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Przedmowa

Niniejszy tom stanowi kontynuacjê i uzupe³nienie poprzedniego, poœwiêconego kobietom jako wspó³twórczyniom kultury intelektualnej i artystycznej1. Tym razem g³ówne pole obserwacji autorów wyznacza kultura
¿ycia codziennego z akcentem na odmiennoœæ ról obu p³ci w jej kszta³towaniu.
Szkice i studia, które sk³adaj¹ siê na prezentowany tom, nie wyczerpuj¹
oczywiœcie szerokiego zakresu tego zagadnienia oraz programu badañ, które winny byæ przeprowadzone dla jego rozpoznania, zw³aszcza jeœli wzi¹æ
pod uwagê wszystkie konotacje pojêcia „¿ycie codzienne”. Zwraca na to
uwagê wprowadzaj¹cy artyku³ Anny ¯arnowskiej Codziennoœæ i kultura:
w krêgu rodziny i wœród innych. Rozwa¿aj¹c kwestie definicyjne autorka
podkreœla, ¿e podjêcie przez historyków badañ nad ¿yciem codziennym
w pewnym stopniu wi¹¿e siê ze s³abymi stronami dotychczasowych prac
badawczych nad dziejami spo³eczeñstwa, zdominowanych przez studia nad
strukturami spo³ecznymi. Towarzysz¹ca temu fascynacja metodami kwantytatywnymi nios³a za sob¹ niebezpieczeñstwo „redukowania jednostki
ludzkiej do œredniej statystycznej”. Skutkiem takiego podejœcia by³o niedocenianie w pracach wielu historyków niektórych istotnych aspektów ¿ycia
spo³ecznego, zw³aszcza zaœ s³abe zainteresowanie odmiennoœciami najszerzej rozumianej kultury poszczególnych grup spo³ecznych, tworzonej w sferze codziennego obcowania ludzi, nie tylko w szerszych kontaktach spo³ecznych w ¿yciu publicznym, ale tak¿e na p³aszczyŸnie prywatnoœci, przede
wszystkim w krêgu rodzinnym.

1 Kobieta i kultura. Kobiety wœród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów
i w niepodleg³ym pañstwie. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1996,
ss. 315.
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G³ównym celem badawczym, jaki postawi³a przed sob¹ wiêkszoœæ autorów szkiców zebranych w tym tomie jest przede wszystkim obserwacja
utrwalonych w codziennoœci norm zachowañ jednostki: w rodzinie, w krêgu
krewnych i s¹siadów, w ró¿nych grupach i spo³ecznoœciach pozarodzinnych. Nacisk po³o¿ono przede wszystkim na ¿ycie rodzinne w wielu jego
aspektach, zwi¹zanych z ró¿nymi funkcjami pe³nionymi przez rodzinê: od
prokreacji, socjalizacji i przekazu tradycji kulturowej do zaspokajania potrzeb emocjonalnych i materialnych.
Drugim problemem badawczym, który skupia³ uwagê autorów, jest
wp³yw przemian cywilizacyjnych, w tym tak¿e udoskonaleñ technicznych,
na sposób ¿ycia rodziny, m.in. na gospodarstwo domowe. W tym kontekœcie wiele miejsca poœwiêcono analizowaniu reakcji kobiet na te nowe zjawiska. Niewielu natomiast autorów wysz³o poza próbê rekonstrukcji ich
codziennych zachowañ, uzupe³niaj¹c swoje obserwacje refleksj¹ nad motywacjami wyborów okreœlonych regu³ ¿ycia na co dzieñ. Szczególnie wa¿ne
by³oby poznanie i porównanie mechanizmu przeobra¿eñ postaw kobiet
i mê¿czyzn, ich odmiennych reakcji wobec szans unowoczeœniania codziennego bytowania i co siê z tym wi¹¿e — podtrzymywania, wzglêdnie odchodzenia od tradycyjnych norm, rytua³ów i hierarchii wartoœci. Takie ujêcie
proponuje w swym studium Monica Rüthers (Uniwersytet w Bazylei), choæ
analizuj¹c przemiany postaw ¿yciowych kobiet na konkretnych przyk³adach, nie ogranicza swojej refleksji do ram codziennoœci. Dodajmy jednak,
¿e zamazywania granic miêdzy codziennoœci¹ i niecodziennoœci¹ nie
ustrzeg³o siê tak¿e kilku innych wspó³autorów tego tomu.
Wi¹¿e siê z tym wyraŸnie zarysowuj¹ca siê potrzeba pog³êbienia polskich badañ nad ¿yciem codziennym w przesz³oœci, prze³amania s³aboœci
warsztatowych, a przede wszystkim — metodologicznych. Trudnoœci zwi¹zane z precyzyjnym rozró¿nianiem kwestii sk³adaj¹cych siê na program badañ nad kultur¹ ¿ycia codziennego da³y o sobie znaæ w wielu spoœród 27 artyku³ów wchodz¹cych w sk³ad obecnej ksi¹¿ki. Na ogó³ ich autorzy nie mieli
do dyspozycji wyników badañ szczegó³owych, którymi mogliby siê pos³u¿yæ.
W tej sytuacji nie mogli ograniczyæ siê do analizowania tylko kulturowych
aspektów codziennoœci i odkrywania odmiennoœci w kszta³towaniu tej kultury ze strony kobiet i mê¿czyzn. W polu ich obserwacji musia³o pozostawaæ „¿ycie codzienne jako takie” z jego realiami w wymiarze kultury materialnej.
Obok wzorców i norm reguluj¹cych bieg spraw powszednich nader
istotne znaczenie maj¹ przedmioty i czynnoœci zwi¹zane z rytmem pracy
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i wypoczynku, cyklami pór roku, kalendarzem liturgicznym itp. Choæ wiêc
realia kultury materialnej sensu stricto w wiêkszoœci przypadków nie znalaz³y siê w centrum uwagi autorów, w niektórych musia³y zostaæ uwzglêdnione. Nie prowadzi to, w naszym przekonaniu, do oderwania i zast¹pienia
„œwiata ludzi” „œwiatem rzeczy” — ten pierwszy zawsze znajduje siê na
pierwszym planie.
Otwiera ksi¹¿kê jako jej czêœæ I — grupa studiów i szkiców, której
nadano tytu³ Kszta³towanie modelu ¿ycia wewn¹trzrodzinnego: tradycyjne
i nowe wzorce i rytua³y. Rozpoczyna j¹ artyku³ Danuty Rzepniewskiej
o przemianach ¿ycia codziennego polskich rodzin ziemiañskich, ktore w XIX w.
przesiedli³y siê do miast. Autorka wnikliwie analizuje zderzanie siê tradycyjnych wzorów i nawyków ¿ycia w dworach wiejskich z wyzwaniami cywilizacji miejskiej. Zjawiska te najostrzej zaznaczy³y siê na p³aszczyŸnie codziennego bytowania rodziny, atakuj¹c przede wszystkim kobiety. Ale jednoczeœnie dla niektórych z nich stanowi³y punkt wyjœcia (impuls) do rodzenia siê ich nowej to¿samoœci w unowoczeœniaj¹cym siê spo³eczeñstwie.
Jadwiga Hoff, wykorzystuj¹c liczne podrêczniki savoir–vivre’u z koñca
XIX i pocz¹tków XX w., analizuje stopniowe zastêpowanie dawnych norm
obyczajowych nowymi, wskazuj¹c na powoln¹ demokratyzacjê obyczaju
przy zachowaniu wielu form kontaktów miêdzyludzkich, wytworzonych
przez tradycyjne elity. W studiach W³odzimierza Mêdrzeckiego, Aliny Ca³ej, Moniki Rüthers, a tak¿e Jana Molendy zarysowano problematykê
udzia³u kobiet w przemianach obyczajowych, dokonuj¹cych siê w rodzinach ch³opskich i ¿ydowskich w XIX i pierwszej po³owie XX w. Wnioski
formu³owane przez autorów czêsto przecz¹ obiegowym pogl¹dom o kobiecym tradycjonalizmie i konserwatyzmie. Jak siê okazuje, kobiety w swych
zachowaniach sprzyja³y, choæ czêsto niezbyt œwiadomie, procesom modernizacyjnym, zw³aszcza gdy zjawiska te bra³y pocz¹tek w sferze kultury materialnej (w której nowoœci bywaj¹ ³atwiej dostrzegane), a nie polega³y na
œwiadomym przenoszeniu z zewn¹trz stylu ¿ycia, uznawanego przez dan¹
wspólnotê za obcy.
Artyku³y Reginy Renz, Dobrochny Ka³wy oraz Magdaleny Gawin dotycz¹ bardzo s³abo rozpoznanej na gruncie polskim kwestii kontroli urodzin. Autorka pierwszego z nich wykorzysta³a niezwykle interesuj¹ce, poufne relacje i opinie proboszczów wiejskich i ma³omiasteczkowych, spisywane na polecenie kieleckiej kurii biskupiej w latach miêdzywojennych. Okazuje siê, ¿e w œrodowiskach uznawanych za konserwatywne i przywi¹zuj¹ce
du¿¹ wagê do respektowania norm religijnych praktyki regulacji poczêæ
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i przerywania ci¹¿y wystêpowa³y doœæ czêsto i w badanym okresie upowszechnia³y siê.
Studia zebrane w czêœci II zatytu³owanej Tradycja i nowoczesnoœæ w gospodarstwie domowym dotycz¹ sfery dzia³añ najbardziej powszednich, stale
siê powtarzaj¹cych i — zgodnie z tradycyjnym podzia³em ról w rodzinie —
niemal powszechnie przypisywanych kobiecie jako jej podstawowy obowi¹zek. Dotychczas jednak sfera ta by³a obszarem badañ jedynie etnologów
i nielicznych historyków kultury materialnej. Poszukiwania te z regu³y koncentrowa³y siê na prezentacji tradycyjnych elementów gospodarstwa domowego, w najlepszym wypadku uzupe³nionej rejestrem wkraczaj¹cych do
niego nowoœci technicznych. Autorzy niektórych artyku³ów naszej publikacji posunêli siê o krok dalej, próbuj¹c pokazaæ mechanizmy, które sk³ania³y
kobiety do zaaprobowania pojawiaj¹cych siê wynalazków i zwi¹zanej z tym
potrzeby zmian w organizacji prac domowych, prowadz¹cych do usprawnienia codziennych domowych zabiegów us³ugowo–pielêgnacyjnych. Unowoczeœniona kuchnia, bie¿¹ca woda i kanalizacja, maszyna do szycia,
oœwietlenie elektryczne itd., wszystko to wp³ywa³o bezpoœrednio na zachowania codzienne, na mieszkanie i jego wyposa¿enie, na sposób od¿ywiania,
na estetykê i higienê i wiele innych elementów kultury ¿ycia codziennego.
Istotne wydaj¹ siê przy tym pytania: jak czêsto zmiany te wychodzi³y
naprzeciw potrzebom kobiet i by³y przez nie przyjmowane z uznaniem, jak
czêsto zaœ napotyka³y opór i niechêæ, wydawa³oby siê, swych g³ównych potencjalnych odbiorczyñ? I wreszcie czy zarysowuje siê zwi¹zek miêdzy kondycj¹ spo³eczn¹ kobiety a jej stosunkiem do osi¹gniêæ cywilizacji przemys³owej?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania cenny wydaje siê artyku³
El¿biety Koweckiej Zmiana roli kobiety w prowadzeniu domu w XIX wieku.
Jego dope³nienie stanowi studium Agnieszki Janiak poœwiêcone analizie
reklamy prasowej, traktowanej jako jeden z najwczeœniejszych elementów
masowej komunikacji spo³ecznej. Autorka próbuje spojrzeæ na kobietê pocz¹tków XX w. jako na klientkê sfery us³ug i handlu, odbiorczyniê wchodz¹cych na rynek artyku³ów konsumpcji masowej. Ujêcie takie pozwala na
ocenê z jednej strony trwa³oœci panuj¹cych wœród czytelniczek prasy tradycyjnych wzorców i nawyków, a z drugiej — stopnia ich przygotowania do
wyjœcia naprzeciw ofertom nowoczesnoœci.
Tempo i zakres tych procesów, polegaj¹cych — ogólnie rzecz bior¹c —
na wkraczaniu do gospodarstw domowych nowoczesnej cywilizacji przemys³owej, zale¿a³y od stopnia jej zaawansowania w danym kraju czy regionie.
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Problematyka ta nadaje siê zatem do ujêæ komparatystycznych; nic wiêc
dziwnego, ¿e oprócz studiów odnosz¹cych siê do ziem polskich w czêœci tej
pojawi³y siê równie¿ takie, których autorzy zajmuj¹ siê adaptacj¹ kobiet do
nowoczesnoœci w innych krajach i w nieco innych krêgach kulturowych
(zob. Pavla Vošahlíková, Nowoczesne miasto i ¿ycie codzienne kobiet w Czechach w drugiej po³owie XIX wieku; Gra¿yna Szel¹gowska, Œwiat rzeczy i rytua³y ¿ycia codziennego mieszczañskiej rodziny duñskiej pod koniec XIX wieku; Adam Walaszek, Masowa konsumpcja i wielki kryzys ekonomiczny:
przemiany ról kobiet w spo³ecznoœciach polonijnych w USA w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku). Ostatnia z wymienionych pozycji dotyczy
kraju, w którym przemiany cywilizacyjne po I wojnie œwiatowej zachodzi³y
najszybciej i najwczeœniej rozwija³a siê kultura masowej konsumpcji. Wszelako studium A. Janiak (Kobieta jako adresat og³oszeñ prasowych w Królestwie Polskim na pocz¹tku XX wieku) œwiadczy o stosunkowo wczesnym docieraniu nowych wzorców konsumpcji do krajów Europy Œrodkowej.
Obszerny szkic Jana Molendy (Postawy kobiet wiejskich wobec unowoczeœniania gospodarki ch³opskiej w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku) stanowi jedn¹ z pierwszych prób przedstawienia, na podstawie polskich Ÿróde³, procesów „przyspieszenia modernizacyjnego”, spowodowanego sytuacj¹ wojenn¹. Wymusi³a ona podejmowanie przez kobiety wiejskie nowych
zajêæ i form dzia³ania w sferze zaspokajania codziennych potrzeb rodziny,
jak te¿ — w ch³opskim gospodarstwie produkcyjnym. Prowadzi³o to do
za³amywania siê dotychczasowego tradycyjnego podzia³u ról spo³ecznych
na mêskie i kobiece. Czy te przemiany pozosta³y trwa³e w nastêpnych dziesiêcioleciach XX w., pozostaje nadal spraw¹ otwart¹. Wyniki badañ Zofii
Chyry–Rolicz (Kobiety a unowoczeœnianie i uspo³ecznianie gospodarstw domowych w Polsce miêdzywojennej) oraz Anny Sieradzkiej (Rola kobiet
w kszta³towaniu estetyki dnia powszedniego. Nowe wzorce urz¹dzania wnêtrz
mieszkalnych w dwudziestoleciu miêdzywojennym) wskazuj¹ na du¿¹ si³ê
oporu wzorców tradycyjnych w obserwowanych przez autorki sferach ¿ycia
codziennego. Innowacje w tym zakresie, entuzjastycznie przyjmowane
i propagowane przez czêœæ inteligencji, napotyka³y opory w ni¿szych warstwach œrednich i w œrodowiskach robotniczych, gdzie w przypadkach
awansu — tak¿e w sferze kultury materialnej czêsto usi³owano naœladowaæ
tradycyjne wzory mieszczañskie.
Czêœæ III (Kszta³towanie norm codziennego ¿ycia œrodowiskowego —
kontakty i dystanse spo³eczne) przynosi artyku³y poœwiêcone udzia³owi kobiet w kszta³towaniu norm i form spo³ecznego komunikowania siê, wykra-
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czaj¹cego swym zasiêgiem poza wspólnotê rodzinn¹. Wiele z tych szkiców
to sonda¿e, próby rekonesansu wybranego œrodowiska spo³ecznego
(np. opracowania pióra Witolda Molika, Marioli Siennickiej, Stanis³awa
Wiecha, Dariusza Jarosza), wspólnoty wyznaniowej (np. artyku³ Tadeusza
Stegnera poœwiêcony aktywnoœci ¿on pastorów, a tak¿e studium Moniki
Rüthers o kobietach z rodzin ¿ydowskich, które wyemigrowa³y z Rosji do
Ameryki), czy formacji spo³eczno–zawodowej (artyku³ Urszuli Perkowskiej
o studentkach).
W tym miejscu potrzebne jest zastrze¿enie, ¿e zgodnie z koncepcj¹ niniejszej ksi¹¿ki ta ostatnia p³aszczyzna codziennych kontaktów spo³ecznych, zwi¹zana przede wszystkim z miejscem i wykonywaniem pracy, jak
równie¿ ca³a sfera kultury pracy nie stanowi¹ w¹tku równorzêdnego w stosunku do innych tu wymienionych. Sfera pracy, odgrywaj¹ca decyduj¹c¹
rolê w kszta³towaniu kultury ¿ycia codziennego dominuj¹cej wiêkszoœci nowoczesnego spo³eczeñstwa, w tym tomie zosta³a tylko zasygnalizowana.
Problematyka ta wymaga bowiem szerokiego i wielostronnego potraktowania; zamierzamy poœwiêciæ jej nastêpny tom naszej serii.
Do najistotniejszych problemów badawczych zarysowanych w trzeciej
czêœci obecnej publikacji nale¿y pytanie o trwa³oœæ konwenansów podtrzymuj¹cych segregacjê p³ci w ¿yciu zbiorowym i utrwalaj¹cych tradycyjne,
zwi¹zane z epok¹ preindustrialn¹, dystanse spo³eczne, jak równie¿ — o „si³ê przebicia” wzorców demokratycznych w pozarodzinnych kontaktach
spo³ecznych. Wzglêdnie wiêcej miejsca zajmuje tu jednak obserwacja norm
i form ¿ycia towarzyskiego i œrodowiskowego, mniej uwagi poœwiêcono natomiast kontaktom miêdzy reprezentantami ró¿nych œrodowisk spo³ecznych na forum publicznym. Próbowano tak¿e przyjrzeæ siê bli¿ej kszta³tuj¹cej siê wiêzi solidarnoœci kobiet, podejmuj¹cych dzia³a³noœæ na szerszym
forum spo³ecznym (filantropia, oœwiata itp.) niezale¿nie od mê¿czyzn. Sytuacja taka stawia³a je czêsto przed dylematem, przed koniecznoœci¹ wyboru miêdzy wiêzi¹ p³ci, kobiec¹ solidarnoœci¹ ponad podzia³ami spo³ecznymi
a solidarnoœci¹ wobec mê¿czyzn z w³asnego œrodowiska spo³ecznego, wynikaj¹c¹ z przynale¿noœci do okreœlonej warstwy spo³ecznej (zob. np. szkice:
El¿biety Mazur Dzia³alnoœæ dobroczynna kobiet z warszawskich elit
spo³ecznych w drugiej po³owie XIX wieku. Wariant tradycyjny i nowoczesny
i Natali Stegmann Wielkopolskie wzorce kobiecej aktywnoœci spo³ecznej
w ¿yciu codziennym kobiet na prze³omie XIX i XX wieku). Ta ostatnia porusza
kwestiê motywów i charakteru kobiecej aktywnoœci spo³ecznej jako istotnego elementu ich ¿ycia codziennego na przyk³adzie Wielkopolski, w kontek-
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œcie oporu przeciwko polityce dyskryminacji w³adz pruskich wobec ludnoœci polskiej. Artyku³ ten zachêca do dyskusji; autorka proponuje bowiem
rozpatrywanie tej aktywnoœci z nieco innej perspektywy, ni¿ to mia³o miejsce w dotychczasowych polskich opracowaniach historycznych. Jej zdaniem, aktywnoœæ kobiet w obronie polskoœci, podejmowana na p³aszczyŸnie
codziennoœci pod sztandarem tradycji, pozornie tylko wykracza³a poza stereotyp tradycyjnego podzia³u ról spo³ecznych miêdzy kobiety i mê¿czyzn.
Zewnêtrzny nacisk na uniformizacjê zachowañ w rodzinie i poza ni¹
nie ogranicza³ siê do s¹siedzkich wspólnot wiejskich i ma³omiasteczkowych, lecz wystêpowa³ równie¿ wœród elit i to w tak ró¿nych krêgach spo³ecznych, jak zamo¿ne mieszczañstwo i inteligencja (zob. wspomniany wy¿ej artyku³ E. Mazur oraz studia M. Siennickiej, Rola „pani domu” w krêgach bur¿uazji warszawskiej w drugiej po³owie XIX wieku i Andrzeja Szwarca
Krytyka kobiecoœci czy pró¿niaczego stylu ¿ycia? Stare i nowe wzorce ¿ycia
codziennego kobiet w literaturze piêknej epoki pozytywizmu).
W tym kontekœcie znowu powraca pytanie o si³ê przywi¹zania kobiet do
tradycyjnych konwenansów i o ich gotowoœæ do prze³amywania stereotypowych dystansów w codziennych kontaktach spo³ecznych nie tylko w krêgu
rodziny, ale i poza ni¹. Okazuje siê, ¿e elementy kontynuacji w podporz¹dkowywaniu siê dawnym wzorcom i stereotypom daj¹ siê zaobserwowaæ
równie¿ w zupe³nie nowych sytuacjach, w których kobiety znalaz³y siê po
raz pierwszy w XX wieku. Pisz¹ o tym: U. Perkowska, staraj¹c siê zrekonstruowaæ codziennoœæ studentek na pocz¹tku XX w. i w latach miêdzywojennych oraz D. Jarosz, który bada zachowania robotnic, uczestnicz¹cych
w planowej industrializacji i próbach stworzenia spo³ecznoœci kolektywistycznej w Nowej Hucie ju¿ po II wojnie œwiatowej.
W programie badañ nad kultur¹ ¿ycia codziennego mieszcz¹ siê tak¿e
sposoby spêdzania czasu wolnego. Równie¿ w tej sferze, zw³aszcza w okresach œwi¹tecznych, wype³nionych rytua³ami rodzinnymi i towarzyskimi, wyraziœcie zarysowuj¹ siê swoistoœci zachowañ kobiet i mê¿czyzn. Z punktu
widzenia demokratyzacji obyczaju istotne jest tak¿e samodzielne uczestnictwo kobiet w nowych formach rozrywki i rekreacji, takich jak kino, turystyka, sport. Zagadnieniom tym chcielibyœmy poœwiêciæ osobny tom.
Anna ¯arnowska, Andrzej Szwarc
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W ostatnim dziesiêcioleciu da³ o sobie znaæ wzrost zainteresowania naszej historiografii dziejami spo³ecznymi, a szczególnie — przemianami modernizacyjnymi spo³eczeñstwa w Polsce. Przyczyni³o siê do tego, jak s¹dzê,
m.in. rozszerzenie perspektywy badawczej: wyjœcie poza dominuj¹ce jeszcze na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych podejœcie koncentruj¹ce siê na
strukturach spo³ecznych, ich powstawaniu i przekszta³ceniach — do szeroko rozumianej sfery ¿ycia codziennego jednostki, rodziny, ró¿nego typu
spo³ecznoœci. Rekonstrukcja procesu ró¿nicowania siê spo³eczeñstwa stanowi³a dot¹d i stanowi nadal podstawowy w¹tek badawczy historii spo³ecznej. Próba wyjaœnienia procesów dyferencjacji nie mo¿e siê obyæ bez analizy
gry zmiennych/czynników determiuj¹cych pozycjê spo³eczn¹ jednostek
i grup. Coraz mocniej akcentuje siê wœród nich wyznaczniki kulturowe.
Szczególnego znaczenia nabiera obserwacja przekszta³ceñ spo³eczeñstwa
poprzez analizê biografii wspó³tworz¹cych je jednostek, rodzin, wiêkszych
i mniejszych spo³ecznoœci oraz przemian ich kultury.
W pewnym stopniu, jak s¹dzê, przyczyni³o siê do tego docenienie w tym
kontekœcie roli kategorii p³ci i wieku, czemu sprzyja³o rozwiniêcie siê prac
badawczych nad spo³ecznymi dziejami kobiet. W ostatnich latach wiêcej
uwagi poœwiêcono w naszej historiografii kulturotwórczej roli kobiet. Podjêto zespo³ow¹ próbê rekonstruowania udzia³u kobiet w tworzeniu kultury,
definiowanej bardzo szeroko z uwzglêdnieniem jej zró¿nicowania i wielowarstwowoœci, ze szczególnym naciskiem na XIX i pierwsz¹ po³owê XX w.
Taka rekonstrukcja wymaga szeroko zakrojonej perspektywy badawczej, uwzglêdnienia aktywnoœci kulturotwórczej kobiet (i to przecie¿ nie
w izolacji od analogicznej dzia³alnoœci mê¿czyzn) na kilku co najmniej po-
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ziomach i w ró¿nych — zaznaczaj¹cych sw¹ odrêbnoœæ — przestrzeniach
kulturowych.
Takie podejœcie zak³ada objêcie obserwacj¹ zarówno sfery kultury duchowej, jak i materialnej, ró¿nych form aktywnoœci twórczej i odtwórczej —
zarówno na poziomie kultury wysokiej, jak i popularnej, tak z perspektywy
kultury elitarnej, jak równie¿ rodz¹cej siê w XX w. — kultury masowej.
Zgodnie z tradycyjnym podejœciem dzia³alnoœæ kulturotwórcza kojarzona jest przede wszystkim z poziomem kultury wysokiej, poszukuje siê jej
g³ównie w sferze kultury duchowej, zw³aszcza wœród jej twórców w krêgach
elity intelektualnej i artystycznej. Obecnoœci kobiet w elitach twórczych
w Polsce XIX i XX w. dotyczy m.in. tom Kobieta i kultura. Kobiety wœród
twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodleg³ym pañstwie polskim1. Autorzy zamieszczonych tam studiów poszukuj¹
obecnoœci kobiet wœród „ludzi nauki i talentu”2 oraz œledz¹ spo³eczny mechanizm „wybijania” siê kobiecych geniuszów.
Prace badawcze, id¹ce tym torem, dotykaj¹ jednak tylko jednej strony
interesuj¹cego nas zjawiska kulturotwórczej aktywnoœci kobiet i mê¿czyzn.
Tote¿ — jak s¹dzê — nale¿y wyjœæ poza ten tradycyjny obszar kultury duchowej, przekroczyæ progi elitarnego krêgu twórczoœci intelektualistów
i artystów i zejœæ na poziom kultury, kszta³towanej przez szersze krêgi kobiet i mê¿czyzn w odpowiedzi na wyzwania powszedniego bytowania. Ciekawe, ¿e takie w³aœnie rozszerzone rozumienie pojêcia „twórców kultury/cywilizacji” ³¹czone z perspektyw¹ unowoczeœnienia spo³eczeñstwa polskiego zrodzi³o siê z fermentu ideowego u schy³ku XIX w. „Spo³eczeñstwa
wspó³czesne — czytamy w „G³osie” z 1889 r. — znajduj¹ siê w prze³omowym okresie swego rozwoju: do ¿ycia wstêpuj¹ pierwiastki nowe, które
w nim dot¹d udzia³u prawie nie bra³y i których my prawie nie znamy, s¹ to:
lud i kobieta. C y w i l i z a c j ê p r z y s z ³ ¹ t w o r z y æ b ê d ¹ w p o ³ o wie dzisiejsi ch³op i robotnik, w po³owie kobieta”3
[podkr. — A. ¯.].

1 Kobieta i kultura. Kobiety wœród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów
i w niepodleg³ym pañstwie polskim, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa
1996, ss. 315.
2 Por. R. Czepulis–Rastenis, Ludzie nauki i talentu. Studia o œwiadomoœci spo³ecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim, Warszawa 1988, ss. 343.
3 J. Laskowski, Kwestia kobieca, „G³os” z 21 XII 1889, nr 51.
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Badacz winien obserwacj¹ sw¹ obj¹æ tak¿e przestrzeñ kultury ¿ycia codziennego, twórców i odbiorców nie tylko kultury wysokiej, ale tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim — kultury popularnej. Rozszerzanie ram chronologicznych badañ na kolejne dekady XX w. sk³ania do przesuwania punktu ciê¿koœci poszukiwañ na rodz¹c¹ siê kulturê masow¹ i odnajdywanie
w niej inspiracji kulturowych z obu poziomów: kultury wysokiej i popularnej. Rekonstrukcja kszta³tuj¹cych siê stopniowo elementów kultury
masowej pozwala na ujawnienie rosn¹cego jej oddzia³ywania na kulturê
¿ycia codziennego coraz szerszych krêgów spo³ecznych.
G³ówny problem badawczy stanowi¹ determinanty i mechanizm rozwoju kultury dnia powszedniego i œwi¹tecznego. Niew¹tpliwie wzajemne relacje kobiet i mê¿czyzn wywieraj¹ na ni¹ szczególny wp³yw. Stanowi¹ one
przecie¿ realn¹ czêœæ ¿ycia na co dzieñ i wa¿¹ we wszystkich jego aspektach.
Z tego punktu widzenia na szczególn¹ uwagê zas³uguje obserwacja
1) obowi¹zuj¹cych w ¿yciu codziennym regu³ wspó³¿ycia, 2) wyznawanej
hierarchii wartoœci oraz 3) ró¿nic w postawach i motywacji zachowañ kobiet i mê¿czyzn.
W œwietle dotychczasowych badañ to zró¿nicowanie postaw kobiet
i mê¿czyzn zarysowuje siê wyraŸnie m. in. w stosunku do tradycji i nowoczesnoœci. Z pewnoœci¹ jednak weryfikacji wymaga zakorzeniony w potocznej œwiadomoœci stereotyp o dominowaniu w postawach i zachowaniach
kobiet sk³onnoœci do konserwatyzmu.
Wydaje siê, ¿e rozszerzenie pola obserwacji na kulturê ¿ycia codziennego stwarza szansê pe³niejszego uchwycenia kulturotwórczej roli „szarego
cz³owieka”, a przede wszystkim — tej w³aœnie roli kobiet. Mo¿e wiêc sprzyjaæ bardziej precyzyjnemu „szacunkowi” udzia³u obu p³ci w tworzeniu,
przetwarzaniu i kultywowaniu tradycyjnych i nowych wzorów kulturowych.

*
Stajemy tu jednak przed powa¿nymi trudnoœciami definicyjnymi,
a mo¿liwoœæ wyodrêbnienia kategorii „¿ycie codzienne” od wielu lat jest
przedmiotem dyskusji wœród badaczy zachodnioeuropejskich, a w ostatnich latach — tak¿e wœród historyków polskich4.

