiejætno¥ì czytania — w protestanckich spoÆeczeñstwach skandynawskich raczej
bywaÆo odwrotnie; to matki gÆo¥no czytywaÆy wieczorami Bibliæ dla caÆej rodziny
— ale dlatego, ºe po raz pierwszy zostaÆy dopuszczone do spoÆecznie zinstytucjonalizowanej organizacji o¥wiatowej, jakå byÆa szkoÆa elementarna8. WÆåczajåc siæ do
takiej pañstwowej struktury, jakå stanowiÆo szkolnictwo powszechne, kobieta osiågaÆa
po prostu status peÆnoprawnego czÆonka spoÆeczeñstwa — stawaÆa siæ obywatelem.
Powszechna o¥wiata na szczeblu podstawowym jest oczywi¥cie ogniwem najwaºniejszym w caÆym systemie edukacji. Nas interesujå tutaj wszakºe wyºsze
aspiracje kobiet, czyli ich losy na dalszych etapach nauczania. Zaczåì wypada od
rodzaju kariery najpopularniejszej w¥ród niºszych i ¥rednich warstw spoÆecznych
— seminariów nauczycielskich. W Szwecji i Norwegii seminarium dla nauczycielek zaÆoºono pod koniec lat piæìdziesiåtych XIX w. W Danii trzyletnie seminaria
nauczycielskie byÆy wprawdzie niedostæpne dla dziewczåt — absolwentek siedmioletnich szkóÆ powszechnych, ale od 1859 r. mogÆy one zdawaì przy tych szkoÆach
specjalny eksternistyczny egzamin nauczycielski, uprawniajåcy do wykonywania
zawodu. O tym jak wielka byÆa jego popularno¥ì, ¥wiadczy i¥cie bÆyskawiczna feminizacja seminariów po 1901 r. (tj. po dopuszczeniu do tych szkóÆ dziewczåt). Do kariery
nauczycielskiej aspirowaÆy przede wszystkim córki niºszych urzædników pañstwowych i pastorów, córki gospodarzy–rolników nie stanowiÆy wszakºe wyjåtku9.
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Prawdziwym „przebojem” w¥ród córek mieszczañskich okazaÆy siæ szkoÆy pielægniarskie. W 1877 r. przy szpitalach utworzono w Danii specjalistyczne trzyletnie
„studia” dla pielægniarek. W 1901 r. szkoÆy te promowaÆy 394 absolwentki,
a w 1914 r. juº 1 894. O ile moºna zrozumieì, dlaczego praca pielægniarki wydawaÆa siæ odpowiednia dla tych mieszczañskich córek, które pragnæÆy siæ usamodzielniì nie burzåc jednocze¥nie tradycyjnych norm spoÆecznych, o tyle dziwny wydaje
siæ pociåg do tego zawodu panienek z bogatych domów, dysponujåcych przecieº
znacznie ciekawszymi moºliwo¥ciami. Zagadkæ czæ¥ciowo rozja¥nia jedna z popularnych w tym czasie powie¥ci obyczajowych. Znajdujemy w niej scenæ, w której
obsÆugujåcy internat przy szkole pielægniarskiej „cieì” tymi sÆowy wita nowå
uczennicæ: „Jeszcze jedno zÆamane serce!”10.
Róºnego rodzaju szkoÆy zawodowe ¥redniego szczebla, dajåce przecieº kobiecie
nie tylko wyksztaÆcenie, ale i zawód, wydajå siæ byì najczæstszå formå kontynuowania edukacji. Poza szkoÆami nauczycielskimi i pielægniarskimi, w obræbie zainteresowania dziewczåt w Skandynawii pojawiajå siæ szkoÆy techniczne, rolnicze,
le¥ne i najpopularniejsze — szkoÆy handlowe. Kandydatek do tych szkóÆ byÆo tak
wiele, ºe w Danii powstaÆy nawet w latach 1872–1876 specjalne ºeñskie szkoÆy
handlu i ksiægowo¥ci. Norweskie dziewczæta szukaÆy zawodu nie tylko w tradycyjnie im przypisywanych szkoÆach gospodarstwa domowego (zresztå na bardzo
wysokim poziomie), ale równieº w szkoÆach rzemie¥lniczych róºnego rodzaju.
Aspiracje te najpeÆniej oddajå statystyki — liczba kobiet uczåcych siæ w ¥rednich
szkoÆach róºnego typu wzrosÆa w Norwegii z 300 w 1875 r. do 13 000 w roku 1920.
StanowiÆy one w tym okresie 40% ogóÆu absolwentów, a w szkoÆach nauczycielskich i handlowych nawet od 50 do 60%11.
Badacze skandynawscy doszukujå siæ przyczyn tej ogromnej popularno¥ci zawodowych szkóÆ ¥rednich (nie tylko w¥ród dziewczåt) w dramatycznych przemianach ekonomicznych i spoÆecznych, jakie miaÆy miejsce w Skandynawii w ciågu
ostatnich dziesiæcioleci XIX w. — przede wszystkim w procesie ksztaÆtowania siæ
spoÆeczeñstwa przemysÆowego. Proces ten obejmuje z jednej strony bankructwo
dawnych, przedindustrialnych form gospodarowania tak w mie¥cie, jak i na wsi, z drugiej natomiast powstawanie nowych struktur ekonomicznych i zwiåzanych z nimi
nowych grup spoÆecznych, jak robotnicy i tzw. klasa ¥rednia. Klasa ¥rednia (mellemstanden) jest tu szczególnie interesujåca, bowiem to wÆa¥nie ona niejako wspóÆpracowaÆa w procesie tworzenia nowoczesnego pañstwa przemysÆowego oraz demokratycznych struktur sprawnie funkcjonujåcego aparatu pañstwowego. Nas ta grupa interesuje
szczególnie, jako ºe opieraÆa siæ na absolwentach (i absolwentkach) szkóÆ ¥rednich.
W skandynawskich realiach koñca XIX w. klasa ¥rednia równoznaczna byÆa
m.in. z grupå tzw. funkcjonariuszy pañstwowych, pracujåcych w róºnego rodzaju
sektorach publicznych i opÆacanych przez pañstwo. Oprócz urzædników biurowych
grupa ta obejmowaÆa np. pracowników kolei, poczty, nauczycieli szkóÆ powsze-
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chnych, celników, policjantów, lekarzy szpitali komunalnych, weterynarzy. Industrializacja i urbanizacja pociågaÆy za sobå ogólny wzrost poziomu ºycia i powstawanie nowych sektorów, np. utworzenie w Kristianii w latach osiemdziesiåtych
pañstwowych stacji kontroli miæsa stworzyÆo potrzebæ zatrudnienia odpowiednich
urzædników o fachowym wyksztaÆceniu12. Podobnych fachowców wymagaÆy coraz
liczniejsze stacje kontroli masÆa i mleka w Danii. Szybki rozwój szpitali komunalnych oznaczaÆ takºe wzrost zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju dobrze wykwalifikowany personel pomocniczy (pielægniarki, laborantki, tzw. higienistki, akuszerki itp.), co wiåºe siæ równieº z ogólnym wzrostem higieny.
Popularno¥ì kariery urzædniczej naleºy byì moºe przypisaì stosunkowo duºemu
bezpieczeñstwu socjalnemu i ekonomicznemu, jaki ona zapewniaÆa. Przeprowadzone przez norweskå badaczkæ analizy socjologiczne wykazaÆy jednak, ºe sami
„funkcjonariusze” poczucie bezpieczeñstwa socjalnego wiåzali nie tyle ze stanowiskiem, co z wyksztaÆceniem. OkoÆo 2/3 personelu kolejowego i blisko poÆowa
konduktorów pochodzenia chÆopskiego mogÆa pochwaliì siæ wyksztaÆceniem ¥rednim (analiza dotyczy Norwegii w latach 1890–1913)13. Dowodzi tego równieº
dåºenie fukcjonariuszy pañstwowych do zapewnienia takiegoº wykszaÆcenia swym
dzieciom. WedÆug spisu powszechnego z 1920 r. na kaºdych 1 000 ojców lub
opiekunów przypadaÆo od 700 do 1 100 uczåcych siæ dzieci lub studentów w wieku
powyºej 15 lat14. Jednym sÆowem, jak pisze norweski historyk, upowszechnienie
szkolnictwa ¥redniego róºnego typu przyczyniÆo siæ do rozwoju skandynawskiej
klasy ¥redniej15. Godzi siæ jeszcze wspomnieì o jednym nader istotnym fakcie.
W Danii, Norwegii i Szwecji o omawianym okresie (1870–1920) pañstwowe szkoÆy ¥rednie ogólnoksztaÆcåce lub zawodowe byÆy bezpÆatne lub bardzo wysoko
dotowane przez pañstwo. Je¥li natomiast uwzglædnimy podane juº uprzednio informacje o duºym udziale kobiet w zdobywaniu wyksztaÆcenia na ¥rednim poziomie,
nie bædzie chyba przesadå, gdy powiemy, ºe do powstania skandynawskiej „middle
class” w co najmniej równym stopniu co i mæºczyªni przyczyniÆy siæ kobiety.
W przypadku wyksztaÆconych kobiet mamy nawet do czynienia z awansem „podwójnym” — nie tylko byÆo to istotne podwyºszenie statusu spoÆecznego i ekonomicznego chÆopskich, robotniczych lub urzædniczych córek, ale równieº zdobycie
niezaleºno¥ci w spoÆeczeñstwie, zdominowanym przez mæºczyzn.
Kobiety skandynawskie miaÆy wszelako jeszcze wiæksze ambicje. W latach
siedemdziesiåtych XIX w. uzyskaÆy dostæp do wyksztaÆcenia uniwersyteckiego, co
tak wyraªnie bulwersowaÆo cudzoziemki. „Kobiet uczæszcza na uniwersytet mnóstwo; w Szwecji nie odmawiajå zdolno¥ci kobietom do ºadnej nauki, a wiedza stoi
otworem nie tylko w niºszych zakÆadach, ale i w najwyºszych — tak dla bogatych
jak i dla biednych, tak dla mæºczyzn, jak dla kobiet” — pisaÆa w 1909 r. dziaÆaczka
ruchu o¥wiatowego i kobiecego Jadwiga Warnkówna16. Podróº, którå odbyÆa
w 1908 r. wraz z czterema koleºankami (m.in. Mariå Rodziewiczównå) objæÆa
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równieº Norwegiæ. I tam polska emancypantka zwraca uwagæ na poziom i powszechno¥ì wyksztaÆcenia kobiet. „Norwegowie kochajå swój uniwersytet [...] i pokÆadajå w tej uczelni caÆå nadziejæ przyszÆo¥ci ojczyzny, bo nauka jest dostæpna dla
kaºdego — kursa så bezpÆatne. Studentów obu pÆci — jest 2 000 [...] Stosunek
pomiædzy studentami i studentkami zupeÆnie koleºeñski, flirtu podobno bardzo
maÆo; kobieta wystæpuje tu jako rywalka, czæsto niebezpieczna, przestaje wiæc byì
atrakcjå, a jest towarzyszem, z którym siæ trzeba liczyì. W Norwegii jeszcze wiæcej
niº w Szwecji kobiety dåºa do samodzielno¥ci; kaºda musi mieì chleb w ræku,
kaºda wiæc pragnie wyspecjalizowaì siæ w jakim kierunku. Chociaº w szkoÆach
¥rednich wyksztaÆcenie encyklopedyczne ujæte jest w daleko cia¥niejsze ramy niº
u nas, kobiet inteligentnych i wyksztaÆconych jest bardzo duºo. SzkoÆa to przygotowanie ogólne; po jej ukoñczeniu nastæpuje obranie zawodu, czy to w kierunku
praktycznym, czy naukowym”17.
Kobiety pojawiajå siæ nie tylko na uniwersytetach, gdzie — jak siæ zdaje — raczej
zaspokajajå tylko „czystå” intelektualnå ciekawo¥ì i podnoszå swój poziom ogólny.
Interesujå siæ wyºszymi szkoÆami technicznymi, rolniczymi, weterynaryjnymi,
dentystycznymi18.
Istotnå rolæ w procesie ksztaÆcenia odgrywaÆa, zwÆaszcza w¥ród grup uboºszych,
o¥wiata dla dorosÆych — róºnego rodzaju szkoÆy i kursy handlowe, techniczne,
rzemie¥lnicze i zawodowe prowadzone przez organizacje techniczne i zwiåzki zawodowe (od lat siedemdziesiåtych XIX w.). Wydaje mi siæ jednak, ºe szczególnie
interesujåca jest specyficznie skandynawska forma — tzn. uniwersytety ludowe.
Idea uniwersytetów ludowych (folkehojskolen) narodziÆa siæ w Danii, a jej autorem byÆ znany filozof, poeta i pastor, MikoÆaj F. S. Grundtvig. Przeznaczone byÆy
gÆównie dla ludno¥ci wiejskiej, a ich celem byÆo nie tyle nauczanie, ile wzbudzanie
zainteresowania dla dalszej nauki poprzez dyskusjæ, pogadanki, gawædy itp. Tematem tych konwersacji byÆa przewaºnie historia ojczysta (zdaniem Grundtviga,
przedmiot najwaºniejszy), poezja narodowa, problematyka spoÆeczna.
Pierwszy uniwersytet ludowy powstaÆ w 1844 r. w Rodding w poÆudniowej Jutlandii; przed 1864 r. byÆo ich piætna¥cie. W roku szkolnym 1872/1873 — piæìdziesiåt dwa, a w roku 1892 juº siedemdziesiåt piæì. W Szwecji, która przejæÆa w caÆo¥ci
ten duñski model o¥wiaty dla dorosÆych, pierwsze uniwersytety ludowe powstajå
w 1868 r. W Danii w 1872 r. w zajæciach braÆo udziaÆ 2 000 mæºczyzn i 840 kobiet,
by w latach bezpo¥rednio przed wybuchem I wojny ¥wiatowej osiågnåì liczbæ okoÆo
8 000, z czego blisko poÆowæ stanowiÆy kobiety. SÆuchacze rekrutowali siæ w 70%
z rodzin gospodarskich, resztæ stanowili wiejscy rzemie¥lnicy i komornicy19. Historycy duñscy så na ogóÆ zgodni, ºe to wÆa¥nie uniwersytety ludowe (niezaleºnie od
narodowych celów, jakie im stawiaÆ Grundtvig) wyrobiÆy w¥ród farmerów chæì
uzupeÆniania fachowego wyksztaÆcenia, otwarto¥ì na nowinki technologiczne
i w rezultacie pzyczyniÆy siæ do powstania nowoczesnego rolnictwa duñskiego.
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W ¥rodowiskach miejskich podobnå dziaÆalno¥ì prowadziÆy misje ko¥cielne.
W Kopenhadze popularnå szkoÆæ wieczorowå dla robotników o charakterze uniwersytetu ludowego prowadziÆy od 1883 r. organizacje studenckie przy Uniwersytecie
Kopenhaskim. Pod koniec XIX w. bezpÆatne kursy i szkoÆy wieczorowe zaczynajå
organizowaì równieº wÆadze komunalne. We wszystkich tych szkoÆach i na kursach
kobiety stanowiå okoÆo 1/3 sÆuchaczy20.
Ten pobieºny przeglåd problematyki zwiåzanej z edukacjå i wyksztaÆceniem
kobiet w Skandynawii chciaÆabym zakoñczyì do¥ì przewrotnå konkluzjå. Wydaje
siæ bowiem, ºe powszechno¥ì wyksztaÆcenia w¥ród skandynawskich kobiet byÆa
skutkiem nie tyle walki emancypantek, lecz ogólnego procesu powstawania w Skandynawii nowoczesnego spoÆeczeñstwa obywatelskiego, opartego na powszechnej
edukacji. Kwestiæ kobiecå, jak powiedziaÆby Ibsen, zaÆatwiono „przy okazji”.
Przypisy:
1

H. Ibsen, Dom lalki (Nora) [w:] Wybór dramatów, t. I, WrocÆaw 1984, s.171–172.
2
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Rozpatrujåc problem dostæpno¥ci o¥wiaty dla kobiet polskich zdajemy siæ zapominaì, ºe w zasadzie nauczanie, bez wzglædu na to w jakich instytucjach i w jakim
zakresie realizowane, jest tylko narzædziem w procesie wychowania. W trakcie tego
procesu dziecko powinno zostaì wyposaºone w pewien zasób umiejætno¥ci, a takºe
powinny mu zostaì wpojone zasady moralne i system warto¥ci poºådanych przez
wychowawców. Ów zestaw cech i warto¥ci, majåcych sÆuºyì realizacji tego, co
wychowawca uznaje za cel ºyciowy swego podopiecznego (bynajmniej nie zawsze
tym celem jest szczæ¥cie dziecka) w pedagogice nosi miano „ideaÆu wychowawczego”. „Podstawowym warunkiem powstania ideaÆu wychowawczego jest odpowiedni poziom kultury, który pozwala jakiej¥ grupie, spoÆeczeñstwu, czy narodowi
u¥wiadomiì sobie wÆasne warto¥ci moralne, zdaì sobie sprawæ — oczywi¥cie
zgodnie z duchem epoki — z zadañ i celów ºycia, wyodræbniì z panujåcych powszechnie opinii zdobycze najtrwalsze i najcenniejsze, które zasÆugujå na to, aby
je przekazaì mÆodym pokoleniom i wedle nich formowaì ich umysÆy i charaktery”1.
IdeaÆ ten nie zawsze jest w peÆni u¥wiadamiany przez wychowawców, rzadko
artykuÆowany bezpo¥rednio, a jeszcze rzadziej — spisywany. Ståd teº najczæ¥ciej
odtwarzaì go musimy na podstawie ªródeÆ po¥rednich, do których mogå naleºeì teº
kodeksy obyczajowe. Siægajåc jednak po to specyficzne ªródÆo musimy zastanowiì
siæ, jakiej grupy spoÆecznej ideaÆ wychowawczy jest w nim zawarty. Dla mnie nie
ulega wåtpliwo¥ci, ºe ich adresatem så awansujåce, bogacåce siæ warstwy ¥rednie
— przede wszystkim mieszczañstwo. Kodeksy z natury swej przeznaczone så dla
osób aspirujåcych do przynaleºno¥ci do innej grupy spoÆecznej, niº ta, z której siæ
wywodzå. Obiektem takich aspiracji så najczæ¥ciej grupy postrzegane jako wyºsze,
a wiæc w interesujåcym nas okresie — przede wszystkim ziemiañstwo, czy wræcz
arystokracja. ByÆy to grupy przywiåzujåce ogromne znaczenie do dobrego wychowania, które nie byÆo nabywane z podræczników, a wynoszone z domu. Ståd teº
ciekawym, ale i bardzo trudnym zadaniem byÆoby porównanie owych zasad kodeksowych z systemem warto¥ci i zachowañ warstwy ziemiañskiej. Trudnym — m.in.
dlatego, ºe warstwa ta bardzo rzadko formuÆowaÆa owe zasady w dostæpnych nam
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ªródÆach. Jeszcze rzadziej publikowano takie artykulacje zasad (co zresztå byÆo skutkiem samoobrony ziemiañstwa przed próbujåcymi siæ doñ wedrzeì parweniuszami).
Historycy zajmujåcy siæ dziejami warstwy ziemiañskiej juº na samym wstæpie
potykajå siæ o trudno¥ì zakre¥lenia jej granic2. Trudno¥ì ta wynika z faktu, iº grono
osób uznawanych przez wspóÆczesnych za czÆonków tej warstwy jest wyraªnie
szersze, niº grono wÆa¥cicieli ziemskich (jakåkolwiek granicæ majætno¥ci ziemskich
by¥my przyjæli) oraz ich rodzin. Nie ulega wåtpliwo¥ci, ºe wchodziÆo tu w græ
praktycznie nieuchwytne przez ªródÆa pisane kryterium obyczajowe, które pozwalaÆo odróºniaì swoich od obcych.
W Polsce, gdzie wychowanie, zwÆaszcza dziewczåt ze ¥rodowiska ziemiañskiego, odbywaÆo siæ najczæ¥ciej w obræbie rodziny, potrzeba artykulacji (i spisania)
zasad i celów wychowania byÆa niewielka. Ståd teº ªródeÆ tego typu mamy niezbyt
wiele, inaczej niº np. we Francji, gdzie tradycja instytucjonalnego wychowania
kobiet z warstw wyºszych siæga co najmniej czasów Ludwika XIV (czy raczej pani
de Maintenon). A przecieº od owych zasad i celów wychowawczych zaleºaÆ dobór
podawanych wychowankom tre¥ci poznawczych.
W¥ród zadañ stawianych przed kobietå przez kodeksy obyczajowe (ich omówienie znaleªì moºna w artykule Jadwigi Hoff3) na pierwsze miejsce wysuwa siæ sztuka
podobania siæ mæºczyªnie, zdobywania go i utrzymywania. Jest to zarówno cel sam
w sobie, jak i narzædzie osiågania bardziej dalekosiæºnych celów za po¥rednictwem
mæºczyzn. Kodeksy mogÆy ten wåtek szczególnie akcentowaì, jako ºe przeznaczone byÆy najczæ¥ciej dla kobiet, zamierzajåcych „zÆapaì” mæºa z wyºszej warstwy.
Jednak moºliwe jest teº, ºe to my, czytajåc dzi¥ te ªródÆa szczególnå uwagå darzymy
fragmenty po¥wiæcone stosunkowi kobiety do mæºczyzny (zwÆaszcza mæºa), poniewaº nasze wyobraºenia na ten temat ulegÆy daleko idåcej ewolucji–przynajmniej
w sferze deklaratywnej (i to teº nie we wszystkich warstwach spoÆecznych). Natomiast w mniejszym stopniu przyciågajå naszå uwagæ, bo bardziej zgodne så ze
wspóÆczesnymi przekonaniami, fragmenty dotyczåce roli kobiety jako matki. Tymczasem przynajmniej w krægu ziemiañstwa polskiego pozycja kobiety — matki
w procesie wychowania dzieci byÆa podstawowa i niepodwaºalna. Jej ogromny
wpÆyw na ksztaÆtowanie osobowo¥ci mÆodego pokolenia podkre¥laÆo wielu pamiætnikarzy4. DotyczyÆo to zresztå nie tylko dzieci pÆci ºeñskiej. Zwróìmy uwagæ, ºe
moment, w którym chÆopiec wychodzi spod wÆadzy matki, zbiega siæ z momentem,
w którym rozluªnieniu ulegajå jego zwiåzki z rodzinå w ogóle (okoÆo szóstego roku
ºycia). Oddawany do szkoÆy z internatem lub pod opiekæ guwernera, spædzaÆ zwykle
wiækszå czæ¥c roku poza domem rodzinnym. Tak wiæc zarówno dla dziewczynki,
jak chÆopca z rodziny ziemiañskiej dzieciñstwo koñczyÆo siæ z chwilå, kiedy ustawaÆa opieka matki.
Do wieku XIX wÆåcznie znaczne obszary ºycia spoÆecznego byÆy niedostæpne,
bådª trudno dostæpne dla kobiet. Polityka, nauka, dziaÆalno¥ì gospodarcza to
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dziedziny, w których udaÆo siæ odznaczyì tylko nielicznym kobietom. Zwykle teº
swe osiågniæcia okupywaÆy odrzuceniem zarówno przez ¥wiat mæski, jak i spoÆeczno¥ì kobiecå. Dokonujåc opisu tej sytuacji, musimy jednak wystrzegaì siæ jej
oceniania wedle wspóÆczesnej skali warto¥ci. Rzeczywisto¥ì, o której tu mówimy,
byÆa odmienna i innymi niº nasze rzådziÆa siæ prawami. Nie zapominajmy, iº
pozycja kobiety przez nas postrzegana jako upo¥ledzona, byÆa akceptowana przez
zdecydowanå wiækszo¥ì spoÆeczno¥ci ºeñskiej. Nie dajmy siæ zwie¥ì sugestywno¥ci ªródeÆ wytworzonych przez buntowniczki, przez te niewiasty, nieraz zawodowo
parajåce siæ piórem, które z wÆasnej woli lub z konieczno¥ci wychodziÆy poza
„wÆa¥ciwe” dla swej pÆci granice. PrzesÆania wytworzone przez tæ zrewoltowanå
mniejszo¥ì czæsto narzucajå nam sposób widzenia wiækszo¥ci. Spróbujmy jednak
siægnåì i po inne przekazy. Tak dÆugotrwaÆa i masowa akceptacja pozycji zaleºnej
nie mogÆa wynikaì wyÆåcznie z rzekomej sÆabo¥ci pÆci niewie¥ciej, z niezdolno¥ci
do przeÆamania barier prawnych i obyczajowych. Widocznie ta pozycja spoÆeczna
musiaÆa mieì równieº swe dobre strony, okupujåce mankamenty. Wydaje mi siæ,
ºe byÆo to przede wszystkim poczucie bezpieczeñstwa. Okre¥lenie niewie¥ciego
miejsca w zhierarchizowanym spoÆeczeñstwie i zdjæcie z barków kobiety troski
o byt materialny mogÆo — przynajmniej w wyºszych warstwach spoÆecznych —
byì odczuwane jako przywilej. Naczelne cnoty niewie¥cie: posÆuszeñstwo, skromno¥ì, grzeczno¥ì, jawiåce siæ nam dzi¥ jako ograniczajåce kobiecå osobowo¥ì, byÆy
jednocze¥nie pancerzem, broniåcym jå przed ¥wiatem zewnætrznym. Okre¥lajåc
¥ci¥le wÆa¥ciwy sposób zachowania siæ w kaºdej sytuacji, otaczaÆy kobietæ murem,
chroniåcym jej intymno¥ì równie skutecznie, co najgrubsze mury klasztorne.
Straszliwy trening, jakiemu dziewczæta podlegaÆy dla wpojenia zasad grzeczno¥ci
— w naszym pojæciu Æamiåcy osobowo¥ì dziecka — w pojæciu wspóÆczesnym
dawaÆ maksimum samokontroli. Przechodzili go zresztå i chÆopcy, od których w nie
mniejszym stopniu wymagano panowania nad naturalnymi skÆonno¥ciami.
Oczywi¥cie kobieta próbujåca wej¥ì w ¥wiat mæski, dziaÆaì i samorealizowaì
siæ w dziedzinach zastrzeºonych dla mæºczyzn, skræpowana przepisami prawnymi
i obyczajowymi tabu, pozbawiona oræºa wyksztaÆcenia zawodowego, podejmowaÆa
nierównå walkæ. Jednak z podobnymi przeszkodami spotyka siæ kaºdy, kto wychodzi poza rodzimå grupæ: arystokrata pragnåcy zarabiaì pracå swych råk, chÆop
wchodzåcy na salony, przybysz w obcym kraju, wszyscy muszå uczyì siæ tego, co
dla ich towarzyszy jest umiejætno¥ciå wrodzonå. I bardzo czæsto napotykajå opór
czy wræcz så odrzucani przez nowe ¥rodowisko.
Nie wydaje mi siæ sÆuszna opinia, iº kobiety byÆy wyÆåcznie pariasami w zdominowanym przez mæºczyzn spoÆeczeñstwie. Obrona przed tå dominacjå nie musiaÆa
przecieº przybieraì form walki o pozycje przypisane mæºczyznom. Równie dobrze
mogÆo niå byì dåºenie do stworzenia ¥wiata równolegÆego, dostæpnego wyÆåcznie
dla kobiet, rzådzåcego siæ wÆasnymi prawami. Wiele wskazuje na to, ºe na przykÆad
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we Francji kobietom z wyºszych warstw spoÆecznych na przestrzeni XVII
i XVIII w. udaÆo siæ taki ¥wiat stworzyì. Niewåtpliwie najbardziej sprzyjajåcym
powstaniu owego „cité des dames” miejscem (o którym juº w 1405 r. marzyÆa Ch.
de Pisan) byÆ klasztor. Chroniony przez swe funkcje sakralne, pociågaÆ jednak nie
tyle moºliwo¥ciå realizacji powoÆañ religijnych, co swå niedostæpno¥ciå dla mæºczyzn. Pod osÆonå jego murów kobiety mogÆy byì sobå miædzy sobå. Ståd teº
szeroko rozpowszechniona w¥ród kobiet ¥wieckich, a nawet ¥wiatowych moda na
mieszkanie w klasztorze — staÆe, lub przynajmniej czasowe.
Wiele kobiet utrzymywaÆo tam dla siebie „go¥cinne pokoje”, w kaºdej chwili
gotowe na ich przyjæcie. Dziewczæta niechætnie opuszczaÆy przyklasztorne pensje,
by zostaì mæºatkami. Czæsto wracaÆy tu ze swymi córkami, pragnåc wspóÆuczestniczyì w ich wychowaniu. SzkoÆy klasztorne wizytek i urszulanek mnoºå siæ
w XVII w. Duma rodzin szlacheckich i arystokratycznych poczåtkowo odrzucaÆa
moºliwo¥ì wychowania dzieci z tej warstwy w ramach swoistego kolektywu. Jednak juº od poÆowy XVII w. forma ta zostaÆa nie tylko zaakceptowana, ale staÆa siæ
wræcz obowiåzujåcå modå. Zakony ºeñskie, poczåtkowo przyjmujåce arystokratyczne wychowanki dla uzyskania dochodu, umoºliwiajåcego utrzymanie szkóÆ dla
dziewczåt z ludu, bådª teº dla podniesienia prestiºu szkoÆy w¥ród mieszczañstwa,
koncentrujå siæ teraz na wychowaniu dziewczåt z rodzin arystokratycznych.
Tworzå dla nich odræbne pensje, stawiajåc coraz wyºsze wymagania pochodzeniu uczennic, izolujåc je od uczennic z innych grup spoÆecznych, je¥li takie równieº
pobieraÆy naukæ w danym klasztorze. Wychowanki tych eksluzywnych szkóÆ tworzå wÆasnå hierarchiæ wewnætrznå, ¥ci¥le zwiåzanå z pozycjå i „staroºytno¥ciå”
rodzin, z których siæ wywodziÆy. Sam fakt pobierania nauki w niektórych zakÆadach
byÆ warunkiem wej¥cia do towarzystwa.
Niezmiernie istotny jest tu fakt, ºe twórczyniami tych szkóÆ, nauczycielkami
i wychowawczyniami byÆy kobiety. One równieº byÆy autorkami caÆych systemów
wychowawczych, obejmujåcych zarówno teoretyczne zagadnienia pedagogiczne,
jak i konkretne rozwiåzania praktyczne, czy wræcz normujåcych ºycie wychowanek
aº do najmniejszego szczegóÆu.
Wiele z tych kobiet zapisaÆo siæ trwale w dziejach my¥li pedagogicznej. Jeanne
de Liancourt (1600–1674), narzuciwszy samej sobie ºelazne reguÆy regulaminu,
z powodzeniem wypróbowaÆa swe zdolno¥ci pedagogiczne na mæºu, nastæpnie na
swej córce i wnuczce. WycisnæÆa równieº swe piætno na o¥rodku w Port — Royal
Anna de Lambert (1647–1733), twórczyni salonu literackiego, która swe zasady
pedagogiczne spisaÆa w „Przestrogach dla córki”. Maria Leprince de Beaumont
(1711–1780) byÆa twórczyniå jednego z pierwszych czasopism dla dzieci. Francoise
de Maintenon (1635–1719), morganatyczna ºona Ludwika XIV, swå karieræ dworskå rozpoczynaÆa jako wychowawczyni nie¥lubnych dzieci Króla SÆoñce i pani de
Montespan. PozostawiÆa okoÆo siedemdziesiæciu tomów pism o tematyce pedago-
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gicznej. DzieÆem jej ºycia byÆo stworzenie w 1686 r. Instytutu ¥w. Ludwika
w Saint–Cyr. ByÆa to szkoÆa dla dwustu piæìdziesiæciu dziewczåt ze zuboºaÆych
rodzin szlacheckich. Saint Cyr byÆo przy tym szkoÆå o tyle szczególnå, ºe podjæto
tu próbæ stworzenia dla dziewczåt instytucji edukacyjnej o charakterze ¥wieckim
i pod opiekå pañstwa. ByÆ to wyÆom w dotychczasowym monopolu zakonów w tej
dziedzinie. SzkoÆa istniaÆa do czasów Rewolucji Francuskiej. W 1808 r., co zakrawa
na ironiæ losu, Napoleon stworzyÆ tu elitarnå uczelniæ wojskowå. Rewolucja Francuska, wstrzåsajåc caÆå strukturå spoÆecznå, zburzyÆa równieº mury, za którymi
skrywaÆ siæ ¥wiat niewie¥ci.
DzieÆo pani de Maintenon kontynuowaÆa Jeanne de Campan (1752–1822),
lektorka córek Ludwika XV. Przez jej pensjæ na Saint Germain przewinæÆy siæ liczne
panie Bonaparte i de Beauharnais. Jej teº powierzyÆ Napoleon kierownictwo stworzonego na wzór Saint Cyr „Domu Wychowania Legii Honorowej”, przeznaczonego dla córek podkomendnych cesarza. Nawet w najbardziej pobieºnym przeglådzie
XVIII–wiecznej my¥li pedagogicznej niesposób pominåì Louise d’Epinay, przyjacióÆkæ Grimma, Diderota i Rousseau; Stephanie de Genlis wychowawczyni dzieci
Filipa Orleañskiego (w tym i Ludwika Filipa); czy twórczyni sieci pensji Sacré
Coeur Madeleine Barat. Ta dominacja kobiet w pedagogice, opanowanie przez nie
nadzoru nad wychowaniem dzieci, dawaÆa im prawo wstæpu do wszystkich dziedzin
nauki. Aby bowiem uczyì — czy nawet tylko nadzorowaì nauczyciela trzeba
przecieº samemu dysponowaì peÆnå wiedzå. PozwalaÆo to kobietom na ksztaÆcenie
siæ bez posådzenia o dåºenie do bÆyskotliwych efektów.
Dorobek teoretyczny tych i wielu jeszcze mniej znanych kobiet pozwala nam na
próbæ odtworzenia celów wychowania dziewczåt z „dobrych rodzin” w przedrewolucyjnej Francji. Celem naczelnym byÆo niewåtpliwie wpojenie pewnych zasad
moralnych, uczynienie z nich podstawowego motoru wszelkich dziaÆañ. Oczywi¥cie najporæczniejszym do tego narzædziem byÆa religia, która stanowiÆa podstawæ
wychowania. Dobierajåc przedmioty nauczania, selekcjonowano je pod kåtem
przydatno¥ci do ksztaÆtowania zasad moralnych. Tak wiæc historia dostarczaì miaÆa
przede wszystkim budujåcych przykÆadów zwyciæstwa cnoty, a jæzyki wÆoski i hiszpañski traktowano nader podejrzliwie, jako zbyt namiætne. Namiætno¥ci wygnano
bowiem definitywnie z niewie¥ciego ¥wiata. Nie tylko dlatego, ºe kierujåc siæ nimi,
Æatwo moºna byÆo wykroczyì poza granice dopuszczalne przez cnoty grzeczno¥ci,
skromno¥ci i posÆuszeñstwa. Uleganie namiætno¥ciom czyniÆo kobietæ podatnå na
ciosy (przekonaÆa siæ o tym pani d’Epinay, która swe gorzkie do¥wiadczenia skutków maÆºeñstwa z miÆo¥ci przekazywaÆa córkom w „Rozmowach Emilki”).
Tzw. talenty, czyli umiejætno¥ci muzykalne, wokalne, plastyczne sÆuºyì miaÆy
zajæciu ciaÆa i umysÆu, a nie osiågniæciu sukcesu towarzyskiego. W miaræ jak uboºejåca arystokracja przegrywaÆa z zamoºnym mieszczañstwem rywalizacjæ o co
wybitniejszych „metrów”, coraz silniej podkre¥lano, ºe tråcåca profesjonalizmem
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doskonaÆo¥ì w tych dziedzinach jest wræcz niepoºådana. MogÆaby ona zepchnåì
w cieñ naczelne cele wychowania. Pani de Genlis tak wykazywaÆa swym literackim
pupilkom wady wychowania, ograniczajåcego siæ do szlifowania „talentów”:
„Panna Flora [chodzi o aktorkæ — D. Z.] ¥piewa wybornie, tañczy dobrze,
posiada wiele talentów, tak wiæc wedle twojej definicji, otrzymaÆa doskonaÆe
wychowanie.
Aleº nie! Oczywi¥cie ºe nie, przecieº nie jest uczciwa!
Czy teraz rozumiesz, ºe wychowanie bÆyskotliwe nie jest dobrym wychowaniem?”5.
Cnoty posÆuszeñstwa, grzeczno¥ci i miÆosierdzia miaÆy stanowiì przeciwwagæ
dla ducha walki i rywalizacji, wprawiajåcego w ruch ¥wiat mæski. Kobiety walki po
prostu nie przyjmowaÆy, odrzucaÆy wszelkie jej formy, scedowaÆy je niejako na
mæºczyzn. To do nich naleºaÆa walka oræºna, polityczna, walka o sukces materialny,
o pozycjæ spoÆecznå, a nawet o... honor niewie¥ci. Rywalizacja, walka mogÆa nie
tylko doprowadziì do zÆamania zasad moralnych dla osiågniæcia sukcesu, ale równieº niosÆa ze sobå potrzebæ potwierdzenia swej warto¥ci, dopuszczajåc tym samym
moºliwo¥ì zakwestionowania owej warto¥ci. Tymczasem niezachwiana pewno¥ì
w tej dziedzinie, oparta na ¥wiadomo¥ci przynaleºno¥ci do rodu o trwaÆym prestiºu
spoÆecznym, leºaÆa u podstaw „miasta kobiet”. WykluczaÆa ona szukanie samopotwierdzenia w majåtku, urzædach, wiedzy, czy skuteczno¥ci swej wÆadzy nad mæºczyznå. WykluczaÆa rzecz jasna równieº upokarzajåce polowanie na mæºa, rywalizacjæ o wzglædy mæºczyzn. ByÆo to moºliwe o tyle, ºe maÆºeñstwo w tej sferze byÆo
kontraktem zawieranym miædzy rodzinami, a nie zwiåzkiem serc. Kobieta nie
musiaÆa oczarowaì mæºczyzny, gdyº nie do niej — i nie do niego, o czym lubimy
zapominaì — naleºaÆ wybór partnera. Narzeczeni czæsto nawet nie mieli okazji
zobaczyì siæ przed ¥lubem, a nie tylko pokochaì. ZdarzaÆo siæ, ºe i w wiele lat po
¥lubie spædzali oddzieleni, gdyº panna — mæºatka uzupeÆniaÆa swå edukacjæ.
„Dawna Francja, nie znajåc straszliwych przymusów wej¥cia w ¥wiat (które jest
najczæ¥ciej po prostu wprowadzeniem na bale) nie znaÆa szalonego wy¥cigu do
oÆtarza, owych decydujåcych o caÆym przeznaczeniu dwu lat, podczas których
panny wiædnå, a matki siæ wycieñczajå. U dworu przedstawiano nie panienki, ale
mÆode kobiety, a sukniå apoteozy i prestiºu nie byÆa suknia na pierwszy bal, ani
nawet suknia ¥lubna, lecz ta, w której dokonywano dworskiej prezentacji”6.
ÿwiadomo¥ì przynaleºno¥ci do warstwy spoÆecznej o szczególnym prestiºu
wzmacniaÆa przekonanie, ºe zadaniem kobiety jest pozostaì w obræbie grupy,
z której siæ wywodzi i zapewniì jej trwanie. Wszelkie wyj¥cie poza swå warstwæ
byÆo naganne i potæpiane — zarówno wtedy, gdy oznaczaÆo zej¥cie w dóÆ w hierarchii spoÆecznej, jak i wtedy, gdy prowadziÆo do awansu. ByÆo nie tylko naganne, ale
po prostu ¥mieszne. Jest rzeczå oczywistå, ºe Rewolucja Francuska i nastæpujåce
po niej przemiany gospodarcze i spoÆeczne musiaÆy doprowadziì do ruiny owego
elitarnego „miasta kobiet”. Uboºenie arystokracji, niemoºno¥ì ponoszenia kosztów
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edukacji, konieczno¥ì ustæpowania w wielu dziedzinach przed peÆnå kieså mieszczañstwa, podkopywaÆy podstawy tego ¥wiata — podstawy zarówno materialne,
jak i duchowe. Coraz czæ¥ciej czas i wysiÆek po¥wiæcane dawniej ksztaÆtowaniu
charakteru, gustu, sublimacji wszelkich naturalnych odruchów, obróciì trzeba byÆo na
solidne, profesjonalne wyksztaÆcenie. Coraz czæ¥ciej brakowaÆo czasu na wychowanie,
wspierane przez nauczanie. Nawet w sferze towarzyskiej cnoty wypierane så przez
maniery, spontaniczno¥ì niczym nie zagroºonej dumy — przez bÆyskotliwe efekty7.
Wiele czynników zÆoºyÆo siæ na to, ºe w Polsce nigdy nie doszÆo do peÆnej
krystalizacji owego kobiecego ¥wiata. Burzliwe dzieje polityczne i niestabilno¥ì
gospodarcza nie pozwalaÆy na „splendid isolation” nawet niewiastom z najbardziej
staroºytnych i majætnych rodów. Nigdy praktycznie nie udaÆo siæ u nas utrzymaì
przez czas dÆuºszy takiej akumulacji dóbr materialnych i kulturalnych, by mogÆa
ona zaowocowaì tak wysublimowanå i hermetycznå kulturå, jak kobiecy ¥wiat
Francuzek. Tworzeniem systemów wychowawczych, a w znacznej mierze i ich
wdraºaniem w ºycie, zajmowali siæ u nas mæºczyªni. Izabela Czartoryska zbyt byÆa
zajæta politycznå intrygå, by zauwaºyì, ºe w katechizmie jej córki brakuje wielu
stron8. Dzieci pani Mostowskiej (w niezbyt precyzyjnej liczbie kilkunastu) „pogubiÆy siæ gdzie¥ u nianiek”9 ku wielkiej zresztå uldze ich matki. ÿwiat zewnætrzny byÆ
tak interesujåcy — i tak absorbujåcy jednocze¥nie. ZmuszaÆ do funkcjonowania
w obræbie krainy mæºczyzn do podejmowania ról w innych spoÆeczno¥ciach, uznawanych za zdecydowanie mæskie. WymuszaÆo to teº na mæºczyznach szerszå
akceptacjæ dla niewie¥ciej aktywno¥ci. Przez przybyszów z zachodu, m.in. z Francji, ta obecno¥ì kobiet polskich w ¥wiecie mæskim odczytywana byÆa jako zaskakujåca zaleta polskiej biaÆogÆowy, dowód nawet jej wyºszo¥ci nad Francuzkami.
Podobne byÆy opinie przybyszów z Niemiec10. ByÆa to jednak nie tyle wyºszo¥ì, co
po prostu — inno¥ì.
Przypisy:
1

£. Kurdybacha, IdeaÆ wychowawczy, Warszawa 1967, s.1.
2
Omawia ten problem m.in. J. Leskiewiczowa we wstæpie do Ziemiañstwa polskiego 1795–1945,
Warszawa 1985.
3
Zob. artykuÆ Wzory obyczajowe dla kobiet w XIX i na poczåtku XX wieku (w ¥wietle kodeksów
obyczajowych), zamieszczony w niniejszym tomie.
4
Por. m.in. W. Bielski, Wspomnienia, BN, rkps II 6378, k.65; J. Dwernicki, Pamiætniki, Lwów
1870, s. II; K. Morawska, íycie Pauli Morawskiej, BN, rkps II 6427, k. 114–116; P. Popiel,
Pamiætniki, Kraków 1927, s.13.
5
S. de Genlis, Les veillees du chateau, Paris 1782, s.175–176.
6
P. Constant, Un monde a l’usage des demoiselle, Paris 1987, s.329–330.
7
Subtelnå analizæ takiego procesu przeprowadza M. Proust.
8
Z. Zamoyska, Pamiætnik, „Kronika Rodzinna”, 1887, s.674.
9
K. Morawska, íycie Pauli Morawskiej, BN, rkps II 6427, k.84.
10
Por. zamieszczony w tym tomie artykuÆ Nory Koestler, Kobiety polskie — spojrzenie z zewnåtrz.
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Jadwiga Hoff

Wzory obyczajowe dla kobiet
w ¥wietle kodeksów obyczajowych
XIX i poczåtków XX wieku

Prawzorem kodeksów obyczajowych byÆ powstaÆy u schyÆku ¥redniowiecza
kodeks rycerski; róºniÆ siæ on jednak znacznie od póªniejszych kodeksów obyczajowych. Kodeks rycerski jest przykÆadem kodyfikacji obronnej1, rejestrowaÆ zatem
faktyczny stan rzeczy. Natomiast kodeksy powstaÆe licznie najpierw w XVI
i XVII w., a nastæpnie w wieku XIX, uwzglædniaÆy gÆównie nowe sytuacje i postulowaÆy wÆa¥ciwe dla nich zachowania. Pierwsze, zwiåzane z rozkwitem dworskiej
kultury towarzyskozabawowej, wychodziÆy naprzeciw potrzebie tworzenia caÆkowicie nowych wzorów zachowañ, drugie — podpowiadaÆy ludziom, którzy awansowali spoÆecznie (kodeksy obyczajowe powstaÆe w XIX w. adresowane byÆy gÆównie do przedstawicieli „stanu ¥redniego”, dopiero na poczåtku XX w. w adresie
pojawili siæ nadto przedstawiciele klas pracujåcych), jak powinni siæ zachowywaì
w róºnych, nowych dla nich sytuacjach ºyciowych. Jako wzór do na¥ladowania
przedstawiaÆy stereotyp czÆowieka dobrze wychowanego, czyli — mówiåc innymi
sÆowami — obraz czÆowieka naleºåcego do wyºszej dotychczas grupy spoÆecznej,
ukuty z cech poczytywanych za charakterystyczne dla tej grupy2. Socjologowie
przestrzegajå jednak przed znanå tendencjå do krzepniæcia stereotypów i nienadåºania za przemianami spoÆecznymi, co powoduje, ºe faÆszujå one rzeczywisto¥ì.
Wykorzystujåc kodeksy obyczajowe jako ªródÆo inforcji o spoÆeczeñstwie, musimy
wiæc okazaì daleko idåcå ostroºno¥ì. Przede wszystkim powinni¥my pamiætaì, ºe
kodeksy majå charakter normatywny, a nie sprawozdawczy, w zwiåzku z czym nie
konstatujå takiego czy innego zachowania, a zawierajå jedynie propozycjæ zachowañ najbardziej poºådanych; propozycjæ, która — nieraz mimo najlepszych chæci
— nie zawsze mogÆa byì przyjæta i zrealizowana przez adresatów. Podyktowane to
byÆo gÆównie brakiem ¥rodków materialnych i brakami w wyksztaÆceniu, a takºe
faktem, ºe zmiana wyniesionych ze ¥rodowiska nawyków i przyzwyczajeñ obycza-
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jowych jest rzeczå niezwykle trudnå: tym trudniejszå, im wiækszy przedziaÆ spoÆeczny dzieliÆ na¥ladujåcych od na¥ladowanych.
O odzwierciedlaniu przez kodeksy rzeczywisto¥ci spoÆecznej moºna mówiì
w dwojakim sensie: z jednej strony tre¥ì norm daje podstawy do snucia po¥rednich
wniosków na temat sytuacji panujåcej w ¥rodowiskach, w których powstawaÆy.
Moºna z nich wnioskowaì o faktycznych zachowaniach tzw. czytelników wirtualnych. CiågÆe zakazy i upomnienia, ºe tak postæpowaì nie wolno, nie naleºy czy nie
uchodzi, wskazywaÆyby na czæste wystæpowanie takich „nieobyczajnych zachowañ” w grupie, do których kodeksy adresowano. Z drugiej strony kodeksy informowaÆy bezpo¥rednio adresatów, jakie zachowania uwaºane så za wÆa¥ciwe i jakie
mogå byì nastæpstwa speÆnienia lub niespeÆnienia wymagañ stawianych przez
poszczególne normy. Nie przesådzajåc, ani ºe osoby, dla których så przeznaczone
w danych sytuacjach zachowajå siæ faktycznie w taki a nie inny sposób, ani ºe skutki
w razie niespeÆnienia lub speÆnienia normy stanå siæ ich udziaÆem, rejestrowaÆy
jednak w duºej mierze zachowania rzeczywiste, tyle tylko, ºe wÆa¥ciwe dla przedstawicieli tych grup spoÆecznych, które same nie musiaÆy korzystaì z ºadnych
poradników, natomiast dostarczaÆy wzorów grupom stojåcym niºej w hierarchii3.
Z faktu, ºe kodeksy rejestrowaÆy gÆównie to, co zostaÆo juº usankcjonowane,
uznane i zaakceptowane, wypÆywa zachowawczo¥ì norm kodeksowych — w nowej
sytuacji lansowano stare, przynajmniej po czæ¥ci, wzory zachowañ. Dla przykÆaduwtedy, gdy kobiety pracowaÆy juº zawodowo i zyskaÆy przez to pewnå samodzielno¥ì, w kodeksach nadal uporczywie zalecano dawne zasady przyzwoito¥ci (np. dla
panien — zakaz wychodzenia bez odpowiedniej opieki, czy dla wszystkich kobiet
zakaz wchodzenia samotnie do lokali publicznych4). Na zachowawczo¥ì norm
kodeksowych wskazujå m.in. liczne przedruki, do których wprowadzano co najwyºej nieznacznie zmiany. Weªmy dla przykÆadu „Zwyczaje towarzyskie” autorstwa
Zygmunta Sarneckiego, wydane po raz pierwszy w 1876 r. W zaledwie kilkana¥cie
lat póªniej przepisy obyczajowe, zawarte w tym przewodniku salonowym, tak
odbiegaÆy od rzeczywistych zachowañ, ºe w ¥wiatÆych krægach spoÆeczeñstwa
ksiåºkæ tæ traktowano jak lekturæ humorystycznå5. A przecieº kodeks ów kilkakrotnie przedrukowywano bez wiækszych zmian miædzy 1876 a 1900 r., nastæpnie za¥
na poczåtku XX w. — po raz ostatni w latach dwudziestych. Podobnie bywaÆo
z innymi kodeksami6.
Publikacje, o których mowa, powstaÆe w XIX i na poczåtku XX w., regulowaÆy
nie tylko sprawy zwiåzane z ºyciem towarzyskim, ale obejmowaÆy niemal wszystkie formy kontaktów miædzyludzkich (co jest zrozumiaÆe, bioråc pod uwagæ adres
czytelniczy). Ich tre¥ì jest zatem bardzo róºnorodna, niemniej wydaje siæ, ºe moºna
wyodræbniì dwie zasadnicze grupy kodeksów: podræczniki dobrego wychowania(w grupie tej widziaÆabym zarówno podræczniki savoir vivre’u, regulujåce róºne
formy kontaktów spoÆecznych, jak i poradniki dla podróºujåcych, poradniki uczåce
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sztuki podobania siæ, podræczniki pisania listów, zbiory toastów i powinszowañ,
podræczniki gier i zabaw towarzyskich, kodeksy honorowe, takºe niektóre ksiåºki
kucharskie, regulujåce zachowanie na jednej tylko pÆaszczyªnie ºycia spoÆecznego)
oraz poradniki pedagogiczne o tre¥ci obyczajowej. PodziaÆ ten jest o tyle istotny, ºe
kodeksy naleºåce do obu tych grup lansowaÆy nieco inne drogi realizacji podobnego
wzoru osobowego dla kobiet. Nie muszæ przy tym wspominaì, ºe byÆ to wzór
odmienny od przeznaczonego dla mæºczyzn, co wynikaÆo z przyjæcia odræbnego
systemu warto¥ci, który legÆ u jego podstaw. Najwaºniejszå sprawå dla mæºczyzny
byÆo zdobycie jak najszerzej rozumianego powodzenia w ºyciu. Dla kobiet rezerwowano znacznie skromniejszy obszar rzeczywisto¥ci — ognisko domowe i ºycie
rodzinne. W tym zakresie zgodne byÆy zarówno podræczniki dobrego wychowania,
jak i poradniki pedagogiczne.
Aby wej¥ì do zarezerwowanego dla niej obszaru rzeczywisto¥ci, kobieta musiaÆa
zdobyì mæºa. Ståd wzory osobowe, lansowane przez obie grupy kodeksów, uwzglædniaÆy przede wszystkim te warto¥ci, które uÆatwiaÆy realizacjæ warto¥ci najwaºniejszej: zamåºpój¥cia. ByÆy teº jednak róºnice.
Podræczniki dobrego zachowania, zwÆaszcza te z pierwszej poÆowy XIX w.,
dotyczyÆy gÆównie poruszania siæ w ¥wiecie mæºczyzn, ale poniewaº w jakiej¥
czæ¥ci tego ¥wiata egzystowaÆy kobiety, uwzglædniono takºe formy zachowañ
przeznaczone dla nich. Autorzy nie traktowali jednak kobiet jako istot autonomicznych, a jedynie jako uzupeÆnienie mæºczyzn. Z tej racji kobieta nie mogÆa czuì siæ
równå mæºczyªnie. Zawsze winna pamiætaì, ºe jest „istotå niºszå od mæºczyzny”
(chociaº podobnå do anioÆa)7 i bædåcå „podÆug dzisiejszego u nas urzådzenia ¥wiata
w stanie podlegÆym”8. ByÆo to oczywiste takºe dla autorów poradników pedagogicznych z pierwszej poÆowy stulecia, nawet dla tych, którzy uchodzili za postæpowych. Sama Klementyna z Tañskich Hoffmanowa twierdziÆa, ºe przeznaczeniem
kobiety jest „byì drugå w spoÆeczeñstwie, raczej pomagaì niº dziaÆaì; wiæcej
znaczyì przez drugich, aniºeli przez siebie; peÆniì chætniej wolæ cudzå niº wÆasnå,
ºyì mocniej w drugich niº w sobie”9. Jeszcze w poÆowie XIX w. ¥wiatÆe autorki
poradników pedagogicznych, kobiety przecieº, wystæpowaÆy z ostrå krytykå pojawiajåcych siæ coraz czæ¥ciej haseÆ emancypacyjnych. Eleonora Ziemiæcka uwaºaÆa
wræcz, iº ºådanie równouprawnienia, poglådy, ºe „obie pÆcie jednym podlegaì
powinny prawom, jednakowa sprawiedliwo¥ì ma byì dla obojga”, za „paradoks
natchniony szlachetnym uniesieniem, lecz szkodliwy w skutkach”10. Biskup Ludwik £ætowski szedÆ jeszcze dalej, twierdzåc, ºe jakakolwiek my¥l o usamowolnieniu
kobiety powinna byì traktowana jako obelga. Kobieta jest istotå tak sÆabå, ºe
obdarzyì jå wolno¥ciå znaczyÆoby popchnåì jå do upadku; „sama natura tak
urzådziÆa, ºe kobieta powinna przechodziì spod jarzma matki [...] pod jarzmo mæºa,
nie mogåc byì na moment bez posÆuszeñstwa”11.
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Autorzy poradników pedagogicznych, konstatujåc nierówno¥ì obu pÆci, okre¥lali zespóÆ ról spoÆecznych, do peÆnienia których naleºy przygotowaì kobietæ. MiaÆa
ona byì przede wszystkim ºonå uszczæ¥liwiajåcå mæºa, dobrå i przykÆadnå matkå
oraz mådrå zarzådczyniå gospodarstwa domowego. CaÆa edukacja powinna mieì
na celu uzmysÆowienie dziewczynie jej poÆoºenia — aby zrozumiaÆa, ºe nie rodzina
winna sÆuºyì jej szczæ¥ciu lecz ona szczæ¥ciu rodziny12. Natomiast autorzy podræczników dobrego wychowania uczyli kobietæ, jak ma wykorzystaì swoje atuty, aby
przechytrzyì mæºczyznæ i zrealizowaì swoje cele. PaweÆ Eustachy Le¥niewski
pisaÆ, ºe kobieta nawet je¥li mocå duszy, silnå wolå przewyºsza mæºczyznæ,
powinna to ukryì i przeciwnie — samå powierzchowno¥ciå „zawsze [...] okazywaì
ma istotæ stworzonå do podobania siæ, do kochania, do szukania opieki”13. Kaºda
kobieta, a szczególnie panna na wydaniu, winna wiedzieì, w jaki sposób przedstawiì siæ mæºczyªnie, którego chciaÆaby mieì za mæºa i w jaki sposób przykuì go do
siebie. Pierwszym warunkiem powodzenia, zwrócenia na siebie uwagi, jest uroda
i wdziæk, ale takºe odpowiednie zachowanie siæ. Chcåca wyj¥ì za måº kobieta
musiaÆa szczególnie dbaì o dobrå opiniæ, unikajåc nawet najlºejszych pozorów zÆego prowadzenia siæ — „¥wiat bowiem sådzi z pozorów i nie zajmuje siæ badaniem
zamiarów wewnætrznych [...] pozory så wszystkim na ¥wiecie i nie moºe byì
inaczej. Ludzie obcy tylko z pozorów sådziì mogå o naszych postæpkach”14.
Niewinno¥ì i skromno¥ì byÆy waºnymi atutami w grze o zdobycie dobrej partii
i naleºaÆo wystrzegaì siæ wszystkiego, co mogÆoby naraziì na szwank dobre imiæ
kobiety. DbaÆo¥ci o naleºytå reputacjæ, którå warunkuje umiejætno¥ì wÆa¥ciwego
zachowania siæ w towarzystwie i wybór odpowiednich znajomo¥ci, po¥wiæcano
szczególnie duºo miejsca w kodeksach z poczåtku XX w. Autorzy motywowali to
„dzisiejszymi czasami postæpu, w których kobieta pozyskuje coraz szersze pole
pracy samoistnej”: w biurze, w kantorze, w domu prywatnym, gdzie jest mnóstwo
okazji do spotkañ z ludªmi nieodpowiednimi. Opinia staje siæ dla takiej kobiety
„drutem sÆabo naciågniætym, z którego upadek bywa nader Æatwy”15.
MÆodå pannæ winna takºe cechowaì daleko idåca przezorno¥ì. Autorzy kodeksów przestrzegali m.in. przed okazywaniem kaprysów w towarzystwie, bo moºna
sobie w ten sposób zyskaì reputacjæ osoby samolubnej, której niczym dogodziì nie
moºna i pojawiå siæ kÆopoty z zamåºpój¥ciem16.
W drugiej poÆowie XIX w. w podræcznikach dobrego wychowania pojawia siæ
nie spotykany wcze¥niej akcent. W pierwszej poÆowie stulecia dobrze wychowana
panienka miaÆa byì osobå niewinnå, skromnå, delikatnå, taktownå, dbajåcå o reputacjæ, nie o¥mielajåcå siæ przejawiaì ºadnej inicjatywy w kontaktach z mæºczyznami; zalotnice oceniane byÆy bardzo surowo. Ojcowie mówili do córek, ºe woleliby
je widzieì umarÆymi, niº zalotnymi17. I oto w drugiej poÆowie XIX w. pojawiajå siæ
w kodeksach bardzo trzeªwe rady. Julian MiÆkowski w wydanym w 1867 r. praktycznym przewodniku dla kobiet pragnåcych wyj¥ì za måº, przekonywaÆ swe

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Wzory obyczajowe dla kobiet w ¥wietle kodeksów obyczajowych... 55

czytelniczki, ºe „jeºeli panienka nie chce zostaì starå pannå (stwierdziwszy wcze¥niej, ºe stanowisko w ¥wiecie moºe zapewniì tylko måº, ståd zamåºpój¥cie jest jej
gÆównå my¥lå od chwili, kiedy nauczyÆa siæ my¥leì18) musi zdobywaì sama, a nie
czekaì, aº jå zdobædå” zwÆaszcza, gdy nie ma posagu. Powinna jednak przestrzegaì
pewnych reguÆ — przede wszystkim nie narzucaì siæ mæºczyªnie wprost, ale staraì
siæ wpÆywaì na jego wszystkie bez wyjåtku zmysÆy, gÆównie poprzez „stawienie
swych powabów w najkorzystniejszym ¥wietle” oraz — co bardzo istotne (bo
oznacza, ºe tak naprawdæ przy zawieraniu maÆºeñstwa liczyÆa siæ nie tyle miÆo¥ì,
ile bogactwo, stanowisko i znaczenie spoÆeczne) — nie wolno jej pozwoliì na
zdobycie swego serca komu¥, kto jeszcze nie zostaÆ kim¥19.
Kobietæ, która juº wyszÆa za måº, obowiåzywaÆy inne normy zachowañ. ÿwiatem
panienki byÆ bal, czy wizyta. ÿwiatem mæºatki stawaÆ siæ dom, w którym miaÆa peÆniì
rolæ dobrej ºony i matki, przy czym gÆównå jej troskå winna byì jednak dbaÆo¥ì
o mæºa. W wydanym w 1817 r. poradniku dla maÆºonków autor, Ignacy Czerwiñski, wymienia zestaw jedenastu cnót, które winny cechowaì ºonæ; z tego tylko trzy
dotyczå stosunku do dzieci („ma byì troskliwå matkå”), do gospodarstwa domowego („pracowita, oszczædna. ochædoºna, rzådna gospodyni”) i do religii („ma byì
poboºna, ale bez fanatyzmu”), pozostaÆe za¥ majå na uwadze szczæ¥cie, a przynajmniej dobre samopoczucie mæºa. Oto one:
„ºona wystrzega siæ, aby nie dawaì mæºowi ºadnej okazji do sprzeczki i zmarszczenia czoÆa”;
„ºona stara siæ uskramniaì swojå Æagodno¥ciå zÆe humory mæºa, zwyciæºaì swojå
grzeczno¥ciå jego grubiañstwo, hamowaì swojå powolno¥ciå jego porywczo¥ì” [mamy
tu do czynienia z powszechnym raczej przekonaniem o kobiecie jako istocie subtelnej,
wraºliwej, czuÆej i uduchowionej. Janina Kamionka–Straszakowa twierdzi, ºe winæ za
takie widzenie kobiety naleºy przypisaì powie¥ci sentymentalnej20];
„tylko o mæºu ma my¥leì”;
„w interesy mæºa nie wtråca siæ”;
„nie wydaje defektów mæºa przed ¥wiatem”;
„winna byì skromna, niezrzædna i niekÆótliwa, na swojå niedolæ nie szemraì”.
Ponadto ºona w swoim wÆasnym interesie „musi staraì siæ o przemianæ w oznakach swego przywiåzania, gdyº wieczna jednostajno¥ì uprzykrza siæ, nie powinna
byì ustawicznym cieniem swego mæºa, nie chodziì za nim krok w krok i wreszcie
— zawsze powinna obchodziì siæ ze swoim mæºem jak z kochankiem”21.
Taki zestaw cnót, z pewnymi tylko modyfikacjami, przetrwaÆ aº do poczåtków
XX w. Jeszcze w 1878 r. Helena Wilczyñska pouczaÆa narzeczonych, ºe nie powinni przyzwyczajaì panien do jakich¥ „nienaturalnych adoracji, które musiaÆyby ustaì
po ¥lubie i zaraz wywoÆaÆyby rozpacz w mÆodej maÆºonce, ºe juº nie jest tak
kochanå jak pierwej”22. Panienka od poczåtku powinna wiedzieì, ºe jej chwilowe
panowanie skoñczy siæ po ¥lubie; potem panem bædzie måº, a rzeczå kobiety bædzie
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takie postæpowanie, aby mu siæ przypodobaì. W bardzo wielu kodeksach pojawia
siæ rada: „mniej bÆyszczmy w ¥wiecie, a piækniej ubierajmy siæ w domu. íyjmy,
strójmy siæ dla tego, którego rozkosze pielægnowaì i którego szczæ¥cie dopeÆniì
winne jeste¥my”23. Tylko w tym jednym przypadku zalotno¥ì uwaºana byÆa za
cnotæ, poza tym kobieta zamæºna winna siæ tak prowadziì, aby nie naraºaì na
szwank nazwiska mæºa. Wprawdzie w kodeksach z ostatnich lat XIX w. spotykamy
siæ z ostroºnå akceptacjå emancypacji kobiet, ale lepiej jednak byÆoby — wedÆug
autorów poradników salonowych — unikaì najstaranniej wszystkiego, co mogÆoby
zwracaì na kobietæ uwagæ24. Dobrå ºonæ winno oprócz tego cechowaì: wesoÆe,
wdziæczne postæpowanie, skÆonno¥ì do przebaczania, brak zawziæto¥ci, cierpliwo¥ì, ¥wiadomo¥ì wÆasnych obowiåzków, wytworno¥ì obej¥cia, delikatno¥ì, czuÆo¥ì, pracowito¥ì i umiejætno¥ì gospodarowania. Przez kodeksy z drugiej poÆowy
XIX w. czæsto przewija siæ zdanie, ºe kaºda kobieta winna znaì siæ na kuchni (choì
nie musi, oczywi¥cie, zaraz zostawaì kucharkå). Ale znajomo¥ì kuchni, umiejætno¥ì prowadzenia rachunków domowych, znajomo¥ì praktycznych zachowañ
w róºnych domowych sytuacjach, umiejætne urzådzenie domu, pozwalajå zachowaì pozory zamoºno¥ci nawet przy braku odpowiednich ¥rodków materialnych,
a tym samym zwiækszajå zaufanie ¥wiata do mæºa takiej kobiety25. Podkre¥lano
wreszcie rozwaºny udziaÆ ºony w dåºeniach mæºa. Zwróìmy uwagæ na zwrot
„rozwaºny”. Kobiecie nie wolno byÆo wtråcaì siæ do rzeczy, które jej nie dotyczyÆy,
czyli do zajæì zawodowych mæºa, ale caÆym swoim zachowaniem mogÆa mu pomóc,
przekonujåc otoczenie, ºe måº jej zrobiÆ dobry wybór w maÆºeñstwie, zatem i w innych sprawach moºna na nim polegaì.
Podsumowujåc — wszystkie kodeksy obyczajowe propagowaÆy w zasadzie
jeden wzorzec osobowy kobiety: ºony i matki (bardziej zresztå ºony), nie pracujåcej
zawodowo kapÆanki ogniska domowego. Czasem, jakby mimochodem, autorzy
kodeksów, zwÆaszcza z koñca XIX i poczåtków XX w., podkre¥lajå znaczenie
maÆºeñstwa jako najwaºniejszego wydarzenia w ºyciu kobiety, w którym stawia
ona wszystko na jednå kartæ (przy katolickiej nierozerwalno¥ci ¥lubów maÆºeñskich) „nie ma siæ bowiem gdzie ukryì, uciec od zÆego mæºa” i dodajå, ºe lepiej
zostaì starå pannå niº ºonå zÆego czÆowieka26. Ale byÆy to tylko luªne uwagi,
z których niewiele wynikaÆo. Kodeksy nie zajmowaÆy siæ starymi pannami; nie
przedstawiaÆy im ºadnych propozycji na zorganizowanie ºycia bez mæºa.
Juº w poÆowie XIX stulecia w niektórych kodeksach ukazujå siæ wzmianki
o pojawieniu siæ, wraz z ruchami emancypacyjnymi, „rodzaju kobiet nie znanego
wprzódy”, kobiet „lwic”, które majå gusty i upodobania kawalerskie; zbliºajå siæ
one do mæºczyzn animuszem i nieulegÆo¥ciå, przez co zatracajå cechy wÆa¥ciwe
swojej pÆci. O kobietach tych autorzy kodeksów mieli jak najgorsze zdanie i wspominali o nich tylko ku przestrodze, aby przestrzec panny i ich matki przed zachowaniami prowadzåcymi w konsekwencji do staropanieñstwa, bowiem mæºczyªni
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„wolå widzieì kobiety goÆæbicami i owieczkami bogatymi w runo cnót religijnych
i domowych, jak lwicami”27.
Poza obszarem zainteresowañ kodeksów pozostawaÆy zatem kobiety wyemancypowane, samodzielne, pracujåce. ZnalazÆam tylko trzy poradniki dla kobiet
pracujåcych, w¥ród nich „Skarbiec dla rodzin w mie¥cie i na wsi” (1888–1889),
w którym autor pisze, ºe „minæÆy czasy, kiedy dom byÆ jedynå sferå dziaÆalno¥ci
kobiety, a kobieca praca produkcyjna naleºaÆa do rzeczy wyjåtkowych” i wobec
tego kobietom potrzebne så rady przy wyborze pracy, po czym konsekwentnie rad
tych udziela28. W pozostaÆych spotykamy wprawdzie deklaracje, ºe praca to prawo
natury, praca jest duszå wszystkiego, ani stanowisko, ani stopieñ zamoºno¥ci, ani
teº pÆeì nie mogå nas wybawiì od pracy i ºadna panna nie powinna siæ rumieniì,
ºe siæ zajmuje pracå poºytecznå [podkre¥lenie moje — J. H.], ale w trakcie lektury
kodeksów natrafiamy na uwagi, ºe takie czy inne rady i wskazówki nie dotyczå,
oczywi¥cie, dziewczåt zmuszonych zarabiaì na ºycie. Powtórzmy, ºe kodeksy nie
zajmowaÆy siæ nimi. Normy kodeksowe przeznaczone byÆy dla kobiet z klas ¥rednich, które nie musiaÆy zarabiaì na utrzymanie. Przedstawiano im do realizacji
wzorzec, bædåcy emanacjå cnót mieszczañskich, chociaº z bezpo¥redniå pochwaÆå
„stanu ¥redniego” spotykamy siæ w kodeksach obyczajowych rzadko29. Mamy tu
zresztå do czynienia z pewnå sprzeczno¥ciå, widocznå zwÆaszcza w pierwszej poÆowie XIX w.: z jednej strony wzorzec mieszczañski, gloryfikujåcy skromno¥ì,
religijno¥ì, pracowito¥ì, oszczædno¥ì itp. cechy, majåce zrównowaºyì brak bogactwa i dobrego urodzenia, z drugiej wyraªne zauroczenie tradycjå arystokratycznå,
co widoczne jest w argumentacji kodeksowej (tak postæpuje ta szacowna czy
wytworna mniejszo¥ì) oraz o¥mieszajåcych atakach na nuworyszów i dorobkiewiczów, którzy „wygrzebali siæ [...] kat wie, z czego”, ale chciwie dåºyli do awansu
spoÆecznego, usiÆujåc, najczæ¥ciej nieudolnie, na¥ladowaì maniery wyºszego ¥wiata. Dopiero w drugiej poÆowie XIX w. zmieniajåca siæ argumentacja autorów propagujåcych róºne normy i przepisy (czæsto: tak postæpujå tylko w „próºniaczej
sferze”, to pozostaÆo¥ì z „niedawnej buty szlacheckiej”, takie zachowanie spotyka
siæ tylko w salonach „zidiociaÆej arystokracji” itp.) kaºe sådziì, ºe wzorzec arystokratyczny zaczåÆ traciì atrakcyjno¥ì, a klasa ¥rednia przestaÆa kojarzyì siæ juº tylko
z dorobkiewiczami, nuworyszami i parweniuszami, ale wraz z obiektywnymi przemianami gospodarczymi i spoÆecznymi zaczæÆa powoli awansowaì w ¥wiadomo¥ci
spoÆecznej.
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Izabela Rusinowa