4 Zob. M. Bogucka, ¯ycie codzienne — spory wokó³ profilu badañ i definicji, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej” 1996, nr 3, s. 247–253.
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Intensyfikacja zainteresowañ historyków ¿yciem codziennym z pewnoœci¹ wyra¿a m.in. potrzebê przeciwdzia³ania jednostronnej obserwacji dziejów spo³eczeñstwa z perspektywy kszta³towania siê i przekszta³cania modelowych przecie¿ struktur spo³ecznych. Niebezpieczeñstwo to dostrze¿ono
w Polsce ju¿ w latach siedemdziesi¹tych5.
Przeniesienie punktu ciê¿koœci w pracach nad dziejami spo³eczeñstwa
z ujêæ globalnych, (których autorzy ulegali czêsto fascynacji metodami
kwantytawnymi i statystyk¹) — na doœwiadczenia i oczekiwania „zwyk³ych”
ludzi w ich ¿yciu codziennym sta³o siê w krajach zachodniej Europy
i w Skandynawii g³ównym postulatem metodologicznym programów badawczych, alternatywnych wobec historii struktur spo³ecznych (np. „nowej
historii spo³ecznej” w Niemczech6). Wyrasta³y one z obawy przed redukowaniem jednostki ludzkiej do przeciêtnej statystycznej, a o to oskar¿ano
demografów historycznych, badaczy struktur spo³ecznych i historyków gospodarczych.
W Polsce, jak s¹dzê, w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi
wzrastaj¹ce zainteresowanie historyków (i chyba tak¿e czytelników) ¿yciem
codziennym w przesz³oœci jest zwi¹zane g³ównie z reakcj¹ na zdominowanie historiografii przez historiê polityczn¹, traktowan¹ jednostronnie jako
dzieje dyplomacji, wojen, dzia³añ przywódców i elit politycznych — z pominiêciem szerszych krêgów uczestników ¿ycia politycznego, ich doœwiadczeñ
i reakcji, a wiêc z pominiêciem szerokiej sfery kultury politycznej.
Tote¿ przekonuj¹cy wydaje siê pogl¹d wyznawany przez czêœæ historyków w Anglii i Francji. Licz¹ oni mianowicie, ¿e „¿ycie codzienne” jako
przedmiot i metoda badañ historycznych mo¿e odegraæ rolê pomostu miêdzy histori¹ polityczn¹ i gospodarczo–spo³eczn¹, mo¿e okazaæ siê wa¿nym
pomostem ku integralnemu podejœciu do dziejów spo³eczeñstwa.
Powstaje pytanie: jak okreœliæ pojemnoœæ pojêcia „¿ycie codzienne” jako przedmiotu badañ historycznych?

5 Zob. J. Jedlicki, Historia struktur spo³ecznych: obrona i krytyka, „Dzieje Najnowsze” 1976, nr 1.
6 P. Borscheid, Plädoyer für eine Geschichte des Alltäglichen, w: Ehe, Liebe, Tod, red. P. Borscheid,

H.–J. Teuteberg, Münster 1983; ten¿e, Alltagsgeschichte — Modetorheit oder neues Tor zur Vergangenheit?, w: W. Schieder, V. Sellin red., Sozialgeschichte in Deutschland, t. III, Göttingen 1987 s. 78–100;
D. Peukert, Neue Alltagsgeschichte und Historische Anthropologie, w: Historische Anthropologie, Der
Mensch in der Geschichte, red. H. Süssmuth, Göttingen 1984 s. 59–68; J. Kocka, Historisch–anthropologische Fragestellungen — ein Defizit der Historischen Sozialwissenschaft?, tam¿e, s. 77–81.
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J¹drem codziennoœci jest niew¹tpliwie ¿ycie prywatne jednostki i rodziny, jednak zakresy obu tych pojêæ: „¿ycie codzienne” i „¿ycie prywatne” nie
pokrywaj¹ siê ze sob¹. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e tak¿e niektóre formy
zbiorowego ¿ycia publicznego w okreœlonych warunkach wchodz¹ w obszar
codziennoœci. Tak np. kontakty s¹siedzkie i towarzyskie realizuj¹ siê g³ównie na p³aszczyŸnie codziennoœci, ale lokuj¹ siê na pograniczu prywatnoœci
i ¿ycia publicznego.
Jednoczeœnie normy i motywacje zachowañ, styl ¿ycia prywatnego
(a wiêc wzory kultywowane w ¿yciu prywatnym) nie zawsze daj¹ siê w pe³ni
odczytaæ z zachowañ mieszcz¹cych siê w ramach dnia powszedniego, jak
np. normy i obyczaje kultywowane w wyj¹tkowych, jednorazowych lub
rzadko powtarzaj¹cych siê wydarzeniach ¿yciowych, takich jak: zawarcie
ma³¿eñstwa, narodziny potomka, wybór zawodu itp. Ponadto granica miêdzy sfer¹ „prywatn¹” i „publiczn¹” jest zmienn¹ historyczn¹. Obie te sfery
bywaj¹ rozmaicie od siebie odgraniczane w zale¿noœci od tego, jaka zbiorowoœæ tworzy odpowiednie opinie i normy. Istotn¹ rolê ró¿nicuj¹c¹ wytyczanie i postrzeganie tej granicy stanowi p³eæ. Mamy przy tym do czynienia
z ca³¹ gam¹ wariantów kulturowych, kszta³tuj¹cych siê pod wp³ywem impulsów narodowych, religijnych, wreszcie — spo³eczno–zawodowych,
z nieustannym przesuwaniem barier, zw³aszcza w okresie przechodzenia
od tradycyjnych spo³ecznoœci agrarnych do spo³eczeñstwa nowoczesnego7.
Trudnoœci ze zdefiniowaniem kategorii „¿ycie codzienne” i z wyznaczeniem jego zakresu jako przedmiotu badañ historycznych pog³êbia jeszcze
pewna dwuznacznoœæ tego pojêcia.
Po pierwsze, okreœlenie „¿ycie codzienne” traktuje siê jako synonim
¿ycia potocznego, ci¹g³oœci bytowania, realizuj¹cej siê w niezmiennym,
okreœlonym rytmie. W tym rozumieniu g³ównym wyznacznikiem codziennoœci jest powtarzalnoœæ jednostkowych dzia³añ realnych ludzi, ale i towarzysz¹cych tym dzia³aniom zachowañ symbolicznych jak gest, obrzêd, rytua³. I tu wkraczamy w sferê kultury.
Obserwacja i analizowanie norm, wzorów, obrzêdów itd., którym podporz¹dkowane s¹ powtarzane z dnia na dzieñ zachowania, stwarza szansê
uchwycenia pewnych regularnoœci i zasad, organizuj¹cych ¿ycie codzienne

7 P. Borscheid, Plädoyer..., s. 5.
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jednostek, rodzin, spo³ecznoœci s¹siedzkich itd., a wiêc umo¿liwia typologiê
stylów ¿ycia8.
Po drugie, pojêcia „¿ycie codzienne” u¿ywa siê równie¿ w nieco innym
znaczeniu, a mianowicie jako opozycjê do prze¿yæ niecodziennych, a wiêc
niepowtarzalnych, wyj¹tkowych, szczególnie istotnych dla przebiegu i jakoœci ¿ycia jednostki nie tylko w teraŸniejszoœci, ale równie¿ w przysz³oœci.
W tym rozumieniu codziennoœæ oznacza przede wszystkim dzieñ powszedni,
dzia³ania i prze¿ycia „tu i teraz”, przede wszystkim te wymuszone przez biologiê i biologiczny rytm ¿ycia. Takie rozumienie „codziennoœci” zak³ada wiêc
ró¿nicowanie prze¿yæ na codzienne i niecodzienne z punktu widzenia ich
wagi dla przebiegu i jakoœci ¿ycia jednostki. Taki zabieg z kolei zawsze jest
obci¹¿ony daleko id¹cym subiektywizmem. Nawet wówczas, gdy podzia³u
tego dokonuje sam autor autobiografii, stosuje on czysto subiektywne, „prywatne” kryteria dla oceny „wagi” jednostkowych faktów ze swego ¿ycia.
Ze wzglêdu wiêc na tê niejednoznacznoœæ kategorii „¿ycie codzienne”
wydaje siê celowe skupienie uwagi na ¿yciu prywatnym jako na g³ównym
w¹tku naszych poszukiwañ i refleksji. Tym bardziej, ¿e sferê pracy, która
stanowi w niektórych warstwach spo³ecznych dominuj¹c¹ formê ¿ycia codziennego, a w dobie industrializacji ulega oddzieleniu od ¿ycia prywatnego — pozostawiamy na razie poza naszymi rozwa¿aniami. Problematyka ta
zas³uguje bowiem na oddzielne potraktowanie.
Wypada jednak podkreœliæ, ¿e kultura ¿ycia codziennego — nawet zredukowanego do sfery prywatnoœci — zawsze w centrum zainteresowania
badacza stawia jednostkê, jej sposób ¿ycia, myœlenia, kochania itd., s³owem
— jej postawy i zachowania przede wszystkim w codziennych relacjach z innymi ludŸmi, w kontaktach z cz³onkami rodziny, s¹siadami, wspó³pracownikami, przyjació³mi, znajomymi itd., ale tak¿e w kontaktach ze œwiatem
rzeczy, wytworów ludzkiej pracy. Po³o¿enie akcentu na prywatnoœæ przesuwa punkt ciê¿koœci zainteresowania badacza na rodzinê, gdy¿ ¿ycie prywatne na co dzieñ daje siê obserwowaæ przede wszystkim poprzez ¿ycie wewn¹trzrodzinne9. Jego ramy przestrzenne wytycza miejsce zamieszkania —
8 Wg A. Siciñskiego „styl ¿ycia jest konstruktem teoretycznym obejmuj¹cym zbitkê codziennych
zachowañ, ich motywacji oraz sposobu u¿ytkowania rzeczy”. Styl ¿ycia miejskiego w Polsce doby
przemys³owej, [w:] Miasto i kultura polska doby przemys³owej — Cz³owiek, Wroc³aw–Warszawa–
–Kraków 1993, s. 16.
9 M. Perrot, Histoire de la vie privé, vol. 4, (Introduction), Paris 1987, s. 9.
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mieszkanie. Postrzeganie roli i funkcji mieszkania w ¿yciu codziennym jednostki i rodziny stanowi istotny element ró¿nicuj¹cy styl ¿ycia na co dzieñ. Kulturotwórcza rola kobiet w tej dziedzinie wydaje siê bardzo istotna, choæ niew¹tpliwie uzale¿niona od œrodowiska spo³ecznego, tradycji kulturowej (tak¿e religijnej), jak równie¿ od tempa upowszechniania siê myœlenia medycznego
i zasad nowoczesnej higieny oraz usprawnieñ technicznych w gospodarstwie
domowym i komunikacji, ³¹cznie ze sfer¹ masowego komunikowania itd.
Jedn¹ z najistotniejszych cech codziennych zachowañ jest ich powtarzalnoœæ i znaczny stopieñ zrutynizowania. Wed³ug Petera Borscheida dla
dnia codziennego charakterystyczne s¹ dzia³ania bezrefleksyjne, spontaniczne, wynikaj¹ce z przekonania cz³owieka o stabilnoœci codziennoœci10.
Dotyczy to przede wszystkim stosunku do rzeczy, w pierwszym rzêdzie odnosi siê zatem do sfery produkcji i konsumpcji — nie tylko materialnej.
Powtarzalnoœæ i rutyna wystêpuj¹ tak¿e w wielu innych codziennych zachowaniach zwi¹zanych z relacjami miêdzyludzkimi w rodzinie (np. stosowanie fizycznych kar wobec dzieci), czy w szerszej komunikacji spo³ecznej.
Powtarzalnoœæ zachowañ codziennych pozwala na próbê zrekonstruowania
reguluj¹cych je norm i wzorców, czasami równie¿ — na odtworzenie ich
motywacji, œciœle — choæ nie zawsze œwiadomie — zwi¹zanych z wyznawanym systemem wartoœci.
Wi¹¿e siê z tym szczególne miejsce, jakie w kulturze ¿ycia codziennego
zajmuj¹ emocje, obrzêdy b¹dŸ rytua³y, z regu³y utrwalaj¹ce zwyczajowe
normy zachowañ (konwenanse), zmieniaj¹ce siê w czasie i przestrzeni spo³ecznej, ró¿ne w kolejnych spo³ecznoœciach lokalnych, etnicznych, religijnych, odmienne w kolejnych warstwach i klasach spo³eczeñstwa, zró¿nicowane wed³ug p³ci, wieku, miejsca w rodzinie itd. Odwo³ajmy siê tu do szczególnej roli obrzêdów w ¿yciu codziennym rodziny ch³opskiej w XIX i w znacznej czêœci XX w., np. do rytua³u dzielenia chleba przez matkê lub ojca.
Szczególny obszar manifestowania siê kultury ¿ycia codziennego stanowi niew¹tpliwie jêzyk11, który wyra¿a nie tylko sposób myœlenia i postawy
jednostki. Koduje on równie¿ przemiany mentalnoœci zbiorowej, demonstrowane m.in. w ró¿nych formach codziennego komunikowania siê jednostki z otoczeniem. Doœæ przywo³aæ przyk³ad og³oszeñ czy reklam.

10 P. Borscheid, Plädoyer..., s. 7–8.
11 Idê tutaj za sugesti¹ wêgierskiej badaczki Agnes Heller , za P. Borscheid, Plädoyer..., s. 6.
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Analizuj¹c te kulturowe aspekty codziennoœci, mo¿emy pójœæ jeszcze
krok dalej i w codziennych relacjach jednostki z otoczeniem obserwowaæ
œcieranie siê ró¿nych norm zachowañ, trwa³oœæ jednych zasad postêpowania i „prze¿ywanie siê” innych oraz kszta³towanie siê nowego obyczaju,
nowych norm i systemów wartoœci, n o w e g o jêzyka.
I tu mo¿na postawiæ pytanie: w jakim stopniu w tych zjawiskach kulturowych, które ujawniaj¹ siê w skali dnia codziennego, pozycja spo³eczna
i p³eæ wp³ywaj¹ ró¿nicuj¹co na postawy, zachowania, aktywnoœæ normotwórcz¹ jednostek, jêzyk, rytua³y?
Czy wiêc w obszarze codziennoœci daje siê zaobserwowaæ i wyodrêbniæ
aktywnoœæ kobiet w kreowaniu nowych, ewentualnie w podtrzymywaniu
i kultywowaniu tradycyjnych norm i wzorów?
Czy obrzêdy, rytua³y i konwenanse wa¿y³y podobnie czy ró¿nie w ¿yciu
codziennym kobiet i mê¿czyzn?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania obserwacje historyków obejmowaæ mog¹ g³ównie trzy p³aszczyzny realizowania siê kultury ¿ycia codziennego: w wymiarze ¿ycia jednostki, rodziny oraz w wymiarze ¿ycia
spo³ecznoœci s¹siedzkiej wzgl. towarzyskiej, zawodowej itd.
Olbrzymia rola kobiet w tworzeniu i kultywowaniu wzorów kultury ¿ycia codziennego zarówno w zespole rodzinnym, jak i w nieco szerszych zespo³ach s¹siedzkich i towarzyskich jest niew¹tpliwa i wydaje siê mo¿liwa do
zrekonstruowania nawet przy wykorzystaniu tylko tradycyjnych Ÿróde³ pisanych, przede wszystkim — przekazów pamiêtnikarskich i autobiograficznych, a tak¿e epistolografii.
W tym przypadku jednak, gdy równie¿ dzia³alnoœæ Ÿród³otwórcza —
szczególnie jeœli chodzi o Ÿród³a pisane — zosta³a zdominowana przez mê¿czyzn, trudno sobie wyobraziæ rzetelne badania bez siêgniêcia do przekazów ustnych (m.in. zapisanych przez Kolberga), do Ÿróde³ ikonograficznych, filmowych i ró¿nych typów Ÿróde³ materialnych.
Rola kobiet — ¿on, matek, babek — w kszta³towaniu stylu ¿ycia rodziny
nie zawsze polega³a tylko na kultywowaniu wzorów zastanych, odziedziczonych z pokolenia ich rodziców. Mimo wszechobecnie panuj¹cej jeszcze na
pocz¹tku XX w. tradycji patriarchalnej mamy do czynienia — na ró¿nych
poziomach spo³ecznego uwarstwienia — z doœæ powszechnym buntem
i licznymi przypadkami czynnego przeciwstawiania siê ¿on i matek rygorom patriarchalnych norm nie tylko w kszta³towaniu strategii ¿yciowej rodziny i jej cz³onków, ale tak¿e w ¿yciu codziennym. Jeszcze powszechniej-
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szy zasiêg przybiera³ bunt córek, szczególnie w pokoleniach wchodz¹cych
w doros³e ¿ycie w ostatnim æwieræwieczu XIX w. Bunt ten (obejmowa³ on
zreszt¹ równie¿ synów) zwraca³ siê przede wszystkim przeciwko ingerowaniu ojca, wzglêdnie rodziców, w dobór wspó³ma³¿onka, w sprawy aspiracji kszta³ceniowych albo — wyboru zawodu.
Proponujê spojrzeæ na d¹¿enia córek i ¿on do emancypowania siê spod
mniej lub bardziej rygorystycznie egzekwowanych wymogów pe³nego ich
podporz¹dkowania siê woli mê¿a i ojca jako na próbê kszta³towania elementów nowej kultury ¿ycia rodzinnego. Przy tym nadal otwarte pozostaj¹
pytania: czy i jak przek³ada³o siê to na codziennoœæ? Jak ten konflikt dawnych i nowych norm reguluj¹cych wewnêtrzne ¿ycie rodziny odczuwa³y kobiety, a jak mê¿czyŸni?
S¹dziæ mo¿na, ¿e wiêkszoœæ kobiet w³aœnie przede wszystkim w ¿yciu
codziennym poddawa³a siê naciskowi patriarchalizmu. Zdaje siê na to
wskazywaæ wiele przyk³adów z ¿ycia nie tylko kobiet wiejskich, ale i miejskich, i to na ró¿nym poziomie zamo¿noœci i spo³ecznego statusu. Obserwacja ta dotyczy równie¿ np. rodzin inteligencji zawodowej jeszcze w okresie
miêdzywojennym.
Wy³amaæ siê z tradycyjnie obowi¹zuj¹cej w rodzinie hierarchii w³adzy
i potrzeb — d¹¿yæ do równorzêdnoœci i partnerstwa, w imiê równoœci szans
i obowi¹zków w uk³adzie m¹¿ — ¿ona, jak równie¿ w stosunkach miêdzy
rodzicami i dzieæmi — czasami nawet znacznie trudniej by³o na co dzieñ ni¿
w prze³omowych momentach ¿ycia.
Szczególnie trudno by³o, jak siê wydaje, zerwaæ z uœwiêconymi tradycj¹
rytua³ami w ¿yciu codziennym rodziny, które nie tylko uzewnêtrznia³y, ale
tak¿e utrwala³y patriarchalny uk³ad dominacji i podporz¹dkowania. Mo¿na tu np. przywo³aæ powszechny zwyczaj przywilejowania ojca, ewentualnie
doros³ych synów/starszych braci przy stole (w wiêkszoœci rodzin równa³o siê
to uprzywilejowaniu w podziale rodzinnych zasobów ¿ywnoœci), czy obowi¹zek dzieci ca³owania ojca w rêkê, jak równie¿ stosowany wobec dzieci
niemal na wszystkich szczeblach drabiny spo³ecznej zakaz uczestniczenia
w rozmowie doros³ych przy stole, a szczególnie podejmowania dyskusji
z ojcem. Warto zwróciæ uwagê, jak bardzo rozbudowany by³ rytua³ akcentuj¹cy uprzywilejowan¹ pozycjê ojca w rodzinie górniczej12.
12 J. Ligêza, M. ¯ywirska, Zarys kultury górniczej, Katowice 1964, s. 33–35.
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Co najmniej do po³owy XX w. w Polsce niski by³ poziom cywilizacyjny
i materialny ¿ycia codziennego przeciêtnej rodziny nie tylko na wsi, ale
tak¿e w mieœcie. W tym ostatnim jeszcze w miêdzywojennej Polsce przewa¿a³y rodziny nisko zarabiaj¹cych robotników i pracowników umys³owych
oraz ubogiego drobnomieszczañstwa. Determinowa³o to powolny proces
unowoczeœniania gospodarstwa domowego i utrzymywanie siê wielkiego
obci¹¿enia kobiet codziennymi obowi¹zkami domowymi. Przykuwa³y one
kobietê — szczególnie ¿onê i matkê — do gospodarstwa domowego i wymaga³y œwiadczeñ pielêgnacyjnych wobec mê¿a i dzieci. Utrwala³o to tradycyjny podzia³ ról w rodzinie na kobiece i mêskie, reprodukuj¹c go z dnia
na dzieñ. Hamowa³o to niew¹tpliwie równie¿ rozwój aspiracji zawodowych
kobiet, czemu w polskich warunkach nie tylko w koñcu XIX w., ale tak¿e
w niepodleg³ym pañstwie lat miêdzywojennych sprzyja³y jeszcze zwyczajowe, a tak¿e formalne ograniczenia szans kobiet na rynku pracy, szczególnie — kwalifikowanej.
Notabene na odrêbne omówienie zas³uguj¹ niew¹tpliwie konsekwencje
i wp³yw, jaki dla pozycji w rodzinie kobiety–matki oraz dla kultury wspó³¿ycia rodziny na co dzieñ mia³o utrzymywanie siê jeszcze w okresie miêdzywojennym szerokiego zasiêgu instytucji s³u¿by domowej.
Równie¿ w kontekœcie tej problematyki nie od rzeczy bêdzie, jak s¹dzê,
przypomnieæ wymóg dynamicznego podejœcia. Zabrane w niniejszej publikacji studia nad ró¿nymi zjawiskami sk³adaj¹cymi siê na kulturê ¿ycia codziennego dotycz¹ epoki intensywnej, choæ w Polsce nierytmicznie postêpuj¹cej modernizacji spo³eczeñstwa. Uzewnêtrznia to tendencja przyspieszonej mobilnoœci spo³ecznej, tj. szybkich zmian statusu spo³ecznego i miejsca zamieszkania znacznej czêœci mieszkañców. Wymusza to na co dzieñ
szybsze lub wolniejsze indywidualne zmiany postaw, norm zachowañ, hierarchii wyznawanych wartoœci, stopniowo przekszta³ca tak¿e styl ¿ycia codziennego wielu rodzin. Szczególnie te rodziny, które przenios³y siê ze wsi
do miasta by³y zmuszone do przystosowania do nowych warunków swoich
dotychczasowych regu³ ¿ycia, rodzinnych zwyczajów, rytua³ów itd. Jednym
z nadal otwartych pytañ badawczych pozostaje wyjaœnienie, w jakim stopniu te trudy przystosowania codziennego ¿ycia rodziny do nowych miejskich warunków spada³y na barki kobiet. Dodajmy, ¿e w Polsce na prze³omie XIX i XX w. problem ten nie ogranicza³ siê do imigrantów ch³opskich,
a obejmowa³ tak¿e niema³¹ liczbê rodzin zubo¿a³ego ziemiañstwa.
Pamiêtaæ trzeba przy tym, ¿e przemiany te, które towarzyszy³y narastaniu elementów nowoczesnego, urbanizuj¹cego siê spo³eczeñstwa przemy-
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s³owego — sprzyja³y z jednej strony spo³ecznej emancypacji jednostek i rodzin, ale z drugiej — ponownie dyscyplinowa³y, podporz¹dkowuj¹c je nowym koniecznoœciom13. Wymieniæ tu mo¿na np. koniecznoœæ przystosowania siê do rytmu ¿ycia w mieœcie, odmiennego w stosunku do wiejskiego, nie
mówi¹c ju¿ o zmianach dokonuj¹cych siê w codziennym ¿yciu rodzin miejskich pod wp³ywem doœwiadczeñ zwi¹zanych z kryzysami przemys³owymi
w koñcu XIX w., czy z wielkim kryzysem gospodarczym w latach trzydziestych XX w.
Obserwacja kultury ¿ycia codziennego i kulturotwórczej aktywnoœci kobiet nie powinna jednak, moim zdaniem, ograniczaæ siê do krêgu rodziny,
nawet jeœli pierwszoplanowym obszarem tych poszukiwañ ma byæ ¿ycie
prywatne.
Swoistym rewersem wspó³¿ycia rodziny na co dzieñ s¹ niew¹tpliwie codzienne kontakty jej cz³onków z szerszym œrodowiskiem spo³ecznym, wyznaczanym przez wiêzi pokrewieñstwa i przyjaŸni, przez miejsce zamieszkania i pracê, przez stowarzyszenia i organizacje, szko³ê, koœció³, organy
w³adzy pañstwowej itd., a wiêc — kontakty towarzyskie i s¹siedzkie oraz
zawodowe, gospodarczo–rynkowe, urzêdowe i inne.
Wiele wymienionych tu przestrzeni spo³ecznych, w których rozgrywa siê
codziennoœæ i wytwarzaj¹ siê — nie bez udzia³u kobiet — swoiste regu³y
zachowañ, zwyczaje, rytua³y wymaga odrêbnego potraktowania i — wobec
istniej¹cego w Polsce s³abego zaawansowania badañ — przeprowadzenia
jeszcze szczegó³owych poszukiwañ Ÿród³owych. Dla tego bogatego kompleksu problemowego podstawowe znaczenie ma pytanie, czy w codziennych kontaktach s¹siedzkich i towarzyskich we w³asnym œrodowisku spo³ecznym, a szczególnie w kontaktach z reprezentantami ró¿nych warstw
spo³ecznych, wystêpuj¹ ró¿nice w zachowaniach kobiet i mê¿czyzn? Czy
obowi¹zuj¹ ich te same, czy ró¿ne normy zachowañ?
Wi¹¿e siê z tym problem ogólniejszy: w jakim stopniu p³eæ ró¿nicuje
stopieñ identyfikowania siê z w³asn¹ warstw¹/grup¹ spo³eczn¹, zawodow¹,
wyznaniow¹? Czy na prze³omie wieków kobieca solidarnoœæ jest zjawiskiem
zauwa¿alnym w szerszej skali spo³ecznej? Czy ³agodzi³a ona manifestuj¹ce
siê w ¿yciu codziennym dystanse spo³eczne i podzia³y religijne, etniczne
itd.? W jakim stopniu demonstrowanie kobiecej solidarnoœci w zorganizo13 D. Peukert, Neue Alltagsgeschichte, [w:] Historische Anthropologie, Göttingen 1984, s. 61.
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wanych formach, w postaci odrêbnych stowarzyszeñ czy organizacji np. filantropijnych, sprzyja³o demokratyzacji spo³ecznej na co dzieñ?
Na uwagê zas³uguje tak¿e miejsce, jakie same kobiety przyznawa³y tym
formom aktywnoœci spo³ecznej poza domem w ich w³asnym ¿yciu codziennym i jakim wartoœciom tê aktywnoœæ podporz¹dkowywa³y?
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Ziemianki w mieœcie. Królestwo Polskie w koñcu XI X wieku

Od pocz¹tku XIX w. trwa³o na obszarze póŸniejszego Królestwa Polskiego przemieszczanie siê ludnoœci ze wsi do ma³ych i wiêkszych miast
oraz do Warszawy. Ruch ten, pocz¹tkowo nieznaczny, gdy miasto nie by³o
w stanie wch³on¹æ wszystkich poszukuj¹cych w nim zatrudnienia, zarobku
i awansu, z up³ywem czasu wzrasta³ tak, jak wzrasta³a rola i znaczenie miast
w ¿yciu kraju i spo³eczeñstwa.
W rosn¹cej od po³owy wieku liczbie mieszkañców Warszawy du¿y procent stanowi³a ludnoœæ nap³ywowa. Wed³ug danych z 1882 r. wœród ludnoœci zawodowo czynnej liczba przybyszów urodzonych poza Warszaw¹ by³a
dwa razy wiêksza ni¿ zamieszka³ych w niej od urodzenia. Pierwsi stanowili
65,17%, drudzy — 34,83%1. Jeszcze wyraŸniej ró¿nica ta wystêpowa³a
wœród kobiet. Wskazywa³a ona na znany z innych przekazów, wa¿ny w tym
czasie problem zatrudnienia kobiet.
W ruchu ze wsi do miast, w tym do Warszawy uczestniczyli m.in. wychodŸcy wywodz¹cy siê ze szlachty i ziemiañstwa. W pierwszej po³owie wieku ziemianie rzadko jeszcze odrywali siê od rodzinnych wsi. Porzucanie
ziemi i gospodarstwa dla sta³ego osiedlenia w mieœcie, dla wiêkszej wygody
¿ycia i innych poza rolnictwem zajêæ i zainteresowañ uwa¿ano wówczas za
naganne2. Nie tyle wiêc w³aœciciele maj¹tków, ile ich dorastaj¹cy synowie,
uczniowie szkó³ warszawskich szukali wtedy w mieœcie posad biurowych czy
1 A. Szczypiorski, Imigracja do Warszawy w XIX wieku, „Studia Demograficzne”, t. I, z. 2, s. 79.
2 Por. £. Go³êbiowski, Domy i dwory, przy tym opisanie apteczki, kuchni, sto³ów, uczt, biesiad, Warsza-

wa 1830; w okresie póŸniejszym m.in. publicystyka Ludwika Górskiego.
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innych karier odpowiadaj¹cych ich ambicjom. W nie mniejszym stopniu,
ni¿ mo¿liwoœci pracy i awansu, przyci¹ga³y ich do Warszawy perspektywy
interesuj¹cego ¿ycia towarzyskiego i nieznanych na wsi rozrywek.
Okresowe — po reformie 1864 r. — za³amanie dawnej gospodarki folwarcznej i liczne bankructwa zwiêkszy³y gwa³townie nap³yw do miast i do
Warszawy zubo¿a³ych i zrujnowanych rodzin ziemiañskich. Najwiêksze nasilenie ruchu przesiedleñczego zaznaczy³o siê w latach siedemdziesi¹tych
i trwa³o do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. By³o nastêpstwem licznych
w tym okresie procesów s¹dowych wszczynanych przez wierzycieli ziemian
o zwrot po¿yczek hipotecznych i równie licznych licytacyjnych sprzeda¿y
zad³u¿onych maj¹tków. Czêstsze ni¿ kiedykolwiek bywa³y tak¿e sprzeda¿e
dobrowolne3. Sk³ania³y do nich w³aœcicieli nik³e mo¿liwoœci wydŸwigniêcia
gospodarstw z d³ugów i zaniedbania. Inne przypadki przesiedleñ do miasta
wynika³y z nieumiejêtnoœci gospodarowania w nowych, trudniejszych po
uw³aszczeniu warunkach, a przede wszystkim ze zubo¿enia ziemian i rozdrobnienia w³asnoœci.
Jak d³ugo by³o to mo¿liwe, trzypokoleniowe rodziny ziemiañskie gospodarowa³y wspólnie. Gdy umiera³ ojciec, matka prowadzi³a gospodarstwo
z dorastaj¹cymi synami. Z czasem wiêksze maj¹tki dzielono tak, aby ka¿dy
z nich mia³ w³asny folwark. Jeœli córki wychodzi³y za m¹¿ za ziemian, rodzina pozostawa³a na wsi w obrêbie dawnego œrodowiska. Gdy okazywa³o siê,
¿e na skutek dokonywanych uprzednio dzia³ów rodzinnych, nie mo¿na by³o
dalej dzieliæ nazbyt ju¿ rozdrobnionych maj¹tków, niektórzy ze wspó³sukcesorów sp³acali rodzinê lub maj¹tek sprzedawano4. Zdolniejsi z m³odego
pokolenia ziemian koñczyli studia prawnicze lub medyczne, inni wybierali
zawody ksiêdza, aptekarza lub szukali odpowiadaj¹cych im zajêæ, udaj¹c siê
do okolicznych miasteczek lub dalej po³o¿onych miast. NajwyraŸniej przyci¹ga³a wówczas m³odych szybko rozwijaj¹ca siê Warszawa. Osiedlali siê
w niej ci synowie ziemiañscy, którzy nie mieli na wsi szans szybkiego usamodzielnienia, i m³ode kobiety, które stawa³y przed koniecznoœci¹ oderwania siê od dotychczasowego œrodowiska i poszukiwania w³asnej drogi do

3 Doniesienia o bankructwach, licytacjach i sprzeda¿ach maj¹tków publikowa³y: „Dziennik Urzêdowy”, „Gazeta Rz¹dowa”, „Dziennik Warszawski”, „Niwa”, „Echo”, „Kronika Rodzinna”, „Gazeta
Rolnicza” i in.
4 Akta hipoteczne dóbr ziemskich; por. tak¿e M. Ruszczyñska, Echa przesz³oœci, Wroc³aw 1973.
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samodzielnoœci. Do przesiedleñ sk³ania³y równie¿ szersze widoki i mo¿liwoœci w tak du¿ym mieœcie, jakim w koñcu XIX w. stawa³a siê Warszawa.
Czêœciej ni¿ dawniej przenosili siê do miasta starsi ziemianie, którzy po
przekazaniu synom gospodarki w maj¹tkach czy po sprzedaniu ich wynajmowali mieszkania lub lokowali siê w nabytych w mieœcie w³asnych domach. Ze wzglêdu na naukê starszych dzieci razem z nimi czêsto zamieszkiwa³y w mieœcie matki. Podobnie czyni³y wdowy, które nie by³y w stanie pogodziæ wychowywania dzieci z gospodarowaniem w maj¹tkach i którym ¿ycie w mieœcie wydawa³o siê ³atwiejsze. Przenosili siê na sta³y pobyt w Warszawie poszczególni cz³onkowie rodzin i — co dawniej zdarza³o siê wyj¹tkowo — ca³e rodziny.
Wœród ogó³u przybyszów, poszukuj¹cych w Warszawie mo¿liwoœci zatrudnienia, kariery zawodowej czy choæby jakiegokolwiek „sposobu do ¿ycia”, nap³ywaj¹cy tu w ró¿nym czasie ziemianie i byli ziemianie tworzyli
zbiorowoœæ doœæ z³o¿on¹ i stosunkowo nieliczn¹. Mimo to w czterystutysiêcznej w latach osiemdziesi¹tych masie mieszkañców zbiorowoœæ ta wyraŸnie siê wyodrêbnia³a i w tutejszej hierachii presti¿u wiele znaczy³a. £¹czy³o
j¹ wspólne szlachecko–ziemiañskie pochodzenie i wspólna, starannie podtrzymywana, odrêbnoœæ tradycji kulturowo–obyczajowej. Dzieli³y przede
wszystkim ró¿nice sytuacji materialnej, zale¿ne od stanu maj¹tkowego i aktualnych Ÿróde³ dochodu.
W stosunkowo niez³ej sytuacji znajdowali siê ci, którzy po osiedleniu
w mieœcie nie tracili ca³kowicie oparcia w maj¹tkach rodzinnych i którym
czynsz dzier¿awny lub sp³aty wspó³sukcesorów zapewnia³y sta³y dochód.
Wzglêdnie pomyœlny byt w mieœcie zapewnia³o równie¿ posiadanie pozosta³ego ze sprzeda¿y maj¹tków kapita³u. Jako nie wyp³acona reszta szacunku pozostawa³ on niekiedy na hipotece nowego nabywcy, przynosz¹c by³ym
w³aœcicielom sta³y coroczny dochód w postaci procentów. Niektórzy z by³ych w³aœcicieli za uzyskan¹ ze sprzeda¿y maj¹tków gotówkê nabywali listy
zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, stanowi¹ce jakby namiastkê posiadania ziemi. Inni w warunkach odczuwanego powszechnie
braku kapita³u, za przyk³adem licznych w Królestwie poœredników i lichwiarzy, próbowali bogaciæ siê na spekulacjach pieniê¿nych, pomna¿aj¹c
szkodliw¹ — jak uwa¿ano — „klasê ubogich rentierów”. Jeszcze inni obracali gotówkê na kupno placów i domów w Warszawie, przy³¹czaj¹c siê do
grupy tutejszych „kamieniczników”. Podobnie postêpowali wczeœniej
przedsiêbiorczy i nowoczeœnie myœl¹cy ziemianie, którzy nadwy¿ki bie¿¹cych dochodów z gospodarstwa lokowali na hipotekach ziemskich i nieru-
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chomoœci miejskich. Kupno kamienic z myœl¹ o wyposa¿eniu dorastaj¹cych
dzieci, które odchodzi³y z maj¹tków do zajêæ w mieœcie, okazywa³o siê
z czasem niez³¹ lokat¹, przynosz¹c¹ dochód z wynajmu mieszkañ. Ogólnie
zamieszkanie w Warszawie stwarza³o przedsiêbiorczym jednostkom szerokie mo¿liwoœci uczestnictwa w rozwoju ekonomicznym kraju; odpowiedni
zasób gotówki u³atwia³ w³¹czanie siê do ró¿nego rodzaju spó³ek przemys³owo–handlowych lub rozwijanie samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Oznacza³o to mo¿liwoœæ utrzymywania warunków bytu rodziny na odpowiednio wysokim poziomie.
Czêœciej ni¿ przemys³em i handlem zajmowali siê przybysze ziemiañscy
w Warszawie prac¹ umys³ow¹, do³¹czaj¹c do coraz wiêcej znacz¹cej warstwy inteligencji. Z rodzin dawnej szlachty i by³ych ziemian rekrutowa³a siê
zw³aszcza inteligencka elita: pisarze, dziennikarze, artyœci, prawnicy. Pochodzenie i wykszta³cenie, ³¹cznie z odpowiednim „europejskim wychowaniem” i równie wa¿n¹ protekcj¹, u³atwia³o start w karierze w instytucjach
rz¹dowych i biurach prywatnych.
Ambicjom m³odych ze zdeklasowanych rodzin ziemiañskich odpowiada³y posady urzêdnicze zapewniaj¹ce na ogó³ stabilizacjê spo³eczn¹ i materialn¹. Ubiegano siê o pracê w biurach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (TKZ), Towarzystwa Ubezpieczeñ i kolei5. Gorsze by³y perspektywy
tych, których wykszta³cenie — co by³o doœæ czêste — nie przekracza³o
czterech klas gimnazjum. Przy du¿ej konkurencji kandydatów do pracy
biurowej szanse zdobycia nawet skromnie op³acanego stanowiska by³y niewielkie. St¹d potwarzaj¹ce siê w prasie apele pozytywistów: „Kto nie ma
roli, niechaj kieruje siê do zawodów mieszczañskich, do przemys³u i handlu, do szkó³ realnych. Po 7–6 klasach, tj. w wieku 17–18 lat, oddawaæ m³odzie¿ do kantoru lub fabryki”6.
Wiadomo, ¿e m³odzie¿ ziemiañska, wychowana w przekonaniu o szczególnej roli ziemian w spo³eczeñstwie, a rolnictwa w gospodarce, nie posiadaj¹ca odpowiedniego wykszta³cenia, d³ugo nie wykazywa³a zainteresowania nowymi kierunkami pracy zawodowej. Zwiêksza³o siê ono dopiero pod
naciskiem nowych hase³, a przede wszystkim koniecznoœci znalezienia od5 R. Czepulis–Rastenis, „Klassa umys³owa” — inteligencja Królestwa Polskiego 1832–1862, Warszawa
1973.
6 A. Goltz, Mê¿czyzna w rodzinie wobec reform, ¿¹danych w wychowaniu kobiet, „Kronika Rodzinna”
1869, nr 1.
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powiedniego miejsca w zmieniaj¹cej siê strukturze spo³eczno–zawodowej
kraju, co na ogó³ nie bywa³o ³atwe.
Ojcowie rodzin, którym po licytacji maj¹tków nie pozosta³y ¿adne fundusze, szukali w mieœcie jakichkolwiek zajêæ. Ostatecznie trafiali m.in. do
pogardliwie i lekcewa¿¹co traktowanych dawniej i nie zawsze odpowiednio
op³acanych zajêæ w handlu, przemyœle i rzemioœle. Ze wzglêdu na niskie
zarobki i ogólne „zbiednienie po³¹czone z niezaradnoœci¹” warunki ¿ycia
ich rodziny bywa³y bardzo trudne. Czêœciej ni¿ inne grupy zdeklasowanej
szlachty tracili kontakt ze œrodowiskiem swego pochodzenia.
Ogólnie bior¹c, wœród osiad³ej w Warszawie dawnej szlachty, ziemian
i inteligencji rozpiêtoœæ dochodu i wynikaj¹ce st¹d ró¿nice warunków ¿ycia
by³y bardzo du¿e. Poza grup¹ szczególnie uzdolnionych prawników, lekarzy, dziennikarzy czy in¿ynierów pozostali, dla których Ÿród³em utrzymania
mog³a byæ wy³¹cznie nisko op³acana praca umys³owa, ¿yli nader skromnie.
Znajdowa³o to odbicie w zró¿nicowanych odpowiednio do zamo¿noœci warunkach mieszkaniowych7. Ich poziom okreœla³y m.in. ró¿ne wielkoœci zajmowanych lokali — od obszernych, wielopokojowych, po skromne pokoiki
na poddaszu. Od dochodów zale¿a³y równie¿ znaczne ró¿nice w wyposa¿eniu mieszkañ m.in. w nowoczesne urz¹dzenia techniczne, kanalizacyjne,
wodoci¹gowe i gazownicze8. Nale¿y przypomnieæ, ¿e koszty modernizacji
infrastruktury mieszkaniowej by³y wysokie, a wynalazki u³atwiaj¹ce ¿ycie
codzienne dostêpne tylko dla nielicznych.
Rodzina
Przemiany ostatnich dziesiêcioleci XIX w., które objê³y ró¿ne dziedziny
gospodarki i spo³eczeñstwa stosunkowo najs³abiej zaznaczy³y siê w sferze
prywatnego ¿ycia rodziny i stosunków wewn¹trzrodzinnych. Stwierdzenie
to odnosi siê przede wszystkim do ogó³u œredniozamo¿nego ziemiañstwa,
które w warunkach ustêpowania systemu feudalnego zdo³a³o utrzymaæ
7 R. Czepulis–Rastenis, wyd. cyt.; J. Leskiewiczowa, Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym 1864–1870, Warszawa 1961.
8 O warszawskich mieszkaniach ziemian i inteligencji wiadomo stosunkowo du¿o dziêki badaniom,
prowadzonym w Instytucie Historii Kultury Materialnej — zob. m.in. Dom i mieszkanie w Polsce,
Wroc³aw 1975; E. Kowecka, Mieszkania warszawskie w XIX wieku (do 1870 roku), [w:] Studia i Materia³y z Historii Kultury Materialnej Polski, t. VI, Wroc³aw 1983; zob. te¿ S. Siennicki, Wnêtrza
mieszkalne — rys historyczny, Warszawa 1962; J. Cegielski, Stosunki mieszkaniowe w Warszawie w latach 1864–1964, Warszawa 1968.
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swoje maj¹tki i zwi¹zan¹ z ich posiadaniem pozycjê spo³eczn¹. Ewolucja
modelu rodziny pozostawa³a w tym krêgu prawie niedostrzegalna. Równie¿ w sytuacji spo³ecznej ziemianek na wsi trudno dopatrzeæ siê znacz¹cych zmian. WyraŸniej i wczeœniej zmiany takie zaczê³y siê ujawniaæ w warstwach ubo¿szych oraz w rodzinach osiedlaj¹cych siê w mieœcie zubo¿a³ych
i „wysadzonych z siod³a” ziemian. Jednak i wœród nich d³ugo jeszcze trwa³
ukszta³towany dawniej i mocno ugruntowany model stosunków rodzinnych. Nadal te¿ obowi¹zywa³ dotychczasowy podzia³ ról i zadañ. Jak dot¹d,
g³ow¹ rodziny pozostawa³ najstarszy jej cz³onek, przewa¿nie ojciec. Zgodnie
ze zwyczajowym kodeksem rodzinnym by³ odpowiedzialny za przysz³oœæ dzieci, decyduj¹c o tak wa¿nych dla nich sprawach, jak kierunek wykszta³cenia
i wybór wspó³ma³¿onków. Do niego nale¿a³ równie¿ obowi¹zek zapewnienia rodzinie odpowiednich warunków ¿ycia.
W systemie feudalnym gospodarowanie w niewielkim choæby maj¹tku
ziemskim zapewnia³o niezawodn¹ podstawê egzystencji i dostatni byt. Prowadzenie maj¹tku tworzy³o przy tym fundament, na którym opiera³a siê
w³adza i presti¿ ojca w rodzinie. Zaniedbanie gospodarstwa, zad³u¿enie
i utrata ziemi przez przymusow¹ sprzeda¿ za d³ugi pozbawia³y rodzinê podstawy bytu, burz¹c zarazem utrzymuj¹cy siê od dawna ³ad w ¿yciu dworów.
W niejednym przypadku nie bez winy by³y ma³o gospodarne, a nawet rozrzutne ziemianki, jednak bankructwo, czy choæby znaczne pogorszenie warunków ¿ycia obci¹¿a³o przede wszystkim ojców.
Dla „wysadzonych z siod³a” ziemian z wchodzeniem w now¹ dla nich
spo³ecznoœæ du¿ego miasta ³¹czy³a siê koniecznoœæ poszukiwania pracy zarobkowej, czy jakiegokolwiek innego Ÿród³a dochodu. O znaczeniu tej kwestii œwiadczy miejsce, jakie zajmowa³a ona w publicystyce okresu pouw³aszczeniowego. „Nie podobna tedy zataiæ przed sob¹ — pisano — ¿e wielka
liczba ojców rodzin znajduje siê lub znajdzie wkrótce w koniecznoœci opuszczenia dotychczasowego swojego powo³ania i urz¹dzenia na inny zupe³nie sposób ¿ycia i utrzymania rodziny swojej”.
Nie spe³nia³y siê na ogó³ marzenia zbankrutowanych ziemian o wykupieniu zlicytowanych maj¹tków lub kupnie nowych, mniejszych i powrocie
na wieœ, do utraconej pozycji ziemiañskiej. Wyjœcie z krêgu w³aœcicieli okazywa³o siê zazwyczaj nieodwracalne. Zubo¿enie i liczne przypadki deklasacji nie pozosta³y bez wp³ywu na os³abienie autorytetu i dotychczasowej pozycji ojców w rodzinie9.
9 A. Goltz, wyd. cyt.
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Wskazuj¹ na to m.in. poœrednie informacje o podejmowanych pod koniec wieku zabiegach zmierzaj¹cych do wzmocnienia roli i znaczenia ojców.
Skutki tych zabiegów i rzeczywista sytuacja kszta³towa³y siê indywidualnie,
odpowiednio do mo¿liwoœci zapewnienia rodzinom w³aœciwych warunków
¿ycia.
Przy niekwestionowanej, choæ nieco os³abionej dominacji mê¿czyzn
w rodzinie faktycznie przewodzi³y w niej kobiety. Ich rola w rodzinie kompensowa³a w jakiejœ mierze ich s³absz¹ pozycjê spo³eczn¹.
W panuj¹cym ogólnie przekonaniu przeznaczeniem i sensem ¿ycia kobiet by³o udane ma³¿eñstwo i rodzina. W mieœcie dziewczêta z zamo¿niejszych rodzin ³atwiej znajdowa³y okazjê do ma³¿eñstwa. Zostawa³y ¿onami
prawników, lekarzy, urzêdników albo ludzi innych zawodów i zajêæ. Wydaje
siê te¿, ¿e wychodzi³y za m¹¿ póŸniej, d³u¿ej pozostaj¹c na utrzymaniu
rodziny.
Dla rodzin niezamo¿nych, które nie by³y w stanie zapewniæ córkom odpowiedniego wyposa¿enia, mo¿liwie wczesne wydanie ich za m¹¿ bywa³o
powa¿nym problemem. Pozostanie w panieñstwie uchodzi³o za ¿yciow¹
klêskê kobiet. Propozycje ma³¿eñstwa obmyœlonego i przygotowanego
przez rodziców przyjmowa³y zatem przewa¿nie bez sprzeciwu. Wychodzi³y
za m¹¿ i zak³ada³y w³asne rodziny w wieku 17–19 lat. Kandydaci na mê¿ów
bywali z regu³y du¿o starsi. Znane z ró¿nych wspomnieñ przyk³ady
14–15–letnich, a nawet m³odszych dziewcz¹t wydawanych za m¹¿ za mê¿czyzn o 20, a zdarza³o siê, ¿e i o 40 lat od nich starszych — nie nale¿a³y do
wyj¹tków10.
Du¿e ró¿nice wieku mê¿a i ¿ony, nieobojêtne dla póŸniejszego uk³adu
stosunków w ma³¿eñstwie i w rodzinie, wywiera³y znacz¹cy wp³yw na pozycjê obojga ma³¿onków. Starszy wiek mê¿ów, niezale¿nie od innych wzglêdów, g³ównie przewagi maj¹tkowej, narzuca³ niejako uznanie ich pierwszeñstwa i autorytetu, a zatem podporz¹dkowanie pozosta³ych cz³onków
rodziny — ¿ony i dzieci. Byæ mo¿e tyrania ojców, o której wzmiankuj¹ niektórzy pamiêtnikarze, nie by³a zjawiskiem na tyle czêstym, by przywi¹zywaæ
do tego wiêksz¹ wagê. Niewykluczone jednak, ¿e ojcowie, którzy wed³ug
10 H. B³êdowska, Pami¹tka przesz³oœci — wspomnienia z lat 1794–1832, Warszawa 1960, s. 47; M. Ru-

szczyñska, Echa...; W. Fiszerowa, Dzieje moje w³asne i osób postronnych, Londyn 1975; M. Wyd¿ga–Niklewiczowa, Wspomnienia (maszynopis w Bibliotece PAN Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich).
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zgodnej opinii wspó³czesnych s³abo w³¹czali siê na co dzieñ w sprawy gospodarstwa i wychowania dzieci, w ten w³aœnie sposób manifestowali swoj¹
pozycjê i w³adzê.
Praktyka wczesnego zawierania ma³¿eñstw przez córki, a doœæ póŸnego
przez synów w œrodowisku ziemian mia³a swoj¹ d³ug¹ tradycjê oraz uzasadnienie i motywacjê ekonomiczn¹. Skutki tego obyczaju odczuwa³y przede
wszystkim kobiety. Wczeœnie wydawane za m¹¿, wczeœnie zostawa³y matkami i wdowami, nierzadko obarczonymi gromadk¹ niedoros³ych dzieci. Przy
niedostatecznym maj¹tku, musia³y korzystaæ z pomocy rodziny i zdobywaæ
siê na niema³y trud i poœwiêcenie. Zdarza³o siê, ¿e matki–wdowy prowadzi³y gospodarstwo z dorastaj¹cymi synami. Kiedy indziej posiadany na wsi
maj¹tek sprzedawa³y lub wydzier¿awia³y i przenosi³y siê do miasta.
Ma³¿eñstwo podnosi³o presti¿ kobiety w rodzinie i w œrodowisku. Tak¿e
w mieœcie podtrzymywanie tradycyjnego modelu rodziny z wyraŸnym wyznaczeniem roli i powinnoœci kobiety ogranicza³o zakres jej swobody i samodzielnego dzia³ania, utrwalaj¹c dotychczasowy, niezmienny od pokoleñ
status spo³eczny. Kobiety zamê¿ne, maj¹ce ustabilizowan¹ sytuacjê materialn¹ i pozycjê spo³eczn¹, nie wykazywa³y na ogó³ wiêkszego zainteresowania rozszerzeniem swoich uprawnieñ i wolnoœci, a wiêc i zmian¹ statusu
spo³ecznego11. Niezale¿nie od warunków materialnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cym w ich œrodowisku konserwatywnym przekonaniem o niemo¿noœci
³¹czenia obowi¹zków rodzinnych z zawodowymi, nie podejmowa³y pracy
zarobkowej. Wczesne zam¹¿pójœcie, du¿a liczba dzieci i domowników,
a przy tym brak jakiegokolwiek przygotowania zawodowego stawia³y je zreszt¹ w sytuacji przymusowej. Tak na wsi, jak i w mieœcie sk³onne by³y przyjmowaæ sw¹ zale¿noœæ od mê¿ów z rezygnacj¹, poœwiêcaj¹c siê rodzinie i domowi. Mia³y ambicjê byæ przede wszystkim dobrymi ¿onami, matkami
i gospodyniami. Tak by³y wychowywane i tak widzia³y swoj¹ przysz³oœæ12.
W mieœcie mo¿liwoœci nauki szkolnej, samokszta³cenia, zdobywania
ró¿nych umiejêtnoœci i zawodów by³y ogólnie szersze ni¿ na wsi. Dotyczy³o
to tak¿e kobiet, ale w odniesieniu do ziemianek zamê¿nych, które przyby11 M. Ruszczyñska, Echa przesz³oœci; zob. te¿ D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie ziemiañskiej w XIX
wieku. Królestwo Polskie, [w:] Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów
pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990.
12 K. Czarnocka, Kilka lat ¿ycia kobiety — powieœæ, „Kronika Rodzinna” 1867, s. 343–379; H. Struve,
O emancypacji kobiet, „Kronika Rodzinna” 1867, nr 33.
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wa³y do miasta z ma³ymi dzieæmi lub w póŸniejszym wieku odnosi³o siê to
jedynie w niewielkim stopniu.
Inaczej kszta³towa³a siê sytuacja kobiet ze œrodowisk ubo¿szych, kobiet
m³odych, samotnych i wdów. Te spoœród przyby³ych do miasta, które przekroczy³y 30 rok ¿ycia, nie mia³y na ogó³ perspektyw zam¹¿pójœcia. Jeœli nie
satysfakcjonowa³a ich pozycja ubogich krewnych, jak¹ zajmowa³y kiedyœ we
dworach, lub te¿ nie mog³y na ni¹ liczyæ, musia³y szukaæ w³asnej drogi do
samodzielnoœci. Przy odpowiednim wykszta³ceniu mog³y obejmowaæ posady nauczycielek czy guwernantek. Inne koñczy³y kursy przygotowuj¹ce do
pracy w ró¿nych zawodach, zak³ada³y pracownie kapeluszy, modnych
sztucznych kwiatów, pracownie krawieckie i sklepy. Jako osoby samotne
³atwiej ulega³y ideom nowoczesnoœci i szybciej emancypowa³y siê. Osiedlenie w mieœcie oznacza³o dla nich znacznie wiêksz¹ ni¿ na wsi szansê osi¹gniêcia niezale¿noœci.
W pozytywistycznym programie przebudowy i unowoczeœnienia spo³eczeñstwa czynny wspó³udzia³ kobiet odgrywa³ bardzo wa¿n¹ rolê. Przygotowanie zawodowe i wci¹gniêcie do praktycznej pracy produkcyjnej i us³ugowej mia³o zapewniæ kobietom bardziej niezale¿n¹ pozycjê i przyczyniæ
siê zarazem do wiêkszego dobrobytu ich rodzin i kraju13.
Propagowana przez pozytywistów idea emancypacji kobiet, rozumiana
jako równorzêdnoœæ pozycji mê¿a i ¿ony w rodzinie, a mê¿czyzny i kobiety
w spo³eczeñstwie, nie dawa³y siê pogodziæ z przekonaniami tradycyjnymi
w rodzinach ziemiañskich. Uwolnienie kobiety od dotychczasowej formalnej i materialnej zale¿noœci od ojców i mê¿ów okazywa³o siê sprzeczne nie
tylko z niewzruszon¹ dot¹d zasad¹ pierwszeñstwa mê¿czyzny, ale i z silnym
w œwiadomoœci œrodowiska poczuciem hierarchii. Nie znajdowa³y tym samym zrozumienia idee emancypacji, które ów tradycyjny, oparty na hierarchii, zwyczajowy ³ad kwestionowa³y i burzy³y. Z koñcem XIX w. zdecydowany sprzeciw wobec postulowanych zmian w statusie spo³ecznym kobiet
zaczêli wyra¿aæ przedstawiciele ziemiañskiego ruchu narodowo–demokratycznego. Uznaj¹c „cnoty domowe” za podstawê „cnót narodowych”, akcentowali rolê wychowawcz¹ rodziny. Za w³aœciwe uznawali utrzymanie jej
tradycyjnego wzoru z odpowiednio wzmocnionym autorytetem i wp³ywem

13 Por. m.in. B. Prus, Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju spo³eczeñstwa, Warszawa 1882;
Reforma w wychowaniu kobiet, „Kronika Rodzinna” 1869, nr 1, 3, 7.
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ojca na wychowanie i wykszta³cenie dzieci. Zdecydowanie odrzucali myœl
o pracy zawodowej mê¿atek. Wysuwane przez ruch emancypacyjny ¿¹dania
reformy wychowania i prawa do kszta³cenia, zapewniaj¹cego kobietom
równoprawn¹ pozycjê w spo³eczeñstwie uznawali za niedorzeczne i wrêcz
szkodliwe14.
Jak na pocz¹tku stulecia, tak i teraz, pod koniec XIX wieku, wskazywano na wysokie koszty i nik³y w stosunku do nich po¿ytek z kszta³cenia kobiet. Za nieprzydatne dla dziewcz¹t uwa¿ano zw³aszcza nauki œcis³e. Tym
wiêcej znaczy³ jedyny w zasadzie sukces, jakim by³ ostatecznie osi¹gniêty
w koñcu wieku szerszy dostêp kobiet do nauki i wy¿szego wykszta³cenia15.
Silniejsza, ni¿ przenikaj¹ce z Zachodu do Królestwa i propagowane tu
przez pozytywistów idee emancypacji kobiet, okazywa³a siê wielowiekowa
tradycja. Na œwiadomoœæ m³odego pokolenia dzia³a³y przekazywane mu
stereotypy obyczajowe i myœlowe starszych cz³onków rodziny. Niema³o
znaczy³ wp³yw Koœcio³a, który podtrzymywa³ tradycyjny uk³ad patriarchalny. Mimo to ruch emancypacji kobiet w mieœcie nie pozosta³ bez znaczenia.
Wolno s¹dziæ, ¿e pod wp³ywem ³atwiej dostêpnych w Warszawie lektur,
odczytów i publicznych wyk³adów oraz bezpoœredniego oddzia³ywania ludzi wykszta³conych, nowoczeœnie myœl¹cych — zmienia³a siê stopniowo
œwiadomoœæ spo³eczna kobiet, które inaczej zaczyna³y widzieæ i oceniaæ
w³asn¹ sytuacjê.
W dawnych rodzinach szlacheckich du¿o dzieci rodzi³o siê i du¿o wczeœnie umiera³o. W XIX w., mimo zarysowuj¹cych siê nowych tendencji, sytuacja w tym zakresie nie uleg³a widocznej zmianie. Jak dawniej, przewa¿a³y rodziny wielodzietne, w których wychowywa³o siê 5–9 dzieci, a nawet
kilkanaœcioro nie nale¿a³o do wyj¹tków. Rodziny z czworgiem dzieci traktowano ¿artobliwie jako „wymieraj¹ce”.
Liczne rodzeñstwo i wieloosobowa, wspólnie zamieszka³a rodzina uwa¿ane by³y wspó³czeœnie za dobr¹ szko³ê wychowania w pos³uszeñstwie, karnoœci i poszanowaniu rodzinnej tradycji i hierarchii. Tego wymaga³y od
dzieci matki i babki, które wychowywa³y je bardzo surowo, stosuj¹c kary
cielesne nawet za drobne przewinienia. Przy s³abych zazwyczaj rygorach
14 Por. publikacje Jana Ludwika Pop³awskiego i in., zamieszczane w tygodniku „G³os”, np. W kwestii
wychowania domowego, „G³os” 1893, nr 24; równie¿ Ksiêga pami¹tkowa 75–lecia „Gazety Rolniczej”,
t. I, s. 310 i in.
15 J. Hulewicz, Sprawa wy¿szego wykszta³cenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.
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domowego nauczania, wykszta³cenie dzieci wykazywa³o powa¿ne braki.
Wed³ug oceny niektórych pamiêtnikarzy, nauka bywa³a niekiedy „strat¹
czasu, zaprawion¹ udrêk¹”. Dzieci ¿yj¹ce we dworach mia³y za to doœæ du¿o
swobody. Nie uczestniczy³y na ogó³ w sprawach doros³ych cz³onków rodziny, ¿y³y oddzielnie, spêdzaj¹c du¿o czasu wœród s³u¿by16.
Wa¿nym elementem edukacji domowej dzieci by³o tam nauczanie religii. Wymaganie dok³adnej znajomoœci katechizmu nale¿a³o do obowi¹zków
wychowawczych rodziny i w du¿ym stopniu zastêpowa³o je. Szczególnie
znacz¹cy by³ wp³yw matek i babek na kszta³towanie pogl¹dów dziewcz¹t
w tak wa¿nych dla ich przysz³oœci kwestiach, jak ma³¿eñstwo, rodzina, obowi¹zki matek i ¿on. Umacnia³o to w œrodowisku postawy zachowawcze.
W mieœcie sprawy wychowania i kszta³cenia dzieci uk³ada³y siê inaczej.
Inne by³y wymagania wychowawcze, wiêksz¹ wagê przywi¹zywano do wiedzy i umiejêtnoœci praktycznych i zawodowych. Wczeœniej posy³ano dzieci
do szkó³. Ich nauka trwa³a d³u¿ej, d³u¿sze tym samym by³o dzieciñstwo
i m³odoœæ. Przy wiêkszych rygorach nauki szkolnej rozluŸnia³y siê nieco
sztywno traktowane dawniej zasady wychowania. Zmniejsza³ siê w konsekwencji dystans miêdzy rodzicami i dzieæmi, równie¿ — dorastaj¹cymi.
M³odzie¿, która dawniej doœæ rzadko wy³amywa³a siê z regu³y bezwzglêdnego pos³uszeñstwa wobec rodziców i starszych, zyskiwa³a teraz wiêksz¹ ni¿
na wsi niezale¿noœæ w kierowaniu swoim losem. Dotyczy³o to zarówno
ch³opców, jak i dziewcz¹t, które w odró¿nieniu od wychowanych tradycyjnie matek wykazywa³y wiêksz¹ inicjatywê i aktywnoœæ. S³ab³o przy tym
przywi¹zanie i wzajemne wspieranie siê cz³onków rodziny. Rodziców
i dzieci zaczyna³y dzieliæ nie tylko — jak dawniej — ró¿nice charakterów
i zachowañ, wynikaj¹ce z wieku i doœwiadczenia, ale równie¿ kszta³tuj¹ce
siê pod wp³ywem nowego otoczenia ró¿nice pogl¹dów na spo³eczeñstwo,
politykê i religiê.
RozluŸnienie wiêzi miêdzy pokoleniami i wiêzi ma³¿eñskich spotyka³o
siê z ostr¹ krytyk¹ konserwatywnej opinii ziemiañskiej. Wskazywano przyk³ady wzorowych ma³¿eñstw i rodzin, potêpiano odchodzenie od tradycji,
„zepsucie obyczajów”, przypisywane niekorzystnemu wp³ywowi miasta.
Zajmuj¹ce siê dzieæmi matki i babki, urodzone i wychowane na wsi,
próbowa³y przenieœæ do nowego otoczenia w mieœcie patriotyczn¹ atmosfe16 W. Wê¿yk, Kronika rodzinna, Warszawa 1887, s. 96; W. Fiszerowa, wyd. cyt., s. 42.
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rê dawnych dworów, szacunek dla kultury narodowej i cenionych w œrodowisku wartoœci. W obawie przed wp³ywem przenikaj¹cych do Królestwa
i Warszawy radykalnych idei socjalistycznych dok³ada³y starañ, aby kontakty towarzyskie m³odzie¿y odbywa³y siê pod kontrol¹ starszych. Wobec silniejszego, ni¿ na wsi, wp³ywu zewnêtrznego otoczenia zabiegi te nie zawsze
okazywa³y siê skuteczne. Œwiadczy³a o tym widoczna w latach osiemdziesi¹tych radykalizacja m³odzie¿y z krêgów inteligenckich i zubo¿a³ych ziemiañskich. Jeszcze trudniejsze by³o przeciwdzia³anie „szkodliwym” wp³ywom, na które by³a nara¿ona m³odzie¿ studencka kszta³c¹ca siê na Zachodzie i w Rosji17.
Gospodarstwo domowe
W zamo¿niejszych rodzinach ziemiañskich du¿¹ wagê w wychowaniu
m³odzie¿y przywi¹zywano do podró¿y zagranicznych. Za granicê wysy³ano
przede wszystkim m³odzie¿ mêsk¹18. W coraz czêstszych od pocz¹tku
XIX w. „ci¹g³ych rozjazdach po kraju” i w wyprawach do miasta równie¿
uczestniczyli przewa¿nie mê¿czyŸni — ojcowie i synowie. Przy za³o¿onym
z góry ograniczeniu kosztów edukacji córek m³ode kobiety, zw³aszcza z rodzin mniej zamo¿nych, nie uczestniczy³y na ogó³ w podró¿ach zagranicznych. Równie¿ do miasta, poza latami nauki w szko³ach, jeŸdzi³y zwykle
dopiero po zam¹¿pójœciu, w towarzystwie mê¿ów na krótki czas po zakupy
i niekiedy w karnawale. Miasto, zw³aszcza tak du¿e, jak Warszawa, przedstawia³o siê im jako teren odleg³y i obcy, przynajmniej dopóki pozostawa³y
stale na wsi w obrêbie gospodarstw wiejskich i w dawnych rodzinnych siedzibach. Ale i one w ró¿nym czasie i w ró¿nych sytuacjach ulega³y fascynacji miastem. Dostrzegaj¹c zagro¿enia, jakie nios³o ¿ycie w du¿ych skupiskach miejskich, odczuwaj¹c niekiedy rujnuj¹ce koszty pobytu w Warszawie
mê¿ów i synów — zauwa¿a³y jednoczeœnie niew¹tpliwe uroki stolicy.
W wiejskich dworach z zaciekawieniem s³ucha³y opowieœci bywalców. S¹dz¹c z ró¿nych informacji i wspomnieñ, niektóre odczuwa³y izolacjê dworów, monotoniê i nudê ¿ycia wiejskiego. Mimo spotkañ w bliskim s¹siedztwie i czêstych zimow¹ por¹ odwiedzin goœci brakowa³o im szerszych kon-