IdeaÆy wychowawcze kobiet w¥ród
ziemiañstwa polskiego w XVIII wieku

Kwestia wychowania kobiet znalazÆa swe odzwierciedlenie w o¥wieceniowym
pi¥miennictwie europejskim i polskim. Reformatorzy pragnåcy zmian spoÆeczno–politycznych musieli teº my¥leì o przyznaniu kobietom odpowiedniego miejsca
w zmieniajåcym siæ swiecie. Spróbujmy odpowiedzieì na pytanie, jakie cechy
winna posiadaì dobrze wychowana kobieta ze stanu szlacheckiego w drugiej poÆowie XVIII w. i co rozumiano pod tym okre¥leniem.
Juº w opublikowanej w 1776 r. pierwszej powie¥ci polskiej pt. „MikoÆaja Do¥wiadczyñskiego przypadki” autorstwa Krasickiego, przedstawiano zarówno krytykæ owczesnego polskiego systemu wychowawczego mÆodzieºy, jak teº i postulaty
reformy istniejåcego stanu rzeczy.
Wcze¥niej jeszcze, bo w „Monitorze” z 1772 r. (nr 117), Krasicki piszåc o wykwintnej i modnej edukacji dam ubolewaÆ, iº „uÆoºenie powierzchowne jest celem
teraz i najpierwszym, czasem jedynym wychowania panieñskiego”. W swej powie¥ci natomiast wy¥miewaÆ siæ z ograniczeñ wychowania domowego mÆodzieºy szlacheckiej, gdzie „w niemowlæcym nawet wieku poruczano dzieci osobom nie majåcym ºadnego o¥wiecenia”1, co ªle odbijaÆo siæ na póªniejszym rozwoju osobo wo¥ci,
takºe i u dziewczåt. Nieraz ironizowaÆ, ºe naukæ postrzegano jako rzecz niepotrzebnå, a czasami traktowano nawet jako karæ. MÆody MikoÆaj, bohater powie¥ci Krasickiego, wysÆany do szkoÆy wspomina: „nie widziawszy przedtem nikogo w domu
naszym, który by oprócz ko¥cioÆa, na ksiåºce czytaÆ, mniemaÆem, iº na tym
szczæ¥liwo¥ì starszych zasadzano, iº siæ nie uczå. PrzymnaºaÆo umartwienia peÆne
narzekania poºegnanie domowych, ºaÆujåcych pamiæciå, iº siæ bædzie musiaÆ
uczyì”2. Kupowanie ksiåºek naleºaÆo bowiem w domach szlachty polskiej do
rzadko¥ci. Ståd teº, z nieznajomo¥ci ¥wiata i panujåcych tam obyczajów, wynikaÆy,
zdaniem Krasickiego, liczne kÆopoty.
Gdy chÆopców wysÆano do szkóÆ, dziewczæta „pod pretekstem doskonalszej
edukacji [matka] postanowiÆa odwieªì do pobliskiego klasztoru panien zakon-
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nych”3. O plusach szkolnictwa zakonnego i ¥wieckiego dla dziewczåt wspominaÆa
póªniej równieº K. Tañska–Hoffmanowa podkre¥lajåc, iº uczono tam przede
wszystkim dobrych manier oraz jæzyka francuskiego. Ogólne zasady wychowawcze
mÆodzieºy obojga pÆci sprowadzaÆy siæ do wpajania posÆuszeñstwa ojcu i matce.
„Rodzicom naleºy siæ miÆo¥ì, uszanowanie, posÆuszeñstwo. Chcecie mieì wdziæczne
dzieci, bådªcie wdziæcznymi dzieìmi” — tak konkluduje swe rozwaºania Krasicki4.
Podobne, nieco rozbudowane jedynie, reguÆy wychowawcze moºna znaleªì
w interesujåcym ªródle, napisanym przez kobietæ i przeznaczonym dla kobiet do
ich domowego, wræcz praktycznego uºytku. Jest to rækopi¥mienny poradnik opracowany przez Róºæ Walickå, a zatytuÆowany „Dla córki”. Ojcem autorki byÆ MichaÆ
Nieborowski, kasztelan pÆocki, a matkå Teresa z Kickich, podczaszanka pÆocka.
Sama autorka okoÆo 1748 r. wyszÆa za måº za Bazylego Walickiego, choråºego
rawskiego, z którym przeºyÆa blisko 40 lat (zmarÆa w 1791 r.). Bazyli Walicki,
czÆowiek energiczny i majætny, posiadaÆ — niezaleºnie od dóbr w okolicach Lewiczyna nieopodal Grójca (MaÆa Wie¥) — posesje w Warszawie przy ul. Bielañskiej
i na Pradze, a w okolicy dzisiejszej ulicy Waliców — cegielnie i kamienice. íona
Walickiego, Róºa, urodziÆa jedena¥cioro dzieci, w tym piæì córek. Wspomniany
poradnik, zawierajåcy wskazówki zachowania siæ stosownego dla mÆodej mæºatki,
napisaÆa prawdopodobnie przed 1772 r. — zanim wydaÆa najstarszå córkæ za måº
— specjalnie dla niej i dla jej sióstr.
W XIX w. poradniki tego typu byÆy bardzo popularne, szczególnie w krajach
anglosaskich. W Polsce natomiast rodzime zbiory dobrych rad dla kobiet spotyka
siæ czæ¥ciej w podræcznikach dobrego wychowania i w niektórych ksiåºkach kucharskich z koñca drugiej poÆowy XIX stulecia i w poczåtkach XX w. Zasady
wychowania kobiet, odpowiednie wzorce wychowawcze propagowane byÆy nierzadko w literaturze piæknej, jak np. w powie¥ci Marii Wirtemberskiej pt. „Malwina, czyli domy¥lno¥ì serca”, czy pamiætnikach Klementyny z Tañskich Hoffmanowej, póªniej za¥ w utworach ímichowskiej, Prusa, Orzeszkowej. Omawiany tekst
jest wiæc, jak siæ zdaje, jednym z pierwszych.
Zachowany rækopis Róºy Walickiej znajdujåcy siæ w przechowywanych
w AGAD ksiægach parafialnych MaÆej Wsi (sygn. 911 E) skÆada siæ z preambuÆy
i sze¥ciu rozdziaÆów traktujåcych o postæpowaniu wzglædem Boga, mæºa, dzieci,
przyjacióÆ, domowników, poddanych oraz matki. WyÆania siæ zeñ postaì kobiety
pochodzåcej ze ¥redniej szlachty z okolic Warszawy, zamoºnej, do¥wiadczonej, inteligentnej, oczytanej zarówno w Pi¥mie ÿwiætym, jak i literaturze rzymskiej. Przytacza siæ
w nim bowiem zarówno teksty biblijne, jak i cytaty z Katona. Autorce obce så refleksje
ludzi o¥wiecenia, odnoszåce siæ takºe do kobiet, a dotyczåce tak pierwszeñstwa rozumu
jako regulatora w postæpowaniu jednostki, jak i hasÆa miÆo¥ci ojczyzny.
Swoim córkom stara siæ wpoiì Walicka na nowå drogæ ºycia zasady chrze¥cijañskie oraz rady praktyczne, wynikajåce zarówno z do¥wiadczeñ jej wspóÆczes-
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nych, jak i z wÆasnych przemy¥leñ. Rady matki przeznaczone så bowiem dla córki
wychodzåcej za måº. ÿwiadczå o wychowaniu, jakie sama Róºa Walicka staraÆa siæ daì
swoim dzieciom i wzorcach uznawanych w jej grupie spoÆecznej. Odzwierciedlajå przy
tym niejako ówczesne stereotypy zachowañ kobiet w zamoºnej rodzinie szlacheckiej.
Rodzina jest dla autorki sprawå najwaºniejszå, a sam poradnik ma na celu
zapewnienie zgodnego i trwaÆego poºycia maÆºeñskiego, w którym kobieta, chociaº
nie najwaºniejsza, musi znaleªì nie tylko swoje miejsce, ale i szczæ¥cie osobiste.
W sumie, jak siæ wydaje, caÆe wychowanie domowe dziewczyny ze ¥rodowiska
szlacheckiego w XVIII w. byÆo nastawione na wpojenie pewnych wzorców zachowania, które mogÆyby pomóc w jej przyszÆym wÆasnym domu, a przede wszystkim
w utrzymaniu mæºa w wierno¥ci. Temu majå teº sÆuºyì rady Róºy Walickiej
skierowane do córki. Zgodnie z doktrynå katolickå uwaºa ona maÆºeñstwo za
sakrament, podkre¥lajåc jednoznaczne tego konsekwencje. Kilkakrotnie powtarza,
iº „gdy wstæpujesz w maÆºeñstwo [...] przyjmujesz wyrok Boga i czynisz zado¥ì
w tym woli Jego”. Nie wåtpi teº „ºe Bóg na to stworzyÆ pÆeì naszå, aby byÆa
pomocnå mæºowi i jemu poddanå, gdy siæ za¥ z tego wyÆamuje grzechu ciæºar na
siebie zaciåga”. Po¥rednio potæpia niestabilne zwiåzki maÆºeñskie, czy teº protesty
kobiet przeciwko istniejåcemu, obowiåzujåcemu prawu maÆºeñskiemu.
Zdaje sobie dobrze sprawæ, iº kobieta jest ubezwÆasnowolniona niejako z mocy
prawa Boºego, „od przyj¥cia na ¥wiat, aº do wyj¥cia z niego” nie pozwala siæ jej na
„zupeÆne uºywanie woli”, przez caÆe swe ºycie jest od kogo¥ zaleºna. Nie powinna
wiæc staraì siæ wyzwoliì z tych wiæzów, lecz raczej do nich dostosowaì, gdyº
w przeciwnym razie trzeba „byÆoby wywracaì caÆy porzådek natury”. Autorka
poradnika „Dla córki” radzi pogodziì siæ z brakiem praw do wolnej i samodzielnej
decyzji o kierowaniu wÆasnym losem. „Tæ prawdæ i obligacyå, koniecznå sobie
ulubiwszy, co my¥lisz, z Æatwo¥ciå wykonasz i ºyì szczæ¥liwå bædziesz”.
Jednakºe zaleca przy tym korzystanie z rozumu „aby¥ tym umiaÆa zmiarkowaì
i gnæbiì szkodliwe namiætno¥ci”, namawia do samodoskonalenia siæ („poznawaj
i poprawiaj defekta i niedoskonaÆo¥ci swoje, w których nie pobÆaºaj sobie”), a równocze¥nie radzi: „nie opuszczaj okazji podobania siæ mæºowi twemu, przez co i Bogu
podobaì siæ bædziesz”. Mówi o potrzebie dyskrecji, otwarto¥ci, umiarkowania w wydawaniu osådów o bliªnich, zaleca dbaì o zdrowie mæºa, dzieci i sÆuºby. PrzyszÆa pani
domu ma byì ¥wiadoma swoich obowiåzków, winna je dobrze wykonywaì, a wtedy
zdobædzie sobie szacunek otoczenia i miÆo¥ì mæºa, innymi sÆowy, niezbædnå stabilizacjæ w maÆºeñstwie. Ta ostatnia jawi siæ jako warto¥ì i cel nadrzædny, któremu
podporzådkowaì trzeba wszelkie dziaÆania, nawet zaangaºowanie religijne.
Na podstawie wÆasnego do¥wiadczenia Walicka zaleca „aby¥ dbaÆå i ochædoºonå
koÆo siebie byÆa, w czystym i gustownym ubieraniu siæ, ale bez zbytku i przywiåzaniu serca do tego”, i dalej „podobnaº dbaÆo¥ì i o domu twoim byì ma oraz
o zdrowie wÆasne”. Mówi o potrzebie spokojnego i Æagodnego dziaÆania, zarówno
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w stosunku do mæºa, jak i dzieci oraz otoczenia. Zaleca teº nieokazywanie „sÆabo¥ci
zdrowia, lub innå, to jå przezwyciæºaj i pokrywaj”. Przypomina o potrzebie modlitwy i ºycia chrze¥cijañskiego. Jednakºe przestrzega przy tym: „ta twoja poboºno¥ì
niech bædzie Bogu miÆa a ludziom nie uprzykrzona, a osobliwie mæºowi”.
Interesujåce så refleksje Walickiej o wychowaniu dzieci. Twierdzi, iº naleºy
ksztaÆtowaì je w miÆo¥ci, Æagodno¥ci i cierpliwo¥ci; wskazuje przy tym, ºe one „siæ
najmocniej w rodzicach upatrujå i onych na¥ladowaì usiÆujå”, ale jednocze¥nie
wyraºa przekonanie, iº dzieci winny byì wychowane w pewnym dystansie wobec
rodziców, takºe w stosunku do matki: „nie pozwalaj im zbytecznego bezpieczeñstwa i swawoli przy sobie, bo z umniejszeniem powinnego uszanowania i miÆo¥ì
siæ umniejsza, effekt siæ odmienia ku nim”. Nie wåtpi takºe, ºe dobre wychowanie
dzieci przyczynia siæ do utrzymania dobrego maÆºeñstwa. Krytykuje nadmiernå
i bezkrytycznå miÆo¥ì matczynå, podobnie jak to czyni Krasicki w „Przypadkach
MikoÆaja Do¥wiadczyñskiego”. Postuluje naturalnie wychowanie chrze¥cijañskie,
podkre¥lajåc potrzebæ zwalczania u dzieci wad takich jak „wyniosÆo¥ì, niestateczno¥ì umysÆu, lekkomy¥lno¥ì, popædliwo¥ì, nieszczero¥ì [...], a nade wszystko
pycha i Æakomstwo”. Nie wåtpi teº, iº „jakie w nich wlejesz sentymenta dla innych,
takich i sama od nich doznasz”.
íycie w okre¥lonej spoÆeczno¥ci to kontakty miædzyludzkie, spotykanie siæ
z ludªmi danej grupy spoÆecznej czy teº z osobami uzaleºnionymi, ze sÆuºby. I tutaj
Walicka ma swoje zdanie, wyniesione z lektur, do¥wiadczenia, tradycji.
Poucza córkæ, by byÆa ostroºna w zawieraniu przyjaªni z innymi, „a gdy jå
zabierzesz [zawrzesz — I. R.], bådª statecznå niewzruszenie”, niezaleºnie od
zmiennych losów, chociaº — juº prawdopodobnie w oparciu o wÆasne do¥wiadczenia — dopowiada, ºe czasami moºna zawie¥ì siæ na przyjaªniach, bowiem „okoliczno¥ci mniej spodziewane, czæsto odmieniajå serca”. Przestrzega jednak adresatkæ swoich rad, iº nie naleºy ªle siæ wyraºaì o byÆym przyjacielu, gdyº to o niej
samej nie najlepiej by ¥wiadczyÆo.
Gdy natomiast odwiedzajå jå go¥cie i znajomi, winna okazywaì im zadowolenie
i stwarzaì miÆå atmosferæ w domu. Radzi takºe, by przyjmowaì osoby, które „niech
nie bædå podejrzane w cnocie”. Zalecenia te naturalnie majå na wzglædzie funkcje
wychowawcze rodzinnego domu wobec dzieci. W poradniku „Dla córki” przedstawia autorka niejako katalog zalet, ¥wiadczåcych o obyciu w salonie, a wiæc: umiejætno¥ì wysÆuchania innych, nienarzucanie innym swego zdania, opanowanie kunsztu prowadzenia interesujåcej rozmowy, zaleca wystrzeganie siæ plotek i przestrzega
przed zraºaniem do siebie innych nieprzychylnymi osådami. Jak waºne musiaÆy byì to
sprawy dla spokoju domowego, ¥wiadczy fakt, ºe kilkakrotnie wraca autorka do tych
spraw, mocno akcentujåc zalecenie, by uwaºaì na to co siæ mówi i do kogo. Podobnie
i Krasicki zwracaÆ juº wcze¥niej uwagæ na szkodliwo¥ì plotki såsiedzkiej.
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Ciekawa jest argumentacja Róºy Walickiej, która miaÆa przekonaì córkæ, aby
nie staraÆa siæ powstrzymywaì mæºa przed hojno¥ciå dla przyjacióÆ. Autorka sådzi
bowiem, iº jest to zgodne z tradycjå szlacheckich przodków, którzy — wedÆug jej
mniemania — „z dostatków tæ brali ozdobæ i zysk, ºe dla dobra pospolitego wydali,
a przeto wiækszy skarb, bo nie¥miertelnå po sobie potomkom zostawili sÆawæ”.
WpÆyw dyskusji okresu stanisÆawowskiego widoczny jest teº w nastæpujåcej konstatacji: „Ta rozumna szczodrobliwo¥ì jedynym jest sposobem nabycia w ojczyªnie
naszej szacunku, kredytu i miÆo¥ci braterskiej i przez jej wysoko¥ì poznaje siæ
duszæ, a przeciwnie zbytnia utrzymaÆo¥ì, podÆå i nikczemnå jå czyni, i cóº za
poºytek z dobrego mienia”. Niejednokrotnie zwraca autorka córce uwagæ, iº naleºy
kontynuowaì zarówno tradycjæ rodzinnå, jak i narodowå.
Podkre¥la Walicka potrzebæ dobrego obchodzenia siæ ze sÆugami i poddanymi.
WygÆasza przy tym opiniæ, iº to na panach spoczywa obowiåzek czuwania nad
ludªmi pracujåcymi dla nich i sÆuºenia im swoim dobrym przykÆadem po to, „by¥
z nich wysÆugæ poºytecznå miaÆa, byÆa im dobrå paniå i niejako matkå, dopomagajåc
ile z ciebie przynaleºy, mæºowi pilnemu o ich zbawienie staranie”. Proponuje wiæc
patriarchalne wzorce stosunków miædzy panami a poddanymi, gÆosi odpowiedzialno¥ì szlachty za to, co siæ dzieje w jej majåtkach. To równieº wydaje siæ ¥wiadczyì
o wpÆywach o¥wieceniowej publicystyki.
Opiekujåc siæ poddanymi i wysÆuchujåc ich, wÆa¥cicielka majåtku nie powinna
pospolitowaì siæ z nimi: „zawsze ich dla siebie w uszanowaniu miej, pilnuj, aby
zado¥ì swej czynili powinno¥ci, ale teº aby w pÆacy nie mieli zawodu”.
Opierajåc siæ na wÆasnym do¥wiadczeniu Róºa Walicka przestrzega przed zbytnim zaufaniem wobec sÆuºby. Sådzi bowiem, iº sÆudzy, którzy przebywajåc w pobliºu pañstwa znajå ich wszystkie sekrety, så dla nich niebezpieczni, gdyº mogå
opowiadaì, czy teº sprzedawaì te wiadomo¥ci innym. Ponadto „wcale nie przystoi
przypuszczaì sÆug do konfidencyji, gdyº z nich czæsto miædzy maÆºeñstwem wynika
poróºnienie”.
Potrzebæ miÆo¥ci w rodzinie postrzega autorka przede wszystkim w stosunkach
dziecka do matki. Interesujåce, ºe nie wspomina w swym dzieÆku o wiæzach uczuciowych miædzy rodzeñstwem i perspektywie zachowania przyjaznych kontaktów
z braìmi czy siostrami po zamåºpój¥ciu.
Rækopis Róºy Walickiej jest wiæc bez wåtpienia interesujåcym ¥wiadectwem obowiåzujåcych wzorców nie tylko wychowania domowego dziewczåt, ale i roli kobiety
osiemnastowiecznej w rodzinie szlacheckiej, kobiety potrafiåcej my¥leì i dziaÆaì.
Zasady bliskie formuÆowanym przez Krasickiego oraz Walickå moºna znaleªì
w utworach Klementyny z Tañskich Hoffmanowej, np. w „Dzienniku Franciszki
Krasiñskiej” z 1825 r., czy „Pamiåtce po dobrej matce” (1819). Szczególnie interesujåca dla naszych rozwaºañ jest druga praca Hoffmanowej, która swoim ukÆadem
i tre¥ciå przypomina mniejszy rozmiarami rækopis Róºy Walickiej. „Pamiåtka po
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dobrej matce” byÆa pilnie czytana w pierwszej poÆowie XIX w. i miaÆa kilka wydañ,
a wiækszo¥ì dziewczåt z domów szlacheckich i mieszczañskich ståd wÆa¥nie braÆa
wzorce zachowañ.
W wydaniu Chmielowskiego (Lwów 1898) ksiåºeczka Hoffmanowej liczy 174
strony. Podzielona zostaÆa na cztery czæ¥ci, z których kaºda dzieli siæ na sze¥ì
dalszych. Jest to niejako rozwiniæcie krótkich refleksji Róºy Walickiej, poparte
przykÆadami majåcymi mÆodej dziewczynie wychodzåcej za måº lepiej ukazaì
niebezpieczeñstwo ulegania róºnym przywarom. Stanowi zatem swoisty poradnik
wÆa¥ciwego postæpowania.
Tañska, podobnie jak i Walicka, wychowana w duºym domu szlacheckim, przekazuje mÆodemu pokoleniu uformowanå w swoim ¥rodowisku spoÆecznym opiniæ,
jakie powinno byì miejsce kobiety w spoÆeczeñstwie. Dostrzegajåc jej zaleºno¥ì —
najpierw od matki, potem od mæºa zwraca uwagæ na trudnå sytuacjæ kobiety
w spoÆeczno¥ci: „Od pieluch w podlegÆo¥ci ºyjemy, najmniejszy upór surowo u nas
karany, bo co w chÆopcu jest zaletå, dumna i niepodlegÆa dusza, w dziewczæciu
ªródÆem tylko nieszczæ¥ì staì siæ moºe”5. Dodaje przy tym peÆna do¥wiadczenia:
„Je¥li nawet kobieta w takiem jest poÆoºeniu, ºe od nikogo zaleºeì siæ nie zdaje,
¥wiata i przystojno¥ci jest niewolnicå i ulegaì musi”.
Nie zgadza siæ z postulatami niektórych reformatorów, ºe kobiety „równe mæºczyznom powinny posiadaì nauki, do rzådu naleºeì, ledwie ºe nie pierwsze piastowaì urzædy i chyba nie byì kobietami”6. Miejsce kobiety widzi wyÆåcznie w domu.
Nie wåtpi, iº wychowanie dzieci, w tym przede wszystkim córek, do niej wyÆåcznie
naleºy: „Ich cnoty, talenta, nauki, wszystko jest jej dzieÆem”7 — podkre¥la.
Dostrzega i postuluje potrzebæ edukacji kobiet. „PodÆug mnie — pisze — nauki
potrzebne kobiecie så: historya, geografia, mitologia i historya naturalna. MinæÆam
najpierwszå ze wszystkich, naukæ religii i moralno¥ci, bo tej juº gruntownå masz
wiadomo¥ì i zasady: nie tak ksiåºki, jak matka od samych pieluch zaszczepiÆa ci jå
w sercu”8. Uwaºa teº, ºe naleºy uczyì dziewczæta jæzyków obcych, bo dziæki temu
mogå poznaì kulturæ innych krajów. I to jest pewnego rodzaju nowo¥ì w poglådach
Tañskiej, która w „Pamiætniczku Franciszki Krasiñskiej” twierdziÆa, ºe nauka
jæzyków obcych jest potrzebna tylko dla wychowania salonowego. Autorka radzi
dziewczætom, by po wyj¥ciu za måº nadal rozwijaÆy swoje zainteresowania. Twierdzi jednak, ºe „nie wypada [...] czytaì bardzo wiele. Zbytek w tej mierze jest
naganny”9. Jest zagorzaÆå, podobnie jak i Krasicki, przeciwniczkå romansów, które
„opisujåc ludzi doskonaÆych, mæºczyzn wiernych, czuÆych, na miÆo¥ci zasadzajåc
caÆe szczæ¥cie kobiety, koniecznie siæ mÆodej osobie podobaì muszå” i dodaje zaraz:
„ale jakºe jest nieszczæ¥liwa, ta, co w nie wierzy, która sobie wystawia ¥wiat i ludzi
takimi, jak one ich malujå”10.
W swoich rozwaºaniach podkre¥la Tañska przede wszystkim potrzebæ wykonywania prac gospodarskich, którym winna oddawaì siæ kobieta niezaleºnie od swych
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„nauk i talentów” oraz gÆosi zalety i korzy¥ci pÆynåce z dobrze wykonywanych
zajæì domowych. Uwaºa przy tym, a jest to nowo¥ì, iº „z pracy råk uczciwie
utrzymaì siæ moºna, a wszædzie, szczególniej teº u nas, pokupniejsze [så] hafty
i szycia, jak niedoskonaÆe rysunki lub nuty”11. Na poparcie swojej tezy o moºliwo¥ci utrzymania siæ kobiet z pracy wÆasnej przytacza nawet odpo wiednie przykÆady
z ºycia, co ma stanowiì dla czytelniczek wskazówkæ, iº nawet w trudnych sytuacjach ºyciowych mogå sobie znaleªì „¥rodki do ºycia”, o ile bædå energiczne
i potrafiå praktycznie wykorzystaì posiadane umiejætno¥ci.
Podobne zalecenia jak Walicka, daje córce bohaterka Tañskiej w sprawie postæpowania w stosunku do sÆuºby: „a nade wszystko nie wdawaj siæ ze sÆuºåcymi” —
zaleca pisarka12, korzystajåc prawdopodobnie z do¥wiadczenia swej matki i opiekunek. O ile jednak Walicka obawiaÆa siæ wpÆywu sÆuºby na ºycie maÆºeñskie
swoich córek, to Tañska twierdzi, ºe „znaì zaraz po mowie, uÆoºeniu mÆodej osoby,
kiedy czæsto ze sÆugami przebywa i trudno juº mieì o niej dobre mniemanie” i boi
siæ, ºe zmniejszy jej szanse na rynku maÆºeñskim (powtarza siæ tu zastrzeºenia
Krasickiego). Sådzi przy tym, ºe nie naleºy pobÆaºaì sÆuºbie i dzieciom; trzeba byì
sprawiedliwå, gdyº „zbytnie pobÆaºanie panów i rodziców najokropniejsze mieì
moºe skutki”13. Równieº i tu widaì blisko¥ì poglådów omawianych autorów.
Tañska uwaºa takºe, iº wychowania dzieci nie naleºy powierzaì innym, a matki
nie zaståpi ºadna ochmistrzyni. I w tym teº analizowani autorzy så zgodni, co zdaje
siæ po¥rednio ¥wiadczyì o tym, ºe w domach szlacheckich rodzice niewiele czasu
po¥wiæcali dzieciom.
Podobnie jak Krasicki, tak i Walicka i Tañska przestrzegajå swojå mÆodå czytelniczkæ przed kÆopotami, wynikajåcymi z obmawiania bliªnich, plotek, kÆótni,
które mogå zniszczyì zarówno szczæ¥cie domowe, jak i przyjaªnie såsiedzkie.
Zaleca jednak by „w kaºdej rzeczy mieì zdanie swoje”. Zdaniem Tañskiej mÆoda
panna winna uwaºaì nie tylko na swój strój i zachowanie siæ, ale równieº na gÆos,
wyraz twarzy. Zaleca, by codziennie spædzaÆa kilka godzin na gÆo¥nym czytaniu
poºytecznych ksiåºek domownikom.
Podobne stanowiska zajmujå Walicka i Tañska takºe w kwestii szacunku i miÆo¥ci do rodziców i rodzeñstwa, a takºe w sprawie stosunku do bliºszych i dalszych
krewnych, niezaleºnie od posiadanego przez nich majåtku. Ciekawe, ºe w¥ród tych
zaleceñ Tañska wymienia równieº postulat „miÆo¥ci ku Monarsze i Ojczyªnie”14.
Tañska, wychowana po czæ¥ci w niezamoºnym mieszczañskim domu warszawskim, dobrze znaÆa potrzebæ oszczædno¥ci i tæ zaletæ takºe stara siæ wpoiì w swoje
czytelniczki. Radzi przy tym pamiætaì o bliªnich „ile by moºna nædznych odziaì
za ten strój próºny dzi¥ z ukontentowaniem nabyty, a jutro moºe zapomniany?15”
Uczy prowadzenia domu, rachunków i zapisywania zarówno wydatków jak i przychodów; namawia do notowania wydarzeñ domowych, co pozwoli na racjonalne
kierowanie gospodarstwem.
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Analogicznie do Walickiej, Tañska zwraca uwagæ na dziewczæce przyjaªnie,
radzåc przy tym mÆodej dziewczynie, by dobrze wybieraÆa oddanych sobie przyjacióÆ. Zaleca „najmniejsze pozory skromno¥ci i cnoty zachowaì”. Dodaje przy tym
„o nic nie bådª troskliwsza, jak o sÆawæ swojå”16.
W radach przeznaczonych dla mÆodej maÆºonki przestrzega, iº naleºy postæpowaì zgodnie z zaleceniami mæºa, ale przy tym dodaje: „wiesz co wynika ze zbytniej
dobroci, naduºyta przestaje byì przymiotem, staje siæ tak poziomå, ºe nie wznieca
ani wdziæczno¥ci, ani uwielbienia”. Jednak radzi, by nie uskarºaì siæ na swe kÆopoty
zdrowotne, jak równieº — nie okazywaì zazdro¥ci, a odwrotnie — staraì siæ
dostosowaì do maÆºonka: „ºyj z tymi, których on lubi, poznawaj najdrobniejsze
gusta jego, dogadzaj im, okazuj mu tysiåczne wzglædy, otaczaj go pieczoÆowitym
staraniem. To najlepszy sposób [zachowania] sobie na zawsze mæºa”17. Wychwalajåc stan maÆºeñski dostrzega przy tym zalety pozostania osobå niezaleºnå, piszåc:
„ºona, matka wiæcej doznaje szczæ¥cia, ale mniej ma swobody i spokojno¥ci” i dalej
„kaºda moºe byì córkå, siostrå, przyjacióÆkå, obywatelkå, a kiedy tylko niewiasta
ma kogo kochaì i moºe byì uºytecznå juº jest szczæ¥liwå”18.
Omawiane prace trzech róºnych autorów, pisane zarówno w II poÆowie
XVIII w., jak i na poczåtku XIX w., majå wspólnå cechæ: stanowiå zbiór informacji
o zasadach dobrego wychowania mÆodych dziewczåt w domach szlacheckich. Pokazujå równieº, jakie miejsce w spoÆeczeñstwie wyznaczaÆo kobiecie wychowanie
w domu szlacheckim na przeÆomie XVIII i XIX w. i jak niewielkim zmianom ulegÆy
w tym czasie uznawane w tym ¥rodowisku spoÆecznym wzorce wychowawcze.
Przypisy:
1

I. Krasicki, MikoÆaja Do¥wiadczyñskiego przypadki, WrocÆaw 1951, s.10.
2
I. Krasicki, op. cit., s.13.
3
Tamºe, s.26.
4
Tamºe, s.105.
5
K. Tañska–Hoffmanowa, Pamiåtka po dobrej matce, wyd. P. Chmielowski, Lwów 1898, s.67.
6
Tamºe, s.20.
7
Tamºe, s.22.
8
Tamºe, s.86.
9
Tamºe, s.97.
10
Tamºe, s.100.
11
Tamºe, s.42.
12
Tamºe, s.34.
13
Tamºe, s.78.
14
Tamºe, s.61.
15
Tamºe, s.136.
16
Tamºe, s.174.
17
Tamºe, s.162.
18
Tamºe, s.165.
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Andrzej Szwarc

Aspiracje edukacyjne i zawodowe kobiet
w ¥rodowiskach inteligencji Królestwa
Polskiego u schyÆku XIX wieku

Z uwagi na brak badañ czåstkowych gruntowne opracowanie kwestii tytuÆowej
nie jest rzeczå Æatwå. Na obecnym etapie studiów moºna jednak sformuÆowaì kilka
dyskusyjnych uwag, propozycji i pytañ badawczych oraz wstæpnych wniosków,
ograniczonych do okresu 1864–1905. Próba caÆo¥ciowego ujæcia oznaczaÆaby konieczno¥ì napisania nowej ksiåºki, analogicznej do znakomitej pracy Jana Hulewicza „Sprawa wyºszego wyksztaÆcenia kobiet w wieku XIX”. NaleºaÆoby bowiem
prze¥ledziì recepcjæ scharakteryzowanych przez tego autora idei edukacyjnych, ich
przyjmowanie bådª odrzucanie w ¥rodowiskach inteligenckich Królestwa Polskiego. Tak zakre¥lone zadanie natrafia na niezwykle trudne do pokonania przeszkody
ªródÆowe. Przekazów, które udzielajå wyczerpujåcej odpowiedzi na pytanie o aspiracje edukacyjne i zawodowe jest niewiele, a przy tym z natury rzeczy pochodzå
one od jednostek aktywnych, zaangaºowanych po stronie zwolenników i zwolenniczek emancypacji lub teº naleºåcych do przeciwnego obozu, a zatem w jaki¥
sposób nietypowych i nieprzeciætnych. Rzadko kiedy zresztå opisuje siæ „ideaÆy
wychowawcze” inteligencji zawodowej; mówi siæ raczej i pisze o „warstwach
o¥wieconych”, czyli takºe ziemiañstwie i wyksztaÆconej burºuazji. NieÆatwo jest
równieº, odbiegajåc od analizy poglådów, przej¥ì do studiowania postaw, uznajåc,
ºe jedne i drugie så w jakiej¥ mierze skorelowane. Po pierwsze nie zawsze tak jest;
praktyka ºyciowa toczy siæ przecieº bardziej pod naciskiem konieczno¥ci niº pod
dyktandem pragnieñ. Po drugie — równieº i w tym przypadku po¥wiadczone
ªródÆowo bædå raczej postawy i dziaÆania zwracajåce uwagæ, bulwersujåce opiniæ,
spotykajåce siæ z pochwaÆå lub naganå aktywistów — zwÆaszcza publicystów
i publicystek zaangaºowanych w „kwestiæ kobiecå”. Tymczasem mogå umknåì
uwadze postawy tradycyjne lub umiarkowane. Niekiedy zresztå dowiadujemy siæ
o nich od ich krytyków, wykazujåcych naturalnå skÆonno¥ì do przeceniania bådª
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niedoceniania atakowanych zjawisk. Wszystko to så jednak naturalne kÆopoty
kaºdego, kto zechciaÆby zajåì siæ recepcjå my¥li spoÆecznej czy teº — w wæºszym
ujæciu — pedagogicznej.
Chronologiczny zakres obserwacji pokrywa siæ z epokå pozytywizmu i jego
kryzysu, z pierwszym okresem tworzenia siæ partii politycznych, powaºnym postæpem ekonomicznym w Królestwie Polskim, z ostatecznym uksztaÆtowaniem siæ
stosunków kapitalistycznych, a równocze¥nie z „oddolnym” rozwojem procesów
demokratyzacji spoÆeczeñstwa. Så to równieº lata krzepniæcia ¥rodowisk inteligenckich i wzrostu ich liczebno¥ci — zwÆaszcza w Warszawie. Równolegle postæpuje
pauperyzacja ziemiañstwa, które w znacznej mierze zasila inteligenckie kadry.
W wyniku rusyfikacyjnej polityki zaborcy dochodzi przy tym do czæ¥ciowego
wyeliminowania Polaków ze szkolnictwa, administracji i sådownictwa, sÆowem ze
sÆuºb publicznych. Powoduje to, ºe powiækszajåca siæ stopniowo inteligencja
odznacza siæ nietypowå strukturå — znacznie wiæksza proporcjonalnie niº np.
w Galicji jest tu grupa osób, wykonujåcych pracæ umysÆowå w instytucjach prywatnych i na swój wÆasny rachunek, wielu jest takºe inteligentów bezrobotnych lub
zatrudnionych dorywczo.
Nie jest rzeczå celowå powtarzanie odpowiedzi, jakiej udzielili pozytywi¥ci
warszawscy na wyzwania epoki. Wiemy, ºe skÆadaÆa siæ na niå apoteoza wiedzy
i pracy, kult praktycyzmu, czæ¥ciowa recepcja haseÆ liberalizmu, teoria organicznego rozwoju spoÆeczeñstwa, która m.in. podsuwaÆa hasÆa wyzwolenia, wyksztaÆcenia
i „produktywizacji” kobiet. Wezwania do ich jak najwiækszego udziaÆu w sprawach
spoÆecznych, wziæcia swego losu we wÆasne ræce i doÆåczenia do mæºczyzn (w niektórych przynajmniej zawodach) miaÆy równieº podtekst patriotyczny. Podobnie
jak awans cywilizacyjny chÆopów i asymilacja íydów, tak równieº emancypacja
kobiet miaÆa pomnoºyì liczbæ „¥wiadomych obywateli kraju”, o czym trudno byÆo
mówiì i pisaì wprost, ze wzglædu na warunki polityczne. Pamiætaì równieº naleºy,
ºe hasÆa i wzorce emancypacyjne pÆynæÆy z Europy zachodniej i niekoniecznie
musiaÆy mieì bezpo¥redni zwiåzek z tym, co nazywamy pozytywizmem warszawskim. A oprócz tego oblicze ideowe ludzi postulujåcych zmianæ pozycji i roli
spoÆecznej kobiet bywaÆo róºne — i róºne teº byÆy ich propozycje: od nie¥miaÆych
sugestii podniesienia poziomu wyksztaÆcenia w ramach dotychczasowych modeli
obyczajowych i wychowawczych, poprzez umiarkowany program gÆoszony przez
popularne kobiece czasopismo „Bluszcz” i bardziej juº radykalne, feministyczne
krægi zwiåzane z Elizå Orzeszkowå i Mariå Konopnickå, aº po socjalistyczny
wariant rozwiåzania kobiecych dylematów, z natury rzeczy rewolucyjny w stosunku do zastanych idei i praktyki spoÆecznej.
Nie ulega kwestii, ºe wiækszo¥ì propagatorek i propagatorów wszystkich tych
programów, których integralnå czæ¥ciå skÆadowå byÆy rozmaite wzorce wychowawcze i edukacyjne, stanowili przedstawiciele inteligencji — publicy¥ci i publicystki,
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bådª to zawodowo, bådª to dorywczo parajåcy siæ rzemiosÆem literackim. Tak jest
i tak byì musi w przypadku tworzenia i upowszechniania wszelakich idei politycznych, co jest wszak domenå ludzi pióra. Rzadziej zabieraÆy gÆos osoby z praktykå
zawodowå, zwÆaszcza nauczycielki. Czæsto natomiast mamy do czynienia z poÆåczeniem obu tych ról, czego znakomitym przykÆadem moºe byì Narcyza ímichowska, rzeczniczka umiarkowanej emancypacji z wcze¥niejszego pokolenia (zmarÆa
w 1876 r.) — znakomita nauczycielka i pisarka zarazem.
Do kogo jednak adresowane byÆy postulaty emancypacyjne i z jakim spotykaÆy
siæ odzewem? Zarówno ¥wiadkowie epoki, jak i póªniejsi badacze zauwaºyli sporå
popularno¥ì publikacji na tematy „kobiece”, chociaº bynajmniej nie zwiåzane
z kuchniå i urodå. Eliza Orzeszkowa pisaÆa: „Dowodem tego wyjåtkowo szybkie
wyczerpywanie siæ w handlu ksiægarskim pism, zajmujåcych siæ ich [tj. kobiet —
AS] sprawå [...] John Stuart Mill, Legouvé, Laboulaye, Daubie, Paul Leroy Beaulieu
czytywanymi bywajå przez caÆå mniej wiæcej inteligentnå klasæ kobiet, w oryginale
czæsto, najczæ¥ciej w przekÆadach”1. To samo da siæ powiedzieì o odno¥nych pismach autorki powyºszych sÆów. Jej szkic „Kilka sÆów o kobietach” ukazaÆ siæ
w 1871 r. w „Tygodniku Mód i Powie¥ci”, równocze¥nie za¥ w osobnej broszurze,
a w roku 1874 miaÆ juº nastæpne wydanie. Skådinåd do¥ì bojowy feministyczny „ÿwit”
Marii Konopnickiej upadÆ po trzech latach od swej inauguracji w 1884 r., byÆo to
juº jednak nieco póªniej, kiedy konkurencja na warszawskim rynku prasowym wydatnie
wzrosÆa, a i „kwestia kobieca”, jak siæ zdaje, przej¥ciowo staÆa siæ mniej modna.
Jak widaì z powyºszego, strawa duchowa przygotowywana przez zwolenników
i zwolenniczki emancypacji byÆa przeznaczona dla odbiorców wyksztaÆconych,
zdolnych do przyswojenia sobie tre¥ci nierzadko dosyì skomplikowanych. Zresztå
i sama emancypacja byÆa niemal wyÆåcznie kwestiå bulwersujåcå „warstwy o¥wiecone” — niejednokrotnie zwracano uwagæ, ºe w¥ród ludu nie istnieje problem
przeszkód obyczajowych dla pracy kobiet, ºe kobiety w ¥rodowiskach chÆopskich
i robotniczych pracujå nawet zbyt ciæºko2. Z drugiej strony jednym z hamulców
ograniczajåcych tak poºådane przez pozytywistów zatrudnienie czæ¥ci kobiet pochodzenia ziemiañskiego i inteligenckiego w zawodach wymagajåcych pracy råk
byÆa ich niewytrzymaÆo¥ì i nieprzygotowanie fizyczne. BolesÆaw Prus skÆonny byÆ
np. odÆoºyì otwarcie szkoÆy ogrodniczej dla kobiet do czasu, dopóki „rozsådne
wychowanie fizyczne nie rozwinie w pÆci nadobnej tych siÆ fizycznych, jakich [ona]
dzi¥ nie posiada”3.
Mimo tych zastrzeºeñ praca fizyczna — tyle ºe lºejsza i stosunkowo wysoko
kwalifikowana — zdawaÆa siæ stanowiì dla pozytywistów, przynajmniej w pierwszym okresie ich aktywno¥ci publicystycznej, uniwersalne panaceum na kÆopoty
kobiet z pauperyzujåcej siæ szlachty i inteligencji. MiaÆa to byì przede wszystkim
praca rzemie¥lnicza: krawiectwo, modniarstwo, wytwarzanie sztucznych kwiatów,
niekiedy introligatorstwo itp. ZgadzaÆo siæ to z programem ekonomicznym, w my¥l
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którego na pierwszy plan naleºaÆo wysunåì niewielkie przedsiæbiorstwa. Pozytywi¥ci
z pewnå rezerwå patrzyli bowiem na duºe zakÆady przemysÆowe i wielki kapitaÆ4.
Po przygotowaniu publicystycznym, na przeÆomie lat sze¥ìdziesiåtych i siedemdziesiåtych XIX w., przyszÆa kolej na czyny. Jak konstatuje Jan Hulewicz, propaganda ta doprowadziÆa do prawdziwej mody na ksztaÆcenie i pracæ kobiet w rzemio¥le. Pomiædzy rokiem 1872 a 1882 w samej tylko Warszawie powstaÆo siedem
zakÆadów rækodzielniczych dla kobiet, z których najwiækszymi i najpowaºniejszymi byÆy: „SpóÆka PoÆåczonej Pracy Kobiet i ZakÆad Rzemie¥lniczo–Rækodzielniczy” Edwarda £ojki oraz „ZakÆad PrzemysÆowo–Rækodzielniczy dla kobiet” Cecylii
Plater–Zyberkówny (przeksztaÆcony nastæpnie w szkoÆæ gospodarstwa wiejskiego
i szkoÆæ ogólnoksztaÆcåcå)5. Po kilku latach okazaÆo siæ, ºe absolwentki tych kursów
czeka bezrobocie lub wynagrodzenie nie wystarczajåce na zaspokojenie codziennych potrzeb i niezgodne z oczekiwaniami; równieº i same placówki ksztaÆcåce
rzemie¥lniczki, owe warsztaty, pracownie i kursy, które z poczåtku cieszyÆy siæ
ogromnå popularno¥ciå, stopniowo podupadaÆy i w znacznej czæ¥ci zostaÆy zamkniæte z braku kandydatek. ByÆo tak w Warszawie (m.in. z zakÆadem E. £ojki), byÆo
i na prowincji, np. w Kaliszu, gdzie w 1874 r. powstaÆa przyjæta z aplauzem przez
prasæ pracownia rzemie¥lnicza dla kobiet prowadzona przez Aleksandræ Parczewskå (byÆå przeÆoºonå pensji ºeñskiej) i jej córkæ Melaniæ (póªniej znanå dziaÆaczkæ
spoÆecznå). ZakÆad ten istniaÆ jednak zaledwie siedem lat.
Obydwie wspomniane placówki o¥wiatowo–produkcyjne nastawione byÆy na
klientelæ z tzw. towarzystwa i ona to wÆa¥nie do czasu je zasilaÆa. Przez pracowniæ
£ojki przewinåì siæ miaÆy 1 043 uczennice, z czego okoÆo 37,5% ziemiañskiego za¥
okoÆo 45% inteligenckiego pochodzenia6. W kaliskiej pracowni Parczewskich z 49
uczennic i pracownic, których pochodzenie jest znane, 22 wywodziÆy siæ z rodzin
inteligenckich (a wiæc znów byÆo to niewiele mniej niº poÆowa), za¥ drugie w kolejno¥ci córki ziemian i byÆych ziemian (niezbyt zapewne zamoºnych) stanowiÆy
grupæ liczåcå 16 kobiet i dziewczåt7.
„Nadreprezentacja” inteligencji jest zatem widoczna — porównajmy powyºsze
dane z kilkuprocentowym jedynie odsetkiem pracowników umysÆowych w¥ród
ogólu zatrudnionych w Królestwie Polskim, nie mówiåc juº o odsetku kobiet w tej
grupie, który w przodujåcej pod tym wzglædem Warszawie wahaÆ siæ — wedÆug
danych spisowych z 1882 i 1897 r. — pomiædzy 4,4% i 5,2%8.
Czy byÆa to wyÆåcznie kwestia mody, która szybko przeminæÆa? Moºna przytoczyì dziesiåtki wypowiedzi stwierdzajåcych, ºe gÆównym motywem emancypacyjnych dåºeñ kobiecych byÆa konieczno¥ì zarabiania na ºycie, coraz wyraªniej
odczuwana wÆa¥nie w rodzinach eks–ziemian i spauperyzowanej inteligencji. Patrzåc na to z perspektywy 1904 r. jedna z umiarkowanych feministek, Jadwiga
Marcinkowska, pisaÆa: „Dopiero, kiedy chodziÆo o sfery ¥rednie, wiæcej u¥wiadomione, o tak zwanå inteligencjæ, naståpiÆa pewna walka miædzy tradycyjnymi
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poglådami a konieczno¥ciå ºyciowå, wymiana zdañ, wahania, dyskusje, a wszystko
to nie przeszkodziÆo, iº i tu — jak w sferach najuboºszych — konieczno¥ì ºyciowa
zwyciæºyÆa i kierowaÆa ludzkimi czynami, podczas gdy walka poglådów wprawiaÆa
w ruch tylko ludzkie jæzyki”9.
Prócz rzemiosÆa próbowano niekiedy takºe handlu — z mniejszym poparciem
opinii publicznej, lecz nierzadko z wiækszym sukcesem. Warszawski publicysta Jan
Jeleñski, opisujåc Kalisz z poÆowy lat siedemdziesiåtych XIX w., uznaje za stosowne zaznaczyì, iº „ºony np. urzædników, pani Zawistowska, Måczewska oraz panna
Bæbnowska, córka urzædnika, majå osobi¥cie prowadzone magazyny strojów”, ale
nie komentuje juº tego faktu10. Z kolei w niewielkiej SÆupcy, siedzibie urzædu
powiatowego, ºony kilku jego pracowników zaÆoºyÆy wspólnie sklepik ze sÆodyczami11. Podobnych przedsiæwziæì nie reklamowanych przez prasæ musiaÆo byì
wiæcej. Stosunkowo czæsto kobiety podejmowaÆy siæ prowadzenia ksiægarñ, a zatem
zajæcia wymagajåcego oprócz znajomo¥ci reguÆ handlu pewnego ogólnego wyksztaÆcenia. I tak pomiædzy rokiem 1864 a 1914 w guberni kaliskiej na li¥cie 88
osób trudniåcych siæ ksiægarstwem spotykamy 17 kobiet12. Co prawda czasami så
to wdowy, dziedziczåce „warsztat pracy” po mæºach, zdarzajå siæ jednak takºe ºony
urzædników, i to z ambicjami literackimi (na przykÆad Antonina Idzikowska).
Zdaje siæ, ºe w istocie „konieczno¥ì ºyciowa” pchaÆa wiele kobiet ze „sfer
inteligentnych” do rzemiosÆa i handlu. Ruch ten nie przybraÆby chyba jednak takich
rozmiarów, je¥liby dosyì uporczywa propaganda nie zaszczepiÆa w tym ¥rodowisku
(choì nie na dÆugo) elementów nowego wzorca edukacyjnego i wychowawczego,
odmiennego od tradycyjnej wizji kobiety–ºony–matki–"kapÆanki domowego ogniska", ale i odlegÆego od inteligenckiego kultu wyksztaÆcenia ogólnego i wyºszego.
Ten ostatni wzorzec — opieram siæ tu znów na pracy Hulewicza — zaczyna
dominowaì w latach osiemdziesiåtych, gdy ruch emancypacyjny przestaje fascynowaì siæ rzemiosÆem na rzecz wyºszego wyksztaÆcenia kobiet13.
Jest to oferta o charakterze znacznie bardziej elitarnym; nie trzeba powtarzaì,
jak trudno byÆo na przeÆomie XIX i XX w. zostaì studentkå — czy to której¥
z wyºszych uczelni szwajcarskich i francuskich, czy nawet wyºszych kursów ºeñskich w Petersburgu. Prócz pokonania przesådów obyczajowych i przeszkód prawnych naleºaÆo jeszcze zdobyì pieniådze. SzczegóÆowe badania, oparte na sporzådzonej uprzednio kartotece biograficznej, pozwolå kiedy¥ ustaliì, jak znaczny
odsetek pierwszego pokolenia kobiet polskich, które zdobyÆy wyºsze wyksztaÆcenia, wywodziÆ siæ z inteligencji. Dla potrzeb niniejszego szkicu spróbowaÆem przyjrzeì siæ ¥cisÆej elicie: kobietom–uczonym i to najwyºszej miary. Wykorzystano
w tym celu osiem wydanych dotychczas tomów publikacji „Biogramy uczonych
polskich”, obejmujåcych czÆonków Akademii Umiejætno¥ci, Polskiej Akademii
Umiejætno¥ci, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Polskiej Akademii
Nauk. Naleºy zdawaì sobie sprawæ, ºe nie sposób takiego zabiegu nazwaì sonda-
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ºem; sÆuszne så zastrzeºenia, jakie w¥ród badaczy dziejów inteligencji budzi wykorzystywanie informatorów biograficznych do wyciågania wniosków, odnoszåcych
siæ do caÆej warstwy. W tym przypadku nie o warstwæ jednak chodzi, a o grupæ
wybitnych uczonych.
Na li¥cie, o której mowa, znajduje siæ 915 osób, w tym zaledwie 25 kobiet. Jak
siæ okazuje 9 spo¥ród nich urodziÆo siæ w zaborze rosyjskim, pomiædzy 1870 a 1890
rokiem. Sze¥ì wywodziÆo siæ z rodzin inteligenckich (dwie córki urzædników, dwie
— lekarzy, po jednej — inºyniera i nauczyciela), pozostaÆe pochodziÆy z ziemiañstwa. Informacje biograficzne dotyczåce wszystkich osób brzmiå podobnie —
w mÆodo¥ci wykorzystujåc poparcie rodziny, niekiedy bardziej moralne niº materialne, drogå wielkich wyrzeczeñ zdobywaÆy wiedzæ, przymierajåc czasami gÆodem
i dorabiajåc korepetycjami. Nasuwa siæ od razu na my¥l historia ºycia Marii SkÆodowskiej–Curie — której zresztå nie ma na wspomnianej li¥cie, gdyº nie speÆniaÆa
kryteriów formalnych, jakie wyznaczyli sobie jej autorzy. PrzyszÆa wielka uczona
za mÆodu zbieraÆa pieniådze na studia w Paryºu, m.in. jako nauczycielka w ziemiañskim dworze; wspieraÆa teº starszå siostræ, która zostaÆa lekarkå14.
Kobiety o najwyºszych aspiracjach edukacyjnych i ambicjach naukowych, byÆy
rzecz prosta bardzo nieliczne. Wszelako taki wÆa¥nie model kariery ºyciowej —
potwierdzony równieº w niektórych utworach literackich, by przypomnieì autobiograficzne partie „Nocy i dni”, bædåce opowie¥ciå o latach studenckich autorki tej
epopei, Marii Dåbrowskiej — musiaÆ byì atrakcyjny nie tylko dla szczupÆej grupki
przyszÆych wybitnych pracownic nauki.
O jego popularno¥ci ¥wiadczå chociaºby dane odnoszåce siæ do warszawskiego
Uniwersytetu Latajåcego. Så one rzecz jasna dalekie od precyzji, ale wszystko
wskazuje na to, ºe rola kobiet byÆa tu ogromna. Przypomnijmy — za Halinå
Kiepurskå i Dionizjå Wawrzykowskå–Wierciochowå — ºe w tej konspiracyjnej
uczelni wyºszej z przeÆomu XIX i XX wieku caÆå pracæ organizacyjnå wykonywaÆy
kobiety, mniej niº mæºczyªni naraºone na ewentualne represje ze strony carskich
wÆadz. Uniwersytet Latajåcy posiadaÆ zaplecze w postaci kilku jawnych czytelni
naukowych dla kobiet, a chociaº nie sposób ustaliì dokÆadnie, jakie panowaÆy na
nim relacje liczbowe pomiædzy kobietami i mæºczyznami, to wedle niektórych ocen
dziewczåt byÆo aº 70%. Nie na darmo nazywano potocznie owå instytucjæ „babskim
uniwersytetem”15.
Oczywi¥cie mæºczyªni rzadziej korzystali z tajnego nauczania na szczeblu wyºszym dlatego, ºe mieli inne moºliwo¥ci oraz dlatego, ºe nie dawaÆo im ono
formalnych podstaw do rozpoczæcia kariery zawodowej. Dla kobiet udziaÆ w zajæciach Uniwersytetu Latajåcego nie byÆ jednak kwestiå snobizmu czy chæci zabicia
wolnego czasu. Ogromna wiækszo¥ì odno¥nych przekazów pamiætnikarskich —
prawda, ºe przewaºnie obciåºonych skÆonno¥ciå do idealizacji opisywanych zdarzeñ — wskazuje na motywy patriotyczne, na chæì zyskania jak najwyºszych
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kwalifikacji do pracy pedagogicznej i spoÆecznej16. Opisywany po wielokroì etos
warszawskiej lewicowej i demokratycznej inteligencji z przeÆomu stuleci, przedstawiany niekiedy niesÆusznie jako powszechnie obowiåzujåcy w caÆej tej grupie
spoÆecznej, byÆ jednak atrakcyjny dla znacznej czæ¥ci mÆodego pokolenia kobiet
z tej warstwy. Przypuszczaì naleºy, ºe nie zawsze akceptowaÆo go pokolenie
rodziców. Niezaleºnie od wyznawanych poglådów perspektywa ciæºkiego losu
„SiÆaczki” z noweli Stefana íeromskiego, czy teº jej pierwowzoru: lewicowej
nauczycielki i dziaÆaczki spoÆecznej Faustyny Morzyckiej — nie byÆa zachæcajåca
jako droga ºyciowa dla córki.
Stosunkowo wcze¥nie, jeszcze w latach poprzedzajåcych powstanie styczniowe,
aprobatæ elit intelektualnych i „czytajåcej publiczno¥ci” zdobyÆy kobiety — autorki,
choì rozgÆos najbardziej znanych pisarek, takich jak Klementyna z Tañskich Hoffmanowa, Narcyza ímichowska, Paulina Wilkoñska czy wreszcie Jadwiga £uszczewska–Deotyma nie dorównywaÆ popularno¥ci ich wybitnych kolegów po
piórze. Ostatnie dziesiæciolecia XIX w. pomnoºyÆy w Królestwie Polskim grupæ
literatek, nieraz niezbyt wysokiego lotu, publicystek specjalizujåcych siæ w tematyce kobiecej, autorek seryjnie produkowanych romansów oraz utworów dla dzieci.
„Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut”, której tomy od XIII do XVI
po¥wiæcone så „Literaturze pozytywizmu i MÆodej Polski”, przynosi 464 biogramy
pisarzy tej epoki, w¥ród których så 62 kobiety (13,4%) urodzone miædzy 1830
a 1890 r. Z liczby tej 35 wywodziÆo siæ z rodzin ziemiañskich, 23 — z inteligenckich, a 4 miaÆy inne pochodzenie. Owa przewaga osób ze ¥rodowisk ziemiañskich
jest znamienna. Pisarstwo nie wymagaÆo formalnego wyksztaÆcenia, mogÆo byì
zatem zajæciem mÆodych panien i pañ ze dworu, oczytanych i inteligentnych, dysponujåcych wolnym czasem, wreszcie posiadajåcych jaki taki talent literacki.
Ponadto w pokoleniu ºyjåcych miædzy powstaniem listopadowym a styczniowym
naleºy skonstatowaì przewagæ wyksztaÆconego ziemiañstwa jako elity spoÆecznej
i wzglædnå sÆabo¥ì inteligencji.
Przewaga pisarek pochodzenia ziemiañskiego topnieje jednak, jeºeli przedstawianå zbiorowo¥ì podzielimy na osoby urodzone przed i po 1870 r. W pierwszej
grupie z rodzin pracowników umysÆowych wywodziÆo siæ ich 12, za¥ z rodzin
posiadajåcej szlachty — 28. W drugiej sytuacja odwraca siæ: pisarki pochodzenia
inteligenckiego tworzå grupæ jedenastoosobowå, a pochodzenia ziemiañskiego —
siedmioosobowå. Zatem w miaræ upÆywu czasu równieº i na polu literatury dominowaì zaczynajå kobiety, których ojcowie parali siæ pracå umysÆowå choì w mÆodo¥ci nierzadko zwiåzani jeszcze byli ze ¥rodowiskiem szlacheckim.
Pozostawmy jednak elity. Ogromna wiækszo¥ì wyksztaÆconych kobiet, które
podejmowaÆy pracæ umysÆowå w wieku XIX zostawaÆa nauczycielkami. Czy jednak
naleºy z tego wnioskowaì, iº taki wÆa¥nie byÆ ich ideaÆ ºyciowy? Jak wiemy, dla
osób pokroju Marii SkÆodowskiej–Curie na pewno nie. Dla innych mogÆa to byì
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albo smutna konieczno¥ì ºyciowa, albo dobra odskocznia do sygnalizowanej powyºej aktywno¥ci spoÆecznej i patriotycznej. Powszechno¥ì zjawiska dostrzegano
juº w okresie, o którym mowa i niekiedy odnoszono siæ doñ krytycznie. Iza Moszczeñska, piszåc o nagminnym „udzielaniu lekcji” przez caÆå wÆa¥ciwie inteligencjæ warszawskå podkre¥laÆa, ºe czyniå to „kobiety wszelkich zawodów i kobiety nie
posiadajåce zawodowych kwalifikacji, wszyscy sÆowem, którzy siæ czego¥ nauczyli,
uczå innych”17. WedÆug oficjalnych danych w Warszawie odpowiednio w roku
1882 i 1897 w dziale „szkolnictwo i wychowanie” pracowaÆo 44,8% i 44,6% ogóÆu
zatrudnionych kobiet18. Doliczyì do tego wypada caÆe niemal tajne nauczanie,
w my¥l ªródeÆ narracyjnych bardzo sfeminizowane. Potwierdzajå to nota bene
wyrywkowe dane policyjne — w powiecie kaliskim np. w latach osiemdziesiåtych
i dziewiæìdziesiåtych osoby ukarane grzywnå czy teº w ogóle „przyÆapane” na
nielegalnym uczeniu dzieci w jæzyku polskim, to niemal wyÆåcznie kobiety19.
WskazywaÆoby to znowu na patriotycznå w znacznym stopniu motywacjæ edukacyjnych aspiracji i pædu do karier nauczycielskich. Prawda, ºe praca pedagogiczna
byÆa formå aktywizacji zawodowej kobiet, którå akceptowaÆa zarówno „nowa” jak
i „tradycyjna” obyczajowo¥ì, prawda, ºe kobieta uczåca dzieci nie natrafiaÆa na
takie przeszkody prawne i mæskå niechæì, jak jej koleºanka podejmujåca pracæ
w innych dziedzinach. Prawda wreszcie, iº waºnå rolæ odgrywaÆy wzglædy ekonomiczne. Ale oddziaÆywaÆy tu równieº stare wzorce — pedagogikæ uznawano przecieº za naturalne powoÆanie kobiety — oraz wysoka ocena upowszechniania wiedzy
gÆoszona przez pozytywistycznych nowatorów. Wszystko to wydaje siæ byì harmonijnie ze sobå splecione i tÆumaczy tak znacznå liczbæ kobiet — nauczycielek.
W latach 1864–1905 szkolnictwo ºeñskie (tym razem oficjalne, a nie tajne)
rozwija siæ stosunkowo szybko, podczas gdy liczba ¥rednich szkóÆ mæskich niemal
nie zwiæksza siæ. Dzieje siæ tak w obu sektorach: pañstwowym, gdzie przybywa
kilka ºeñskich gimnazjów (przypomnijmy, ºe reforma Aleksandra Wielopolskiego
z 1862 r. nie przewidywaÆa ich w ogóle!), ale przede wszystkim prywatnym. Rozrost „pensji” na wszystkich wÆa¥ciwie poziomach ksztaÆcenia jest istotnie imponujåcy20. Z tych spo¥ród nich, które oferowaÆy najwiæcej, korzystaÆa w znacznej
mierze mÆodzieº ºeñska wywodzåca siæ z inteligencji. PowoÆajmy siæ tutaj na wspomnienia Romany Pachuckiej: „Do szkóÆ dwu i trzyklasowych uczæszczaÆy dziewczæta pochodzåce ze sfer rzemie¥lniczych, córki majstrów fabrycznych, drobnego
kupiectwa, czasem lepiej sytuowanych [...], ambitniejszych rodzin robotniczych.
W szkoÆach czteroklasowych uczennice rekrutowaÆy siæ ze sfery drobnomieszczañskiej, zamoºniejszej, o wyºszych aspiracjach oraz z mniej zamoºnego ziemiañstwa
[...]. W szkoÆach sze¥cioklasowych skupiaÆa siæ elita dziewczæca: z zamoºniejszych
sfer mieszczañskich, bogatszego ziemiañstwa, inteligencji pracujåcej oraz niezamoºne lecz zdolne i ambitne, które korzystaÆy z ulg przy opÆacaniu wpisu”21.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Aspiracje edukacyjne i zawodowe kobiet w ¥rodowiskach inteligencji Królestwa Polskiego... 79