17 Por. „Gazeta Rolnicza” 1889, nr 2; równie¿ Ksiêga pami¹tkowa..., t. I, s. 310 i in.
18 K. Nakwaska, Dwór wiejski — dzie³o, poœwiêcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mie-

œcie mieszkaj¹cym, t. III, Poznañ 1843, s. 199.
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taktów towarzyskich i innych ciekawych zajêæ, poza prac¹ w domu i w gospodarstwie.
W ostatnich dziesiêcioleciach XIX w., gdy w miarê rozwoju Warszawy
zwiêksza³ siê dystans cywilizacyjny i kulturowy miêdzy stolic¹ a tzw. prowincj¹, zaczyna³ oddzia³ywaæ dodatkowo mit Warszawy jako miasta wielkich mo¿liwoœci, niespotykanego gdzie indziej bogactwa, szans pracy, kariery, nauki i rozrywki.
W odleglejszych rejonach Królestwa wywo³ywa³a Warszawa krytyczne
spojrzenie i pewien lêk, ale zarazem wzrastaj¹ce zaciekawienie i chêæ poznania. Umo¿liwia³ to m.in. rozwój komunikacji. W wyniku czêstszych teraz podró¿y, nie tylko za granicê, ale i po kraju, rozszerza³y siê ró¿nego
rodzaju kontakty i czêœciej uczestniczy³y w nich kobiety. Niektóre z m³odych ziemianek ze wzglêdu na naukê w szko³ach warszawskich wielokrotnie „wêdrowa³y” miêdzy Warszaw¹ a rodzinnymi maj¹tkami19.
Ale dla wielu ziemianek z odleglejszych zak¹tków jeszcze i wówczas
Warszawa stanowi³a obcy œwiat. Dyktowane przewa¿nie koniecznoœci¹ decyzje przesiedlenia do miasta oznacza³y w ich ¿yciu zasadniczy zwrot i poci¹ga³y za sob¹ daleko id¹c¹ zmianê otoczenia i warunków ¿ycia rodziny.
Zmiana pozycji spo³ecznej wymaga³a rezygnacji z wielu dotychczasowych
przyzwyczajeñ, wyzbycia siê ró¿nych upodobañ i jakiejœ czêœci dziedzictwa
przesz³oœci. Pewna czêœæ ziemianek, zw³aszcza starszych, nie by³a do takiej
zmiany dostatecznie przygotowana. Wyrwane z dawnych siedzib rodzinnych i naturalnego, wiejskiego otoczenia dworów, przy s³abej ogólnie znajomoœci miasta, musia³y prze¿yæ nie³atwy i byæ mo¿e d³ugotrwa³y okres
adaptacji.
Zorganizowanie ¿ycia rodziny na innych ni¿ dot¹d podstawach i w innych warunkach stawia³o kobiety wobec zupe³nie nowych problemów.
Dziêki poradnikom nie stwarza³o ich — jak mo¿na s¹dziæ — urz¹dzenie
wnêtrza nowych mieszkañ, choæ mniejsza zwykle przestrzeñ mieszkalna
w mieœcie musia³a byæ odczuwana jako niekorzystne ograniczenie. Wiêksze
trudnoœci wynika³y prawdopodobnie z przystosowania ogó³u rodziny do
nowego trybu ¿ycia i rozk³adu codziennych zajêæ, a przede wszystkim z organizowania rodzinnego gospodarstwa.

19 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, cz. 1, Warszawa 1986.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e w opinii niektórych ziemianek, i tak¿e ziemian borykaj¹cych siê w po³owie wieku z trudnoœciami gospodarowania w folwarkach, prowadzenie gospodarstwa domowego w mieœcie uchodzi³o za ³atwiejsze, a ¿ycie codzienne za bardziej atrakcyjne i wygodne20. Jak wspomina pamiêtnikarka — starsze ziemianki marzy³y nieraz o wygodniejszej staroœci w mieœcie, gdzie blisko koœció³, teatr, koncerty, czytelnie i ³atwiejsze
gospodarowanie. Nieraz te¿ przekazywa³y maj¹tki synom i przenosi³y siê
do miasta, utrzymuj¹c siê z wyp³acanej im okreœlonej czêœci (ok. 8%) rocznego dochodu21.
Prowadzenie w mieœcie gospodarstwa domowego by³o dla kobiet rzeczywiœcie ³atwiejsze, przede wszystkim ze wzglêdu na jego skalê i charakter.
£atwiej ni¿ na wsi mo¿na by³o rozwi¹zaæ problemy oœwietlenia, ogrzewania
i kanalizacji. Drobne, ale wiele znacz¹ce w ¿yciu codziennym okazywa³y siê
w mieœcie ró¿nego typu ulepszenia i udogodnienia, które uwalnia³y kobiety
od ró¿nych uci¹¿liwych czynnoœci, u³atwia³y utrzymanie w domu czystoœci,
³adu i zapewnia³y wiêksz¹ wygodê ¿ycia. Znacznie mniejsza ni¿ na wsi by³a
liczba domowników i goœci. Charakter gospodarstwa, dostosowywany do
warunków miasta, wynika³ z innych, ni¿ na wsi podstaw utrzymania i Ÿróde³
dochodu.
W zmienionej sytuacji rodzin inaczej kszta³towa³y siê obowi¹zki kobiet.
Wyjœcie z maj¹tku uwalnia³o je od obowi¹zków wynikaj¹cych w czasach
przeduw³aszczeniowych z patrymonialnej w³adzy i opieki dworu nad wsi¹.
Równie¿ wczeœniejsze w mieœcie posy³anie dzieci do szkó³ zdejmowa³o
z matek obowi¹zek ich pocz¹tkowego nauczania, a w wypadku zatrudniania nauczycielek — czuwania nad jego przebiegiem. Nowe miejsce pobytu
uwalnia³o dawne ziemianki przede wszystkim od znacznego i czasoch³onnego wysi³ku, jakiego wymaga³o prowadzone w folwarkach tzw. gospodarstwo kobiece. Rozwijane „pod nadzorem lub kierunkiem pañ i obywatelek
ziemskich”, przynosi³o nieobojêtny dla bud¿etu rodziny dochód i zaspokaja³o ró¿ne, codzienne potrzeby rodziny i domu22. Po przeniesieniu siê do
miasta brak utrzymywanych na wsi warzywników, sadów, stawów rybnych,
hodowli drobiu i prosi¹t, s³owem zaplecza ¿ywnoœciowego, oznacza³ koniec
20 M.in. „Korespondent Rolniczy, Przemys³owy, Handlowy” 1858, nr 2; M. Ruszczyñska, Echa...
21 M. Ruszczyñska, Echa...
22 A. Goltz, Gospodarstwo pod zarz¹dem kobiecym, „Kronika Rodzinna” 1868, nr 5; „Dwór Wiejski”

1884, nr 7; Udzia³ kobiety w gospodarstwie wiejskim, „Niwa” 1887, s. 721.
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tradycyjnej samowystarczalnoœci domowych gospodarstw, ale i koniec
uci¹¿liwych zabiegów. Wymaga³o to jednak opanowania nowego sposobu
prowadzenia gospodarstwa domowego.
W zmienionej sytuacji nie w pe³ni przydatne okazywa³o siê wychowanie
domowe i doœwiadczenie nabyte pod kierunkiem matek. Niektóre z ziemianek korzysta³y z zachowanych w archiwach domowych i przywiezionych do miasta raptularzy matek i babek. Zawiera³y one m.in. zalecenia
i przepisy dotycz¹ce ¿ywienia rodziny, przechowywania i przetwórstwa produktów ¿ywnoœciowych oraz wytwarzania „domowym sposobem” potrzebnych w ¿yciu codziennym przetworów. Nierzadko przydawa³y siê tak¿e wypróbowane w przesz³oœci i przekazywane z pokolenia na pokolenie recepty
i praktyczne rady na temat zdrowia rodziny i leczenia ró¿nych dolegliwoœci
i chorób23.
Niektóre z ziemianek nowe, niezbêdne w mieœcie umiejêtnoœci gospodarowania zdobywa³y tak¿e na specjalnych kursach albo w szkole gospodarstwa w Chyliczkach. Prawie wszystkie siêga³y do ksi¹¿ek kucharskich, do
popularnej ksi¹¿ki Lucyny Æwierczakiewiczowej, ³atwiej dostêpnych
w mieœcie poradników dla kobiet i do przepisów zamieszczanych w czasopismach24.
Dobra znajomoœæ spraw ¿ywienia rodziny i talenty kulinarne nie wyczerpywa³y wszystkich umiejêtnoœci i zalet, którymi musia³a odznaczaæ siê
dawna ziemianka, by staæ siê w mieœcie wzorow¹ pani¹ domu. Koniecznoœæ
zakupywania produktów wytwarzanych dawniej w folwarkach i zwi¹zana
z tym zale¿noœæ od miejskiego rynku towarowego stwarza³y wa¿ny na co
dzieñ problem zaopatrzenia.
W Warszawie kupno artyku³ów ¿ywnoœciowych i innych niezbêdnych
wyrobów i przedmiotów nie nastrêcza³o jakichkolwiek trudnoœci. Na co
dzieñ zakupy ¿ywnoœci robiono w pobliskich sklepikach, wiêksze, tygodniowe — w dni targowe, kiedy do Warszawy przyje¿d¿ali ze swoimi produktami
podwarszawscy ch³opi i poœrednicy handlowi. Du¿e powodzenie mia³y za23 Liczne tego rodzaju zapiski gospodarskie zachowa³y siê w aktach niektórych zespo³ów podworskich. Zob. te¿ £. Go³êbiowski, Domy...
24 Zob. E. Kowecka, Poradnictwo mieszkaniowe w XIX wieku, [w:] Dom i mieszkanie w Polsce, Wroc³aw 1975, s. 239–248; T. Bartmañski, Ekonomia domowa czyli przepisy tycz¹ce siê gospodarstwa,
Warszawa 1856; L. Æw[ierczakiewiczowa], Listy o urz¹dzaniu domu, „Bluszcz” 1866, dodatki do
numerów 29, 32, 34, 40, 49, 52, 56 i in.; tej¿e, Cokolwiek b¹dŸ chcesz wyczyœciæ — czyli porz¹dki
domowe, tam¿e.
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wsze stoiska handlowe w Hali Mirowskiej. Od czasu do czasu konieczne
by³y zakupy specjalne — na zimê lub na œwiêta.
Na krótko przed œwiêtami, gdy panowie tradycyjnie udawali siê „na
rybkê” do ulubionych restauracji, panie koñczy³y porz¹dkowanie mieszkañ
i sz³y z kucharkami po ostatnie zakupy. Kupno wa¿niejszych artyku³ów
i prezentów œwi¹tecznych odbywa³o siê ju¿ wczeœniej, przed Bo¿ym Narodzeniem — w po³owie grudnia, gdy w Salach Redutowych Teatru Wielkiego trwa³ kilkudniowy Bazar. Przedœwi¹teczne wyprawy do Bazaru, któremu
patronowa³o Warszawskie Towarzystwo Dobroczynnoœci, zaczyna³y utrwalaæ siê jako sta³y zwyczaj. Przyci¹ga³y tam kupuj¹cych nie tylko wystawiane
na sprzeda¿ przez warszawskich kupców atrakcyjne towary, ale przede
wszystkim atrakcyjna obs³uga. Stanowi³y j¹ panie z arystokracji warszawskiej, ze sfer finansowych, przemys³owych i kupieckich, z elity inteligenckiej, tak¿e znane artystki scen warszawskich i ¿ony wysokich rang¹ urzêdników. W zamian za wsparcie finansowe Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci odgrywa³y w tych dniach rolê kupcowych. Dziêki nim ruch
w handlu by³ bardzo o¿ywiony. W kronikach „Kuriera Warszawskiego” podawano, ¿e w ci¹gu czterech dni przewija³o siê przez Bazar ponad 7 tys.
osób.
W zwyk³ym czasie skupione w centrum miasta — na Pl. Teatralnym,
Wierzbowej i Senatorskiej, za ¯elazn¹ Bram¹, a przede wszystkim na Marsza³kowskiej rzemieœlnicze punkty us³ugowe, liczne, ma³e sklepy i wielkie
firmy handlowe oferowa³y wszystko, co wytwarza³y warszawskie i pozawarszawskie zak³ady przemys³owe i wielobran¿owe rzemios³o Warszawy25. By³y one w stanie zaspokoiæ zarówno zwyk³e zapotrzebowanie mieszkañców
na artyku³y codziennego u¿ytku w gospodarstwie domowym, jak i potrzeby
bardziej wyszukane i wrêcz luksusowe. Kupcy i w³aœciciele eleganckich magazynów mody damskiej i ubiorów mêskich, wychodz¹c naprzeciw gustom
i snobistycznym upodobaniom klientów, a zw³aszcza klientek ze sfer zamo¿nych, chêtnie naœladuj¹cych obce wzory, sprowadzali z zagranicy wielk¹ rozmaitoœæ drogich, luksusowych wyrobów. Podobnie jak we wczeœniejszym okresie, du¿ym powodzeniem cieszy³ siê w krêgu elity warszawskiej
nie tylko angielski sposób bycia, ale i angielskie ubiory. Przewa¿a³a jednak

25 S. Herbst, Ulica Marsza³kowska, Warszawa 1949, s. 157 i 159; T. £epkowski, Przemys³ warszawski
u progu epoki kapitalistycznej, Warszawa 1960.
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moda paryska. Mo¿na by³o nabyæ w Warszawie paryskie meble, perfumy,
damsk¹ konfekcjê, ubiory mêskie i kosztowne drobiazgi. S³owa „Pary¿”,
„paryski” dzia³a³y magicznie. Z eleganckich magazynów moda paryska
przenika³a do ma³ych sklepików i nawet na „tandecie” spotyka³o siê wyroby
„Mode de Paris”, a na szyldzie pracowni us³ugowej zachêcaj¹c¹ informacjê: „krawiec parysko–mêski”26. Mia³y swoj¹ klientelê pracownie eleganckich kapeluszy na Kruczej i liczne sklepy „b³awatne”. Du¿ym powodzeniem w zamo¿nych sferach cieszy³a siê konfekcja damska Bogus³awa Hersego, znanego kupca warszawskiego z wielkopolskiej rodziny ziemiañskiej.
Jego domy mody wzorowane na „pierwszorzêdnych tego rodzaju magazynach europejskich” by³y w stanie zaspokoiæ nawet najwy¿sze wymagania
i gusty.
Dla niektórych ziemianek, ¿yj¹cych poprzednio na wsi i rzadko bywaj¹cych w mieœcie, warszawskie zmiany mody i prezentowane np. w „Bluszczu” okolicznoœciowe ubiory domowe, sportowe, spacerowe i inne by³y
nowoœci¹. £atwoœæ kupna modnych strojów i nieznanych dawniej luksusowych drobiazgów stwarza³a zapewne niema³¹ pokusê, by odœwie¿yæ przestarza³¹ garderobê niedawno przyby³ych do miasta ziemianek, niekorzystnie kontrastuj¹c¹ ze strojami warszawskich elegantek. Doœæ powszechna
by³a wœród mniej zamo¿nych ziemianek sk³onnoœæ do stwarzania pozorów
lepszego bytu. Ale coraz czêœciej zwyciê¿a³ g³os rozs¹dku. Wobec ograniczonych mo¿liwoœci dochodu i koniecznoœci oszczêdzania pierwszeñstwo
musia³y mieæ wydatki na kupno ¿ywnoœci, op³atê czynszu i inne potrzeby
rodziny i domu. Dochodzi³y do tego koszty odpowiedniego wychowania
córek i kszta³cenia synów27.
Szersze zwi¹zanie gospodarstwa domowego z rynkiem miasta i wzrastaj¹ce odpowiednio do wiêkszych potrzeb wydatki pieniê¿ne wymaga³y od
pani domu nie tylko odpowiedniej organizacji zakupów. Przy niewielkich
dochodach nie mniej wa¿na okazywa³a siê umiejêtnoœæ racjonalnego gospodarowania pieniêdzmi. Niektóre ziemianki prowadz¹ce wczeœniej na wsi
„gospodarstwo kobiece” uchodzi³y za „doskona³e rachmistrzynie”28. Wiêcej jednak by³o takich, które przy dostatku produktów w³asnego gospodar-

26 W. Szymanowski, Charakterystyka szyldów warszawskich, Warszawa 1858.
27 A. Goltz, Bud¿et domowy, „Kronika Rodzinna”1867, nr 8, 11, 17; tam¿e, 1870, s. 20.
28 Udzia³ kobiety w gospodarstwie wiejskim, wyd. cyt., s. 720; M. Ruszczyñska, Echa...
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stwa i konsumpcyjnym stylu ¿ycia dworów nie zdo³a³y nabyæ tak wa¿nej
póŸniej zdolnoœci rachowania, kalkulacji i ogólnej gospodarnoœci.
Wiadomo, z jakim trudem dociera³y do œwiadomoœci przeciêtnego ziemianina propagowane od pocz¹tku wieku przez postêpowych dzia³aczy tego œrodowiska idee pracowitoœci, racjonalnej kalkulacji i ograniczania zbytku. Wiadomo te¿, jak ma³o skuteczne by³y wezwania i zachêty do oszczêdzania pieniêdzy, pracy i czasu. Idee te, fundamentalne w d¹¿eniu do bogacenia siê jednostek i spo³eczeñstw mieszczañskich, nie znajdowa³y wœród
konserwatywnych, konsumpcyjnie nastawionych ziemian w³aœciwego zrozumienia. Jeszcze trudniejsze okazywa³o siê przenikniêcie owych idei
i wskazañ do codziennej praktyki.
Po 1864 r. walkê o przezwyciê¿enie prze¿ytków feudalnych i zwi¹zanego z nimi zacofania ekonomiczno–cywilizacyjnego podjêli pozytywiœci.
Przedmiotem ich krytyki by³a nie tylko s³aba aktywnoœæ gospodarcza ziemian, ale równie¿ hamuj¹ce postêp, nie odpowiadaj¹ce nowym czasom
obyczaje — podró¿owanie, kosztowne pobyty i karnawa³y w mieœcie. Wiele
czasu i pieniêdzy poch³ania³y popularne wœród ziemian wyœcigi konne, hazard karciany, wystawne przyjêcia, a przy tym przekraczaj¹cy przeciêtne
mo¿liwoœci luksus w ¿yciu codziennym. Choæ pozytywistyczna krytyka
i idee nie znajdowa³y zrozumienia w szerszych krêgach ziemiañstwa —
stopniowo sytuacja zaczê³a siê zmieniaæ. Postêpowa³y znamienne dla kapitalizmu zmiany w œwiadomoœci i mentalnoœci. Zaobserwowa³ to m.in. Boles³aw Prus: „Ju¿ i miêdzy obywatelstwem naszym — pisa³ — oprócz dobrych
chêci, na których nigdy nie zbywa³o, budzi siê dok³adne rozumienie wymagañ czasu i umiejêtnoœæ godzenia tych wymagañ z interesem w³asnym”29.
Dyskutowana od dawna na ³amach ró¿nych pism kwestia zbytku i oszczêdzania w trudnych dla ziemian latach pouw³aszczeniowych zaczyna³a znajdowaæ zrozumienie. I tak obca mentalnoœci szlacheckiej oszczêdnoœæ stawa³a siê „cnot¹ z musu”.
W³aœciwy prze³om obyczajowy nast¹pi³ dopiero w latach osiemdziesi¹tych, zw³aszcza po 1884 r. — gdy po okresie pomyœlnej koniunktury dla
rolnictwa pojawi³y siê pierwsze sygna³y d³ugotrwa³ego kryzysu30. W³aœnie
wówczas, przy odczuwanym ogólnie pogorszeniu warunków materialnych,

29 B. Prus, Sprawy bie¿¹ce, „Niwa” 1874, t. VI, nr 3.
30 J. £ukaszewicz, Kryzys agrarny na ziemiach polskich w koñcu XIX wieku, Warszawa 1968.
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zapanowa³a w inteligencko–ziemiañskim towarzystwie warszawskim prawdziwa moda oszczêdzania. Od tego czasu, w przekonaniu, ¿e okresowe wyrzeczenia i oszczêdzanie pozwol¹ przetrwaæ przesilenie ekonomiczne,
ograniczano wydatki, rezygnuj¹c z ró¿nych dotychczasowych potrzeb i kosztownych przyzwyczajeñ. Codzienna rezerwacja krzese³ w pierwszych rzêdach teatru, koncerty, kolacyjki, doro¿ki, partyjki „bakara”, wystawne przyjêcia — wszystko to, co uwa¿ane by³o do niedawna za konieczne do „wyrobienia stosunków i pozycji w œwiecie”, a co poci¹ga³o za sob¹ niema³e wydatki, uznane zosta³o w latach osiemdziesi¹tych za kosztowny zbytek.
Nie by³o wówczas w Warszawie tak œwietnych poprzednio zabaw. Nawet
w karnawale bawiono siê skromnie w salonach prywatnych pod staropolskim has³em „czym chata bogata”. Nie by³o w Warszawie — jak donosi³a
w 1885 r. prasa — ani opery w³oskiej, ani niezliczonych zwykle koncertów,
bawi¹cych goœcinnie cyrków, ró¿nych widowisk i rozrywek, które przyci¹ga³y do miasta licznych goœci z ca³ego Królestwa.
Za przyk³adem stolicy posz³y prowincjonalne spo³ecznoœci ziemiañskie.
Ograniczanie wydatków zaznaczy³o siê wyraŸnie nawet podczas kontraktów
kijowskich, na które dla interesów i kosztownych zwykle rozrywek zje¿d¿ali
licznie ziemianie z Królestwa. W 1885 r. w relacji z Kijowa zanotowano:
„Szlachta zjada³a rublowe obiadki i mieszka³a skromnie” i dalej: „Ka¿dy
pragn¹³ jak najszybciej interesa pokoñczyæ i do domu co prêdzej wracaæ,
a¿eby na pró¿no nie traciæ drogiego czasu i dro¿szych jeszcze pieniêdzy”31.
W czasie, gdy mieszczañstwo Warszawy, naœladuj¹ce styl ¿ycia arystokracji, zwraca³o uwagê swoim bogactwem, przepychem wnêtrz i wystawnoœci¹ ¿ycia, ubo¿ej¹ce ziemiañstwo i wywodz¹ca siê z tego œrodowiska inteligencja zaczyna³y prezentowaæ w³asny, odmienny styl ¿ycia. Przejawia³ siê
on m.in. w ostentacyjnym oszczêdzaniu. Obie wymienione grupy, wyra¿aj¹c
przy ró¿nych okazjach pogardê dla „importowanego bogactwa”, czy „rozmyœlnego zbytku” ró¿nych dorobkiewiczów, parweniuszy i „karierzystów”
ze sfer przemys³owo–handlowych i finansowych, próbowa³y ¿yæ skromnie,
wyzbywaj¹c siê — nie bez trudu — dotychczasowych wymagañ i potrzeb32.
31 Sprawy bie¿¹ce, „Niwa” 1885, s. 246.
32 „Echo” 1877, nr 41; „Niwa” 1886, s. 282, 542; tam¿e, 1887, s. 294, 402, 474 — Sprawy bie¿¹ce.

¯artowano, ¿e niektórzy z „inteligencji” i „przedstawicieli narodu” rozpoczynali oszczêdzanie od
skreœlenia w bud¿ecie domowym wydatków na literaturê albo prenumeratê pism, wzywaj¹cych do
oszczêdzania, „Prawda” 1886, nr 32.
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Znacz¹c¹ rolê w prze³amywaniu silnie zakorzenionych stereotypów myœlowych i niezgodnych z duchem czasu zachowañ i obyczajów odgrywa³y
kobiety ze œrodowiska inteligencko–ziemiañskiego. Odwo³ywali siê do nich
pozytywiœci, którzy w swoim programie przebudowy spo³eczeñstwa z feudalnego w kapitalistyczne wyznaczali kobietom aktywny udzia³. Aby idee tê
sprowadziæ na grunt praktycznego zastosowania, „Kronika Rodzinna” —
która niejednokrotnie zwraca³a siê do kobiet z ró¿nymi apelami — przekaza³a im do rozwa¿enia i oceny specjalnie opracowany kwestionariusz33.
Obejmowa³ on piêæ nastêpuj¹cych punktów:
„1. W jakich wydatkach domowych u rodzin inteligenckich w miastach
i na wsiach mo¿liwe jest wprowadzenie oszczêdnoœci?
2. Jakie ku temu nast¹piæ musz¹ reformy w obyczajach, nawyknieniach
i wychowaniu m³odych pokoleñ?
3. W czym pani domu mo¿e przyczyniæ siê g³ównie do poczynienia
oszczêdnoœci?
4. W czym pomagaæ jej mog¹ cz³onkowie rodziny: córki, synowie?
5. Jakie by³yby œrodki powœci¹gniêcia zbytków zw³aszcza w strojach kobiet, które w niejednej rodzinie odbijaj¹ siê na sytuacji materialnej, a co
gorsza s¹ zgubnym przyk³adem dla mniej zamo¿nych?”
Nie wiadomo, jaka by³a reakcja na przytoczony tu kwestionariusz. Wydaje siê, ¿e tak jak inne kierowane pod adresem kobiet rady i apele nie
pozosta³ bez echa. Widoczne by³y starania kobiet, by ich gospodarstwo
domowe by³o prowadzone z zachowaniem racjonalnej oszczêdnoœci. Popularna i wrêcz modna by³a wœród nich zalecana przez pozytywistycznych publicystów „œcis³a rachunkowoœæ” w gospodarstwie domowym, ograniczanie
wydatków do minimum i uk³adane wed³ug publikowanych wzorów bud¿ety
domowe34.
Jak dawniej w zbytku, tak teraz w oszczêdzaniu wykazywa³y kobiety
du¿¹ gorliwoœæ. Szczególnym tego przyk³adem by³ pomys³ organizowania
w „towarzystwie” warszawskim tzw. wieczorków we³nianych. Dla odró¿nienia od pañ ze sfery mieszczañskich bogaczy, które na spotkaniach towarzyskich i balach usi³owa³y olœniewaæ najbardziej strojnymi i bogatymi toaletami, panie z krêgów ziemiañskich i inteligenckich postanowi³y wystêpowaæ

33 A. Goltz, „Kronika Rodzinna” 1885.
34 Ten¿e, Bud¿et domowy, wyd. cyt.; „Kronika Rodzinna” 1870, s. 20; „Niwa” 1885, s. 133, 242.
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w ubiorach ostentacyjnie skromnych. Zaznaczony zosta³ przy tej okazji dystans dziel¹cy oba œrodowiska, które mimo widocznego w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych zbli¿enia towarzyskiego i ró¿nych przyk³adów wspó³dzia³ania stanowi³y ci¹gle odrêbne œwiaty.
Dni powszednie i œwiêta
Mimo ograniczonych w mieœcie rozmiarów gospodarstwa nie obywa³o
siê bez pomocy mniej licznej teraz, ale co najmniej 2–3–osobowej s³u¿by35.
Przydawa³y siê w nowej sytuacji — przy sprz¹taniu, gotowaniu, zakupach
i innych pracach fizycznych w domu i w gospodarstwie od dawna zwi¹zane
z rodzinami chlebodawców stare niañki, s³u¿¹ce i kucharki. O s³u¿bê
w Warszawie nie by³o zreszt¹ trudno.
Rad¹, pomoc¹ i doœwiadczeniem m³ode ziemianki by³y wspierane przez
mieszkaj¹ce z nimi starsze krewne i babki. Ich rola w dawnych rodzinach
szlacheckich by³a zawsze du¿a. Równie¿ w mieœcie otaczano je szacunkiem
i liczono siê z ich opini¹ i krytyk¹.
Tak jak na wsi, równie¿ w mieœcie do obowi¹zków kobiet zamê¿nych,
obok wychowywania dzieci i kierowania gospodarstwem, nale¿a³o ogólne
staranie o czystoœæ i porz¹dek w domu. Przy ambicjach utrzymania domu
i warunków ¿ycia rodziny na „odpowiedniej stopie” niezbêdne okazywa³y
siê zabiegi dostosowuj¹ce urz¹dzenie wnêtrz mieszkalnych nie tylko do
potrzeb i wygody domowników, ale i zwiêkszaj¹cych siê w ci¹gu XIX stulecia wymagañ estetycznych. W warunkach miasta nie mniej wa¿na by³a dba³oœæ pañ domu o zachowanie ci¹g³oœci rodzinnej tradycji obyczajowej
i utrzymywanie kontaktów towarzyskich.
Dziêki pomocy kucharek, s³u¿¹cych i starszych krewnych, wype³nianie
tych obowi¹zków nie by³o dla kobiet nazbyt uci¹¿liwe. Pozostawa³o im jeszcze sporo wolnego czasu, który mog³y wykorzystaæ zarówno na w³asne potrzeby i rozrywki, jak i na ró¿ne zajêcia poza domem. Czas spêdzany z rodzin¹ w domu poœwiêca³y na przyjmowanie wizyt, na dokszta³canie siê, korespondencjê, muzykê i ulubione kiedyœ na wsi czytanie i wspólne wieczorne œpiewy36. Jak dawniej, sporo czasu zu¿ywa³y na tzw. robótki rêczne i haf35 J. Leskiewiczowa, wyd. cyt.
36 G. Puzynina, Fotografie z ¿ycia, „Kronika Rodzinna” 1867; J. Zdziarska, Myœli o wychowaniu ko-

biet, „Kronika Rodzinna” 1867, nr 1; Listy starszej do m³odszej przyjació³ki, „Kronika Rodzinna”
1869, nr 7, s. 109.
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ty, które kiedyœ by³y dowodem pracowitoœci m³odych kobiet, a które teraz
pozytywistyczni moraliœci, oceniaj¹cy wszelkie dzia³ania z punktu widzenia
ich praktycznej u¿ytecznoœci, okreœlali ironicznie jako „pracowite pró¿niactwo”, pozór pracy i marnotrawstwo czasu.
Krytyka ta stanowi³a element szerszego problemu. W warunkach popowstaniowych, gdy brak odpowiednich instytucji i mo¿liwoœci stowarzyszania
nie sprzyja³ anga¿owaniu siê w sprawy publiczne — widoczna sta³a siê ogólna ucieczka w ¿ycie prywatne, w sferê spraw rodzinnych i maj¹tkowych.
Zdaniem pozytywistów, zwiêksza³a siê wtedy w Warszawie liczba „nie zajêtych” tak doros³ych, jak i m³odzie¿y, nie obci¹¿onych zbytnio obowi¹zkiem
pracy, okreœlonym zatrudnieniem zawodowym czy jak¹kolwiek dzia³alnoœci¹. Wynikaj¹cy st¹d nadmiar wolnego czasu, widoczny zw³aszcza wœród
zamo¿niejszych grup, trwoniony by³ bezu¿ytecznie. Du¿o czasu poch³ania³y
zabawy i liczne w mieœcie rozrywki. Grano po domach w domino, warcaby,
szachy. Gdy w urz¹dzanych skromnych „herbatkach”, zastêpuj¹cych dawne
s¹siedzkie spotkania we dworach, uczestniczy³y zaprzyjaŸnione ze sob¹ kobiety, panowie spêdzali wiele godzin w klubie myœliwskim, ulubionych restauracjach, kawiarniach i resursach przy cygarach i papierosach na grze
w karty. W³aœnie gra w karty, nale¿¹ca wtedy do najbardziej popularnych
i czasoch³onnych rozrywek, nie bez racji oceniana by³a przez pozytywistów
niezwykle krytycznie. Przeniesiona wczeœniej z Warszawy na prowincjê,
szybko opanowa³a dwory wiejskie. Traktowana pocz¹tkowo jako jedna
z nielicznych na wsi rozrywek po pracy, rozpowszechni³a siê z czasem tak
dalece, ¿e z uszczerbkiem dla gospodarstwa wci¹ga³a do udzia³u nie tylko
ziemian, ale tak¿e ich ¿ony i pozosta³ych cz³onków rodziny. Gry karciane,
które na wsi bywa³y nieraz przyczyn¹ zaniedbañ, a nawet ruiny maj¹tkowej,
w krêgu osiad³ych w Warszawie ziemian sta³y siê znów powszechnym na³ogiem. Grano w wista i bezyka, ale przede wszystkim w preferansa, który
poch³ania³ nie tylko wiele czasu, lecz i pieniêdzy. Nie bez racji uwa¿any by³
za „wroga spo³ecznego dobrobytu”37.
W ci¹gu XIX stulecia, w zapóŸnionym gospodarczo i cywilizacyjnie
Królestwie zaczynano powoli dostrzegaæ znaczenie czynnika czasu dla rozwoju kraju. Kwestiê marnotrawstwa i koniecznoœæ produktywnego wykorzystania czasu podnosili niejednokrotnie pozytywiœci. Ale w ¿yciu codzien37 W. Szymanowski, Gry, Warszawa 1868.
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nym, jak dawniej, czas nadal nie by³ wartoœci¹ cenion¹, tak jak w szybciej
rozwijaj¹cych siê krajach zachodnich. Œwiadczy³ o tym m.in. nie daj¹cy siê
skutecznie opanowaæ „sza³ karciany” i jego skutki.
Ziemianki zamieszka³e w mieœcie, tak jak poprzednio na wsi, nie wykazywa³y na ogó³ ¿ywszego zainteresowania dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, gospodarcz¹ czy inn¹. Jak zauwa¿ano wspó³czeœnie, bardzo s³abo zaznacza³ siê
ich udzia³ w organizowanym, z regu³y przez mê¿czyzn, ruchu na rzecz
emancypacji.
Jeœli nie liczyæ spotkañ towarzyskich, obowi¹zkowych wizyt i rewizyt,
odwiedzania rodziny czy znajomych, zajêcia kobiet poza domem ogranicza³y siê do dzia³alnoœci dobroczynnej. Udzia³ w zebraniach komitetu i w akcjach Warszawskego Towarzystwa Dobroczynnoœci, które skupia³o damy
z miejscowych elit, by³ dla skromnych ziemianek spraw¹ presti¿u. By³ te¿
g³ówn¹ okazj¹ wyjœcia poza kr¹g spraw domu i rodziny. Chêtnie poœwiêca³y
zatem czêœæ wolnego czasu na urz¹dzanie tanich ruchomych kuchni dla
biedaków Warszawy, organizowanie zabaw, koncertów i loterii na powodzian, pogorzelców i inne cele dobroczynne. Pobo¿noœæ cechuj¹ca ziemianki, poza bywaniem na niedzielnych i œwi¹tecznych nabo¿eñstwach, wymaga³a od nich tak¿e uczestnictwa w przedœwi¹tecznych kwestach.
Zamieszkanie w mieœcie, przerywaj¹ce cenion¹ w krêgach ziemian zasiedzia³oœæ, nie oznacza³o na ogó³ zerwania ze œrodowiskiem pochodzenia38. WyraŸnie starano siê, aby wiêzi ze œrodowiskiem rodzinnym nie urywa³y siê. Podtrzymywano je przez sta³e kontakty wychodŸców z rodzin¹
pozosta³¹ na wsi i wzajemne odwiedziny, a przede wszystkim przez odpowiedni¹ dba³oœæ o zachowanie rodzinnej tradycji i obyczajów. Szczególn¹
w tym zakresie rolê odgrywa³y kobiety. Wychowane na wsi, w kulcie przesz³oœci i tradycji, zachowa³y nie tylko pamiêæ o pochodzeniu rodziny. Pielêgnuj¹c wyniesione z domów szlacheckie wzorce obyczajowe i moralne,
stara³y siê — mimo zmienionych warunków — przekazaæ z nich jak najwiêcej nastêpnemu pokoleniu.
Dziêki staraniom ziemianek — matek i babek, a po czêœci na zasadzie
mocno zakorzenionych przyzwyczajeñ, niektóre z tradycyjnych zachowañ
utrzyma³y siê w ¿yciu codziennym w mieœcie. W niektórych rodzinach na
przyk³ad a¿ po wiek XX w czasie œwi¹t stawiano w czterech rogach salonu
38 K. Laskowski, Zroœli z ziemi¹, Warszawa 1901, s. 298.

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

54 Danuta Rzepniewska

snopki zbo¿a jako symbol dobrobytu. D³ugo te¿ trwa³, sta³y w wiejskich
dworach, zwyczaj wieczornego skupiania siê rodziny przy stole, wspólnych
œpiewów, d³ugich pacierzy, g³oœnego czytania i snucia opowieœci rodzinnych.
W opowiadaniach tych i wspomnieniach, w otaczaniu siê licznymi pami¹tkami z przesz³oœci i w szczególnej pod koniec wieku dba³oœci o zachowanie i porz¹dkowanie rodzinnych archiwów — przejawia³y siê charakterystyczne dla schy³ku stulecia nastroje przemijania dawnej epoki i zwi¹zanego z ni¹, odchodz¹cego w przesz³oœæ œwiata. Towarzyszy³a temu powracaj¹ca wówczas, os³abiona przejœciowo pozytywistyczn¹ krytyk¹ przesz³oœci, idealizacja i pochwa³a ¿ycia w dawnych dworach szlacheckich. Sentyment dla przesz³oœci przejawia³ siê szczególnie w urz¹dzaniu wnêtrz mieszkalnych. Przy przesiedlaniu siê do miasta próbowano przenieœæ tam
z opuszczanych dworów mo¿liwie najwiêcej. Podobnie jak stare siedziby
wiejskie, niektóre z warszawskich mieszkañ dawnych ziemian mog³y uchodziæ za „œwi¹tynie pami¹tek”. Gromadzono w nich kolekcje starej broni,
dzie³ sztuki, trofea myœliwskie, sztychy, miniatury, zbiory ksi¹¿ek, portrety
przodków, stare zegary, lustra i inne cenione przedmioty i sprzêty, które od
pokoleñ przekazywano sobie w rodzinie.
Podtrzymywana starannie pamiêæ o przesz³oœci nie wyklucza³a ulegania
wp³ywom miasta, obowi¹zuj¹cym tu zwyczajom, zmieniaj¹cej siê modzie
w ubiorach, w urz¹dzaniu wnêtrz i rozrywkach. Wobec ogólnych przemian
cywilizacyjnych i kulturowych koñca wieku i pod naciskiem nowego otoczenia okazywa³o siê niemo¿liwe utrzymanie ca³oœci przejmowanej dot¹d
przez kolejne pokolenia ziemiañskiej tradycji. Nie dawa³ siê zachowaæ
przede wszystkim powsta³y w systemie feudalnym konsumpcyjny model ¿ycia. Z powodu odmiennoœci warunków w mieœcie i nowych wymagañ czasu
musia³y te¿ zanikn¹æ niektóre wyniesione ze wsi tradycyjne obyczaje.
Ale pewien kr¹g dawnej tradycji pozosta³ nienaruszony. Przykazaniem,
którego nie oœmielono siê z³amaæ, pozosta³a goœcinnoœæ. Unikano wystawnoœci i zbytku, ale nie darzono sympati¹ „zbieraczy grosza”, którzy nie
przez konieczn¹ oszczêdnoœæ, ale przez sk¹pstwo wy³amywali siê z obyczaju
goœcinnoœci. Odporne na wstrz¹sy i nacisk czynników zewnêtrznych okazywa³y siê dni œwi¹t i uroczystoœci rodzinnych. Okazj¹ do kultywowania tradycji by³y urodziny, imieniny i takie rodzinne wydarzenia, jak chrzciny, wesela i pogrzeby. Jak dawniej, spotykali siê wówczas cz³onkowie rodziny,
bliscy i dalsi krewni z ró¿nych stron kraju.
By³y to spotkania o du¿ym znaczeniu. Obchodzono je uroczyœcie, z zachowaniem nie tylko odpowiednich form, ale i zwi¹zanych z tymi wydarze-
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niami zwyczajów i odpowiedniego ceremonia³u. Odbywa³y siê w nie tak
licznym, jak dawniej gronie i bez dawnej wystawnoœci. Od lat osiemdziesi¹tych, a w niektórych rodzinach ju¿ wczeœniej, wyraŸnie przestawa³a obowi¹zywaæ stara honorowa maksyma szlachecka: „zastaw siê, a postaw siê”, która przez nazbyt kosztowne chrzciny, wesela czy zagraniczne woja¿e rujnowa³a maj¹tki i ich w³aœcicieli. Sprzeczna z duchem czasu, czyni³a nadal
znaczne spustoszenia w skromniejszym teraz ni¿ kiedyœ bud¿ecie. Stopniowo jednak zaczyna³o dochodziæ do g³osu propagowane od kilku dziesiêcioleci, odpowiadaj¹ce nowym warunkom i czasom zalecenie „wedle stawu
grobla”. Próby praktycznego stosowania nowej zasady znamionowa³y dokonuj¹cy siê w latach pouw³aszczeniowych prze³om obyczajowy.
Pielêgnowano dawn¹ tradycjê rodzinn¹ w œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i Wielkanocne. W odró¿nieniu od zwyk³ych spotkañ krewnych, przyjació³
i znajomych mia³y one charakter uroczystych zgromadzeñ rodzinnych. Spêdzano je tak¿e w szczuplejszym gronie, ni¿ bywa³o to kiedyœ na wsi.
Widoczne by³o przy tym staranie, aby w warunkach miasta nie zaniedbaæ przestrzeganych zachowañ i zwyczajów œwi¹tecznych. Nale¿a³ do nich
wa¿ny i w innych œrodowiskach udzia³ w nabo¿eñstwach koœcielnych, œpiewanie kolêd, przygotowywanie specjalnego œwi¹tecznego jedzenia, ró¿nych
niecodziennych specja³ów i obdarowywanie siê prezentami.
Tradycyjnie obchodzono dni Wszystkich Œwiêtych i Zaduszek. Zielone
Œwi¹tki w rodzinach ziemiañsko–inteligenckich obchodzono tak, jak to by³o w zwyczaju mieszkañców Warszawy. Z uwagi na porê roku przebywano
nie w domu, ale na powietrzu, za miastem, dok¹d organizowano wieloosobowe wycieczki. Wyje¿d¿ano w te dni równie¿ do rodzin na wsi. W rodzinach ziemiañsko–inteligenckich ¿yj¹cych w mieœcie pod znakiem dawnej
tradycji up³ywa³y przede wszystkim œwiêta. Na dni powszednie w wiêkszym
stopniu oddzia³ywa³a presja codziennych potrzeb i koniecznoœci.

***
Wraz z przemianami Warszawy i jej spo³ecznoœci zmienia³y siê i przystosowywa³y do ¿ycia w du¿ym oœrodku miejskim grupy przybyszów z ró¿nych
stron Królestwa, w tym tak¿e zbiorowoœæ zamieszka³ych tu ziemian, by³ych
ziemian i wywodz¹cej siê z tych krêgów inteligencji.
Trudno mówiæ o problemach, a tym bardziej o trudnoœciach przystosowania do warunków miejskich nielicznych stosunkowo rodzin arystokratycznych i zamo¿nych ziemiañskich, które w posiadanych od dawna w Warszawie pa³acach i okaza³ych kamienicach spêdza³y znaczn¹ czêœæ roku.

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

56 Danuta Rzepniewska

Wiadomo, ¿e je¿d¿¹c czêsto za granicê czerpa³y z tamtejszych krajów, zw³aszcza Francji i Anglii — ró¿ne przyk³ady, wzory i mody, a przenosz¹c je na
grunt polski i do Warszawy, wywiera³y wp³yw na bliskie tutejsze otoczenie.
Dobrze, jak mo¿na s¹dziæ, czuli siê w wielkomiejskim œrodowisku Warszawy nawet mniej zamo¿ni ziemianie, jeœli ze wzglêdu na pe³nione urzêdy,
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ czy inne interesy od dawna zamieszkiwali d³u¿ej
w stolicy, powierzaj¹c gospodarkê na wsi administratorom lub dzier¿awcom.
Bez wiêkszych problemów wrastali w spo³ecznoœæ miejsk¹ ci, którzy posiadali odpowiedni maj¹tek albo wykszta³cenie, umo¿liwiaj¹ce pracê w ró¿nych zawodach inteligenckich. Znajdowali dla siebie miejsce w nowym otoczeniu synowie zubo¿a³ych czy zdeklasowanych ziemian, którzy nie mieli na
wsi szans usamodzielnienia siê i m³ode, samotne czy niezamê¿ne kobiety,
którym ³atwiej by³o zdobyæ w mieœcie wykszta³cenie, kwalifikacje zawodowe i pracê zarobkow¹. Wejœcie w rozmaite œrodowiska pracy u³atwia³o im
integracjê z nowym otoczeniem.
Inaczej — jak mo¿na s¹dziæ — reagowa³o na zmianê miejsca pobytu
pokolenie ludzi starszych, urodzonych w dziedzicznych maj¹tkach na wsi,
gdzie up³ynê³o im dzieciñstwo i m³odoœæ. Zachowywali oni przyzwyczajenia
i upodobania wyniesione ze œrodowiska ziemiañskiego, równie¿ jego zalety
i wady. Z trudem przystosowywa³y siê do nowej sytuacji spo³ecznej i odmiennej egzystencji w mieœcie zw³aszcza rodziny „wysadzonych z siod³a”
bankrutów, którzy znaleŸli siê „na bruku miejskim” nie z wyboru, ale z koniecznoœci. Utrata maj¹tków i przesiedlenie do miasta bywa³y dla nich ¿yciow¹ klêsk¹.
Szczególnie trudny — jak siê zdaje — móg³ byæ pocz¹tkowy etap nowej
osiad³oœci dla kobiet z tych rodzin. Niewiele o tym wiemy. Nik³e wzmianki
w Ÿród³ach nie daj¹ chyba w³aœciwego wyobra¿enia o rzeczywistych problemach i trudnoœciach ¿ycia w zmienionej gwa³townie sytuacji. Ziemianki,
zw³aszcza starsze, które odznacza³y siê znacznym konserwatyzmem, przywi¹zaniem do rodzinnej tradycji, a s³ab¹ w przesz³oœci znajomoœci¹ miasta,
dopiero po up³ywie jakiegoœ czasu nawi¹zywa³y kontakty z nowym otoczeniem. Nie bez znaczenia by³y dla nich stosunki z kszta³tuj¹cym siê ju¿ od
pocz¹tku wieku w Warszawie œrodowiskiem, z którym ³¹czy³o je wspólne
pochodzenie i tradycja.
Wa¿ne by³o przy tym, ¿e po osiedleniu w Warszawie nie musia³y i z regu³y — nawet w trudnych warunkach materialnych — nie podejmowa³y
pracy zarobkowej poza domem. OpóŸnia³o to, czy wrêcz odsuwa³o na przysz³oœæ ich emancypacjê, ale przy zachowaniu dotychczasowej pozycji w ro-
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dzinie ³agodzi³o zmianê sytuacji. Zmiana ta, choæ niekiedy trudna, mia³a
dla nich tak¿e dodatnie skutki. Oznacza³a nie tylko wiêksz¹ wygodê w ¿yciu
codziennym, co niektóre w pe³ni docenia³y, ale dla wielu równie¿ widoczny
awans kulturowy.
Wiadomo, ¿e przybywaj¹ce do Warszawy ziemianki nie zawsze mia³y
ukoñczone szko³y. Bardziej, ni¿ na wsi, wyró¿nia³y siê za to w towarzystwie
warszawskim te z nich, które prócz umiejêtnoœci czytania, pisania i rachunków nabytych w trakcie nauki domowej — potrafi³y wykazaæ siê szersz¹,
samodzielnie zdobywan¹ wiedz¹ i choæby s³ab¹ znajomoœæ jêzyka francuskiego. Brak formalnego wykszta³cenia kompensowa³o oczytanie, znajomoœæ etykiety, zalety towarzyskie i wyniesione z domu dobre wychowanie.
W³¹czaj¹c siê w towarzystwo warszawskich ziemian i tutejszej inteligencji, przejmuj¹c stopniowo niektóre jego zwyczaje i zachowania, formy ¿ycia
towarzyskiego i rozrywki, a tak¿e sposób ubierania siê i urz¹dzania domu
— nie odrywa³y siê dawne ziemianki od œrodowiska swojego pochodzenia,
jego tradycji i kultury. Ale ¿yj¹c w mieœcie i zachowuj¹c pamiêæ o przesz³oœci — stawa³y siê cz¹stk¹ spo³ecznej elity Warszawy. Z zapracowanych
wczeœniej gospodyñ wiejskich, które — jak stwierdzaj¹ pamiêtnikarki —
dŸwiga³y na swych ramionach „trzy wêg³y domu” i ciê¿k¹ prac¹ w gospodarstwie uzyskiwa³y pieni¹dze na kszta³cenie dzieci — zmienia³y siê
w oszczêdne, bardziej nowoczesne i wykszta³cone panie domu, a zarazem
damy z towarzystwa39.

39 Zob. E. Kowecka, W salonie i w kuchni, Warszawa 1984.
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W kodeksach i poradnikach obyczajowych z pocz¹tku XIX w. (które s¹
niemal dok³adnymi kopiami kodeksów z koñca XVIII w.) niewiele miejsca
zajmowa³y normy, czy choæby tylko rady i wskazówki, dotycz¹ce wzajemnych relacji miêdzy rodzicami i dzieæmi. Kodeksy z tego czasu naucza³y
o cnotach i przymiotach mi³ych w codziennym po¿yciu, informowa³y o wykroczeniach przeciwko obyczajnoœci, ale odnosi³o siê to do wszelkich kontaktów miêdzyludzkich. Je¿eli ju¿ spotykamy interesuj¹ce nas treœci, to s¹
to niemal wy³¹cznie rady podkreœlaj¹ce edukacyjn¹ rolê rodziców. Cz³owiek nie rodzi si¹ z³ym ani dobrym — przekonywali autorzy (a w s³owach
ich pobrzmiewa³y wyraŸnie oœwieceniowe echa), ale „przez edukacjê, przyk³ad i na³óg albo tym, albo owym siê staje”, przy czym najlepsz¹ por¹, aby
wykszta³ciæ w dziecku spo³ecznie po¿¹dane cechy („nale¿y siê trzymaæ
praw, którymi spo³ecznoœæ œcieœni³a ka¿dego obywatela”), jest wiek dziecinny, wiek m³ody. Jako podstawow¹ metodê wchowawcz¹ polecano dobry
przyk³ad; syn mia³ zatem ustawicznie naœladowaæ ojca, córka — matkê.
Nale¿y przy tym chroniæ dzieci przed jakimkolwiek kontaktem z „osobami
wystêpnymi i nierozs¹dnymi”, a gdy ju¿ absolutnie nie mo¿na go unikn¹æ,
trzeba — nie oszczêdzaj¹c „s³awy” tych osób — wykazaæ dzieciom, „jak
nêdznymi siê stajemy, id¹c za skinieniem namiêtnoœci i nie doskonal¹c rozumu”1. O wzajemnych stosunkach rodziców i dzieci poza kontekstem œci1 Fenelon, O wychowaniu m³odzie¿y p³ci ¿eñskiej, Warszawa i Suwa³ki 1823, s. 38 i in. por. tak¿e

F. K. Dmochowski, O cnotach towarzyskich i wystêpkach im przeciwnych, Warszawa 1822 (I wyd. 1787),
s. 7, 10; I. Lubicz–Czerwiñski, Syn cnotliwy, czyli nauki jego, zatrudnienia i zabawy do koñca w³adzy
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œle wychowawczym autorzy kodeksów pisali jeszcze mniej, ograniczaj¹c siê
do ogólnych, banalnych stwierdzeñ, ¿e dzieci winny rodziców kochaæ oraz
byæ im bezwarunkowo pos³uszne.
W po³owie XIX w. w kodeksach pojawi³y siê odrêbne rozdzia³y traktuj¹ce o obowi¹zkach rodzinnych, w tym o powinnoœciach dzieci wzglêdem
rodziców (w ka¿dym kodeksie) i o powinnoœciach rodziców wzglêdem dzieci (tylko w niektórych), ale autorzy przeznaczali na nie zaledwie po parê
stron. Stanowi³o to przeciêtnie od 3 do 5% ca³ego tekstu.
Je¿eli chodzi o obowi¹zki rodziców wzglêdem dzieci, to w dalszym ci¹gu
szczególny nacisk k³adziono na powinnoœci w zakresie edukacji, mimochodem jak gdyby wspominaj¹c o innych potrzebach dzieci, takich jak w³aœciwe
od¿ywianie czy ochrona zdrowia2. Specjalnie siê jednak dzieæmi nie przejmowano. Dzieci natomiast za mi³oœæ rodzicielsk¹, która z samej natury musia³a byæ „wielka i niewymowna” (bo bez tego rodzice „nie mogliby wytrzymaæ tyle trudów, wymys³ów i naprzykrzania od nich [dzieci]”), winny
rodzicom mi³oœæ, wdziêcznoœæ i pos³uszeñstwo a¿ do koñca ich dni3. Przy
czym i mi³oœæ, i pos³uszeñstwo, mia³y byæ bezwarunkowe, co wynika³o
z faktu, ¿e — jak podkreœlali twórcy kodeksów — „rodzice zastêpuj¹ na
ziemi miejsce Boga wzglêdem dzieci”4.

ojca, Przemyœl 1817, s. 8–9, 25, 41; Zasady obyczajnoœci dla dzieci zawieraj¹ce powieœci i nauki krótkie,
³atwe do przyjêcia, zdolne wpoiæ w nie prawid³a najistotniejsze moralnoœci, porz¹dnego myœlenia,
sposobu i wiadomoœci z historii naturalnej, Wroc³aw 1819 (I wyd. 1806); A. H. Wandelaincourt, Szko³a
cnoty i grzecznoœci, Wroc³aw 1809; por. liczne kodeksy z po³owy XIX w.
2 Por. np. G. Piramowicz, Nauka obyczajowa dla ludu osobliwie wiejskiego, Lwów 1845, s. 1–2: „Rodzice s¹ dla dzieci (...) aby przez nich mia³y ¿ycie [sic!], aby je pielêgnowali w niemowlêctwie i opatrywali wszystkie ich potrzeby w pokarmie, w zachowaniu zdrowia, w odzieniu, strze¿eniu od przypadku bólu, niebezpieczeñstwa ¿ycia”; J. Horoszkiewicz, Nauka obyczajnoœci dla dzieci, Lwów 1848,
s. 55: „rodzice winni staraæ siê o wy¿ywienie dzieci i zachowanie ich zdrowia”.
3 Por. chocia¿by J. Horoszkiewicz, wyd. cyt., s. 55–59; G. Piramowicz, wyd. cyt., s. 2–3; Dzieciê grzeczne, czyli pierwsze zasady obyczajnego zachowania siê w domu, za domem, przy wstawaniu ze snu, przy
stole, w koœciele, w towarzystwie, na przechadzce, wzglêdem rodziców, nauczycieli, osób sêdziwych i
dostojnych. Z dodaniem rad macierzyñskich w ró¿nych okolicznoœciach ¿ycia oraz powieœci moralnych,
Warszawa 1840 (inne wydania: 1845, 1847, 1863), s. 78–84, 96; P. E. Leœniewski, Wychowaniec dziewiêtnastego wieku, czyli przepisy przystojnoœci i dobrego tonu w po¿yciu towarzyskim, Warszawa 1843,
s. 19–22; I. P. Legatowicz, Prawid³a poczciwego ¿ycia, czyli zdania rozmaite z ró¿nych autorów,
mianowicie greckich i ³aciñskich wyjête, do moralnej nauki zastosowane, w porz¹dek u³o¿one i ucz¹cej
siê m³odzie¿y obojej p³ci na po¿ytek poœwiêcone, Wilno 1852, s. 92; J. Mi³kowski, Prawid³a obyczajnoœci
ku zachowaniu uprzejmych w œwiecie stosunków, Kraków 1852, s. 35–36.
4 Zob. Dzieciê grzeczne..., s. 84; tak¿e G. Piramowicz, wyd. cyt., s. 1; J. Horoszkiewicz, wyd. cyt., s. 55.
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Uszanowanie rodziców, zupe³na uleg³oœæ ich woli, wdziêcznoœæ, przywi¹zanie, poœwiêcenie mia³y siê „pokazywaæ” we wszystkich uczynkach
dzieci. Dzieci powinny uprzedzaæ rodziców swymi pieszczotami, wystrzegaæ
siê zasmucania ich, prze¿ywaæ z nimi ich radoœci i smutki, wype³niaæ wszelkie rozkazy chêtnie i bez oci¹gania, z pokor¹ przyjmowaæ napomnienia
i strofowanie, pomagaæ w miarê mo¿noœci w zatrudnieniach domowych, nigdy nie mówiæ o wadach rodziców. Wielu autorów napomina³o, ¿e dobre
dzieci „wady i b³êdy ojców i matek cierpliwie znosz¹, i nie tylko przed drugimi, ale i przed sob¹ samymi pokrywaj¹ i wymawiaj¹”5. Dzieci winny te¿
dbaæ o rodziców w chorobie, staroœci (znosz¹c „³agodnie przykroœci starych
wymyœlaj¹cych”) i ubóstwie. Autor Dzieciêcia grzecznego pisa³: „Jeœliby zaœ
rodzice popadli w ubóstwo, a wy [dzieci] moglibyœcie wesprzeæ ich wasz¹
prac¹, nie opuszczajcie takiej sposobnoœci, niebo j¹ da³o w rêce wasze, abyœcie pozna³y, ileœcie im winne za troskliwoœæ podjêt¹ oko³o waszego dzieciñstwa”6. Dzieciom nie wolno by³o poza tym zapominaæ o podstawowych
zasadach dobrego wychowania. Do rodziców nale¿a³o siê zwracaæ z pokor¹
i zawsze stoj¹c, nie „tykaæ” ich, nigdy nie przechodziæ obok nie uk³oniwszy
siê, nie sprzeczaæ siê, pamiêtaæ w ka¿dej chwili o s³owie „dziêkujê”. Charakterystyczny jest jêzyk, jakiego u¿ywali niemal wszyscy autorzy kodeksów.
Mówili oni o pilnym i chêtnym wype³nianiu rozkazów rodziców, o pos³uszeñstwie w ka¿dej sytuacji, a dzieci, które odwa¿y³yby sprzeciwiæ siê
rodzicom, nazywali „straszyd³ami gorszymi od zwierz¹t”, wyrodkami, pod³ymi itd. Napominali je s³owami Moj¿esza: „czcij ojca i matkê, a kto by z³orzeczy³ ojcu albo matce, œmierci¹ niechaj umrze”7.
Jak widzimy, dzieci mia³y g³ównie obowi¹zki wobec rodziców, ma³o zaœ
praw i zwyk³ych dzieciêcych radoœci. W niektórych kodeksach i poradnikach znajdujemy wprawdzie sugestie, ¿e rodzice powinni opiekowaæ siê
dzieæmi „czule”, ale natychmiast obok nich pojawia siê przestroga, aby
zbytnio z t¹ czu³oœci¹ nie przesadzaæ, gdy¿ dzieci, darzone za wielkim uczuciem, mog¹ staæ siê „zbyt œmia³e, wymagaj¹ce i uprzykrzone”8.
Wzajemne stosunki rodziców i dzieci mia³y w tym czasie wiele z transakcji handlowej: rodzice za swoje starania oczekiwali od dzieci opieki
5
6
7
8