Badacze zajmujåcy siæ inteligencjå we wcze¥niejszych okresach zwracajå uwagæ
na bardzo wysoki stopieñ autoreprodukcji tej warstwy spoÆecznej. Juº w poczåtkach
jej istnienia, kiedy byÆa jeszcze bardzo nieliczna, pojawiajå siæ inteligenci w drugim
pokoleniu, dzieci pracowników umysÆowych. Nierzadko obserwuje siæ zjawisko
dziedziczenia zawodu po ojcu — ståd caÆe „dynastie” lekarzy, profesorów wyºszych
uczelni czy adwokatów. Wszystkie te konstatacje odnoszono do mæºczyzn i mÆodzieºy mæskiej, która jedynie — co najmniej po lata siedemdziesiåte XIX w. —
mogÆa byì brana pod uwagæ. Zastanawiajåc siæ nad przyczynami tego zjawiska,
uciekano siæ do wyja¥nieñ, które podsuwaÆ zdrowy rozsådek. Odnotowywano wiæc
wpÆyw otoczenia zajmujåcego siæ pracå umysÆowå, wiækszå niº przeciætna aktywno¥ì intelektualnå rodziców, posiadanie przez nich bibliotek, rodzinnå lekturæ
prasy, ksiåºek itd. Wskazywano równieº na ksztaÆtujåcy siæ inteligencki etos,
w którym wiedza i wyksztaÆcenie urastaÆy do naczelnych, a przynajmniej bardzo
waºnych warto¥ci22. Wydaje siæ, ºe równolegle (przynajmniej za¥ z niewielkim
opóªnieniem) takie wÆa¥nie wzorce wychowawcze i aspiracje edukacyjne objæÆy
równieº mÆodzieº ºeñskå. Teza ta wymagaÆaby oczywi¥cie weryfikacji w toku
dalszych, wyczerpujåcych badañ.
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Aspiracje o¥wiatowe kobiet ze ¥rodowiska
chÆopskiego w Królestwie Polskim
na przeÆomie XIX i XX wieku

Ostatnie ìwierìwiecze XIX i pierwsze lata XX wieku byÆy okresem szybko
postæpujåcych procesów zaÆamywania siæ dotychczasowej izolacji spoÆecznej i kulturowej warstwy chÆopskiej w Królestwie Polskim. Jednym z przejawów tego zjawiska byÆ wyraªny rozwój ambicji cywilizacyjnych, politycznych, spoÆecznych
i kulturowych coraz liczniejszej grupy chÆopów. W latach poprzedzajåcych wybuch
rewolucji 1905 roku uksztaÆtowaÆa siæ elita umysÆowa warstwy chÆopskiej — dziæki
niej moºliwe byÆo przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji gminnej, szkolnej,
stworzenie pierwszych organizacji chÆopskich o charakterze politycznym, itd. Jednå
z charakterystycznych cech owej elity byÆa nieobecno¥ì w jej skÆadzie kobiet. MaÆo
tego, w licznych dyskusjach tej doby podkre¥lano, ºe kobiety wiejskie så gotowe
wystæpowaì przeciwko swym mæºom, gdy ci gÆoszå poglådy budzåce sprzeciw
ksiædza proboszcza1. Naleºy teº zgodziì siæ w duºej mierze ze spostrzeºeniem
Antoszki, która w 1904 r. zanotowaÆa, ºe „umysÆowe wyksztaÆcenie wÆo¥cianek
leºy dotåd odÆogiem ...”2.
Kobieta wypeÆniajåca w rodzinie chÆopskiej funkcjæ „kapÆanki domowego ogniska” w okresie izolacji spoÆeczno¥ci wiejskiej niemal zupeÆnie nie zajmowaÆa siæ
sprawami o zasiægu szerszym niº granice spoÆeczno¥ci lokalnej i parafii. Jej zainteresowania koncentrowaÆy siæ wokóÆ problematyki towarzysko–obyczajowej, ekonomii gospodarstwa domowego, religijnej. Kobieta — gospodyni — matka byÆa
w duºym stopniu odpowiedzialna za trwaÆo¥ì tak podstawowych instytucji spoÆecznych warstwy chÆopskiej jak rodzina i spoÆeczno¥ì wiejska. Instytucji, dodajmy,
opartych o system warto¥ci i norm przekazywanych drogå kontaktu bezpo¥redniego
i wywodzåcych siæ z tradycji lokalnej. Kobieta bædåca straºniczkå podstawowych
kanonów, na których opieraÆa siæ trwaÆo¥ì i stabilno¥ì chÆopskiego ¥wiata —
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stawaÆa siæ automatycznie rzeczniczkå „ciemnoty, zabobonu i konserwatyzmu” dla
wszystkich, którzy ¥wiat ten chcieli modernizowaì.
Dziewczæta z rodzin chÆopskich w drugiej poÆowie XIX w. chodziÆy do szkoÆy
rzadziej niº chÆopcy. W 1880 r. na 100 chÆopców w wieku szkolnym do szkoÆy
chodziÆo 15, za¥ dziewczåt jedynie 7 3. Wydaje siæ jednak, ºe wynikaÆo to raczej ze
wzglædów praktycznych niº ze szczególnego upo¥ledzenia córek w stosunku do
synów. SzkoÆa elementarna sÆuºyÆa w wiækszo¥ci przypadków do zdobycia umiejætno¥ci posÆugiwania siæ jæzykiem rosyjskim (co dziewczætom nie byÆo zazwyczaj
potrzebne), przygotowaniu dziecka do nauki na wyºszych szczeblach systemu
edukacyjnego (w tym przypadku nie tylko chÆopskie dziewczæta miaÆy drogæ znacznie trudniejszå niº chÆopcy) — albo teº — celom zupeÆnie przyziemnym. Jak pisaÆa
Antoszka — „przy nauce chÆopców wielu rzådziÆo siæ wzglædami czysto praktycznymi — chÆopak w zimie moºe chodziì do szkoÆy, bo nie ma co robiì i zawadza
tylko w chaÆupie. Ale dziewczynka od najmÆodszych lat przyda siæ w domu: drze
pierze, skrobie kartofle, przædzie, wreszcie niañczy rodzeñstwo. PosyÆajåc jå na
naukæ matka traci pomocnicæ i gÆównie dlatego, je¥li nawet decyduje siæ oddaì
córkæ do szkoÆy, to nauka jej trwa krótko”4. Zresztå w sytuacji, kiedy w przytÆaczajåcej wiækszo¥ci przypadków przyszÆo¥ciå dziewczyny byÆo uzyskanie za ile¥ tam
lat statusu gospodyni, bardziej przydatne byÆo dla niej to, czego mogÆa nauczyì siæ
podpatrujåc matkæ, niº wkuwajåc imiona czÆonków rodziny panujåcej. Nie naleºy
teº zapominaì, ºe fakt, iº dziewczæta chÆopskie chodziÆy do szkoÆy rzadziej niº
synowie, nie byÆ aº tak niezwykÆy w innych, poza inteligencjå, grupach spoÆecznych
(zwÆaszcza w krægach drobnomieszczañskich i w¥ród robotników). Odsetek dziewczåt w¥ród uczniów szkóÆ wiejskich wzrastaÆ przecieº, choì powoli, wraz z rozwojem sieci szkolnej i ze wzrostem wzglædnego przeludnienia agrarnego. Kiedy
pomoc córki przestawaÆa byì niezbædna, dziewczyna mogÆa i¥ì siæ uczyì.
Mimo iº dziewczæta w rodzinach chÆopskich rzadziej niº ich bracia uczæszczaÆy
do szkoÆy, nie byÆy dyskryminowane gdy chodziÆo o naukæ w domu lub w niezalegalizowanych szkoÆach wiejskich. Czæsto stanowiÆy ponad poÆowæ uczniów korzystajåcych z tej drogi do wiedzy. Wzmianki o edukacji w domu rodzinnym pojawiajå
siæ zwykle we wspomnieniach pisanych przez kobiety wywodzåce siæ z warstwy
chÆopskiej. PisaÆa o niej Marcjanna Fornalska, Agnieszka Olszowska i inne. Maria
Szczawiñska stwierdziÆa np. „do szkoÆy nie chodziÆam, uczyÆam siæ czytaì i pisaì
w domu”, za¥ Zofia Spychalska uczyÆa siæ „podÆug wzorów dostarczanych rodzeñstwu przez najstarszego brata”. ZdarzaÆy siæ takºe dziewczæta, które uczyÆy siæ same
— Franciszka Brzuchalówna wspominaÆa: „jako maÆa dziewczynka pasaÆam krowy
moich rodziców i wtedy to nauczyÆam siæ czytaì i pisaì”. Generalnie moºna zaryzykowaì opiniæ, ºe w przypadku dziewczåt chÆopskich raczej dom rodzinny, a nie
szkoÆa, byÆ gÆównå instytucjå zapewniajåcå podstawy umiejætno¥ci czytania i pisania5. Sytuacja zaczæÆa ulegaì zmianie dopiero po rewolucji 1905 roku, kiedy to
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naståpiÆo wyraªne zwiækszenie liczby i spolszczenie szkóÆ elementarnych. £atwiej
wiæc byÆo posÆaì do nich córkæ, niº uczyì jå samemu. Z dostæpnych materiaÆów
autobiograficznych (odnoszåcych siæ co prawda z reguÆy do jednostek, które dopracowaÆy siæ awansu kulturowego) wynika, ºe dziewczæta uczyÆy siæ chætnie i zdobycie umiejætno¥ci czytania stawaÆo siæ dla nich poczåtkiem samodzielnych lektur
i samoksztaÆcenia6.
Niezwykle gorliwym propagatorem o¥wiaty kobiet wiejskich byÆ na przeÆomie
XIX i XX w. Ko¥cióÆ katolicki. Z jednej strony posÆugiwanie siæ ksiåºeczkå do
naboºeñstwa byÆo wysoko cenione zarówno przez kapÆana, jak i opiniæ publicznå,
z drugiej za¥ strony wielu ksiæºy zabiegaÆo o podnoszenie wiedzy religijnej i pogÆæbianie wiary za po¥rednictwem literatury dewocyjnej i moralizatorskiej. Z tym
jednak, ºe dziaÆania kleru miaÆy wyraªnie okre¥lony profil ideowy i prowadziÆy
czæsto do jednostronnego wykorzystywania nabytych umiejætno¥ci. Czæsto na przykÆad kobiety umiaÆy posÆugiwaì siæ wyÆåcznie ksiåºeczkå do naboºeñstwa.
Obok naturalnej dzieciæcej ciekawo¥ci i inspiracji religijnej, z roku na rok coraz
waºniejszym czynnikiem upowszechniania o¥wiaty w¥ród dziewczåt i kobiet wiejskich stawaÆo siæ szybkie zacie¥nianie zwiåzków wsi ze ¥wiatem zewnætrznym.
W sytuacji, kiedy coraz liczniejsze grupy dziewczåt byÆy wypychane ze spoÆeczno¥ci chÆopskiej przez brak pieniædzy i perspektyw ºyciowych, a miasto i zagranica
dawaÆy szanse na zdobycie intratnego zajæcia — umiejætno¥ì czytania i pisania oraz
moºliwie szeroki zasób wiedzy stawaÆy siæ powaºnymi atutami dla dziewczyny
wybierajåcej siæ „na podbój ¥wiata”. UÆatwiaÆy zarówno znalezienie pracy, jak
i ewentualne przyuczanie do bardziej intratnych zajæì.
ByÆo to tym waºniejsze, ºe koniec XIX w. na ziemiach polskich przyniósÆ
znaczne poszerzenie moºliwo¥ci zarobkowania i ksztaÆcenia kobiet ze wszystkich
grup spoÆecznych. I tak na przykÆad dziewczæta wiejskie mogÆy znaleªì dla siebie
miejsce w coraz liczniejszych szkoÆach handlowych, na kursach kroju i szycia,
buchalteryjnych, w szkoÆach gospodarstwa domowego, ochroniarskich, ogrodniczych, kursach akuszeryjnych, pielægniarskich etc. Tego typu szkoÆy i kursy staÆy
siæ pierwszym krokiem na drodze do osiågniæcia awansu spoÆecznego i zawodowego dla pewnej grupy dziewczåt wywodzåcych siæ z warstwy chÆopskiej Królestwa.
PrzykÆadem mogå byì dzieje Heleny Spoczyñskiej, póªniejszej absolwentki Uniwersytetu Jagielloñskiego, która po ukoñczeniu szkoÆy ochroniarek zÆoºyÆa dodatkowe egzaminy i rozpoczæÆa pracæ jako nauczycielka szkóÆ elementarnych.
Jak liczna byÆa grupa córek chÆopskich, które na przeÆomie XIX i XX w. podejmowaÆy rzetelnie samoksztaÆcenie lub po opuszczeniu rodzinnej wsi zdobyÆy kwalifikacje zawodowe powiedzieì nie sposób, jednak naleºy odnotowaì jej pojawienie
siæ i podkre¥liì, ºe jej istnienie sprzyjaÆo coraz szybszemu otwieraniu siæ kobiet
pozostajåcych w rodzinnych wsiach na wzorce ºycia miejskiego i elementy kultury
ogólnonarodowej. O¥wiata i zainteresowania intelektualne przestawaÆy byì wyÆåcz-
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nie atrybutem „pañsko¥ci”, a stawaÆy siæ narzædziem umoºliwiajåcym znalezienie
pracy i zdobycie zawodu.
Naleºy takºe wskazaì na istnienie nielicznej, ale rosnåcej liczebnie grupy córek
chÆopskich ksztaÆconych w prywatnych i pañstwowych szkoÆach ¥rednich Królestwa. WedÆug danych spisu powszechnego z 1897 r. w szkoÆach tego typu uczyÆo
siæ 700 „dziewczåt stanu wÆo¥ciañskiego mieszkajåcych na wsi”. Z guberni warszawskiej byÆo ich 110, piotrkowskiej 153, za¥ z kieleckiej jedynie 267.
WedÆug innych danych moºna ukazaì powolny wzrost liczby dziewczåt „stanu
wÆo¥ciañskiego” w szkoÆach ¥rednich. Kategoria „stanu wÆo¥ciañskiego” wystæpujåca w statystyce rosyjskiej nie moºe byì utoºsamiana z pochodzeniem chÆopskim.
Zaliczano bowiem do niej wszystkich wywodzåcych siæ ze „stanu chÆopskiego” (wg
stanu sprzed 1864 r.) nawet po kilkudziesiæciu latach od wyj¥cia ze wsi, o ile nie
dokonali oni formalnego przepisania siæ do innej kategorii stanowej. Tak wiæc
w kategorii „córek wÆo¥ciañskich” mogÆy siæ znaleªì córki wzbogaconych, wywodzåcych siæ ze wsi robotników, kupców, urzædników itd. Mimo tego przywoÆanie
tych danych wydaje siæ celowe, gdyº så jedynym ªródÆem pozwalajåcym na
ukazanie choìby tendencji zmian w stopniu korzystania przez dziewczæta z rodzin
chÆopskich z nauki w szkoÆach szczebla wyºszego niº elementarny.
Tabela 1.
Uczennice „stanu wÆo¥ciañskiego” w pañstwowych gimnazjach ºeñskich
Królestwa Polskiego w latach 1896–1911.

Rok

Liczba
gimnazjów ºeñskich

1896
1900
1905
1906
1911*

19
18
20
17
—

Liczba uczennic
w tym: stanu
ogóÆem
wÆo¥ciañskiego
4624
91
6027
130
7724
330
4952
229
10137
—

%
ogóÆu
uczennic
1,8
2,1
4,6
4,8
8,4

* Dane obejmujå gimnazja i progimnazja.
áródÆo: Narodnoje obrazowanije w 10 guberniach Carstwa Polskogo za 90 god’ow
1816–1906, Warszawa 1907, s.59; Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiegio 1913,
Warszawa 1914, s.322.

W ¥wietle kilkuletnich badañ nad problematykå socjalizacji mÆodzieºy chÆopskiej na przeÆomie XIX i XX w., stwierdziì mogæ, ºe brak jest jakichkolwiek
przekazów ukazujåcych dalsze losy dziewczåt stanu wÆo¥ciañskiego pobierajåcych
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naukæ w szkoÆach ¥rednich. Sådzæ, ºe po ukoñczeniu szkoÆy staraÆy siæ one ukrywaì
swe pochodzenie — np. po wyj¥ciu za måº za urzædnika, kupca, czy rzemie¥lnika
oraz, ºe nie osiågnæÆy na tyle znaczåcych sukcesów w ewentualnym ºyciu zawodowym, aby staì siæ symbolem awansu spoÆeczno–zawodowego kobiety — chÆopki,
godnym utrwalenia w ¥wiadomo¥ci spoÆecznej.
Naleºy sådziì, ºe dziewczæta te pochodziÆy z rodzin „stanu wÆo¥ciañskiego”,
czæsto nie majåcych juº nic wspólnego ze wsiå oraz z grupki najbogatszych rodzin
chÆopskich pragnåcych wydaì swe córki za „panów z miasta”. Do tego obok posagu
potrzebny byÆ jeszcze dodatkowy „kurs ogÆady towarzyskiej”.
Podsumowujåc dotychczasowe uwagi moºemy stwierdziì, ºe w koñcu XIX
i w pierwszych latach XX w. obserwujemy zjawisko powolnego podnoszenia siæ
poziomu o¥wiaty kobiet w obræbie warstwy chÆopskiej. Proces ten byÆ stymulowany
przede wszystkim przez czynniki w stosunku do warstwy chÆopskiej zewnætrzne:
zacie¥nianie kontaktu z miastem oraz potrzeby ºycia religijnego. Najbardziej otwarte na sprawy wiedzy i o¥wiaty byÆy te kobiety, które nastawiaÆy siæ na opuszczenie
rodzinnej wsi.
Tymaczasem, zdaniem licznej grupy inteligencji dziaÆajåcej na rzecz podniesienia poziomu o¥wiaty i uobywatelnienia chÆopa, najistotniejsza dla przyszÆo¥ci polskiej warstwy chÆopskiej byÆa postawa tych kobiet, które na wsi ºyÆy i miaÆy tam
pozostaì. Jak pisaÆa Iza Moszczeñska „od ºon, matek i gospodyñ zaleºy w wiækszo¥ci przypadków caÆy tryb domowy i kierunek spraw rodzinnych. Pielægnowanie
i leczenie dzieci, normowanie wydatków i stosowanie ich do dochodów, skÆadanie
oszczædno¥ci i zuºytkowanie ich, podziaÆ czasu, rozkÆad zajæì, maÆºeñstwa dzieci
i kierowanie ich losem — wszystko to leºy w rækach baby i ºaden chÆop nie o¥mieli
siæ w tych sprawach powaºniejszej podjåì decyzji bez porozumienia siæ z ºonå.
Toteº wÆa¥nie dlatego nie moºna nawet i my¥leì o o¥wieceniu i umoralnieniu
warstw pracujåcych, o przyzwyczajeniu ich do porzådków, wykorzenieniu przesådów, zjednaniu do przepisów higienicznych, wzbudzeniu wiary w medycynæ, wytæpieniu wiary w zaºegnywania i czary, póki nie zacznie siæ wprost w tym kierunku
na kobietæ oddziaÆywaì”8.
Wychodzåc z tych samych zaÆoºeñ co Iza Moszczeñska, redaktorzy czasopism
dla ludu od pierwszych lat po uwÆaszczeniu propagowali nowy wizerunek kobiety
w rodzinie chÆopskiej. SÆuºyì temu miaÆy zwÆaszcza serie artykuÆów, zamieszczanych na Æamach „Zorzy”, nastæpnie za¥ „Gazety ÿwiåtecznej”, a po¥wiæconych
przede wszystkim: problematyce wychowania dzieci i opieki nad nimi, zagadnieniom zapobiegania rozprzestrzenianiu siæ chorób oraz sposobom leczenia i towarzyszåcym temu zabiegom magicznym, prezentacji nowoczesnych narzædzi i sprzætów domowych, moºliwych do wprowadzenia w kobiecej czæ¥ci gospodarstwa
wiejskiego, zachæcaniu do podejmowania nauki przez dziewczæta i staÆego kontaktu
ze sÆowem pisanym przez te gospodynie, które czytaì potrafiÆy9.
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Istotne znaczenie dla upowszechniania o¥wiaty w¥ród kobiet wiejskich miaÆo
powstanie w 1883 roku Kobiecego KoÆa O¥wiaty Ludowej. Jednym z pierwszych
jego przedsiæwziæì byÆo wydanie ksiåºki Kasyldy Kulikowskiej pt. „ÿwiåteczne
popoÆudnia kobiety wiejskiej”. CzÆonkinie KKOL oraz powstaÆego nieco póªniej
trójzaborowego KoÆa Kobiet Korony i Litwy „szÆy pracowaì na wie¥ jako nauczycielki ludowe, by tam nauczaì dzieci [...], tymczasem inne [...] ukoñczywszy np.
kursy akuszeryjne, porzucaÆy miasta i osiadaÆy na prowincji by ratowaì ºycie
i zdrowie kobiet wiejskich”10. W poÆowie lat 90–tych XIX w. rozpoczæÆa teº dziaÆalno¥ì Podsekcja Kobieca Sekcji Rolnej Muzeum PrzemysÆu i Handlu (instytucji
zwiåzanej ze ¥rodowiskami ziemiañskimi), która stawiaÆa sobie w¥ród innych takºe
zadanie dziaÆania na rzecz podnoszenia poziomu gospodarstwa kobiecego i upowszechniania o¥wiaty w rodzinach chÆopskich.
Róºnorodna dziaÆalno¥ì grup inteligencji i ziemiañstwa przynosiÆa ograniczone, ale coraz bardziej widoczne efekty. W niektórych, jeszcze nielicznych,
wsiach powstawaì zaczæÆy grupy kobiet zaglådajåcych wieczorami do izby nauczycielki, w czasie demonstracji i obchodów patriotycznych w latach 90–tych
kobiety zaczynajå towarzyszyì uczestniczåcym w nich w sukmanach chÆopom.
Coraz czæ¥ciej matki pozwalajå swym córkom uczyì siæ w szkole wraz z braìmi;
coraz czæ¥ciej — choì nadal bardzo rzadko — zaglådajå do czasopism „dla ludu”.
Kiedy w 1901 r. problem „ciemnoty i zacofania” kobiet chÆopskich w Królestwie staÆ siæ przedmiotem publicznej debaty na Æamach „Gazety ÿwiåtecznej” —
obok gÆosów krytycznych i „usprawiedliwiajåcych” brak aspiracji umysÆowych
kobiet oraz przerzucajåcych „winæ” za to na mæºczyzn, pojawiÆy siæ sporadyczne,
ale jednak godne odnotowania, gÆosy samych gospodyñ — czytelniczek prasy,
które odrzucaÆy pomówienia o ciemnotæ11.
W dyskusjach nad zagadnieniem podnoszenia poziomu umysÆowego kobiet
wiejskich prowadzonych w poczåtkach XX w. najbardziej popularny byÆ poglåd, ºe
jedynie powstanie sieci specjalistycznych szkóÆ przeznaczonych dla kobiet bædzie
w stanie zapewniì spoÆeczno¥ci wiejskiej w miaræ szybkie i znaczåce postæpy.
SzkoÆy takie organizowane byÆy przez dwa ¥rodowiska. Chronologicznie wcze¥niej
rozpoczæÆy dziaÆalno¥ì o¥rodki pod auspicjami ruchu zaraniarskiego. Dziæki ofiarno¥ci spoÆecznej w 1903 r. powstaÆa, a w 1905 r. przyjæÆa pierwsze uczennice szkoÆa
rolniczo–gospodarska dla córek drobnych rolników w Kruszynku. Jej kierowniczkå
byÆa Jadwiga Dziubiñska. W czasie rocznej nauki uczennice uzupeÆniaÆy swoje
wyksztaÆcenie ogólne uczåc siæ czytania, pisania, rachunków, geografii oraz nielegalnie historii i jæzyka polskiego, a równolegle pracujåc w gospodarstwie szkolnym
i w warsztatach zaznajamiaÆy siæ z zasadami nowoczesnej hodowli i prowadzenia
gospodarstwa domowego, uprawy ogródka warzywnego, uczyÆy siæ prowadziì
ochronkæ, szyì, haftowaì itd. Istotnå rolæ odgrywaÆa teº nauka podstawowych zasad
higieny i opieki nad niemowlætami i dzieìmi. Spektakularny sukces Kruszynka, do
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którego zgÆaszaÆo siæ znacznie wiæcej chætnych niº szkoÆa mogÆa przyjåì (choì i tak
zwykle byÆo dwu — trzykrotnie wiæcej uczennic niº planowano ) daÆ impuls do
tworzenia dalszych placówek tego typu. W 1906 r. pierwsze uczennice rozpoczæÆy
naukæ w MirosÆawicach, w szkole zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek. Podobnie jak w Kruszynku dziewczæta uczyÆy siæ „tkactwa,
hodowli drobiu, trzody i bydÆa oraz mleczarstwa, pszczelarstwa, szycia, haftu
i innych dziaÆów gospodarstwa wiejskiego i domowego”. Do wybuchu I wojny
¥wiatowej powoÆano na terenie Królestwa 13 szkóÆ rolniczo–gospodarczych dla
dziewczåt (czæ¥ì nie wyszÆa poza stadium organizacji), w których mogÆo jednocze¥nie ksztaÆciì siæ kilkaset dziewczåt12. OznaczaÆo to istotny postæp w uÆatwieniu
dostæpu do o¥wiaty córkom chÆopskim, choì wydaje siæ, ºe zasiæg rekrutacji
uczennic pozostawaÆ bardzo wåski. PochodziÆy one przede wszystkim z rodzin
dziaÆaczy chÆopskich i korespondentów czasopism ludowych, a takºe spo¥ród córek
zamoºniejszych gospodarzy z okolicznych gmin czy powiatów. Czæsto impulsem
do podjæcia nauki w tego typu szkole byÆ wcze¥niejszy wyjazd brata czy narzeczonego (sic!) do podobnej szkoÆy dla mæºczyzn.
Z nielicznych niestety informacji o efektach nauki w ºeñskich szkoÆach rolniczych i dalszych losach absolwentek wynika, iº byÆy one waºnym etapem ich
biografii. Po opuszczeniu szkoÆy dziewczæta podejmowaÆy aktywnå dziaÆalno¥ì
w kóÆkach rolniczych czy powstajåcych od 1902 r. koÆach gospodyñ wiejskich,
niekiedy kontynuowaÆy rozwój umysÆowy — albo drogå samoksztaÆcenia, albo
poprzez uczestnictwo w róºnorodnych kursach zawodowych i ogólnoksztaÆcåcych.
Jako przykÆad moºna przytoczyì losy WÆadysÆawy Koªmiñskiej z domu Baranowskiej urodzonej w 1889 r., która po ukoñczeniu szkoÆy w Kruszynku przeszÆa
w 1912 r. kurs hodowlany w Liskowie, a w 1915 r. zdobyÆa uprawnienia nauczycielskie ukoñczywszy kurs Towarzystwa O¥wiaty Ludowej13. Takºe Maria Chmielecka z domu Bieniek (urodzona w 1891 r.) jako absolwentka Kruszynka przyjæta
zostaÆa w charakterze sÆuchaczki na Kursy Naukowe dla Kobiet w latach 1909–191014.
Nawet jeºeli absolwentki szkóÆ rolniczych nie próbowaÆy zmieniì swego ºycia
poprzez osiågniæcie kwalifikacji zawodowych czy wyksztaÆcenia, pozwalajåcych
na awans spoÆeczny, staraÆy siæ podtrzymywaì wiæzi nawiåzane w okresie nauki.
W ostatnich latach przed wybuchem I wojny ¥wiatowej powstaÆo zintegrowane ¥rodowisko absolwentów szkóÆ rolniczych, do którego naleºaÆy zarówno dziewczæta jak
mæºczyªni. Jego czÆonkowie stanowili podstawowå kadræ w powstajåcym ruchu mÆodzieºy wiejskiej, redagowali pierwsze czasopisma mÆodzieºowe („ÿwit — MÆodzi
Idå”, „Druºyna”), w swoim gronie zawierali przyjaªnie, a takºe zwiåzki maÆºeñskie.
Ostatnie lata XIX w., a zwÆaszcza okres pierwszych kilkunastu lat wieku XX,
przyniósÆ widoczne zmiany w kwestii o¥wiaty, aspiracji zawodowych i intelektualnych kobiet ze ¥rodowisk chÆopskich w Królestwie Polskim. Dziewczæta chætnie
uczyÆy siæ czytaì w domu rodzinnym lub w nieformalnych szkoÆach organizowa-
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nych przez samych chÆopów; coraz czæ¥ciej, zwÆaszcza po 1905 r., chodziÆy do szkóÆ
elementarnych (choì nadal rzadziej i krócej niº chÆopcy). Powstanie pierwszych
szkóÆ rolniczych dla kobiet umoºliwiÆo uformowanie siæ grupki dziewczåt dziaÆajåcych w tworzåcym siæ ruchu mÆodzieºy wiejskiej oraz w instytucjach spoÆecznych
i gospodarczych, budowanych przez pokolenie rodziców. Tym niemniej zasiæg
zasygnalizowanych zjawisk w spoÆeczno¥ciach chÆopskich byÆ znacznie bardziej
ograniczony niº w przypadku mÆodzieºy mæskiej, która po 1905 r. w niektórych
gimnazjach stanowiÆa ponad 30% uczniów. Jeszcze istotniejsze wydaje siæ to, ºe
w latach 1904–1914 szybko rosÆa grupa wyksztaÆconych synów chÆopskich, którzy
obejmujåc posady inteligenckie nie ukrywali swego rodowodu. Niekiedy brali oni
czynny udziaÆ w tworzeniu chÆopskich organizacji spoÆecznych i gospodarczych.
W przypadku dziewczåt rok 1905 nie przyniósÆ tak istotnej zmiany, zarówno przed,
jak i po rewolucji grupa dziewczåt uczåcych siæ w szkoÆach wyºszego szczebla byÆa
jeszcze nieliczna, ale staraÆa siæ jak najdalej odej¥ì od swego ¥rodowiska, wej¥ì do
¥wiata „pañskiego” i zatrzeì wszelkie ¥lady pochodzenia spoÆecznego. PrzeÆom
analogiczny do tego, jaki byÆ udziaÆem chÆopskich synów w 1905 r. w przypadku
dziewczåt miaÆ miejsce w pierwszych latach niepodlegÆo¥ci. Aby naståpiÆ, konieczna byÆa kumulacja do¥wiadczeñ I wojny ¥wiatowej (kiedy obserwowali¥my gwaÆtowny wzrost znaczenia kobiet w ºyciu wsi oraz feminizacjæ zawodu nauczycielskiego, postæpujåcå zresztå nadal po jej zakoñczeniu) oraz demokratyczny system
prawny i o¥wiatowy II Rzeczypospolitej, gwarantujåcy, przynajmniej formalnie,
równouprawnienie kobiet.
Zjawiska upowszechnienia o¥wiaty kobiet wiejskich na przeÆomie wieków zachodziÆy niemal wyÆåcznie w¥ród dzieci i mÆodzieºy oraz w grupach nastawionych
na opuszczenie rodzinnej wsi (wyj¥cie do miasta, emigracjæ). Ståd teº ich bezpo¥redni wpÆyw na ksztaÆt ºycia spoÆecznego i kulturalnego warstwy chÆopskiej byÆ
mocno ograniczony. Nadal przytÆaczajåca wiækszo¥ì gospodyñ, tworzåcych opiniæ
wioskowå, kultywowaÆa tradycyjne sposoby prowadzenia gospodarstwa kobiecego
i domowego, spædzania czasu, leczenia i opieki nad dzieckiem, ºywienia itd. MusiaÆo upÆynåì kilkana¥cie lat, w czasie których dziewczæta urodzone w koñcu
XIX w. zaÆoºyÆy rodziny i zdobyÆy pozycjæ w swych spoÆeczno¥ciach, aby naståpiÆa
znaczåca zmiana w stosunku ogóÆu kobiet chÆopskich do nauki i o¥wiaty oraz
kultury i cywilizacji miejskiej. Podobnie, jak w przypadku aspiracji edukacyjnych
istotnå rolæ dla przyspieszenia owej zmiany odegraÆa I wojna ¥wiatowa i lata
budowy niepodlegÆego pañstwa polskiego — okres znacznego zacie¥nienia bezpo¥rednich kontaktów mieszkañców miast i wsi oraz otwarcia chÆopów na wzorce
cywilizacji i kultury miejskiej.
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Przypisy:
1

„Kobiety wiejskie stanowiå ostojæ fanatyzmu i wstecznictwa, poniewaº tracå czas na bezmy¥lne
dewoctwo i marnujå pieniådze na cele nie przynoszåce najmniejszych korzy¥ci” — pisaÆa np.
WÆo¥cianka, Ze wsi, „Ster” 1909, nr 4, s.148; por. D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Z dziejów
kobiety wiejskiej, Warszawa 1961, s.52–57, 80–81.
2
Antoszka, Kobieta wie¥miaczka [w:] Kobieta wspóÆczesna, Warszawa 1904, s.98.
3 Dzieje szkolnictwa i o¥wiaty na wsi polskiej, t. I: Do 1918 roku, Warszawa 1982, s.172. Podobna
tendencja utrzymywaÆa siæ po ostatnie lata przed 1914 r. Na przykÆad w 1911 r. — w szkoÆach
poczåtkowych na wsi Królestwa Polskiego uczyÆo siæ prawie 224 tys. dzieci, w tym 146 tys.
chÆopców i 78 tys. dziewczåt — prawie dwukrotnie mniej. Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego 1914. DopeÆnienie, Petersburg 1915, s.128.
4 Antoszka, Kobieta wie¥niacza, s.98. Na praktyczne przyczyny ograniczenia nauki szkolnej
dziewczåt w rodzinach chÆopskich wydajå siæ wskazywaì przywoÆane w poprzednim przypisie dane
z DopeÆnienia „Rocznika Statystycznego Królestwa Polskiego 1914".
Otóº w¥ród uczniów szkóÆ poczåtkowych na wsi Królestwa poniºej 8 lat byÆo chÆopców 3 610,
dziewczåt — 2 255, w wieku 8 lat byÆo chÆopców 11 399, dziewczåt — 7 788, ale juºw wieku 13 lat
byÆo chÆopców 17 610, dziewczåt — 4 545, w wieku 14 lat byÆo chÆopców 7 579, dziewczåt — 1 014.
NastæpowaÆo zatem bardzo wyraªne pogarszanie siæ proporcji na niekorzy¥ì dziewczåt w miaræ ich
dorastania do przyjmowania kolejnych obowiåzków domowych.
5
M. Fornalska, Pamiætnik matki, wyd. IX, Warszawa 1978; Agnieszka Olszowa, íyciorys, Archiwum ZakÆadu Historii Ruchu Ludowego, í — 504; Maria Szczawiñska, íyciorys, AZHRL, X —
368; Zofia Spychalska, Autobiografia, AZHRL, í — 172; F. Brzuchalówna, O naszych kobietach,
„Zorza” 1905, nr 24, s.638.
6
„CzytaÆam róºne ksiåºki, a poniewaº czasu miaÆam dosyì [na pastwisku — WM], wiæc nie tylko
czytaÆam, ale i uczyÆam siæ na pamiæì historii, geografii i róºnych wierszy” — pisaÆa na przykÆad
F. Brzuchalówna, tamºe. Pierwaja wsieobszczaja pieriepis Rossijskoj Imperii 1897 g., t. LI — LX,
obliczenia wÆasne.
7
Pierwaja wsieobszczaja pieriepis Rossijskoj Imperii 1897 g., t.LI–LX, obliczenia wÆasne.
8
I. Moszczeñska, O¥wiata kobiet wiejskich, „GÆos” 1901, nr 36.
9
TytuÆem przykÆadu moºemy przywoÆaì artykuÆy: Ks. W. F., Jak chowaì córkæ, „Zorza” 1877,
nr 19–20; Fal., SÆówko do matek o wychowaniu dzieci, „Gazeta ÿwiåteczna” 1883, nr 21; M. M.,
O wychowaniu dzieci, cz. I — VIII, „Gazeta ÿwiåteczna” 1886, nr 4–47; Lekarz, Jak karmiì
i odziewaì niemowlæta, „Gazeta ÿwiåteczna” 1890, nr 33; O leczeniu po wsiach, „Zorza” 1880,
nr 27; J. Grajnert, Kobieta w gospodarstwie wiejskim i jej praca w rodzinie, „Zorza” 1886, nr 40;
O chorobach dzieci, „Gazeta ÿwiåteczna” 1892, nr 2. Listæ moºna by wydÆuºaì niemal dowolnie —
co pozwala moim zdaniem odrzuciì opiniæ D. Wawrzykowskiej–Wierciochowej, która pisaÆa:
„Zorza w latach 1890–1907 poruszaÆa wprawdzie sprawy o¥wiaty kobiety wiejskiej [...] ale tylko
marginesowo. Równieº [...] Gazetaÿwiåteczna nie uwaºaÆa za stosowne zajåì siæ podnoszeniem
ogólnej o¥wiaty w¥ród kobiet wiejskich, poruszaniem na swych Æamach spraw gospodarczych,
wychowawczych czy zdrowotnych, obchodzåcych kobietæ”. D. Wawrzykowska–Wierciochowa,
op. cit., s.40.
10
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, op. cit., s.38.
11
D. Wawrzykowska–Wierciochowa, op. cit., s.54–55.
12
Dzieje szkolnictwa i o¥wiaty na wsi polskiej, t. I, s.204 i n.
13
WÆadysÆawa Koªmiñska [w:] SÆownik biograficzny dziaÆaczy ruchu ludowego, Warszawa 1990.
14
Maria Chmielecka [w:] SÆownik biograficzny dziaÆaczy ruchu ludowego, Warszawa 1990.
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Anna íarnowska

Aspiracje o¥wiatowe kobiet w rodzinach
robotniczych w Królestwie Polskim
na przeÆomie XIX i XX wieku

Dychotomiczny podziaÆ spoÆeczeñstwa na warstwy „o¥wiecone” i „nieo¥wiecone” zwiåzany byÆ z tradycjå spoÆeczeñstwa stanowego. W Polsce, w odróºnieniu od
wielu krajów Europy zachodniej (Niemcy, Francja), kategorie te wykazywaÆy
wyjåtkowå trwaÆo¥ì. Co najmniej do koñca XIX w. spotkaì siæ moºna w ªródÆach
z obrazem spoÆeczeñstwa polskiego podzielonego na dwie odræbne czæ¥ci, dla
charakterystyki których posÆugiwano siæ wspomnianymi wyºej kategoriami.
W wieku XIX funkcjonowaÆy one zarówno w jæzyku potocznym, jak i w druku;
w drugiej poÆowie wieku — równieº w publicystyce prasowej. Co waºniejsze
kategorie te odzwierciedlaÆy w duºym stopniu faktyczny stan o¥wiaty w spoÆeczeñstwie polskim, na poczåtku XX w. Jednocze¥nie, przynajmniej w zaborze rosyjskim
i austriackim, utrwalaì miaÆy uproszczony i zmitologizowany obraz spoÆecznej
struktury: podziaÆ na warstwy wyºsze i niºsze. W drugiej poÆowie XIX w., dziæki
wyodræbnieniu siæ warstwy inteligencji, zmieniÆa siæ wprawdzie nieco pojemno¥ì
kategorii „warstwy o¥wiecone”. Pojæcie to przestaÆo byì synonimem wyÆåcznie arystokracji i ziemiañstwa. Jednak szerokie rzesze chÆopskie oraz coraz liczniejsza ludno¥ì robotnicza, u schyÆku wieku XIX co najmniej w poÆowie pogråºona w analfabetyzmie, a w pozostaÆej czæ¥ci znajdujåca siæ zaledwie na poziomie o¥wiaty elementarnej
— nadal zasadnie mogÆy byì okre¥lane mianem „warstw nieo¥wieconych”.
Czy na przeÆomie wieków aspiracje o¥wiatowe byÆy rzeczywi¥cie wÆasno¥ciå
tylko warstw znajdujåcych siæ na wyºszych szczeblach drabiny spoÆecznej? Jak
ksztaÆtowaÆy siæ aspiracje o¥wiatowe w ¥rodowisku robotniczym? Co sådzono
w rodzinie robotniczej o przydatno¥ci wyksztaÆcenia szkolnego dla synów oraz
córek? Czy ujawniaÆy siæ w tym ¥rodowisku ambicje samoksztaÆcenia? Jakå rolæ
w rodzinie robotniczej odgrywaÆa ksiåºka i tradycje czytelnicze? Odpowiedª na te
pytania jest bardzo trudna, ªródÆa niewiele o tym mówiå. Niewåtpliwie wystæpowa-
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Æy pod tym wzglædem olbrzymie róºnice nie tylko pomiædzy poszczególnymi
dzielnicami, ale takºe miædzy spoÆeczno¥ciami robotniczymi poszczególnych regionów a nawet o¥rodków przemysÆowych. Pewne jest równieº, ºe przeÆom wieków
XIX i XX przyniósÆ istotne zmiany w postrzeganiu roli o¥wiaty w strategiach
ºyciowych rodzin robotniczych.
Na tym tle wystæpowaÆy w ¥rodowisku robotniczym wyraªne róºnice w ksztaÆtujåcych siæ aspiracjach o¥wiatowych kobiet i mæºczyzn. Bliºsza obserwacja tych
zjawisk w Królestwie Polskim nasuwa te i dalsze refleksje.
I. Stan o¥wiecenia ludno¥ci robotniczej
Trzeba zdaì sobie przede wszystkim sprawæ ze stanu o¥wiecenia ludno¥ci
proletariackiej, a w¥ród niej i kobiet, w Królestwie Polskim w koñcu XIX w. Niestety zachowane ªródÆa statystyczne pozwalajå na odtworzenie tej sytuacji tylko
w¥ród zarobkujåcej czæ¥ci spoÆeczno¥ci robotniczej. Tak wiæc wiækszo¥ì kobiet
w rodzinach robotniczych pozostaje w gruncie rzeczy poza zasiægiem statystycznej
sondy. Z caÆå pewno¥ciå moºna jednak przyjåì, ºe zasiæg analfabetyzmu w¥ród
niepracujåcych kobiet byÆ nie mniejszy, a raczej szerszy niº w¥ród pracujåcych, ze
wzglædu na coraz ostrzej wystæpujåce w koñcu XIX w. wymogi na rynku pracy.
W tym czasie najbardziej rygorystyczne wymagania przeÆamania analfabetyzmu
i co najmniej elementarnego „o¥wiecenia” wobec kandydatów obojga pÆci na pracowników fizycznych, pomocniczych, jak i wobec praktykantów, terminatorów,
uczniów itp. zgÆaszaÆy kolejnictwo i rzemiosÆo. W obu tych dziaÆach w koñcu
XIX w. ponad 60% wyºej wymienionych wymogi te speÆniaÆo1. Trzeba jednak
dodaì, ºe zarówno kolej, jak i rzemiosÆo (poza rzemiosÆem odzieºowym) korzystaÆy
niemal wyÆåcznie z mæskiej siÆy roboczej.
Ogólnie rzecz bioråc w stosunku do „proletariatu rzemie¥lniczego” (czeladnicy,
pomocnicy, terminatorzy) i zatrudnionych na kolei, robotnicy przemysÆowi w koñcu XIX w. reprezentowali niºszy poziom „o¥wiecenia” (w 1897 r. tylko 40,5%
spo¥ród nich nie byÆo analfabetami — zob. tab. 1).
Warto podkre¥liì, ºe w omawianym okresie dystans pod wzglædem o¥wiaty
elementarnej dzielåcy robotników w fabrykach od pracujåcych w warsztatach rzemie¥lniczych byÆ w Warszawie mniejszy niº w innych miastach. W Warszawie
„proletariat rzemie¥lniczy” najwyraªniej górowaÆ pod wzglædem stanu swego o¥wiecenia nad robotnikami fabrycznymi w pokoleniu urodzonym w latach 50– i 60–tych
XIX stulecia. WyståpiÆo przy tym interesujåce zjawisko. Nie tylko ¥lusarze, tokarze,
jubilerzy, krawcy, szewcy — a wiæc pracujåcy w zakÆadach rzemie¥lniczych mæºczyªni, ale na równi z nimi kobiety zatrudnione w pracowniach krawieckich, gorseciarskich, szwalniach itp. stanowiÆy o tym, ºe w odczuciu szerokiej opinii publicz-
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nej w koñcu XIX w. typowy reprezentant „proletariatu rzemie¥lniczego” w Warszawie byÆ czÆowiekiem pi¥miennym i umiaÆ czytaì.
Tabela 1
Zasiæg analfabetyzmu w¥ród robotników i robotnic w Królestwie Polskim w 1897 r.
wedÆug gÆównych dziaÆów zatrudnienia (w % ogóÆu zatrudnionych mæºczyzn i kobiet).

DziaÆ
zatrudnienia

PrzemysÆ
RzemiosÆo i
drobny przemysÆ
Handel
z gastronomiå
Hotele
Koleje
SÆuºba publiczna
Niewykwalif.
i dniówkowi
SÆuºba domowa
UsÆugi

% kobiet
do ogóÆu
zatrudnionych

Analfabeci
w tym
w¥ród

w tym w¥ród
17–19 lat 20–39 lat 40–59 lat pon. 60 lat
ur. w latach ur. w latach ur. w latach
1878–1880 1858–1877 1838–1857

ur. przed
1838 r.

24,0

m
k
m
k
m
k
m
k
m
k
54,0 55,5 52,0 54,5 52,5 65,5 67,0 79,0 67,0 79,0

8,2

38,0 39,0 38,5 46,0 41,0 31,0 37,5 53,0 37,5 53,0

11,0

40,0 65,0 36,5 60,5 44,5 61,0 48,0 84,5 48,0 84,0

25,0
4,5
10,0

23,0 35,0 30,0 36,0 21,0 27,0 20,0 66,0 20,0 66,0
39,0 56,5 41,5 41,5 36,0 53,0 42,0 64,0 42,0 64,0
40,0 52,0 23,5 37,0 33,0 45,0 47,0 65,0 47,0 65,0

33,0

75,0 80,0 70,0 78,0 70,0 75,0 79,0 86,0 79,0 86,0

82,0
78,0

62,0 70,0 63,0 67,0 61,5 65,0 60,0 75,0 60,0 75,0
32,0 68,5 24,0 32,0 31,5 62,0 57,0 82,0 57,0 82,0

áródÆo: obliczenia wÆasne na podstawie „Czislennost i sostaw raboczich w Rossii”, t. II,
Petersburg 1906, tab.III.

Jeszcze u schyÆku XIX w. przemysÆ fabryczny zatrudniaÆ analfabetów w szerokim zakresie: wedÆug danych spisu powszechnego z 1897 r. byÆo ich w¥ród robotników 54%, a w¥ród robotnic — 55%. Szerszy byÆ zasiæg analfabetyzmu w¥ród tej
czæ¥ci zaÆóg fabrycznych, które peÆniåc funkcje pomocnicze nie miaÆy ustabilizowanego miejsca pracy i zatrudniane byÆy na dniówkæ. Analfabeci tworzyli je w 75%
w¥ród mæºczyzn i 80% w¥ród kobiet. U schyÆku XIX i w pierwszych latach XX w.
dokonaÆ siæ gwaÆtowny postæp w upowszechnieniu o¥wiaty elementarnej. „Skok”
ten daje siæ zaobserwowaì przede wszystkim w ¥redniej generacji robotników
zatrudnionych w nowoczesnym przemy¥le Królestwa Polskiego ostatniego trzydziestolecia XIX w., a wiæc w generacji urodzonej miædzy koñcem lat 50–tych
a poÆowå lat 70–tych XIX w. Wiek szkolny tego pokolenia przypadÆ na koniec lat
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60–tych i na lata 70–te, toteº w wiækszo¥ci nie dosiægnæÆa go jeszcze era Apuchtina,
zaÆamanie siæ szkolnictwa poczåtkowego w Królestwie i jego intensywna rusyfikacja.
Na coraz wyraªniejszy awans pozycji spoÆecznej robotnika przemysÆowego
w ksztaÆtujåcej siæ w ramach spoÆeczno¥ci proletariackiej w Królestwie Polskim hierarchii pod wzglædem zasiægu o¥wiaty elementarnej i ogólnego poziomu kulturalnego,
niemaÆy wpÆyw miaÆ wzglædnie szeroki w¥ród robotników w przemy¥le — w porównaniu z innymi dziaÆami zatrudnienia — zasiæg o¥wiaty w¥ród kobiet–robotnic
przemysÆowych. A stanowiÆy one w koñcu XIX w. ponad 1/3 zatrudnionych w przemy¥le Królestwa2. U schyÆku XIX w. przemysÆ stwarzaÆ kobietom ze ¥rodowiska
proletariackiego wzglædnie najwiæksze moºliwo¥ci zmniejszenia spoÆecznego dystansu wobec robotników–mæºczyzn nie tylko ze wzglædu na szanse zarobkowania.
W pewnym stopniu otwieraÆ takºe ¥cieºkæ — wprawdzie jeszcze wåziutkå — ku
zrównaniu szans awansu kulturalnego, gdyº fabryka stawiaÆa wymóg przeÆamania
analfabetyzmu na równi mæºczyznom, jak i kobietom. Ståd wÆa¥nie w przemy¥le
dystanse miædzy pracujåcymi kobietami i mæºczyznami pod wzglædem zasiægu
o¥wiaty elementarnej byÆy — w porównaniu z innymi dziaÆami — najmniejsze
i najszybciej juº w koñcu XIX w. ulegaÆy niwelacji. Zbliºone wymogi w stosunku
do kobiet i mæºczyzn wystæpowaÆy w tym czasie tylko w przemy¥le. Tak wiæc tylko
przemysÆ mógÆ odgrywaì rolæ pobudzajåcå aspiracje ksztaÆceniowe kobiet podejmujåcych pracæ zarobkowå.
Poza przemysÆem kobiety zatrudniane byÆy w szerszym zakresie w dziaÆach,
które nie wymagaÆy „o¥wiecenia”: w sÆuºbie domowej, w róºnych usÆugach; wszædzie
jako niewykwalifikowana siÆa pomocnicza. Tutaj przewaºaÆy analfabetki, ich udziaÆ
w 1897 r. siægaÆ 70–80%. A przecieº wiækszo¥ì ºon robotników poszukujåc zarobków dorywczych trafiaÆa wÆa¥nie do tych dziaÆów pracy. Tak wiæc upo¥ledzenie
kobiety na rynku pracy tÆumiÆo jej aspiracje o¥wiatowe i awansowe i utrwalaÆo
niºszo¥ì jej pozycji spoÆecznej wobec mæºczyzny. To upo¥ledzenie pod wzglædem
szans awansu kulturalnego, brak elementarnej nawet o¥wiaty — ujawniaÆo siæ
najsilniej w rocznikach najstarszych, urodzonych w latach 40–tych i 50–tych XIX
stulecia, szczególnie w¥ród kobiet pracujåcych w handlu i gastronomii. W tych
dziaÆach analfabetki stanowiÆy okoÆo 85%, podczas gdy w¥ród zatrudnionych tam
mæºczyzn analfabetyzm siægaÆ najwyºej 50%. Dystans ten utrzymywaÆ siæ w tych
dziaÆach takºe w nastæpnych dziewiætnastowiecznych pokoleniach ludno¥ci proletariackiej. Nawet w najmÆodszym przedwojennym pokoleniu, urodzonym u schyÆku XIX w., dystans ten utrzymuje siæ nadal z niemal niezmiennå ostro¥ciå w¥ród
pracujåcych w handlu i usÆugach, podczas gdy w tym samym czasie zanika w¥ród
zaÆóg robotniczych w wiækszo¥ci gaÆæzi przemysÆu.
Tak wiæc w koñcu XIX w. tylko w przemy¥le ujawniÆa siæ tendencja do zrównania pozycji robotników, niezaleºnie od pÆci, na poziomie elementarnego wyksztaÆcenia. Jednak w tym samym czasie takºe w przemy¥le powstajå i rozszerzajå siæ
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dystanse miædzy mæskå i kobiecå czæ¥ciå zaÆóg fabrycznych, je¥li weªmie siæ pod uwagæ
ich stosunek do wyksztaÆcenia ogólnego powyºej poziomu elementarnego, jak równieº
— do szkolenia zawodowego, a nawet szerzej — w ogóle do zdobywania kwalifikacji.
W sumie w Królestwie Polskim dopiero w koñcu XIX w. robotnicy zaczynajå
wyraªniej Æåczyì swe aspiracje ksztaÆceniowe i kulturalne z aspiracjami zawodowymi, z dåºeniami do zdobycia lepszego miejsca pracy i wyºszych zarobków. W ¥rodowisku robotniczym opóªnienia zmian w sposobie my¥lenia o tych sprawach,
opóªnienia w procesie dostosowywania siæ do wymogów nowoczesnego rynku
pracy — szczególnie ostro wyståpiÆy w¥ród kobiet. Ich dåºenia zarobkowe zaledwie
zaczynaÆy siæ w tym czasie zbiegaì z poszukiwaniem dróg — z reguÆy poza urzædowå, zrusyfikowanå szkoÆå — dla zdobycia elementarnej choìby wiedzy ogólnej,
umiejætno¥ci czytania i pisania. Jednak podejmujåc pracæ zarobkowå kobietom
znacznie rzadziej niº mæºczyznom dawano szansæ uzyskania kwalifikacji zawodowych. ReguÆå byÆo spychanie ich do prac pomocniczych. Ståd potrzeba zarobkowania
rzadko kiedy stawaÆa siæ bodªcem dla dåºeñ do ksztaÆcenia ogólnego lub zawodowego.
W ¥rodowisku robotniczym najbardziej popularnym kobiecym „zawodem” staÆa
siæ praca wÆókniarki. Jednak równieº w fabrykach wÆókienniczych kobiety wykonywaÆy gÆównie czynno¥ci nie wymagajåce dÆuºszego szkolenia zawodowego;
pracowaÆy przede wszystkim w przædzalniach, w farbiarniach, wykoñczalniach,
przy produkcji trykotaºu, w poñczoszarniach, w hafciarniach itp. Prace te mogÆy
byì wykonywane po wzglædnie krótkim przyuczeniu do obsÆugi maszyny w samej
fabryce. Trudno tu jednak mówiì o nowoczesnym zawodzie w peÆnym tego sÆowa
znaczeniu. Nieporównywalna byÆa bowiem w¥ród zaÆogi robotniczej np. pozycja
szpularek, którym do wykonywania pracy wystarczaÆo „przyuczenie” i które bez wiækszych strat dla fabryki mogÆy byì przesuwane do innych prac — z wysokå pozycjå,
prestiºem i zarobkami, wysokokwalifikowanych tkaczy np. w ræcznej tkalni3.
II. Stosunek ¥rodowisk robotniczych do wyksztaÆcenia szkolnego
Analizowana wyºej sytuacja na rynku pracy byÆa bardzo istotnym, choì niewåtpliwie nie jedynym czynnikiem ksztaÆtujåcym aspiracje o¥wiatowe kobiet i dziewczåt w ¥rodowisku robotniczym. RzutowaÆo to jednak na stosunek rodziny robotniczej do ksztaÆcenia zawodowego i ogólnego dzieci. Trzeba pamiætaì, ºe w warunkach zaboru rosyjskiego o aspiracjach ksztaÆceniowych zarówno w rodzinach robotniczych, jak i chÆopskich, nie moºna wnioskowaì bioråc pod uwagæ wyÆåcznie
ich decyzje o posyÆaniu, bådª nieposyÆaniu dzieci do szkoÆy. W latach 70–tych
i 80–tych XIX stulecia w Królestwie Polskim naståpiÆa, jak wiadomo, wzmoºona
rusyfikacja szkolnictwa publicznego oraz gwaÆtowne skurczenie siæ sieci szkolnej.
W latach 90–tych tego wieku zaznaczyÆ siæ wprawdzie powolny wzrost liczby
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szkóÆ elementarnych, byÆ on jednak znacznie wolniejszy niº wzrost liczby ludno¥ci
proletariackiej w miastach.
Ståd w koñcu XIX w. dostæp do publicznej szkoÆy elementarnej (pomijajåc
juº sprawæ poziomu nauczania i rusyfikacjæ tej szkoÆy) mogÆa mieì tylko niewielka
czæ¥ì dzieci w wieku szkolnym z rodzin robotniczych — tak w miastach jak i poza
nimi. DotyczyÆo to w podobnym (a na poczåtku w jeszcze wiækszym) stopniu dzieci
z rodzin chÆopskich4. Nie bez podstaw Warszawæ, w koñcu XIX w. szybko rozwijajåce siæ skupisko ludno¥ci robotniczej, nazywano „miastem analfabetów”. Na
przeÆomie wieków XIX i XX dzieci robotnicze w Warszawie miaÆy mniej szans niº
w £odzi na dostæp do szkoÆy elementarnej (publicznej, bådª fabryczne), która
w Warszawie lat 80–tych XIX w. obejmowaÆa tylko niecaÆe 20%, a w przededniu
I wojny ¥wiatowej — niewiele ponad 25% dzieci w wieku szkolnym (od 7 do 14
roku ºycia).
NikÆe szanse dzieci robotniczych na wydobycie siæ z analfabetyzmu przy pomocy szkoÆy nie mogÆy nie byì w ¥rodowisku robotniczym odczuwane jako upo¥ledzenie. We wspomnieniach robotników warszawskich (i nie tylko warszawskich)
z koñca XIX w. niejednokrotnie dawano wyraz przekonaniu o konieczno¥ci wyrwania dzieci z analfabetyzmu dla zapewnienia im lepszych szans ºyciowych5.
Z reguÆy nie wykraczano jednak poza próby zapewnienia dzieciom wyksztaÆcenia
elementarnego. Zresztå nawet te — przyznajmy niewygórowane, aspiracje o¥wiatowe róºnicowano zaleºnie od pÆci potomków. Potrzebæ zapewnienia o¥wiaty
podstawowej przyznawano w rodzinie robotniczej przede wszystkim synom, w stosunku do dziewczåt opowiadano siæ za tym w sposób znacznie mniej rygorystyczny,
a zdarzaÆo siæ, ºe i w ogóle takiej potrzeby nie dostrzegano.
Moºna przypuszczaì, ºe tak sÆabo rozwiniæte w ¥rodowisku robotniczym w koñcu XIX w. aspiracje ksztaÆceniowe formowaÆy siæ w znacznym stopniu pod naciskiem urzædowej polityki o¥wiatowej zaborcy (której celem byÆo m.in. hamowanie
postæpów o¥wiaty w spoÆeczeñstwie Królestwa Polskiego), jak i pod wpÆywem
konserwatywnej opinii publicznej w samym Królestwie. Ta ostatnia gÆosiÆa, ºe
robotnikowi wystarczy o¥wiata elementarna, co prawdopodobnie jeszcze w latach
90–tych po¥rednio odbijaÆo niski stopieñ zaawansowania postæpu technicznego
w Królestwie Polskim.
Wiele wskazuje na to, ºe w miejskich rodzinach robotniczych, podobnie jak
i chÆopskich, niezbyt ceniono przydatno¥ì zrusyfikowanej jedno– czy dwu–klasowej szkóÆki urzædowej dla zapewnienia dzieciom podstawowej nawet wiedzy.
Powszechnie poszukiwano innych sposobów, takich jak np. przekazywanie dzieciom przez rodziców wÆasnych umiejætno¥ci czytania i pisania, samouctwo, czy
wreszcie — szczególnie w Warszawie — tajna polska szkóÆka. W stolicy, co
najmniej 1/3 w niej urodzonych lub przybyÆych przed I wojnå ¥wiatowå robotników, pokonywaÆa analfabetyzm poza legalnå szkoÆå6. Ale i tu w sposób charakte-
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rystyczny róºnicowano potrzeby synów i córek. DominowaÆo przekonanie, ºe urzædowa szkoÆa elementarna w wiækszym stopniu niº córkom moºe byì przydatna
synom, którym znajomo¥ì jæzyka urzædowego mogÆa byì potrzebna w kontaktach
z wÆadzå, urzædem, wojskiem — sÆowem w ºyciu publicznym. Zgodnie z powszechnie kultywowanym w ¥rodowisku robotniczym wzorcem wychowawczym, który
kobiecie wyznaczaÆ przede wszystkim rolæ ºony–matki i gospodyni domowej — na
ogóÆ nie liczono siæ z jej potrzebami kontaktu ze ¥wiatem zewnætrznym. Poza domem,
rodzinå, såsiedztwem nie przewidywano jej udziaÆu w ºyciu publicznym.
Obserwujåc zjawisko budzenia siæ aspiracji o¥wiatowych w ¥rodowiskach robotniczych trzeba zatrzymaì siæ równieº na stosunku tych ¥rodowisk do rosnåcych
na poczåtku XX w. — szczególnie w latach rewolucji 1905 r. i póªniej — moºliwo¥ci korzystania ze szkóÆ prywatnych7.
Przed 1905 r. poczåtkowe szkoÆy prywatne w niewielkim jedynie stopniu —
szczególnie poza Warszawå — rozszerzaÆy dostæp dzieci robotniczych do o¥wiaty
szkolnej. Nawet w Warszawie byÆy one w tym czasie nieliczne i jednoklasowe,
skupiaÆy zaledwie 600–800 dzieci, tj. mniej niº 1% dzieci w wieku szkolnym
w mie¥cie. Czæsto miaÆy charakter fundacji filantropijnych, co podkre¥laÆo podporzådkowanå pozycjæ spoÆecznå dziecka robotniczego; toteº nie zawsze nauka w tych
szkoÆach spotykaÆa siæ z aprobatå w rodzinach robotniczych. Rewolucja 1905 r.
przyniosÆa gruntowne zmiany. NaståpiÆ wówczas bujny rozwój szkolnictwa prywatnego, takºe elementarnego, które miaÆo na celu przede wszystkim przeciwstawienie
siæ urzædowej zrusyfikowanej szkole. SzkoÆy te — powstajåce zresztå z róºnych
pod wzglædem politycznym inspiracji — spotykaÆy siæ z goråcym poparciem w ¥rodowisku robotniczym.
Wydaje siæ, ºe po¥rednio ¥wiadczyì to moºe o rozbudzonych juº w pewnym
stopniu aspiracjach o¥wiatowych robotników wobec swych dzieci, jak równieº
o zwiåzku tych dåºeñ z poczuciem toºsamo¥ci narodowej i gotowo¥ciå podjæcia
walki z uciskiem narodowym. Bædzie jeszcze o tym mowa niºej. Miarå zaangaºowania rodzin robotniczych w ksztaÆcenie dzieci w jæzyku macierzystym jest fakt,
ºe przed wybuchem I wojny ¥wiatowej, dziaÆaÆo np. w Warszawie ponad 150
prywatnych szkóÆ poczåtkowych, w których uczyÆo siæ okoÆo 10 000 dzieci, gÆównie
z rodzin robotniczych i rzemie¥lniczych; szkóÆki „rzådowe” obejmowaÆy wówczas
niewiele wiæcej — okoÆo 16 000 dzieci. Mimo bujnego przed I wojnå ¥wiatowå
rozwoju elementarnego szkolnictwa prywatnego, nawet w Warszawie tylko mniejszo¥ì dzieci robotniczych przej¥ì mogÆa przez legalnå szkoÆæ podstawowå. Ale
i w ramach tej mniejszo¥ci wiæcej byÆo chÆopców niº dziewczåt. Trzeba jednak
mocno podkre¥liì, ºe zasiæg elementarnego o¥wiecenia byÆ w¥ród ludno¥ci robotniczej Warszawy szerszy niº zasiæg legalnej szkoÆy, Æåcznie rzådowej i prywatnej.
MÆodzi robotnicy w Warszawie nie naleºeli do najmniej o¥wieconej czæ¥ci mieszkañców miasta. W koñcu XIX w. udziaÆ analfabetów w¥ród dzieci i mÆodzieºy
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robotniczej (do 19 roku ºycia) byÆ mniejszy niº w¥ród reszty mieszkañców miasta
w tych samych kategoriach wieku. W znacznym stopniu byÆo to wynikiem wzglædnie rozwiniætej juº wówczas w Warszawie sieci tajnych polskich szkóÆ.
Od lat 90–tych XIX w. w Warszawie, a nastæpnie w pierwszych latach XX w.
takºe w £odzi, Lublinie i wielu mniejszych miastach w Królestwie Polskim i na
Wileñszczyªnie, kilka tysiæcy dzieci z rodzin proletariackich korzystaÆo z tajnego
nauczania w jæzyku polskim. W kompletach–szkóÆkach tworzonych przez Towarzystwo Tajnego Nauczania, z inicjatywy grona kobiet–dziaÆaczek o¥wiatowych na
czele z Cecyliå ÿniegockå, Helenå Ceysingerównå, Annå JaÆbrzykowskå, Nataliå
Gåsiorowskå — dziewczæta i chÆopcy mieli jednakowe szanse zdobycia wiedzy
podstawowej z zakresu jæzyka polskiego, historii Polski, geografii, przyrody, arytmetyki i religii oraz [!] jæzyka rosyjskiego. Tajna szkoÆa polska, organizowana przez
reprezentantki inteligencji, gÆównie ziemiañskiej, nie pomijaÆa bowiem nauki
rosyjskiego, uznajåc jego znajomo¥ì za niezbædnå dla mÆodych mieszkañców
Królestwa Polskiego9.
III. Tradycja rodzinna a aspiracje o¥wiatowe
Juº w koñcu XIX w. zasiæg samoksztaÆcenia w¥ród robotników byÆ niewåtpliwie
szerszy w Warszawie w porównaniu z innymi o¥rodkami robotniczymi w Królestwie; zjawisko to pogÆæbiÆo siæ jeszcze w latach rewolucji 1905 r.10 PrzykÆad
Warszawy wskazuje dowodnie na wpÆyw ¥rodowiska wielkomiejskiego na przyspieszenie i upowszechnienie siæ w rodzinach proletariackich zrozumienia, ºe wyksztaÆcenie, choìby na szczeblu podstawowym, jest niezbædnym warunkiem awansu spoÆecznego i materialnego ich dzieci. Równieº stabilizacja rodziny robotniczej
w mie¥cie wywieraÆa pozytywny wpÆyw na rozbudzenie aspiracji rodziców do
zapewnienia dzieciom wyksztaÆcenia — oczywi¥cie gÆównie podstawowego. Coraz
czæ¥ciej obejmowano nimi równieº i córki. Dåºenia te byÆy silniej manifestowane
w rodzinach robotników „zakorzenionych” juº w Warszawie, w których tradycjå
byÆo np. przekazywanie dzieciom w domu przez rodziców, czæsto „przy warsztacie”
umiejætno¥ci czytania, a nawet — pisania. Charakterystyczne, ºe w podtrzymywaniu tej tradycji wiækszå rolæ odgrywaÆy matki niº ojcowie11.
Potwierdzeniem istnienia w miejskich rodzinach robotniczych dåºeñ do awansu
o¥wiatowego i kulturalnego jest równieº popularno¥ì czytelnictwa rodzinnego, np.
w formie wspólnych gÆo¥nych wieczornych lektur, wielokrotnie wspominana przez
robotniczych pamiætnikarzy12. Jak siæ wydaje, w tym czasie o¥wiata i wyksztaÆcenie
stanowiÆy dla kobiet (w ¥rodowisku robotniczym) przede wszystkim warto¥ì autotelicznå, podczas gdy mæºczyªni wcze¥niej zaczæli traktowaì wyksztaÆcenie bardziej instrumentalnie.
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Tak wiæc na przeÆomie wieków dåºenia do zapewnienia dzieciom o¥wiaty miaÆy
juº swå tradycjæ w wielu ¥rodowiskach robotniczych. Ale nawet w Warszawie
aspiracje te nie wykraczaÆy na ogóÆ poza szczebel o¥wiaty podstawowej. Tylko
w wyjåtkowych przypadkach wielodzietne z reguÆy rodziny robotnicze mogÆy podoÆaì kosztom ksztaÆcenia jednego dziecka. OznaczaÆo to dla nich konieczno¥ì
utrzymywania przez kilka lat jednego z czÆonków rodziny, zdolnego juº do samodzielnego zarobkowania. W owych sporadycznych przypadkach byÆo oczywiste, ºe
aspiracje takie mogÆy odnosiì siæ jedynie do synów. Moºliwo¥ì ksztaÆcenia córek
powyºej poziomu elementarnego z reguÆy w ogóle nie byÆa brana pod uwagæ — co
najmniej do czasu wybuchu rewolucji 1905 roku. Wypadki podejmowania nauki
w gimnazjum (nawet w Warszawie) zdarzaÆy siæ dziewczætom z rodzin robotniczych zupeÆnie wyjåtkowo i to w rodzinach, których dochody byÆy znacznie wyºsze
od przeciætnych — np. w¥ród kolejarzy, wykwalifikowanych metalowców, stolarzy
meblowych, robotników gazowni itp. Jednak osiågniæcie peÆnego ¥redniego wyksztaÆcenia i tu zdarzaÆo siæ niezwykle rzadko. Nawet je¥li, przy wielkich wyrzeczeniach caÆej rodziny, jeden z synów podejmowaÆ naukæ w szkole realnej lub
gimnazjum, najczæ¥ciej musiaÆ jå przerywaì po 2–4 klasach ze wzglædu na trudnå
sytuacjæ materialnå swej rodziny. Najczæstszym bezpo¥rednim powodem podejmowania takiej decyzji byÆa ¥mierì ojca — gÆównego ºywiciela rodziny lub utrata przez
niego zdolno¥ci do pracy.
Nie ulega wiæc wåtpliwo¥ci, ºe sytuacja materialna rodzin robotniczych byÆa
jednym z gÆównych czynników hamujåcych jej aprobatæ dla indywidualnych aspiracji dzieci do osiågniæcia wyksztaÆcenia ogólnego wyºszego niº podstawowe. Nie
byÆ to niewåtpliwie czynnik jedyny, ¥wiadczy o tym m.in. fakt, iº znacznie czæ¥ciej
decydowano siæ w rodzinie robotniczej na ponoszenie ciæºaru ksztaÆcenia potomka
w szkole zawodowej. Uwaºano takå „inwestycjæ” za bardziej celowå dla rodziny,
bo dajåcå perspektywæ szybszego zwrotu nakÆadów, je¥li zdobyte kwalifikacje
zawodowe mogÆy zapewniì wyºsze zarobki. Szansy takiej z góry pozbawione byÆy
dziewczæta. W warunkach istniejåcych w Królestwie Polskim w okresie poprzedzajåcym wybuch I wojny, praktycznie taka droga awansu dla dziewczåt (i kobiet)
niemal nie istniaÆa.
W¥ród pozamaterialnych czynników ksztaÆtujåcych aspiracje o¥wiatowe w rodzinie robotniczej istotnå rolæ odgrywaÆo wspomniane juº wyºej przekonanie, ºe
robotnikowi, tak jak i rzemie¥lnikowi, w zakresie wyksztaÆcenia ogólnego wystarczy szkóÆka elementarna. Wysoko natomiast ceniono kwalifikacje rzemie¥lnicze.
SÆaby rozwój szkolnictwa zawodowego w Królestwie Polskim na przeÆomie XIX
i XX w., szczególnie przed rokiem 1905, powodowaÆ, ºe ta wysoka ocena fachowo¥ci i wysoki prestiº zawodów rzemie¥lniczych nie byÆy jednoznaczne z rozwiniætymi dåºeniami do zdobywania kwalifikacji w szkole zawodowej.
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W koñcu XIX w. w Królestwie dominujåcå rolæ odgrywaÆa nadal cechowo–rzemie¥lnicza droga ksztaÆcenia zawodowego, która ex definitione byÆa dla kobiet
zamkniæta. Tradycyjne, niemal nieprzekraczalne bariery specjalizacji zawodowej
ÆagodziÆ wprawdzie — powszechnie stosowany w przemy¥le aº do 1914 r. —
system zdobywania przez robotników kwalifikacji drogå przyuczenia do pracy przy
maszynie. Nie otwieraÆ on jednak drogi dalszego awansu w ramach zaÆogi fabrycznej — mimo wielkiego deficytu kadry o ¥rednich kwalifikacjach technicznych.
Wobec braku w Królestwie, a nawet w Warszawie, ¥redniego szkolnictwa technicznego (poza otwartå dopiero w 1895 r. SzkoÆå Wawelberga) wykorzystywano do¥wiadczenia starszych robotników; ich kwalifikacje nabyte drogå dÆugoletniej praktyki byÆy niejednokrotnie wystarczajåcym warunkiem awansowania ich na podmajstrzych, a nawet majstrów14. Taki awans byÆ moºliwy oczywi¥cie tylko dla mæºczyzn. Obowiåzujåce tradycyjne normy nie dopuszczaÆy moºliwo¥ci wej¥cia kobiety do grupy niºszego nawet dozoru technicznego.
StanowiÆo to decydujåcy hamulec dla aspiracji zawodowych kobiet zatrudnionych w przemy¥le. Poczåtek XX stulecia w tych sprawach zmieniÆ niewiele, choì
byÆ to okres do¥ì istotnych przesuniæì w strukturze wewnætrznej zaÆóg robotniczych
w fabrykach, które (podobnie jak i w kolejnictwie) wyraªniej siæ róºnicujå pod
wzglædem zawodowym. ByÆ to przypuszczalnie waºki czynnik, ksztaÆtujåcy zmiany
w postawach rodzin robotniczych wobec szans i potrzeb ksztaÆcenia zawodowego
ich dzieci. Szczególnie wyraªnie zarysowujå siæ one w rodzinach warszawskich
robotników, gdzie coraz czæ¥ciej drogæ awansu upatruje siæ w szkole bådª ¥redniej
ogólnoksztaÆcåcej (i w uzyskaniu ¥wiadectwa ukoñczenia choìby 3–4 klas szkoÆy
realnej lub gimnazjum) bådª czæ¥ciej — zawodowej. WchodziÆy tu równieº w græ
nieliczne szkoÆy rzemiosÆ, handlowe i techniczne, jak równieº wieczorowe kursy
techniczne, organizowane w okresie porewolucyjnym. Miarå tego nowego zjawiska
— szybko rosnåcych w rodzinach robotniczych aspiracji ksztaÆceniowych, ograniczonych jednak wyÆåcznie do chÆopców — byÆ m.in. fakt, ºe w Warszawie w okresie
porewolucyjnymw¥róduczniówprywatnejszkoÆytechnicznejÿwiæcimskiegoudziaÆ
synów robotniczych wzrósÆ do kilkunastu procent, natomiast w niektórych innych
szkoÆach staÆ siæ dominujåcy (np. szkoÆa techniczna Kolei Warszawsko–Wiedeñskiej, czy pañstwowe szkoÆy rzemie¥lnicze w Radomiu, Olkuszu, Siedlcach, a takºe
Warszawska SzkoÆa RzemiosÆ im. Konarskiego15). Wszystkie te szkoÆy przeznaczone byÆy jednak wyÆåcznie dla mÆodzieºy mæskiej. Ani dziewczåt, ani kobiet dorosÆych nie dopuszczano nawet do £ódzkiej SzkoÆy Rzemie¥lniczej, ksztaÆcåcej specjalistów wÆókniarzy, takºe z zakresu przædzalnictwa i tkactwa, w których to dziaÆach
kobiety stanowiÆy znacznå czæ¥ì zaÆóg fabrycznych16. Ustawa o szkoÆach zawodowych z 1888 r. w ogóle nie wspominaÆa o ºeñskich szkoÆach zawodowych17.
Dla awansu zawodowego mÆodych robotników jeszcze wiæksze znaczenie niº
nieliczne szkoÆy zawodowe miaÆy rozmaite kursy zawodowe organizowane po
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1905 r. w caÆym Królestwie. Wszystkie te formy ksztaÆcenia nadal jednak wychodziÆy naprzeciw potrzebom zdobycia kwalifikacji w zawodach traktowanych rygorystycznie jako mæskie: montera, ¥lusarza, elektrotechnika, piekarza itp. W tym
czasie pojawiajå siæ dopiero pierwsze próby ksztaÆcenia — równieº w formie
kursów — w niektórych zawodach, do których zaczyna siæ dopuszczaì kobiety.
W ¥rodowisku robotniczym ujawniajå siæ pierwsze symptomy rozszerzania siæ na
kobiety dåºenia do zawodowej stabilizacji, zjawiska wystæpujåcego dotåd wyÆåcznie w¥ród mæºczyzn. Pojawiajå siæ pierwsze oznaki wyodræbniania siæ „kobiecych”
zawodów. Niektóre z nich byÆy celem dåºeñ takºe i dziewczåt z rodzin robotniczych. Jednak na ogóÆ nie wykraczaÆy one poza krawiectwo, bieliªniarstwo, gorseciarstwo, zawód szwaczki, czy wyrabiajåcej sztuczne kwiaty, koszyki itp. RzemiosÆ
tych mogÆy siæ one uczyì, podobnie jak córki uboºszych rzemie¥lników i chÆopów,
jedynie w pozacechowych zakÆadach krawieckich czy pracowniach kwiaciarskich,
wykorzystywane w nich przez wiele lat jako bardzo nisko opÆacane praktykantki.
íeñskie szkoÆy rzemie¥lnicze, gÆównie kroju i szycia, dziaÆajåce w latach 80–tych
i 90–tych, ze wzglædu na wysokie opÆaty byÆy dla kobiet ze ¥rodowiska proletariackiego trudno dostæpne18. Naleºy teº pamiætaì, ºe tylko sporadycznie pojawiaÆy siæ
w¥ród kobiet z tego ¥rodowiska dåºenia do wej¥cia do zawodu nie–robotniczego,
czemu mogÆy sprzyjaì organizowane w latach rewolucyjnych i porewolucyjnych
kursy nauczycielskie, farmaceutyczne, czy buchalteryjne19. Tu jednak nieprzekraczalne okazywaÆy siæ na ogóÆ zarówno bariery finansowe, jak i powszechne w¥ród
dziewczåt z rodzin proletariackich niedostatki wyksztaÆcenia ogólnego.
Lata rewolucyjne i porewolucyjne przyspieszajåc postæpy demokratyzacji spoÆecznej w Królestwie Polskim staÆy siæ m.in. bodªcem dla szybkiego rozwoju
aspiracji awansowych i kulturalnych w spoÆeczno¥ci robotniczej. Coraz czæ¥ciej
równieº w tym ¥rodowisku nadzieje na awans w hierarchii spoÆecznej wiåzano ze
zdobyciem wyksztaÆcenia wyºszego niº elementarne. Niewåtpliwy byÆ tu — wspomniany juº wyºej — wpÆyw na te zjawiska ¥rodowiska wielkomiejskiego Warszawy; wszystkie analizowane wyºej przemiany postaw wyståpiÆy tu najwcze¥niej,
najwyraªniej i najgÆæbiej. Szczególnie wyraªnie widaì to w nowym pokoleniu
robotników, które w wiek produkcyjny weszÆo u schyÆku XIX w., reprezentujåc
w wiækszo¥ci juº co najmniej drugå generacjæ ludno¥ci robotniczej.
Warto zwróciì uwagæ na olbrzymiå rolæ, jakå tradycja rodzinna odgrywaÆa
w ¥rodowisku robotniczym w ksztaÆtowaniu aspiracji awansowych i ksztaÆceniowych tak kobiet, jak i mæºczyzn. Tradycjæ tæ w znacznym stopniu warunkowaÆ
rodowód spoÆeczny robotnika i jego rodziny20. PrzykÆad warszawskiej spoÆeczno¥ci
robotniczej pokazuje np., ºe w rodzinach robotniczych legitymujåcych siæ rodowodem szlacheckim, bådª inteligencko–urzædniczym dåºenia do przekroczenia progu
wyksztaÆcenia elementarnego i osiågniæcia choìby niepeÆnego wyksztaÆcenia ¥redniego czæ¥ciej niº w rodzinach „dziedzicznych” robotników szÆy w kierunku szkoÆy

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

102 Anna íarnowska

¥redniej ogólnoksztaÆcåcej niº technicznej21. Czæsto aspiracje takie ujawniali robotnicy w pierwszym pokoleniu — wywodzåcy siæ ze zuboºaÆych rodzin urzædniczych
— zmuszeni do podjæcia pracy fizycznej. W tych przypadkach mamy do czynienia
z przejæciem aspiracji ksztaÆceniowych charakterystycznych dla ¥rodowiska inteligenckiego. Na ogóÆ w rodzinach tego rodzaju spoÆecznie zdegradowanych robotników utrwalaÆy siæ one i za ich po¥rednictwem przenikaÆy do szerszej spoÆeczno¥ci
robotniczej. WpÆyw ksztaÆceniowych wzorców inteligenckich na plany ksztaÆcenia
dzieci w rodzinach robotniczych jest wyraªny — szczególnie w Warszawie. Co
wiæcej — oddziaÆywanie tych wzorców postæpowaÆo dalej, sprzyjajåc objæciu
planami ksztaÆceniowymi równieº i córek. WedÆug ¥wiadectwa Romany Pachuckiej, która swå karieræ nauczycielki rozpoczynaÆa w Warszawie na poczåtku XX w.,
do ºeñskich szkóÆ 2–3 klasowych trafiaÆy „dziewczæta pochodzåce ze sfer rzemie¥lniczych, córki majstrów fabrycznych, czasem lepiej sytuowanych [...] ambitniejszych rodzin robotniczych”22.
Rozwój aspiracji o¥wiatowych robotników pozostawaÆ w ¥cisÆej Æåczno¥ci z rozwojem ich ¥wiadomo¥ci narodowej i rosnåcå potrzebå walki z uciskiem narodowym, przede wszystkim o wyeliminowanie rusyfikatorskich funkcji szkoÆy. ÿwiadczyì o tym moºe m.in. zaangaºowanie rodzin robotniczych, a szczególnie matek,
w udostæpnianie swym dzieciom nauki w jæzyku ojczystym, choìby w tajnej szkole.
Jesieniå 1905 r. znaczna czæ¥ì dzieci robotniczych — i to zarówno chÆopcy, jak
i dziewczæta — uzyskaÆa dostæp do nauki w jæzyku ojczystym, gdy pod naciskiem
fali rewolucyjnej wszystkie publiczne szkoÆy elementarne w Warszawie i wiækszo¥ì na prowincji przeszÆy samowolnie na nauczanie po polsku. Jednocze¥nie
bardzo szybko rosÆa liczba szkóÆ prywatnych, w tym wiele — elementarnych,
w których nauka prowadzona byÆa równieº w jæzyku polskim. Szereg szkóÆ dziaÆajåcych dotåd tajnie — ujawniono, gÆównie pod szyldem Polskiej Macierzy Szkolnej.
Tak np. pod auspicjami tej organizacji powstaÆo w Warszawie 50 kompletów
nauczania poczåtkowego obejmujåcych okoÆo 1 000 dzieci — w znacznym procencie robotniczych. Obok kompletów z nauczaniem elementarnym Macierz Szkolna
zorganizowaÆa w Warszawie równieº szkoÆæ sze¥cioklasowå z bardziej rozbudowanym programem nauczania poczåtkowego. Zróºnicowany skÆad spoÆeczny uczniów
obu tych typów szkóÆ potwierdza wyraªne zróºnicowanie aspiracji o¥wiatowych
w warszawskiej spoÆeczno¥ci proletariackiej. W¥ród uczniów jednoklasowych
szkóÆek elementarnych przewaºaÆy dzieci sÆuºby domowej, dozorców, subiektów
itp. Natomiast bardziej rozbudzone aspiracje (je¥li chodzi o ksztaÆcenie dzieci)
wykazywaÆy rodziny wykwalifikowanych robotników przemysÆowych oraz pracujåcych w warsztatach rzemie¥lniczych. Ci ostatni czæ¥ciej wybierali dla swych
dzieci szkoÆæ sze¥cioklasowå.
W tej drugiej grupie mamy do czynienia z tymi samymi robotniczymi grupami
zawodowymi, w¥ród których w drugiej poÆowie XIX w. najsilniej wystæpowaÆy
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dåºenia do przeÆamania analfabetyzmu i w¥ród których udziaÆ analfabetów byÆ
zawsze najmniejszy. Moºna wiæc tu mówiì o pewnych tradycyjnie wyºszych aspiracjach o¥wiatowych tych grup robotniczych, w których ambicje wÆasne rodziców osiågniæcia podstawowego wyksztaÆcenia pociågaÆy za sobå, juº w wieku XX, dalej idåce
dåºenia do zapewnienia dzieciom wyksztaÆcenia, choìby minimalnie przewyºszajåcego ten poziom.
Rosnåcy w dobie rewolucji 1905 r. w spoÆeczno¥ciach robotniczych pæd do
wiedzy i ich zaangaºowanie w walce ze zrusyfikowanå szkoÆå, byÆy niewåtpliwie
przygotowane w pewnym stopniu przez uczestnictwo w tajnej o¥wiacie na przeÆomie wieków. Trudno jednak przeceniì wpÆyw samych wydarzeñ rewolucyjnych,
umacniajåcych dåºenia emancypacyjne ¥rodowisk robotniczych, takºe w sferze
kultury, ksztaÆtujåcych postawy ofensywne, sprzyjajåce artykuÆowaniu swoich potrzeb. W niektórych fabrykach w Warszawie i w innych o¥rodkach przemysÆowych
podczas strajków w latach 1905–1906, obok postulatów pÆacowych oraz innych
dotyczåcych warunków pracy, ºådano zaÆoºenia przez fabrykanta przyfabrycznej
szkoÆy dla dzieci zaÆogi.
IV. Aspiracje samoksztaÆceniowe
Dåºenia do o¥wiaty ujawniaÆy równieº, szczególnie w rosnåcej atmosferze rewolucyjnej, popularno¥ì w¥ród robotników ruchu samoksztaÆceniowego. AngaºowaÆ on dorosÆych robotników–mæºczyzn oraz — co wydaje siæ znamienne — po
raz pierwszy na szerszå skalæ takºe pracujåce kobiety. Wprawdzie juº w latach
przedrewolucyjnych dziaÆaÆy kóÆka samoksztaÆceniowe w¥ród terminatorów i innych robotników, a takºe — sporadycznie — w¥ród szwaczek (równieº w¥ród
proletariatu ºydowskiego). NiemaÆe znaczenie dla rozbudzania aspiracji robotników
w zakresie samoksztaÆcenia w Królestwie w ogóle, a w íyrardowie i £odzi w szczególno¥ci, miaÆy robotnicze kóÆka o¥wiatowe, prowadzone przez kolejne organizacje
socjalistyczne od przeÆomu lat osiemdziesiåtych XIX stulecia poczåwszy. Kobiet
do nich jednak nie wciågano23. Do najbardziej rozbudzonych intelektualnie grup
robotników w Warszawie naleºeli wówczas drukarze i kolejarze — a wiæc zawody
„czysto mæskie”. OkoÆo 1901 r. w oparciu o komórkæ PPS w warsztatach Kolei
Nadwi¥lañskiej na Nowym Bródnie zorganizowano dla robotników warsztatowych
i kolejowych dwa komplety zwane przez uczestników lotnym Uniwersytetem Robotniczym. „Uniwersytet” ten dziaÆaÆ okoÆo trzech lat. Aº do poÆowy 1904 r. udaÆo
siæ uchroniì go od zdekonspirowania przede wszystkim dziæki rozbudzonym aspiracjom o¥wiatowym kolejarzy.
Potrzeba o¥wiaty w jæzyku ojczystym, szczególnie silnie wystæpowaÆa w¥ród
zaÆóg robotniczych Kolei Nadwi¥lañskiej, które stykaÆy siæ na codzieñ z niemal
caÆkowicie zrusyfikowanå administracjå24. Wprawdzie uczestnictwo w tej formie
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samoksztaÆcenia ze wzglædu na skÆad zaÆóg zarezerwowane byÆo dla mæºczyzn, ale
oddziaÆywanie „uniwersytetu” musiaÆo siægaì szerzej i w jaki¥ sposób angaºowaì
równieº ºony i matki robotników kolejowych, wpÆywajåc choìby po¥rednio na ich
postawy wobec perspektyw awansu kulturalnego. Bez ich wspóÆdziaÆania i poparcia
kilkuletnie funkcjonowanie tajnego „uniwersytetu” byÆoby niemoºliwe. Niestety
ªródÆa milczå o tych kwestiach.
Sprzæºenie wiedzy politycznej i ogólnej w samoksztaÆceniu robotników organizowanym przez socjalistyczne kóÆka o¥wiatowe byÆo powaºnym bodªcem dla ich
aspiracji w tym zakresie. OdnosiÆo siæ to jednak do do¥ì wåskiej warstwy — elity
spoÆeczno¥ci robotniczej. DziaÆalno¥ì o¥wiatowa inicjowana przez ruch socjalistyczny byÆa przed rewolucjå gÆæboko zakonspirowana i naraºona na represje w takim samym stopniu jak i inne formy aktywno¥ci socjalistycznej. Mimo to olbrzymie
znaczenie miaÆ fakt, ºe juº na przeÆomie wieków wiækszo¥ì aktywnych w ruchu
socjalistycznym robotników przeszÆa przez kóÆka o¥wiatowe. Fakt, ºe nie byÆo
w¥ród nich prawie kobiet stanowiÆ niewåtpliwie odbicie dominujåcego w wiækszo¥ci
spoÆeczeñstwa i u¥wiæconego dÆugå tradycjå przekonania, ºe ºycie publiczne i sprawy
polityki så wyÆåcznie domenå mæºczyzn. Ten rygorystyczny rozdziaÆ ról spoÆecznych
mæºczyzn i kobiet pomiædzy sferæ prywatno¥ci („dom”) i sferæ spraw zwiåzanych
z ºyciem publicznym obowiåzywaÆ równieº w ¥rodowisku robotniczym. Od nacisku tradycyjnego patriarchalizmu ruch socjalistyczny nie zdoÆaÆ siæ uwolniì jeszcze na
przeÆomie wieków. W latach poprzedzajåcych wybuch rewolucji 1905 r. ruch ten
szczególnie w zaborze rosyjskim — w niewielkim tylko stopniu docieraÆ do kobiet ze
¥rodowiska robotniczego. Niektóre inicjatywy adresowano wprawdzie do pewnych
grup zarobkujåcych kobiet o wyraªniej okre¥lonym zawodzie (jak np. szwaczki) ale
moºliwo¥ci dotarcia do niepracujåcych poza domem ºon robotników nie byÆy w praktyce brane pod uwagæ. ZmieniÆy to dopiero lata rewolucyjne.
Trzeba jednak mocno podkre¥liì, ºe to wÆa¥nie z ruchu socjalistycznego wyszÆy
próby przezwyciæºenia nierówno¥ci szans spoÆecznych kobiet i mæºczyzn. Poczåtkowo
miaÆo to miejsce bardziej jeszcze w formie deklaracji niº praktycznych dziaÆañ. Przed
rewolucjå program ten znajdowaÆ zrozumienie i mógÆ trafiì niemal wyÆåcznie do kobiet
z inteligencji. To one wówczas przede wszystkim angaºowaÆy siæ w organizacjach
socjalistycznych. Dopiero w latach rewolucyjnych ruch socjalistyczny szerzej rozwinåÆ swå dziaÆalno¥ì zmierzajåcå do budzenia aspiracji o¥wiatowo–kulturalnych
i bardziej zdecydowanie rozszerzyÆ jå na kobiety ze ¥rodowiska robotniczego.
W okresie rewolucji dåºenia „elity” robotniczej do awansu kulturalnego znacznie siæ rozszerzyÆy: niepomiernie wzrosÆa jej aktywno¥ì w samoksztaÆceniu, m.in.
dziæki wywalczonym przez rewolucjæ wielokrotnie zwiækszonym moºliwo¥ciom
rozwoju organizowanego legalnie ruchu o¥wiatowego. Zainteresowania samoksztaÆceniowe ujawniaÆy teraz znacznie szersze krægi ludno¥ci robotniczej niº owe
najbardziej radykalne i aktywne politycznie grupy robotników, do których juº przed
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rewolucjå trafiaÆy inicjatywy o¥wiatowe organizacji socjalistycznych. W pewnym
stopniu zjawisko to daÆo o sobie znaì równieº w¥ród kobiet. Jak siæ jednak wydaje,
w wiækszym stopniu docieraÆy do nich mniej radykalne odÆamy ruchu o¥wiatowego
— wyraªniejszego poparcia udzielaÆy one przede wszystkim tzw. spoÆecznym
inicjatywom Ko¥cioÆa katolickiego.
Istotnå rolæ graÆy tu z pewno¥ciå obawy przed antyklerykalizmem ruchu socjalistycznego, a przede wszystkim ksztaÆtowany przez duchownych katolickich stereotyp utoºsamiajåcy socjalistæ z bezboºnikiem. Jednak nie bez znaczenia dla
utrzymywania siæ swoistej „segregacji” wedÆug pÆci w masowym przecieº w latach
rewolucji, choì zróºnicowanym politycznie ruchu o¥wiaty pozaszkolnej, byÆo równieº nastawienie siæ ruchu socjalistycznego na zdobywanie zwolenników w¥ród
robotników „o¥wieconych”, co najmniej na poziomie elementarnym i nie poddajåcych siæ bezkrytycznie autorytetowi kleru. Radykalny ruch robotniczy nadal oddziaÆywaÆ wiæc przede wszystkim na aspiracje kulturalno–ksztaÆceniowe robotników–mæºczyzn. SprowadzaÆy siæ one w tym czasie do wykorzystania wszelkich
szans wyj¥cia poza wiedzæ elementarnå. Szczególnie wyraªnie widaì to na przykÆadzie Warszawy — w¥ród mÆodocianych i dorosÆych robotników. WyraziÆo siæ to
chociaºby w rosnåcej popularno¥ci o¥wiaty pozaszkolnej, nabierajåcej w latach
rewolucyjnych wielkiego rozmachu, inicjowanej przez wiele organizacji o róºnym
odcieniu politycznego radykalizmu. Tak np. wielkå popularno¥ciå cieszyÆy siæ
tzw. systematyczne wykÆady (z jæzyka polskiego, arytmetyki, geografii, historii
itp.) prowadzone przez Uniwersytet dla Wszystkich w Warszawie (w roku
szkolnym 1906/1907 byÆo 59 kompletów, a w 1907/1908 — 38 kompletów) oraz
przez prowincjonalne uniwersytety ludowe (np. Uniwersytet Powszechny w £odzi). Celem tych cyklów wykÆadowych byÆo uzupeÆnienie elementarnego wyksztaÆcenia sÆuchaczy i przygotowanie ich do samoksztaÆcenia. W latach
1906–1908 Æåczna liczba uczestników tej formy o¥wiaty w Warszawie, PÆocku,
Radomiu, Lublinie, Bædzinie, Sosnowcu, Dåbrowie, Zawierciu i innych jeszcze
miastach siægaÆa 3 300–3 500 osób25. Na ich temat brak jednak dokÆadniejszych
danych. Wiadomo jednak, ºe najwiæcej byÆo w¥ród nich robotników przemysÆowych, kolejarzy i pracowników handlu. W tych dziaÆach pracy kobiety mogÆy
stanowiì najwyºej 1/4 ogóÆu zatrudnionych. Nie da siæ jednak oszacowaì, jakå
czæ¥ì mogÆy stanowiì kobiety i dziewczæta w¥ród sÆuchaczy tych kursów.
Nie mniejszå popularno¥ì zyskaÆy odczyty publiczne organizowane przez Uniwersytet dla Wszystkich juº od jesieni 1905 r. (choì zostaÆ on zalegalizowany
dopiero jesieniå 1906 r.) nie tylko w Warszawie, ale i w wielu innych miejskich
o¥rodkach przemysÆowych Królestwa (m.in. w miastach ZagÆæbia Dåbrowskiego,
w £odzi i okrægu Æódzkim, w Czæstochowie, Radomiu itd.). Odczyty te popularyzowaÆy najnowsze osiågniæcia zarówno nauk spoÆecznych, humanistycznych, jak
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i przyrodniczych. W Warszawie np. gromadziÆy kaºdorazowo okoÆo 2 000 sÆuchaczy, a odbywaÆy siæ przede wszystkim w dzielnicach robotniczych.
Dowodów na rozwijanie siæ w czasie rewolucji wzglædnie wyºszych aspiracji
o¥wiatowych w¥ród czæ¥ci spoÆeczno¥ci robotniczej dostarcza równieº powodzenie
o¥wiaty pozaszkolnej (odczyty i doksztaÆcanie w kompletach) inicjowanych przez
organizacje spoÆecznie konserwatywne, przede wszystkim przez Polskå Macierz
Szkolnå (zbliºonå politycznie do endecji) oraz Stowarzyszenie Robotników Chrze¥cijañskich. Zasiæg oddziaÆywania zalegalizowanego we wrze¥niu 1906 r. (a dziaÆajåcego juº od 1900 r.) Uniwersytetu Ludowego Polskiej Macierzy Szkolnej byÆ
wprawdzie znacznie skromniejszy w porównaniu z Uniwersytetem dla Wszystkich,
ale i tu liczba sÆuchaczy szybko wzrastaÆa z okoÆo 1 500 na poczåtku do 3 500
w drugiej poÆowie 1907 r. W¥ród uczestników róºnych form o¥wiaty pozaszkolnej
Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie znalazÆo siæ wiele kobiet zatrudnionych
w charakterze sÆuºby domowej i w innych usÆugach. W¥ród kobiet szczególnå
popularno¥ciå cieszyÆo siæ organizowane przez PMSz w latach 1906–1908 systematyczne nauczanie w kompletach jæzyka polskiego, arytmetyki, historii, geografii,
rysunków itp. W 1906 r. w samej Warszawie prowadzono 75 takich kompletów,
w których na równi z robotnikami fabrycznymi (metalowcy, garbarze) i robotnikami budowlanymi uczestniczyli tak mæºczyªni, jak i kobiety zatrudnieni w rzemio¥le, a takºe w handlu i gastronomii oraz sÆuºba domowa (niemal wyÆåcznie kobiety),
dozorczynie i dozorcy. W¥ród tej czæ¥ci warszawskiego proletariatu najwiækszå popularno¥ì zyskaÆy komplety z jæzyka polskiego i arytmetyki — wybraÆo je
2/3 uczestników tej formy o¥wiaty pozaszkolnej. Mniej chætnych uczæszczaÆo na
zajæcia z historii, geografii i z innych przedmiotów. Wybory te, wedÆug oceny
samych organizatorów Uniwersytetu Ludowego PMSz, ¥wiadczyÆy o „dåºeniu
sÆuchaczy do zaspokojenia przede wszystkim najpilniejszych braków swego wyksztaÆcenia”26.
Jak wiæc widaì, aspiracje o¥wiatowe ludno¥ci proletariackiej byÆy zróºnicowane,
a w¥ród wiækszo¥ci — jeszcze niewysokie. WyksztaÆcenie traktowano przede
wszystkim instrumentalnie. Potrzeba dalej idåcego awansu kulturalnego nie zdåºyÆa
siæ jeszcze rozwinåì; nawet w Warszawie jeszcze peÆniej nie u¥wiadamiaÆy jej
sobie szersze krægi spoÆeczno¥ci proletariackich, poza czæ¥ciå robotników przemysÆowych i kolejowych oraz zatrudnionych w niektórych rzemiosÆach. Podkre¥liì
jednak trzeba, ºe ta ostatnia grupa o bardziej rozbudzonych aspiracjach kulturalnych
ulegÆa znacznemu rozszerzeniu w porównaniu z okresem przedrewolucyjnym zarówno pod wzglædem jej skÆadu spoÆecznego, jak i pod wzglædem jej orientacji
politycznej (obejmujåc nie tylko najbardziej radykalnie zorientowanych), a takºe
— pod wzglædem pÆci.
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V. Czytelnictwo
Istotnym wskaªnikiem rozwoju aspiracji o¥wiatowych, traktowanych przede
wszystkim jako droga do awansu kulturalnego, byÆ w latach rewolucji gwaÆtowny
wzrost zainteresowañ ksiåºkå w¥ród najbardziej o¥wieconych grup proletariatu.
Wymownym dowodem rozszerzania siæ krægów czytelniczych w¥ród robotników
byÆo m.in. pojawienie siæ w¥ród innych wysuwanych przez strajkujåcych postulatu
zorganizowania czytelni przyfabrycznych. W latach rewolucji udziaÆ czytajåcych
w¥ród robotników — wedÆug szacunkowych obliczeñ — wzrósÆ z okoÆo 1–2%
w koñcu wieku XIX do okoÆo 10%27. Zjawisko to pozostawaÆo oczywi¥cie w ¥cisÆym zwiåzku ze zdobyczami rewolucji. Olbrzymie znaczenie miaÆo uregulowanie
i skrócenie dnia roboczego, a co za tym idzie — zwiækszenie czasu wolnego
pracujåcych robotników i robotnic. Niewåtpliwie jednak kobiety z racji swych
obowiåzków domowych — w mniejszym stopniu mogÆy to wykorzystaì dla uczestnictwa w ºyciu kulturalnym.
Juº w latach dziewiæìdziesiåtych XIX stulecia do ulubionych lektur czytelników robotniczych naleºaÆa powie¥ì historyczna. Najchætniej czytano ksiåºki
Sienkiewicza i Kraszewskiego. To matka w rodzinach robotniczych miaÆa czæsto wiækszy niº ojciec wpÆyw na zainteresowania czytelnicze dzieci. W róºnych
drukowanych i niedrukowanych wspomnieniach robotniczych zachowaÆo siæ
wiele przykÆadów sytuacji, gdy pasja czytelnicza stawaÆa siæ udziaÆem caÆych
rodzin i byÆa ¥wiadomie rozbudzana przez rodziców. Tradycjå wielu rodzin byÆo
wspólne gÆo¥ne czytanie lektur po pracy lub podczas pracy — szczególnie
w rodzinach chaÆupników: krawców, szewców itp. Jednak nawet w warszawskim ¥rodowisku proletariackim nie naleºaÆy do rzadko¥ci sytuacje, gdy pasje
czytelnicze mÆodzieºy uwaºane byÆy za zbytek i spotykaÆy siæ z dezaprobatå
starszej generacji, szczególnie ze strony kobiet28.
W Warszawie juº w okresie przedrewolucyjnym uksztaÆtowaÆa siæ — do¥ì wåska
zresztå — grupa czytajåcych robotników. Nie moºna niestety stwierdziì, czy byÆy
w¥ród nich kobiety. W swej wiækszo¥ci korzystali oni z bibliotek Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynno¥ci. ByÆy to ksiægozbiory, a wiæc i lektury o zróºnicowanym poziomie artystycznym: od klasyków do literatury brukowej29. Organizowanie systematycznego czytelnictwa traktowano wówczas jako istotny element
ruchu samoksztaÆceniowego robotników. DziaÆania takie z jednej strony podejmowane byÆy konspiracyjnie przez organizacje socjalistyczne, a z drugiej — legalnie
na zasadzie dziaÆalno¥ci filantropijnej, przede wszystkim przez WTD. „Czytelnie
bezpÆatne” WTD, tworzone tak przez liberalnå jak i radykalnå inteligencjæ juº od
1861 r., przez wiele lat byÆy jedynymi ksiægozbiorami, do których mieli dostæp
robotnicy. ByÆy one do¥ì popularne w warszawskim ¥rodowisku robotniczym: juº
w 1895 r. korzystaÆo z nich okoÆo 18 000 osób, tj. kilka procent mieszkañców
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Warszawy — nieanalfabetów. Znacznå czæ¥ì korzystajåcych z czytelni stanowili
robotnicy i ich rodziny. Najliczniejszå grupå byÆa mÆodzieº i dzieci (pÆci obojga)30.
Do rozszerzenia siæ w czasie rewolucji 1905 r. krægu czytajåcych robotników
przyczyniÆa siæ nie tylko ogólna atmosfera rewolucji, budzåca nadzieje i aspiracje
w wielu dziedzinach ºycia codziennego. Dostæp robotników do ksiåºek zwiækszyÆ
siæ równieº dziæki powoÆanym do ºycia przez róºne spoÆeczne organizacje o¥wiatowe, partie polityczne i zwiåzki zawodowe, licznym — nie tylko w Warszawie —
bibliotekom i wypoºyczalniom. OdpowiadaÆo to rosnåcemu w latach rewolucji
w spoÆeczno¥ciach robotniczych pragnieniu wiedzy o ¥wiecie i spoÆeczeñstwie.
W 1907 r. biblioteki WTD zanotowaÆy ponad 14 600 czytelników31, ale nie byÆy
juº dla robotniczego czytelnika jedynym ªródÆem dostæpu do ksiåºki. Jesieniå
1906 r. z inicjatywy radykalnej inteligencji powstaÆa w Warszawie nowa sieì wypoºyczalni o szerokim zasiægu pod firmå Towarzystwa Czytelñ miasta Warszawy.
ZakÆadaÆo ono wypoºyczalnie przede wszystkim w dzielnicach robotniczych, m.in.
na Woli, Pradze, Powi¥lu i na Nowym Bródnie. Równieº Polska Macierz Szkolna
zakÆadaÆa tam w tym czasie swoje, niewielkie zresztå biblioteczki, podobnie jak
i Stowarzyszenie Robotników Chrze¥cijañskich. ZakÆadane przez te organizacje
ksiægozbiory nie nastawiaÆy siæ, tak jak Towarzystawo Czytelñ, na ksztaÆtowanie
ambitniejszych nawyków czytelniczych, na przybliºenie literatury o wyºszym poziomie. Jednak fakt, ºe biblioteki takie dziaÆaÆy w Warszawie równieº w tych
dzielnicach, w których w¥ród ludno¥ci proletariackiej przewaºaÆa sÆuºba domowa,
¥wiadczyì moºe o tym, iº w latach rewolucji zainteresowania czytelnicze zaczæÆy siæ
budziì równieº w¥ród kobiet z najmniej o¥wieconych warstw proletariackiej ludno¥ci.
Charakterystyczne, ºe w latach rewolucji zmniejszyÆo siæ zainteresowanie ¥rodowiska robotniczego dla lektur historycznych, a szczególnie powie¥ci — np. J. I. Kraszewskiego. NaståpiÆ natomiast wzrost popularno¥ci powie¥ci poruszajåcych problemy spoÆeczne oraz lektur popularnonaukowych. Te ostatnie, np. w wolskiej czytelni
Towarzystwa Czytelñ, stanowiÆy w tym czasie okoÆo 15% ogóÆu wypoºyczonych
ksiåºek. To stosunkowo duºe i wyraªnie rosnåce w czasach rewolucji zainteresowanie ksiåºkå popularnonaukowå byÆo charakterystyczne dla aspiracji o¥wiatowych robotników juº „zaawansowanych w czytelnictwie”33. Nie udaÆo siæ jednak
nawet szacunkowo ustaliì, w jakim procencie uczestniczyÆy w tej grupie kobiety.
Ciekawe zjawisko stanowiÆy w latach rewolucyjnych biblioteczki fabryczne,
czæsto organizowane przez miejscowe komórki partii socjalistycznych — gÆównie
PPS — lub zwiåzane z ruchem socjalistycznym zwiåzki zawodowe. Ksiægozbiory
fabryczne nastawione byÆy na czytelnika masowego i przeznaczone nie tylko dla
robotników pracujåcych w danej fabryce, ale — co zasÆuguje na szczególne podkre¥lenie — takºe dla czÆonków ich rodzin. MiaÆy wiæc trafiì równieº do niepracujåcych ºon i córek. Zasiæg oddziaÆywania tych biblioteczek byÆ wprawdzie na ogóÆ
niezbyt szeroki, ale niektóre z nich powstawaÆy przy bezpo¥rednim poparciu zaÆóg,
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stanowiåc dowód rosnåcego „zapaÆu czytelniczego” ¥rodowiska robotniczego. Tak
np. w Warszawie na poczåtku 1907 r. powstaÆo kilka biblioteczek (fabrycznych
i pozafabrycznych) z inicjatywy robotników i z ich skÆadek. Jak podkre¥laÆo jedno
z radykalnych, wspóÆczesnych tym wydarzeniom pism „kobiety tak samo jak i mæºczyªni biorå w nich [skÆadkach — przyp. A. í] czynny udziaÆ”34.
VI. Aspiracje o¥wiatowe — elitarne czy masowe?
Epoka rewolucji 1905 r. sprzyjaÆa powiækszaniu siæ nie tylko tej czæ¥ci spoÆeczno¥ci robotniczych, która znajdowaÆa siæ juº na poziomie pewnego rozbudzenia
aspiracji o¥wiatowych. Pæd do wiedzy, do osiågniæcia choìby elementarnych umiejætno¥ci czytania i pisania ogarnåÆ bardzo szerokie krægi ludno¥ci proletariackiej.
ÿwiadczy o tym powodzenie akcji nauczania robotników–analfabetów. W Warszawie w latach 1906–1908 naukæ prowadzonå w róºnych formach pobieraÆo kilka
tysiæcy robotników i robotnic pracujåcych w fabrykach, na kolei, w rzemio¥le,
w handlu. StanowiÆo to okoÆo 1/3 ogóÆu analfabetów w¥ród pracujåcych w mie¥cie
robotników i robotnic, nie liczåc niepracujåcych. Dåºenie dorosÆych robotników do
przezwyciæºenia analfabetyzmu wyståpiÆo w atmosferze rewolucji z niemaÆå siÆå i
— dodajmy — ujawniÆo siæ niezaleºnie od przynaleºno¥ci narodowo¥ciowej, wyznaniowej, staÆo siæ udziaÆem zarówno mæºczyzn, jak i kobiet. Wprawdzie w Warszawie kobiety zostaÆy objæte o¥wiatå pozaszkolnå w znacznie wiækszym stopniu
niº w innych o¥rodkach robotniczych, ale i tu ich aspiracje czæ¥ciej niº w przypadku
mæºczyzn ograniczaÆy siæ do zdobycia tylko elementarnej o¥wiaty poprzez uczestnictwo w róºnych formach nauczania dorosÆych analfabetów. Potrzeby te ujawniÆy
siæ peÆniej, gdy naprzeciw nim wyszÆo, powoÆanie do ºycia z inicjatywy radykalnej
inteligencji, Stowarzyszenie Kursów dla DorosÆych Analfabetów. Nastæpnie podobne dziaÆania podjæÆy inne organizacje, jak przede wszystkim Polska Macierz
Szkolna. ProwadziÆy je równieº bezpo¥rednio partie socjalistyczne w ramach partyjnych kóÆ robotniczych, które w latach rewolucyjnych przestaÆy juº skÆadaì siæ z
samych mæºczyzn. „SzkoÆy” nauczania analfabetów fukcjonowaÆy nawet w wiæzieniach, np. wÆa¥nie w kobiecej czæ¥ci wiæzienia na Pawiaku na tzw. Serbii35.
Wprawdzie Stowarzyszenie Kursów dla DorosÆych Analfabetów zalegalizowano
dopiero w czerwcu 1906 r., ale juº pod koniec tego roku prowadziÆo ono w Warszawie
nauczanie ponad 3 tys. analfabetów w 37 kompletach. Nauka byÆa bezpÆatna. W tym
samym czasie nauczanie poczåtkowe prowadziÆa równieº Polska Macierz Szkolna.
Na przeÆomie lat 1906/1907 korzystaÆo zeñ np. w Warszawie okoÆo 1 200 analfabetów, za naukæ pobierano tu niewielkå opÆatæ. Liczby te, podane tu przykÆadowo
i tylko dla Warszawy, så wymownym ¥wiadectwem tempa, w jakim rozwijaÆy siæ
dåºenia do o¥wiaty w szerokich masach ludno¥ci proletariackiej, a szczególnie
w¥ród pracujåcych w wielkim przemy¥le. Jakkolwiek ambicje o¥wiatowe budziÆy
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siæ w pierwszym rzædzie w¥ród pracujåcych — i to mæºczyzn — to jednak te nowe,
ale szybko umacniajåce siæ w dobie rewolucji, nawyki kulturowe powstawaÆy nie
bez udziaÆu takºe niepracujåcych regularnie poza domem, ºon i córek w rodzinach
robotniczych i rzemie¥lniczych. To wÆa¥nie kobiety przewaºaÆy np. w skÆadzie
czterech kompletów nauczania analfabetów zorganizowanych przez PMSz w ¥ródmie¥ciu Warszawy. ByÆy to gÆównie kobiety w wieku 18 — 40 lat, zarobkujåce jako
sÆuºba domowa36. Równieº inne przekazy po¥wiadczajå ujawnienie siæ w tym
czasie wzglædnie szerokich dåºeñ o¥wiatowych w¥ród pracujåcych i niepracujåcych
kobiet w ¥rodowisku robotniczym. Tak np. pismo Zwiåzku Równouprawnienia
Kobiet Polskich, zamieszczajåc sprawozdania z organizowanych przez ten Zwiåzek
publicznych wieców, gromadzåcych kobiety z róºnych ¥rodowisk spoÆecznych,
zwracaÆo uwagæ, ºe uczestniczki tych wieców na czoÆo swych potrzeb wysuwaÆy
braki w dziedzinie o¥wiaty. ByÆy to wedÆug okre¥lenia „Steru” „rzesze gÆodnych
wiedzy — woÆajåcych o silnå podstawæ do niezaleºnego ºycia”. Pismo powoÆuje
siæ m.in. na wypowiedª robotnicy, domagajåcej siæ „szkoÆy, która by jej bodaj
w wieczór — po pracy, czy w niedzielæ choìby tylko — dawaÆa najelementarniejszy
zasób wiadomo¥ci”37. Równieº w okresie porewolucyjnym dåºenia te dawaÆy o sobie znaì nawet w znacznie oddalonych od Warszawy o¥rodkach miejskich. Cytowane przez „Ster” doniesienia z BiaÆegostoku z 1911 r., przyznajåc fakt trwania
szerokich krægów kobiet w analfabetyzmie, stwierdzajå, ºe jednak „czæsto objawiajå one chæci o¥wiaty”38.
Uczestniczki i uczestników robotniczych kursów nauczania elementarnego dla
dorosÆych charakteryzowaÆ na ogóÆ rzeczowy i odpowiedzialny stosunek do nauki,
ale — jak stwierdzajå organizatorzy tych kursów — takºe pewna niecierpliwo¥ì.
Jedna z organizatorek kompletów tworzonych pod firmå Stowarzyszenia Kursów
dla DorosÆych Analfabetów — WÆadysÆawa Weychertówna — podkre¥la w swoich
wspomnieniach, ºe robotnicy oczekiwali szybkich efektów nauki; twierdzili wprost,
ºe nie wystarcza im mechaniczne przyswajanie sobie umiejætno¥ci czytania, pisania
czy rachowania. Chcieli byì pewni, ºe ich wysiÆek jest celowy; cenili sobie wysoko
umiejætno¥ì „wysÆawiania siæ i wypisania”. Czæ¥ì uczestników kursów posiadaÆa
juº pewne umiejætno¥ci czytania i pisania i pragnæÆa osiågnåì wiæcej. WedÆug
¥wiadectwa Weychertówny, nawet dla robotników, którzy ledwie pokonali próg
analfabetyzmu, charakterystyczne byÆo zainteresowanie lekcjami historii czy przyrody39. Niestety zachowane ªródÆa nie pozwalajå na stwierdzenie, czy odnosiÆo siæ
to w równym stopniu do mæºczyzn, jak i do kobiet. Warto jednak zwróciì uwagæ
na udziaÆ kobiet w wielu formach o¥wiaty i samoksztaÆcenia dla dorosÆych robotników i rzemie¥lników, jak m.in. nauczanie analfabetów, czytelnictwo, a nawet —
w systematycznym doksztaÆcaniu poprzez uniwersytety ludowe. ÿwiadczy to niewåtpliwie o tym, ºe aspiracje o¥wiatowe kobiet nie byÆy wcale mniejsze niº mæºczyzn.
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Jednak udziaÆ kobiet we wszystkich tych formach ksztaÆcenia byÆ zawsze znacznie
mniejszy niº mæºczyzn i malaÆ w starszych grupach wieku40.
Skådinåd zapaÆ do nauki pracujåcych dorosÆych robotników, nie byÆ powszechny, a czæsto równieº nie byÆ trwaÆy. Tak oceniali to wspóÆcze¥ni dziaÆacze
o¥wiatowi, stwierdzajåc, ºe frekwencja na kursach byÆa zmienna. Nauka odbywaÆa
siæ zresztå przewaºnie w póªnych godzinach wieczornych, po caÆym dniu pracy.
Pewne jest jednak, ºe w sumie doro¥li byli bardziej konsekwentni i systematyczni
niº mÆodzieº. Np. Ludwik Krzywicki, analizujåc zmiany w skÆadzie audytorium
odczytów i wykÆadów, organizowanych przez Uniwersytet dla Wszystkich, zauwaºyÆ, ºe w miaræ opadania fali rewolucyjnej zmniejszaÆa siæ popularno¥ì odczytów
przede wszystkim w¥ród mÆodzieºy. W 1910 r. w¥ród sÆuchaczy przewaºali robotnicy i robotnice w wieku 30 — 40 lat i starsi. „[...] dzi¥ w¥ród sÆuchaczy nadaremnie
poszukujemy mÆodzieºy. Spostrzec moºemy starców osiwaÆych, kobiety starsze, ale
nie ujrzymy tych, którzy wstæpujå dopiero w ºycie”41.
Na obniºanie siæ aspiracji ksztaÆceniowych w ¥rodowisku robotniczym w okresie porewolucyjnym zÆoºyÆa siæ zarówno utrata wielu zdobyczy z lat 1905–1906
w dziedzinie warunków pracy (przede wszystkim przedÆuºanie dnia pracy), jak
i masowe represje polityczne, uderzajåce gÆównie w robotników. Wszelkie spoÆeczne inicjatywy nauczania dorosÆych analfabetów objæto zakazem. Dopiero w ostatnich latach przed wybuchem wojny ¥wiatowej sytuacja nieco siæ zmieniÆa, sprzyjajåc ponownie dåºeniom spoÆeczno¥ci robotniczych do awansu kulturalnego.
Trudno jednak przeceniì skutki tej swoistej „rewolucji kulturalnej”, którå przeºyÆa ludno¥ì robotnicza w latach 1905–1908. NajgÆæbsze i najtrwalsze okazaÆy siæ
zmiany w postawach czÆonków spoÆeczno¥ci robotniczych, tak mæºczyzn, jak i kobiet: rozwiniæcie siæ ich potrzeb w dziedzinie kultury, a w szczególno¥ci o¥wiaty.
UjawniÆo siæ to równieº w¥ród rodzin robotniczych w postaci aspiracji rodziców do
ksztaÆcenia swych dzieci.
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Rola wychowawcza matki
w rodzinie robotniczej 1880–1939
(w ¥wietle pamiætników)