G. Piramowicz, wyd. cyt., s. 2; take Dzieciê grzeczne..., s. 80, 82; J. Horoszkiewicz, wyd. cyt., s. 55, 58–59.
Dzieciê grzeczne... s. 96.
J. Horoszkiewicz, wyd. cyt., s. 55; tak¿e I. P. Legatowicz, wyd. cyt., s. 92.
P. E. Leœniewski, wyd. cyt., s. 27.
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w chorobie i staroœci, natomiast dziecko spodziewaæ siê mog³o, ¿e Bóg je
nagrodzi za dobre z rodzicami postêpowanie; obdarzy je d³ugim ¿yciem,
dostatkiem, spokojem i tym, ¿e „od dzieci swoich doœwiadczaæ bêdzie, co
dla rodziców swoich sam czyni³”9. Grzegorz Piramowicz wrêcz radzi³:
„Chcecie mieæ wdziêczne dzieci, b¹dŸcie wdziêcznymi dzieæmi”10.
Oko³o 1880 r. rozdzia³y traktuj¹ce o ¿yciu rodzinnym nieco siê rozros³y
i stanowi³y ju¿ przeciêtnie oko³o 7%, a bywa³o, ¿e dochodzi³y nawet do
10% ca³ego tekstu. O stosunkach rodzinnych mo¿emy poza tym wnioskowaæ poœrednio z treœci rozdzia³ów mówi¹cych o zachowaniach w ró¿nych
innych okolicznoœciach ¿ycia (np. zwi¹zanych ze œmierci¹ cz³onków rodziny). Pojawi³y siê przy tym osobne poradniki „rodzinne” o wiele mówi¹cych
tytu³ach, jak np. „skarbiec dla rodzin”, „dzieci Ÿle wychowane”, „dzieci
dobre — zacni ludzie”. Z lektury wszystkich tych dzie³ wynika, ¿e jak wczeœniej w stosunkach rodzinnych obowi¹zywa³a generalna zasada — dzieci
winne by³y rodzicom mi³oœæ i szacunek, od czego nie zwalnia³y ani „najpóŸniejszy wiek”, ani „najwy¿sze stanowisko w spo³eczeñstwie”, ani ¿adne inne
okolicznoœci. Oczywiœcie, ¿e „najwy¿szym szczêœciem i najpiêkniejsz¹ spuœcizn¹, jak¹ nam mog¹ rodzice zostawiæ, jest dobre, ¿adnym brudem nieskalane imiê. B³ogo dziecku czciæ takich rodziców, których wszyscy zacni
ludzie kochaj¹ i szanuj¹”, ale gdyby siê tak zdarzy³o, ¿e „œwiat ca³y, maj¹c
do tego s³uszne powody, rodziców potêpi³, i choæby najwiêksz¹ zbrodniê
mo¿na im zarzuciæ, dzieci ani ich s¹dziæ, ani potêpiaæ nie powinny, nie
wolno im bowiem nigdy zapomnieæ, ¿e to s¹ ich rodzice, których maj¹ czciæ
i kochaæ”. W przeciwnym razie œci¹gn¹ na siebie pogardê. Ludzie z sercem
i rozumem os¹dz¹ ich jako Ÿle wychowanych i nie znaj¹cych form przyjêtych w dobrym towarzystwie11. £atwo mo¿na wychwyciæ tu dwie nowe nuty.
Po pierwsze — wydawcy kodeksów z koñca XIX i pocz¹tku XX w. dopu9 G. Piramowicz, wyd. cyt., s. 3.
10 Tam¿e.
11 H. Wilczyñska, Dobry ton. Przewodnik towarzyski i salonowy, Lwów 1878, s. 13–14; tak¿e Zwyczaje

towarzyskie (Le savoir–vivre) w wa¿niejszych okolicznoœciach ¿ycia przyjête, Kraków 1883, s. 21 (podobnie w wydaniach z lat 1876, 1900); M. Roœciszewski, Ksiêga obyczajów towarzyskich. Kodeks
wypróbowanych przepisów, porad i wskazówek, tudzie¿ odpowiedzi praktycznych na pytania: Jak
prowadziæ dom œwiatowy? Jak ¿yæ z ludŸmi i zjednywaæ sobie przyjació³? Jak siê zachowaæ w ka¿dej
okazji ¿ycia rodzinnego i korporacyjnego? Z kim ¿yæ? Jak siê bawiæ? Jak mówiæ? Jak siê ubieraæ? itd.
itd.Obowi¹zki ludzi ró¿nych sfer i stanów w ich stosunkach wzajemnych. Dzie³o Ÿród³owe w szeœciu
czêœciach, opracowane dla osób starszych i m³odszych, dla pañ i panów, bez wzglêdu na ich warunki
materialne i stanowiska spo³eczne, Lwów–Z³oczów [1905], s. 55–56.
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szczali myœl, ¿e rodzice mog¹ byæ grzeszni, ¿e mog¹ pope³niaæ nie tylko
b³êdy, ale nawet zbrodnie i ¿e dziecko mo¿e ten fakt dostrzec, chocia¿ nie
potêpiæ. Dotychczas rodzice stanowili wy³¹cznie wzór do naœladowania,
który mo¿e mieæ co najwy¿ej drobne wady, koniecznie zreszt¹ „pokrywane
i wymawiane” przez dzieci. Inn¹ nowoœci¹ jest to, i¿ mi³oœæ do rodziców
i okazywanie im szacunku by³y, zw³aszcza w przypadku doros³ych dzieci, po
prostu wymogiem dobrego wychowania (zatem nie akcentowano tak silnie
normy religijnej). A¿ do lat siedemdziesi¹tych nieokazywanie rodzicom
mi³oœci i czci wywo³ywaæ mia³o oburzenie moralne; w latach osiemdziesi¹tych i póŸniej — tylko pogardê œrodowiska. Kto nie kocha³ rodziców, a raczej — kto nie okazywa³ im mi³oœci (wymowne s¹ rady i wskazówki, spotykane w niektórych kodeksach, jak choæby ta: „zw³aszcza, gdy serce milczy,
koniecznie potrzebny jest wielki takt”), zas³ugiwa³ na miano cz³owieka Ÿle
wychowanego i tym samym traci³ szacunek i przyjaŸñ ludzi zacnych, wy¿szych urodzeniem i stanowiskiem, a to mog³o ju¿ byæ groŸne dla dalszej
kariery ¿yciowej12. Znany z wczeœniejszych kodeksów element wyrachowania (wszechobecny we wszelkich kontaktach miêdzyludzkich, nie tylko
w rodzinnym gronie) przybra³ cechy bardziej pospolite. Zamiast strachu
przed kar¹ bosk¹ i nadziei na nagrodê w przypadku w³aœciwego postêpowania, ale nagrodê otrzymywan¹ od Boga lub w³asnych dzieci, pojawi³ siê lêk
przed kompromitacj¹ towarzysk¹, która w konsekwencji mog³a doprowadziæ do przykroœci w ¿yciu zawodowym i osobistym. S¹dzê, ¿e wi¹za³o siê to
z postêpuj¹c¹ zmian¹ stosunków spo³ecznych i upadkiem dotychczasowej
hierarchii wartoœci. Ten lêk przed kompromitacj¹ towarzysk¹ by³ lêkiem
nuworysza.
Uwa¿na lektura kodeksów obyczajowych pozwala mimo wszystko na
stwierdzenie, ¿e ¿ycie rodzinne w drugiej po³owie XIX w. sta³o siê cieplejsze, a przynajmniej wymagano, ¿eby ludzie z zewn¹trz tak je widzieli. Autorzy kodeksów pytali: „Mo¿na¿ gorzej siê obchodziæ z najbli¿szymi, ni¿ to
z zupe³nie obojêtnymi robimy?”13 Dobry ton nakazywa³ zachowywaæ w sto-

12 Por. Zwyczaje towarzyskie... s. 22–25.
13 H. Wilczyñska, wyd. cyt., s. 16; tak¿e Wskazówki obejœcia siê z ludŸmi i zabawy towarzyskie, anegdoty

i zabawki, zbiorek wybranych utworów poetycznych, z³ote zdania i myœli, Kraków 1882, s. 26; Zwyczaje
towarzyskie... s. 19–20, 25–26; Kodeks œwiatowy, czyli znajomoœæ ¿ycia we wszelakich stosunkach z ludŸmi, Warszawa 1886, s. 4–6; Jak sobie radziæ. Skarbiec dla rodzin w mieœcie i na wsi, t. I, Warszawa 1888,
s. 290; M. Roœciszewski, wyd. cyt., s. 12–13.
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sunkach rodzinnych te same zwyczaje, które zachowuje siê wzglêdem obcych, czy to w wyborze miejsca przy stole jadalnym, czy na przechadzce,
w rozmowie, jednym s³owem — w ka¿dej chwili ¿ycia. Ale w obcowaniu
z najbli¿szymi nale¿a³o okazaæ wiêksz¹ gotowoœæ w przys³u¿eniu siê czymkowiek i wiêksz¹ serdecznoœæ. Zw³aszcza dzieci winny okazywaæ rodzicom
czu³oœæ i przywi¹zanie; tym wiêksz¹, gdy tej czu³oœci i przywi¹zania nie odczuwa³y. Dobry ton wymaga³, aby podaæ ramiê, przysun¹æ wygodne krzes³o
raczej staremu ojcu lub matce, ni¿ najzacniejszemu nawet goœciowi, któremu wystarczy³o w paru s³owach wyt³umaczyæ „to pozorne zaniedbanie siê
w grzecznoœci nale¿nej obcym”. le widziane by³o wybieranie sobie najlepszych k¹sków z pó³miska, najcieplejszego k¹cika przy kominku, najjaœniejszego miejsca przy lampie wieczorem (zalecenia te wiele sk¹din¹d mówi¹
o ówczesnych warunkach ¿ycia tych grup spo³ecznych, dla których kodeksy
savoir–vivre’u by³y przeznaczone, które ich potrzebowa³y, aby umieæ znaleŸæ siê w towarzystwie). Ganiono tak¿e zaniedbywanie siê w ubiorze, prostackie zachowanie w mowie czy w ruchach w obecnoœci rodziców. Mi³o by³o
widzieæ m³odego cz³owieka poœwiêcaj¹cego weso³y wieczór z przyjació³mi
dla czêsto nudnej uroczystoœci obchodzonej w najbli¿szej rodzinie. Bardzo
grzecznie postêpowa³ ziêæ, który miast podaæ ramiê m³odej ¿onie, podawa³
je matce swojej ¿ony. Te i tym podobne zachowania to by³y drobnostki, ale
one w³aœnie œwiadczyæ mia³y o wychowaniu i sercu14.
¯ycie w rodzinie mia³o przygotowaæ dzieci do doros³ego ¿ycia w spo³eczeñstwie, dlatego autorzy kodeksów napominali rodziców, ¿e „nigdy nie
mo¿na doœæ wczeœnie zacz¹æ prowadzenia dziecka co do form towarzyskich”, poniewa¿ „dzieciom dobrze prowadzonym od kolebki wejdzie
w krew nieledwie piêkne u³o¿enie”15. Widziano tutaj ogromn¹ rolê matek,
które znalaz³y siê zreszt¹ w sytuacji wymuszonej okolicznoœciami ¿ycia.
„Ojcowie zwykle za domem zatrudnieni, mniej mog¹ wp³ywaæ na rozwój
tak fizyczny, jak moralny dziecka” — pisa³a Helena Wilczyñska16, a wtórowali jej inni17. Matki by³y wiêc uznawane za „najgruntowniejszych nauczy-

14 H. Wilczyñska, wyd. cyt., s. 15–18.
15 Tam¿e, s. 162–163; tak¿e Jak ¿yæ z ludŸmi?, Warszawa 1888, rozdz. O zachowaniu wobec cz³onków

rodziny; Jak sobie radziæ..., s. 267; F. Nicolay, Dzieci Ÿle wychowane, Warszawa 1891, s. 1–2.
16 H. Wilczyñska, wyd. cyt., s. 105.
17 Np. Kodeks œwiatowy..., s. 3–5; F. Nicolay, wyd. cyt., s. 47; M. Roœciszewski, wyd. cyt., s. 18–19,
24–27.
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cieli”, ale uwa¿ano, ¿e czêsto grzesz¹ zbytni¹ pob³a¿liwoœci¹ i „przez mi³oœæ
zbyteczn¹, a Ÿle zrozumian¹, wyrabiaj¹ w dzieciach samolubstwo i lekcewa¿enie wszystkich wko³o siebie”18. W zwi¹zku z tym niektórzy dosyæ surowo
napominali ojców, ¿e za ma³o zajmuj¹ siê dzieæmi, a zw³aszcza synami,
pozwalaj¹c im wyrastaæ na „gogusiów i niedouczków, egoistów i zarozumialców, kar³ów duchowych i fizycznych”. „Ach! gdyby ojcowie zajmowali
siê tyle postêpowaniem swych synów, ile siê zajmuj¹ kursami gie³dowymi!”
— wzdycha³ Ferdynand Nicolay, autor dzie³ka Dzieci Ÿle wychowane19.
Uwa¿a³ on, ¿e udzia³ ojca w wychowaniu dzieci jest konieczny, za poœrednictwem bowiem samego uczucia (co zwykle jest udzia³em matek) wychowaæ mo¿na tylko dzieci ³agodne z natury, i to pod warunkiem, ¿e siê od nich
wymaga jedynie tego, co jest im samym na rêkê. „Synów pe³nych uszanowania” i „ludzi pojmuj¹cych obowi¹zek” mo¿na wychowaæ tylko przez u¿ycie w³adzy rodzicielskiej. Najpierw trzeba wyrobiæ w dzieciach pos³uszeñstwo, a dopiero potem próbowaæ „spo¿ytkowaæ bardzo szacowny i po¿yteczny wp³yw uczucia”20.
Inni nie byli a¿ tak radykalni; aprobowali surowoœæ i stanowczoœæ, ale
uwa¿ali, ¿e nagana i kara, napominanie i moralizatorstwo, rozkazywanie
i zakazywanie nie mog¹ byæ stosowane jako najwa¿niejsze metody wychowawcze. Znacznie lepsze rezultaty daj¹, jakkolwiek wymaga to wiêcej czasu
i trudu, poufne rozmowy, ukazuj¹ce dzieciom „œrodki, za pomoc¹ których
mog¹ byæ urzeczywistnione wy¿sze cele”, przy czym rodzice winni przedstawiæ dzieciom „tê wy¿szoœæ i wcieliæ w ich œwiat, aby pojê³y, i¿ one nie tylko
musz¹ to spe³niaæ, lecz ¿e w³aœciwie one tego chc¹ i musz¹ chcieæ”21. Aby
wzmocniæ efekt takich rozmów, nale¿a³o pokazywaæ m³odym ludziom szlachetne wzory, a zw³aszcza — co podkreœlali wszyscy autorzy — bardzo wa¿ny by³ tu osobisty przyk³ad rodziców. „W dzieciach, jak w zwierciadle, odbijaj¹ siê nie tylko z³e przyzwyczajenia i w³aœciwoœci rodziców, ale przyjmuj¹ one nawet ich maniery i mowê — pisa³ Mieczys³aw Roœciszewski (w³aœciwie — Boles³aw Londyñski) w Ksiêdze obyczajów towarzyskich. Je¿eli ojciec

18
19
20
21

H. Wilczyñska, wyd. cyt., s. 17.
F. Nicolay, wyd. cyt., s. 47.
Tam¿e, s. 125–138.
F. W. Foerster, Nauka ¿ycia. Ksi¹¿ka dla rodziców i wychowawców, Warszawa 1907, s. 118–120.
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i matka bêd¹ zawsze wobec nich wykwintni, uprzejmi, szlachetni i mili, to
i dzieci przesi¹kn¹ na wskroœ tymi samymi przymiotami”22.
Opinie, ¿e rodzice tak¿e powinni przestrzegaæ regu³ dobrego zachowania w stosunku do w³asnych dzieci, spotykamy ju¿ w kodeksach powsta³ych
w latach osiemdziesi¹tych XIX w., ale dopiero na pocz¹tku XX w. problem
szacunku dla dzieci by³ coraz czêœciej i coraz mocniej podnoszony przez
coraz liczniejsz¹ grupê autorów. Niepokój budzi jednak dwuznaczna argumentacja towarzysz¹ca normie, ¿e „najmniejsze nawet dziecko ma prawo,
a¿eby traktowano je grzecznie”. Wspomniany Roœciszewski pisa³, cytuj¹c
wypowiedŸ jednego z polityków: „Spotykaj¹c na ulicy obdarte nawet dziecko, poczytujê sobie za obowi¹zek przywitaæ je uk³onem, gdy¿ nie wiem,
jakie zdolnoœci ukrywa w sobie”23 i dalej: „Ojcowie powinni zachowywaæ
siê z szacunkiem wzglêdem swoich dzieci, gdy¿ dziecko mo¿e staæ siê z czasem lepszym i wiêkszym mê¿em ni¿ jego ojciec”24. Nie samo dziecko mia³o
byæ zatem przedmiotem atencji, ale potencjalny doros³y, którym stanie siê
za kilka czy kilkanaœcie lat. Jednoczeœnie ten sam autor poucza³, ¿e nale¿y
szanowaæ uczucia innych ludzi. „Pamiêtaj — pisa³ — ¿e twoje dzieci, ¿ona
i s³u¿ba posiadaj¹ swoje prawa i uczucia”. Dalszy ci¹g wywodu os³abia jednak wymowê tego szlachetnego przypomnienia: „Nie przera¿aj dzieci
i podw³adnych swoj¹ gor¹czkowoœci¹; wiêcej ona krzywdzi twój w³asny charakter, ni¿ im przynosi korzyœci”. Zawsze znajdzie siê jakaœ okazja do niezadowolenia z ¿ony, dzieci i domowników, ale „wymówka, jak¹ robimy
w takich razach, winna byæ wypowiadana grzecznie, z taktem, powa¿nie,
bez docinków i bez podnoszenia g³osu. Strze¿cie siê nade wszystko robienia
wymówek wtedy, gdyœcie w z³ym humorze. Wymówka, nacechowana dobroci¹, bywa najskuteczniejsz¹”25. Znowu wiêc chodzi³o nie tyle o prawa
i uczucia, ile o zwyk³¹ skutecznoœæ dzia³ania.
Mimo wszystko dzieci pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w. mia³y siê
w rodzinie lepiej ani¿eli w okresach wczeœniejszych. W kodeksach nie ma
¿adnej wzmianki o biciu dzieci. W rzeczywistoœci by³y bite, ale by³o to bicie
„w normie” i jako takie nie wywo³ywa³o zainteresowania moralistów i ró¿nej maœci nauczycieli ¿ycia. Gdyby dzieci by³y katowane, jak to mia³o mie22
23
24
25

M. Roœciszewski, wyd. cyt., s. 15.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 13, 16.
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jsce w XVI czy XVII w., wydawcy kodeksów niew¹tpliwie próbowaliby interweniowaæ26. Coraz czêœciej natomiast mówi³o siê o potrzebach dzieci;
nie w sposób ogólnikowy, jak to dzia³o siê jeszcze w po³owie XIX w., ale
konkretnie, zw³aszcza w odniesieniu do ma³ych dzieci. Przede wszystkim
autorzy coraz wiêcej miejsca poœwiêcali pielêgnacji niemowl¹t. Przekonywali, ¿e pierwszym obowi¹zkiem matki jest karmienie dziecka piersi¹, poniewa¿ tego wymaga prawo natury, a poza tym mleko matczyne, zapewniaj¹c dziecku si³ê i zdrowie, jednoczeœnie „œcieœni wêz³y mi³oœci ³¹cz¹ce z sob¹ te dwie istoty, przeleje w dziecko charakter moralny tej, co mu da³a
¿ycie”27. Je¿eli matka — z ró¿nych wzglêdów — nie mog³a sama karmiæ
swojego dziecka, powinna, pod dozorem lekarza, zatrudniæ mamkê28. Sporo miejsca poœwiêcali autorzy odzie¿y niemowlêcia, zwracaj¹c uwagê, ¿e nie
powinna uciskaæ cia³a, tamowaæ oddechu i swobody ruchów, co wczeœniej
nie by³o takie oczywiste. Dostrzegali te¿ dobroczynny wp³yw œwie¿ego powietrza na zdrowie niemowlêcia, uzale¿niaj¹c jednak d³ugoœæ i czêstotliwoœæ przebywania na spacerach nie tyle od pogody, ile od pory roku, w której dziecko przysz³o na œwiat29. Zmianie uleg³y tak¿e normy odnosz¹ce siê
do urz¹dzenia mieszkania. We wczeœniejszych kodeksach wiele miejsca poœwiêcano urz¹dzeniu salonu, jadalni, sypialni, „gotowalni” itp., s³owem nawet nie wspominaj¹c o pokojach czy choæby k¹tach dla dzieci. Dopiero
w koñcu lat osiemdziesi¹tych XIX w. po raz pierwszy zajêto siê, i to tylko
w niektórych publikacjach, pokojami dziecinnymi30, ubolewaj¹c zreszt¹, ¿e
„u nas, niestety, ci¹gle najwa¿niejszy jest salon i gabinet”31. Z pocz¹tkiem
XX w. zaczêto te¿ zwracaæ uwagê na higienê pracy umys³owej, dowodz¹c,
i¿ „b³êdem jest przypuszczaæ, ¿e dzieci mog¹ tyle¿ pracowaæ, co starsi, i ¿e
im d³u¿ej siê ucz¹, tym wiêcej bêd¹ umia³y”. Dla zdrowia dziecka bardzo
wa¿ne jest ponadto, aby rozrywka i praca odpowiada³y sobie wzajemnie,
dlatego m.in. rodzice powinni starannie unikaæ szkó³, w których ch³opcy
dziesiêcioletni musz¹ pracowaæ równie d³ugo, jak m³odzieñcy pod w¹sem32.
Por. J. Tazbir, M¹¿ panem domu, „Polityka” nr 7 (1972) z 18 II 1994 r.
Jak sobie radziæ..., s. 248; tak¿e Zwyczaje towarzyskie..., s. 129.
M. Roœciszewski, wyd. cyt., s. 346–347.
Tam¿e.
Opis pokoju dziecinnego z koñca lat osiemdziesi¹tych XIX w., [w:] Jak sobie radziæ..., s. 12; z pocz¹tku XX w.: M. Roœciszewski, wyd. cyt., s. 372.
31 M. Roœciszewski, wyd. cyt., s. 330.
32 Tam¿e, s. 44, 45.
26
27
28
29
30
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Ma³e dzieci traktowane by³y jednakowo, bez wzglêdu na p³eæ. Dopiero
gdy dziewczynka przestawa³a byæ dzieckiem (co nastêpowa³o ok. 12 roku
¿ycia) zaczynano traktowaæ j¹ inaczej, surowiej ni¿ ch³opca. Wspomnia³am
wczeœniej, ¿e autorzy kodeksów, pocz¹wszy od lat osiemdziesi¹tych XIX w.,
przekonywali rodziców, i¿ oni tak¿e powinni przestrzegaæ regu³ dobrego
zachowania w stosunku do dzieci, m.in. powinni zachowywaæ tajemnicê
korespondencji, bo generalnie „podle jest wykradaæ cudze tajemnice”. Ale
zasada ta nie obejmowa³a córek. Kontrola korespondencji córek, a¿ do
czasu ich zam¹¿pójœcia, by³a wrêcz obowi¹zkiem rodziców. Dzieci, a¿ do
pierwszej komunii, sz³y lub siada³y przed rodzicami. Potem — ch³opcy postêpowali za nimi, natomiast dziewczêta, a¿ do 21 roku ¿ycia, przed. Podobnie w teatrze, w powozie itp.; matka z córkami siada³a na przedzie, ojciec
z synami w tyle, wzglêdnie rodzice w g³êbi, córki zawsze na przedzie. Chodzi³o o to, aby dziewczêta znajdowa³y siê bez przerwy pod bacznym okiem
rodziców33. Gy córka wysz³a za m¹¿, sytuacja ulega³a zmianie. Ca³¹ w³adzê
nad ni¹ przejmowa³ m¹¿ i odt¹d tylko on mia³ prawo ¿¹daæ rozliczenia
ka¿dej czynnoœci ¿ony. Rodzice musieli usun¹æ siê na bok, aby nie zak³ócaæ
spokoju córki i jej po¿ycia ma³¿eñskiego ci¹g³ym narzucaniem swojego zdania. Autorzy sugerowali, aby m³odzi ma³¿onkowie starali siê zamieszkaæ
osobno, bez ¿adnej rodziny, lepiej bowiem zacz¹æ wspólne ¿ycie w jednym
pokoiku, ani¿eli nara¿aæ siê na kontrolê starszych, zw³aszcza matek, które
zbyt ³atwo w³adzy dawnej pozbyæ siê nie chc¹34.
W kodeksach podnoszony by³ jeszcze jeden problem — wzajemnych
relacji miêdzy ojcem i córk¹. By³a to — jak siê okazuje — bardzo delikatna
materia. Autorzy zalecali, aby w stosunkach ojciec — córka by³o jak najmniej poufa³oœci. Córka winna okazywaæ ojcu raczej wielki szacunek ani¿eli
czu³oœæ (nie wypada³o jej np. ca³owaæ ojca publicznie, zw³aszcza gdy skoñczy³a 12 lat), ojciec zaœ powinien zachowywaæ w stosunku do córki wyraŸny
dystans; powinien siê krêpowaæ w jej obecnoœci. Inne zachowania mog³yby
byæ Ÿle widziane w oczach œwiata, przesi¹kniêtego wiktoriañsk¹ moralnoœci¹35. Sytuacja komplikowa³a siê, gdy matka umar³a, zanim córka wysz³a
za m¹¿. Ojciec mia³ wówczas dwa wyjœcia — móg³ oddaæ córkê do pensjo33 H. Wilczyñska, wyd. cyt., s. 19–20; Zwyczaje towarzyskie... s. 28; Jak sobie radziæ..., s. 305; M. Roœciszewski, wyd. cyt., s. 201.
34 H. Wilczyñska, wyd. cyt., s. 19; Zwyczaje towarzyskie..., s. 28; M. Roœciszewski, wyd. cyt., s. 186–187.
35 Kodeks œwiatowy... 1886, s. 110–111; ta¿, 1911, s. 111.
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natu albo przyj¹æ do ci¹g³ego nad ni¹ czuwania „osobê wiekow¹, dobrej
s³awy, najlepiej z krewieñstwa”. Opiekunka taka by³a konieczna i w domu,
i poza nim, by unikn¹æ plotek z³oœliwego œwiata i nie naraziæ panny na utratê dobrej opinii. Nie mog³a ona przecie¿ prowadziæ sama domu ojca, gdy¿
z powodu jego czêstej nieobecnoœci niejednokrotnie mog³aby znaleŸæ siê
w k³opotliwej sytuacji. Do wód, na obiad w mieœcie, na wieczór, bal, mog³a
udaæ siê z ojcem, ale ten pod ¿adnym pozorem nie móg³ pozostawiæ jej
samej. Gdy siê oddala³, choæby na chwilê, musia³ zapewniæ jej towarzystwo
(je¿eli sta³a opiekunka by³a nieobecna) jakiejœ starszej znajomej damy. Opiekunka by³a tym bardziej konieczna, gdy córka mia³a wyjœæ za m¹¿, bo „ojcu
przecie¿ niepodobna zaj¹æ siê w tym czasie formami, zwyczajami itd.”36 Te
rygorystyczne zasady przestawa³y obowi¹zywaæ, gdy panna skoñczy³a 25 lat.
Stawa³a siê wtedy zupe³nie doros³a (¿eby nie powiedzieæ — stara i nieatrakcyjna) i wolno jej by³o nawet samodzielnie prowadziæ dom ojca37.
O wzajemnych stosunkach rodziców i dzieci wiele mówi¹ rozdzia³y poœwiêcone ¿a³obie. Zwykle du¿o miejsca zajmuj¹ w nich rozwa¿ania dotycz¹ce ¿a³oby po rodzicach, dziadkach, rodzeñstwie, ciotce, wuju, stryju, rodzeñstwie stryjecznym itp. Szczegó³owo regulowane by³y m.in. zachowania
dzieci w takich przypadkach38. Najmniej interesowano siê ¿a³ob¹ po stracie
dzieci, przy czym a¿ do koñca lat siedemdziesi¹tych XIX w. kodeksy zachowywa³y milczenie w tej materii, póŸniej poœwiêca³y jej zwykle jedno zdanie:
„po stracie dzieci nie ma obowi¹zku ¿a³oby”39. Tylko w jednym z nich znalaz³am wyt³umaczenie, dlaczego tak siê dzia³o. Autorka po zdaniu, ¿e tylko
„rodzicom po œmierci dziecka nic œwiat nie przepisuje”, dodaje: „strata
dzieci to boleœæ tak straszna, tak do g³êbi przenikaj¹ca serca biednych rodziców, ¿e tam ju¿ ¿adnych zewnêtrznych oznak nie potrzeba, bo i tak g³ucha, czarna rozpacz panuje”40. Wydaje mi siê jednak, ¿e nie delikatnoœæ
„œwiata” decydowa³a o nienoszeniu ¿a³oby po stracie dzieci. Œmiertelnoœæ

36 Tam¿e, 1886, s. 107–110; tam¿e, 1911, s. 108–111; tak¿e Wskazówki obejœcia siê..., s. 28–29.
37 Kodeks œwiatowy..., 1886, s. 107–108; ta¿, 1911, s. 108–109. W wydaniu z 1911 r. granicê „dzieciñ-

stwa” wyznacza³o ukoñczenie przez pannê 21 lat.
38 Z noszenia ¿a³oby zwolnione by³y dzieci poni¿ej 6 roku ¿ycia. Starsze musia³y siê dostosowaæ do
rygorów ustanowionych przez doros³ych, ale dopiero 12–letnie by³y obowi¹zane do noszenia tzw.
grubej ¿a³oby po rodzicach i dziadkach.
39 Zwyczaje towarzyskie... s. 159; Kodeks œwiatowy..., 1886, s. 104. W wydaniu z 1911 r., s. 106, pojawi³
siê dopisek: „tu ju¿ dyktuje serce, czy przywdziaæ lub nie przywdziaæ ¿a³oby”.
40 H. Wilczyñska, wyd. cyt., s. 140.
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dzieci jeszcze w XIX wieku by³a tak wielka, ¿e odpowiedzi¹ na ni¹ mog³a
byæ tylko oziêb³oœæ uczuæ. Rodzice nie przywi¹zywali siê zbytnio do dzieci, bo
wiedzieli, ¿e w ka¿dej chwili mog¹ je straciæ. Poza tym dzieci by³o tak du¿o...
Po lekturze dziewiêtnastowiecznych kodeksów obyczajowych nasuwa
siê nieodparte wra¿enie, ¿e dzieci, nawet te najmniejsze, by³y nie doœæ kochane i zwyczajnie zaniedbywane uczuciowo. Poddawane tresurze, musztrowane, ca³kowicie uzale¿nione od rodziców, w pewnym sensie nale¿a³y
do populacji marginesu spo³ecznego41. Pe³noprawnymi cz³onkami spo³eczeñstwa stawa³y siê dopiero wtedy, gdy wesz³y w œwiat doros³ych. Dotyczy³o to jednak tylko dzieci p³ci mêskiej. Dzieci p³ci ¿eñskiej, tak¿e jako doros³e, w dalszym ci¹gu pozostawa³y na marginesie, spychane tam przez mê¿czyzn i dla mê¿czyzn. Skazane na ograniczone uczestnictwo, mog³y odgrywaæ tylko niektóre role spo³eczne, o czym wielokrotnie ju¿ wspominano,
pisz¹c o pozycji spo³ecznej kobiet i obowi¹zuj¹cych je w XIX w. wzorcach
obyczajowych.