I. Kobiety — matki w rodzinach robotniczych i innych, wychowujåce przyszÆych robotników i robotnice oraz ºony robotników — to temat, który pojawia siæ
w pamiætnikach i wspomnieniach robotników, w nielicznych powie¥ciach i opowiadaniach, okazjonalnie w prasie, wyjåtkowo w relacjach gromadzonych w ramach badañ terenowych z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. oraz nielicznych
opracowaniach1. Problem ma za¥ niemaÆå wagæ; idzie przecieº o wychowanie
drugiej co do liczebno¥ci w tym czasie (po chÆopach — rolnikach), kategorii
spoÆeczno–zawodowej spoÆeczeñstwa polskiego2.
W ostatniej ìwierci XIX stulecia robotnicy polscy we wszystkich czæ¥ciach
kraju, jak równieº ci, którzy poszukiwali zarobku na emigracji, wywodzili siæ
gÆównie z ludno¥ci wiejskiej, w mniejszym za¥ stopniu z rodzin robotników i wyrobników miejskich i z mieszkañców przedmie¥ì, w jeszcze mniejszym z niºszych
warstw mieszczañstwa i caÆkiem marginalnie (prawie wyÆacznie w Warszawie) —
ze zuboºaÆych rodzin szlacheckich i inteligenckich3. Tylko w nielicznych, starych
o¥rodkach przemysÆowych na Górnym ÿlåsku, w ZagÆæbiu czy w Warszawie lub
íyrardowie duºa, stopniowo coraz wiæksza ich czæ¥ì pochodziÆa z rodzin robotników fabrycznych i górniczych. OkoÆo 1910 r. juº wielu mÆodych robotników fabrycznych i górniczych pochodziÆo z rodzin robotniczych, zaliczajåc siæ do drugiej
(co najmniej) generacji spoÆeczno¥ci robotniczej; w starych za¥ o¥rodkach przemysÆowych mogÆa to byì juº takºe generacja trzecia, czwarta a nawet dalsza. W latach
miædzywojennych, gdy tempo przyrostu liczby robotników znacznie siæ zmniejszyÆo, wiækszo¥ì z nich zapewne wywodziÆa siæ z rodzin robotniczych, choì lokalnie
przewaºali wychodªcy ze ¥rodowisk wiejsko–rolniczych.
Równieº matki i wychowawczynie przyszÆych robotników i robotnic byÆy to
kobiety urodzone i ºyjåce w jednym z dwóch podstawowych ¥rodowisk: chÆopskim
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lub/i robotniczym. Aº do poczåtku XX w. wyraªnie przewaºaÆy liczebnie kobiety
ze wsi i to z rodzin biednych lub najbiedniejszych; zapewne od drugiego dziesiåtka
lat naszego stulecia zaczæÆy w¥ród nich dominowaì kobiety zwiåzane ze ¥rodowiskiem robotniczym, takºe i miejskim.
Kobiety wiejskie byÆy to: 1. ºony rolników, przewaºnie wÆa¥cicieli maÆych
gospodarstw, 2. gospodynie, których mæºowie pracowali okresowo lub dorywczo
jako robotnicy, niekiedy na emigracji, 3. ºony chÆopów maÆorolnych, pracujåcych
niemal stale w zakÆadach przemysÆowych, kopalniach, na kolei itd., 4. ºony wyrobników, chaÆupników i robotników rolnych, na ogóÆ takºe trudniåce siæ staÆå lub
dorywczå pracå zarobkowå. Spora czæ¥ì kobiet wymienionych w punktach 2 i 3
mogÆa takºe zarobkowaì najemnie, gÆównie przed zamåºpój¥ciem, w tym czæsto na
emigracji; rzadziej dotyczyÆo to ºon rolników — gospodarzy.
Kobiety miejskie za¥ to: 1. robotnice i równocze¥nie ºony robotników, 2. nie
pracujåce ºony robotników (które na ogóÆ byÆy robotnicami przed zamåºpój¥ciem),
3. wyrobnice i dorywczo pracujåce ºony wyrobników, dozorców domowych itp.,
4. pracujåce fizycznie i samotnie wychowujåce swe dzieci wdowy, panny z dzieìmi
itp., 5. ºony drobnych rzemie¥lników, chaÆupników a takºe urzædników oraz rolników w miasteczkach i na peryferiach wiækszych miast. ByÆy to ¥rodowiska bardziej
zróºnicowane niº wiejskie, jednak i wsie wykazywaÆy spore zróºnicowanie, od
maÆych wsi rolniczych, leºåcych z dala od miast po duºe osady rolniczo–robotnicze,
poÆoºone w pobliºu o¥rodków przemysÆowych, kopalñ i duºych miast np. na Górnym ÿlåsku, w zagÆæbiu naftowym czy pod Warszawå. W naszych rozwaºaniach
trzeba wiæc wziåì pod uwagæ kobiety z tradycyjnych wsi, wsi rolniczo–robotniczych i podmiejskich, z osad przemysÆowych, miasteczek i miast, z rodzin rolników, robotników rolnych, wyrobników, drobnego mieszczañstwa a nawet zdeklasowanej, drobnej szlachty oraz z rodzin robotniczych zwiåzanych z róºnymi zawodami i gaÆæziami gospodarki, takºe z lumpenproletariatu — w najróºniejszych czæ¥ciach ziem polskich, w regionach etnicznie mieszanych oraz na emigracji.
II. Inspiracjå dla podjæcia i ogólnego rozpoznania tego rozlegÆego tematu byÆy
spostrzeºenia i wnioski przedstawione w latach trzydziestych przez Feliksa Grossa
i Annæ Oderfeldównæ, dotyczåce roli matki w rodzinie robotniczej i jej osobowo¥ci,
oraz wypowiedzi co najmniej kilkudziesiæciu robotniczych pamiætnikarzy o ich
matkach. Przedstawiano w nich osobowo¥ci bardzo róºne, o róºnym poziomie
umysÆowym i róºnych charakterach, o rozmaitych teº skÆonno¥ciach wychowawczych, jednak — o bardzo podobnych zasadach postæpowania, tworzåcych jakby
jeden typ kobiety — matki.
Ogólnå charakterystykæ matek w rodzinach robotniczych przedstawiÆ F. Gross,
prawnik i socjolog, wykorzystujåc wÆasne obserwacje robotniczych ¥rodowisk Krakowa oraz kilkadziesiåt krótkich pamiætników, napisanych przez robotników z Polski poÆudniowej w odpowiedzi na ankietæ Towarzystwa Uniwersytetu Robotnicze-
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go (TUR) w Krakowie. Szczególny nacisk poÆoºyÆ na scharakteryzowanie roli ojca
i matki w rodzinie robotniczej w ich stosunku do dzieci i ich wychowania.
W wielu pamiætnikach, autorzy (przewaºnie urodzeni na poczåtku XX w.) nader
pozytywnie wspominali matki, obdarzajåc przy tym ojców niechæciå, a nawet
nienawi¥ciå. Na tej gÆównie podstawie Feliks Gross stwierdzaÆ, ºe „nienawi¥ì caÆej
rodziny do ojca w naszych stosunkach jest aº nazbyt czæsto spotykana. Jest ona
wynikiem bezwzglædnego wykonywania zwyczajowych uprawnieñ, a jeszcze czæ¥ciej niestety — wywoÆuje jå brak wszelkiej troski o rodzinæ [...]. Ciæºar utrzymania
rodziny bywa niejednokrotnie spychany na barki matki. Znosi ona dla dzieci
wszelkie trudy i cierpienia”. „Silniejszej ekspresji sentymentu ojcowskiego nie
znaleªli¥my w pamiætnikach — a jakºe piæknie opisywali nasi pamiætnikarze przywiåzanie do matki!”4.
Z cytowanych przez Feliksa Grossa wypowiedzi wypada przytoczyì fragmenty
przynajmniej dwóch. „Ojciec mój, o którym wolaÆbym nawet nie wspominaì, byÆ
prostym robotnikiem”, takºe alkoholikiem, który tyranizowaÆ ºonæ i dzieci.
W 1913 r. wyjechaÆ do Ameryki ku rado¥ci caÆej rodziny i wtedy „matka, którå
kocham jak najwiækszå ¥wiæto¥ì, potrafiÆa daì sobie radæ i wychowaì nas na
porzådnych ludzi”5. W drugim pamiætniku znajdujemy na temat matki sÆowa jeszcze bardziej ciepÆe i wzniosÆe. „Dzi¥ doznajæ szczæ¥cia, gdy popatrzæ na jej postaì
[...] Matka moja to bohaterka i mæczenniczka losu. Jej poorane zmarszczkami oblicze
daje odbicie jak w lustrze przebytych trudów [...] ByÆa i bædzie dla nas przykÆadem. Nie
kÆaniam siæ ºadnym obrazom ani posågom. Czyniæ to jedynie przed matkå”6.
Takie wyznania daÆy Grossowi asumpt do stwierdzenia, ºe w rodzinach robotniczych miædzy matkå a dzieìmi „wzajemno¥ì, szczero¥ì, gÆæboko¥ì uczuì i przywiåzania jest niezwykÆa, a przy tym maÆo znana” na zewnåtrz7. Gross wypowiada
dalej bardzo istotny såd ogólny, ºe kobiet o nastawieniu egocentrycznym, dla
których dom i dzieci byÆyby ciæºarem niemiÆym i odrzucanym, jak to bywa w zamoºnych ¥rodowiskach mieszczañskich, nie ma w ¥rodowiskach robotniczych.
„Tego typu kobiet w¥ród robotników nie znajdziemy [...] Kobiety tego rodzaju ze
sfer proletariackich idå na ulicæ”8, schodzå na margines spoÆeczny.
Poglådy Grossa znajdujå dopeÆnienie w wypowiedziach Oderfeldówny, opartych na badaniach mÆodzieºy, gÆównie robotniczej z warszawskiego przedmie¥cia
Ochota. „Uderza zwÆaszcza serdeczny stosunek do matki [...] MiÆo¥ì do matki,
czæsto peÆna serdeczno¥ci, wylania i zaufania, to wiæª uczuciowa, która gra w ºyciu
rodzinnym mÆodzieºy najwaºniejszå rolæ. Gdy jej nie ma, wspólnota rodzinna staje
siæ tylko wspólnotå mieszkania i posiÆków, w której rodzå siæ konflikty trudne do
zniesienia”. Natomiast „stosunek do ojca stanowi czæsto zupeÆne przeciwieñstwo
dobrego stosunku do matki”9. W wypowiedziach tej mÆodzieºy nie pojawiÆa siæ tu
wprawdzie wyraªna nienawi¥ì do ojca, lecz czæsto — obojætno¥ì, brak zaufania
i serca, a takºe wstyd, gdy byÆ wyjåtkowo niezaradny lub skÆonny do pijañstwa.
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Publikacje Grossa i Oderfeldówny pochodzå z tego samego czasu, z koñca lat
trzydziestych, lecz dotyczå dwóch róºnych generacji. Jedna z nich weszÆa w ºycie
w pierwszej ìwierci XX w., druga za¥ zaczæÆa w nie wchodziì w poÆowie lat trzydziestych. Rodzice tej pierwszej zostali uksztaÆtowani przez warunki i stosunki
panujåce pod koniec XIX w. i nawet wcze¥niej, podczas gdy rodzice tej drugiej
gÆównie w okresie po 1905 r. i w latach pierwszej wojny ¥wiatowej oraz póªniej.
Uogólnienie Grossa oparte zostaÆo przede wszystkim na wybranych wypowiedziach z pamiætników, przedstawiajåcych dzieciñstwo ich autorów przewaºnie
sprzed lat okoÆo dwudziestu i wiæcej. Feliks Gross dopeÆniÆ je wÆasnymi spostrzeºeniami z lat trzydziestych, w których postacie ojców nie zostaÆy zarysowane jako
wyÆåcznie antypatyczne, lecz takºe wcale pozytywnie. Pisze wiæc, ºe „duºå rzeszæ
robotników charakteryzuje stosunek [do rodziny] wprost przeciwny” do negatywnego. „Znanå jest przecieº powszechnie [! — EP] ofiarno¥ì robotników, którzy nie
szczædzå wydatków na ksztaÆcenie dzieci. Mimo szczupÆych dochodów [...] umoºliwiajå dzieciom koñczenie szkóÆ fachowych czy uniwersytetów”10. WspomniaÆ on
teº tu o znanych sobie robotnikach, którzy pozbawieni w dzieciñstwie opieki ojcowskiej lub ªle traktowani przez ojców, sami „ºywo opiekujå siæ dzieìmi, starajå
siæ o zaopatrzenie rodziny”, pomni swej smutnej doli w dzieciñstwie11.
Moºna ståd wysnuì uzasadniony wniosek, ºe w warunkach, gdy ojciec przynajmniej jako tako dbaÆ o rodzinæ, a tym bardziej gdy troszczyÆ siæ o niå, rola matki nie
miaÆa juº tak wyjåtkowego, heroicznego wymiaru, jak w przytoczonych wcze¥niej
wspomnieniach; stawaÆa siæ ona bardziej „normalna”, choì matka mogÆa byì nadal
uczuciowo bliºsza dzieciom. W tym kierunku — normalizacji wewnætrznego ºycia
rodzinnego — szÆy niewåtpliwie zmiany w rodzinach robotniczych przynajmniej
od poczåtku XX w., o czym za¥wiadczajå teº niektóre inne dane, w tym takºe
materiaÆy z badañ terenowych (prowadzonych przez niºej podpisanego) nad ¥rodowiskiem górniczym w ZagÆæbiu Krakowskim i in.12
Dla okresu lat trzydziestych konstatacje Grossa i Oderfeldówny majå znaczenie
podstawowe, z tym zastrzeºeniem, ºe znacznå czæ¥ì stwierdzeñ Grossa trzeba
odnie¥ì raczej do poczåtków stulecia. W obu przypadkach chodzi prawie wyÆåcznie
o kobiety–matki w rodzinach robotniczych, w tym takºe w ºyjåcych na wsi rodzinach chÆopsko–robotniczych. Dla wcze¥niejszych lat przeÆomu XIX i XX w., waºne
znaczenie mogå mieì dokumenty i stwierdzenia opublikowane w cytowanym juº
dziele Thomasa i Znanieckiego.13
W obu przedstawionych wyºej opracowaniach, podobnie jak w ówczesnych
wspomnieniach robotników i zwierzeniach mÆodzieºy, matka wystæpuje przede
wszystkim jako spolegliwa opiekunka i czæsto powiernica, gotowa do najciæºszej
nawet pracy dla utrzymania dzieci oraz wychowania ich na „porzådnych ludzi”.
Matki robotnicze dbaÆy o danie swym dzieciom elementarnego wyksztaÆcenia;
niektóre same uczyÆy swe dzieci czytaì, lecz raczej nie my¥laÆy o ich dalszym
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ksztaÆceniu. Tylko jeden z pamiætnikarzy wspomniaÆ, ºe matka jego „mimo ciæºkich
warunków chciaÆa, ºebym poszedÆ do seminarium, które znajdowaÆo siæ w såsiednim mie¥cie”14. Kobieta ta ºyÆa jednak we wczesnej mÆodo¥ci przez kilka lat
w Wiedniu, gdzie pracowaÆa jako kucharka, umiaÆa po niemiecku, byÆa bardzo
religijna. Syn, choì matkæ swå bardzo kochaÆ, zostaÆ robotnikiem i socjalistå.
Moºna wyraziì przypuszczenie, ºe jeszcze na poczåtku XX w. to raczej ojciec
— robotnik gotów byÆ zaniedbaì elementarne wyksztaÆcenie dziecka, a nie matka.
ÿwiadczyì o tym moºe np. „pamiætnik z domu robotnika z pow. jasielskiego, który
w caÆym swym ºyciu przez jedno póÆrocze uczæszczaÆ do szkoÆy”. Jego ojczym byÆ
robotnikiem w tartaku i wyraºaÆ przekonanie, ºe „dzi¥ szkoÆa nic nie znaczy, dzi¥
ten ma powodzenie, kto ma zdrowe ræce”15, a matka to aprobowaÆa. Syn robotnika
analfabety wspominaÆ: „Nas uczyÆa matka w bardzo mÆodym wieku czytania na
ksiåºkach”16, inny za¥ pisaÆ, ºe jego matka byÆa „oczytana w ksiåºkach traktujåcych
o Polakach pod zaborem rosyjskim”, przy tym usposobiona antyklerykalnie, choì
religijna. ZnajdowaÆa czas na czytanie pism mimo zapracowania, „ciågle nad
maszynå do szycia” uzupeÆniaÆa zarobki ojca, aby utrzymaì piæcioro dzieci17.
SprzyjaÆa poczåtkowej nauce szkolnej swego wnuka — sieroty nawet biedna babka
„z zapadÆej i ciemnej wsi”, ale ganiÆa jego dalsze zainteresowanie naukå i ksiåºkami, bo „ksiåºki ci ºryì nie dadzå”, dajåc na przykÆad siebie: „nie czytam, nie piszæ,
a ºyjæ”18. Takºe dziewczynkom staraÆy siæ daì matki minimum podstawowego
wyksztaÆcenia, ale nie wiæcej. Zjawisko to wystæpowaÆo zarówno na prowincji, jak
w Warszawie na poczåtku XX w.19
W niektórych krægach robotników miejskich ujawniÆy siæ jednak do¥ì wcze¥nie,
jeszcze w ostatniej ìwierci XIX w., dåºenia do ksztaÆcenia zdolnych synów i umoºliwienia im znacznego awansu zawodowego. ÿwiadczy o tym wzrastajåca liczba
studentów robotniczego pochodzenia na uniwersytetach, w tym zwÆaszcza na Uniwersytecie Jagielloñskim, gdzie w roku akademickim 1910/1911 byÆo ich co najmniej 124, w tym kilka dziewczåt, a pochodzili ze wszystkich zaborów20. Zdarzali
siæ ojcowie, którzy kompensowali swe niespeÆnione marzenia o nauce przez ksztaÆcenie synów, jak to stwierdzaÆ Gross, przy czym matki raczej aprobowaÆy lub
popieraÆy te dåºenia12. W pochodzåcym z poczåtku tego stulecia wodewilu S.
Turskiego pt. „Krowoderskie zuchy” wystæpowaÆ w pozytywnej roli student medycyny z murarskiej rodziny Gzymsików, którego studia matka aprobowaÆa z dumå.
W latach miædzywojennych dåºenia do ksztaÆcenia dzieci na poziomie zawodowym i ¥rednim, a przynajmniej pragnienia idåce w tym kierunku, byÆy w rodzinach
robotniczych zapewne nierzadkie. Mogå o tym ¥wiadczyì dane z 1927 r. zawarte
w publikacjach o warunkach ºycia robotniczego. W badanych rodzinach w stosunku do 56% swych dzieci rodzice zadeklarowali wybór zawodu rzemie¥lniczego, dla
24% — wybór jakiego¥ zawodu technicznego, a dla dziewczåt — takºe wyksztaÆcenia handlowego lub nauczycielskiego. Bardzo niewiele rodziców akceptowaÆo
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dla swych dzieci zawody robotnicze. Rzeczywisto¥ì daleko jednak odbiegaÆa od
tych pragnieñ. W badanych rodzinach aº 19,1% dzieci spo¥ród 617 nie uczæszczaÆo
do ºadnej szkoÆy, uchybienia za¥ wobec obowiåzku szkolnego zdarzaÆy siæ w 35,2%
rodzin22. W szkoÆach zawodowych byÆo 29 dzieci, w gimnazjach i seminariach
nauczycielskich 22 (razem 8,2%), co wypadaÆoby uznaì i tak za liczbæ znacznå,
zwaºywszy czæsto deklarowanå trudnå sytuacjæ materialnå. We wspomnianej publikacji nie wyodræbniono niestety opinii ojców i matek na temat ksztaÆcenia dzieci;
ustalono tylko, ºe opieka nad dzieìmi byÆa w zdecydowanej wiækszo¥ci przypadków
domenå matek. Zgodne poºycie maÆºeñskie stwierdzono przy tym u okoÆo 3/4
badanych rodzin. Feliks Gross podkre¥laÆ, ºe negatywny wpÆyw, obok tradycyjnego
braku zrozumienia przez rodziców dla celowo¥ci ksztaÆcenia dzieci powyºej poziomu elementarnego oraz obiektywnych negatywnych bodªców na rynku pracy, miaÆ
przede wszystkim brak ¥rodków materialnych na ksztaÆcenie dzieci.
Jeºeli chodzi o ¥rodowiska ¥ci¥le wiejskie i wychowawcze dåºenia kobiet wiejskich wobec swych dzieci, przed którymi staÆa perspektywa pracy zarobkowej
i pój¥cia w ¥wiat, to pozostajå nam jako podstawowe niezbyt liczne wspomnienia
osób wywodzåcych siæ ze ¥wiata chÆopskiej biedoty. W¥ród nich wyróºnia siæ
zbeletryzowana autobiografia urodzonego w 1898 r. robotnika Æañcuckiej likierni,
a póªniej, juº na emeryturze, utalentowanego pisarza Romana Turka. Jako dziecko
biednej chÆopskiej rodziny uczæszczaÆ przez dwie zimy do wiejskiej szkóÆki (jak
ìwierì wieku wcze¥niej W. Witos), a potem zabraì siæ musiaÆ do pomagania
w domowej gospodarce i do zarobkowania. W jego rodzinie, przy chorowitym ojcu,
rzådziÆa matka, darzona przez dzieci respektem i zaufaniem. Znamienny jest juº
sam tytuÆ jego pamiætnika23.
Pokolenie chÆopskiej mÆodzieºy, urodzonej na przeÆomie XIX i XX stulecia,
w okresie pewnej prosperity i szans na pracæ, stworzonych gÆównie przez masowå
emigracjæ zarobkowå (w tym na ÿlåsk), miaÆo dla siebie drogæ do emigracji juº
zamkniætå, a przeºyì musiaÆo nadto ciæºkie lata wojenne i powojenne oraz narastajåce potem trudno¥ci na rynku pracy. Dla wiækszo¥ci pozostaÆo faktyczne bezrobocie na wsi i rozpaczliwe nieraz poszukiwanie pracy w pobliskiej lub dalszej okolicy.
Rodzice, a zwÆaszcza matki szukajåcych pracy i zarobku synów i córek, wyposaºali
je zwykle w paræ prostych wskazañ: pilnie pracowaì, byì posÆusznym wobec
zwierzchników i modliì siæ, gdyº nic wiæcej nie byli im w stanie daì24. W biednych
wiejskich rodzinach dzieci byÆy wysyÆane do pracy u zamoºniejszych chÆopów
najpóªniej okoÆo dziesiåtego roku ºycia i tak przygotowane ruszaÆy po kilku latach
w poszukiwaniu pracy, na ogóÆ gdzie¥ dalej. Matki staraÆy siæ zapewniì dzieciom
minimum egzystencji i wcze¥nie przysposabiaÆy je do pracy, a ich odej¥cie —
szczególnie synów — z domu w ¥wiat uwaºaÆy za oczywistå konieczno¥ì. Tak byÆo
w rodzinie Turka i w tysiåcach jej podobnych.
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Dla ostatniej ìwierci XIX w. gÆównym ªródÆem dla naszych rozwaºañ pozostajå
pamiætniki gromadzone w latach miædzywojennych, jak serie pamiætników emigrantów, plon konkursu na pamiætnik robotnika z 1921 r., wykorzystany czæ¥ciowo
przez J. ChaÆasiñskiego (w tym cenny pamiætnik J. Wojciechowskiego) oraz niektóre pamiætniki chÆopów. Autorami ich byli niemal wyÆåcznie robotnicy wiejskiego
pochodzenia; w niewielkiej tylko liczbie relacji emigrantów znajdujå siæ wzmianki
o ich robotniczych rodzinach i ¥rodowiskach, relacje te så na ogóÆ do¥ì pobieºne.
Dla Warszawy i niektórych innych wiækszych miast dysponujemy materiaÆami
urzædowymi i prasowymi, informujåcymi m.in. o dziaÆalno¥ci instytucji o¥wiatowych, pozwalajåcymi m.in. na wydobycie wiadomo¥ci na temat ksztaÆcenia dziewczåt i kobiet oraz ich stosunku do o¥wiaty, a takºe zmian w tym zakresie od schyÆku
XIX w.25 Cenne skådinåd opracowania historyków i etnografów dotyczåce ¥rodowisk robotniczych £odzi i íyrardowa w XIX i XX w., przynoszå dla naszego
tematu nieco, gÆównie po¥rednich, informacji. Interesujåce refleksje przedstawiajå
niektóre utwory literatury piæknej z przeÆomu XIX i XX w.
W ostatniej ìwierci ubiegÆego stulecia robotnicy masowo rekrutujåcy siæ ze wsi
pochodzili, jak i póªniej, z bardzo róºnych ¥rodowisk. Ci, którzy pozostawali w
kraju, wywodzili siæ przede wszystkim z wiejskiej biedoty, z rodzin robotników
rolnych, wyrobników i drobnych gospodarzy, natomiast do pracy w zagranicznych
fabrykach i kopalniach, w Niemczech i Ameryce, wyjeºdºali takºe synowie i córki
z „lepszych” rodzin chÆopskich, aby za zarobione pieniådze poprawiì po powrocie
swój stan posiadania.
W odniesieniu do wiejskiej biedoty moºna w zasadzie powtórzyì to, co stwierdzili¥my juº dla czasów póªniejszych: wychowanie i nadzieje matek ograniczaÆy
siæ z reguÆy do zapewnienia dzieciom minimum ¥rodków utrzymania i wdroºenia
kilku prostych zasad: pracowito¥ci, posÆuszeñstwa i poboºno¥ci a potem moºliwie
szybkiego znalezienia im pracy zarobkowej. Trochæ inaczej byÆo w bogatszych
rodzinach chÆopskich, gdzie dzieci byÆy wdraºane nie tylko do pracy i posÆuszeñstwa, lecz takºe przygotowywane do zajæcia godnej pozycji spoÆecznej gospodarzy
i gospodyñ lub niekiedy kierowane do szkóÆ, by awansowaì przez zdobycie „pañskiego” zawodu. Zawody robotnicze byÆy na ogóÆ u chÆopów–gospodarzy w pogardzie, co najmniej do poczåtku XX w. lub dÆuºej, gdyº wiåzaÆy siæ z pracå najemnå
i zaleºnå. Praca taka mogÆa byì dla nich tylko doraªnym ¥rodkiem zdobycia
pieniædzy. Szybko poprawiajåce siæ warunki pracy i pÆacy robotników w Niemczech spowodowaÆy, ºe w zaborze pruskim ta niechæì do „bycia robotnikiem”
najszybciej zaczæÆa siæ zmieniaì na ocenæ pozytywnå.25
Nasuwa siæ w tym miejscu takºe bardziej ogólne pytanie, jak przedstawiaÆa siæ
wówczas wie¥ polska w róºnych czæ¥ciach kraju jako ¥rodowisko wychowawcze,
jakimi normami wychowawczymi kierowano siæ w wiejskich spoÆeczno¥ciach,
jakie byÆy podstawowe dziaÆania wychowawcze matek. Så one ogólnie znane26,
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wymagajå jednak wÆa¥ciwego uporzådkowania i weryfikacji. W róºnych czæ¥ciach
Polski i w róºnego rodzaju rodzinach wiejskich wychowanie to wykazywaÆo pewne
odmienne cechy, a przy tym pozorne sprzeczno¥ci. Tak np. wspominajåc o ogólnym
zaniedbaniu i niedoºywieniu dzieci wiejskich w swej wsi Witos pisaÆ takºe o kobietach wiejskich, o ich dbaÆo¥ci o dzieci, pracowito¥ci i obowiåzkowo¥ci. WspominaÆ
swojå matkæ, która „sama nie dojadÆa i nie dospaÆa, byle tylko nam nie brakÆo niczego”28.
Podkre¥laÆ teº troskliwo¥ì matek dzieci nie¥lubnych, odtråconych i ªle traktowanych
przez spoÆeczno¥ì, a z drugiej strony maltretowanie dzieci przez macochy.
W¥ród licznych w Wielkopolsce robotników rolnych moºna byÆo spotkaì takie
matki, jak matka urodzonego w 1884 r. Jakuba Wojciechowskiego, zapracowana
kobiecina, której podstawowå troskå byÆo zdobycie ¥rodków na utrzymanie siebie
i dzieci, gdyº måº jej przepijaÆ wiækszo¥ì pieniædzy. ByÆa analfabetkå, niechætnie
odnoszåcå siæ do nauki szkolnej syna, posyÆajåc go od maÆego na zarobek. ZdarzaÆy
siæ jednak i matki ºyczliwe nauczaniu swych dzieci, czytajåce i uczåce je czytaì po
polsku, jak to czyniÆa matka anonimowego autora wspomnieñ, urodzonego
w 1872 r.29 Obaj oni wyjechali póªniej w poszukiwaniu pracy do Niemiec, byli
robotnikami i górnikami i obaj zyskali, choì na róºny sposób, lepszå pozycjæ
spoÆecznå. Syn biednego koÆodzieja spod Sochaczewa, urodzony w 1885 r. wspominaÆ, ºe jego ojciec kupiÆ mu elementarz, a czytaì uczyÆa go matka, która „dzieci
i dom kochaÆa bardzo” i dla nich ciæºko pracowaÆa30. W ogóle brak jest w robotniczych wspomnieniach wzmianek o ojcach, którzy by uczyli swe dzieci czytania czy
pisania, jak to czyniÆy niektóre matki, zresztå raczej chÆopki z pochodzenia.
Kobietom wiejskim wÆa¥ciwe byÆo silne, emocjonalne przywiåzanie do dzieci,
które wykazywaÆy takºe matki w miejskich rodzinach robotniczych. WskazywaÆ na
to Florian Znaniecki, póªniej Feliks Gross i inni autorzy. W niektórych przypadkach
mogÆo ono prowadziì do prawdziwego po¥wiæcenia, jak przedstawiÆ to w literackiej
formie Andrzej Strug na przykÆadzie matki mÆodego robotnika–socjalisty, która
z miÆo¥ci do syna ofiarowaÆa siæ sama dokonaì zamachu, rzuciì przekazanå jej do
przechowania bombæ, aby mÆodych ocaliì przed niebezpieczeñstwem31.
III. Moºna wysunåì ogólne twierdzenie, ºe podstawowe wzorce wychowawcze
oraz caÆoksztaÆt stosunku do dzieci, wyniesione zostaÆy przez matki w rodzinach
robotniczych ze wsi. WÆa¥nie wiejskie wzorce przez dÆugi czas pozostaÆy im bliskie.
Dziewczæta wiejskie wyruszajåce w ¥wiat na przeÆomie XIX i XX w. dysponowaÆy
nie tylko „determinacjå, siÆå fizycznå i wytrzymaÆo¥ciå oraz pragnieniem utrzymania siæ na powierzchni”32, lecz takºe pewnym zespoÆem nawyków i zasad, które
czyniÆy je nawet w najtrudniejszych warunkach odpowiedzialnymi, troskliwymi
matkami. Te pierwsze natomiast cechy, zwÆaszcza siÆa i determinacja, wÆa¥ciwe
byÆy takºe mÆodym mæºczyznom, a twarde warunki ºycia, z jakimi siæ stykali,
sprzyjaÆy ksztaÆtowaniu siæ nawyków twardego, nawet brutalnego traktowania
innych, w tym takºe swoich ºon i dzieci. W nierzadkich przypadkach swoistym
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przygotowaniem do tego byÆ wcze¥niejszy kontakt z folwarcznå rzeczywisto¥ciå33.
W podobnie trudnych warunkach kobiety postæpowaÆy w sposób zdecydowanie
bardziej odpowiedzialny wobec swych rodzin; przypadki maltretowania dzieci
przez matki na skutek trudnych warunków ºycia w pamiætnikach nie wystæpujå.
Moºna przyjåì, ºe robotnice i ºony robotników, pochodzåce w wiækszo¥ci z wiejskiej biedoty, czyniÆy wiele dla przeciwstawienia siæ nie tylko trudno¥ciom materialnym, lecz i przejawom patologii w ºyciu swych rodzin, wnoszonym przez
niektórych mæºow. Do tych gÆównie kobiet odnosiÆy siæ serdeczne sÆowa ich synów
w przytoczonych wcze¥niej wspomnieniach.
Dodajmy jednak, ºe znajdujåc siæ w skrajnie trudnych warunkach niektóre
kobiety gotowe byÆy dopu¥ciì siæ nawet drobnych kradzieºy, a nawet nakÆaniaÆy do
nich swe dzieci. Nie byÆy to jednak nigdy kradzieºe w swym ¥rodowisku, moºna
siæ tu doszukiwaì ¥ladów wiejskich wzorców spoÆeczno–obyczajowych, chÆopskiego stosunku do tego, co „pañskie”34. ZdarzaÆy siæ teº przypadki, ºe mimo ogólnej
niechæci do alkoholu niektóre kobiety, gÆównie wdowy, prowadziÆy pokåtnå sprzedaº wódki, aby zarobiì na utrzymanie rodziny.
Pomoc ze strony przedstawicieli warstw mieszczañskich czy inteligenckich w wychowaniu i ksztaÆceniu dzieci w rodzinach robotniczych czy chÆopskich, zaznaczyì
siæ mogÆa tylko okazjonalnie w niektórych ¥rodowiskach i w ogólnym bilansie potrzeb
i dziaÆañ wychowawczych raczej nie miaÆa znaczenia. Niewiele o niej bezpo¥rednich wzmianek w publikowanych ªródÆach. UwydatniÆo siæ natomiast czasem w¥ród
robotnic i robotników podobnie jak w¥ród rzemie¥lników. W ¥rodowiskach miejskich i podmiejskich silniej wyståpiÆo zjawisko na¥ladowania pewnych mieszczañskich wzorów wychowawczych oraz aspiracji w zakresie ksztaÆcenia dzieci35. PrzybieraÆ na znaczeniu takºe wpÆyw wzorów przenoszonych z emigracji, zwÆaszcza z Niemiec. DziaÆania nauczycieli i ksiæºy ograniczaÆy siæ z reguÆy do ram szkoÆy i ko¥cioÆa, a przy tym raczej do schematycznych zaleceñ i dziaÆañ. Waºnå rolæ w podtrzymywaniu zasad etycznych i wychowawczych matek–robotnic odgrywaÆa ich
religijno¥ì. Lokalnie w niektórych miastach zaznaczyÆ siæ pewien wpÆyw instytucji
charytatywnych i o¥wiatowych (np. ¥wietlic), zorientowanych na potrzeby ¥rodowisk robotniczych. Niewåtpliwe wydaje siæ jednak, ºe wÆasne wzory wychowawcze,
o wiejskim, chÆopskim rodowodzie, odgrywaÆy podstawowå rolæ w ksztaÆtowaniu postaw i dziaÆañ wychowawczych ogromnej wiækszo¥ci matek robotniczej mÆodzieºy.
Przypisy:
1

Så to przede wzystkim: Feliks Gross, Proletariat i kultura. Warunki spoÆeczne i gospodarcze
kultury proletariatu, Warszawa 1938, (wyd. II, Warszawa 1986), rozdz. V: Rodzina proletariacka,
oraz Anna Oderfeldówna, MÆodzieº przedmie¥cia, Warszawa 1937. Cenne så takºe wcze¥niejsze
dane i konstatacje zawarte w dziele W. I. Thomasa i F. Znanieckiego, ChÆop polski w Europie
i Ameryce, t. IV i V, wydanie polskie, Warszawa 1976.
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2

Równie sÆabo uwidacznia siæ w ªródÆach i opracowaniach kobieta wiejska, w tym jako matka
i wychowawczyni. Por. W. Mædrzecki, Kobieta wiejska w Królestwie Polskim. PrzeÆom XIX i XX w.
[w:] Kobieta i spoÆeczeñstwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów pod. red. A. íarnowskiej
i A. Szwarca, wyd. IH UW, Warszawa 1990. Badania nad wiejskim ¥rodowiskiem wychowawczym
przeprowadzone okoÆo 1930 r. z inicjatywy Zygmunta MysÆakowskiego nie wyodræbniaÆy roli
matki jako wychowawczyni, tak jak i roli ojca. Zob. Z. MysÆakowski, Wie¥ jako ¥rodowisko
wychowawcze, Lwów — Warszawa 1931.
3
Jak pewna liczba majstrów i kwalifikowanych robotników w fabrykach i na kolei, w¥ród nich np.
wybitni dziaÆacze socjalistyczni Ludwik Waryñski i WacÆaw Sieroszewski, którzy byli przej¥ciowo
robotnikami.
4
F. Gross, op. cit., wyd. II, s. 298 i 312.
5
Robotnik z zagÆæbia naftowego koÆo Gorlic, ur. 1903, tamºe, s. 300 oraz w zbiorze: Z. MysÆakowski, F. Gross, Robotnicy piszå, Kraków 1938, pamiætnik nr 2, s. 54 i 55.
6
ByÆy górnik, póªniej pracownik umysÆowy, ur. ok. 1900, F. Gross, op. cit., s. 304 oraz Z. MysÆakowski, F. Gross, op. cit. pamiætnik nr 2.
7
F. Gross, op. cit., s. 135.
8
Tamºe, s. 319.
9
F. Oderfeldówna, op. cit., s. 141, 149 i 142.
10
F. Gross, op. cit., s. 305.
11
Tamºe, s. 306.
12
Rozproszone w róºnych publikacjach; zob. takºe: E. Pietraszek, Wiejscy robotnicy kopalñ i hut.
Dynamika przemian spoÆeczno–kulturowych w sierszañskim o¥rodku górniczym w XIX i XX w.,
WrocÆaw 1966.
13
Zwróciì teº moºna uwagæ na pewne konstatacje A. Wóycickiego (Robotnik polski w ºyciu
rodzinnym, Warszawa 1922).
14
Z. MysÆakowski, F. Gross, op. cit., pamiætnik nr 2, s. 60.
15
Tamºe, pamiætnik nr 1, s. 31 i 32.
16
Tamºe, pamiætnik nr 13, nr. 213.
17
Tamºe, pamiætnik nr 9, nr 26.
18
Tamºe, pamiætnik nr 26, s. 356.
19
A. íarnowska, Aspiracje o¥wiatowe robotników Warszawy na przeÆomie XIX i XX wieku [w:]
WokóÆ tradycji kultury robotniczej w Polsce, pod. red. A. íarnowskiej, Warszawa 1986, s. 327, 328.
20
Por. Studia z dziejów mÆodzieºy Uniwersytetu Jagielloñskiego, t. II, cz. 1, pod. red. C. Bobiñskiej,
Kraków 1970, s. 136, 141, 142.
21
Dobrå ilustracjå takiej sytuacji moºe byì przypadek Adama Polewki, wybitnego w latach
trzydziestych i póªniej krakowskiego literata i dziaÆacza spoÆecznego (1902–1956), którego ojciec,
syn dozorcy, przerwaì musiaÆ z powodu niedostatku naukæ w gimnazjum i zostaÆ murarzem,
umoºliwiÆ natomiast synowi ukoñczenie gimnazjum i studiów. Polewka wspominaÆ bardzo ciepÆo
oboje rodziców.
22
Warunki ºycia robotniczego w Warszawie, £odzi i ZagÆæbiu Dåbrowskim w ¥wietle ankiety
z 1927 r., Warszawa 1929, s. 231 i in.
23
R. Turek, Moja mama, ja i reszta, Warszawa 1960 i cztery nastæpne wydania.
24
Por. F. Gross, op. cit., s. 332. Niektórzy wyraºali jednak inne zasady, jak np. „Rób i dokradaj,
inaczej zdechniesz”, tamºe.
25
Por. A. íarnowska, op. cit. oraz artykuÆ tejºe autorki w niniejszym tomie Aspiracje o¥wiatowe
kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie Polskim na przeÆomie XIX i XX w.
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26

Por. D. Dobrowolska, D. Myrcik–Markowska, Zróºnicowanie klasowe i zawodowe wsi SioÆkowice Stare i Nowe od poÆowy XIX w. do 1955 r., „Etnografia Polska”, t. I, 1958, s. 134–135
i 140–142.
27
Por. H. Bittner–Szewczykowa, Dziecko wiejskie, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. IX, Kraków 1984.
28
W. Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1978, s. 161, 62–63.
29
J. Wojciechowski, íyciorys wÆasny robotnika, Poznañ 1930 i wyd. II, Poznañ 1971 oraz Pamiætniki
chÆopów, seria druga, Warszawa 1936, pamiætnik nr 1.
30
Z. MysÆakowski, F. Gross, op. cit., pamiætnik nr 14, s. 232.
31
A. Strug, Dzieje jednego pocisku, Warszawa 1957, s. 90–92, 98.
32
W. Mædrzecki, op. cit., s. 135.
33
Por. J. ChaÆasiñski, Drogi awansu spoÆecznego robotnika, Warszawa 1979. Jako skutek pracy
w systemie folwarcznym wymienia on „brak wszelkiego obycia, niechlujstwo w ubraniu, plugawy
i ordynarny jæzyk”, s. 106 oraz szereg podobnych stwierdzeñ i przykÆadów.
34
Så to przypadki czæsto po¥wiadczane dla ¥rodowisk wiejskich, rzadziej dla robotniczych. Por.
W. J. Thomas, F. Znaniecki, op. cit., t. IV, s. 44.
35
Warto przytoczyì zdanie wybitnego uczonego, który urodziÆ siæ w 1915 r. w rodzinie biednego
rzemie¥lnika na przedmie¥ciu Lwowa: „W rodzinach niskiego stanu — a do takiego naleºeli¥my
— decydujåce znaczenie, gdy idzie o morale, trwaÆo¥ì [zasad], a nawet postæp, ma kobieta, matka”.
Matka autora tych sÆów pochodziÆa z biednej, chÆopskiej rodziny, „byÆa to kobieta energiczna,
majåca poczucie godno¥ci osobistej, przy tym twarda i nad wyraz ambitna”. DåºyÆa uporczywie
i skutecznie do wyksztaÆcenia swych dzieci, byÆa teº patriotkå. „Twarda, graniczåca z najwyºszym
heroizmem postawa matki zdecydowaÆa o tym, ºe nie byÆo w ogóle mowy o jakiejkolwiek próbie
korzystania z przywilejów volksdeutschowskich”. Ojciec autora byÆ z pochodzenia Austriakiem,
lecz zupeÆnie siæ spolszczyÆ (A. Jahn, Z Kleparowa w ¥wiat szeroki, WrocÆaw 1991, s. 10, 21, 24).
Nie byÆ to wyjåtkowy przypadek postawy matki–Polki w plebejskiej rodzinie.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Adam Dobroñski

Wzorce i szanse awansu spoÆecznego
kobiet na prowincji Królestwa Polskiego
u schyÆku XIX i w poczåtkach XX wieku

Tekst, który przedstawiam, sumuje spostrzeºenia poczynione gÆównie w toku
prac nad przeszÆo¥ciå póÆnocno–wschodnich czæ¥ci Królestwa Polskiego. WykorzystaÆem takºe wydawnictwa okoliczno¥ciowe, wybrane tytuÆy prasowe, opracowania. Nie mam wåtpliwo¥ci, ºe konieczne så intensywne badania regionalne dla
uwzglædnienia znacznych róºnic losów i sytuacji kobiet w okresie dla nich i dla
caÆego spoÆeczeñstwa przeÆomowym: wyzwalania siæ z ukÆadów pofeudalnych
i utrwalania systemu gospodarki kapitalistycznej. PóÆnocno–wschodnie ziemie
Królestwa Polskiego w koñcu XIX stulecia wyraªnie traciÆy dystans w stosunku do
o¥rodków warszawskiego i Æódzkiego, wobec rejonów uprzemysÆowionych w centralnych i zachodnich guberniach.
Na przeÆomie wieków pojawiajå siæ wciåº propozycje okre¥lenia podziaÆów
wewnåtrz ¥rodowisk kobiecych. W publicystyce, pamiætnikach, literaturze piæknej
utrwalono typy najbardziej wyraziste, czæsto bulwersujåce opiniæ publicznå. Demonizowano przy tym z reguÆy cechy uznawane nadal do¥ì powszechnie za wystæpne,
wymagajåce nagany ze wzglædu na dobro caÆego „stanu niewie¥ciego”. Na jednym
skrajnym skrzydle ustawiano zatem kobiety z marginesu spoÆecznego, majåce za
sobå lata poniewierki, izolowane, które weszÆy w kolizjæ z prawem, na drugim za¥
— „kobiety ¥wiatowe”, które czæsto teº budziÆy zdziwienie, bulwersowaÆy, ale byÆy
podziwiane w niektórych krægach mæºczyzn i powodowaÆy zazdro¥ì w¥ród czæ¥ci
przedstawicielek tej samej pÆci.
Na prowincji nadal wyraªnie dominowaÆy „dobre gospodynie” i, zdaniem oceniajåcych, one to zasÆugiwaÆy na miano „istot doskonaÆych”, zwÆaszcza je¥li miaÆy
Æadne twarzyczki. „Najlepsze z nich ºony i matki, czasem tylko dla rozrywki
zabawiajå siæ plotkami”1. Na prowincji plotki w wykonaniu pañ i gry karciane
panów byÆy zajæciem wræcz obowiåzkowym, zupeÆnie naturalnym.
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Róºnicowanie wedÆug charakterów i przymiotów zewnætrznych (urody) wydaje
siæ mniej waºkim i pilnym zadaniem. Chcæ natomiast zaproponowaì uzupeÆnienia
do juº powstaÆych prób typologii spoÆeczno–prestiºowej. Mam ¥wiadomo¥ì, ºe
uºyjæ maÆo precyzyjnych okre¥leñ, mieszajåc terminy z epoki z terminami obecnie
stosowanymi.
Na prowincji poza miastami proponujæ wyodræbniì nastæpujåce grupy kobiece:
a) damy ziemiañskie z paÆaców i duºych dworów, bardzo czæsto z arystokratycznym rodowodem;
b) „rzådne gospodynie” (okre¥lenie za S. Kowalskå–Glikman) z dworów i dworków „obywatelskich”;
c) gospodynie „na swoim” w za¥ciankach (wyróºnik to istotny dla Æomºyñskiego) oraz wsiach chÆopskich;
d) sÆuºba i wyrobnice.
Nie widzæ potrzeby wymieniania oddzielnie kobiet porzuconych, ºyjåcych
w skrajnej nædzy, niespeÆna rozumu, kalek, ºebraczek itp., obecnych we wsiach,
przy parafiach i dworach takºe w poprzednich wiekach, wpisanych w pejzaº wiejski, akceptowanych jako zÆo konieczne.
W miastach natomiast granice byÆy mniej wyraªne i wÆa¥ciwie trzeba byÆoby
dokonaì podziaÆu wedÆug wielko¥ci o¥rodków, ich charakteru i roli przez nie
speÆnianej. To jednak praca dla zespoÆu badaczy. Wstæpnie proponujæ zatem wyodræbniì nastæpujåce grupy:
a) damy „majætne i czcigodne”, oceniane tak ze wzglædu na stan posiadania
kapitaÆu lub rodowód mæºa czy ojca. ByÆy to wiæc rodziny prowincjonalnej ¥redniej
burºuazji i tzw. domy obywatelskie. Tych pierwszych nie zepchnæÆy do niºszej
grupy uboºejåce familie obywateli miast; bardzo czæsto pochodziÆy z obcych stron,
nie spolonizowaÆy siæ i zdarzaÆo siæ, iº zachowaÆy wyznanie niekatolickie;
b) panie „o¥wiecone”, szukajåce samodzielnych miejsc pracy, próbujåce przewodziì caÆej miejscowej spoÆeczno¥ci;
c) panie „godne”, „maÆomieszczanki”, czyli ºony przy mæºach, matki i panny
w rodzinach „¥rodka”, Æåczåcych posiadanie kapitaÆu z wÆasnå pracå. Niestety z braku dostæpnych ªródeÆ i bariery jæzykowej rezygnujemy najczæ¥ciej z oceny, tak
przecieº licznej, grupy kobiet z rodzin ºydowskich;
d) kobiety pracujåce fizycznie w systemie najmu, obiekt wspóÆczucia;
e) kobiety z marginesu, nieraz okre¥lane sÆowami obelºywymi, np. „wszetecznice”.
Jakie przy¥wiecaÆy im wzorce? Jakie role chciano im przypisaì? Czæsto byÆy to
wyraªnie rozbieºne zestawy ºyczeñ. Rozpatrzmy je w kolejno¥ci przedstawionej
powyºej.
Damy ziemiañskie. Z pewno¥ciå chciaÆy byì podziwiane, jednak bez wystawiania siæ na publiczny oglåd i szczegóÆowe dociekania. GodziÆy siæ na zazdrosny
podziw z racji ich przynaleºno¥ci do „wyºszego stanu”, chowajåc siæ ze swymi
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problemami za bramy paÆaców. Jednak byÆy peÆne obaw o stabilno¥ì swej pozycji
w sytuacji, kiedy stary ¥wiat waliÆ siæ w gruzy. Co ofiarniejsze graÆy wciåº rolæ
matron i zarazem patronek ludu, przygotowujåc na swe miejsce dorastajåce córki.
Nawiåzywanie kontaktu „z chatami” byÆo moºliwe tylko za przyzwoleniem „pana”,
czæsto wÆa¥nie z jego inspiracji. Oceniano, ºe owo patronowanie byÆo bardziej grå
niº autentycznå „pracå na ugorze”, choì znamy chwalebne wyjåtki.
Jedni widzieli w damach ziemiañskich gÆównå ostojæ tradycji, „skarbnicæ cnót
narodowych”, inni za¥, szczególnie zwolennicy programów pracy u podstaw, liczyli
na ich szczodro¥ì i pomoc w dotarciu do mieszkañców wsi z kagankiem o¥wiaty,
wiedzå o zdrowiu i wymogach sanitarno–higienicznych.
Doskonale znajåcy, ale przeceniajåcy to ¥rodowisko Zygmunt Gloger sugestywnie portretowaÆ na Æamach prasy sylwetki „kapÆanek domowego ogniska”, „niewiast
serca i cichego po¥wiæcenia”, których dusze wstrzåsaÆa do gÆæbi kaºda nieprawo¥ì,
„blichtr ¥wiatowy budziÆ obrzydzenie, cudzoziemszczyzna w ziomkach i jaskrawa
emancypacja w kobietach, szlachetnå grozæ”. CieszyÆ siæ z zanikania we dworach
typów „kobiety–lalki”. Na cze¥ì tak zacnych pañ uÆoºyÆ nawet wiersz, w którym
powtarza siæ motyw „kobiety–obroñczyni”:
„Kobieto! póki¥ jest
KapÆankå tej ¥wiatyni,
Gdzie miÆo¥ì cnót i wiary chrzest
Mæºnymi braci czyni,
Dopóki umysÆ twój
U ojców twych ogniska,
Jako oºywczy, ¥wiæty zdrój,
Czciå obyczaju tryska,
Póki twej chaty zråb
Z granitu ma podÆoºe,
A czÆowiek zÆy i czasu zåb,
I piekÆo go nie zmoºe."3
PrzytoczyÆem wiersz w caÆo¥ci, by zwróciì uwagæ na archaiczne sÆowa i zwroty,
których „wypadaÆo” uºywaì mówiåc lub piszåc o damach z rodów ziemiañskich.
Rzeczywisto¥ì wyjåtkowo ostro kontrastowaÆa ze wspomnieniami i nadziejami, do
czego walnie przyczyniali siæ równieº zaborcy.
„Rzådne gospodynie” usuwaÆy siæ z ºycia publicznego, pochÆoniæte kÆopotami
nie zwiåzanymi z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Nie miaÆy czasu na
propagowanie wzorów nowoczesnej pracy, na co bardzo liczyli kolejni reformatorzy–spoÆecznicy. Natomiast ich wielkim sukcesem byÆo patriotyczne wychowanie
mÆodego pokolenia, co po¥wiadcza wiele przykÆadów, od Marii z Bilewiczów
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PiÆsudskiej poczynajåc. Moºe jest to przyczynek do wyja¥nienia fenomenu kresowego. Bowiem z ziem najciæºej do¥wiadczonych przez carat wyszÆy zastæpy wielkich Polaków, twórców niepodlegÆej II Rzeczypospolitej. Wiækszo¥ì z nich ma
wpisane w biografie szczæ¥liwe lata dzieciñstwa spædzonego wÆa¥nie we dworach.
Nie byÆo to jednak szczæ¥cie Æatwo darowane, lecz zapewnione w okresie restrykcji
i kryzysów ekonomicznych przez „rzådne gospodynie”, ciche bohaterki z dworów.
Po zawodzie, jaki sprawiÆy damy ziemiañskie, propagatorzy „nowoczesno¥ci”
zwrócili siæ wÆa¥nie do „wiejskich obywatelek ¥redniej i wyºszej zamoºno¥ci”, by
te wziæÆy na siebie ciæºar upowszechniania ogrodnictwa, warzywnictwa, jedwabnictwa, hodowli drobiu, przetwórstwa niektórych produktów rolnych (suszone warzywa, konserwy, makarony, wyroby mleczne), nawet zbierania zióÆ. Tak siæ czæ¥ciowo
staÆo, ale dopiero w ostatnich latach przed wybuchem I wojny ¥wiatowej. One same
byÆy bardziej zainteresowane w usprawnieniu sprzedaºy produktów rolnych w miastach, zakÆadaÆy tam pierwsze „sklepy chrze¥cijañskie”. WyrabiaÆy w sobie cnotæ
oszczædno¥ci, unikaÆy wydatków na piækne stroje, bogate zastawy, uczty i bale. Je¥li
wiækszo¥ì pañ ziemianek zachwycaÆa siæ Paryºem i francuskim stylem ºycia, to
„rzådne gospodynie” raczej spoglådaÆy na wzorce angielskie, bardziej praktyczne,
mniej ekstrawaganckie. Wiåºe siæ z tym chyba i inne rozumienie piækna. Dla
„wielkiej pani” mówienie o estetyce po czæ¥ci usprawiedliwiaÆo fakt, ºe nie podejmowaÆa ona pracy uºytecznej, nie tylko fizycznej, ale i organizacyjnej. W tej
konwencji piækno wymagaÆo dystansu, kontemplacji, skupienia uwagi tylko na nim;
codzienno¥ì szkodziÆa piæknu, niszczyÆa je4. íaÆowaì moºna, ºe „rzådne gospodynie” nie mogÆy pozbyì siæ kÆopotów finansowych, hamujåcych rozwój ich aspiracji
kulturalnych.
O drobnych szlachciankach napisano juº wiele, choì nie zawsze obiektywnie,
obarczajåc je bez zastanowienia wszystkimi wadami, charakterystycznymi dla
mæskiej poÆowy „drobiazgu szlacheckiego”. KorzystaÆy one na ogóÆ ze sporej
samodzielno¥ci w prowadzeniu gospodarstwa i wywiåzywaÆy siæ dobrze z podjætych zadañ. PotrafiÆy zadziwiaì rezolutno¥ciå i ¥miaÆo¥ciå, duºå ruchliwo¥ciå, mimo
obarczenia licznymi rodzinami. Ich gÆównå dewizå pozostawaÆa obrona wyºszo¥ci
nad okolicznym chÆopstwem, z czym zwiåzane byÆo m.in. spore zainteresowanie
edukacjå, przede wszystkim rzeczywi¥cie elementarnå. WedÆug ºyczeñ elit niepodlegÆo¥ciowych, szlachcianki miaÆy zadbaì o wychowanie kolejnych pokoleñ powstañców i ºoÆnierzy, co faktycznie czyniÆy, je¥li nie w stosunku do wÆasnych
dzieci, to do wnuków. ZÆudzeniem natomiast byÆy nadzieje, ºe „asanki” przysÆuºå
siæ takºe sprawie edukacji patriotycznej i obywatelskiej wÆo¥cian. Charakterystyczne zresztå, ºe postulujåcy zbliºenie drobnej szlachty do ludu odradzali jednocze¥nie
mieszane maÆºeñstwa miædzy reprezentantami tych dwóch stanów5.
Wydaje siæ, ºe drobne szlachcianki najsilniej ulegaÆy wpÆywom proboszczów, co
w póªniejszym okresie potwierdzi statystyka wyborcza. Nie baÆy siæ zbytnio warunków
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bytowania w miastach, ale bædåc tam podtrzymywaÆy wiæzi z za¥ciankami, zachowujåc i dawne obyczaje i upodobania. Z racji wÆa¥nie duºej ich mobilno¥ci trzeba
zajmowaì siæ tå grupå nie tylko w rejonach zwartego osadnictwa „drobnych braci”.
W publikacjach z ostatnich lat coraz wiæcej pojawia siæ wzmianek o kobietach
z chat wiejskich, wyróºniaÆo to jeszcze w poprzedniej dekadzie historyków zwiåzanych z ruchem ludowym. Wciåº jednak wiæcej w opracowaniach na ten temat
intuicji i wybranych przykÆadów niº wyników badañ z wykorzystaniem ªródeÆ
masowych. Powstajå zatem nowe mity, idealizacje — na przykÆad pamiætnikarze
wiejscy na pewno majå duºo do zawdziæczenia swym matkom, oni sami w tradycji
polskiej wsi naleºå do wyjåtków. Ze wszystkich omawianych grup w najmniejszym
stopniu oglådowi publicznemu podlegaÆy kobiety wiejskie „na swoim”, a i same nie
byÆy w stanie pozostawiì po sobie wyczerpujåcych zapisów ªródÆowych, przydatnych historykowi. Znane opisy dotyczå najczæ¥ciej dni ¥wiåtecznych (ko¥cióÆ,
uroczysto¥ci rodzinne) i targowych. ChÆopka ulegaÆa woli mæºa lub ojca, a i proboszcza; maÆo miaÆa okazji do podnoszenia gÆowy znad zagonów, kuchni, koryt.
Okre¥lenie „na swoim” dotyczy wspólnego gospodarstwa, w którym jednak najwaºniejsze decyzje naleºaÆy do „gÆowy domu” — ojca, który z reguÆy „trzymaÆ”
kasæ. Kobieta w tej rodzinie pragnæÆa: mieì wiæcej, bo od tego zaleºaÆa pozycja caÆej
rodziny; uchroniì mæºa przed pijañstwem, wÆóczægostwem, policjå i sådem oraz
grzesznymi kobietami; modliì siæ o lepszy los dla wÆasnych dzieci, cierpliwie
znoszåc wÆasny. Najbliºsi umacniali jå w takim wÆa¥nie patrzeniu na ¥wiat, za¥
rzecznicy postæpu mieli na ogóÆ prostå receptæ: o¥wiata, koniecznie prawdziwa, tj.
poÆåczona z chrze¥cijañskim wychowaniem. O edukacji pisali wszyscy, zabierajåcy
gÆos w kwestii kobiecej, jednak tylko niektórzy zadali sobie trud, by zaproponowaì
organizacjæ procesu nauczania, wskazaì nauczycieli, programy, ¥rodki finansowe.
Dostrzegano i takå oto sprzeczno¥ì: „Pewna warstwa niewiast niewiele wyksztaÆconych, w zaciszu wiejskim ºyjåcych, przejæta bywa strachem na widok elegantek,
które przy wielu pozorach nauki, wyksztaÆcenia, polotu, wstræt okazujå do zatrudnieñ gospodarskich i jak wie¥ì niesie, nie zawsze pilnujå domu i kolebki dzieciæcia”. Ståd teº mówiåc i piszåc o o¥wiacie miano czæsto na uwadze jedynie praktyczne zajæcia w ogrodzie, kuchni, na gospodarskim podwórku, przy Æóºku chorego,
w pokoju maÆych dzieci. W ºyczeniach kierowanych na zewnåtrz do kobiet wiejskich znajdowaÆ siæ takºe postulat doskonalenia cnót moralnych, by „w ten sposób
przekonaì ludzko¥ì (poczynajåc od wÆasnego chÆopa), ºe kobieta jest czÆowiekiem
w najszczytniejszym, najwszechstronniejszym tego sÆowa pojæciu”6.
Na prowincjæ Królestwa Polskiego do koñca XIX w. nie dotarÆy programy
ugrupowañ ludowych, dominowali tu wyraªnie endecy idåcy ræka w rækæ z ksiæºmi
parafialnymi, w wiækszo¥ci synami chÆopskimi. A w rodzinach chÆopskich nadal
poza wszelkå dyskusjå utrzymywaÆ siæ wzorzec ojca jako gÆowy rodziny.
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SÆuºba i wyrobnice to byÆ problem wstydliwy dla feministek. Przecieº wÆa¥nie
kobiety zmuszone do zarabiania na ºycie pracå najemnå najliczniej „wychylaÆy siæ
poza obræb domowy”. A czyniåc tak, wystawiaÆy siæ na Æaskæ i nieÆaskæ pracodawców.
MarzyÆy zatem sÆuºåce i wyrobnice o dobrym panu (pani) we dworze lub u bogatego gospodarza, zapokojeniu doraªnych elementarnych potrzeb, cudzie stabilizacji ºyciowej, a na staro¥ì spokojnym doºyciu na tym „padole Æez”. To ostatnie
stawaÆo siæ realniejsze, je¥li udaÆo siæ wychowaì wÆasne dzieci. Praca i doznawane
przykro¥ci powodowaÆy zanik bardziej ¥miaÆych planów, niº relatywnie skrócenie
wieku panieñskiego, rado¥ci z zaÆoºenia rodziny. MaÆºeñstwo miaÆo za¥ tæ jeszcze
zaletæ, ºe do¥ì skutecznie chroniÆo przed posiadaniem nie¥lubnych dzieci.
Co za¥ radzono sÆuºåcym i wyrobnicom pozostajåcym na terenie wsi i majåtków
ziemskich? Przede wszystkim chciano uchroniì je od zepsucia moralnego, czyli od
pijañstwa, kradzieºy, próºniactwa, rozpusty. Ta kolejno¥ì nie jest przypadkowa,
z pewno¥ciå byÆa akceptowana przez pracodawców. Grzechem najczæ¥ciej omawianym na Æamach prasy prowincjonalnej byÆa jednak rozpusta, dlatego teº pomstowano na wychodªstwo dziewczyn, zwÆaszcza do prac sezonowych w Prusach Wschodnich. PowstaÆy dwa pejoratywne okre¥lenia: „amerykanki” i „ºoÆnierki”. Pierwsze
nie wymaga chyba tÆumaczenia, drugie dotyczy ºon lub — rzadziej — dorastajåcych
córek pozostajåcych poprzednio pod opiekå mæºczyzn wcielonych do armii carskiej. O „amerykankach” donoszono gÆównie z Kurpi. By przeciwdziaÆaì wychodªstwu propagowano zajæcie siæ na wiækszå skalæ chaÆupnictwem, przemysÆem ludowym. I tylko co bardziej obiektywni autorzy przyznawali, ºe takºe dla podjæcia tych
zajæì na miejscu potrzebny jest kapitaÆ, a nadto uzyskane w ten sposób zarobki bædå
mniejsze od oferowanych poza póÆnocnå granicå Królestwa Polskiego.
Szczæ¥ciem dla wybranych a ubogich pozostawaÆ habit zakonnicy. Z badañ
parafialnych ksiåg ¥lubów wynika, ºe mÆodsze wiekiem sÆuºåce miaÆy szansæ na
zawarcie maÆºeñstwa ze sporo starszym od siebie gospodarzem, czæsto juº wdowcem7. Najczarniej rysowaÆy siæ perspektywy dziewczyn znajdujåcych pracæ we
dworze (dziewki folwarczne), zamieszkaÆych w czworakach. Ciekawym, a rzadko
wykorzystywanym ªródÆem dla poznania marzeñ sÆuºåcych så pie¥ni przez nie
¥piewane, zapisane przez etnografów przeÆomu XIX i XX stulecia.
Prowincja — to gÆównie wsie i maÆe miasteczka, ale nie moºna caÆkowicie
pominåì o¥rodków o charakterze miejskim, nie zwaºajåc na ich status prawny.
Damy „majætne i czcigodne” sposobem bycia staraÆy siæ na¥ladowaì damy
ziemiañskie, prowadzåc salony, bywajåc w „wielkim ¥wiecie”, kaºåc podziwiaì siæ
w roli filantropek podczas balów maskowych. Na¥ladowano nie tylko niektóre
obyczaje, takºe ubiory, gesty. Co bardziej krytyczni obserwatorzy dostrzegali
u nich zÆy smak, brak gustu, zwÆaszcza w¥ród „dam” pochodzåcych z rodzin nowobogackich. Wzór ziemiañski sÆabÆ szybciej w duºych miastach, zastæpowany przez
zachowania zapoºyczone z o¥rodków zagranicznych. Na prowicji aº do wybuchu
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I wojny ¥wiatowej ziemianki utrzymaÆy pierwszå lokatæ na li¥cie prestiºowej i to
przesådzaÆo równieº o trwaÆo¥ci wzorców przez nie lansowanych. A przy tym od
koñca ubiegÆego stulecia zanikaÆa wzglædna izolacja dworów od miast, czemu
sprzyjaÆy zwÆaszcza przemiany wywoÆane wydarzeniami 1905 roku, powstawanie
stowarzyszeñ i placówek spoÆecznych, wzrost procentowego udziaÆu ludno¥ci polskiej w¥ród ogóÆu mieszkañców miast guberialnych i powiatowych.
Liczebnie przewaºaÆy damy z domów obywateli miejskich. Te pozostawaÆy
wyraªnie w cieniu mæºów i ojców, nie mogÆy pochwaliì siæ wyksztaÆceniem, za to
obwiniano je do¥ì powszechnie o skÆonno¥ci do jåtrzenia, dzielenia siæ na wciåº
nowe koterie. Najbardziej dumne byÆy z ustabilizowanej pozycji materialnej rodziny, przestrzegania zasad moralnych, karier dzieci. One chyba najlepiej opanowaÆy
sztukæ maskowania problemów dotyczåcych ºycia wewnætrznego rodzin, w tym
i ukÆadu maÆºeñskiego.
Panie „o¥wiecone” wedÆug materiaÆów spisowych z 1897 r. wciåº naleºaÆy do
rzadko¥ci nawet w miasteczkach powiatowych, gdzie tylko przy kilku czy kilkunastu mieszkankach podano informacjæ o wyºszym wyksztaÆceniu. W¥ród czynnych
zawodowo wymieniano lekarki, nauczycielki, panie zajmujåce siæ upowszechnianiem wiedzy. Ale nawet w guberialnej £omºy panie „o¥wiecone” pozostawaÆy
gÆównie u boku mæºów i ojców. One to wypeÆniaÆy pierwsze rzædy krzeseÆ w teatrze
i podczas odczytów, przygotowywaÆy kwesty, apelowaÆy o pomoc dla szkóÆ, placówek kulturalnych. Tylko jedna Æomºynianka, ºona nauczyciela gimnazjalnego,
naleºåca do kilku stowarzyszeñ, prowadziÆa od poczåtku XX w. dziaÆalno¥ì politycznå. Piszåce korespondencje do „Ech PÆockich i £omºyñskich” nie chciaÆy
ujawniaì nazwisk, a niektóre maskowaÆy siæ pod nazwiskami z koñcówkami mæskimi (–ski).
Pod wzglædem udziaÆu pañ z wyºszym wyksztaÆceniem lepsze wyniki osiågnæÆa
grupa rosyjska, czego nie przyjmowali do wiadomo¥ci polscy „patrioci”. Dostrzegano natomiast, ºe Polki, je¥li wyjdå za måº za Rosjanina — z reguÆy przeciågaÆy
partnera ku swojej kulturze.
Panie „o¥wiecone” wydaÆy z siebie przywódczynie ruchu kobiecego, mówiÆy
i pisaÆy o równouprawnieniu, marzåc pewnie skrycie o przejæciu rzådów w domu.
Co charakterystyczne, oznaczaÆoby to prawdopodobnie zmianæ personalnå z pozostawieniem systemu warto¥ci stworzonego przez pokolenia mæºczyzn. Takie przynajmniej wraºenie moºna odnie¥ì studiujåc wypowiedzi liderek ruchu. Niestety,
Æomºyñski oddziaÆ Towarzystwa Emancypacji Kobiet Polskich, zaÆoºony w maju
1908 r., nie podjåÆ wÆa¥ciwie dziaÆalno¥ci. W gronie przywódczyñ znalazÆo siæ
i dwóch panów (adwokat i dziennikarz), a jako cele do osiågniæcia podano: walkæ
o zrównanie w prawach obu pÆci, obronæ materialnå kobiet, rozwój wzajemnej
pomocy, zajæcie siæ wychowaniem i naukå dziewczåt, podniesienie poziomu opieki
nad dzieìmi.8
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Panowie stawiali przed paniami „o¥wieconymi” wzorce „siÆaczek”, ofiarnych
nauczycielek, pracujåcych w pocie czoÆa i z tego juº choìby powodu pozbawionych
moºliwo¥ci komentowania aktualnie zachodzåcych procesów spoÆecznych, zajmowania siæ politykå. Cytowany juº Zygmunt Gloger, „obywatel” podlasko–mazowiecki uwaºaÆ, ºe te panie powinny mniej „perorowaì o braku pola dla pracy
kobiecej wskutek zawÆadniæcia wszystkiego przez mæºczyzn”, za¥ wiæcej wziåì siæ
do konkretnej pracy, na przykÆad do zakÆadania sklepów9.
Panie maÆomiasteczkowe, to gÆówne bohaterki utworów satyrycznych i drwin
prasowych, obroñczynie zasad postæpowania, w których forma zewnætrzna przewaºaÆa czæstokroì nad tre¥ciå, nagminnie plotkujåce, przewraºliwione na tle wÆasnej
czci i prestiºu. To takºe adresatki wiækszo¥ci zaleceñ kodeksów i poradników dla
kobiet. Do tych wÆa¥nie pañ moºna odnie¥ì przede wszystkim nastæpujåcå uwagæ:
„Kobieta, dziæki nieracjonalnemu wychowaniu, zgubnemu wyksztaÆceniu, pozostaje przez caÆe ºycie niemowlæciem, istotå niesamodzielnå, szuka punktu oparcia,
dachu nad gÆowå, szuka — mæºa”10.
„MaÆomieszczanki” widziaÆy siæ za¥ w roli dam domowych (rodzinnych), ferujåcych jednak takºe oceny wobec såsiadów i znajomych w zakresie „co wypada”,
a „co nie wypada”. Bardzo ostroºne wobec nowinek, czuÆy siæ najlepiej w sprawdzonych, powtarzalnych sytuacjach, w swoim krægu towarzyskim. Nie pretendowaÆy
do przewodzenia w wiækszych grupach, z wyjåtkiem zwiåzków parafialnych, ale
dotyczy to najbardziej gorliwych wyznawczyñ religii. Odnosi siæ wraºenie, ºe
twórcy i propagatorzy programów zmian nie bardzo wiedzieli, co zaoferowaì tej
spoÆeczno¥ci. Zachæta do zakÆadania nieduºych warsztatów rzemie¥lniczych kryÆa
w sobie groªbæ dla moralno¥ci, zwÆaszcza poprzez kontakt z osobami naduºywajåcymi napojów alkoholowych. Inicjatywy handlowe natrafiaÆy na „przecidziaÆanie
ºydowskie” i wspomniany juº brak funduszów, a nadto mogÆy oznaczaì rozbudzenie ciågotek do stosowania metod oszukañczych. Nawet praca biurowa kryÆa
w sobie niebezpieczeñstwo, w tym przypadku osÆabiania postaw patriotycznych.
A wszystko razem odciågaÆo panie maÆomiasteczkowe od domu i rodziny, co uwaºano
za ich gÆówne przeznaczenie. Nie wierzono nawet chyba w awans poprzez o¥wiatæ.
Konieczne byÆy zmiany bardziej zasadnicze, reforma maÆych miasteczek, ich „przewietrzenie”, wÆåczenie do ksztaÆtujåcego siæ systemu gospodarki kapitalistycznej.
W koñcu XIX w. równieº na prowincji pojawiÆy siæ próby wprowadzenia okre¥lenia „klasa ¥rednia”, z wyraªnym odróºnieniem (a nawet przeciwstawianiem
sobie) spoÆeczno¥ci ºydowskiej i chrze¥cijañskiej, gÆównie polskiej. W bardziej
szczegóÆowych rozwaºaniach zwracano jednak uwagæ przede wszystkim na „inteligentnå” czæ¥c tej klasy, czyli wÆa¥nie panie „o¥wiecone”, nie za¥ typowe przedstawicielki pañ maÆomiasteczkowych. Szczególnå rolæ przypisywano nauczycielkom, goråco polecano pracæ w kooperatywach i prywatnych przedsiæbiorstwach
jako kasjerki, buchalterki oraz na poczcie i w placówkach kulturalnych. O¥mielano
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siæ tylko zachæcaì do wiækszej troski o higienæ i stan zdrowia: przyszÆa kobieta
pracujåca winna dorastaì w warunkach zapewniajåcych jej wiækszå sprawno¥ì
fizycznå, odporno¥ì. Na razie jednak pracowaÆy gÆównie robotnice i wyrobnice oraz
sÆuºåce, w pozostaÆych za¥ grupach spoÆecznych przy róºnych urzædowych okazjach w rubryce „zawód” przewaºaÆy wpisy „przy rodzinie”, „przy mæºu”.
Kobiety zatrudnione w systemie najemnym cierpiaÆy podwójnie, „bo wskutek
towarzyskich i spoÆecznych upo¥ledzeñ, lecz gÆównie z powodu ekonomicznej zaleºno¥ci swej na równi z caÆå klaså pracujåcå”. Zdawano sobie sprawæ z nieodwracalno¥ci tego procesu, gdyº kobiety „wciågniætej do przemysÆu fabrycznego” nie
moºna wyrwaì stamtåd, mimo ºe „zæby gruchoczå jej organizm”. Nie da siæ
zatrzymaì maszynerii"11.
Robotnice my¥laÆy o stopniowym usamodzielnieniu siæ, zdobyciu sumy rubli,
która pozwoliÆaby im spokojnie my¥leì o okresach kryzysów, zwiækszonego bezrobocia. Majåc do¥wiadczenie i nieco oszczædno¥ci moºna teº byÆo zmieniaì pracæ,
minimalizujåc zagroºenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego. „íyczliwi” radzili im, by wróciÆy do domów rodzinnych, szukaÆy pracy nie w anonimowym
tÆumie, lecz w warunkach umoºliwiajåcych zachowanie „uczucia, wyobraªni, zapaÆu”. Nad fabryki przekÆadano równieº zakÆady rzemie¥lnicze, wskazujåc na
moºliwo¥ci doskonalenia zawodowego i awansu, na kariery od zwykÆej szwaczki
do krojczyni lub nawet modystki.
Z my¥lå o zagubionych w obcym ¥rodowisku, potrzebujåcych pomocy powstawaÆy stowarzyszenia, którym czæsto patronowali ¥wiæci (¥w. Zyta, ¥w. Franciszek,
¥w. Józef i inni).
Kobiety z przedmie¥ì i najbliºszej okolicy coraz czæ¥ciej znajdowaÆy pracæ
w fabryce lub zakÆadzie, za¥ dziewczæta z odleglejszych miejscowo¥ci, a zwÆaszcza
wiosek, tradycyjnie szÆy na sÆuºbæ do domów prywatnych w miastach. Zdaniem
maÆo im przychylnych obserwatorów miaÆy one nastæpujåcy zestaw ºyczeñ:
— minimum pracy za maksymalne wynagrodzenie;
— jak najwiæksze dochody z „koszyczkowego” („oszczædno¥ci” przy zakupach);
— wyszukanie kawalera „którego uczucia moºna by podsycaì resztkami z kuchni”;
— chlebodawcæ uwaºaì za wroga i jemu szkodziì, je¥li nie uczynkami, to przynajmniej mowå.
Ten sam autor zalecaÆ sÆuºåcym wzmacnianie dwóch cech: wierno¥ci i przywiåzania, nie podejmujåc dyskusji na temat dolegliwo¥ci towarzyszåcych temu sposobowi zarabiania na ºycie12. Na alarm natomiast uderzyli narodowcy, bo sÆuºåce
i wyrobnice szÆy „w niewolæ” do Rosjan, Niemców, íydów. Optymi¥ci za¥ dowodzili, ºe u nas jest i tak lepiej niº na Zachodzie i Wschodzie, gdyº mimo obcych
wpÆywów, kobiety in gremio zachowaÆy poczucie wÆasnej godno¥ci, gÆæbokå poboºno¥ì, cichå i wytrwaÆå pracowito¥ì. Moºliwe to byÆo dziæki temu, ºe wiækszo¥ì
sÆuºby wciåº rekrutowaÆa siæ z rodzin gospodarzy13.
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I na zakoñczenie kobiety z marginesu spoÆecznego. Kto podejmie badania, by
moºna byÆo napisaì o wzorach, szansach odbicia siæ od dna takºe tych przedstawicielek populacji niewie¥ciej? ByÆy one i na prowincji, stanowiÆy „dodatek”, zwÆaszcza do miast garnizonowych, poÆoºonych na gÆównych szlakach komunikacyjnych, znanych z wielkich targów. Dowiadujemy siæ za¥ o nich jedynie w przypadku
zaistnienia scen wielce gorszåcych, gÆo¥nych procesów sådowych.
W ogóle badania nad sytuacjå i losem kobiet na prowincji så o tyle trudniejsze,
ºe tu staranniej maskowano fakty niezgodne z tradycyjnymi ukÆadami, unikano
„kalania wÆasnego gniazda”, wolniej przeÆamywano bariery ¥rodowiskowe. Synonimem zÆa pozostaÆy Cyganki, z wolna dorównywaì im miaÆy — wedÆug prasy
endeckiej — íydówki. Obiektem podziwu o posmaku skandalu byÆy zagraniczne
aktorki i literatki. O kobietach z bliskiego såsiedztwa przezorniej byÆo w ogóle nie
pisaì i publicznie o nich siæ nie wypowiadaì. Po co wywoÆywaì wilka z lasu!
Na prowincji Królestwa Polskiego nie powstaÆ aº do czasu wojny ruch kobiecy
postrzegany w „centrum” jako „wynik gÆæbokich przeobraºeñ gospodarczych i spoÆecznych [który] pozostaje w nierozerwalnym zwiåzku z rozwojem demokracji
i postæpu”14.
Przypisy:
1

T. Brodowska, Kobieta w rodzinie, Warszawa 1879, s.8.
Interesujåco pod tym wzglædem prezentuje siæ zbiór studiów Kobieta i spoÆeczeñstwo na ziemiach
polskich w XIX w. pod red. A. íarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990.
3
Gloger, Do kobiety, „Kurier Niedzielny” nr 31 z 31 lipca 1898 r. Tegoº autora: „Gazeta Warszawska” nr 35 z 8 lutego 1891 r. (korespondencja z Tykocina); „Kurier Warszawski” nr 95 z 28 kwietnia
1876 r. (biografie matron); „Echo” nr 127 z 25 maja 1878 r. (Listy z Podlasia)
4
M. in.: E. Prådzyñski, O prawach kobiety, Warszawa 1875, s. 199 i nn.; M. Karczewska, DziaÆalno¥ì kobiety w ogrodnictwie, Warszawa 1904, s.6.
5
Ich spowiedª. Wyniki ankiety dla uczczenia Orzeszkowej, Warszawa b.r.w., s. 15. Zob. wyniki badañ
H. Chamerskiej.
6
PrzykÆadem wywody A. Dzieduszyckiej, Kilka my¥li o wychowaniu i wyksztaÆceniu niewiast
naszych, Warszawa 1874, s. 48, 68, 120, 286, 349 i nn.
7
Kilka takich prac powstaÆo i na moim seminarium magisterskim. Wymagajå one jednak jeszcze
studiów uzupeÆniajåcych.
8
Archiwum Pañstwowe w £omºy, Urzåd Policmajstra £omºyñskiego, t. 208.
9
Korespondencja z tykociñskiego, „Gazeta Handlowa” nr 4 z 7 stycznia 1876 r.
10
T. Mæczkowska, Ruch kobiecy. IdeaÆy etyczno–spoÆeczne ruchu kobiecego, Warszawa 1907.
11
Co robiì z naszych dziewczåt podÆug Gausserona z zastosowaniem do warunków miejscowych...,
Warszawa 1894, s. 81.
12
Tamºe.
13
Lipiñski, Ruchliwo¥ì spoÆeczno–zawodowa mieszkañców £omºy w latach 1849–1876 na podstawie akt stanu cywilnego, £omºa 1986 (maszynopis pracy doktorskiej), s. 90 i in.
14
Orka, Kobieta... .
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Regina Renz

Wzorce wychowawcze i edukacja kobiet
w maÆych miasteczkach Kielecczyzny
w okresie miædzywojennym

W¥ród spoÆeczno¥ci maÆomiasteczkowej przewaºaÆa opinia, ºe „zadaniem
i przeznaczeniem kobiety jest w pierwszym rzædzie wyj¥cie za måº”. Sådzono, ºe
staropanieñstwo dotyka osoby pozbawione bÆogosÆawieñstwa Boºego. Instytucja
maÆºeñstwa stanowiÆa fundament ºycia rodzinnego. PrzemawiaÆy za tym wzglædy
natury religijnej, spoÆecznej i gospodarczej. Przy doborze maÆºonków decydowaÆy
walory niezbædne do speÆnienia roli, jakå kobieta odegraì miaÆa w ºyciu drobnomieszczañskiej rodziny. W skromnym gospodarstwie liczyÆa siæ oszczædno¥ì, gospodarno¥ì w razie potrzeby — umiejætno¥ì wÆåczenia siæ do pracy w warsztacie czy
teº sklepie.
Badania socjologiczno–historyczne wskazujå, ºe w latach miædzywojennych
w ¥rodowisku maÆomiasteczkowym najbardziej rozpowszechniony byÆ model rodziny patriarchalnej.
CechowaÆa jå staÆo¥ì i zwarto¥ì, nierozerwalno¥ì maÆºeñstwa, dominujåcy autorytet gÆowy rodziny — ojca, reprezentujåcego siÆæ i przymus, ale gwarantujåcego
czÆonkom rodziny utrzymanie. Oboje rodzice winni budowaì swój autorytet zaspokajajåc potrzeby fizyczne i duchowe dzieci; duºe znaczenie miaÆ dawany przez nich
przykÆad2. Struktura i funkcje rodziny patriarchalnej róºnicowaÆy pozycjæ mæºczyzny i kobiety w rodzinie, pozycjæ kobiety okre¥laÆ status spoÆeczny jej mæºa. Przy
istniejåcym podziale ról w ¥rodowisku rodziny tradycyjnej, mæºczyzna byÆ opiekunem i „gÆównym ºywicielem” oraz reprezentantem rodziny na zewnåtrz, do kobiety
za¥ naleºaÆo gÆownie peÆnienie funkcji prokreacyjnych i opiekuñczych3.
Tradycyjna rodzina maÆomiasteczkowa to wielodzietna rodzina rolnicza i rzemie¥lniczo–kupiecka. Podstawå jej bytu byÆ wÆasny warsztat: najczæ¥ciej zakÆad
rzemie¥lniczy czy handlowy, rzadziej gospodarstwo rolne. Dla jej sprawnego funkcjonowania niezbædny byÆ wyraªny podziaÆ wÆadzy i kompetencji. Ojciec decydo-
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waÆ w sprawach majåtkowych, o przyszÆo¥ci dzieci, rozstrzygaÆ takºe kwestie moralne4. Czym tradycyjna rodzina róºniÆa siæ od rzemie¥lniczo–kupieckiej? Róºnice
byÆy znikome; w obydwu przypadkach podstawå egzystencji byÆ wspólny warsztat
pracy. Nieco inna byÆa tylko pozycja kobiety5. Gospodarstwo rolne zatrudniaÆo
wszystkich czÆonków rodziny (takºe dzieci), a ich role byÆy ¥ci¥le okre¥lone. Do
kobiety naleºaÆo wypeÆnienie obowiåzków zwiåzanych z prowadzeniem domu,
wychowywaniem dzieci oraz prowadzeniem tzw. kobiecej czæ¥ci gospodarstwa6.
W rodzinie rzemie¥lniczo–handlowej istniaÆ miædzy maÆºonkami bardziej kategoryczny podziaÆ ról, poniewaº kobieta z reguÆy nie byÆa zaangaºowana w prowadzenie warsztatu rzemie¥lniczego. ZajmowaÆa siæ domem i niezbædnymi wydatkami —
co dawaÆo jej znacznå swobodæ w decydowaniu o sprawach domowych7. Z ºyciem
rodzinnym wiåzano pewne warto¥ci religijne i etyczne. Jednak w gruncie rzeczy na
czoÆo hierarchii warto¥ci wysuwano, poza posiadaniem dzieci, dobra materialne8.
íydowskie sfery ortodoksyjne takºe narzucaÆy patriarchalny model rodziny,
przestrzegajåcej drobiazgowo rytuaÆu obyczajowego. Kobiety ºydowskie wierne
przepisom religijnym nie braÆy udziaÆu w wyborach do gminy, nie peÆniÆy ºadnych
czynno¥ci publicznych, natomiast czæsto przejmowaÆy rolæ ºywicielek rodziny.
Samodzielnie prowadziÆy równieº interesy, handlowaÆy, organizowaÆy pracownie
krawieckie, bieliªniarskie, ºyÆy z po¥rednictwa. RobiÆy wszystko, by podnie¥ì
dochodowo¥ì prowadzonego „przedsiæbiorstwa”. W literaturze ºydowskiej spotkaì
siæ moºna z dezaprobujåcå ocenå stylu ºycia chasydów, w¥ród których „prawie
wszyscy poboºni mæºczyªni nic nie robili, tylko zagÆæbiali siæ w Talmudzie przez
caÆy Boºy dzieñ, troskæ o rodzinæ zostawiajåc swym cierpliwym maÆºonkom”9.
W maÆych miastach nie byÆo to czym¥ niezwykÆym; bogobojny íyd zawsze cieszyÆ
siæ szacunkiem.
Rodzina zatem, zarówno chrze¥ciajñska, jak i ºydowska, przekazywaÆa okre¥lony styl ºycia, warto¥ci etyczne i moralne, obrzædy i praktyki religijne10. Pojawia siæ
tu pytanie, jakie znaczenie miaÆa religia w takich kwestiach jak wychowanie dzieci
w rodzinie?
Do maÆych miast docieraÆy, przypuszczalnie gÆównie za po¥rednictwem instytucji ko¥cielnych i prasy ko¥cielnej, wskazówki o chrze¥cijañskim wychowaniu dzieci. Tak np. siostra zakonna Barbara íuliñska w popularnej swej pracy pt. „Matka
obywatelka” udzielaÆa rad, w jaki sposób wpajaì dziecku zasady wiary, jak rozwijaì
w nim poczucie obowiåzku i posÆuszeñstwa, jak zwalczaì lenistwo11. W prasie
katolickiej jako poºådany ¥rodek wychowawczy zalecano karno¥ì i dyscyplinæ.
Moºna przypuszczaì, ºe czasami docieraÆy do maÆych miast równieº niektóre ze
wskazówek propagowanych przez prasæ pedagogicznå, niewiele zresztå odbiegajåce od poprzednio cytowanych zaleceñ. Tak np. w 1930 r. na Æamach „Domu i SzkoÆy” Maria Brownsfordówna pisaÆa: „Dzieci naleºy zawczasu przyzwyczajaì do
posÆuszeñstwa, oddawania drobnych przysÆug dla dorosÆych na zawoÆanie, do
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zachowania postów od lat najwcze¥niejszych”12. Zwracano takºe uwagæ, jak naleºy
postæpowaì, gdy dziecko pójdzie do szkoÆy: „utrzymywaì kontakt z nauczycielem,
wyjawiaì wady dziecka, pytaì o postæpy w nauce”, a córki „przyuczaì teº do
prowadzenia domu, uczyì czysto¥ci, oszczædno¥ci i wdraºaì do prac domowych”13.
Charakterystyczny jest katalog wymogów stawianych dziewczætom, przeznaczony
dla szerokich krægów odbiorców i propagowanych w prasie katolickiej. Dziewczæta
powinny byì ciche, pokorne, skromne, delikatne. Naganne byÆo „poprawianie”
swojej urody i swobodne zachowanie. Pisano, ºe „mÆode panny nie powinny siæ
malowaì, fryzowaì i broñ boºe paliì papierosów, muszå dbaì o swój honor i cze¥ì,
nie Æowiì przyszÆego mæºa kokieteriå i zalotno¥ciå”14. Jeszcze w latach 30–tych
silnie akcentowano dezaprobatæ dla aspiracji zawodowych kobiet. íeby dzieci
mogÆy mieì zapewnionå wÆa¥ciwå opiekæ, kobieta nie powinna pracowaì zawodowo, powinna strzec ogniska domowego. Powinna dbaì o zdrowie dzieci i swoje
wÆasne poniewaº: „íona pokÆadajåca siæ przy kaºdym bólu zæbów, czy gÆowy,
wiecznie jæczåca to plaga domu, to zabicie szczæ¥cia maÆºeñskiego”15.
Rad i wskazówek wychowawczych nie brakowaÆo, rozmaicie jednak bywaÆo
z ich realizacjå. W ¥rodowisku maÆomiasteczkowym trudno mówiì o dominacji
jednego konsekwentnego systemu wychowawczego. Na ogóÆ pozostawiano dzieciom sporo swobody, gdyº czæsto nie starczaÆo czasu, by dokÆadnie interesowaì siæ
tym co robi mÆode pokolenie. Jednakºe — zdaniem Zygmunta MysÆakowskiego —
metody wychowania dzieci róºniÆy siæ tu na ogóÆ od stosowanych na wsi. StwierdzaÆ
on m.in., ºe w maÆych miastach „w wieku przedszkolnym dziecko jest wychowywane prawie na sposób miejski, otoczone w najwcze¥niejszych latach wiækszå
troskliwo¥ciå i ciågÆå opiekå. DÆuºej pozwala siæ dziecku byì dzieckiem [...].
Wiæksze jest staranie o zdrowie i higienæ dziecka, do chorego dziecka wzywa siæ
czæsto lekarza. Dziecko uczy siæ grzeczno¥ci, ale bardziej swobodnej, miejskiej,
a nie rytualnej wiejskiej. Do sze¥ciu lat dziecko ma zupeÆnå swobodæ. W czasie
szkolnym matki majå ambicjæ na punkcie dobrego uczenia siæ i zachowania dzieci
w szkole. Dowiadujå siæ o nie i zdajå siæ wiæcej wspóÆdziaÆaì ze szkoÆå”16. Te cele
wychowawcze zazwyczaj nie kolidowaÆy z przygotowywaniem dzieci, szczególnie
synów, do pracy zarobkowej. Córki natomiast przyuczano przede wszystkim do
prowadzenia domu, wdraºano do oszczædno¥ci. W dziaÆaniach wychowawczych
istotnå rolæ odgrywaÆy kary za nieposÆuszeñstwo. Dla diecezji kieleckiej zachowaÆa
siæ ankieta „dotyczåca moralno¥ci rodzinnej parafian z lat 1920–1929". ObjæÆa ona
miasta i miasteczka siedmu powiatów województwa kieleckiego (jædrzejowskiego,
kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, piñczowskiego, stopnickiego i wÆoszczowskiego)17. MateriaÆy tej ankiety z terenu Kielecczyzny zdajå siæ potwierdzaì
tezæ Jana Szczepañskiego, ºe w zakresie wychowania religijnego rodzina przekazywaÆa dzieciom raczej zachowania rytualno–kultowe niº zobowiåzania moralne.
WedÆug tradycyjnego wzoru ”byì dobrym katolikiem" w praktyce nie oznaczaÆo
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bynajmniej przestrzegania nakazów etyki chrze¥cijañskiej we wszystkich szczegóÆach, lecz przede wszystkim udziaÆ w praktykach religijnych i zachowanie zewnætrznych form obrzædowych18. Wychowanie religijne dziecka byÆo na ogóÆ
zadaniem matki.
Równieº w¥ród mniejszo¥ci ºydowskiej religia w ºyciu rodzinnym odgrywaÆa
ogromnå rolæ. U ortodoksyjnych íydów stosunki rodzinne byÆy normowane przez
przepisy religijne. Na wychowanie do wieku chederowego wiækszy wpÆyw miaÆa
matka. Dzieci wychowywano w szacunku dla rodziców, starszych i uczonych.
Wychowanie dziewczåt róºniÆo siæ zasadniczo od wychowania chÆopców. MaÆomiasteczkowi poboºni íydzi uwaºali kobietæ za osobæ stojåcå niºej od mæºczyzny. W modlitwie porannej, którå kaºdy bogobojny íyd odmawiaÆ codziennie, byÆy
sÆowa: „bådª bÆogosÆawiony, Boºe nasz, królu ¥wiata, za to, ºe¥ mnie nie stworzyÆ
kobietå”. W modlitewnikach przeznaczonych dla kobiet sÆowa te brzmiaÆy: „bådª
bÆogosÆawiony, Boºe nasz, królu ¥wiata, za to, ºe¥ mnie stworzyÆ wedle swojej
woli”19. Przytaczany juº MysÆakowski pisaÆ: „W wieku dzieciæcym nie moºna
zauwaºyì wielkiej róºnicy w odnoszeniu siæ do chÆopców i do dziewczåt, jednakºe
rodzice caÆe swe nadzieje pokÆadajå w synach. W uroczysto¥ciach rodzinnych
i ¥wiætach biorå dziewczæta udziaÆ tylko po¥redni, gdyº na pierwszym planie
wystæpujå chÆopcy20. ÿwiæta majå dla nich charakter czysto zewnætrzny, przypadkowy, nie uczå siæ bowiem Biblii, nie rozumiejå wiæc ¥wiåt i nie przeºywajå ich tak,
jak chÆopcy”. MaÆe dziewczynki chodziÆy tylko do chederu stopnia niºszego, uczåc
siæ tam czytaì i pisaì w jæzyku hebrajskim i ºydowskim. UczæszczaÆy teº do pañstwowych szkóÆ powszechnych, w których po pokonaniu trudno¥ci jæzykowych
zazwyczaj uczyÆy siæ do¥ì dobrze. Przynajmniej w ten sposób chciaÆy zaimponowaì
swoim braciom. Po ukoñczeniu szkoÆy powszechnej wiækszo¥ì z nich pozostawaÆa
w domu i pomagaÆa matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W tych miasteczkach, gdzie byÆy szkoÆy ¥rednie, uczæszczaÆy równieº do nich i dziewczæta
ºydowskie. ZdarzaÆo siæ, ºe wyemancypowane dziewczæta trafiaÆy teº na wyºsze
uczelnie. Nowe warunki ºycia i nowe otoczenie sprawiaÆy wówczas, ºe „dom rodzinny
i zwiåzane z nim ¥rodowisko traciÆo swój urok, stawaÆo siæ coraz bardziej obce”21.
Autorzy studium o wychowaniu w Polsce w maÆych miasteczkach wykazujå, ºe
moºliwo¥ci zdobycia wyksztaÆcenia ponadpodstawowego przez dzieci wywodzåce
siæ z takich miasteczek byÆy uzaleºnione od stopnia zamoºno¥ci i poziomu kulturalnego rodziców. Równieº postæpy w nauce zaleºaÆy od przynaleºno¥ci spoÆecznej
dziecka. I tak najlepsze postæpy osiågaÆy dzieci inteligentów, na drugiej pozycji byÆy
dzieci kupców i rzemie¥lników, na trzeciej — mieszczan, rolników, ostatnie za¥ miejsce
zajmowali synowie i córki wyrobników. W rodzinach wyrobników stosunek do nauki
dzieci byÆ na ogóÆ niechætny. Uwaºano, ºe umiejætno¥ì czytania i pisania to wystarczajåca edukacja. Inaczej rozumowali rzemie¥lnicy i kupcy. Zazwyczaj dokÆadali wiele
starañ, by ich dzieci zdobyÆy moºliwie najwiækszy zasób wiedzy22.
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Postawy podobne do scharakteryzowanych powyºej wykazywali równieº mieszkañcy Piñczowa w latach miædzywojennych. ÿwiadczå o tym wspomnienia absolwentów piñczowskich szkóÆ ¥rednich. Do 1914 r. funkcjonowaÆo tam progimnazjum, póªniej gimnazjum mæskie, które w 1933 r. zostaÆo przeksztaÆcone w koedukacyjne; przyjæto wówczas kilkadziesiåt dziewczåt do pierwszej klasy. „Gimnazjum
piñczowskie ¥ciågnæÆo w swe mury liczne rzesze mÆodzieºy ze wsi, ze sfer rzemie¥lniczych i inteligenckich” — wspomina wychowanek tej szkoÆy M. Opara23.
Pod koniec lat trzydziestych piñczowska szkoÆa ¥rednia liczyÆa przeszÆo trzystu
uczniów. Na podstawie wykazu maturzystów moºna wnioskowaì, ºe wiækszo¥ì
dziewczåt przerywaÆa naukæ nie koñczåc szkoÆy. Np. w roku szkolnym 1938/1939
w¥ród 22 maturzystów byÆo tylko 5 dziewczåt24. Na taki stan rzeczy, poza trudno¥ciami dydaktycznymi, wpÆywaÆo zapewne wysokie czesne. W latach trzydziestych
opÆaty szkolne wynosiÆy 220 zÆ rocznie (pÆatne w dwóch ratach). Zniºka 50%
przysÆugiwaÆa dzieciom urzædników pañstwowych i nauczycieli, jeºeli nie miaÆy
ocen niedostatecznych. Tylko niewielki procent uczniów niezamoºnych wykazujåcych siæ dobrymi postæpami w nauce, mógÆ równieº korzystaì z ulg w opÆatach.
W gimnazjum oprócz wiedzy ogólnoksztaÆcåcej dziewczæta zdobywaÆy takºe umiejætno¥ci praktyczne. Na lekcjach z prac ræcznych szyÆy odzieº, uczyÆy siæ kroju,
wykonywaÆy ze szkÆa ozdobne przedmioty25.
Znikomy odsetek dziewczåt uczyÆ siæ w szkoÆach zawodowych. W roku szkolnym 1936/1937 w województwie kieleckim do szkóÆ doksztaÆcajåcych zawodowych uczæszczaÆo 3 925 chÆopców i 654 dziewczæta. Dysproporcje te wynikaÆy
z charakteru szkóÆ. Spo¥ród 24 szkóÆ doksztaÆcajåcych zawodowych, 17 przypadaÆo
na mæskie, trzy na ºeñskie i 4 na mieszane. íeñskie szkoÆy zawodowe znajdowaÆy
siæ w duºych miastach: dwie w Czæstochowie i jedna w Ostrowcu. W Czæstochowie do Publicznej SzkoÆy DoksztaÆcajåcej Zawodowej uczæszczaÆo 112 dziewczåt
wyznania rzymskokatolickiego. A do Prywatnej SzkoÆy DoksztaÆcajåcej íeñskiej
— 184 dziewczæta, wyznania mojºeszowego. W Publicznej íeñskiej Szkole Handlowej w Ostrowcu naukæ pobieraÆo 158 dziewczåt, w tym 103 wyznania rzymskokatolickiego i 55 z mojºeszowego. W pozostaÆych szkoÆach doksztaÆcajåcych zawodowych, zlokalizowanych w mniejszych miastach ( Bædzinie, Jædrzejowie, Koñskich i Skarºysku Kamiennej), uczyÆo siæ okoÆo dwustu polskich i ºydowskich
dziewczåt26. Jedynie íeñska SzkoÆa Handlowa w Sosnowcu przygotowywaÆa wykwalifikowane kadry do pracy w handlu. PozostaÆe ksztaÆciÆy siæ gÆównie w zawodach rzemie¥lniczych, takich jak krawiectwo, bieliªniarstwo, modniarstwo, fryzjerstwo, cukiernictwo. PrzykÆadowo: w Prywatnej Szkole DoksztaÆcajåcej íeñskiej
w Czæstochowie spo¥ród 184 uczennic aº 149 zatrudnionych byÆo w rzemio¥le27.
Przedmioty zawodowe byÆy zatem przewaºnie dostosowane do nauki zawodów
rzemie¥lniczych i obejmowaÆy: rysunki, materiaÆoznawstwo, technologiæ zawodowå, mechanikæ, naukæ kroju i szycia, towaroznawstwo, naukæ o gospodarstwie
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domowym, ksiægowo¥ì, naukæ o handlu i organizacji warsztatów. Z przedmiotów
ogólnoksztaÆcåcych nauczano jæzyka polskiego, religii, rachunków, geometrii, historii, nauki o Polsce, higieny28.
Powaºne kÆopoty sprawiaÆo niedostateczne przygotowanie czæ¥ci mÆodzieºy do
nauki powyºej poziomu elementarnego. W sprawozdaniu Izby Rzemie¥lniczej za
rok 1937 czytamy: „Przeszkody wynikajåce z niejednolitego poziomu uczniów
szkoÆy starajå siæ w róºny sposób pokonaì. Jedne z nich organizujå klasy przygotowawcze, inne znów prowadzå odpowiednie doksztaÆcanie przy pomocy skróconych kursów, pogadanek, albo teº powierzania doksztaÆcania sÆabszych uczniów
samorzådom klasowym. W niektórych wypadkach sÆabsi uczniowie pobierajå poza
szkoÆå specjalne korepetycje”29. Dalej w sprawozdaniu tym zwracano uwagæ na
problemy, z którymi borykaÆa siæ mÆodzieº ºydowska. Pisano, ºe „poziom mÆodzieºy ºydowskiej, zwÆaszcza w jæzyku polskim, jest prawie beznadziejny tak, ºe trzeba
jå albo doksztaÆcaì, albo teº do szkoÆy wcale nie przyjmowaì”30. Nauka w szkoÆach
doksztaÆcajåcych odbywaÆa siæ w godzinach popoÆudniowych, co równieº niekorzystnie wpÆywaÆo na wyniki nauczania. Uczennice po kilkugodzinnej, ciæºkiej
zazwyczaj pracy przychodziÆy do szkoÆy zmæczone i nie byÆy w stanie odpowiednio
przyswajaì sobie wiadomo¥ci. W sprawozdaniu gÆównego inspektora pracy za
1933 r. zanotowano: „W pracowniach krawieckich uczennice pracujå przewaºnie
od 8–ej, 9–ej rano do 3–ej, 4–ej po poÆudniu (z przerwå póÆgodzinnå na ¥niadanie),
nastæpnie idå na obiad, póªniej na godzinæ 6–tå wieczór ¥pieszå do szkoÆy zawodowej, gdzie nauka trwa do 9–tej wieczorem. Niektóre uczennice, zwÆaszcza daleko
mieszkajåce, så wskutek tego bardzo wycieñczone”31. Równieº poziom przygotowania pedagogicznego nauczycieli nie zawsze byÆ odpowiedni. Nauczyciele przedmiotów ogólnoksztaÆcåcych rekrutowali siæ ze szkóÆ podstawowych i ¥rednich,
a przedmiotów zawodowych — spo¥ród fachowców. Czæsto praca w szkoÆach
doksztaÆcajåcych traktowana byÆa przez nich jako konieczne dodatkowe ªródÆo
zarobków. Toteº nie potrafili przystosowaì metod nauczania do wieku i zainteresowañ mÆodzieºy pracujåcej w rzemio¥le i handlu32.
Badania nad rzemiosÆem wykazaÆy, ºe takºe stosunki panujåce w zakÆadach
rzemie¥lniczych województwa kieleckiego odbijaÆy siæ niekorzystnie na poziomie
nauczania. Wiækszo¥ì pracowni krawieckich, bieliªniarskich, kapeluszniczych nie
posiadaÆa ani odpowiedniego wyposaºenia, ani ustalonego programu nauki33.
W sprawozdaniach Inspekcji Pracy zwracano uwagæ na bezpÆatne zatrudnianie
uczennic, brak umów o naukæ zawartych na pi¥mie. Podkre¥lano teº, ºe warunki
pracy urågaÆy wszelkim zasadom higieny. W przytaczanym juº sprawozdaniu za
1933 r. odnotowano: „W okrægu IV (woj. kieleckie) w kontrolowanych pracowniach kapeluszy damskich byÆy zatrudnione 32 pracownice, w tym 8 uczennic.
Umów na pi¥mie o naukæ nigdzie nie byÆo. Uczennice pracowaÆy bezpÆatnie z wyjåtkiem jednej, która otrzymywaÆa 20 zÆ miesiæcznie. Warunki pracy uczennic
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så zÆe. Pracownie mieszczå siæ najczæ¥ciej w sklepach w szczupÆym kåcie, oddzielone od pozostaÆej, znacznie wiækszej czæ¥ci sklepu, szafami. W kåcie tym zazwyczaj znajdujå siæ: maszyna do szycia, stóÆ do pracy, nieraz piecyk gazowy do grzania
ºelazek, czæsto piecyk ºelazny do grzania pomieszczenia i grzania wody potrzebnej
do pracy, formy do kapeluszy, pudÆa z kapeluszami i materiaÆami, ubrania zwierzchnie pracownic itp. W tych warunkach pracownica z trudem wciska siæ w swoje
miejsce pracy. Siedzi skurczona, ze skróconym krægosÆupem, bo nie ma gdzie nóg
podziaì, gdyº pod stoÆem znajdujå siæ najczæ¥ciej pudÆa, nieraz i inne przedmioty”34.
Znacznie wyºszy poziom niº doksztaÆcajåcy reprezentowaÆy szkoÆy zawodowe,
których celem byÆo teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Nauka
w nich trwaÆa trzy lata. Wiækszo¥ì spo¥ród 46 godzin tygodniowo przeznaczano na
zajæcia praktyczne. Zazwyczaj prowadzili je wykwalifikowani instruktorzy. Absolwenci tych szkóÆ otrzymywali ¥wiadectwo ukoñczenia szkoÆy zawodowej oraz
¥wiadectwo czeladnicze35.
SzkoÆy te cieszyÆy siæ duºå popularno¥ciå: liczba kandydatek przewyºszaÆa
liczbæ wolnych miejsc. WedÆug wykazu z 1936 r. w woj. kieleckim istniaÆo 30 szkóÆ
zawodowych, z tego 18 ºeñskich. Do wszystkich uczæszczaÆo 3748 uczniów, w tym
1909 chÆopców i 1839 dziewczåt. PoÆowa szkóÆ ºeñskich (9) zlokalizowana byÆa
w maÆych miastach: Chmielniku, Klimontowie, Sandomierzu, Skale, Stopnicy,
Suchedniowie i Zawierciu. W szkoÆach maÆomiasteczkowych uczyÆo siæ 601 dziewczåt. SzkoÆy te dawaÆy przygotowanie zawodowe w zakresie czapnictwa, modniarstwa, krawiectwa, bieliªniarstwa, hafciarstwa. Dane dotyczåce absolwentów wskazujå, ºe do szkóÆ tych trafiaÆy, w niewielkim stopniu, dziewczæta z rodzin ºydowskich. W 1936 r. w¥ród 466 absolwentek szkóÆ zawodowych tylko 8 byÆo wyznania
mojºeszowego36. W sprawozdawczo¥ci rzemie¥lniczej podkre¥lano, ºe wiækszo¥ì
dziewczåt po uzyskaniu dyplomu czeladniczego nie podejmowaÆa pracy zarobkowej.
Zazwyczaj zdobyte umiejætno¥ci wykorzystywano w gospodarstwie domowym37.
Poziom o¥wiaty kobiet z maÆych miast byÆ niski. Z danych oficjalnych (Tab. 1)
wynika, ºe w 1921 r. co trzecia osoba pÆci ºeñskiej w wieku powyºej 7 lat nie umiaÆa
czytaì ani pisaì (33,7%). I chociaº w ciågu dziesiæciolecia poczyniono duºe postæpy w likwidacji tego zjawiska, to jeszcze w 1931 r. co czwarta mieszkanka maÆego
miasta byÆa analfabetkå (24,4%). Dane te dotyczå umiejætno¥ci czytania i pisania
w jæzyku polskim. Ståd wyliczono tak wysoki odsetek analfabetek — 44,7%
w 1921 r. — w¥ród kobiet wyznania mojºeszowego. W 1931 odsetek ten ulegÆ
zmniejszeniu do 27,6%. Analogiczne dane dla kobiet wyznania rzymskokatolickiego wynosiÆy w 1921 r. 24,2%, a w 1931 r. — 22,1%. Naleºy jednak pamiætaì, ºe
wiækszo¥ì kobiet ºydowskich, które w kategoriach spisowych zakwalifikowano
jako nie umiejåce czytaì i pisaì, ukoñczyÆa szkoÆy religijne w jæzyku jidisz i hebrajskim. W maÆych miastach przewaºaÆy kobiety z wyksztaÆceniem podstawowym.
WedÆug danych z 1921 r. zaledwie 4,1% posiadaÆo wyksztaÆcenie ¥rednie, 0,2%
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ukoñczyÆo szkoÆæ zawodowå i tylko 0,1% studia wyºsze38. Niestety brak danych
uniemoºliwia nam prze¥ledzenie zmian poziomu wyksztaÆcenia w latach póªniejszych. Zapewne znacznemu zwiækszeniu ulegÆ odsetek osób z wyksztaÆceniem
ponadpodstawowym. Na ogóÆ najstarsze pokolenie kobiet miaÆo za sobå dwa, trzy
lata nauki szkolnej na poziomie elementarnym. Natomiast mÆodsze, które uczæszczaÆo do szkóÆ w Polsce odrodzonej, koñczyÆo juº szkoÆy powszechne, rzadziej
¥rednie lub wyºsze.
Tabela 1.
Analfabetyzm w¥ród dziewczåt i kobiet z maÆych miast województwa kieleckiego
w latach 1921–1931 (w wieku 7 lat i wiæcej)
Wyszczególnienie
Kobiety ogóÆem
w tym:
wyznanie rzymsko–katolickie
wyznanie mojºeszowe
inne lub o niewiadomym wyznaniu

Liczba
kobiet
88124

1921
Analfabetki
29695

33,7

Liczba
kobiet
97033

1931
Analfabetki
23677

24,4

46966

11364

24,2

55920

12367

22,1

40916

18296

44,7

40684

11245

27,6

242

35

14,5

429

65

15,1

%

%

áródÆo: „Statystyka Polski”, t. XVI: Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrze¥nia 1921 r., Województwo kieleckie, Warszawa 1927, tab.VI;
„Statystyka Polski”, Seria C, z. 86, Drugi powszechny spis ludno¥ci z dnia 9 XII 1931 r.,
Województwo kieleckie, Warszawa 1938, tab.16.

Jak moºna sådziì na podstawie róºnych rozproszonych ªródeÆ, równieº w maÆych miastach kobiety przywiåzywaÆy z reguÆy wiækszå wagæ do ºycia rodzinnego
niº mæºczyªni. Nawet u tych, które podejmowaÆy dziaÆalno¥ì zawodowå, praca
zawodowa miaÆa charakter wtórny. Rodzina stanowiÆa dla nich warto¥ì podstawowå, w tym sprawa poziomu materialnej egzystencji dzieci i ich zdrowia. Jak
siæ wydaje istotnå rolæ w strategiach ºyciowych kobiet w maÆych miastach zajmowaÆy zabiegi o poprawæ pozycji spoÆecznej ich dzieci.
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Wzory wychowania kobiet w szkoÆach
ºydowskich w Królestwie Polskim
w XIX wieku

Nauczanie w kulturze ºydowskiej opieraÆo siæ na odmiennych zasadach niº
w przypadku innych narodów. Celem tradycyjnego wychowania od najwcze¥niejszych lat byÆo ksztaÆtowanie wewnætrzne czÆowieka poprzez kontakt ze ¥wiatem
warto¥ci ponadczasowych, odrywanie go od drobnych wydarzeñ dnia codziennego.
íycie „prawdziwe” íyda trwaÆo ponad nurtem historycznych wydarzeñ i indywidualnych losów jednostki w ¥rodowisku spoÆecznym. Wychowanie zatem miaÆo
uczyì, iº nie naleºy utoºsamiaì ºyciowej egzystencji z „ºyciem prawdziwym”.
Taki stosunek do funkcji wychowania wpÆynåÆ na uksztaÆtowanie siæ specyficznego etosu spoÆecznego. O ile w ¥redniowiecznej Europie wzorem godnym na¥ladowania byÆ wojownik lub mæºny rycerz, czÆowiek zazwyczaj niewyksztaÆcony,
o tyle dla íydów wzorcem takim byÆ mædrzec studiujåcy Prawo Boºe. SiÆa i odwaga
nie byÆy dla nich najwyºszymi warto¥ciami. Znacznie wyºej ceniono mådro¥ì,
rozsådek, pokoræ, rozwagæ, umiejætno¥ì zachowania we wszystkim umiaru, dobroì
i cierpliwo¥ì. Poznawanie Prawa, a wiæc zdobywanie Najwyºszej Wiedzy, byÆo
niesÆychanie waºne dla kaºdego mæºczyzny, ale zarazem trudne, gdyº wymagaÆo
po¥wiæcenia niemal caÆego czasu i skupienia bez reszty swej uwagi. Warunki ºycia
zwiåzane z konieczno¥ciå utrzymania licznej zawyczaj rodziny uniemoºliwiaÆaby
to, gdyby nie pomoc kobiety ºydowskiej — ºony i matki. Kobieta bowiem w tej
spoÆeczno¥ci tradycyjnie peÆniÆa szczególnå rolæ. íyjåc w cieniu mæºa czæstokroì
utrzymywaÆa caÆå rodzinæ, pracujåc zarobkowo i prowadzåc jednocze¥nie dom.
Przygotowanie do peÆnienia tych obowiåzków rozpoczynaÆo siæ juº we wczesnym dzieciñstwie. Mimo, iº nauka Prawa zastrzeºona byÆa wyÆåcznie dla mæºczyzn,
to podstawy wiary poznawaÆy równieº dziewczæta, uczestniczåc w domowych
uroczysto¥ciach oraz obserwujåc rytuaÆ religijny przestrzegany przez rodziców.
W XIX w. w poczåtkowych szkóÆkach religijnych, za jakie uwaºaì naleºy chedery
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najniºszego stopnia, (zwane „dardyke”) obok chÆopców spotykamy równieº dziewczæta. Nauka ta nie byÆa jednak dla nich obowiåzkowa, podczas gdy chÆopcy takiemu
obowiåzkowi podlegali1. W wiekach nowoºytnych byÆ on jedynie natury moralnej
i spoczywaÆ na rodzicach dziecka, a w przypadku ich braku — na caÆej spoÆeczno¥ci
danej gminy. Nauczanie prowadzono w kilkustopniowych prywatnych placówkach
— wspomnianych juº chederach. W najniºszych uczniowie rozpoczynali edukacjæ
juº w czwartym lub piåtym roku ºycia. Cheder byÆ zazwyczaj równocze¥nie mieszkaniem nauczyciela, tzw. melameda. To poÆåczenie szkóÆki z domem wykÆadowcy powodowaÆo, ºe stanowiÆa ona rodzaj ochronki, gdzie — jak pisano w XIX w.
— „dzieci bez róºnicy pÆci zostajå niemal przez 12 godzin dziennie, wiæcej moºe
aby miaÆy nad sobå opiekæ, niºeli dla nauki”2. W ciågu dnia uczniowie speÆniali
drobne domowe posÆugi, zjadali posiÆki itp. Liczba dzieci w poszczególnych zakÆadach byÆa zróºnicowania; przeciætnie byÆo ich od dziesiæciu do czterdziestu.
Zarówno system nauczania, jak i jego program, nie byÆy jednolite. Najczæ¥ciej
przez pierwsze dwa lata w chederach najniºszego stopnia dzieci uczyÆy siæ czytaì
po hebrajsku, zapamiætywaÆy, powtarzajåc na gÆos za nauczycielem, kolejne wersety
Piæcioksiægu, uczyÆy siæ modlitw. Dla dzieci z najuboºszych domów oraz sierot
prowadzono szkóÆki zwane talmud — torami. Obowiåzek ich utrzymywania spoczywaÆ — jak wspominaÆam — na wszystkich czÆonkach gminy. Do chederów
wyºszego stopnia oraz jesziw dziewczæta juº nie uczæszczaÆy.
Aby w peÆni zdaì sobie sprawæ ze skali oddziaÆywania szkolnictwa religijnego
na wychowanie mÆodzieºy ºydowskiej podam, ºe w 1859 r. obliczano iº zaledwie
10% dzieci wyznania mojºeszowego pobiera naukæ w rzådowych szkoÆach elementarnych i ¥rednich, 90% za¥ korzysta z tradycyjnego nauczania religijnego3.
Pewne zmiany w tradycyjnym systemie wychowania poczæÆy siæ dokonywaì
wraz z narodzinami i rozwojem o¥wiecenia ºydowskiego, tzw. haskali. Jej prådy
napÆywajåce na ziemie polskie z Zachodu od przeÆomu XVIII i XIX w. niosÆy ze
sobå poczåtek rewolucji w dotychczasowym sposobie my¥lenia. W o¥wiacie poczæto dostrzegaì szansæ zmiany bytu. Konsekwencjå tego byÆo zderzenie dwóch
¥wiatopoglådów reprezentujåcych odmienne warto¥ci. Jego efektem byÆy m.in.
próby godzenia w wychowaniu tradycji z tendencjami asymilatorskimi, poszukiwania miejsca dla „Polaka wyznania mojºeszowego”. Przy tym dåºenia emancypacyjne íydów siÆå rzeczy wpÆywaÆy na zmianæ wielowiekowego porzådku spoÆecznego;
tworzyÆy historyczne przesÆanki nowej epoki.
Upadek starych warto¥ci i tradycji bædåcej zarazem narzædziem swoistej kontroli, nieuchronnie prowadziì musiaÆ do powolnego rozkÆadu dotychczasowych
wiæzi i rozpadu caÆej grupy spoÆecznej. Moºe nie w peÆni ¥wiadomie utrzymanie
ciågÆo¥ci kulturowej Æåczono przez wieki z konieczno¥ciå zachowania spoisto¥ci
grupowej. Wychowanie byÆo zatem jednym z niezwykle waºnych narzædzi oddziaÆywania spoÆecznego. Dzieciom zaszczepiano szacunek dla tradycyjnych warto¥ci
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wÆasnej grupy i niechæì do ¥wiata zewnætrznego4. Sytuacja ulegÆa zmianie z chwilå
przeÆamania barier, oddzielajåcych obie spoÆeczno¥ci — polskå i ºydowskå — wraz
z upadkiem wewnætrznych granic getta kulturowego. Nosiciele tradycji, za jakich
naleºy uwaºaì ortodoksów, przeczuwajåc ogromne niebezpieczeñstwo, stawiali
przez te wszystkie lata zdecydowany opór wszechogarniajåcej fali „postæpu cywilizacyjnego” i ¥wieckiej o¥wiaty. „Postæpowców” traktowano jako zdrajców, odszczepieñców, godnych najwyºszego potæpienia. Walczono z nimi, a kiedy to nie
byÆo moºliwe — bojkotowano ich dziaÆalno¥ì. Niechæì czæ¥ci spoÆeczeñstwa wobec
szkóÆ elementarnych miaÆa wiæc — o czym nie naleºy zapominaì — przede wszystkim podÆoºe religijne.
Obraz wychowania dzieci ºydowskich — a co za tym idzie takºe funkcjonujåce
jego modele w okresie przed powstaniem styczniowym, byÆy wiæc pochodnå rozdarcia wewnætrznego spoÆeczno¥ci ºydowskiej, polityki o¥wiatowej prowadzonej
przez wÆadze carskie oraz stosunku polskich urzædników w Królestwie do tej
ludno¥ci. Nie bez znaczenia pozostawaÆa teº postawa polskich mieszkañców kraju.
Wszystkie problemy zwiåzane z tworzeniem siæ nowych form ºycia spoÆecznego
najpeÆniej ogniskowaÆy siæ w Warszawie, która w XIX stuleciu byÆa jednym z najliczniej przez ludno¥ì ºydowskå zamieszkanych miast europejskich. íydzi stanowili tu poczåwszy od lat trzydziestych blisko trzeciå czæ¥ì mieszkañców. Tu teº
najwcze¥niej docieraÆy nowe prådy ideowe z Zachodu, rodziÆy siæ nowe koncepcje
dotyczåce przyszÆo¥ci íydów. W Warszawie równieº najbardziej dynamicznie rozszerzaÆy siæ krægi burºuazji i „o¥wieconej” inteligencji ºydowskiej; tu najsilniej oddziaÆywaÆy czynniki sprzyjajåce akulturacji tej ludno¥ci, czy teº wræcz jej asymilacji. W stolicy
najwyraªniej daje siæ takºe obserwowaì przebieg procesów emancypacyjnych.
W 1820 r. zaÆoºono tu pierwsze rzådowe szkoÆy elementarne dla dzieci ºydowskich. Na prowincji nie miaÆy one dla siebie konkurencji przez okres prawie
czterdziestu lat, tzn. aº do 1859 r. Poza aglomeracjå wielkomiejskå wiæzi wewnåtrzgrupowe byÆy bowiem znacznie silniejsze, trudniej byÆo zerwaì z tradycjå. Nauka
w chederze byÆa nie do pogodzenia z zajæciami szkolnymi. Konieczne stawaÆo siæ
dokonanie nieÆatwego wyboru. Potrzeba porzucenia tradycyjnego wychowania
religijnego dla wiækszo¥ci rodziców stanowiÆa barieræ nie do pokonania. Wszystkie
te ograniczenia nie dotyczyÆy dziewczåt. Religia bowiem nie nakÆadaÆa na rodziców
moralnego obowiåzku ich ksztaÆcenia religijnego. MogÆy one zatem w peÆni korzystaì z moºliwo¥ci nauki w szkoÆach rzådowych, je¥li tylko rodzice uwaºali to za
wskazane. Ståd moºemy obserwowaì do¥ì wysoki procent dziewczåt we wspomnianych warszawskich szkoÆach ºydowskich. Poczåwszy od lat trzydziestych
XIX w. dziewczæta stanowiÆy tu przeciætnie ponad trzeciå czæ¥c uczåcych siæ dzieci.
Przy tym w liczbach bezwzglædnych na poczåtku omawianego okresu, w 1831 r.
byÆo ich 41 na ogólnå liczbæ 71 uczniów, tj. okoÆo 58%, za¥ pod koniec 1861 r.
odpowiednio 324 dziewczæta na 787 uczniów, tj. okoÆo 41%5.
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Wiækszo¥ì dziewczåt pozbawiona byÆa zatem moºliwo¥ci uczenia siæ w odræbnych ºydowskich szkoÆach elementarnych. Z prywatnych placówek tego typu korzystano tylko w niewielkim stopniu. Pamiætaì bowiem trzeba o statusie spoÆecznym tej ludno¥ci. Jej wiækszo¥ì stanowili ludzie ubodzy, którzy chcåc tego nawet,
nie mogli sobie pozwoliì na ksztaÆcenie córek w prywatnych szkoÆach i pensjach.
Ze szkóÆ publicznych, ogólnie dostæpnych, dzieci ºydowskie korzystaÆy w niewielkim zakresie. Podstawowe znaczenie miaÆy tu ograniczenia prawne wobec íydów
oraz niechætny stosunek uczniów — w wiækszo¥ci wyznañ chrze¥cijañskich — do
ich ºydowskich koleºanek i kolegów.
Wyraªne zmiany w ºyciu spoÆecznym oraz we wzajemnych relacjach íydów
dajå siæ obserwowaì poczåwszy od 1856 r. Klæska Rosji w wojnie krymskiej
i dokonujåce siæ po niej zmiany polityczne, dla ludno¥ci starozakonnej wiåzaÆy siæ
z nowym nadziejami. Powszechnie oczekiwano przeprowadzenia szeregu reform,
w¥ród których najwaºniejszå byÆoby równouprawnienie íydów z innymi mieszkañcami kraju. Ta korzystna ze wszech miar zmiana statusu spoÆecznego ludno¥ci
wyznania mojºeszowego pociågnåì jednak miaÆa za sobå szereg komplikacji w ºyciu codziennym. Miædzy innymi naleºaÆo stworzyì nowy model edukacji íydów,
jako ºe dotychczasowe, tradycyjne nauczanie religijne nie zaspokajaÆo juº potrzeb
spoÆecznych w coraz szybciej przeobraºajåcym siæ ¥wiecie. Nauczanie elementarne
wymagaÆo upowszechnienia, ale przed tym naleºaÆo zadecydowaì, jakie ma ono
byì — odræbne dla dzieci ºydowskich, czy teº wspólne dla wszystkich wyznañ?
W jakich jæzyku ma byì prowadzone? Czy naleºy uczyniì je obowiåzkowym? Jakie
programy nauczania majå obowiåzywaì w szkoÆach? Jak naleºy rozwiåzaì sprawæ
nauczania religii itp.
Rozwaºania nad tymi zagadnieniami prowadzono juº od koñca lat piæìdziesiåtych aº do poczåtku ósmego dziesiæciolecia XIX w. — mimo, iº pewne decyzje
i ustawy zostaÆy juº w tym czasie wydane. Co wiæcej, sprawy o¥wiaty zostaÆy
wyniesione na forum publicznych dyskusji na poczåtku lat sze¥ìdziesiåtych
w zwiåzku z przygotowywanå przez Aleksandra Wielopolskiego reformå szkolnå.
Póªniej programy pozytywistyczne nadaÆy im nowy wymiar, traktujåc o¥wiatæ jako
podstawowy czynnik postæpu.
W omawianym okresie zatem nie mamy jeszcze do czynienia z uksztaÆtowanym
modelem wychowania mÆodzieºy ºydowskiej, a raczej obserwowaì moºemy dopiero ¥cieranie siæ rozmaitych jego koncepcji. Odmienne bowiem projekty przedstawiali polscy reformatorzy, odmienne rosyjskie wÆadze rozmaitych szczebli,
jeszcze inne — przedstawiciele poszczególnych ugrupowañ istniejåcych w Æonie
spoÆeczno¥ci ºydowskiej.
Z okresu poprzedzajåcego ogÆoszenie „Ustawy o wychowaniu publicznym”
Wielopolskiego najwiæcej zachowanych informacji, je¥li idzie o spoÆeczno¥ì ºy-
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dowskå, wiåºe siæ z poglådami grupy asymilatorów. Wbrew pozorom, byÆy one
do¥ì zróºnicowane i wÆa¥nie ze wzglædu na to zasÆugujå na uwagæ.
W ówczesnych rozwaºaniach sprawa wychowania dziewczåt tylko niekiedy
pojawia siæ jako odræbny problem. Z reguÆy pisano po prostu o „dzieciach ºydowskich” i tylko z kontekstu moºna domy¥laì siæ, czy autor miaÆ na my¥li jedynie
chÆopców, czy takºe dziewczæta. Pewne istotne zaÆoºenia dotyczyÆy spraw o¥wiaty
mÆodzieºy ºydowskiej w ogóle i konsekwencjå ich byÆy lansowane wzory wychowania zarówno dziewczåt, jak i chÆopców.
Podstawowe zaÆoºenia dotyczåce wychowania íydów sformuÆowaÆ Daniel Neufeld, dawny twórca i nauczyciel szkoÆy elementarnej w Czæstochowie, a na poczåtku lat sze¥ìdziesiåtych czoÆowy ideolog warszawskiego ugrupowania asymilatorów, redaktor pierwszego wydawanego w Warszawie po polsku ºydowskiego czasopisma „Jutrzenka”. W 1862 r. opublikowaÆ on seriæ artykuÆów po¥wiæconych
sprawie o¥wiaty. PisaÆ w nich m.in. „my nie chcemy o¥wiaty modnej, bÆyskotliwej,
powierzchownej, o¥wiaty której szczytem — konwersacja angielska i francuska, ale
chcemy jå mieì skierowanå ku poºytkowi, ku uÆatwieniu pracy ræcznej przez
uºywanie siÆ natury, ku ochronie zdrowia od szkodliwych pokarmów, napojów
i zabaw; sÆowem my rozumiemy o¥wiatæ opierajåcå siæ na wielkich zasadach
spoÆecznych, przez Talmudzistów gÆoszonych, zasadach wÆasnym przykÆadem
przez nich usankcjonowanych”6. Nauczanie, wedÆug niego, winno mieì zatem walor
praktyczny, nie byì oderwane od rzeczywisto¥ci a zarazem nie odrzucaì dorobku
pokoleñ lecz przeciwnie, korzystaì zeñ. Powinno zarazem speÆniaì funkcje wychowawcze, przygotowujåc do ºycia w nowoczesnym spoÆeczeñstwie, a nie tylko
sÆuºyì zdobywaniu wiedzy. Pobrzmiewajå juº teº w jego wypowiedziach hasÆa
etosu pracy organicznej, gdy pisze, ºe o¥wiata ma „uczyì skromno¥ci, pokory
i zadowolenia, przyciågnåì do pracy, uprzyjemniaì i uzacniaì”7.
Potrzebæ przygotowania mÆodzieºy do nowych warunków ºycia i w ogóle wagæ
roli wychowania dostrzegaÆ równieº Ludwik Natanson — znany warszawski lekarz,
dziaÆacz spoÆeczny i publicysta, a od lat siedemdziesiåtych prezes Gminy Starozakonnych w Warszawie. UwaºaÆ on mianowicie, ºe to wÆa¥nie mÆodzieº stanowi
o przyszÆo¥ci narodu. „PrzyszÆo¥ì nasza to my w przyszÆo¥ci — pisaÆ Natanson —
a przygotowanie, wyrobienie mÆodzieºy jest [...] kamieniem wægielnym, podstawå
losów narodów; w niej leºy jego siÆa”8.
Inaczej sprawæ wychowania postrzegaÆ znany warszawski kaznodzieja z synagogi
postæpowej, zwanej „niemieckå” (przy ul. DaniÆÆowiczowskiej) — Marcus Jastrow.
WedÆug niego, wychowanie miaÆo byì ¥rodkiem, który moºe íydów „z ich dotychczasowego anormalnego poÆoºenia do normalnego przyprowadziì, to jest uczyniì ich
Polakami wyznania mojºeszowego”, gdyº dopiero wówczas stanå siæ oni „poºytecznymi dla kraju”9. Wynika z tego, iº autor tych wypowiedzi w peÆni zgadza siæ z lansowa-
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nymi przez polskich urzædników w latach piæìdziesiåtych hasÆami produktywizacji
íydów i „cywilizowania ich”, zanim nada siæ im równouprawnienie.
Konsekwencjå prezentowanych poglådów byÆ stosunek poszczególnych autorów do kwestii obowiåzku szkolnego. Pierwszy z wymienionych — D. Neufeld —
opowiadaÆ siæ za jego powszechno¥ciå (tzn. postulowaÆ by obejmowaÆ on zarówno
chÆopców, jak i dziewczæta) i karaniem uchylajåcych siæ od niego opiekunów dzieci.
ProponowaÆ nadto, aby w szkoÆach ºeñskich obowiåzywaÆ identyczny, jak w mæskich, program nauczania religii — „jeºeli — pisaÆ — nie w podobnej formie
zewnætrznej jæzyka oryginalnego, to przynajmniej co do wiernego, nie skrzywionego
przekÆadu [...] aby [dziewczynki] znaÆy co jest ziarnem w religii, a co plewami”10.
L. Natanson reprezentowaÆ zupeÆnie odmienne poglådy. ByÆ on bowiem zdecydownym przeciwnikiem szkóÆ ºeñskich, uwaºajåc, ºe dla dziewczåt odpowiednie
jest jedynie wychowanie domowe, w ramach którego uczå siæ skromno¥ci, czysto¥ci
obyczajów, przywiåzania do tradycji i rodziny oraz „tych tysiåca drobnostek, którymi kobiety umiejå uprzyjemniì ºycie sobie i tym, których kochajå”. Wiedza
ogólna jest im — jak pisaÆ — mniej potrzebna i dlatego powinno siæ przyjåì zasadæ,
iº chÆopców naleºy wychowywaì w szkoÆach publicznych, a dziewczæta w domu.
KrytykowaÆ przy tym odmienne poglådy, uwaºajåc, ºe „ªle radzå kobietom ci,
którzy chcå je wywie¥ì z rodzinnego koÆa na szersze niby pole dziaÆania; jest to
dåºenie przeciwne naturze, wiæc musi byì zgubne”11.
Podobne stanowisko w kwestii wychowania dziewczåt zajmowaÆ Izaak Kramsztyk — wykÆadowca w warszawskiej Szkole Rabinów, a zarazem kaznodzieja
w postæpowej synagodze przy Nalewkach, tzw. „polskiej”. OpowiadaÆ siæ on mianowicie jedynie za potrzebå zakÆadania odræbnych wyznaniowych szkóÆ mæskich,
uwaºajåc, ºe „dziewczyny wyznania mojºeszowego nie potrzebujå osobnych szkóÆ,
gdyº dla nich jæzyk hebrajski, jako martwy, jest niewÆa¥ciwym; a uczenie niewiast
Talmudu sam Talmud za grzech poczytuje”. Nie odrzucaÆ jednak konieczno¥ci ich
edukowania w ogóle. NajwÆa¥ciwszym rozwiåzaniem wydawaÆa mu siæ nauka
ºydowskich dziewczåt w szkoÆach ogólnych, gdzie — wedÆug niego — naleºaÆo
wprowadziì lekcje religii mojºeszowej. Przy tym plan zajæì powinien byì tak
uÆoºony, aby uczennice te „przez nieuczæszczanie w dni sobotnie, jak najmniej
traciÆy”. W tej sytuacji nauczanie jæzyka hebrajskiego pozostawaÆoby sprawå prywatnå rodziców12.
Zastanawiajåc siæ nad reprezentowanymi tu trzema typami postaw zauwaºyì
moºna, ºe tylko nauczyciel z duºym do¥wiadczeniem pedagogicznym, jakim byÆ
Neufeld, opowiadaÆ siæ za potrzebå ksztaÆcenia dziewczåt i to zarówno w dziedzinie
nauk religijnych jak i ¥wieckich. Zaskakujåce jest natomiast stanowisko L. Natansona, czÆowieka wyksztaÆconego, zasÆuºonego dziaÆacza spoÆecznego, który juº
wkrótce stanåì miaÆ na czele warszawskiej gminy, asymilatora z przekonañ, obracajåcego siæ w krægu postæpowców. Pod tym wzglædem pozostaÆ on niewåtpliwe
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tradycjonalistå. Jego poglådy ¥wiadczyì mogå o tym, jak silnie tradycja oddziaÆywaÆa na sposób my¥lenia ludzi, którzy z pozoru juº niewiele mieli z niå wspólnego.
Równieº I. Kramsztyk, pomimo swego ogólnie postæpowego stosunku wobec wielu
kwestii spoÆecznych, nauczanie elementarne kobiet uznaÆ za niepotrzebne. Nietrudno bowiem byÆo przewidzieì, ºe ludno¥ì uboga, reprezentujåca najczæ¥ciej zachowawcze poglådy, nie bædzie posyÆaÆa córek do szkóÆ ogólnych, ani teº nie bædzie
zatrudniaÆa prywatnych korepetytorów. Oczywiste teº byÆo, ºe niechæì ludno¥ci
chrze¥cijañskiej do wspólnej z dzieìmi wyznania mojºeszowego nauki, byÆa m.in.
przyczynå, dla której te ostatnie do szkóÆ ogólnych nie garnæÆy siæ. Jednak w praktyce propozycja tego kaznodziei oznaczaÆa pozbawienie dziewczåt moºliwo¥ci
ksztaÆcenia. Takie ograniczenie spoÆecznej roli kobiety do tradycyjnego krægu
rodzinnego moºe dziwiì, szczególnie ºe Kramsztyk ºyÆ w stolicy, obracaÆ siæ
w ¥rodowiskach rodzåcej siæ wówczas inteligencji i sam byÆ goråcym zwolennikiem
akulturacji i emancypacji íydów.
Wspomniana ustawa o wychowaniu publicznym z maja 1862 r. wbrew powszechnym oczekiwaniom nie wniosÆa praktycznie nic nowego do funkcjonowania
o¥wiaty ºydowskiej. Wszystkie bowiem paragrafy dotyczåce wychowania mÆodzieºy ºydowskiej znajdujåce siæ w przedstawionym wÆadzom carskim projekcie Wielopolskiego, zostaÆy zeñ wykre¥lone i nie weszÆy juº do tekstu ustawy. Równocze¥nie jednak wraz z wprowadzeniem szeregu nowych postanowieñ do ogólnej organizacji nauczania elementarnego, naleºaÆo dokonaì zmian w organizacji szkolnictwa ºydowskiego. Wiele pytañ wymagaÆo odpowiedzi. Ludno¥ì starozakonna oczekiwaÆa wiæc z niecierpliwo¥ciå wydania zapowiedzianych w ustawie odræbnych
przepisów dotyczåcych jej szkolnictwa. Zmiany majåce naståpiì w caÆym systemie
edukacyjnym Królestwa pozwalaÆy snuì coraz ¥mielsze przypuszczenia co do linii
zasadniczych przeobraºeñ takºe w organizacji wychowania mÆodzieºy ºydowskiej.
Tym bardziej, ºe niemal równocze¥nie z ustawå car podpisaÆ takºe akt o równouprawnieniu íydów z innymi mieszkañcami Królestwa Polskiego. Po publicznym
ogÆoszeniu obydwu tych aktów prawnych w oczekiwaniu na nowe zarzådzenia —
dyskusja na temat wizji przyszÆej o¥wiaty ºydowskiej, szczególnie w Æonie tej
spoÆeczno¥ci, bardzo siæ oºywiÆa. Przedstawiano rozmaite propozycje reorganizacji
szkolnictwa, liczåc siæ z tym, ºe zostanå one uwzglædnione w zapowiedzanych
postanowieniach i uÆatwiå wÆadzom podjæcie wÆa¥ciwych decyzji.
O wychowaniu dziewczåt na Æamach swego tygodnika nadal pisaÆ przede wszystkim D. Neufeld. Byì moºe dla innych istnienie elementarnych szkóÆ ºeñskich byÆo
faktem, nie widziano wiæc potrzeby wypowiadania siæ na ten temat, bådª teº
odwrotnie — traktowano tæ sprawæ jako nieistotnå i nie zajmowano siæ niå. Neufeld
natomiast, opracowujåc swój „Projekt do ustawy wychowania mÆodzieºy wyznania
mojºeszowego”, który opublikowaÆ na poczåtku 1863 r., zmuszony byÆ niejako do
sprecyzowania swego stanowiska w tej kwestii. ProponowaÆ zatem, by do zakÆada-
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nia elementarnych szkóÆ ºeñskich gminy ºydowskie nie byÆy zobowiåzywane
odgórnie, lecz aby o potrzebie otwierania ich mogÆy same decydowaì. W kwestii
programu nauczania dla szkóÆ ºeñskich — nie zmieniÆ zdania. Nadal uwaºaÆ, ºe
powinien on byì taki, jak w szkoÆach mæskich, z tå tylko róºnicå, iº mniej godzin
przeznaczano by w nich na naukæ jæzyka hebrajskiego. Zamiast tego proponowaÆ
rozszerzyì wykÆad z historii ¥wiætej i geografii Palestyny13. Dziewczæta ºydowskie
zdobywaÆyby wiæc takå samå wiedzæ ¥wieckå, jak uczennice innych rzådowych
szkóÆ elementarnych, a ponadto zyskiwaÆyby znajomo¥ì wÆasnej religii.
Niezwykle interesujåca, w kontek¥cie wspomnianej ustawy, wydaje siæ byì
propozycja Neufelda, dotyczåca tworzenia ºydowskiego ºeñskiego szkolnictwa
¥redniego. Mimo, ºe ów akt prawny ograniczyÆ liczbæ ¥rednich szkóÆ ºeñskich
w Królestwie — z dziewiæciu do dwóch — to Neufeld domagaÆ siæ zaÆoºenia
szeregu takich placówek specjalnie dla dziewczåt ºydowskich. Zgodnie z jego
sugestiå, miaÆby w nich obowiåzywaì program identyczny z tym, który realizowano
w innych ºeñskich szkoÆach ¥rednich, za¥ wykÆad przedmiotów religijnych sprowadzaÆby siæ do nauki Pisma ÿwiætego, historii ¥wiætej i geografii Palestyny14. ZakÆady
te ksztaÆciÆyby kadræ guwernantek, tak potrzebnych w domowym wychowaniu
poczåtkowym. Zarazem istotny dla ºydowskiego szkolnictwa elementarnego problem braku nauczycieli zostaÆby równieº rozwiåzany.
Projekt Neufelda ¥wiadczy niewåtpliwie o tym, ºe byÆ on zwolennikiem powszechnej o¥wiaty w peÆnym tego sÆowa znaczeniu, a takºe o bardzo dojrzaÆym spojrzeniu tego autora na kwestiæ wyksztaÆcenia i — co za tym idzie — równieº emancypacji kobiet. DostrzegaÆ teº potrzeby spoÆeczne. ÿwiadczy o tym m.in. fakt, iº do
otwartej na nowo w Warszawie w grudniu 1862 r. SzkoÆy Wyºszej íeñskiej Rzådowej na 221 uczennic zapisaÆo siæ 39 dziewczåt wyznania mojºeszowego, co
stanowiÆo 17,6% ogóÆu. Tak wiæc edukacjæ w niej podjæÆo ich dwukrotnie wiæcej
niº w roku szkolnym 1859/186015. Gdyby byÆa to odræbna szkoÆa ºydowska, liczba
uczennic byÆaby zapewne jeszcze wyºsza.
Powyºsze liczby ¥wiadczå takºe o tempie przemian, dokonujåcych siæ w ¥wiadomo¥ci spoÆecznej ludno¥ci ºydowskiej. Pewnå rolæ odegraÆa tu z pewno¥ciå
wzrastajåce w caÆym Królestwie Polskim tendencje do ksztaÆcenia kobiet. Spadek
liczby uczennic ºydowskich w tym zakÆadzie w nastæpnych latach (w pierwszej poÆowie 1864 r. do 10,8%, w drugim póÆroczu do 8,2%), ¥wiadczyì moºe raczej o zmianie
nastrojów spoÆecznych wobec ludno¥ci ºydowskiej, czy teº o ogólnym jej zuboºeniu
w okresie popowstaniowym niº o spadku jej zainteresowania sprawå o¥wiaty.
Prywatne szkolnictwo elementarne byÆo bowiem nadal bardzo popularne16.
OgóÆem w placówkach tego typu uczyÆo siæ w owym czasie tylko ok. 200 dzieci
mniej niº w rzådowych; tak wiæc blisko poÆowa koñczåcych naukæ na tym poziomie
byÆa absolwentami zakÆadów prywatnych. Kiedy porównamy stosunek liczby
dziewczåt do chÆopców uczåcych siæ w prywatnych zakÆadach ºydowskich i we
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wszystkich warszawskich szkoÆach prywatnych, to okaºe siæ, ºe byÆ on identyczny
i wynosiÆ 71% 17. Tak wiæc mimo, ºe inne wyznania miaÆy do swej dyspozycji
znacznie wiækszå liczbæ szkóÆ ºeñskich, to íydzi — przy ograniczonej liczbie
placówek szkolnych — nie pozostawali w tyle w ogólnym dåºeniu do ksztaÆcenia
kobiet, edukujåc swe córki na równi z pozostaÆymi mieszkañcami stolicy. Przy
czym, rzecz ciekawa, juº w siedemdziesiåtych latach do szkóÆ prywatnych uczæszczaÆy gÆównie dziewczæta z domów chasydzkich, a nie, jak poczåtkowo, córki
maskilów (tj. o¥wieconych), a potem misnagdów (tzn. przeciwników chasydów,
zachowujåcych umiarkowane poglådy w kwestii wychowania ¥wieckiego). Owe
córki chasydów stawaÆy siæ póªniej po¥redniczkami miædzy obcym ¥wiatem zewnætrznym, a wÆasnym ºydowskim ¥rodowiskiem, pozwalajåc mæºczyznom zachowaì dotychczasowy styl ºycia oraz pozory dawnego status quo. ZapewniaÆy im
komfort funkcjonowania w iluzorycznym, zamkniætym krægu wÆasnych idei, prawd
i wiary. A ponadto — na co zwraca uwagæ historyk ºydowski Jakub Szacki —
rodziny te potrzebowaÆy kogo¥, kto znaÆby jæzyk polski i rosyjski oraz umiaÆ
prowadziì rachunki18. KsztaÆcenie w tym kierunku synów godziÆoby, jak dawniej,
w zasady religijne tej ludno¥ci. Powolny rozpad murów getta kulturowego, wiåzaÆ
siæ przecieº takºe z konieczno¥ciå nawiåzywania coraz bliºszych kontaktów z otaczajåcym ortodoksów ºydowskich ¥wiatem, tworzyÆ potrzebæ istnienia takich po¥redników, umoºliwiajåcych dalsze jego funkcjonowanie w niezmienionej pozornie formie. Coraz zatem wiæcej dziewczåt z tego zamkniætego przez wiele lat
¥rodowiska zdobywaÆo wyksztaÆcenie i to nie tylko elementarne. Szacki polemizuje
teº z popularnå opiniå o neofickich skÆonno¥ciach tych kobiet. Twierdzi, ºe przypadki przyjmowania przez nie nowej wiary istotnie miaÆy miejsce, ale byÆy one
nieliczne i tylko za sprawå prasy zjawisko to zostaÆo rozdmuchane19.
Prywatne szkolnictwo ºeñskie odegraÆo w ogóle szczególnå rolæ w rozwoju
procesów akulturacyjnych. Tu bowiem postæpowaÆy one znacznie szybciej niº
w szkoÆach mæskich. NiemaÆy w tym udziaÆ miaÆa nauka jæzyków obcych. O ile
w szkoÆach mæskich wiækszy nacisk kÆadziono na naukæ niemieckiego, to w ºeñskich — bardziej zwracano uwagæ na znajomo¥ì francuskiego i wÆoskiego. Bardzo
¥miaÆa, jak na owe czasy, literatura francuska czy wÆoska ksztaÆtowaÆy poglådy
dziewczåt na otaczajåcy je ¥wiat. PrzeÆom w ¥wiadomo¥ci íydów dokonywaÆ siæ
wiæc takºe od tej strony.
Podobne tendencje w wychowaniu dziewczåt dajå siæ obserwowaì i w póªniejszym okresie, aº do czasu uksztaÆtowania siæ nowych koncepcji ideowych zwiåzanych z odrodzeniem narodowym i rozwojem syjonizmu — poczåwszy od lat osiemdziesiåtych. Wraz z nimi pojawajå siæ bowiem nowe kierunki w nauczaniu, nadajåce wyksztaÆceniu dziewczåt inny ksztaÆt oraz stawiajåce przed o¥wiatå ºydowskå
zupeÆnie nowe zadania.
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Por. Z. Borzymiñska, Szkolnictwo ºydowskie w Warszawie w latach 1831–1870, Warszawa 1989,
praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Artura Eisenbacha w Instytucie Historii PAN, s.301.
18
J. Szacki, Di Geszichte fun Jidn in Warsze, t. III, New York 1953, s.224.
29
Tamºe.
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Z burºuazji do inteligencji:
Jadwiga Krausharowa