41 „Margines (...) to ograniczone uczestnictwo” — patrz G. Duby, B. Geremek, Wspólne pasje,
Warszawa 1995, s. 70.

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

WÆodzimierz Mædrzecki

Konwenans wiejski i nowe wzorce
zachowañ kobiet na wsi w Królestwie
Polskim na prze³omie XIX i XX wieku

Konwenans wiejski i nowe wzorce zachowañ kobi et na wsi...

W dobie wzglêdnej izolacji socjalnej i kulturowej wsi (w przypadku
Królestwa Polskiego trwa ona zapewne do pocz¹tków lat dziewiêædziesi¹tych XIX w.) normy zachowañ cz³onków spo³ecznoœci wiejskiej by³y okreœlane przez konwenans wiejski. Zofia Szombra–Rysowa opisuje owo pojêcie w sposób nastêpuj¹cy: „Konwenans wiejski, czyli umiejêtnoœæ w³aœciwego zachowania cz³onków i grup spo³ecznoœci lokalnej, wyra¿a siê w zewnêtrznych formach takich jak s³owa, gesty, czynnoœci. Maj¹ one czêsto
charakter symboliczy i wi¹¿e siê z nimi system wartoœciowania. Konwenans
rozumiany te¿ jako zwyczaje towarzyskie mo¿na okreœliæ jako przestrzeganie regu³ wspó³¿ycia zbiorowego, których zewnêtrznym wyrazem jest rytua³, nasycaj¹cy wzory zachowañ symbolami i ceremonialnymi zwrotami
oraz etykiet¹ ustalaj¹c¹ porz¹dek i formê zachowañ. Regu³y te, ró¿nicuj¹ce
siê zale¿nie od pozycji spo³ecznej, wieku, zajêcia ludnoœci wiejskiej oraz
sytuacji i miejsca, wyra¿aj¹ siê poprzez formy zachowania i zwracania siê
do siebie, goœcinnoœæ, wzajemne udzielanie sobie pomocy i œwiadczeñ, dary, poczêstunki, itp.”1 Konwenans okreœla³ normy postêpowania we wszystkich sytuacjach i wyznacza³ miejsce w rodzinie, grupie rówieœniczej i na forum ogólnowiejskim ró¿nych kategorii dziewcz¹t i kobiet, opinia publiczna
zaœ sta³a na stra¿y ich przestrzegania.
1 Z. Szombra–Rysowa, Zwyczaje towarzyskie, zawodowe i okolicznoœciowe, [w:] Etnografia Polski.
Przemiany kultury ludowej, t. II, Wroc³aw 1981, s. 157.
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Pierwszym czynnikiem okreœlaj¹cym pozycjê kobiety w spo³ecznoœci
wiejskiej i model jej postêpowania by³a p³eæ. Generalnie bior¹c konwenans
wyznacza³ kobiecie pozycjê podporz¹dkowan¹ w stosunku do mê¿czyzny2.
Nie odbiega³o to od sytuacji w inych tradycyjnych strukturach spo³eczeñstwa polskiego. Nie nale¿y te¿ zapominaæ o powszechnym w XIX w. przeœwiadczeniu (podzielanym nie tylko wœród ch³opów) o „naturalnej” wy¿szoœci mê¿czyzny nad kobiet¹. Podporz¹dkowanie to znajdowa³o wyraz we
wszystkich niemal pa³szczyznach ¿ycia. Mê¿czyzna by³ z regu³y w³aœcicielem gospodarstwa, g³ow¹ rodziny i reprezentantem jej interesów na forum
gromady i w kontaktach ze œwiatem zewnêtrznym, sybolem kontynuacji
tradycji rodzinnej. Kobieta bywa³a samodzielna pod wzglêdem spo³ecznym
i materialnym jedynie w wyj¹tkowych przypadkach. Przy dziedziczeniu synowie byli z regu³y bardziej uprzywilejowani — w zasadzie tylko oni mogli
liczyæ na otrzymanie po ojcu ziemi. Córki powinny zadowoliæ siê posagiem
w gotówce. Konwenans wyznacza³ kobiecie rolê biern¹ w najwa¿niejszych dla
niej momentach ¿ycia (zw³aszcza je¿eli chodzi o decyzjê o ma³¿eñstwie).
Kobietê dotyka³o szereg zakazów i nakazów obyczajowych i obrzêdowych
o pod³o¿u magicznym. Wynika³y one z g³êbokiego przekonania, ¿e kobieta ma
znacznie bli¿szy kontakt ze œwiatem nadprzyrodzonym i jest bardziej podatna
na wp³ywy diabelskie ni¿ mê¿czyzna. Kobieta–czarownica (ukrywaj¹ca
oczywiœcie ten fakt) mog³a w najró¿niejszy sposób zaszkodziæ innym3.
Jednak nale¿y podkreœliæ, ¿e w powszechnie panuj¹cym przekonaniu
szkodziæ mog³y tak¿e i zwyczajne niewiasty. Przede wszystkim w okresie
menstruacji, kiedy to, jako nieczyste, stanowi³y oczywiste zagro¿enie dla
wegetacji roœlin i powodzenia podejmowanych przez mê¿czyzn prac
(np. ³owienia ryb, siewu itp.). Inny okres, w którym kobieta stanowi³a zagro¿enie dla otoczenia, to pora ci¹¿y i po³ogu4. W obliczu powa¿nych za-

2 Dotyczy³o to nie tylko Polski centralnej, ale i ziem pod zaborem pruskim. Jak zanotowa³ Kolberg
w odniesieniu do Wielkopolski: „Mê¿czyznom wszêdzie i zawsze oddawane bywa przed kobietami
pierwszeñstwo. Nawet w drodze do koœcio³a zawsze mê¿czyzna idzie przodem i tak samo przy robocie w polu”. O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób ¿ycia, mowa, podania, przys³owia, obrzêdy, gus³a,
zabawy, pieœni, muzyka i tañce, t. 9, Warszawa 1963, s. 59.
3 R. Tomicki, Religijnoœæ ludowa, [w:] Etnografia Polski, t. II, wyd. cyt. s. 37.
4 „... nie tylko sam poród, lecz tak¿e okresy menstruacji, ci¹¿y i po³ogu obwarowane by³y szeregiem
nakazów i zakazów, przestrzeganych nie tylko z uwagi na sam¹ kobietê, jej p³ód i noworodka, lecz
równie¿ ze wzglêdu na otoczenie, dla którego mog³a siê ona wówczas jako «nieczysta» okazaæ
niebezpieczna", K. Kwaœniewicz, Zwyczaje i obrzêdy rodzinne, tam¿e, s. 103.
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gro¿eñ ze strony kobiety istnia³ szereg dzia³añ zapobiegawczych maj¹cych
sparali¿owaæ ich œwiadome lub mimowolne szkodliwe oddzia³ywanie na
otoczenie. Polega³y one czasem na daleko id¹cej izolacji, zakazach wykonywania przez nie ró¿nych prac i czynnoœci oraz prewencyjnych zabiegach
magicznych parali¿uj¹cych z³e moce.
Drugim wyznacznikiem okreœlaj¹cym oczekiwania opinii publicznej wobec kobiety by³a zajmowana przez ni¹ pozycja spo³eczna. ¯ony i córki gospodarskie, zw³aszcza zamo¿niejsze, podlega³y innemu kodeksowi postêpowania i by³y oceniane wed³ug innych kryteriów ni¿ ich mniej zamo¿ne,
a w zwi¹zku z tym — mniej szacowne rówieœniczki. Córka gospodarska powinna wyjœæ za m¹¿ i w przysz³oœci osi¹gn¹æ status gospodyni. Si³¹ rzeczy
pozostawa³a pod znacznie dok³adniejsz¹ obserwacj¹ otoczenia. Gospodarska córka czy gospodyni nie powinna robiæ nic, co mog³oby naraziæ na
szwank dobre imiê rodziny. Czêsto panny na wydaniu pochodz¹ce z najlepszych rodzin we wsi nie bra³y udzia³u w ogólnych tañcach i zabawach, jeœli
nie odbywa³y siê one pod bezpoœrednim nadzorem doros³ych. Nie do pomyœlenia by³o, by dziewczyna z „dobrego domu” opuszcza³a wieœ w poszukiwaniu zarobku lub doœwiadczeñ ¿yciowych.
W stosunku do dziewcz¹t z rodzin i œrodowisk biedniejszych (zw³aszcza
komorniczych i s³u¿¹cych), sierot i przyb³êdów opinia publiczna by³a
znacznie bardziej pob³a¿liwa. Wybaczano im œmielsze zachowanie, ³amanie
norm obyczajowych, opuszczanie wsi nawet na d³u¿szy okres. ¯ycie w stanie bez¿ennym (choæ czasem nie bezdzietnym) uznawane by³o za doœæ oczywiste wobec braku materialnych warunków za³o¿enia i utrzymania rodziny.
Trzeci czynnik okreœlaj¹cy normy postêpowania i zachowania to wiek
i przynale¿noœæ do konkretnej kategorii spo³eczno–towarzyskiej.
Przez kilka pierwszych lat ch³opcy i dziewczêta przebywali razem i traktowani byli jednakowo. Zró¿nicowanie nastêpowa³o w wieku 6–9 lat, kiedy
to ch³opcy wk³adali pierwsze spodnie, a dziewczynki sukienki. Od tego momentu dziewczêta pozostawa³y czêœciej ni¿ ich bracia w okolicach domu
z gospodyni¹ lub s³u¿¹c¹, uczestniczy³y jako bierne s³uchaczki w spotkaniach i wspólnych pracach gospodyñ. Do osi¹gniêcia dojrza³oœci pozostawa³y pod pe³n¹ w³adz¹ matki. Uczy³y siê prowadziæ gospodarstwo kobiece:
gotowaæ, dogl¹daæ drobiu, praæ, szyæ, tkaæ, haftowaæ, pielêgnowaæ roœliny
ogrodowe, kwiaty oraz zachowywaæ siê jak starsze kobiety. Nie by³o jasno
okreœlonych regu³ wyznaczaj¹cych przejœcie dziewczyny do kategorii panien oczekuj¹cych propozycji ma³¿eñskich. Z pewnoœci¹ istotn¹ rolê odgrywa³o tu osi¹gniêcie dojrza³oœci p³ciowej (wówczas w okolicach 16–18 roku
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¿ycia), ale te¿ ogólna dojrza³oœæ ¿yciowa i umiejêtnoœæ znalezienia siê poza
forum rodzinnym. W ca³ej Polsce rozpowszechniony by³ zwyczaj specjalnego oznaczania domów, w których znajdowa³a siê „panna do wziêcia”.
Dorastaj¹ce i doros³e „panny na wydaniu” tworzy³y w spo³ecznoœci
wiejskiej odrêbn¹ grupê socjalno–obyczajow¹. Ich strój mia³ charakterytyczne cechy odró¿niaj¹ce je od dziewczynek uznawanych za dzieci oraz od
mê¿atek. Tworzy³y grupê równieœnicz¹ o okreœlonej hierarchii, mia³y „swoje” zabawy i obyczaje. Tytu³em przyk³adu wymieniæ mo¿na bardzo popularny w po³owie XIX w. karnawa³owy „Podkozio³ek”. Polega³ on na tym, ¿e
grupa dorastaj¹cej i doros³ej m³odzie¿y mêskiej odwiedza³a po kolei cha³upy „gdzie tylko jest jaka dziewczyna na wydaniu bêd¹ca. Tu j¹ wywo³uj¹ lub
przemoc¹ wyci¹gaj¹ przede drzwi a¿ do wózka, gdzie postawiwszy, nakazuj¹, by im siê okupi³a (wykupi³a). Ch³opcy bowiem og³aszaj¹ na ni¹ licytycjê... dziewka targuj¹c siê daje im kilkanaœcie groszy lub te¿ wynosi z komory
kie³basê lub szperkê s³oniny, jaj kilka itp., a wieczorem idzie do goœcieñca
(karczmy) na taniec, przy podkozio³ku”5. Dziewczêta dorastaj¹ce i doros³e
zbiera³y siê te¿ w Wielkanoc, kiedy to wêdrowa³y po wsi z gaikiem (przystrojon¹ choin¹ w ró¿nobarwne wstêgi ubran¹”) i stosownym œpiewem doprasza³y siê datków. Nastêpnie udawa³y siê do karczmy, gdzie bawi³y siê
z m³odzie¿¹ mêsk¹ (która w tym samym czasie kwestowa³a „z kogutkiem”).
Innym obrzêdem, w którym dorastaj¹ce panny odgrywa³y istotn¹ rolê,
by³o rozpowszechnione zw³aszcza w Sandomierskiem i Kieleckiem palenie
ogni œwiêtojañskich. Dziewczêta podpala³y ognisko przygotowane przez
m³odzie¿ mêsk¹ i œpiewa³y przygotowane zawczasu „pieœni sobótkowe”.
Zawiera³y one krótk¹ charakterystykê kolejnych dziewcz¹t oraz czêsto
wskazywa³y na konkretnego m³odzieñca „do pary”6. Du¿e znaczenie w ¿y5 O. Kolberg, Lud..., t. 23, Warszawa 1964, s. 73.
6 J. Klimaszewska, Doroczne obrzêdy ludowe, [w:] Etnografia Polski..., t. II, Wroc³aw 1980, s. 144–145.

Najpe³niejszy opis Sobótki odnajdujemy u Kolberga, w tomie poœwiêconym Ziemi Sandomierskiej.
W du¿ej mierze zosta³ on zapo¿yczony ze zbioru J. Gregorowicza, Obrazki wiejskie, t. I–IV, Warszawa
1852. Miêdzy innymi znalaz³y siê tam teksty przyœpiewek:
„Jest tam u Gasperów nadobna Basiunia
na wianecek z bo¿y–drzewka
naj³adniejsa we wsi dziewka
mój bia³y Janie
czy
Jest tam u Tomalów
nadobna Magdusia
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ciu obyczajowym dziewcz¹t mia³y dni œwiêtych Katarzyny i Andrzeja, kiedy
to dorastaj¹ce panny odwo³ywa³y siê do rozmaitych wró¿b maj¹cych daæ
wiedzê o tym, kiedy i za kogo osoba pytaj¹ca wyjdzie za m¹¿.
W wolnym czasie panny mog³y spotykaæ siê w swym gronie oraz przyjmowaæ zaproszenia kawalerów organizuj¹cych muzykê. Dla tañców, w wieczory karnawa³owe i w niektóre niedziele — podobnie jak z okazji wesela
czy pogrzebu — spotyka³y siê w karczmie wszystkie pokolenia. Starsi siedzieli przy szklaneczce, m³odzi tañczyli na œrodku sali. Jak zanotowa³ autor
opisuj¹cy zapusty w Sieradzkiem: „Wieœniak (...) nuc¹c swe pienia przy
lichym dŸwiêku strun skrzypiciela, krêci siê w gêstych parach na ksebkê lub
przy czêsto kr¹¿¹cych pó³kwaterkach za sto³em, gawêdz¹c, trunkiem i snem
zmorzony, w k¹cie karczmy zasypia”7.
Okres miêdzy uznaniem za zdoln¹ do zamêœcia a œlubem by³ dla dziewcz¹t wiejskich czasem stosunkowo najwiêkszej swobody. Wiêkszoœæ z nich
mog³a, a nawet powinna, rozgl¹daæ siê za sposobem zarobienia pieniêdzy
poza gospodarstwem rodzinnym — pracuj¹c na polach pobliskiego folwarku (ale na dniówki, nie jako pracownica sta³a) lub w niedalekim zak³adzie
przemys³owym. Wieœ pouw³aszczeniowa bez oporów akceptowa³a podejmowanie przez wiêkszoœæ dziewcz¹t wiejskich zabiegów na rzecz zdobycia
gotówki i poprawy w³asnego losu. Jednoczeœnie jednak obserwowano, ¿e
przemiany w obyczajowoœci i pogl¹dach na œwiat dziewcz¹t i kobiet wiejskich mog³y prowadziæ do zachowañ odbiegaj¹cych od powszechnie uznanych wzorców. To zaœ by³o uznawane za zjawisko szalenie niebezpieczne.
Zagro¿enie wi¹za³o siê z ka¿dym przypadkiem opuszczenia wsi rodzinnej
na czas d³u¿szy. Korespondent „Zorzy” ubolewa³ w 1895 r., ¿e „m³odzie¿
wynosi siê na zarobek pod Warszawê, do dworów lub do ogródników.
Wspomnij któremu o s³u¿bie, to odpowie «Nie bêdê s³u¿y³, bo zas³uga ma³a. Pójdê na bandochy to zarobiê 50 rubli». I idzie taki wyrostek w œwiat...
[idzie] dziewczyna... spuœci sobie w³osy na oczy, sprawi parasolkê... A co
najgorsze, ¿e czêsto za parê miesiêcy znajduje siê przy niej coœ ¿ywego

ca³a taka jak pokrzywa
z ludzi se tylko wykpiwa
mój bia³y Janie”
O. Kolberg, Lud..., t. 2, Warszawa 1962.
7 Tam¿e, t. 23, s. 69.
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i przynosi sromotê ca³ej rodzinie. Tyle maj¹ korzyœci ze swoich zarobków”8.
Za szczególnie niebezpieczne uznawano przenoszenie siê m³odych dziewcz¹t do miast i ich udzia³ w emigracji sezonowej9. Wszelkie ujawnione przypadki postêpowania wbrew przyjêtym normom by³y ostro piêtnowane: „za
rozpustê lub kradzie¿ karano dziewkê w ten sposób: Dziad oprowadza³
opasan¹ powrozem lub powrós³em naoko³o cmentarza koœcielnego, a potem wsadzano j¹ w kuny (obrêcze ¿elazne przy drzwiach koœcio³a) lub do
kostnicy. Albo te¿ prowadzono przez wieœ: musia³a jechaæ na mietle do
krzy¿a lub s³upa (figury przydro¿nej) i tam plackiem upaœæ i b³agaæ Boga
o mi³osierdzie”10.
G³ównym celem ¿yciowym doros³ej panny, zw³aszcza z gospodarskiej
rodziny, by³o zawarcie ma³¿eñstwa. Wobec braku dostatecznej liczby materia³ów Ÿród³owych trudno jest o jednoznaczne stwierdzenia, ale mo¿na s¹dziæ, ¿e w realiach drugiej po³owy XIX w. w Królestwie Polskim istotne
znaczenie zachowa³y spo³eczne i ekonomiczne kryteria doboru ma³¿eñskiego. Ma³¿eñstwo pozostawa³o aktem maj¹cym ³¹czyæ nie tyle dwie indywidualnoœci, ile dwie grupy rodzinne. „U nas najczêœciej posy³aj¹ swatów
i ¿eni¹ siê z dziewczynami, które równy z nimi posiadaj¹ maj¹tek. A zatem
gdy kawaler ma 3 mg, to i z trzema morgami bierze pannê, skoro zaœ kawaler ma 10 mg, to i dziewczyny szuka z tyloma, albo i gotowym groszem”11.
Wydaje siê, ¿e dziewczêta wiejskie stara³y siê zdobyæ mê¿a zapewniaj¹cego
uznan¹ pozycjê w rodzinnej wsi, przy tym przestrzegaj¹c zasady wzglêdnej
równoœci dwóch ³¹czonych przez ma³¿eñstwo rodzin12. Warto podkreœliæ, ¿e
d¹¿enia do zapewnienia sobie partnera ¿yciowego z rodziny o zbli¿onym
statusie materialnym i pozycji spo³ecznej nie by³y narzucane jedynie przez
starsze pokolenie. Istnieje szereg przekazów pozwalaj¹cych wnioskowaæ, ¿e
i sami m³odzi powa¿nie rozwa¿ali i „praktyczn¹ stronê” ewentualnych
zwi¹zków ma³¿eñskich. Obok wyznaczników spo³ecznych i ekonomicznych
8 S. K., Spod Radoszyc pow. konecki, „Gazeta Œwi¹teczna” 1895, nr 35.
9 „Gazeta Œwi¹teczna” (1889, nr 49) donosi³a z ³om¿yñskiego, ¿e dziewczêta okolicznych wsi dora-

biaj¹ w cegielni, jednak ulegaj¹ przy tym daleko id¹cej demoralizacji. „Zorza” (1912, nr 2) omawia
problem dziewcz¹t wiejskich zagro¿onych demoralizacj¹ i upadkiem po przyjeŸdzie do miasta i na
emigracji. Por. Prusy — zgub¹ dla dziewcz¹t, „Gazeta Œwi¹teczna” 1913, nr 7, 8, 9.
10 O. Kolberg, t. 3, Warszawa 1962, s. 50.
11 J. Oleszczuk, Zwyczaje weselne u nas, „Zorza” 1889, nr 23.
12 Zob. W. Mêdrzecki, Kobieta wiejska w Królestwie Polskim. Prze³om XIX i XX wieku, [w:] Kobieta
i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1990, s. 132 i nn.
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istotn¹ rolê odgrywa³y oczywiœcie te¿ cechy osobiste. Najczêœciej powtarzanym ¿yczeniem by³o, aby dziewczyna by³a rz¹dna i pracowita. Zwykle, choæ
ju¿ nie tak czêsto, stawiany by³ wymóg zachowania dziewictwa, urody oraz
dobrego charakteru.
A¿ do ostatnich dziesiêcioleci XIX w. œlub mia³ charakter uroczystoœci
równoczeœnie rodzinnej i ogólnowioskowej. Przygotowuj¹ca siê do zam¹¿pójœcia dziewczyna otoczona by³a grup¹ rówieœniczek (druhen) i starszych
kobiet, które pomaga³y jej przygotowaæ siê fizycznie i duchowo do zachodz¹cej zmiany. Kulminacyjnym momentem obrzêdu weselnego by³y oczepiny, które wprowadza³y dziewczynê do grona mê¿atek. Posadzonej na sto³ku lub odwróconej do góry dnem dzie¿y pannie m³odej zdejmowano wianek, rozplatano (a niekiedy obcinano) warkocz i wk³adano na g³owê czepiec. Od tej pory nakrycie g³owy (na co dzieñ chusta, do stroju paradnego
chusta lub czepiec, nieraz o bardzo wyrafinowanej konstrukcji i zdobieniach) pozwala³o na natychmiastow¹ identyfikacjê osoby zamê¿nej. Ostatnim wa¿nym etapem obrzêdu weselnego by³y przenosiny. Zazwyczaj to
panna m³oda przenosi³a siê do domu rodziny mê¿a, choæ bywa³o tak¿e
odwrotnie. Natomiast a¿ po 1914 r. do rzadkoœci nale¿a³y sytuacja, aby
m³odzi natychmiast po œlubie zaczynali samodzielne gospodarowanie).
M³oda mê¿atka znajdowa³a siê po œlubie w podwójnej opresji. Przede
wszystkim wchodzi³a w zale¿noœæ od mê¿a, którego zakres w³adzy by³ ogromny i, co równie wa¿ne, powszechnie akceptowany. Nie rozwijaj¹c tu tego
tematu przypomnijmy tylko umoralniaj¹c¹ opowieœæ, t³umacz¹c¹ nazwê
zio³a Betonica vulgaris (w innych wersjach Veracilla). Otó¿ by³a kiedyœ leniwa kobieta, która „ucieka³a na wieœ, chodzi³a po kumosiach, gawêdzi³a,
a obiadu ani œniadania nigdy mê¿owi nie da³a na czas”. Wreszcie „ch³op
straci³ cierpliwoœæ i dalej kole skóry, zacz¹³ j¹ biæ i zawsze odt¹d bija³. Anio³
Stró¿ to widzia³ i strasznie mu by³o markotno, ¿e miêdzy niemi zgody nie
ma”. Postanowi³ interweniowaæ. Przybra³ postaæ cz³owieka i po d³ugiej rozmowie z kobiet¹ obieca³ pomoc, gdy j¹ m¹¿ bêdzie nies³usznie chcia³ pobiæ
przy okazji najbli¿szego posi³ku. Kobieta jak zwykle dotar³a z obiadem na
pole do pracuj¹cego mê¿a „gdy inni zbierali siê ju¿ do podwieczorku”. M¹¿
„³y¿k¹ oœmietn¹³ j¹ kole gêby”, a wezwany na pomoc Anio³ powiedzia³:
„Nie p³acz, nie krzycz boœ sama winna.
Ino strój œniadanie — kiej œniadanie
objad — kiej objad
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wieczerzê kiej ma byæ
nie bêdzie ciê twój ch³op biæ”.

Po czym przybra³ postaæ anielsk¹ i wzlecia³ ku niebu. „Kobieta przejêta
tym widokiem winê swoj¹ pozna³a i odt¹d wszystko w porze zaczê³a robiæ,
a ch³op przesta³ j¹ biæ”13. Sami anieli niebiescy uznawali wiêc za s³uszne
fizyczne karanie kobiety, gdy ta nie wype³nia³a swych obowi¹zków.
Druga opresja — to teœciowa, czyli aktualna gospodyni zawiaduj¹ca
kobiec¹ czêœci¹ gospodarstwa, której m³oda mê¿atka winna by³a pos³uszeñstwo. Jak lapidarnie ujmowa³o zapisane przez Kolberga okreœlenie: „Matka mê¿owa jak skóra je¿owa”14. Niekiedy wiele lat trwa³o, zanim m³oda
mê¿atka zajê³a samodzieln¹ pozycjê.
Mimo wyraŸnego manifestowania dominuj¹cej roli mê¿czyzny w rodzinie wiejskiej pozycja kobiety pozostawa³a bardzo czêsto równorzêdna. Wyrazem tego by³o okreœlanie jej mianem „gospodyni” samodzielnej zwierzchniczki kobiecej czêœci gospodarstwa wiejskiego dysponuj¹cej w³asnym
bud¿etem i posiadaj¹cej wiele sposobów wp³ywania na decyzje samego
„gospodarza”15.
Bardzo wa¿n¹ pozytywn¹ zmian¹, wi¹¿¹c¹ siê z zawarciem ma³¿eñstwa,
by³o uzyskanie prawa do uczestnictwa w spo³ecznoœci doros³ych kobiet.
Tak¿e do wspólnej z innymi mê¿atkami zabawy. „W Popielec przyje¿d¿aj¹
baby po m³od¹ mê¿atkê (to jest tê, która siê w czasie karnawa³u wyda³a za
m¹¿). Zabieraj¹ i mimo oporu obwo¿¹ j¹ po wsi na pó³woziu, a¿ do karczmy
zawioz¹, gdzie im siê wykupiæ musi”16. Je¿eli nie ma takiej okazji, „gospodynie (...) zabieraj¹ ró¿ne pokarmy z domu, id¹ do karczmy i tam jedz¹
i pij¹ do zbytku. Do takiej uczty same tylko mê¿atki nale¿¹. Po obiedzie
wolno ju¿ tam iœæ ka¿demu. Wten czas kobiety pospolicie zawieszaj¹ sito
nad drzwiami z popio³em, a za pomoc¹ sznurka ka¿dego wchodz¹cego nielitoœciwie popio³em obsypuj¹”17. Do mê¿atki mówiono „wy” zamiast „ty”.
Gospodynie tworzy³y w spo³ecznoœci wiejskiej zwart¹ grupê z w³asn¹
hierarchi¹, obyczajowoœci¹ i unormowanymi formami ¿ycia towarzyskiego.
13 O. Kolberg, Lud..., t. 19, Warszawa 1963, s. 199.
14 Tam¿e, s. 255.
15 S. Szynkieiwcz, Rodzina, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. I, Wroc³aw 1976,

s. 486–487.
16 O. Kolberg, Lud..., t. 23, s. 74.
17 Tam¿e, s. 73.
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Najwiêksz¹ wœród nich rolê odgrywa³y kobiety starsze, z regu³y o lepszej ni¿
przeciêtna pozycji materialnej, ciesz¹ce siê presti¿em nie tylko wœród kobiet. Gospodynie prowadzi³y nieprzerwane ¿ycie towarzyskie i wymienia³y
pogl¹dy. W ci¹gu dnia pozostawa³y w domu lub obejœciu, wieczorami zaœ
pracowa³y wspólnie. „W Kaliskiem mimo rozwiniêtego przemys³u fabrycznego po wielu wsiach przêd¹ jeszcze w³oœcianie nici na u¿ytek domowy...
Ukoñczenie przêdzenia, czyli schadzek prz¹dkowych zamyka zabawa
w jednej z umówionych chat, zwana k³akowiny, na której racz¹ siê piwem
i obfitem jad³em”18. By³a to grupa w najwiêkszym stopniu wp³ywaj¹ca na
formowanie i przekazywanie treœci, sk³adaj¹cych siê na obowi¹zuj¹c¹ powszechnie „opiniê publiczn¹”.
Gospodynie prezentowa³y zwykle du¿¹ solidarnoœæ grupow¹. Wyra¿a³a
siê ona gotowoœci¹ do pomocy ubo¿szym krewnym lub s¹siadkom, wspomaganiem w przypadku chorób, czy przypadków losowych, a tak¿e dyskrecj¹
w stosunku do œwiata mê¿czyzn. Tak¿e urodzenie dziecka by³o sygna³em do
manifestacji solidarnoœci. „Do po³o¿nicy schodz¹ siê s¹siadki i kumoszki
przynosz¹c z sob¹ ju¿ to bochenek chleba lub bu³ki, serki krowie lub owcze,
gomó³ki, miêso, drób, mas³o, krupy, jaja itd. w darze, by w niemocy gospodyni ul¿yæ jej w gospodarstwie i same tak¿e przy jednym uraczyæ siê stole
na popielinach, które nastêpuj¹ po chrzcie w izbie po³o¿nicy”19. Podobnie
w obliczu œmierci domownika rozpaczaj¹cej kobiecie „wtórowa³y nadbieg³e
z innych chat s¹siadki”20.
Konwenans wiejski w sposób drobiazgowy okreœla³ pozycjê i sposób postêpowania dziewcz¹t i kobiet. By³o to krêpuj¹ce, ale jednoczeœnie pozwala³o korzystaæ z wielu przys³uguj¹cych praw wynikaj¹cych z przynale¿noœci
do okreœlonej kategorii spo³ecznej.
Wydaje siê, ¿e a¿ po wybuch I wojny œwiatowej regu³y postêpowania,
okreœlane przez konwenans wiejski, by³y prawie powszechnie akceptowane.
Dziewczêta oczekuj¹ce na dobre zamêœcie zachowywa³y siê w zasadzie wed³ug tradycyjnych regu³ (choæ oczywiœcie nie pozostawa³y obojêtne wobec
zmieniaj¹cych siê pr¹dów mody). A¿ po I wojnê œwiatow¹ utrzyma³a siê
zasada, ¿e podczas procedury zalotów i oœwiadczyn prowadzonej za poœrednictwem swatów lub dyplomacji rodzinnej dla dziewczyny zarezerwo18 Tam¿e, s. 47.
19 Tam¿e, s. 121.
20 Tam¿e, s. 122.