Proces ksztaÆtowania siæ inteligencji warszawskiej, który po upadku powstania
styczniowego ulegÆ dramatycznemu przyspieszeniu, przybieraÆ niekiedy „Æagodne”
formy. PrzykÆadem moºe byì ºycie Jadwigi z Bersohnów Krausharowej, ºony
warszawskiego mecenasa i historyka–amatora. Jej losy dajå wglåd w wiele istotnych zagadnieñ spoÆecznych drugiej poÆowy XIX w.
Jako córka Mathiasa Bersohna pochodziÆa z krægu burºuazji ºydowskiej, wieloma juº wiæzami poÆåczonej ze spoÆeczno¥ciå polskå. Jej ojciec byÆ kupcem i przemysÆowcem, równolegle udzielaÆ siæ aktywnie w gminie ºydowskiej (jako np. jeden
z fundatorów i opiekunów szpitala dzieciæcego przy ul. ÿliskiej). Czynny byÆ w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynno¥ci, organizujåc sieì ochron dla dzieci ºydowskich; z czasem zostaÆ czÆonkiem zarzådu WTD. ZapisaÆ siæ teº jako historyk
sztuki i kolekcjoner, autor licznych, pisanych po polsku, publikacji z tego zakresu.
Swå kolekcjæ staroºytno¥ci przekazaÆ Muzeum Narodowemu, zbiór judaików natomiast „ofiarowaÆ za ºycia Gminie Starozakonnych, przy której w r. 1904 powstaÆo
Muzeum Staroºytno¥ci íydowskich im. Mathiasa Bersohna”1. ByÆ czÆonkiem zarzådu Towarzystwa Zachæty Sztuk Piæknych i w uznaniu swych zasÆug — czÆonkiem Komisji Historii Sztuki AU oraz TPN w Poznaniu. Pamiætnikarze zgodnie
wspominajå jego mieszkanie przy ul. Elektoralnej 5, jako muzeum urzådzone ze
znawstwem prawdziwego miÆo¥nika sztuki. SÆowem byÆ to dom burºuazyjny o ambicjach inteligenckich i duºej kulturze, w niemaÆym stopniu spolonizowany.
Jadwiga (urodzona 4 maja 1853 r. w Warszawie) uczyÆa siæ w domu; lekcji
udzielaÆ jej m.in. poeta Jan Chæciñski2. Przede wszystkim jednak zwraca uwagæ
dodatkowy wybór na nauczycielkæ domowå Kasyldy Kulikowskiej, uczestniczki
powstania styczniowego i osoby niewåtpliwie „niepokornej” z punktu widzenia
wÆadz carskich. Jak gÆæboki i prawdziwy musiaÆ byì jej wpÆyw na mÆodå dziewczynæ
¥wiadczy, po wielu latach, wspomnienie Zuzanny Rabskiej (córki Krausharowej):
„Matka powtarzaÆa, ºe byÆaby zjadaczkå chleba, gdyby nie rozmowy z pannå
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Kasyldå i podsuwane przez niå ksiåºki. Kulikowska przeciwstawiaÆa siæ z caÆå energiå
atmosferze burºuazyjnego dosytu, w jakiej pogråºony byÆ dom Dziadków na Elektoralnej, i w zaraniu mÆodo¥ci Matki zaszczepiÆa w niej goråcy i ofiarny patriotyzm
i rozumne u¥wiadomienie spoÆeczne. DÆugie gawædy, które ze sobå wiodÆy po
lekcjach, wprowadziÆy Matkæ w orbitæ goråcych zainteresowañ spoÆecznych”3.
Dziæki przyjaªni z Kulikowskå Jadwiga, juº jako mÆoda mæºatka, znalazÆa siæ
w krægu tajnych prac o¥wiatowych, w¥ród kobiet tak zasÆuºonych, jak Cecylia
ÿniegocka, Helena Ceysingerówna, Stefania SempoÆowska, Maria Dzierºanowska,
Maria Weryho, Cecylia Walewska i in. Przypomnijmy, ºe juº w 1879 r. Kulikowska
zaÆoºyÆa (nota bene bardzo niedaleko Bersohnów, gdyº na Elektoralnej 8) czytelniæ
dla kobiet, a w 1883 r. tajne Kobiece KoÆo O¥wiaty Ludowej, przemianowane
póªniej na KoÆo Kobiet Korony i Litwy. Funkcja Krausharowej polegaÆa na zbieraniu funduszów na opÆacenie nauczycielek, wynajæcie lokali etc.; wkÆadaÆa w swå
pracæ wiele serca, a nieraz i pieniædzy4. PrzykÆad przyjacióÆek o¥mielaÆ jå do dalszych dziaÆañ: zaczæÆa sama uczyì w czasie wakacji letnich w Woli Boglewskiej,
folwarku swego ojca pod Grójcem. PomagaÆa jej w tym wychowawczyni jej wÆasnych dzieci; Zuzanna Rabska wspomina, ºe komplet rozrastaÆ siæ ogromnie, obejmujåc dzieci z okolicznych wsi, które pod koniec wakacji umiaÆy poprawnie czytaì
i pisaì i dopominaÆy siæ lektury. W ciågu roku wysyÆano na wie¥ ksiåºki, za podræczniki sÆuºyÆy elementarze Promyka oraz „Dzieje narodu polskiego” J. Chociszewskiego. Rabska przywiozÆa kiedy¥ kilka roczników „Wieczorów Rodzinnych”
oraz „Przyjaciela Dzieci” i ku swemu zdziwieniu, jak pisze, odebraÆa je w doskonaÆym stanie, mimo ºe rozczytywaÆy siæ w nich dzieci5.
Poprzez Kasyldæ Kulikowskå Krausharowa poznaÆa Mariæ WysÆouchowå. Takºe
i w tym przypadku zawiåzaÆa siæ miædzy nimi ideowa i nieco egzaltowana przyjaªñ.
Rabska twierdzi, ºe matka odnosiÆa siæ z uznaniem do nurtu narodowego, którym
kierowali WysÆouchowie, choì nie braÆa udziaÆu w akcjach spoÆecznych przez nich
prowadzonych; otaczaÆa teº Mariæ prawdziwym kultem6. Zachowane listy WysÆouchowej potwierdzajå tæ relacjæ; w jednym z nich (z 5 stycznia 1900 r.) pisaÆa do
Jadwigi, wspominajåc przy okazji Kulikowskå: „ChciaÆam dziækowaì Ci, Pani
najdroºsza, ale sÆowa zamroziÆy mi na ustach wie¥ci inne, Ty Pani wiesz, jakie. I dzi¥
nie ¥miem siægnåì po nie do serca i tylko milczeniem dziækujæ za wszystko, co Ci
zawdziæczam od lat dziesiæciu, tylko milczeniem skÆadam przysiægæ, nierozjemnå
i ¥wiætå, ºe Jej i Twoje ideaÆy, Pani, nie przestanå byì nigdy moimi”7.
Impulsy do dziaÆañ dobroczynnych uzyskaÆa wiæc Jadwiga juº w domu rodzicielskim, mimo jego niezaprzeczalnie burºuazyjnego charakteru. ByÆo to czæste
zjawisko w epoce pozytywizmu; w ¥rodowisku burºuazji ºydowskiej dodatkowo
jeszcze zyskiwaÆo na waºno¥ci jako jedna z dróg do integracji ze spoÆeczno¥ciå polskå8.
PogÆæbienie tej dziaÆalno¥ci, prowadzonej nastæpnie (o ile moºna sådziì) przez caÆe
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ºycie, to juº wynik ¥wiadomej decyzji samej Jadwigi, podobnie jak wybór scharakteryzowanych wyºej przyjaªni. Wczesne zamåºpój¥cie sprzyjaÆo usamodzielnieniu.
Bersohnowie nie szukali koligacji arystokratycznych, preferowali natomiast
zawody inteligenckie. Z czterech córek najstarsza — Jadwiga wÆa¥nie — po¥lubiÆa
w 1871 r. Aleksandra Kraushara, adwokata, historyka i poetæ; Hortensja wyszÆa za
znanego ksiægarza i wydawcæ („KÆosy”, „Kurier Warszawski”) F. S. Lewentala;
Wanda — za Józefa Baumrittera, bankiera i sædziego handlowego, Zofia wreszcie
— za bankiera Leopolda Landaua9. MaÆºeñstwo z Krausharem okazaÆo siæ pod
kaºdym wzglædem udane. Rzutki adwokat, a przy tym coraz wiæcej publikujåcy
historyk, potrafiÆ zapewniì rodzinie odpowiednie utrzymanie; jego zainteresowania
i kontakty odpowiadaÆy zainteresowaniom i ambicjom ºony. Starszy od niej o kilkana¥cie lat, absolwent SzkoÆy GÆównej, miaÆ za sobå udziaÆ w tajnych strukturach
powstania styczniowego; z tych lat wyniósÆ wiele przyjaªni i bliskich stosunków
z elitå ówczesnej inteligencji. Szczególnym szacunkiem, prawie uwielbieniem darzyÆ J. I. Kraszewskiego, do koñca ºycia pisarza pozostawaÆ z nim w bliskim kontakcie
(wiadomo, ºe w 1878 r. odwiedziÆ go z ºonå w Paryºu10). Kraushar musiaÆ mieì
ogromny wpÆyw na ksztaÆtowanie osobowo¥ci mÆodej kobiety, która dziæki niemu
znalazÆa siæ w centrum ºycia intelektualnego Warszawy. StanæÆo przed niå rychÆo
(nie wiemy jednak od którego roku) zadanie, traktowane w ówczesnym ¥wiecie
bardzo powaºnie: stworzyì miaÆa dom otwarty znany stopniowo jako salon, czy teº
„wtorki u Krausharów”.
Zjawisko „salonu warszawskiego”, odnotowane przez wielu pamiætnikarzy, ma
juº bogatå literaturæ, a w niej — próby klasyfikacji, analizy skÆadu socjalnego
bywalców, oceny speÆnianych funkcji spoÆecznych. Juº wspóÆcze¥ni komentatorzy
dostrzegli istotnå róºnicæ miædzy ºyciem towarzyskim Warszawy przed powstaniem
styczniowym i w drugiej poÆowie XIX w. Antoni Zaleski zauwaºaÆ, ºe „o ile dawniej,
przy skromniejszych wymaganiach, ºycia towarzyskie byÆo bardziej odznaczajåce siæ
i wabiÆo udziaÆem wielu dam wyksztaÆconych i niepospolitå obdarzonych inteligencjå”,
o tyle dzi¥ przewaºa w nim zbytek, „ogólny polor, wiæcej kosmopolityczny”, powierzchowno¥ì i ubóstwo umysÆowe. DodawaÆ jeszcze obserwacjæ interesujåcå dla naszego
tematu: „Toteº przyznaì muszæ, ºe nieraz w towarzystwach ze sfery pracowniczej,
kupieckiej, mieszczañskiej znajdowaÆem Æatwiej inteligentniejszå pracæ, powaºniejsze
usposobienia i uksztaÆceñszy nastrój umysÆowy”11.
ByÆa to wÆa¥nie — dokÆadnie — sfera spoÆeczna Krausharów. Bystry obserwator
Zaleski podchwyciÆ jeszcze jeden rys obyczajowy, który koniecznie trzeba przedstawiì jego sÆowami, odnosi siæ bowiem do naszej bohaterki: „Panie i panny
z towarzystwa finansowego odznaczajå siæ przede wszystkim wyksztaÆceniem,
które nie powiem, ºeby byÆo gruntowniejszym, ale jest bardziej bÆyskotliwym,
ponætnym i pociågajåcym. Kaºdå z nich od dzieciñstwa zaprawiajå do umiejætnego
go¥ci zabawiania. MÆoda panienka bædzie tu ¥mielszå od innych, bardziej przedsiæ-
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biorczå, potrafi najnudniejszego towarzysza rozmowy rozruszaì, zada sobie duºo
trudu, aby go zabawiì i to nie w ºadnym specjalnym celu [...] lecz przez towarzyskå
kokieteriæ, przez usilne postanowienie zdobycia sobie tytuÆu miÆej, pociågajåcej
gospodyni, a salonom swoich rodziców zapewnienia najliczniejszej frekwencji”12.
Jadwiga Krausharowa musiaÆa posiadaì owe niezbædne w jej sferze zalety,
rezultat wychowania i konwenansów. Pamiætnikarze podkre¥lajå jednak gÆæbsze
cechy jej osobowo¥ci: kulturæ, ºyczliwo¥ì, umiejætno¥ì sÆuchania innych. Istotne
znaczenie miaÆo jej wyksztaÆcenie i oczytanie, dziæki którym mogÆa równieº odgrywaì rolæ samodzielnå. Obok wspomnianej juº grupy przyjacióÆek — entuzjastek
dziaÆalno¥ci dobroczynnej i o¥wiatowej, miaÆa swoje przyjaªnie literackie, naleºy
tu wymieniì: Prusa, Orzeszkowå. S. Krzemiñskiego; do przyjacióÆ obojga Krausharów zaliczaÆ siæ W. Smoleñski. W korespondencji Jadwigi zachowaÆ siæ np. list
Prusa, w którym dziækuje za przysÆane ksiåºki Anatola France, paræ listów Konopnickiej (m.in. z pro¥bå o pomoc dla M. Dulæbianki w sprzedaºy obrazu do „Zachæty”), kilka listów K. Tetmajera — drobne ¥lady niewåtpliwie wiækszej aktywno¥ci.
Wiele sympatii miaÆa dla Jadwigi Orzeszkowa, jej teº zawdziæczamy najpeÆniejszå
ze wspóÆczesnych charakterystykæ „wtorkowych” zebrañ towarzyskich: „Salon
Krausharów, dziæki wyksztaÆceniu i niezmiernie miÆemu charakterowi gospodyni,
jest jednym z najprzyjemniejszych i najrozsådniejszych salonów Warszawy. Bywajå tam ºydzi i katolicy, wsteczni i liberalni, milionerzy i ubodzy, sÆowem ogieñ
i woda, a wszystko to utrzymane przez gospodarzy w tak doskonaÆej równowadze, ºe
niewtajemniczony ani domy¥liì by siæ mógÆ zakulisowych uczuì i dziejów zebranych
tam ludzi. ZÆo¥liwi tylko ¥miejå siæ czasem z tego salonowego eklektyzmu”13.
W oczach mÆodszej o pokolenie Anny Leo byÆ to „salon o tradycjach powaºnych, dyskutowano tam kwestie filozoficzne i naukowe, czczono dawne kanony
sztuki”; F. Hoesick wspomina z kolei, ºe wygÆosiÆ tu odczyt „O zapomnianych
pismach Sienkiewicza”, oparty na najbardziej humorystycznych ustæpach jego
kronik w „Gazecie Polskiej”14. Zuzanna Rabska przypomniaÆa go¥ci „wtorkowych”: krytyków, dziennikarzy, literatów, historyków (z tych ostatnich bywali:
JabÆonowski, Rembowski, Korzon, Smoleñski, Handelsman, Kochanowski, F. PuÆawski, S. Kætrzyñski). Wymieniano poglådy, ustalano opinie, zaÆatwiano wiele
istotnych nieraz spraw: tu wÆa¥nie, wedÆug Rabskiej, zrodziÆa siæ my¥l zaÆoºenia
Towarzystwa MiÆo¥ników Historii z siedzibå w jednej z kamieniczek na Rynku
Starego Miasta15. Dziæki jej Æadnym wspomnieniom znamy teº wyglåd salonu,
zgodny z gustami epoki: „W salonie z meblami obitymi fioÆkowym pluszem wisiaÆy
obrazy Ajdukiewicza, Norblina, M. Gotlieba, A. Lessera, A. OrÆowskiego, Kostrzewskiego i M. Stachowicza oraz duºych rozmiarów pÆótno A. Gierymskiego,
przedstawiajåce przystañ na Solcu. Obraz ten szczególnie upodobaÆ sobie Ojciec,
powiesiÆ go na paradnym miejscu i o¥wietlaÆ lampå z reflektorem. Do najcenniej-
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szych obrazów w skromnej galerii Rodziców naleºaÆy delikatne, kolorowe gwasze
Albertiego, przedstawiajåce widoki Warszawy i okolic”16.
Krausharowa przyjmowaÆa swoich go¥ci w buduarze: okrågÆy stolik, zarzucony
ksiåºkami, biurko z fotografiami E. Orzeszkowej, K. Kulikowskiej, C. ÿniegockiej,
dr Teresy Ciszkiewiczowej (lekarki), M. WysÆouchowej. Tu teº pisaÆa; miaÆa ambicje zarówno literackie, jak i krytyczne. ZachæcaÆa jå do tego Orzeszkowa, z korespondencji z 1878 r. wynika, ºe Jadwiga zamierzaÆa napisaì powie¥ì17. Kilka
fragmentów literackich, wydanych po¥miertnie, ukazuje styl sprawny, ale pomysÆ
nikÆy i egzaltowany. Duºo ciekawsze byÆy szkice, m.in. o Mussecie (jedyny opublikowany w 1889 r.), Jerzym Brandesie, Ibsenie, Kierkegaardzie18. Niezaleºnie nawet od ich warto¥ci dowodzå one pracy nad sobå, ambicji, pragnienia samorealizacji; byÆa to postawa stosunkowo czæsta w¥ród kobiet drugiej poÆowy XIX w., ale
bynajmniej nie powszechna.
Znajomo¥ì z Orzeszkowå, bliska i z wielu wzglædów waºna dla obojga Krausharów, dla Jadwigi miaÆa, jak widaì z listów, znaczenie intelektualnej nobilitacji.
Korespondencja miædzy nimi to przede wszystkim rozmowa o ideaÆach, trochæ
dydaktyczna (choì peÆna szczerej sympatii) ze strony pisarki, peÆna uwielbienia
i bezwzglædnej aprobaty ze strony Jadwigi. Oto pisze Orzeszkowa, przesyÆajåc
swojå nowelæ „Maria” (czerwiec 1879 r.): „Maria” wyraºa „jasno i wyraªnie przekonanie moje o miÆo¥ci we dwoje, o naturze i zadaniach rodziny. Dlatego do¥ì lubiæ
jå i ¥miem poseÆaì Pani". A oto Krausharowa po przeczytaniu „Nad Niemnem”
(styczeñ 1888 r.): „Ksiåºka Pani [...] kaºe nam wierzyì i ufaì w imiæ ideaÆów
i tradycji przeszÆo¥ci w zmartwychwstanie przez pracæ [...]. Ksiåºka Twoja, Pani,
i dla tych, co juº så ¥wiadomi swych celów, i dla tych, co jeszcze ¥wiatÆa Æaknå,
bædzie zawsze epopejå braterstwa; tym, co stojå wyºej, rozgrzeje serca — maluczkim roztworzy oczy”19. Ale to wÆa¥nie do Jadwigi Orzeszkowa napisaÆa w grudniu
1881 r., po pogromie ºydowskim w Warszawie (który byÆ dla obojga Krausharów
ogromnym wstrzåsem) nastæpujåce sÆowa: „caÆå mojå istotå Polkå bædåc, katoliczkå
jestem tylko z nazwania; poniewaº jednak ludzie o ciasnych gÆowach lub chciwych
kieszeniach katolicyzm zszyli z polsko¥ciå, zaledwie ¥miem pisaì do Pani”20.
Znane jest stanowisko Orzeszkowej w kwestii ºydowskiej, wiadomo, jak aktywnie staraÆa siæ przeciwdziaÆaì antysemityzmowi, który jednak narastaÆ w Królestwie
u schyÆku XIX w., takºe i w¥ród rozczarowanych niepowodzeniem swych ideaÆów
pozytywistów. W korespondencji A. Kraushara odbiÆ siæ szok spowodowany tymi
wydarzeniami; w 1886 r. pisaÆ do Kraszewskiego: „Jaka przyszÆo¥ì czeka to biedne
dziecko moje? UrodziÆo siæ Polakiem, Moskale kaºå mu byì Moskalem, Jeleñski
Polakiem mu byì zabrania, Niemcem byì nie chce, ºydem juº byì nie moºe...”21.
Wolno przypuszczaì, ºe Jadwiga podzielaÆa te uczucia; ostatecznie oboje zdecydowali siæ w 1902 r., razem z rodzinå Lewentalów, na zmianæ wyznania i przej¥cie na katolicyzm. Byì moºe uÆatwiÆ im tæ decyzjæ fakt, ºe w krægu przyjacióÆ
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i znajomych mieli wielu sympatyków Narodowej Demokracji, szczególnie jej dziaÆalno¥ci o¥wiatowej (potwierdzeniem tego przypuszczenia jest póªniejszy udziaÆ
Jadwigi Krausharowej w pracach Macierzy Szkolnej22). Innå konsekwencjå przyjætej postawy byÆ w 1906 r. ¥lub Zuzanny Krausharówny z publicystå i dziaÆaczem
endeckim WÆadysÆawem Rabskim (co zresztå nie oznaczaÆo zacierania swego
pochodzenia: Rabska opracowaÆa przed wojnå ºyciorys Mathiasa Bersohna w PSB).
Aby dopeÆniì charakterystyki Krausharowej wspomnijmy jeszcze o stosunkowo
nowoczesnym wychowaniu, jakie zapewniÆa wÆasnej córce (syn Tadeusz, póªniejszy adwokat, uczyÆ siæ w II Gimnazjum na Nowolipkach). Poczåwszy od kompletu,
prowadzonego przez Stefaniæ SempoÆowskå, poprzez naukæ na tajnej pensji Z. Morawskiej do Uniwersytetu Latajåcego — byÆa to edukacja na wysokim poziomie
naukowym, zarazem aktywnie patriotyczna. Stanowczo natomiast odrzuciÆa matka
pro¥bæ Zuzanny o modne wówczas studia na Sorbonie, nie zgodziÆa siæ teº (o dziwo)
na jej wyjazd do pomocy Elizie Orzeszkowej. ZezwoliÆa wreszcie, pisze Rabska, na
studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim, ale — pojechaÆa tam razem
z córkå i zamieszkaÆa z niå razem w hotelu23. ByÆaby to zatem nowoczesno¥ì
ograniczona przyjætym w danej sferze obyczajem; nie ulega jednak wåtpliwo¥ci, ºe
pozwolenie córce na wÆasne obszerne lektury, na pracæ w czytelniach WTD, wreszcie na pisanie i publikowanie, stanowiÆo ¥wiadome ukierunkowanie jej w stronæ
warto¥ci intelektualnych, najbardziej przez siebie cenionych. Warto przy tym podkre¥liì, ºe Rabska w swych wspomnieniach ukazuje rolæ matki jako decydujåcå we
wszystkich podobnych przypadkach.
Krægi intelektualne i inteligenckie ówczesnej Warszawy powiåzane byÆy ze sobå
— i ze ¥wiatem — niezliczonymi wiæzami kontaktów, rekomendacji, wzajemnie
¥wiadczonych uprzejmo¥ci, pró¥b i usÆug. Korespondencja obojga Krausharów
peÆna jest tego rodzaju ¥wiadectw (u Aleksandra dochodziÆa jeszcze do tego konieczno¥ì kontaktów naukowych). Uwaºani byli w Warszawie za ludzi wpÆywowych: „bardzo wszechstronnie moºna”, pisaÆa o Jadwidze Orzeszkowa. LiczyÆ siæ
przede wszystkim Lewental, jako redaktor „Kuriera Warszawskiego” i „KÆosów”
(po jego ¥mierci kontrolæ nad „Kurierem” zachowaÆa Hortensja); waºne byÆy
wpÆywy Bersohna w „Zachæcie”. Najwaºniejsza byÆa jednak zapewne uczynno¥ì,
a tej nie moºna byÆo obojgu maÆºonkom odmówiì. WspomniaÆam wyºej, ºe Konopnicka prosiÆa Jadwigæ o pomoc dla Dulæbianki; podobnie Orzeszkowa polecaÆa
jej staraniom sprawæ mÆodej pisarki Anieli Korngutówny, a w kilka lat póªniej
pragnæÆa jej pomocy w zorganizowaniu jubileuszu Konopnickiej.
Ze ªródeÆ wyÆania siæ zatem obraz kobiety bioråcej aktywny udziaÆ w ºyciu
inteligencji warszawskiej, o wielkim, stosownie do epoki, u¥wiadomieniu patriotycznym. W jakim¥ sensie byÆa to postaì typowa; w przypadku Krausharowej,
otoczonej wybitnymi ludªmi, musiaÆo to oznaczaì na¥ladowanie wybranego wzorca
(czy moºe stereotypu). Równieº w ten sposób szerzyÆy siæ postawy inteligeckie.
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Przypisy:
1

Por. Z. Rabska, Bersohn Mathias, PSB, t. I, s. 469–470, gdzie znajduje siæ teº wzmianka, iº
Bersohn studiowaÆ w Berlinie. Zob. teº: H. Nussbaum, Szkice historyczne z ºycia íydów w Warszawie, Warszawa 1881; H. Mieses, Polacy–chrze¥cijanie pochodzenia ºydowskiego, Warszawa 1938;
I. Ihnatowicz, Obyczaj wielkiej burºuazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971; A. CaÆa,
Asymilacja íydów w Królestwie Polskim (1864–1897), Warszawa 1989.
2
Por. [A. Kraushar], SÆowo wstæpne [w:] Pamiåtka. Szkice i studia literackie Jadwigi Krausharowej,
Warszawa 1912 (wyd. po¥miertne).
3
Por. Z. Rabska, Moje ºycie z ksiåºka, WrocÆaw 1959, s.52. ZachowaÆo siæ kilka listów Kulikowskiej
do Krausharowej, ¥wiadczåcych o bliskiej i zaºyÆej przyjaªni miædzy nimi. Wynika z nich teº, ºe
Kulikowska w 1879 r. udzielaÆa nadal lekcji w polonizujåcych siæ rodzinach ºydowskich, por. BN
Mf. 30514: Korespondencja Jadwigi z Bersohnów Krausharowej.
4
Por. Z. Rabska, op. cit., s.33 i nn. W 1894 r. Krausharowa, czÆonkini Zarzådu koÆa Kobiet Korony
i Litwy, wziæÆa aktywny udziaÆ w zbieraniu pieniædzy na „Fundusz im. K. Kulikowskiej, por. D. Wawrzykowska–Wierciochowa, WysÆouchowa. Opowie¥ì biograficzna, Warszawa 1975, s.251–253.
5
Por. Z. Rabska, op. cit., s.45–47. Dodajmy, ºe Jadwiga ubieraÆa siæ na lekcje w strój krakowski
[!]. Jest to, jak siæ wydaje, dowód niejakiej stylizacji, chociaº córka twierdzi, ºe matce chodziÆo
o to, „aby dzieci, jak równieº starsi, którzy zaglådali do parku na lekcje, widzieli w niej swojå
kobietæ a nie damæ ubierajåcå siæ z miejska”, tamºe.
6
Por. Z. Rabska, op. cit., s.53–56.
7
Por. korespondencja Jadwigi Krausharowej, op. cit., 4 listy WysÆouchowej. Zachowany w tym
samym zespole list C. ÿniegockiej takºe potwierdza bliskå zaºyÆo¥ì autorki z Krausharowå.
8
Por. A. CaÆa, op. cit., s.130 i nn; takºe A. Eisenbach, Emancypacja íydów na ziemiach polskich
1785–1970 na tle europejskim, Warszawa 1988, s.419 i nn.
9
Por. K. Reychman, Szkice genealogiczne, seria I, Warszawa 1936, s.23.
10
Por. B. Jag. 6511 IV, t.51, k.448–527: Korespondencja J. I. Kraszewskiego.
11
Por. A. Zaleski, Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjacóÆki przez Baronowå XYZ, Warszawa
1971, s.243–244.
12
Tamºe, s.253.
13
Por. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. VI, Warszawa 1986 s.86: List do T. T. Jeºa z 25 marca
1880 r.
14
Por. A. Leo, Wczoraj. Gawæda o niedawnej przeszÆo¥ci, Warszawa 1929, s.115–116; F. Hoesick,
Powie¥ì mojego ºycia, t. II, WrocÆaw–Kraków 1959, s.440.
15
Z. Rabska, op. cit., s.103–112.
16
Tamºe, s.14.
17
Por. Pamiåtka [...], op. cit., List Orzeszkowej z czerwca 1878 r.
18
Tamºe. Szkic o Mussecie doczekaÆ siæ dwóch omówieñ krytycznych, ale raczej ºyczliwych
(A. G. Bem, J. I. Kraszewski). Z. Rabska pisze, ºe najbliºszym doradcå matki w tej dziedzinie byÆ
S. Krzemiñski.
19
Por. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. VIII, Warszawa 1979, s.21; Archiwum E. Orzeszkowej,
IBL, rkps 376: J. Krausharowa, Listy do Orzeszkowej.
20
Por. E. Orzeszkowa, Listy, t. VIII, s.24.
21
Por. Listy... J. I. Kraszewskiego, list z 2 sierpnia 1886 r.
22
Por. Pamiåtka..., sÆowo wstæpne A. Kraushara: „Matka wasza stanæÆa ¥miaÆo pod hasÆem narodowo–demokratycznego sztandaru i jako czÆonek czynny stronnictwa rozwinæÆa råczå dziaÆalno¥ì
w sprawie o¥wiaty rzesz ludowych [...] pod kierunkiem Macierzy Szkolnej prowadzonej”.
23
Por. Z. Rabska, op. cit., s.43, 66 i nn., 91 i nn.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

164 Maria Wierzbicka

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

III
NOWE KONCEPCJE
SPO£ECZNYCH RÓL KOBIETY

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

MichaÆ ÿliwa

Wzorzec osobowy kobiety–socjalistki
w Polsce

W drugiej poÆowie XIX w. wzmogÆo siæ zainteresowanie spoÆecznå rolå kobiety,
jej miejscem w ºyciu spoÆeczno–gospodarczym i politycznym oraz warunkami
umoºliwiajåcymi wszechstronny rozwój jej osobowo¥ci i zdolno¥ci, tak by mogÆa
staì siæ równouprawnionym czÆonkiem spoÆeczeñstwa. Nowe zjawiska, m.in. rewolucja przemysÆowa i zwiåzane z niå wej¥cie kobiety na rynek pracy, postæpujåcy
rozwój ich zawodowej aktywno¥ci, postawiÆy na porzådku dziennym kwestiæ kobiecå obok sprawy robotniczej, chÆopskiej czy narodowej. Kaºdy ruch spoÆeczno–polityczny musiaÆ ustosunkowaì siæ do niej. PojawiÆ siæ szereg nowych problemów–dylematów, takich jak: zagadnienie pracy kobiet w przemy¥le, problem ich
ksztaÆcenia i przygotowania zawodowego, niedostatki tradycyjnego modelu rodziny, rola rodziny w przygotowaniu mÆodego pokolenia do ºycia w unowocze¥niajåcym siæ spoÆeczeñstwie, itp.
Zainteresowanie problematykå kobiecå pojawiÆo siæ w Polsce nieco póªniej,
aniºeli w krajach zachodnioeuropejskich. TÆumaczy siæ to m.in. opóªnieniem cywilizacyjnym spoÆeczeñstwa polskiego, silnie utrwalonym w kulturze polskiej patriarchalnym typem rodziny i wiæzi spoÆecznej oraz utrudnionym w warunkach niewoli
narodowej dostæpem kobiet do o¥wiaty, wyksztaÆcenia i udziaÆu w europejskim
ºyciu umysÆowym. Polityka szkolna pañstw zaborczych utrudniaÆa kobietom dostæp
do wiedzy i wyksztaÆcenia, co pogarszaÆo znacznie ich sytuacjæ spoÆeczno–kulturalnå i wræcz uniemoºliwiaÆo odej¥cie od pewnych stereotypowych wyobraºeñ o ich
roli w spoÆeczeñstwie. Trudno byÆo przeÆamaì przekonanie, silnie ugruntowane
w tradycjonalistyczno–konserwatywnym sposobie my¥lenia Polaków, ºe kobieta to
gÆównie — je¥li nie wyÆåcznie — ºona, matka i gospodyni. Przy tradycjnym
szacunku, a nawet czci dla „rodu niewie¥ciego”, niechætnie odnoszono siæ do jej
udziaÆu w ºyciu publicznym. Kobiety z trudem torowaÆy sobie drogæ do publicznej
obecno¥ci w spoÆeczeñstwie i korzystania z praw w kaºdej dziedzinie ºycia spoÆecznego na równi z mæºczyznami.
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Nie byÆ to osobliwy, polski punkt widzenia w kwestii kobiecej. ByÆ on równieº
silnie ugruntowany w kulturze anglosaskiej. Np. George Bernard Shaw w czasie,
kiedy w Anglii miano juº przyznaì prawo wyborcze kobietom, z niepokojem zauwaºaÆ: „Daj kobiecie prawo gÆosu, a za piæì lat ujrzysz nowe, miaºdºåce kawalerów
prawo podatkowe”1.
Dopiero pozytywizm oºywiÆ w spoÆeczeñstwie polskim zainteresowanie problematykå kobiecå. W ostatnim ìwierìwieczu XIX w. uksztaÆtowaÆy siæ dwie orientacje w poglådach na spoÆecznå rolæ kobiety. Pierwsza, o charakterze tradycjonalistyczno–zachowawczym, wyznaczaÆa kobiecie jedynie miejsce w ºyciu rodzinno–domowym, sprowadzajåc jej rolæ do peÆnienia wyÆåcznie funkcji macierzyñskich i wychowawczych. Zwolennicy tego poglådu dostrzegali szczególne niebezpieczeñstwo aktywno¥ci zawodowej kobiet, upatrujåc tu ªródÆo wszelkiego zÆa,
przyczyny kryzysu rodziny, upadku norm moralnych i obyczajowych itp. Podkre¥lali takºe, iº wyzwolenie kobiet spod patriarchalnej dominacji mæºczyzn jest
sprzeczne z naukå Ko¥cioÆa katolickiego i z naturå ludzkå oraz szkodliwe, bo prowadzi do upadku rodziny, rozkÆadu moralnego i osÆabienia narodu2.
Odmienny poglåd reprezentowali zwolennicy przyznania kobietom prawa do
aktywnej dziaÆalno¥ci zawodowej i peÆnego ich równouprawnienia. Dostrzegajåc
takºe groªbæ ujemnych skutków aktywno¥ci spoÆecznej kobiet, proponowano odpowiednie ¥rodki zaradcze. WyodræbiÆy siæ tu znowu dwie koncepcje emancypacji
kobiet: liberalno–demokratyczna oraz socjalistyczna.
Zwolennicy pierwszej, m.in. wspominani juº pozytywi¥ci warszawscy, uzasadniali zgodno¥ì dåºeñ kobiet do emancypacji z prawami natury. Równouprawnienie kobiet, sprowadzane gÆównie do sfery politycznej i kulturalno–o¥wiatowej,
uznawali za warunek postæpu spoÆecznego i „dobra ludzko¥ci”. Postulowali osiågniæcie tego celu poprzez wzmoºenie procesu „socjalizacji” kobiety. Np. byÆy
zesÆaniec carski, wybitny uczony, zwolennik teorii ewolucjonizmu, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Benedykt Dybowski, rozwaºaÆ istotæ problematyki kobiecej z punktu widzenia nauk przyrodniczych. KonstatowaÆ waºne cechy rozwoju
biologiczno–spoÆecznego kobiety. Jego zdaniem w procesie ontogenetycznym i filogenetycznym ujawniaÆa siæ zawsze przewaga organizmu kobiecego nad mæskim
oraz (a ludzko¥ì wtedy zaznaÆa „najwiæcej szczæ¥liwo¥ci”) kiedy stosunki wzajemne mæºczyzny i kobiety oparte byÆy na zasadzie równych praw. Ich utrwalaniu miaÆy
sprzyjaì altruistyczne skÆonno¥ci kobiety, przeciwstawne egoistycznej postawie
mæºczyzny. Dlatego autor z optymizmem dowodziÆ, ºe „gdy kobiety wezmå siæ do
czynu, ¥wiadome swego posÆannictwa odbudowania spoÆeczeñstwa na podstawie
altruizmu, wtedy tylko bædziemy mieì nadziejæ, ºe doj¥ì potrafimy do wyºyn
spoÆecznych, o jakich marzymy i do których rwå siæ dzisiaj na próºno najszlachetniejsze umysÆy, bo wszelkie próby podniesienia moralno¥ci przy pomocy kultury
mæskiej okazaÆy siæ i okazaì siæ muszå bezskutecznymi. Nie inne formy poºycia
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spoÆecznego uszczæ¥liwiì potrafiå spoÆeczeñstwo jak tylko altruistyczne, oparte na
podstawach idealnie moralnej rodziny. Stwórzmy jå takå, a reszta bædzie nam
danå”3. Dybowskiego nia zadawalaÆa postulowana przez socjalistów droga do
wyzwolenia czÆowieka i ludzko¥ci, a zatem do rozwiåzania równieº kwestii kobiecej, poniewaº prowadziì ona bædzie — przekonywaÆ przez „siÆæ nienawi¥ci i zemsty”. Tymczasem nowå eræ szczæ¥liwo¥ci socjalnej moºe zapoczåtkowaì jedynie
„gorliwe wspóÆdziaÆanie altruistycznej natury kobiecej i przez niå zmienionych
warunków bytu”.
Liberalni demokraci polemizowali z wieloma elementami programu socjalistycznego. Zarzucali jego twórcom bierno¥ì i wyczekiwaniu na rewolucjæ, która miaÆa
automatycznie i globalnie rozwiåzaì wszelkie problemy ludzko¥ci, w tym równieº
kwestiæ kobiecå. Zarzucali teº socjalistom, ºe widzå jedynie aspekt ekonomiczny
tej kwestii, a pomijajå jej sferæ moralnå, psychologicznå, obyczajowå, ºe zapominajå, iº kobieta jest przede wszystkim „czowiekiem zupeÆnym” i celem samym w
sobie. Zdaniem liberaÆów, socjali¥ci nie dostrzegali faktu, ºe wspóÆczesna pozycja
spoÆeczna kobiety jest w zasadzie jednakowa, niezaleºnie od tego, czy jest ona
robotnicå, inteligentkå, czy teº pochodzi z rodziny mieszczañskiej bådª arystokratycznej. Ponadto wytykano socjalistom brak zainteresowania sytuacjå kobiety w
rodzinie robotniczej, w której — jak dowodziÆa wybitna dziaÆaczka ruchu emancypacyjnego Kazimiera Bujwidowa — „stosunek mæºczyzny i kobiety jest zupeÆnie
analogicznie na wÆadzy mæºczyzny oraz ulegÆo¥ci i bierno¥ci kobiety oparty, jak i
w rodzinie inteligenta i arystokraty. Tyle tylko, ºe zamiast kÆamanej kurtuazji
dostaje siæ tutaj kobiecie w udziale niczym nie maskowana brutalno¥ì"4.
Argumenty liberalnych demokratów nie byÆy pozbawione racji, poniewaº socjali¥ci rozpatrywali kwestiæ kobiecå przede wszystkim w wymiarze ogólnospoÆecznym i globalnym. Przyczyny jej istnienia wiåzali bardziej z niesprawiedliwym
charakterem kapitalistycznych stosunków spoÆeczno–ekonomicznych aniºeli ze
sferå moralno¥ci, obyczajowo¥ci spoÆecznej, tradycji kulturalnej itp. Byli bowiem
przekonani, ºe problem kobiecy stanowi jeden z aspektów kwestii socjalnej. „Wielkå jest dzisiaj nædza klasy pracujåcej, a bezbrzeºnie wielkå krzywda kobiet —
przekonywaÆa w sposób typowy dla publicystyki socjalistycznej Antonina Schererówna — Tracå one zdrowie i siÆy w ºarem ziejåcych fabrykach, w biurach, a kaºde
przesilenie gospodarcze, kaºde sezonowe bezrobocie zwiæksza tylko armie prostytutek, które zapeÆniajå lupanary, lub snujå siæ nocå po bruku tam i na powrót
i w których poza gÆodu zwierzæcego siÆå nie ma juº nic, tylko ogromna lito¥ì drºy nad
niemi i leci gdzie¥ w te milczåce, ogromne niebiosy. Wszædzie kajdany wyzysku
i niewoli w dwójnasób wpijajå siæ w ciaÆo kobiety i dlatego teº od kobiet i robotników
wspólnie walczåcych w ogromnej armii socjalistycznej przyj¥ì musi Odrodzenie”5.
Nic teº dziwnego, iº w wypowiedziach socjalistów pojawiaÆo siæ stale pytanie:
jaki ukÆad stosunków spoÆecznych, politycznych i ekonomicznych naleºy stworzyì,
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aby sprzyjaÆ on peÆnemu rozwojowi osobowo¥ci czÆowieka wolnego od nædzy
i niesprawiedliwo¥ci. Odpowiedª na to pytanie mogÆa byì dla socjalistów tylko
jedna. Naleºy znie¥ì dotychczasowy system spoÆeczny i zaståpiì go ustrojem
sprawiedliwo¥ci spoÆecznej. Jednakºe promotorzy teorii socjalistycznej nie ograniczali siæ tylko do powyºszych stwierdzeñ. Byli przekonani, ºe zagadnienie to
wymaga bardziej wszechstronnego ujæcia i analizy na szerokim tle historyczno–porównawczym, a przeobraºenia funkcji peÆnionych w spoÆeczeñstwie przez kobiety
traktowali jako pewnå prawidÆowo¥ì rozwoju spoÆecznego. Tylko takie ujæcie, ich
zdaniem, pozwala na przedstawienie realnej perspektywy miejsca i roli kobiety
w spoÆeczeñstwie przyszÆo¥ci. Dlatego w swych wyståpieniach ukazywali kobietæ
jako istotæ równoprawnå mæºczyªnie oraz gÆosili zasadæ równo¥ci pÆci we wszystkich dziedzinach ºycia spoÆecznego i pañstwowego. Do tego za¥ celu moºna byÆo,
ich zdaniem, doj¥ì w wyniku zaangaºowania kobiet w procesie produkcji spoÆecznej na zasadach równo¥ci z innymi uczestnikami tego procesu. I jedynie ruch
socjalistyczny — jak pisaÆ Adam Próchnik — byÆ w stanie zado¥ìuczyniì pragnieniom i dåºeniom kobiet, poniewaº „uzmysÆawiaÆ najwszechstronniej wrodzone
kobietom dåºenie do wolno¥ci i sprawiedliwo¥ci [...], niósÆ kobiecie podwójne
zerwanie wiæzów, wyzwalaÆ jå jako robotnicæ i jako kobietæ”6.
Juº w pierwszych enuncjacjach programowych ruch socjalistyczny podejmowaÆ
zagadnienie równouprawnienia pÆci. Pierwszy program socjalistyczny na ziemiach
polskich — „Program Socjalistów Polskich” (wrzesieñ 1879) — zawieraÆ postulat
„równo¥ci spoÆecznej obywateli bez róºnicy pÆci” jako naczelnå zasadæ ideologii
socjalistycznej. Szerszå wykÆadniæ stanowiska socjalistycznego i obronæ godno¥ci
kobiety zawieraÆ wówczas „Program Socjalistów Galicyjskich” (styczeñ 1881).
„Przeciwny wszelkim uciskom — dowodzono w nim — socjalizm potæpiì musi
dzisiejsze upo¥ledzenie kobiet, ºåda on dla nich równych praw z mæºczyznami,
równej moºno¥ci ksztaÆcenia siæ i jak najszerszego pola do konkurencji pod wzglædem umysÆowym i w ogóle na korzy¥ì spoÆeczeñstwa. Dzisiejsze maÆºeñstwo jako
instytucja pañstwowa i ko¥cielna w nowym ustroju uståpi miejsca wyºszej, szlachetniejszej formie zwiåzków obojga pÆci, a rodzina uwolniona od obecnego ucisku
ekonomicznego i religijnego rozwinie siæ dopiero w owå idealnå instytucjæ, za którå
dzi¥ tak niesÆusznie uchodzi”7.
Od pierwszej teº chwili swej dziaÆalno¥ci socjali¥ci starali siæ objåì agitacjå
i organizacjå ¥rodowisko kobiet–robotnic. ZapoczåtkowaÆa to Filipina PÆaskowicka
na terenie Warszawy pod koniec lat siedemdziesiåtych XIX w. Jej praca jak wspominaÆ póªniej Ludwik Waryñski — przyniosÆa „pewne rezultaty i przekonaÆa, ºe
pole to bardzo wdziæczne dla socjalistycznej dziaÆalno¥ci. Poglåd na naszå robotnicæ, jako na jednostkæ z tak niskim poziomem umysÆowym, ºe propaganda socjalistyczna nie moºe okazaì na niå wpÆywu, okazaÆ siæ niesÆuszny. Pierwsze prozelitki
socjalizmu spomiædzy robotnic okazaÆy do zadziwienia wiele energii, oddania siæ
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sprawie, zimnej krwi i zainteresowania siæ przyszÆo¥ciå klas pracujåcych”8. Jednakºe powaºniejsze sukcesy w organizacji kobiet–robotnic odnie¥li socjali¥ci dopiero
na poczåtku XX w., zwÆaszcza w Galicji.
Socjali¥ci polscy, propagujåc hasÆa emancypacji kobiet, dystansowali siæ jednocze¥nie od zarzutu upowszechnianego gÆównie przez siÆy konserwatywne i ko¥cielne, iº dåºå do likwidacji rodziny i wprowadzenia zasady „wolnej miÆo¥ci”.
Dlatego np. Szymon Dickstein wyja¥niaÆ, iº socjali¥ci nie majå „na celu wspólno¥ci ºon, jeno miÆo¥ì i szczæ¥cie w poºyciu mæºczyzny z kobietå. Socjalizm chce
znie¥ì nierzåd publiczny i nierzåd w rodzinie; socjalizm chce, aby kobieta przestaÆa
byì niewolnicå kuchni i aby stanæÆa na wysoko¥ci ludzkiej istoty”9.
Jak wiadomo socjalistów, podobnie jak w przeszÆo¥ci zwolenników radykalnych
kierunków reformacyjnych, pomawiano o dåºenie do zaprowadzenia wspólnoty
wszystkich dóbr oraz ºon. Przypisywano im propagowanie kolektywizmu równieº
w ºyciu seksualnym, a nawet skÆonno¥ci do rozpusty, nie wolnej od perwersji itp.
Ów obraz socjalistów i ich dåºeñ miaÆ dwojakie skutki. MógÆ sprzyjaì upowszechnianiu celów i warto¥ci socjalistycznych, budzåc zainteresowanie dla socjalistów. Ale jednocze¥nie utrudniaÆ pozyskanie zwolenników, szczególnie — kobiet.
Utraty bowiem majåtku po doj¥ciu socjalistów do wÆadzy mogli obawiaì siæ tylko
niektórzy, poniewaº nie wszyscy majåtek posiadali. Natomiast strach przed wprowadzeniem wspólnoty kobiet i utratå ºony, matki, siostry mógÆ skutecznie odstraszaì wielu potencjalych adherentów socjalizmu. Ileº to kobiety musiaÆy przeºyì
rozterek moralnych, by publicznie ujawniì swe sympatie wobec ruchu socjalistycznego. Juº samo udanie siæ kobiety do lokalu partii socjalistycznej lub na zebranie
partyjne wymagaÆo — jak wspominaÆa po latach jedna z pierwszych studentek
Uniwersytetu Jagielloñskiego Jadwiga Sikorska–Klemensiewiczowa — duºej odwagi osobistej i przeÆamania pewnych barier psychologiczno–obyczajowych10.
Dlatego twórcy socjalistycznego ruchu kobiecego wiåzali duºe nadzieje na
oºywienie aktywno¥ci kobiet i przywrócenie im peÆni praw ludzkich z ksztaÆtowaniem w spoÆeczeñstwie postaw profeministycznych poprzez ¥cisÆe wspóÆdziaÆanie
kobiet i mæºczyzn w ruchu politycznym. Poniewaº w „interesie tych ostatnich leºy
— dowodziÆa Felicja Nossig–Próchnikowa — by mæºczyzna i kobieta zespolili siæ
jak najsilniej: ze wspólnych rozkoszy, wspólnych dåºeñ, uzupeÆniajåcej siæ pracy
powstaje dopiero dla obojga prawdziwe ºycie, powstajå najkorzystniejsze warunki
dla wytworzenia nowego czÆowieka, silniejszego i lepszego niº dzisiejszy”11. Starano siæ przeÆamaì antyfeministyczne nastroje w¥ród samych socjalistów i doprowadziì do wspóÆpracy obu pÆci na gruncie ruchu socjalistycznego. Np. konferencja
kobiet–socjalistek z ZagÆæbia Karwiñsko–Ostrawskiego podjæÆa w styczniu 1912 r.
uchwaÆæ–apel, w której wzywaÆa swych wspóÆtowarzyszy by wspierali akcjæ kobiecå „podczas wyborów, walki o szkoÆæ w gminie” i zachæcali swoje ºony do udziaÆu
w ruchu socjalistycznym12.
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W miaræ wyodræbniania siæ na poczåtku XX w. socjalistycznego ruchu kobiecego z ogólnego ruchu emancypacyjnego i w ogóle ruchu socjalistycznego, zaczæto
szerzej dostrzegaì róºnorodne uwarunkowania pozycji kobiety w spoÆeczeñstwie.
Obok czynników ogólnych, ustrojowych i spoÆecznych, coraz czæ¥ciej zwracano
uwagæ na ograniczenia ¥rodowiskowe i tradycjæ religijnå oraz zwiåzane z nimi
postawy zachowawczo–obskuranckie. Odchodzono od my¥li o globalnym rozwiåzaniu kwestii kobiecej, tzn. jedynie w warunkach spoÆeczeñstwa sprawiedliwo¥ci
spoÆecznej. Wysuwano postulaty moºliwe do zrealizowania jeszcze w ustroju kapitalistycznym. Wzorem partii socjaldemokratycznych w innych krajach ºådano
wprowadzenia ustawodawstwa socjalnego oraz prawnego uregulowania warunków
pracy kobiet i przyznania im praw politycznych13. Wyja¥niano motywy i potrzebæ
zainteresowania kobiet sprawami polityki w skali ogólnokrajowej i lokalnej. UsiÆowano je przekonaì do uczestnictwa w pracach samorzådu terytorialnego, zwÆaszcza
w pracach radnego w radzie miejskiej14. Obok ogólnych haseÆ wyzwoleñczych,
m.in. sprawiedliwo¥ci i równo¥ci spoÆecznej, demokracji i wolno¥ci, zgÆaszano
postulaty o¥wiaty dla kobiet, 8 godzinnego dnia pracy, zakazu pracy nocnej, 36
godzinnego odpoczynku tygodniowego, jednakowej pÆacy kobiet i mæºczyzn za
równå pracæ, inspektoratu robotniczego, praw cywilnych, ochrony prawnej macierzyñstwa oraz opieki nad maÆym dzieckiem. Nade wszystko jednak wypowiedziano
zdecydowanå walkæ alkoholizmowi, poniewaº „najbardziej — jak dowodzono —
odczuwajå klæskå alkoholowå bezsprzecznie kobiety. CaÆe szczæ¥cie rodzinne pada
w ofierze alkoholowi, måº–pijak jest najwiækszym nieszczæ¥ciem, jakie moºna sobie
wyobraziì. Poºycie z takim czÆowiekiem jest rzeczå prawie niemoºliwå, a przykuta do
niego kobieta jest mæczennicå. Dzieci takiego maÆºeñstwa så chore, czæsto idiotami,
a wychowanie takich dzieci na ludzi pracy i obowiåzku jest bardzo trudne”15.
W¥ród animatorek socjalistycznego ruchu kobiecego zaczæÆy siæ równieº pojawiaì wåtpliwo¥ci wyraºane w zwiåzku z rosnåcym zaangaºowaniem zawodowym
kobiet. Podnoszono sprawæ spoÆecznych skutków zwiækszajåcego siæ obciåºenia
kobiet — poza domem i rodzinå. Coraz czæ¥ciej zastanawiano siæ nad tym, czy
kobieta jest w stanie podoÆaì podwójnym obowiåzkom pracowniczym i domowym
i stawiano sobie pytanie: „czy pracæ zawodowå da siæ poÆåczyì z obowiåzkami
matki bez uszczerbku dla jednej z tych funkcji?”. Na pytanie to odpowiadano
twierdzåco, zastrzegajåc jednak, iº bezwzglædnym warunkiem korzystnych zmian
musi byì równouprawnienie i wspóÆdziaÆanie obu pÆci. Wnioskowano, ºe dåºenia
emancypacyjne naleºy rozpoczåì od równouprawnienia kobiety w rodzinie. Co
prawda zwolenniczki ruchu emancypacyjnego przyznawaÆy, ºe Polacy w stosunku
do kobiet så bardziej rycerscy i demokratycznie usposobieni, aniºeli mæºczyªni
w innych krajach, np. Niemcy, ale jednocze¥nie przypominaÆy, ºe w polskiej rodzinie kobieta nadal jest traktowana wræcz jako istota niºsza, niewolnica. Dlatego
socjalistki twierdziÆy, iº pierwszorzædnym zadaniem ruchu emancypacyjnego
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w Polsce jest daºenie do równouprawnienie obu pÆci w rodzinie, w wyniku którego
„kobieta musi zajåì naleºne jej miejsce, måº musi zrozumieì, ºe jeºeli obchodzi siæ
z ºonå, jak z równym sobie czÆowiekiem, dopiero jest prawdziwym socjalistå i od
razu wprowadza w ºycie te zasady, które najwiæksi my¥liciele socjalizmu gÆosili”16.
Znaczna czæ¥c postulatów socjalistycznego ruchu emancypacyjnego zostaÆa
zrealizowana juº w pierwszym okresie Polski Odrodzonej. Czæ¥ì ich jednak pozostaÆa nadal aktualna, przede wszystkim sprawy opieki nad matkå i dzieckiem,
racjonalnej polityki demograficznej i rodzinnej, poprawy sytuacji mieszkaniowej,
wyksztaÆcenia i pracy dla kobiet, zabezpieczenia o¥wiaty dla dzieci, regulacji urodzin itp. Nie zmieniÆa siæ wyraªnie pozycja kobiet w wiækszo¥ci rodzin polskich,
skoro jeszcze w 1921 r. przypominano, w sposób moºe przesadny, ºe kobieta jest
nadal „faktycznå niewolnicå swego mæºa, zaleºnå od jego woli i pieniædzy. Czym
jest maÆºeñstwo w dobie obecnej, jeºeli nie wstrætnå, oburzajåcå sprzedaºå ciaÆa dla
chleba — legalnå prostytucjå?”17
PojawiaÆy siæ równieº nowe problemy, zwiåzane z potrzebå regulacji urodzin
i przyrostu naturalnego, rozwoju ¥wiadomego macierzyñstwa itp. íywe spory
i ogromne oburzenie wywoÆaÆa w¥ród socjalistycznego ruchu feministycznego sprawa dyskusji nad penalizacjå przerywania ciåºy w zwiåzku z opracowanym w koñcu
lat dwudziestych nowym kodeksem karnym. WedÆug jego projektu przewidywano
bowiem karæ 5 lat wiæzienia, zarówno dla matki, jak i dla osoby dokonujåcej aborcji.
WywoÆaÆo to protesty ze strony feministek. GÆos zabraÆa m.in. wybitna dziaÆaczka
PPS, lekarka Justyna Budzyñska–Tylicka, domagajåc siæ zalegalizowania przerywania ciåºy, rozwoju ¥wiadomego macierzyñstwa itp. StwierdzaÆa ona m.in. „Jakºe
to?, chcå mæºczyªni zmuszaì kobietæ do rodzenia, chcå narzuciì milionom Polek,
by rodziÆy pod przymusem, ºådajå panowie prawnicy przymusowego macierzyñstwa?! A w komisji [sejmowej komisji kodyfikacyjnej — przyp. Mÿ] nie zasiada ani
jedna kobieta! Sami mæºczyªni radzå, wyrokujå, piszå prawa dla kobiet, ºe kaºda
musi rodziì, ºe kaºda kobieta ma byì maszynå do wytwarzania potomstwa”18.
Zastanawiano siæ wówczas takºe nad tym, jak w nowych warunkach Polski
Odrodzonej, odmiennych od czasów niewoli narodowej, naleºy formuÆowaì wzór
osobowy kobiety–socjalistki; co to znaczy w tych nowych warunkach byì socjalistå
itp. OdwoÆywano siæ zazwyczaj do uniwersalnych warto¥ci humanistycznych, idei
demokracji i tradycji socjalistycznej.
Np. StanisÆaw Posner, udzielajåc odpowiedzi na pytanie: Dlaczego jestem socjalistå?, wyja¥niaÆ: „Któº nie powinien byì socjalistå? Kaºdy uczciwy czÆowiek,
kaºdy kto cierpi, kto krzywdæ widzi i nad niå pÆacze, kto widzi wyzysk i poniewierkæ
czÆowieka — ci wszyscy powinni byì z nami? Z wyjåtkiem bogaczy, paskarzy,
lichwiarzy i tych, co z nich ºyjå”19.
Naleºy przeto stwierdziì, ºe w popularyzowanym przez ruch socjalistyczny
wzorcu osobowym kobiety, zawsze obecne byÆy tradycyjne warto¥ci etosu patrio-
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tyczno–socjalistycznego, w¥ród których godno¥ì i poszanowanie czÆowieka, równo¥ì jednostki i grupy spoÆecznej, chæì sÆuºenia drugim, wierno¥ì zasadom demokracji i sprawiedliwo¥ci spoÆecznej, umiÆowanie ojczyzny zajmowaÆy centralne
miejsce. Od poczåtków swego ruchu socjali¥ci zastanawiali siæ nad tym, w jaki
sposób przywróciì kobiecie godno¥ì ludzkå, czÆowieczeñstwo, rewindykowaì jej
prawa i wolno¥ci, uczyniì jå peÆnoprawnym obywatelem spoÆeczno¥ci polskiej.
Realizacjæ tych ideaÆów wiåzali z procesem urzeczywistnienia nowego porzådku
spoÆecznego, opartego na zasadach równo¥ci i sprawiedliwo¥ci spoÆecznej. Toteº
powaºna czæ¥c socjalistów, zwÆaszcza z zaboru rosyjskiego, przed 1918 r. popularyzowaÆa heroiczno–romantyczny model postawy i zachowania kobiety, przejawiajåcy siæ w dåºeniu do urzeczywistnienia jedynie celu ostatecznego — socjalizmu.
Tymczasem socjali¥ci pod zaborem austriackim, nie negujåc integralnego charakteru programu emancypacji spoÆecznej kobiet, jak i warstw pracujåcych jako caÆo¥ci, podkre¥lali potrzebæ prowadzenia w¥ród kobiet „pracy organicznej”, zmierzajåcej do rozbudzenia ich aspiracji edukacyjnych, intelektualnych, spoÆecznych
i narodowych itp. W ten sposób chciano przy¥pieszyì realizacjæ nowego Æadu
spoÆecznego w Polsce. Koncepcjæ feministycznå socjalistów galicyjskich przejæÆa
zjednoczona PPS w Polsce odrodzonej w 1918 r. Naleºy podkre¥liì, ºe polscy
socjali¥ci we wszystkich zaborach odegrali wybitnå rolæ w rozbudzaniu aspiracji
kulturalnych i aktywno¥ci spoÆecznej i politycznej kobiet. Utrwalali w ¥wiadomo¥ci kilku pokoleñ kobiet polskich warto¥ci humanistyczne i demokratyczne.
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Katarzyna Czajkowska–Sierakowska

Wzorce roli spoÆecznej kobiety
propagowane przez Zwiåzek
Równouprawnienia Kobiet w Królestwie
Polskim na poczåtku XX wieku

Zwiåzek Równouprawnienia Kobiet Polskich (ZRKP) zawiåzany zostaÆ w poczåtkach 1906 r. przez Paulinæ Kuczalskå–Reinschmit, Józefæ Bojanowskå, Felicjæ
Czarneckå, Józefæ Gebethner i Helenæ Weychert. DziaÆalno¥ì legalnå rozpoczåÆ
w kwietniu 1907 r. Nie byÆa to pierwsza organizacja tego typu na ziemiach polskich.
Jej zaÆoºycielki chciaÆy nie tylko propagowaì hasÆa równo¥ci bez róºnicy pÆci,
ale równieº, a moºe przede wszystkim, dåºyì do ich realizacji. Celem podstawowym i nadrzædnym miaÆo byì uzyskanie przez kobiety polskie zarówno w Królestwie jak Galicji i zaborze pruskim praw obywatelskich i politycznych, takich jak:
prawa wyborcze, nietykalno¥ì osobista i majåtkowa, wolno¥ì sumienia, sÆowa,
zebrañ i organizowania siæ w zwiåzkach itp. Za niezbædne uznano równieº wprowadzenie zmian w prawie cywilnym i publicznym w celu zapewnienia kobiecie
równouprawnienia w rodzinie i spoÆeczeñstwie. Postulowano zniesienie ograniczeñ
prawnych w wykonywaniu zawodów i zajmowaniu urzædów, zrównanie pÆac kobiet
i mæºczyzn na wszystkich polach pracy. íådano bezpÆatnego powszechnego nauczania, szkóÆ koedukacyjnych, moºliwo¥ci zdobywania równego wyksztaÆcenia
z mæºczyznami. Zapowiadano walkæ z podwójnå moralno¥ciå i alkoholizmem,
a takºe zniesienie reglamentacji prostytucji1.
ZaÆoºycielki ZRKP, P. Kuczalska–Reinschmit i J. Bojanowska, od 1907 do
1914 r. wydawaÆy w Warszawie miesiæcznik „Ster” (od 1911 r. przeksztaÆcony
w dwutygodnik). Czasopismo to w zasadzie byÆo gazetå Zwiåzku, choì redaktorki
chciaÆy uwaºaì je za organ szerokiego ruchu na rzecz równouprawnienia. Oto co
czytamy w pierwszym numerze: „Ster podejmujåc zadanie równouprawnienia kobiet nie bædzie pismem ani dla kobiet, ani tzw. kobiecym. lecz organem wszystkim
ludzi, którzy wspóÆdziaÆajåc w ogólnych dåºeniach wolno¥ciowych wytæºajå swoje
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usiÆowania, aby znie¥ì ucisk jaki dzi¥ jeszcze z zasady pÆci kræpuje wolno¥ì i swobodæ ludzkå”2. ÿwiadczy to o dåºeniach demokratycznych ZRKP. Na pierwsze
miejsce pismo wysuwaÆo kwestiæ praw wyborczych. Zamieszczano informacje,
dotyczåce walki kobiet o te prawa nie tylko w Królestwie Polskim i Galicji, ale i na
caÆym ¥wiecie. Autorki informowaÆy o wiecach, akcjach zbierania podpisów, petycjach do wÆadz, parlamentów; donosiÆy o sukcesach3. PisaÆy równieº o historii
ruchu walczåcego o równouprawnienie. Informacje te miaÆy sÆuºyì mobilizacji
kobiet do walki o uzyskanie równych praw. SÆuºyÆy teº zapoznaniu czytelników
sytuacjå w innych krajach, poszerzaÆy horyzonty, uÆatwiaÆy wyj¥cie z opÆotków.
Drugie miejsce zajmujå problemy praw cywilnych, etyki i moralno¥ci. Dopiero
na trzecim plasujå siæ zagadnienia z dziedziny o¥wiaty, pracy zawodowej, itp. „Ster”
próbowaÆ rozszerzaì zainteresowania intelektualne czytelniczek, zamieszczajåc
sprawozdania z ciekawych ksiåºek, ze zjazdów, odczytów i wystaw. Prezentowano
wybór korespondencji od czytelniczek. Publikowano takºe wspomnienia po¥miertne. W dodatkach powie¥ciowych prezentowano gÆównie literaturæ pisanå na zamówienie, sÆuºåcå propagowaniu haseÆ gÆoszonych przez Zwiåzek i ksztaÆtowaniu
nowych postaw w¥ród kobiet.
Najwiæcej zwolenniczek posiadaÆ ZRKP w Warszawie: byÆy to kobiety z róºnych ¥rodowisk. PrzewaºaÆy jednak zdecydowanie inteligentki z dawnych rodzin
ziemiañskich, bowiem kobiety z tej warstwy prowadziÆy stosunkowo najbardziej
samodzielne ºycie. Wiele z nich posiadaÆo dyplomy uniwersyteckie, czæ¥ì pracowaÆa zarobkowo. Atrakcyjno¥ì haseÆ równouprawnienia dla tego typu kobiet wydaje
siæ niewåtpliwa. Przekroczywszy pewien, jeszcze do niedawna niemoºliwy do
przej¥cia dla kobiety, próg — zdobycie wyºszego wyksztaÆcenia, postanowiÆy
pokonaì nastæpnå poprzeczkæ: uzyskaì prawo udziaÆu w ºyciu politycznym. W¥ród
ziemianek i chÆopek ZRKP miaÆ maÆo zwolenniczek. Wie¥ wciåº pozostawaÆa ostojå
tradycyjnego konserwatyzmu. Zwiåzkowi Równouprawnienia udawaÆo siæ jednak
niekiedy nawiåzywaì kontakty z KoÆem Ziemianek. DziaÆaczki KoÆa proszono czasem
o zabieranie gÆosu na wiecach i odczytach Zwiåzku (m.in. Mariæ Rodziewiczównå).
Spróbujmy u¥wiadomiì sobie, jaki wzorzec kobiety propagowaÆy autorki „Steru” w¥ród czytelniczek. Przede wszystkim kobieta poczåtku XX w. powinna byì
samodzielna. Samodzielna wÆa¥ciwie we wszystkich dziedzinach ºycia: poczåwszy
od moºliwo¥ci decydowania o wÆasnym losie poprzez niezaleºno¥ì finansowå, aº
do wpÆywu na losy kraju. I tu ZRKP wysunåÆ na czoÆo kwestiæ praw wyborczych.
W kaºdym niemal numerze „Steru” pojawiaÆy siæ artykuÆy uzasadniajåce dåºenie
kobiet do uzyskania tych praw. Warto zauwaºyì, ºe kwestie równania praw kobiet
i mæºczyzn do o¥wiaty i wyksztaÆcenia, które w drugiej poÆowie XIX w. stawiano
na pierwszym miejscu, nastæpnie — po pierwszych zdobyczach odsuniæto na dalszy
plan. W „Sterze” problemy o¥wiaty zostaÆy zdystansowane przez kwestiæ walki
o prawa wyborcze oraz przez sprawy dotyczåce moralno¥ci, wychowania i walki
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o prawa cywilne. Dziewczæta, gÆównie te z „dobrych domów”, miaÆy ¥rodki finansowe na ksztaÆcenie, wciåº jednak wielu rodziców nie doceniaÆo wagi wyksztaÆcenia
dla kobiet. Dodatkowym utrudnieniem przy walce z tego typu poglådami byÆo
prawodawstwo obowiåzujåce w Królestwie, a takºe prawodawstwo austriackie
oraz pruskie. W Królestwie obowiåzywaÆ Kodeks Napoleona, który uzaleºniajåc
caÆkowicie kobietæ od mæºa, nie dawaÆ jej ºadnych praw w decydowaniu o sprawach
publicznych — nawet jej dotyczåcych. W Austrii kobietæ pod wzglædem praw
politycznych postawiono „na równi z dzieìmi, marnotrawcami, karciarzami, pijakami, wariatami i zbrodniarzami. Jak oni nie posiadajå bowiem prawa gÆosowania
ani prawa obieralno¥ci do ciaÆ ustawodawczych. Prócz tego nie wolno jej naleºeì
do stowarzyszeñ politycznych”4. Tylko zmiana mentalno¥ci caÆego spoÆeczeñstwa
mogÆa wpÆynåì na ustanowienie bardziej sprawiedliwych dla kobiety praw. Jak juº
wspomniaÆam, Zwiåzek Równouprawnienia próbowaÆ upowszechniaì nowe wzorce, zmieniaì sposób my¥lenia o kobietach. Piætnowano niepraktyczne wychowanie
dziewczåt, ojcom i matkom zarzucano „otumanianie i ogÆupianie mÆodych dusz”5.
MÆodym dziewczætom z rodzin ziemiañskich, wychowywanym w sposób tradycyjny, starano siæ pokazywaì drogæ do zdobywania zawodu, do samodzielno¥ci my¥lenia. Próbowano mobilizowaì je do samoksztaÆcenia siæ.
Wiele uwagi po¥wiæcano równieº sprawom obyczajowym. DziaÆaczki Zwiåzku
Równouprawnienia oskarºaÆy mæºczyzn o faÆszywå moralno¥ì. StwierdzaÆy jednak, iº kobiety teº przyczyniajå siæ do jej wrastania w spoÆeczne my¥lenie. ZwykÆymi zdradami maÆºeñskimi, dosadnie okre¥lanymi w „Sterze” jako maÆºeñska prostytucja6, usprawiedliwiaÆy naturæ mæºczyzn, pogarszajåc w ten sposób swojå sytuacjæ. Je¥li juº o prostytucji mowa, to problematyka ta znalazÆa równieº swoje
miejsce na Æamach gazety. Apelowano do kobiet o pomoc dla prostytutek, które
nierzadko do podjæcia tego procederu zmuszaÆa konieczno¥ì ºyciowa. Wzywano
kobiety do prowadzenia ¥wiadomej dziaÆalno¥ci dobroczynnej, przeciwstawiajåc jå
dziaÆaniom „zalæknionych kwestarek i dromaderek”7.
W „Sterze” istniaÆy specjalne rubryki, dotyczåce spraw o¥wiatowych. Dla osób
chcåcych uzupeÆniì swå wiedzæ w róºnych dziedzinach, bådª takich, które nie miaÆy
moºliwo¥ci regularnego ksztaÆcenia, organizowano cykle odczytów, wykÆady, spotkania dyskusyjne. Bowiem wyksztaÆcenie dziaÆaczki Zwiåzku uznawaÆy za pierwszy stopieñ na drodze do równouprawnienia. Kobieta wyksztaÆcona — to kobieta
bardziej ¥wiadoma swych praw i moºliwo¥ci, mogåca skuteczniej ksztaÆtowaì
rzeczywisto¥ì, w której siæ obraca. Kobieta wyksztaÆcona byÆa, zdaniem redaktorów
„Steru”, równieº znacznie lepiej przygotowana do roli matki i ºony. WyksztaÆcona
ºona mogÆa, a nawet powinna staì siæ dla mæºa przyjacielem, partnerem ºyciowym.
U¥wiadomiona matka miaÆa wiæksze szanse, aby uniknåì bÆædów wychowawczych,
popeÆnianych w poprzednich pokoleniach. DziaÆaczki Zwiåzku wysuwaÆy postulat
koedukacji w szkole, uwaºaÆy bowiem, zgodnie zresztå z tendencjami zachodnio-
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europejskimi, ºe wspólne przebywanie chÆopców i dziewczåt od najmÆodszych lat
moºe bardzo korzystnie wpÆynåì na pozycjæ kobiety w maÆºeñstwie i spoÆeczeñstwie. W Królestwie Polskim w 1907 r. istniaÆa juº jedna ¥rednia szkoÆa koedukacyjna w Warszawie8. SzkoÆy elementarne ksztaÆciÆy w wiækszo¥ci zarówno chÆopców jak i dziewczæta. SzkoÆy ¥rednie ºeñskie w Królestwie borykaÆy siæ jednak
z wieloma trudno¥ciami. Wciåº istniaÆy róºnice programowe pomiædzy pensjami
i gimnazjami ºeñskimi, a gimnazjami mæskimi. Taki stan rzeczy bardzo utrudniaÆ
zdobywanie wyksztaÆcenia przez dziewczæta. Ponadto rozbieºno¥ci tre¥ci nauczania
stawaÆy siæ zupeÆnie nieuzasadnione, zwÆaszcza w sytuacji, gdy kobiety zdobyÆy
prawo wstæpu na liczne wyºsze uczelnie.
Sprawa nauczania dziewczåt na poziomie ¥rednim nie zajæÆa na Æamach „Steru”
wiele miejsca. Zdaniem pisma nie przedstawiaÆa siæ ona optymistycznie. Rodzice
nadal rzadko posyÆali córki do szkóÆ ¥rednich, a jeºeli juº decydowali siæ na naukæ
córek wychodzåcå poza ksztaÆcenie domowe, to dåºyli do zdobycia przez nie ogÆady
i umiejætno¥ci, które mogÆyby siæ przydaì w domu. Zmiany postaw dokonaÆy siæ
jedynie w ¥rodowiskach uboºszego ziemiañstwa i inteligencji. Trudna sytuacja
ekonomiczna i konieczno¥ì pracy zarobkowej czÆonków rodziny powodowaÆy, ºe
duºå wagæ przywiåzywano w tych grupach do zapewnienia dzieciom obojga pÆci
odpowiedniego wyksztaÆcenia. Polityka o¥wiatowa Rosji i Austrii sprawiÆa, ºe
w szkolnictwie ºeñskim dominowaÆy zakÆady naukowe i szkoÆy przyklasztorne. Nie
kaºdego byÆo staì na opÆacenie w tych placówkach nauki. Aby uÆatwiì zdobycie
wyºszego wyksztaÆcenia, traktowanego przez kobiety czæsto jako cel sam w sobie,
Zwiåzek zorganizowaÆ kursy przygotowujåce dziewczæta do matury w zakresie
obowiåzujåcym w gimnazjum mæskim, co stanowiÆo niezbædny warunek wstæpu na
studia wyºsze oraz dla zdobycia wyºszych kwalifikacji nauczycielskich9. Zawód
nauczycielski byÆ najpopularniejszym zawodem wykonywanym przez kobiety
w tych ¥rodowiskach spoÆecznych, na które staraÆ siæ oddziaÆywaì Zwiåzek Równouprawnienia. Propagowano takºe moºliwo¥ì zdobycia kwalifikacji farmaceutycznych w szkole dla dziewczåt A. Le¥niewskiej10.
Zwiåzek Równouprawnienia postulowaÆ ujednolicenie praw i obowiåzków studentów i studentek. Przekonywano opiniæ publicznå, ºe bardzo dobre wyniki wielu
dziewczåt na studiach wyºszych obalajå rozpowszechniony poglåd o mniejszych
w porównaniu z mæºczyznami moºliwo¥ciach intelektualnych kobiet. DziaÆaczki
Zwiåzku protestowaÆy równieº przeciwko ograniczaniu dostæpu kobiet na wyºsze
uczelnie tylko do niektórych kierunków. Studentki ze Lwowa, w¥ród których byÆy
równieº czÆonkinie Zwiåzku Równouprawnienia, organizowaÆy wiece, skÆadaÆy
petycje do wÆadz uczelni i wÆadz o¥wiatowych o umoºliwienie im studiowania na
wydziaÆach technicznych, prawniczym oraz przyznanie peÆnych praw na wydziale
medycznym11. ÿwiadczyÆo to o rozbudzeniu siæ w¥ród kobiet, obok ogólnego dåºenia
do zdobycia wyºszego wyksztaÆcenia, równieº aspiracji zawodowych. Powoli rosÆo
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zainteresowanie pracå zawodowå. WyksztaÆcenie przestawaÆo stanowiì warto¥ì
samå w sobie.
W sprawozdaniu z jednego z wieców lwowskich czytamy, iº jego postulaty
uzyskaÆy poparcie ze strony mæºczyzn12. ÿwiadczyì to moºe o powolnej zmianie
spojrzenia mÆodego pokolenia na kwestiæ kobiecå. Tendencja ta doprowadziÆa
stopniowo do wspóÆczesnego wyrównania dostæpu do wyºszego wyksztaÆcenia
mæºczyzn i kobiet. Problemy studiujåcej mÆodzieºy ºeñskiej znajdowaÆy odzwierciedlenie w kaºdym niemal numerze „Steru”. ÿwiadczy to o ich doniosÆo¥ci, przynajmniej z punktu widzenia redakcji. Wprawdzie Zwiåzek juº w 1907 r. uznaÆ, iº
w sprawie dostæpu do o¥wiaty równouprawnienie zostaÆo nieomalºe osiågniæte,
jednak czæste informacje w „Sterze” o kÆopotach, z którymi borykajå siæ studentki
i o ograniczeniach, którym podlegajå, skÆaniajå do krytycznej refleksji na temat
prawdziwo¥ci powyºszej opinii.
„Ster” lansowaÆ tezæ o konieczno¥ci ksztaÆcenia kobiet wywodzåcych siæ ze
wszystkich klas i warstw spoÆecznych. Jednak pomimo do¥ì radykalnego oblicza
Zwiåzku Równouprawnienia, kobietom z róºnych ¥rodowisk wyznaczono z góry
zróºnicowany puÆap niezbædnego wyksztaÆcenia. Dla robotnic przewidywano wyksztaÆcenie elementarne, postulowano rozszerzenie szans pozbycia siæ przez nie
analfabetyzmu na organizowanych kursach niedzielnych. Jeden z takich kursów
zorganizowaÆ sam Zwiåzek. WykÆady prowadziÆy czÆonkinie ZRKP posiadajåce
uniwersyteckie wyksztaÆcenie13. Informacje o kursach tego typu znajdujemy w
„Sterze” do¥ì czæsto. ByÆa to chyba najpopularniejsza forma edukacji ludno¥ci
robotniczej; wedÆug obserwacji redaktorek pisma czæ¥ciej i chætniej korzystaÆy
z nich kobiety14. Dla robotnic organizowano równieº pogadanki dotyczåce spraw
cywilnych i higieny.
Dla kobiet ze ¥rodowiska ziemiañskiego i inteligenckiego postulowano wyksztaÆcenie co najmniej ¥rednie, chætnie jednak widziano je na uniwersytetach.
Mimo ogólnych deklaracji Zwiåzku popierajåcych hasÆa równo¥ci praw i wolno¥ci
jednostki, w bieºåcej publicystyce kaºda klasa spoÆeczna miaÆa ustalone miejsce
w hierarchii; Zwiåzek Równouprawnienia Kobiet Polskich nie dåºyÆ zatem do
burzenia ówczesnego porzådku spoÆecznego — postulowaÆ jedynie peÆne wÆåczenie
kobiet w jego ramy.
DziaÆaczki Zwiåzku interesowaÆy siæ równieº problemem kobiet wiejskich.
WspóÆpracowaÆy m.in. ze szkoÆå gospodarstwa w Kruszynku. Liczba podobnych
szkóÆ byÆa, zdaniem publicystek „Steru”, co najmniej niewystarczajåca, tym bardziej, ºe uczæszczaÆy do nich gÆównie córki bogatych gospodarzy wiejskich. Dziewczæta
uczono nowoczesnych metod gospodarowania, prowadzono kurs higieny itp.15
Problem zdobywania wyºszego wyksztaÆcenia przez kobiety pozostawaÆ wciåº
kluczowym zagadnieniem nie tylko w programie, ale i w dziaÆalno¥ci Zwiåzku
Równouprawnienia Kobiet Polskich. Spodziewano siæ bowiem, ºe to wÆa¥nie
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zdobycie przez kobiety wyksztaÆcenia równego mæºczyznom da im rzeczywistå
równo¥ì szans, tj. moºliwo¥ì osiågniæcia tej samej pozycji zawodowej i spoÆecznej.
W praktyce okazaÆo siæ to znacznie bardziej skomplikowane.
Przypisy:
1

„Bluszcz” 1906.
„Ster” 1907, wstæp.
Np. „Ster”1907, nr 1, s. 1–17, 112; nr 4, s. 285; 1908, nr 6, s. 304–309.
4
Tamºe 1907, nr 3, s. 109.
5
Tamºe 1907, nr 6, s. 283.
6
Tamºe 1907, nr 1, s. 47.
7
Tamºe, s. 60.
8
Tamºe 1907, nr 2, s. 126.
9
Tamºe 1910, nr 7–8, s. 302.
10
Tamºe, s. 300.
11
Tamºe 1908, nr 1, s. 23, 72, 74; 1910, nr 9–10, s. 339.
12
Tamºe.
13
Tamºe 1907, nr 7, s. 293.
14
Tamºe, s. 294.
15
Tamºe 1910, nr 11–12, s. 399.
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Wzory osobowe i modele awansu
spoÆecznego kobiety wiejskiej w Polsce
w prasie periodycznej z lat 1944–1955

Szkic niniejszy ogranicza siæ do analizy propagowanego wzoru awansu spoÆecznego kobiet wiejskich w czasopismach zwiåzanych z szeroko rozumianym obozem
wÆadzy. Pojæcie to obejmuje zarówno tytuÆy prasy „czytelnikowskiej” o charakterze
kulturalnym, jak równieº organy partii politycznych i organizacji spoÆeczno–gospodarczych (PPR, PZPR, SL, PPS, ZSCH, Liga Kobiet). Odpowiedzi na pytanie
o rozumienie awansu spoÆecznego przez wÆadze spróbujemy udzieliì wskazujåc na
uchwytne w prasie przemiany w hierarchii i tre¥ci ról spoÆecznych peÆnionych przez
kobiety na wsi oraz cechy charakterystyczne przypisywane tym spo¥ród nich,
których sylwetki miaÆy stanowiì wzory osobowe1.
W latach 1944–1948 w publicystyce dominowaÆ obraz awansu spoÆecznego
kobiety wiejskiej w dwóch zasadniczych sferach jej dziaÆalno¥ci:
1) w obræbie ról peÆnionych w gospodarstwie wiejskim (matka, ºona, gospodyni);
2) poza krægiem gospodarstwa domowego, w ramach funkcjonujåcych na wsi
organów wÆadzy, organizacji politycznych, spoÆeczno–gospodarczych i kulturalnych.
W ówczesnej propagandzie wÆa¥nie ta druga sfera jej aktywno¥ci miaÆa stanowiì
o nowej, uzyskanej w wyniku przemian powojennych jako¥ci ºycia. „Kobiety wiejskie — pisaÆa na ten temat w SL–owskim Zielonym Sztandarze StanisÆawa Garncarczykowa — Zerwijmy z tå bierno¥ciå! Stañmy na równi z mæºczyznå do tej wielkiej
i odpowiedzialnej, twórczej pracy przy budowie [...] Polski Ludowej. Jeste¥my
równorzædnymi pracownicami w naszych gospodarstwach, lecz swå bierno¥ciå,
swym zasklepieniem siæ w ciasnym krægu spraw domowych spychamy siæ same do
roli niewolnic swego gospodarstwa”2. PPR–owska „ChÆopska Droga” przekonywaÆa, iº w Polsce Ludowej „kobieta wiejska stanie do pracy dla kraju jako obywatelka,
¥wiadoma swych obowiåzków, zainteresowana wszelkimi przejawami ºycia spoÆecznego i gospodarczego kraju — jako inteligentna i peÆnoprawna obywatelka” 3.
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Takie ustawienie priorytetów w propagandzie nie oznaczaÆo bynajmniej, ºe nie
dokonywano istotnych przewarto¥ciowañ w rozumieniu awansu w obræbie rodziny
chÆopskiej. Zwykle wstæpem do nich byÆ czarny obraz egzystencji kobiety na wsi
przedwojennej. W konwencji charakterystycznej dla omawianego okresu w organie
SpoÆeczno–Obywatelskiej Ligi Kobiet „Kobieta Wiejska” pisano, iº juº w dzieciñstwie kobieta byÆa niezwykle przeciåºona pracå. ÿwiat dziewczyny wiejskiej „zamykaÆ siæ w kóÆku swej zagrody i wsi. Ksiåºka do naboºeñstwa, sennik egipski, kazanie
w ko¥ciele, plotki i wiadomo¥ci rozpowiadane przy pÆocie, czy w polu, oto caÆy —
jaki byÆ, jej pokarm duchowy”. Jej maÆºeñstwo miaÆo byì prowadzonym poza
plecami zainteresowanej targiem o grunt, inwentarz, dom. W tej sytuacji måº czæsto
zaniedbywaÆ ºonæ i dzieci, które nie byÆy owocem miÆo¥ci tylko konieczno¥ciå.
O¥wiecone i zadbane kobiety na wsi byÆy rzadko¥ciå4.
Upowszechniany program zmiany tej sytuacji obejmowaÆ kilka podstawowych
postulatów. Przede wszystkim istotnym korektom miaÆ byì poddany tradycyjny
podziaÆ czynno¥ci na „mæskie” i „babskie”, oceniany jako krzywdzåcy: „Do zajæì
kobiety — pisano — naleºy: dom i porzådki, ºywienie rodziny, opieka i wychowanie dzieci, przetwory owocowe, warzywne, mleczne i miæsne, pranie i szycie, drób,
ogród kwiatowy. Do zajæì mæºczyzny: konie, oranie, bronowanie, sianie itd. Do
zajæì wspólnych: krowy, trzoda chlewna, pasieka, zbiór zboºa, kopanie kartofli.
O ile w okresie jesienno–zimowym mæºczyzna ma sporo wolnego czasu, który
moºe zuºyì na samoksztaÆcenie, dodatkowy zarobek itp., to zajæcia kobiety nigdy
siæ nie koñczå. Obliczono, ºe w gospodarstwie peÆnorolnym, w województwach
centralnych mæºczyzna zatrudniony jest peÆnych 200 dni w roku, kobieta 365"5.
Dla zÆagodzenia tego przeciåºenia pracå propagowano dwa rodzaje dziaÆañ. Po
pierwsze postulowano unowocze¥nienie wsi poprzez rozwój róºnych form mechanizacji rolnictwa i gospodarstwa rolnego, elektryfikacjæ, skanalizowanie wsi, rozwój szeregu instytucji obsÆugi rolnictwa itp. Po drugie propagowano konieczno¥ì
zmiany tradycyjnych przyzwyczajeñ i podziaÆu czynno¥ci. W my¥l tych postulatów
mæºczyzna winien przejåì w gospodarstwie takie czynno¥ci jak: „obrzådzanie
inwentarza (z wyjåtkiem drobiu), dojenie krów, råbanie drzewa, bielenie izb, dostarczanie mleka do mleczarni, ogród warzywny, noszenie wody na uºytek domu”6.
Apelowano: „Gospodarze! Pomagajcie swym ºonom w pracy, gdy så zdrowe,
a pieniådze, które musieliby¥cie wydaì na lekarza dla chorej z przepracowania
ºony, lepiej przeznaczyì na ulepszanie gospodarstwa”7.
Charakteryzujåc rolæ chÆopki jako matki nacisk kÆadziono na nabycie przez niå
nowych perspektyw wychowawczych. Równieº i w tym wypadku punktem odniesienia byÆa negatywna ocena przeszÆo¥ci, gdy dzieci chÆopskie pozbawione byÆy
prawa do dzieciñstwa, „wolno¥ci od przedwczesnej pracy”, „prawa do szkoÆy
w odpowiednim wieku”8. Wzorowa matka, o rozbudzonych aspiracjach awansowych, winna uznawaì, iº obowiåzek szkolny znacznie pod wzglædem znaczenia
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wyprzedza pracæ dziecka w gospodarstwie. Postulowany rozwój sieci dzieciñców
i przedszkoli miaÆ zapewniì najmÆodszemu pokoleniu wÆa¥ciwå opiekæ i dostosowany do wieku rodzaj zajæì.
W kategoriach awansu spoÆecznego naleºy równieº rozpatrywaì kwestiæ wielodzietno¥ci rodzin chÆopskich. WiåzaÆa siæ ona z szerszå ideå, która w znacznym
stopniu z chÆopstwem wiåzaÆa nadzieje na biologiczne odrodzenie narodu. Postulat
ten dotyczyÆ szczególnie Ziem Zachodnich i PóÆnocnych. Nie bez zwiåzku z tym
jeden z apeli o masowy wyjazd na te tereny koñczyÆ siæ symptomatycznym zawoÆaniem: „Bådªmy i my pionierkami — niech nad Odrå, Nyså i BaÆtykiem rozbrzmiewa ¥piew polskich kobiet i ¥miech polskich dzieci”9. Temu celowi sÆuºyÆo teº
nadanie duºej rangi dekorowaniu przez BolesÆawa Bieruta Krzyºami ZasÆugi matek
(gÆównie wiejskich), które wychowaÆy dziesiæcioro i wiæcej dzieci. Jako wzór
przedstawiano przy tej okazji Magdalenæ Szymanowskå z Pianowa pow. Ko¥cian,
63–letniå matkæ 20 dzieci (z których zresztå 8 zmarÆo w dzieciñstwie); Juliæ Sowiñskå — 55–letniå rolniczkæ, matkæ 11 dzieci i jednocze¥nie sekretarkæ KoÆa Ligi
Kobiet w Pilicy, pow. Grójec, która „chwalebnie” ÆåczyÆa wychowanie dzieci
i pracæ spoÆecznå10.
Stosunkowo najsÆabiej rysujå siæ postulaty zmian pozycji kobiety wiejskiej
w rodzinie jako ºony. Obok wspomnianych juº rozwaºañ na temat podziaÆu czynno¥ci w gospodarstwie, pewne uwagi na ten temat moºna odnaleªì przy okazji
dyskusji o rozwodach, szczególnie intensywnej w 1947 r. Publicy¥ci krytykowali
utrzymywanie siæ do¥ì tradycyjnego priorytetu pobudek gospodarczych przy zawieraniu maÆºeñstwa oraz tradycyjnå rolæ nacisku opinii wiejskiej jako gÆównego
wyznacznika ich trwaÆo¥ci. „Awans” kobiety w maÆºeñstwie miaÆ siæ dokonaì przez
wzrost znaczenia wiæzi uczuciowej Æåczåcej jå ze wspóÆmaÆºonkiem11.
Jak juº wcze¥niej wspomniano awans spoÆeczny chÆopskich ºon, matek i gospodyñ miaÆ siæ odbywaì przede wszystkim poza krægiem gospodarstwa domowego.
SL–owski „Zielony Sztandar” konstatowaÆ, iº „zagadnienie u¥wiadamiania naszych
kobiet i wciågania ich do pracy nie tylko gospodarczej, lecz i politycznej i spoÆecznej — jest zagadnieniem olbrzymiej wagi, a przez wielu [...] dziaÆaczy ludowych
nie docenianym naleºycie”12. Apelowano w nim o udziaÆ kobiet w pracach Zwiåzku
„Samopomocy ChÆopskiej”, SL i to na stanowiskach odpowiedzialnych, a nie tylko
pomocniczych13. Jako wzór przedstawiano dziaÆaczkæ ZSCH i SL, uczestniczkæ
konspiracji ludowej w okresie wojny, byÆå „wiciarkæ” i absolwentkæ szkoÆy rolniczej — Jadwigæ £obodzinæ. Podobnie w „ChÆopskiej Drodze” stwierdzano, ºe
kobiety wiejskie winny wziåì zdecydowany udziaÆ w ºyciu politycznym. Apelowano o ich aktywny udziaÆ w ruchu obroñców pokoju. W kontekscie aktualnej walki
politycznej stwierdzano, iº „ºadna matka i ºona nie odda gÆosu swego na zwolenników pana MikoÆajczyka i poniesie on takå samå poraºkæ w wyborach, jak na
zjeªdzie Samopomocy ChÆopskiej”14. Propagowano hasÆo „Kaºda gospodyni wiej-
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ska w szeregach SpóÆdzielni Mleczarsko–Jajczarskich”, jak równieº zachæcano je
do udziaÆu w pracach nad tworzeniem spóÆdzielczych piekarni, pralni, spóÆdzielni
warzywniczych i zielarskich15. Oferowano im szerokie moºliwo¥ci rozwijania dziaÆañ przy tworzeniu sezonowych dzieciñców, o¥rodków i spóÆdzielni zdrowia, przedszkoli, poradni lekarskich, w organizowaniu kursów gospodarczych itp.16 Na wzór
osobowy kreowano tu Ewæ Bieñ, dziaÆaczkæ PPR, wójta gminy Græbów w pow.
Tarnobrzeg, sumiennie wywiåzujåcå siæ ze swych funkcji i stopniowo zdobywajåcå
autorytet w¥ród chÆopów, dobrå matkæ i gospodyniæ17.
Zmiana polityki rolnej dokonana w latach 1948–1949 zapoczåtkowaÆa jej nowy
etap trwajåcy co najmniej do 1956 r. ZnalazÆo to swe odbicie równieº w rewizji
dotychczasowego obrazu awansu spoÆecznego kobiety na wsi. Przede wszystkim
zostaÆ wyraªnie ograniczony kråg mieszkanek wsi objætych perspektywå awansu.
MiaÆy to byì rodziny (a wiæc i chÆopki) maÆo i ¥redniorolne, prowadzåce walkæ
klasowå z kuÆakami (i kuÆaczkami) degradowanymi we wszystkich dziedzinach
ºycia spoÆecznego.
W sferze ról rodzinnych awans gospodyñ wiejskich z tzw. rodzin chÆopów
pracujåcych miaÆ siæ dokonaì przede wszystkim przez uzyskiwanie przez nie coraz
to nowych umiejætno¥ci intensywnego prowadzenia gospodarki rolnej, szczególnie
hodowli. W apelu uchwalonym na Naradzie Krajowej Kobiet Wiejskich z 1–2
lutego 1953 r. czytamy: „podno¥my mleczno¥ì krów, no¥no¥ì naszych kur [...]
przyswajajmy sobie racjonalne metody hodowli, podno¥my ilo¥ì i jako¥ì hodowlanego inwentarza, zwiækszajmy dochodowo¥ì naszych gospodarstw”18. Wzorowe
gospodynie kontraktowaÆy ziemiopÆody i trzodæ chlewnå, wypeÆniaÆy obowiåzkowe
dostawy ponad plan, nie zalegaÆy z podatkami i innego rodzaju naleºno¥ciami na
rzecz pañstwa. Zwiækszeniu wydajno¥ci miaÆo sÆuºyì stosowanie racjonalnych
metod gospodarowania, w¥ród których wymieniano m.in. zakÆadanie pryzm kompostowych i robienie kiszonek. Wzorowe rolniczki uprawiaÆy opÆacalne, choì pracochÆonne, ro¥liny przemysÆowe, takie jak len czy buraki cukrowe, zakÆadaÆy
ogródki warzywne, dostarczaÆy duºe ilo¥ci jaj do spóÆdzielni ZSCH19.
Znacznie mniejszå rolæ w obrazie awansu spoÆecznego kobiety wiejskiej —
w porównaniu z okresem wcze¥niejszym — odgrywaÆa odpowiednio zmodyfikowana kreacja roli ºony i matki. Nadal, choì z wiækszym naciskiem, upowszechniano nowoczesne kryteria doboru maÆºonków. Jako kuÆackå obyczajowo¥ì piætnowano kojarzenie maÆºeñstw tylko na zasadzie równego statusu materialnego, któremu
towarzyszyÆy targi o posag przy pominiæciu wiæzi emocjonalnych Æåczåcych mÆodych ludzi20. Propagujåc nowy wzór kojarzenia par maÆºeñskich uwzglædniajåcy
przede wszystkim uczucia mÆodych ludzi sugerowano równocze¥nie, ºe wyksztaÆcenie jest conajmniej równie waºnym walorem maÆºonka, jak kiedy¥ posiadanie
majåtku21. Jako charakterystycznå dla klimatu tego okresu naleºy potraktowaì
nastæpujåcå pozytywnå opiniæ o narzeczonej, uznawanå za przejaw „nowej moral-

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Wzory osobowe i modele awansu spoÆecznego kobiety wiejskiej w Polsce... 187

no¥ci” w tym wzglædzie: „Duºego majåtku nie ma, bo zaledwie 2 ha. I matkæ
70–letniå. Sama biedna robi w polu i w domu... Ale spÆaciÆa podatek, sprzedaÆa
wyznaczonå ilo¥ì zboºa i poºyczkæ narodowå... 22.
W porównaniu do lat 1944–1948 ogromnemu zredukowaniu ulegÆo zainteresowanie publicystyki rolå kobiety jako matki. Bardzo rzadko poruszano kwestie
dotyczåce potrzeb psychicznych wiejskiego dziecka, warunków jego wychowania.
GÆæbsze analizy zaståpiono pochwaÆami matek–chÆopek dla „ludowej ojczyzny” za
umoºliwienie awansu spoÆecznego ich dzieciom poprzez o¥wiatæ i pracæ w przemy¥le. Kontynuowano kampaniæ prasowå o zapewnienie priorytetu obowiåzkom
szkolnym dziecka nad pracå w gospodarstwie. Stopniowo coraz mniej pojawiaÆo siæ
artykuÆów na temat chÆopskich przedszkoli i dzieciñców, co zwiåzane byÆo z likwidacjå ChÆopskiego Towarzystwa PrzyjacióÆ Dzieci i naciskami na tworzenie przedszkoli gÆównie w spóÆdzielniach produkcyjnych23.
Awans kobiety wiejskiej na wsi miaÆ siæ dokonywaì jeszcze bardziej niº w okresie poprzednim, poza rolami. które wyznaczaÆy kobiecie ramy rodziny. Wzorowa
chÆopka byÆa dziaÆaczkå spoÆecznå i politycznå na terenie istniejåcych wówczas
organizacji takich jak ZSCH, ZSL, PZPR, Komitety Rodzicielskie w szkoÆach, rady
narodowe; w sprawach religii — przeciwniczkå dewocji. Z racji swego „instynktu
klasowego” miaÆa demaskowaì machinacje kuÆaków, inicjowaì zbiorowe manifestacyjne dostawy pÆodów rolnych. Szczególnå rolæ przypisywano zmianom w jej
¥wiadomo¥ci pod wpÆywem propagandy ideologicznej. Dowodziì tego miaÆy licznie cytowane — przypuszczalnie odpowiednio redagowane — wypowiedzi: „Chociaº jestem stara — mówiÆa Zofia Chojecka, 55–letnia korespondentka prasy
ludowej — mówiæ wam: nie bójcie siæ wroga [kuÆaka — DJ]. Bo jak siæ wroga nie
boimy, to go bijemy i zwyciæºymy. Takich ludzi wychowuje teraz Polska Ludowa:
odwaºnych, ¥wiadomych roli wolnego obywatela, czujnych na wroga [...] Mam
wielkå dumæ, ºe mogæ pomagaì Polsce Ludowej, choì mam juº 55 lat”24.
Awans kobiet, szczególnie mÆodych miaÆ siæ dokonywaì przez zdobywanie
nowych zawodów, niezbædnych na nowoczesnej wsi. Do rangi symbolu urasta tu
wzór traktorzystki. Zgodnie z zaÆoºeniami ówczesnej propagandy zawód ten miaÆ
byì waºnym elementem postæpujåcej emancypacji wiejskich dziewczåt. „Pierwsze
traktorzystki — pisano w ”Kobiecie" we wrze¥niu 1949 r. — zdobyÆy dla kobiety
nowy zawód, który dotåd w Polsce byÆ dostæpny jedynie dla mæºczyzn. A jest to
zawód, który da kobiecie oprócz wielkiego moralnego zadowolenia bardzo dobre
zarobki i caÆkowitå niezaleºno¥ì materialnå"25. Z drugiej strony traktor byÆ uwaºany za symbol nowoczesno¥ci rolnictwa, za oznakæ wychodzenia z zacofania i osiågania dobrobytu w ustroju demokracji ludowej. „Ola Maciejewska pisano o jednej
z traktorzystek — to jedna z wielu [...] do których los siæ u¥miechnåÆ. Tym losem,
tå cudownå wróºkå — jest ustrój demokratyczny. Dlatego traktor Oli orze rozlegÆe
pola, wyoruje dobrobyt, potægæ Polski, dobrobyt i potægæ krajów demokratycznych,
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wyoruje pokój. Takich jak Ola, która pracå swå buduje pokój — jest u nas w Polsce
tysiåce tysiæcy. DªwignæÆy¥my siæ z poniºenia i zacofania, w jakie zepchnæÆy nas
rzådy wyzyskiwaczy. WyszÆy¥my z niskich chat chÆopskich, z ciasnych izb robotniczych w szerokie drogi postæpu. PeÆnå piersiå oddychamy, wyzwolone z pæt
zacofania. Wyzwolone przez Polskæ Ludowå”26.
Ukoronowaniem awansu kobiety na wsi we wszystkich sferach jej ºycia miaÆ
byì ¥wiadomy, dobrowolny akces do spóldzielni produkcyjnej. Syntetycznå wizjæ
korzy¥ci uzyskiwanych w wyniku jej uczestnictwa w kolektywnej gospodarce daÆ
K. Domañski w „Kobiecie Wiejskiej” w grudniu 1949 r. „Kobiecie wiejskiej —
pisaÆ — specjalnie zaleºeì powinno na spóÆdzielczo¥ci produkcyjnej — a to ze
wzglædów nastæpujåcych: a) spóÆdzielnia produkcyjna zapewnia kobiecie i jej rodzinie bez porównania wiækszy dobrobyt aniºeli gospodarka indywidualna; b)
spóÆdzielnia produkcyjna uwalnia dziecko chÆopskie od przedwczesnej, uciåºliwej
pracy i daje temu dziecku peÆnå moºliwo¥ì ksztaÆcenia siæ w obranym kierunku; c)
uspóÆdzielczenie wsi uwalnia kobietæ od szeregu uciåºliwych i przykrych prac,
pozostawiajåc jej wiæcej czasu do ºycia rodzinnego, dla pracy nad sobå itd.; d) [...]
zapewnia kobiecie wiejskiej, zwÆaszcza kobiecie–matce pomoc i opiekæ spoÆecznå
w bardzo szerokim zakresie; e) kobieta wiejska staje siæ w spóÆdzielni produkcyjnej
równoprawnym czÆonkiem spoÆeczno¥ci wiejskiej; uczestniczy ona we wszystkich
zebraniach na równi z mæºczyznå, ma otwarty dostæp do wszystkich stanowisk
w zarzådzie takiej spóÆdzielni itp.; f) wspólny dochód dzielony jest [...] czæ¥ciowo
albo w caÆo¥ci w stosunku do wÆoºonej pracy: otwiera to przed kobietå wiejskå, przy
jej znacznej pracowito¥ci, niezmiernie szerokie moºliwo¥ci wybicia siæ i szybkiego
stworzenia sobie materialnego dobrobytu. W spóÆdzielni produkcyjnej znika caÆkowicie wyzysk czÆowieka przez czÆowieka — ten wyzysk, od którego cierpi najbardziej wÆa¥nie kobieta wiejska. Z tych wzglædów kobiety staì siæ powinny pionierkami spóÆdzielczo¥ci produkcyjnej”27. Postaciå sztandarowå, personifikujåcå wzór
czÆonka spóÆdzielni byÆa Maria Iskrowa z Dankowic. Córka dziaÆacza KPP, kolporterka prasy komunistycznej, za co byÆa czasowo aresztowana przez Gestapo, juº
przed wojnå sÆuºyÆa u „bogaczy”. Jej måº i rodzice zginæli w obozach koncentracyjnych. Od 1945 r. aktywistka PPR i KóÆ Gospodyñ Wiejskich, byÆa teº agitatorem
zakÆadajåcym w poszczególnych wsiach spóldzielnie produkcyjne28.
Ówczesna prasa akcentuje jeszcze jeden, nowy model awansu — poprzez
migracjæ do miasta, do pracy w przemy¥le lub (i) zdobywanie wyksztaÆcenia. MiaÆ
byì on udziaÆem mÆodzieºy wiejskiej obojga pÆci i stanowi odræbny problem badawczy. Starsze kobiety pochodzåce z rodzin chÆopskich pokazywano jako piastujåce wysokie stanowiska w organizacjach politycznych i spoÆecznych oraz organach wÆadzy w miastach powiatowych i wojewódzkich. Potwierdzenie skali takiego
awansu miaÆ stanowiì m.in. przykÆad Wiktorii Hetmañskiej, która od ósmego roku
ºycia pracowaÆa u obszarnika, a w 1950 r. peÆniÆa z powodzeniem funkcjæ przewod-
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niczåcej WRN w Poznaniu, czy teº Anny Chmurowej, córki maÆorolnego chÆopa,
pracujåcej w mÆodo¥ci „na sÆuºbach”, a w 1951 r. przewodniczåcej PRN29. Pochodzenie z „nizin” spoÆecznych traktowane byÆo jako atut, bo jak pisano o Chmurowej
— „rozumie konieczno¥ì opieki nad maÆo i ¥redniorolnymi, bo sama miaÆa biedæ
od dzieciñstwa aº do czasu Polski Ludowej”30. Migracja ze wsi do miast byÆa zresztå
rozpatrywana w szerszym kontek¥cie przemian stylu ºycia i ¥wiadomo¥ci robotników i inteligencji.
Upowszechniane w latach 1944–1956 wzory awansu spoÆecznego, jak i wzory
osobowe w ogóle nie byÆy kreacjami samoistnymi; ich tworzenie miaÆo ¥ci¥le
okre¥lony cel. ZawieraÆy one przekazy propagandowe, a zatem ich funkcjå podstawowå byÆa nie informacja, lecz perswazja. ByÆy wyrazem ideologicznego i ¥wiatopoglådowego nacisku, stanowiÆy specyficznå formæ propagowania przekonañ zgodnych z realizowanå politykå obozu wÆadzy, werbalizowanych przez redakcje pism.
Ståd teº warto siæ zastanowiì, jakie zjawiska z praktyki spoÆecznej byÆy przyczynå
formuÆowania takich, jak przedstawione wyºej, publicystycznych wzorców.
Najogólniej rzecz bioråc — nowå wÆadzæ skÆaniaÆy do poszukiwania poparcia
w¥ród róºnych grup spoÆecznych, w tym kobiet wiejskich — zarówno gÆoszony
program rewindykacji spoÆecznych „mas pracujåcych” jak i poczucie braku akceptacji nowej wÆadzy przez wiækszo¥ì narodu, kompleksy wyrosÆe na tle poczucia
braku legitymizacji. Symptomem takiego poparcia miaÆ byì ich znaczny udziaÆ
w róºnego rodzaju organizacjach spoÆecznych. Zdawano sobie sprawæ, ºe zrzeszanie siæ moºe w pewnym stopniu przyczyniì siæ do rozbudzenia ich aktywno¥ci
i nadania jej kierunku, ºe pozwoli odpowiednio je „wychowaì” dla potrzeb nowego
systemu spoÆecznego. W akcji tej osiågniæto niemaÆe sukcesy, skoro wedÆug danych
WydziaÆu Kobiecego KC PZPR w marcu 1951 r. dziaÆajåce na wsi ponad 21,5 tys.
KóÆ Gospodyñ skupiÆo niemal 480 tys. czÆonkiñ31.
Wspomniany nacisk na uzyskiwanie przez kobiety dobrych wyników gospodarczych w rolnictwie wynikaÆ ze znanych trudno¥ci ekonomicznych i aprowizacyjnych, zwÆaszcza w okresie planu 6–letniego, kiedy to wie¥ ponosiÆa najdotkliwsze
koszty industrializacji.
Kobiety miaÆy równieº odgrywaì istotnå rolæ w walce prowadzonej z Ko¥cioÆem. Ich postawa musiaÆa byì jednak daleka od propagandowych wzorów, skoro
dziaÆaczki WydziaÆów Kobiecych poszczególnych wojewódzkich instancji PZPR
na swych naradach w Warszawie czæsto skarºyÆy siæ na intensywno¥ì wiejskiego
ºycia religijnego, na masowy w nim udziaÆ kobiet np. w pielgrzymkach w zwiåzku
z tzw. cudem lubelskim itp.32
Podobnie sztandarowa wizja dziewczåt wiejskich traktorzystek — wyrastaÆa
z konkretnych potrzeb, skoro tylko w jednym roku 1952 w Pañstwowych O¥rodkach Maszynowych brakowaÆo kilku tysiæcy traktorzystów33. Atrakcyjno¥ì tego
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zawodu, zwÆaszcza dla kobiety, w praktyce okazaÆa siæ dosyì problematyczna,
o czym ¥wiadczå zachowane w ªródÆach opisy skandalicznych warunków ich pracy34.
Najwiæksze trudno¥ci natrafiaÆa realizacja tak zachwalanej drogi do awansu
kobiet przez wstæpowanie do spóÆdzielni produkcyjnych. Kobiety czæsto sprzeciwiaÆy siæ przekazywaniu na potrzeby kolektywnej gospodarki czæ¥ci ziemi prawnie
do nich naleºåcych lub nawet bædåcych wÆasno¥ciå ich mæºów, nawet wówczas,
gdy ci podpisali juº odpowiednie deklaracje. ÿwiadectwo takich zachowañ znajdujemy w licznie zachowanej w Archiwum Akt Nowych korespondencji chÆopów do
wÆadz centralnych, odwoÆujåcych swój akces do spóÆdzielni z powodu „piekÆa”,
jakiego do¥wiadczajå na co dzieñ ze strony swych niezadowolonych ºon. Tam teº
odnaleªì moºna opisy przeciwstawiania siæ przez kobiety zaorywaniu miedz przy
wydzielaniu masywów spóÆdzielczych, zasÆaniania wÆasnym ciaÆem wjazdu traktorów na pola itp.35
O ile te dziaÆania wynikaÆy z oporu wobec praktycznej realizacji polityki rolnej,
a o ile z ogólnego poczucia zagroºenia tradycyjnej kultury chÆopskiej? Trzeba
bowiem mieì na uwadze, ºe jeszcze w omawianym okresie — po zakoñczeniu
wojny ¥wiatowej — mogÆa ona stanowiì, tak jak to byÆo w XIX i na poczåtku XX w.
swoisty „orbis interior” spoÆeczno¥ci wiejskich. Przywiåzanie do tradycji kultury
chÆopskiej mogÆo wykazywaì cechy trwaÆo¥ci jeszcze w XX wieku ze wzglædu na
pewnå izolacjæ spoÆeczno¥ci wiejskich i odræbno¥ì reguÆ chÆopskiego my¥lenia36.
Odpowiedª na postawione wyºej pytanie jest niezwykle skomplikowana, jeºeli
w ogóle moºliwa. Waºne jest stwierdzenie znacznej nieprzystawalno¥ci propagandowych wzorów awansu i ich odpowiedników w sferze zachowañ do realiów ºycia
ówczesnej wsi. Bardziej szczegóÆowe okre¥lenie wzajemnych relacji miædzy tymi
zjawiskami, stopieñ masowo¥ci ich wystæpowania wymaga dalszych badañ. Jak siæ
wydaje winny one postæpowaì wielokierunkowo. Zadaniem podstawowym jest
eksploracja coraz bardziej dostæpnych dla historyków archiwaliów dotyczåcych
spoÆecznej historii Polski lat 1944–1955. Z jednej strony studia takie powinny
odpowiadaì na pytania o zaÆoºenia ideowo–programowe oraz sposoby ich realizacji
w bieºåcej dziaÆalno¥ci decydentów i administratorów z róºnych krægów i szczebli
wÆadzy. Z drugiej — celowe byÆoby pokazanie reakcji spoÆecznych — w tym
konkretnym przypadku kobiet wiejskich — na politykæ wÆadz. Pierwsze z tych
zadañ jest Æatwiejsze. Wymaga bowiem przede wszystkim analizy informacji zawartych w aktach róºnorodnych organizacji — w pierwszym rzædzie: Ligi Kobiet,
KóÆ Gospodyñ Wiejskich, komórek zajmujåcych siæ problematykå kobiecå w PPR,
PZPR, PSL, SL, ZSCH. Drugie z nich jest trudniejsze. Tu niezbædne jest bowiem
dotarcie do ªródeÆ wytworzonych bezpo¥rednio przez same kobiety lub do wiarygodnych po¥rednich przekazów na temat konkretnych zachowañ, postaw i dziaÆañ.
Takich ªródeÆ jest duºo mniej. Dotyczy to zwÆaszcza okresu 1949–1955 z jego
ekstremalnym ograniczeniem swobody i jawno¥ci ºycia spoÆecznego. W tej sytuacji
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konieczne jest zarówno wÆa¥ciwe odczytywanie istniejåcych przekazów oficjalnych, jak i wprowadzenie do obiegu naukowego róºnego rodzaju istniejåcych
materiaÆów autobiograficznych czy wræcz wywoÆywania nowych ªródeÆ (relacje,
wspomnienia). Niemniej waºny jest postulat interdyscyplinarno¥ci takich analiz.
NaleºaÆoby szerzej korzystaì w opracowaniach historycznych dotyczåcych tej
problematyki zarówno z wyników jak i metod badañ socjologicznych, jak i etnograficznych37. PoszerzyÆoby to moºliwo¥ì gÆæbszego wnikniæcia w rzeczywiste
mechanizmy i specyfikæ ºycia kobiet na polskiej wsi.
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Problemy feministycznej historii sztuki

Dlaczego nie byÆo wielkich artystek? To pytanie postawione w 1971 r. przez
wybitnå amerykañskå historyczkæ sztuki Lindæ Nochlin, otworzyÆo trwajåcå juº
dwadzie¥cia lat dyskusjæ nad miejscem i rolå kobiet w sztuce i jej historii1. „Feministyczna historia sztuki”, tak jak „feministyczna krytyka”, doczekaÆy siæ juº
opracowañ, w których próbuje siæ wypunktowaì gÆówne problemy i my¥li przewijajåce siæ przez setki publikacji o bardzo róºnym charakterze — od zapalczywej
publicystyki, poprzez sumienne katalogi wystaw i monografie, po teoretyczne
dysputy2. Sama obfito¥ì tych wypowiedzi ¥wiadczy o ºywotno¥ci ruchu feministycznego, w Polsce niemal nieistniejåcego lecz, zwÆaszcza w krajach anglosaskich,
stanowiåcego istotny element ºycia kulturalnego. Nie próbujåc go tu charakteryzowaì i opisywaì, trzeba tylko zastrzec, ºe nie ma on wiele wspólnego z feminizmem
typu dziewiætnastowiecznego. Dzisiejszy feminizm jest bardziej ruchem intelektualnym niº bezpo¥rednio politycznym, za cel stawia sobie raczej zmianæ mentalno¥ci
niº zmianæ prawodawstwa, jego polem dziaÆania så uniwersytety, galerie sztuki,
redakcje czasopism, a nie ulice czy sale publicznych zgromadzeñ.
Tak jak niejednolity jest dzisiejszy ruch feministyczny, tak teº zróºnicowany jest
jego wpÆyw na sztukæ, krytykæ i historiæ sztuki. Róºne stawia siæ pytania i róºnie
próbuje je rozwiåzywaì. Wracajåc zatem do pierwszego, prowokacyjnie postawionego pytania: dlaczego nie byÆo wielkich artystek? Kaºdy przecieº zna nazwiska
Rafaela, Rembrandta, van Gogha, Picassa a tylko nieliczni Artemisii Gentileschi,
Rosalby Carriera, Rosy Bonheur, Mary Cassat — choì te ostatnie to nazwiska
najbardziej cenionych artystek europejskich. Na to pytanie nie ma oczywi¥cie jednej
odpowiedzi. Jest ich wiele, a kaºda pociåga za sobå dalsze wåtpliwo¥ci. Odpowiedª
pierwsza: wielkie artystki byÆy, lecz skazaÆa je na zapomnienie lub zepchnæÆa na
margines historia sztuki, która za oczywisty i nie podlegajåcy dyskusji przyjæÆa
„mæski” punkt widzenia, wÆa¥ciwy patriarchalnej kulturze europejskiej3. W tym
„¥wiecie zrobionym przez mæºczyzn” kobieta byÆa tradycyjnie przedmiotem a nie
podmiotem twórczo¥ci artystycznej. Trzeba zatem zrehabilitowaì, przypomnieì,
dowarto¥ciowaì, „odkryì”, „przywróciì naleºne miejsce” kobietom–artystkom i tym
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dawnym, i tym dzisiejszym. Ten postulat zostaÆ w duºej mierze speÆniony i nadal
jest speÆniany. W ciågu ostatnich kilkunastu lat odbyÆo siæ wiele wielkich wystaw
sztuki kobiet4, opracowano wiele monografii artystek, i tych stosunkowo znanych,
jak Angelica Kauffman czy Artemisia Gantileschi5, i tych nowo odkrywanych, jak
Gwen John. Przedstawianiu i propagowaniu sztuki kobiet ma teº sÆuºyì utworzone
dziæki prywatnej fundacji National Museum of Women in the Arts, otwarte w Waszyngtonie w 1987 r.
Ta postawa, majåca na celu przypominanie i rehabilitacjæ sztuki kobiet, mimo
iº zaowocowaÆa objawieniem ogromnego, czæsto zupeÆnie nieznanego i nierzadko
zaskakujåcego materiaÆu artystycznego oraz stworzyÆa instytucjonalne ramy dla
jego prezentacji, jak muzea, galerie, czasopisma — spotyka siæ z wieloma zarzutami. Przede wszystkim zwraca siæ uwagæ, ºe wszystkie te, skådinåd cenne dziaÆania,
w gruncie rzeczy wnoszå jedynie poprawki i uzupeÆnienia do obrazu dziejów sztuki,
który poza tym pozostaje nienaruszony, a nawet wiæcej — dziæki owym uzupeÆnieniom utrwalony6. Nienaruszone pozostaje przede wszystkim pojæcia i kryteria, na
których tradycyjna historia sztuki opiera swoje prestiºe i hierarchie. Moºna bowiem
pytaì, czy jest ta sama miara „wielko¥ci” dla mæºczyzn i dla kobiet, czy teº istnieje
caÆkowicie odræbny styl kobiecy, róºniåcy siæ formalnie i ekspresyjnie od sztuki
tworzonej przez mæºczyzn i wyrastajåcy z zupeÆnie innej sytuacji i innych do¥wiadczeñ „bycia kobietå”. Ten punkt widzenia jest w pierwszej chwili pociågajåcy
i przekonywajåcy, jako ºe zgodny z naszym (chætnie podzielanym takºe przez same
kobiety) zespoÆem banalnych wyobraºenia na temat „kobieco¥ci”, na który skÆadajå
siæ: wraºliwo¥ì, bezpo¥rednio¥ì, uczuciowo¥ì, subtelno¥ì itp. Jednak nawet krótki
historyczny przeglåd sztuki kobiet przeczy idei „kobiecego stylu”. Czy bædå to
drastyczne, ocierajåce siæ o sadyzm obrazy Artemisii Gentileschi (nb idola feministek), sentymentalno–klasycyzujåce portrety Elisabeth Vigee–Lebrun, „mæski” realizm animalistyczny scen Rosy Bonheur, intymny impresjonizm Berthe Morisot,
politycznie zaangaºowany ekspresjonizm Kathe Kollwitz, operujåcy wielkimi,
barwnymi plamami abstrakcjonizm Helen Frankenthaler — zawsze twórczo¥ì tych
kobiet bliºsza jest sztuce sobie wspóÆczesnej niº sobie nawzajem. Trudno w niej
dopatrzyì siæ wspólnych cech wyróºniajåcych, tak jak trudno dopatrzeì siæ ich
w sztuce pisarek, na przykÆad Emily Brontë, George Sand, Virginii Woolf, Gertrudy
Stein, Marii Dåbrowskiej. Presja wÆasnego czasu, jego stylu i konwencji okazuje
siæ znacznie silniejsza niº uwarunkowania biologiczne.
Z drugiej jednak strony psychologia i socjologia dostarczajå waºkich argumentów wskazujåcych, ºe kobiety, jakie by nie byÆy tego przyczyny, postrzegajå
rzeczywisto¥ì inaczej niº mæºczyªni, majå inne oczekiwania wobec ºycia, inaczej
reagujå na ºyciowe do¥wiadczenia7. Kwestia „kobiecej wraºliwo¥ci” jest szczególnie ºywo dyskutowana w kontek¥cie sztuki wspóÆczesnej, w której wiele kobiet–artystek (zwÆaszcza Amerykanek zaangaºowanych w ruch wyzwolenia kobiet) pro-
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gramowo manifestuje swojå biologicznå odmienno¥ì. W sztuce tworzonej :"na jej
obraz i podobieñstwo"8 ostentuje siæ i celebruje wÆasnå cielesno¥ì, pÆciowo¥ì,
erotyczno¥ì. ZwÆaszcza lata siedemdziesiåte obfitowaÆy w wystawy i dziaÆania
Women’s Lib, co do których trudno orzec, ile w nich byÆo prowokacji i potrzeby
Æamania obyczajowych tabu, ile narcyzmu i nimfomanii, a ile „ekspresji ciaÆa”
wspólnej tendencjom sztuki tamtych lat9. W odniesieniu do tej sztuki mówi siæ
nawet o „wyobraºeniach biologicznych” czy „ikonografii vaginalnej”10. Nurt ten
ma zresztå swój odpowiednik w feministycznej literaturze i krytyce literackiej11.
SÆabo¥ì tej sztuki — dostrzegana takºe przez kobiecå krytykæ — wynika miædzy
innymi z tego, iº w gruncie rzeczy wyrasta ona z konwencjonalnego przekonania,
iº samo odwoÆanie siæ do pÆci, kobiecego do¥wiadczenia czy kobiecej natury
stworzy sztukæ12.
Skoro jednak kobiety så „inne”, to co jest przyczynå owej inno¥ci? Czy jest ona
determinowana biologicznie, czy teº jest wytworem kultury? Gdy jedni (a raczej
jedne) usiÆujå okre¥liì i podkre¥liì istotæ „kobieco¥ci”, inne autorki dyskredytujå
„kobieco¥ì” jako stereotyp wÆa¥ciwy kulturze patriarchalnej, opartej na przeciwstawieniach: kobieta — mæºczyzna; natura — kultura; do¥wiadczenia — teoria;
intuicja — intelekt; sÆabo¥ì — siÆa. To wÆa¥nie stereotyp „kobieco¥ci” eliminuje
kobiety z historii kultury, umieszcza poza gÆównym nurtem sztuki13. Kultura patriarchalna zasadza siæ na podziale ról, mæºczyznæ przeznaczajåc do kreacji, kobietæ
za¥ do prokreacji. Ten zasadniczy podziaÆ pociåga za sobå wiele innych. Mæºczyªni
tworzå sztukæ wielkå i powaºnå, kobiety — drobne ozdoby ºycia. Domenå mæºczyzn jest sztuka „wysoka”, kobiet — „niska”, uºytkowa, dekoracyjna. Ståd teº za
sztukæ „kobiecå” uwaºano i nadal uwaºa siæ wszelkie artystyczne rækodzieÆo,
tkactwo, haft, ceramikæ, biºuteriæ. Dla amerykañskich feministek wræcz symbolem
kobiecego losu jest, raz czczony, raz przeklinany, quilt — tradycyjna, zszywana
z barwnych ¥cinków materiaÆów, kapa na Æóºko14. Przyczyny dla których nie byÆo
wielkich artystek nie tkwiå zatem w biologii, anatomii, hormonach czy gwiazdach
lecz w kulturze, jej instytucjach i systemie wychowania predestynujåcym mæºczyzn
i kobiety do peÆnienia odmiennych ról spoÆecznych. Kobiety tworzå inaczej, ale nie
z przyczyn biologicznych, lecz dlatego, ºe ich miejsce w ¥wiecie i ich ºyciowe
do¥wiadczenie jest inne niº mæºczyzn. Nie byÆo wielkich artystek, tak jak nie byÆo
wielkich litewskich jazzmanów, wielkich eskimoskich tenisistów ani wielkiego
malarza — Murzyna — konkluduje Linda Nochlin15. Wciåº w wielu dziedzinach
ºycia: w sztuce, w nauce, w polityce aby odnie¥ì sukces najlepiej urodziì siæ biaÆym
mæºczyznå z klasy ¥redniej — twierdzi ona dalej. Nie zapominajmy bowiem, ºe
feminizm bliski jest róºnym odcieniom wspóÆczesnego zachodnioeuropejskiego
marksizmu i operuje jego kategoriami16. W tej perspektywie kobiety så podobnie
upo¥ledzonå klaså jak klasy sÆabe ekonomicznie lub etniczne mniejszo¥ci. Równie
czæsto jak do lewicujåcej filozofii, feminizm odwoÆuje siæ do psychoanalizy17.
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Germaine Greer, prowokujåca i skandalizujåca feministka angielska, przedstawia
los kobiet–malarek jako „wy¥cig z przeszkodami”18, grupujåc artystki wedle przeszkód, które niszczyÆy ich osobowo¥ì, takich jak Rodzina, MiÆo¥ì, ZÆudzenie
sukcesu, itp. Jej argumentacja typowa jest dla psychoanalitycznie zorientowanego,
oskarºycielskiego feminizmu. Nie byÆo kobiecych odpowiedników Leonarda, Tycjana, Poussina, bo wielki artysta nie zrodzi siæ ze zniszczonego ego, z wypaczonej
woli, nie mogåcego znaleªì zaspokojenia libido, nie stworzy go energia skierowana
w neurotyczne kanaÆy.
MateriaÆ historyczny — biografie „dawnych mistrzyñ” — po¥wiadcza ten obraz
kobiecej artystycznej kariery jako toru przeszkód. Ståd teº do wy¥cigu stawaÆy
zwykle silne osobowo¥ci (chciaÆoby siæ rzec „mæskie charaktery”)19, a i tym potrzebne byÆo mæskie wsparcie. Znaczna czæ¥ì artystek, które osiågnæÆy zawodowy
sukces albo byÆa córkami artystów, albo — zwÆaszcza w XIX i XX w. — zwiåzana
byÆa z silnym partnerem mæºczyznå20. Niepokoi jednak to, ºe owe typowe biografie
bardziej przypominajå melodramaty i ekranowe vies romancees niº tradycyjne
wåtki biografiki artystycznej21. Brak w nich wielu podstawowych motywów: cudownego objawienia talentu, prze¥cigania mistrza, utoºsamienia ºycia i sztuki. Brak
nade wszystko postaci artysty genialnego, wÆa¥nie owego kobiecego Rafaela czy
kobiecego Rembrandta. Brak samego pojæcia „geniuszu”.
W¥ród przeszkód blokujåcych artystyczne kariery byÆy nie tylko trudno¥ci,
wynikajåce z niemoºno¥ci godzenia kondycji kobiety i zawodu artystki. ByÆy teº
elementarne problemy bytowe. W wieku XIX rozwój mechanicznych technik reprodukcyjnych ograniczyÆ zapotrzebowanie na sztycharzy i kopistów, co byÆo czæstym zatrudnieniem kobiet–artystek. Podobnie staÆo siæ z portrecistkami i miniaturzystkami zagroºonymi przez rozwój fotografii. Chociaº w drugiej poÆowie wieku
coraz wiæcej kobiet podejmowaÆo studia artystyczne, bywaÆy to raczej panny
z dobrych domów, lekcewaºone przez kolegów barbouilleuses — pacykarki, studiujåce dla zdobycia wiækszej swobody i niezaleºno¥ci. Obok nich borykaÆa siæ
z losem rzesza kobiet, wykorzystujåcych swe talenciki aby zarobiì lub dorobiì
malujåc parawany, wachlarze, procelanæ, pocztówki. To kobiety tworzyÆy najuboºszy proletariat artystyczny, w dodatku pozbawiony cyganeryjnego wdziæku. W poczåtkach XX w. sytuacja skomplikowaÆa siæ jeszcze bardziej. Kobiety nie tylko
musiaÆy dowie¥ì swej rangi „twórcy”, ale równieº podjåì ciæºkå walkæ ekonomicznå w nowych warunkach rynku artystycznego. Takºe i wspóÆcze¥nie twardy i bezwzglædny miernik, jakim så zakupy i ceny dzieÆ sztuki wskazuje, iº status sztuki
kobiet pozostaje niepewny22.
Tak jak powåtpiewa siæ w twórcze i artystyczne moºliwo¥ci kobiet, tak niekwestionowane pozostaje ich miejsce jako przedmiotu, tematu sztuki. Na wyobraºenia
kobiet moºna patrzeì na wiele sposobów. Mogå one sÆuºyì po prostu jako ªródÆo
ikonograficzne, ilustrujåce historiæ kobiet, mówiåce o ich miejscach i rolach spo-
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Æecznych, rejestrujåce zmiany „ideaÆu kobieco¥ci” i wzorców urody, wreszcie jako
zwierciadÆo odbijajåce modæ, obyczaje, maniery. Feministycznie zorientowana
historia sztuki widzi w wyobraºeniach kobiet gÆównie wyraziste ¥wiadectwo relacji
miædzy kobietami a mæºczyznami. Oskarºa siæ je o „burºuazyjny voyeryzm”,
o hipokryzjæ, o zakÆamane moralizatorstwo, o mizoginizm i skrywany sadyzm23. W tego rodzaju opracowaniach poznajemy feminizm w jego najbardziej bojowej postaci.
W¥ród zarzutów wysuwanych pod adresem sztuki nowoºytnej i nowoczesnej
jest takºe i ten, ºe jej erotyzm jest adresowany tylko do mæºczyzn. Wiåºe siæ to
z nastæpnå szerokå kwestiå, dotyczåcå juº nie kobiecej twórczo¥ci, lecz kobiecego
odbioru sztuki. Czy moºna mówiì o „kobiecej sztuce” tak, jak siæ mówi o „kobiecej
literaturze”, to jest sztuce przeznaczonej dla kobiecej publiczno¥ci (i oczywi¥cie,
w domy¥le, podrzædnej)? Chyba nie. Sztuki wizualne okazujå siæ nie tylko tworzone
przez mæºczyzn, ale i dla mæºczyzn24. Moºna najwyºej mówiì o predylekcjach do
gatunków tematycznych: mæskich, takich jak malarstwo historyczne, mariny, batalistyka, akty; i kobiecych, jak sceny rodzajowe, kwiaty. Jak zatem widzå sztukæ
kobiety? Jak reagujå na wszechobecne w niej kobiece wizerunki, rzekome odbicie ich
samych? Co czujå patrzåc na kobiece akty? Znów jednym z milczåcych, niekwestionowanych zaÆoºeñ historii sztuki okazuje siæ przekonanie, ºe wszyscy odbierajå sztukæ tak
samo, czy ºe powinni odbieraì jå tak samo, stosownie do swego przygotowania, kultury,
wyksztaÆcenia. Skoro kobiety så „inne”, to ta inno¥ì (niezaleºnie od tego, co sådzimy
o jej skutkach dla moºliwo¥ci twórczych kobiet) nie moºe pozostaì bez wpÆywu na
sposób widzenia, odczuwania, wreszcie warto¥ciowania25.
Wydobywanie „ukrytego dziedzictwa” sztuki kobiet26, dåºenie do tworzenia
sztuki swoi¥cie kobiecej, rewizje i reinterpretacje wyobraºeñ kobiet w sztuce, pytania o kobiety–twórców i kobiety–odbiorców — to tylko niektóre z problemów,
ku którym kieruje siæ kobiece spojrzenie na sztukæ. Problemy te stawiane så
i na¥wietlane na wiele sposobów. Choì feministki chætnie przemawiajå kategorycznym tonem, niewiele jest spraw, które byÆyby poza dyskusjå. Przede wszystkim nie
ma zgody co do tego, czy owa wciåº rozstrzåsana „róºnica”27, „inno¥ì” kobiet
powinna byì podkre¥lana i wyolbrzymiana czy przeciwnie — umniejszana i niwelowana. Czy badajåc sztukæ „dawnych mistrzyñ” ujmowaì jå w tradycyjne kategorie stylowe, czy próbowaì znaleªì dla niej swoiste terminy? Czy wspóÆczesne
kobiety–artystki majå manifestowaì swå odmienno¥ì, czy równaì do mæºczyzn?
A moºe ich prze¥cigaì? Lecz czy uprawianie sztuki jest wy¥cigiem? Wciåº dyskutowane så i cele, i strategie. Muzea sztuki kobiet, wystawy sztuki kobiet, historia
sztuki tworzonej przez kobiety — jak powiedziano, wiele z tych dziaÆañ wywoÆuje
sprzeciw ze strony feminizmu w jego bardziej radykalnym skrzydle. Upatruje siæ
tu niebezpieczeñstwa „separatyzmu”, my¥lenia i dziaÆania w mæski sposób, tyle ºe
w odwrotnym kierunku. Ostrzega siæ, ºe zamykanie siæ w krægu swoisto¥ci i odmienno¥ci sztuki kobiecej skazuje tæ sztukæ na egzystencjæ na peryferiach sztuki
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„prawdziwej”, robi z niej moºe i interesujåcy, ale margines, co¥ na podobieñstwo
sztuki dzieci czy prymitywów, albo — w bardziej bojowej postaci — kobiecej
kontrkultury. Ubolewanie nad niedostrzeganiem lub niedocenianiem tej sztuki to
„lament z getta”, emancypacyjny ruch uci¥nionej mniejszo¥ci skazany na niepowodzenie, bo wyrastajåcy nie z poczucia wÆasnej warto¥ci, lecz z upo¥ledzenia i potrzeby kompensacji. Chodzi wiæc nie o stworzenie wyizolowanego kobiecego ¥wiata sztuki, artystycznego haremu lub klasztoru — jakie by nie byÆy jego warto¥ci —
lecz o przewarto¥ciowanie caÆego artystycznego dziedzictwa. Tu feminizm spotyka
siæ z podnoszonå od pewnego czasu krytykå tradycyjnej historii sztuki, kwestionujåcå podstawowe pojæcia i kryteria, na których oparta jest ta dyscyplina. Nierówno¥ì
miædzy sztukå mæºczyzn i kobiet jest w tej perspektywie tylko jednym z elementów
zakorzenionego gÆæboko systemu hierarchii, stawiajåcego renesans wÆoski nad
póÆnocnym, dziewiætnastowiecznå sztukæ „czystå” nad sztukå „uºytkowå”, sztukæ
europejskå nad wszelkå innå itd. Tradycyjne pojæcia i modele, takie jak „wielki
artysta”, „geniusz”, „arcydzieÆo”, wpychajå artystki w „mæski” stereotyp i degradujå. Nie trzeba zatem dopisywaì kobiety do istniejåcej historii sztuki, ale napisaì
historiæ sztuki na nowo. Albowiem kiedy pytamy: dlaczego nie byÆo wielkich
artystek?, albo: czy byÆy wielkie artystki? musimy przedtem odpowiedzieì na
pytanie: co to jest „wielko¥ì” w sztuce? Jakie så warto¥ci, na których miary
„wielko¥ci” så oparte? Czy så one uniwersalne i niezmienne? Czy så nadrzædne
wobec kulturowych róºnic wynikajåcych z odmiennego miejsca, jakie w kulturze
zajmujå mæºczyªni i kobiety? Postulat, by wyrugowaì z historii sztuki takie pojæcia
jak „wielki artysta” czy „arcydzieÆo” i tym samym pytanie o „wielkie artystki”
uczyniì bezzasadnym28, musi budziì obawy. Oznacza bowiem nie tylko likwidacjæ
pojæì, lecz takºe systemu warto¥ci, na których te pojæcia så oparte, nie ofiarowujåc
innych warto¥ci w zamian. Natomiast pytanie o „sztukæ kobiecå” jest nierozÆåcznie
zwiåzane z pytaniem podstawowym: co to jest sztuka? Tylko wtedy, je¥li przyjmiemy, ºe sztuka jest bezpo¥redniå ekspresjå, przekÆadem osobistego, jednostkowego
do¥wiadczenia na formy wizualne, „wyraºaniem siebie” — tylko wtedy moºemy
mówiì o „sztuce kobiecej”. Taka zresztå jest wspóÆczesna „biologiczna” sztuka
kobiet. Gdy jednak skÆaniamy siæ do bardziej zÆoºonych definicji, uwzglædniajåcych
róºnorodne, wewnætrzne i zewnætrzne czynniki twórczo¥ci — wszystko siæ komplikuje. Trzeba postawiì wiele nastæpnych pytañ: co i jak tworzyÆy kobiety? Jakie
czynniki warunkowaÆy ich ºycie i dzieÆo? Czy ich sztuka, nawet gdy wtapia siæ
w historyczne style, nosi jakie¥ cechy specyficzne, a je¥li tak — to jakie? Za¥
w odniesieniu do tematyki: czy jest prawdziwe potoczne mniemanie o upodobaniu
kobiet do malowania kobiet, dzieci i kwiatów? Jak kobiety interpretujå „mæskie”
tematy? I je¥li chætniej malujå Matkæ Boskå z Dzieciåtkiem niº Chrystusa Ukrzyºowanego — to dlaczego?
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Aby odpowiedzieì na te pytania nie wystarczå tradycyjne, choì niezbædne jako
punkt wyj¥cia, biografie artystek. Trzeba nie tylko poznaì i przebadaì historyczny
i artystyczny materiaÆ, ale unikaì my¥lowych nawyków (takºe feministycznych) i zwyczajowego warto¥ciowania, opartego o model sztuki progresywnej, kumulujåcej wciåº
wyºsze osiågniæcia. A takºe uwolniì siæ od poczucia krzywdy i niedowarto¥ciowania,
które nie sprzyja tworzeniu „sprawiedliwszej wizji”29 artystycznych dziejów.
Jak zatem widaì, krytyka i spory dotyczå niemal wszystkiego. Moºna to widzieì
jako ¥wiadectwo ºywotno¥ci ruchu feministycznego w historii sztuki, ale moºna teº
w odruchu zniecierpliwienia pytaì: czego wÆa¥ciwie chcå te kobiety? Czy same
wiedzå, czego chcå? Kobiecej historii sztuki nietrudno wiele zarzuciì: zacietrzewienie, czæsto niezno¥nå retorykæ, brak samokrytycyzmu zatraconego w ferworze
walki o „jedynie sÆusznå” sprawæ kobiecå, Æatwe uleganie bieºåcym metodologiom
i ideologiom. Jednego wszakºe nie moºna jej odmówiì — ºe poddajåc w wåtpliwo¥ì oczywisto¥ci zmusza do odpowiadania na nowo na fundamentalne pytania
o sztukæ i jej warto¥ci.
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