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

80 W³odzimierz Mêdrzecki

wana by³a rola bierna, sw¹ wolê wyra¿a³a ona dopiero po wydaniu wstêpnej
zgody na ma³¿eñstwo przez rodziców. Rodzice, poszukuj¹c partnera dla
córki, d¹¿yli przede wszystkim do zapewnienia jej materialnych podstaw
samodzielnego ¿ycia21.
Od gospodyni wymagano, by dba³a o zachowanie stabilnoœci ¿ycia rodzinnego, sta³a na stra¿y tradycji i dawnego dobrego obyczaju, dba³a o ³askawoœæ dla rodziny ze strony Boga i koœcio³a. Si³¹ wiêc rzeczy dziewczyna
po œlubie powinna staæ siê „dobrowolnym cz³onkiem partii konserwatywnej”. Dostêpne nam materia³y Ÿród³owe pokazuj¹, ¿e tak by³o powszechnie.
W wielu okolicach jeszcze w ostatnich latach XIX w. kultywowano obyczaje przyjmowania kobiet po œlubie do „cechu kobiecego”22. Poza nielicznymi
wyj¹tkami nie notuje siê przypadków podejmowania przez gospodynie aktywnoœci publicznej poza instytucjami dzia³aj¹cymi pod patronatem koœcio³a, nie dysponujemy przekazami obrazuj¹cymi zmiany w wewnêtrznej organizacji rodziny ch³opskiej i relacji miêdzy mê¿em a ¿on¹, matk¹ a dzieæmi.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e konserwatywna postawa kobiety wiejskiej by³a jednym
z fundamentów stabilizacji struktury spo³ecznej rodziny i spo³ecznoœci
wiejskiej. Konserwatyzm, niekiedy nawet œwiadomy, zwalnia³ od trudu poszukiwania nowej formu³y ¿ycia rodzinnego i nowej p³aszczyzny uk³adania
stosunków miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹. By³ z punktu widzenia niemal ka¿dej gospodyni postaw¹ wobec œwiata w pe³ni racjonaln¹ i u³atwiaj¹c¹ zachowanie stabilizacji23.
Sformu³owany powy¿ej wniosek nie oznacza, ¿e tradycyjne normy postêpowania i stylu ¿ycia panowa³y wszechw³adnie i na wszystkich p³aszczyznach. Od pierwszych dziesiêcioleci po uw³aszczeniu nasila³y siê symptomy
destrukcji dotychczasowych instytucji ¿ycia spo³ecznoœci wiejskiej, w tym
tak¿e konwenansu. Szczególne widoczne sta³o siê to w pocz¹tkach XX w.

21 „Naczeln¹ i powszechn¹ w ca³ej Polsce zasad¹ [doboru ma³¿eñskiego] by³a zasada równoœci maj¹tkowej. Spycha³a ona na plan dalszy uczucia i powierzchownoœæ. Z cech indywidualnych najwy¿ej
ceniono zdrowie, pracowitoœæ i gospodarnoœæ — u dziewcz¹t ponadto nienagann¹ opiniê. Niedobory, p³yn¹ce np. z kalectwa, znacznej ró¿nicy wieku, ró¿nicy stanu cywilnego (wdowcy, wdowy) czy te¿
utraty wianka rekompensowano równie¿ w kategoriach ekonomicznych”. K. Kwaœniewicz, Zwyczaje
i obrzêdy rodzinne, [w:] Etnografia Polski..., t. II, s. 91.
22 Korespondencja spod Siewierza, „Zorza”, 1892, nr 10.
23 Zob. W. Mêdrzecki, W spo³ecznoœciach lokalnych i w parafii. Kobiety w ¿yciu publicznym wsi polskiej
na prze³omie wieków, [w:] Kobieta i œwiat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w pocz¹tkach
XX wieku, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994.
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— wraz z upowszechnieniem emigracji zarobkowej i wyraŸnym przyspieszeniem procesów integracji i modernizacji spo³eczeñstwa polskiego, zwi¹zanych z rewolucj¹ 1905–1907. Najszybciej zachodz¹ce zmiany by³o widaæ
w przypadku m³odzie¿y wiejskiej, która najchêtniej przejmowa³a nowe wzorce
obyczajowe i sposób zachowania charakterystyczny dla kultury miejskiej.
Jak wielokrotnie wspominano w literaturze, m³odzie¿ wiejska mia³a
spore widoki na podejmowanie dorywczej lub sta³ej pracy poza wsi¹.
W przypadku dziewcz¹t dotyczy³o to mniej zamo¿nych, nie maj¹cych widoków na korzystny maria¿. Dorastaj¹ce czy doros³e panny wiejskie w ostatnich dziesiêcioleciach XIX i w pocz¹tkach XX w. by³y gotowe na wiele dla
zdobycia mo¿liwie stabilnej pozycji w mieœcie. Ich marzeniem by³o opanowanie jakiegoœ fachu (np. krawieckiego), ale z regu³y nie gardzi³y statusem
s³u¿¹cej w domach inteligenckich, rzemieœlniczych, a nawet robotniczych,
pomocy sklepowej czy kuchennej. Dziewczêta przenosz¹ce siê do miasta
z regu³y akceptowa³y obowi¹zuj¹ce w nim normy obyczajowe, stara³y siê
zdobyæ umiejêtnoœæ wyra¿ania siê i ubierania w sposób miejski. Czêœæ
z nich stara³a siê uczyæ czytania i pisania, niektóre podejmowa³y samokszta³cenie. Pragnê³y te¿, co oczywiste, zdobyæ serce i rêkê mo¿liwie atrakcyjnego i statecznego mieszkañca miasta. Wbrew sugestiom niektórych publicystów, ¿e dziewczyna opuszczaj¹ca rodzinn¹ wieœ jest skazana na poniewierkê i potêpienie wieczne, los jej by³ czêsto znacznie lepszy ni¿ rówieœniczek s³u¿¹cych u zamo¿nych gospodarzy czy w okolicznych folwarkach.
Pracowa³a zazwyczaj l¿ej, mieszka³a w lepszych warunkach, lepiej jad³a,
mog³a przeznaczaæ swoje zarobki na to, co chcia³a. Nic wiêc dziwnego, ¿e
maisto przyci¹ga³o. Zaniepokojony korespondent „Gazety” z pow. garwoliñskiego pisa³ w 1897 r. „A co z naszego Górzna, có¿ to wygania nasze
dziewczêta na s³u¿bê do Warszawy, czy nie lenistwo? Zamiast pomagaæ
w gospodarstwie domowym, staraæ siê je podnieœæ... jedna przez drug¹ wybieraj¹ siê do Warszawy”24. W pocz¹tkach XX w. rzesza kobiet pochodz¹cych ze wsi i utrzymuj¹cych kontakt z rodzinnym œrodowiskiem (tym bardziej, ¿e wiêkszoœæ z nich nie zak³ada³a w³asnej rodziny), by³a istotnym
czynnikiem u³atwiaj¹cym propagowanie nowego stylu ¿ycia kobiet na wsi
Królestwa. Ów nowy styl oznacza³ ogromne zmiany w stosunku do sytuacji
aktualnej. Przede wszystkim dziewczyna pracuj¹ca w mieœcie by³a pani¹
24 Ze wsi Górzna, pow. garwoliñski, „Gazeta Œwi¹teczna” 1897, nr 46.
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samej siebie i swych zarobków. Na niej, a nie na rodzinie, spoczywa³a odpowiedzialnoœæ za w³asne ¿ycie.
Dziewczêta pozostaj¹ce na wsi mia³y zapewne ograniczone pojêcie
o z³o¿onoœci ¿ycia w œwiecie miejskim, natomiast chêtnie podpatrywa³y
i naœladowa³y zewnêtrzne zmiany zachodz¹ce w wygl¹dzie i sposobie noszenia siê kole¿anek pracuj¹cych w mieœcie. Najbardziej rzucaj¹cym siê
w oczy objawem otwartoœci dziewcz¹t wiejskich na przyjmowanie wzorców
odbiegaj¹cych od nakazów tradycji by³o przyjmowanie wszelkich nowinek
w sposobach „noszenia siê i ubierania”. Wywo³ywa³o to z regu³y negatywn¹
reakcjê konserwatystów. Z Obraziejowic w pow. miechowskim donoszono
w 1893 r., „¿e dziewczêta tutejsze chc¹ naœladowaæ du¿e panie, wiêc taka
grzywkê sobie wytnie, gwoŸdziem w³osy wykrêci i jak pó³tora nieszczêœcia
wygl¹da. A co do oœwiaty, to jak przys³owie niesie, s¹ tu skorzy jak wó³ do
karety. Daj im coœ do przeczytania, to jak ch³opak tak i dziewczyny s³uchaæ
o tym nie chc¹”25. Józef Szczepañski narzeka³ w 1901 r. na ³amach „Zorzy”,
¿e dziewczêta w jego wsi nie chc¹ same przygotowywaæ sobie strojów i ¿¹daj¹ od rodziców pieniêdzy na zakup strojów gotowych krojonych wed³ug
mody miejskiej26.
Zmiany dotyczy³y tak¿e powa¿niejszych aspektów ¿ycia. Nastêpowa³y
szybkie przekszta³cenia modelu ¿ycia m³odzie¿y. Rozpadowi zaczê³a ulegaæ
du¿a, obejmuj¹ca wiêkszoœæ mieszkañców wsi, grupa rówieœnicza i spo³eczno–towarzyska (m³odzie¿, gospodarze, gospodynie itp.). Zamiast nich zaczê³y powstawaæ rywalizuj¹ce ze sob¹ koterie tworzone wedle zasady terytorialnej (s¹siedzkiej), rodzinnej, wspólnoty interesów lub zwyczajnej sympatii. Proces ten szczególnie jaskrawo przebiega³ w przypadku m³odzie¿y,
gdzie owocowa³ powstawaniem ostrych konfliktów miêdzy poszczególnymi
koteriami. Równoczeœnie przyspieszeniu uleg³y procesy emancypacji pokoleñ
m³odszych spod dyktatu starszego pokolenia i tradycyjnych autorytetów.
W II po³owie XIX w. obserwujemy zmianê charakteru tradycyjnych
„muzyk”, czyli tañców, urz¹dzanych w niektóre niedziele. Teraz m³odzie¿
zaczê³a bawiæ siê sama, unikaj¹c kontroli starszych. Odbywa³o siê to zwykle
25 Z Obraziejowic, pow. miechowskiego, „Zorza” 1893, nr 44.
26 Brzeziny, pow. kielecki, „Gazeta Œwi¹teczna” 1901, nr 23. „Dziewuchy nosz¹ teraz mnóstwo niepo-

trzebnych przyborów i œwiecide³ek... A niech jedna u drugiej zobaczy now¹ chustkê. „Zorza” 1911,
nr 5: Ze Strzegowa, pow. m³awski, „Gazeta Œwi¹teczna” 1894, nr 23. Garwolewo, pow. p³oñski, „Gazeta Œwi¹teczna” 1906, nr 25.
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w ten sposób, ¿e kawalerowie sk³adali siê na muzykantów, a nastêpnie zapraszali partnerki. Coraz czêœciej „muzyki” organizowane by³y nie w ogólnodostêpnej karczmie, a w domu któregoœ z uczestników, brali w niej
udzia³ tylko zaproszeni goœcie27. W takich przypadkach „na zabawê wiejsk¹
dziewczyna sz³a dopiero wtedy, gdy rodzice wyrazili na to zgodê ch³opcu,
który po ni¹ przychodzi³ i by³ zobowi¹zany” po zabawie j¹ odprowadziæ. On
te¿ mia³ prawo wy³¹cznego tañczenia z przyprowadzan¹ dziewczyn¹28.
Nowym zjawiskiem sta³y siê tak zwane „schadzki”. M³odzi spotykali siê
w ulubionym miejscu lub w jednej z cha³up i wspólnie spêdzali czas poza
kontrol¹ starszego pokolenia. „Niedawno m³odzie¿ wystawi³a sobie dwie
huœtawki, czyli bujdawki i zaczê³a przy nich zbieraæ siê. Czy to œwiêto, czy
niedziela przy huœtawkach pe³no m³odzie¿y. Co tam siê dzia³o wieczorami,
a czasem przez ca³¹ noc, to siê ka¿dy wnet domyœliæ mo¿e... So³tys i gospodarze ostrzegali, ale m³odzie¿, a z ni¹ dwaj gospodarze nie bardzo rozs¹dni
odpowiedzieli: a komu co do tego, przecie¿ to nikomu nie przeszkadza, bo
stoi na naszej ziemi. A¿ raz so³tys wzi¹³ ze sob¹ czterech gospodarzy, poszliœmy z pi³ami owe huœtawki pozrzynaliœmy i na tym siê skoñczy³o”29.
Nowa formu³a grupy rówieœniczej i nowe formy spêdzania wolnego czasu musia³y wywieraæ wp³yw na charakter stosunków miêdzy m³odymi kobietami a mê¿czyznami. Obecnie w coraz wiêkszym stopniu i charakterze
i stopniu za¿y³oœci kontaktów przes¹dza³a samodzielna decyzja dziewczyny, a znacznie mniej wymogi konwenansu. Mia³o to istotny wp³yw na zasady
doboru ma³¿eñskiego w ramach spo³ecznoœci wiejskiej. W coraz wiêkszym
stopniu dochodzi³y do g³osu indywidualne upodobania oraz sympatia m³odych ludzi. Czytamy w „Zorzy”: „Dawniej rodzice sami czynili wybór przysz³ej synowej, nie pytaj¹c o wolê syna (...) w dzisiejsze czasy coraz rzadziej
zdarza siê taki przymus. Boæ chocia¿ dziœ g³ównie sê ludzie ogl¹daj¹ na
posag, to jednak¿e wielu z m³odzie¿y szuka te¿ i przywi¹zania, a s¹ nawet
i tacy, którzy wcale nie zwa¿aj¹ na maj¹tek, jeno pobieraj¹ siê z samego
upodobania”30. W 1898 r. czytamy nawet o wydarzeniu przypominaj¹cym

27 List Marcina Budali, „Gazeta Œwi¹teczna” 1883, nr 29; Wolica, pow. lubartowski, „Gazeta Œwi¹teczna” 1894, nr 25.
28 W. Gaj–Piotrowski, Kultura spo³eczna ludu z okolic Rozwadowa, „Prace i Materia³y Etnograficzne” 1967, t. 26, s. 282.
29 J. Paw³owski, Sami dzieci uczymy, „Gazeta Œwi¹teczna” 1886, nr 26.
30 Zwyczaje weselne w naszym kraju, „Zorza” 1889, nr 14.
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awanturniczy romans. Otó¿ dziewczyna, nie mog¹c doczekaæ siê ostatecznych decyzji przyjêtego ju¿ formalnie narzeczonego, zerwa³a zarêczyny
i zgodzi³a siê wydaæ za innego, nota bene wdowca. Kiedy m³oda para uklêk³a przy o³tarzu, pojawi³ siê ów niezdecydowany narzeczony w stroju œlubnym. M³oda wybra³a kawalera „i wdowiec wróci³, jak niepyszny, do domu”31. Wydaje siê w tym kontekœcie, ¿e stwierdzona wczeœniej powszechnoœæ zachowywania tradycyjnych formu³ postêpowania w procedurze kojarzenia ma³¿eñstw by³a wynikiem raczej wygody ni¿ przeœwiadczenia o koniecznoœci ich przestrzegania. Tam, gdzie konwencja przeszkadza³a, poœwiêcano j¹ bez wiêkszych skrupu³ów.
Zarówno przyzwolenie na opuszczenie wsi w poszukiwaniu zarobku, jak
i przemiany w ¿yciu obyczajowym spo³ecznoœci wiejskiej œwiadczy³y o wyraŸnym s³abniêciu kontroli opinii publicznej nad dorastaj¹cymi dziewczêtami. W coraz wiêkszym stopniu one same decydowa³y o charakterze stosunków ³¹cz¹cych je ze œwiatem zewnêtrznym, mê¿czyznami, o tym, na co
przeznaczyæ zarobione pieni¹dze.
Tak¿e œwiat starszych kobiet ulega³ zmianom. Znika³y jedna po drugiej
karczmy, coraz rzadziej zajmowano siê wspólnymi pracami zimowymi w rodzaju darcia pierza czy przêdzenia. Postêpy komasacji prowadzi³y do wyd³u¿ania siê odleg³oœci miêdzy poszczególnymi obejœciami. W tej sytuacji
coraz wiêksz¹ rolê w ¿yciu gospodyñ zacz¹³ odgrywaæ koœció³ podejmuj¹cy
w tym czasie kroki na rzecz stworzenia sieci organizacji skupiaj¹cych przedstawicieli elity wiejskiej (bractwa religijne, stowarzyszenia katolickich mê¿ów i katolickich ¿on itp.). Gospodynie nadal przy ka¿dej okazji podkreœla³y swe przywi¹zanie do tradycji i narzeka³y na postêpuj¹cy upadek moralny.
Ciekawe jednak, ¿e rzucaj¹cemu siê w oczy konserwatyzmowi spo³ecznemu
i obyczajowemu towarzyszy³o czêsto otwarcie na zmiany w sposobach prowadzenia gospodarstwa kobiecego i domu. Pod koniec XIX w. og³oszenia
o szczepionkach przestaj¹ wywo³ywaæ panikê we wsi. Upowszechnia siê
kuchnia angielska, stroje regionalne szybko wch³aniaj¹ wzory podpatrzone
u miejskich elegantek, do cha³up s¹ wnoszone meble wykonywane na wzór
miejski. Pojawia siê dba³oœæ o estetykê izby i obejœcia. B³yskawicznie upowszechniaj¹ siê znane dotychczas jedynie przy dworach ogródki kwiatowe.
Zmienia siê jad³ospis i sposób przyrz¹dzania potraw. Drób i œwinki s¹ coraz
31 Do œlubu we troje, „Gazeta Œwi¹teczna” 1898, nr 9.
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staranniej dogl¹dane, daje siê nawet zauwa¿yæ dba³oœæ o uszlachetnienie
ich rasy. Wiele kobiet zapisuje siê do stowarzyszeñ religijnych i kó³ gospodyñ wiejskich. Wydaje siê, ¿e i w grupie kobiet starszych mo¿na dostrzec
przejawy dostosowywania siê do wymogów zmieniaj¹cego siê œwiata.
Przedstawiciele warstw oœwieconych, prowadz¹cy w Królestwie Polskim
pracê dla i wœród ludu, za jeden z podstawowych celów stawiali sobie wychowywanie m³odych pokoleñ ch³opów polskich w sposób mo¿liwie nowoczesny i zgodny z naj¿ywotniejszymi interesami narodu i spo³eczeñstwa
polskiego. Jedn¹ z dróg do realizacji tego celu by³o kszta³towanie postaw
¿yciowych i obyczajowoœci dziewcz¹t wiejskich. Prasa dla ludu od pierwszych lat po uw³aszczeniu zamieszcza³a liczne materia³y maj¹ce na celu
przekonywanie dziewcz¹t i kobiet wiejskich do podnoszenia poziomu
oœwiaty w³asnej i dzieci, przyswajania zasad higieny, dorobku nowoczesnej
medycyny, wskazañ wspó³czesnych nauk o opiece i wychowaniu dziecka
oraz o wy¿ywieniu, jak równie¿ o nowoczesnym prowadzeniu ogrodu warzywnego i hodowli itd. Odnotowywano wszelkie zgodne z tymi intencjami
fakty. I tak w 1888 r. specjalna notatka informowa³a, ¿e w parafii Bia³ej,
pow. radzyñski jest „panna, maj¹ca do 1000 rubli posagu, która nie chce iœæ
za nikogo, kto pije wódkê i pali papierosy”. W 1910 r. sta³y wspó³pracownik
„Zorzy” donosi³, ¿e dwudziestomorgowy gospodarz Stanis³aw Siedlarek,
postanowiwszy o¿eniæ siê z ubog¹ Mariann¹ Fortun¹ „wys³a³ na swój koszt
narzeczon¹ do szko³y w Miros³awcu i tam, po skoñczeniu kursu, wziêli
œlub”32. W ujêciu redaktorów prasy dla ludu z ostatnich dziesiêcioleci
XIX w. kobieta wiejska — gospodyni winna byæ osob¹ w pe³ni oddan¹ rodzinie, rozumiej¹c¹ rzeczywiste potrzeby jej cz³onków (a zw³aszcza potrzebê oœwiaty, racjonalnego od¿ywiania siê i higieny), w sposób nowoczesny
prowadziæ gospodarstwo domowe, a dzieci wychowywaæ zgodnie z wymogami wspó³czesnej nauki.
W pocz¹tkach XX w. wyraŸnie wyodrêbni³y siê konkurencyjne oœrodki
pragn¹ce decydowaæ o kierunkach modernizacji ludnoœci ch³opskiej, odnosi³o siê to tak¿e do kwestii dziewcz¹t i kobiet wiejskich.
Pierwszy z tych nurtów zwi¹zany by³ ze œrodowiskami ziemiañskimi
i klerykalnymi. Propagowa³ on pielêgnowanie wœród kobiet w³oœciañskich
okreœlanych jako tradycyjne cnót — pobo¿noœci, pracowitoœci, skromnoœci,
32 „Zorza” 1910, nr 46.
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pos³uszeñstwa wobec autorytetów, poszanowania tradycji i oddania rodzinie. Duchowieñstwo stara³o siê zape³niaæ wolny czas, jakim dysponowa³y
dorastaj¹ce dziewczêta, zachêcaj¹c je do udzia³u w chórach parafialnych,
kó³kach ró¿añcowych czy zespo³ach czytelnictwa. Od koñca XIX w. zaczêto
te¿ tworzyæ ró¿nego rodzaju instytucjonalne ramy umo¿liwiaj¹ce rozwój
aktywny kobiet zamê¿nych (ko³a gospodyñ, stowarzyszenia parafialne
itp.)33. Rozwiniêciem tych dzia³añ sta³o siê w pocz¹tkach dwudziestego
wieku organizowanie szkó³ przeznaczonych dla dorastaj¹cych dziewcz¹t
w³oœciañskich. Ich zadaniem by³o przygotowanie s³uchaczek do przysz³ej
roli matki i gospodyni. Pod patronatem Stowarzyszenia Zjednoczonych
Ziemianek, Centralnego Towarzystwa Rolniczego i regionalnych jego oddzia³ów do 1914 r. powsta³o kilkanaœcie zak³adów oœwiatowych. Najbardziej znan¹ placówk¹ tego typu by³a szko³a w Miros³awcu (utworzona
w 1906 r.).
Œrodowiska zwi¹zane z postêpow¹, jak wówczas okreœlano, inteligencj¹
i pierwszym pokoleniem dzia³aczy ruchu ch³opskiego propagowa³y zdecydowanie odmienny model dziewczyny i kobiety wiejskiej. Za fundamentalne za³o¿enie przyjmowano koniecznoœæ zapewnienia kobietom wiejskim
pe³nego równouprawnienia spo³ecznego, prawnego i ekonomicznego.
W tym przypadku oœwiata i doskonalenie umiejêtnoœci potrzebnych kobiecie wiejskiej mia³y s³u¿yæ nie Bogu i rodzinie, ale rozwojowi samej kobiety. Szczególnie aktywn¹ rolê w propagowaniu tego typu nowych postaw
i wzorców wiod³a prasa zwi¹zana ze œrodowiskiem Polskiego Zwi¹zku Ludowego, a nastêpnie „Zaranie”. Najwybitniejsz¹ postaci¹ na tym polu by³a
Antoszka, ale wspomagali j¹ tak¿e inni34. W pocz¹tkach XX w. zwolennicy
tego nurtu podjêli próbê stworzenia w³asnej sieci szkó³ dla dziewcz¹t wiejskich. W 1905 r. rozpoczê³a dzia³alnoœæ szko³a w Kruszynku, kierowana
przez Jadwigê Dziubiñsk¹. w programie jedenastomiesiêcznego kursu nauczania znalaz³y siê obok przedmiotów fachowych i zjaêæ praktycznych tak¿e lekcje czytania, pisania, rachunków, geografii i (nielegalnie) literatury
oraz historii ojczystej. Do 1914 r. powsta³y jeszcze dwie podobne szko³y dla
dziewcz¹t (Go³otczyzna i Krasienin). Doœwiadczenia w nich zebrane sta³y

33 Jaka powinna byæ dziewczyna chrzeœcijañska, „Zorza”, 1902, nr 37.
34 Antoszka, Kap³anka domowego ogniska, „Zorza” 1904, nr 1; Antoszka, Przy k¹dzieli, Warszawa

1906.
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siê podstaw¹ wypracowania koncepcji szko³y rolniczej dla dziewcz¹t, realizowanej na szersz¹ skalê w okresie miêdzywojennym.
Dzia³ania warstw oœwieconych, maj¹ce na celu kszta³towanie nowych
postaw wœród dziewcz¹t i kobiet wiejskich, przynios³y uformowanie siê niewielkich grupek staraj¹cych siê realizowaæ w praktyce poznane wzory. Ich
przedstawicielki chêtnie zabiera³y g³os na forum publicznym, co pozwala³o
odnieœæ wra¿enie, ¿e kobiety wiejskie w œlad za mê¿czyznami wychodz¹
poza granice rodzinnej wioski i parafii i zaczynaj¹ samodzielnie walczyæ
o poprawê swej pozycji w ¿yciu spo³ecznym. Wydaje siê jednak, ¿e o rytmie
przemian postaw i obyczajowoœci decydowa³y przede wszystkim ogólne
uwarunkowania procesów modernizacyjnych na ziemiach polskich i œciœle
z nimi zwi¹zane prze³amywanie izolacji œwiata wiejskiego w stosunku do
kultury miasta. Przed 1914 r. stopieñ zaawansowania tych przemian by³
w skali Królestwa Polskiego niezwykle zró¿nicowany. W niektórych regionach (bezpoœrednie s¹siedztwo wielkich miast i oœrodków przemys³owych,
zachodnie skrawki Królestwa, blisko zwi¹zane z terenami zaboru pruskiego) wystêpowa³y przejawy faktycznej integracji œrodowisk wiejskich w ramach nowoczesnego spo³eczeñstwa przemys³owego ze wszystkimi konsekwencjami socjalnymi i kulturowymi. Na drugim biegunie pozostawa³y tereny (znacznie rozleglejsze ni¿ zmodernizowane), które pozostawa³y nieomal poza zasiêgiem oddzia³ywania wp³ywów cywilizacji przemys³owej (niektóre obszary Kielecczyzny, tereny pó³nocno–wschodnie i wschodnie Królestwa Polskiego). Wobec du¿ego zró¿nicowania nie sposób, naszym zdaniem, okreœliæ jednoznacznie, w jakim stopniu przed 1914 r. kobieta wiejska w Królestwie odesz³a od modelu okreœlanego przez tradycyjny konwenans. Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e pojawi³y siê grupy dziewcz¹t i kobiet
¿yj¹cych wbrew, czy obok tych tradycyjnych norm. Istotniejsze zmiany przyniós³ dopiero okres I wojny œwiatowej i lat powojennych.
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Kobiety wobec tradycyjnych norm ¿ycia
rodzinnego w spo³ecznoœciach ¿ydowskich
w Polsce miêdzywojennej
Kobiety wobec tradycyjnych norm ¿ycia rodzinnego w spo³ecznoœciach ¿ydowskich ...

Powinnam zastrzec, ¿e temat zasygnalizowany w tytule zostanie tu zaledwie naszkicowany, nie pretenduje do jego wyczerpania. Wykorzysta³am
Ÿród³o o specyficznym, subiektywnym charakterze: zbiór autobiografii
m³odzie¿y ¿ydowskiej z okresu miêdzywojennego. Stanowi on czêœæ ocala³ej spuœcizny ¯ydowskiego Instytutu Naukowego (JIWO) w Wilnie. Jego
dyrektor, Max Weinreich, zainicjowa³ badania nad po³o¿eniem, to¿samoœci¹ i œwiadomoœci¹ m³odzie¿y ¿ydowskiej1. Siêgaj¹c do dorobku twórcy
polskiej socjologii, szko³y Floriana Znanieckiego, Weinreich zastosowa³
w tych badaniach metodê biograficzn¹2. Dziêki trzem kolejnym konkursom, og³aszanym w prasie ¿ydowskiej w 1932, 1934 i 1939 r., skompletowa³
kolekcjê, na któr¹ sk³ada³o siê 620 prac m³odzie¿y (pamiêtników, dokumentów osobistych i Ÿróde³: 40 z 1932, 300 z 1934 i 280 z 1939 r.).
Z tak skompletowanego zbioru zachowa³o siê 302 autobiografii lub pamiêtników (17 z 1932, 193 z 1934 i 109 z 1939 r.): 223 pisane w jidisz, 71 —
po polsku i 8 — po hebrajsku lub (nieliczne) w innych jêzykach. Pochodz¹
one g³ównie z terenów Polski w jej przedwojennych granicach; zaledwie
1 M. Weinreich, Der weg cu undzer jugnt, Wilne 1935; zob. równie¿: M. Klingsberg, Child and Adolescent Behavior under Stress. An Analitical Topical Guide to a Collection of Authobiographies of Jewish
Young Men and Women in Poland (1932–1939) in the Possession of the YIVO Institute for Jewish
Research, New York 1965.
2 M. Weinreich, Studium o m³odzie¿y ¿ydowskiej. Program i metoda Wydzia³u Badania M³odzie¿y
¯ydowskiego Instytutu Naukowego, „Przegl¹d Socjologiczny” 1935, t. 3.
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kilka powsta³o poza Polsk¹. Spora czêœæ ich autorów mieszka³a na kresach,
w Warszawie lub w Ma³opolsce, nieco mniej — w Polsce centralnej; nie ma
prac z Wielkopolski ani Œl¹ska. O ile w grupie autorów pisz¹cych w jidisz
przewa¿ali ch³opcy (234 na 66 dziewcz¹t), o tyle w polskojêzycznej czêœci
kolekcji proporcje p³ci rozk³ada³y siê prawie równo (35 ch³opców i 36
dziewcz¹t). W jêzyku jidisz pisali zwolennicy wszystkich opcji politycznych
i kutlurowych ówczesnego spo³eczeñstwa ¿ydowskiego, natomiast w czêœci
polskojêzycznej widaæ „nadreprezentacjê” syjonistów ró¿nych odcieni
ideowych; nie ma tu sympatyków Bundu ani zwolenników asymilacji (choæ
kilkoro autorów wywodzi³o siê z rodzin zasymilowanych); a¿ piêcioro m³odych ortodoksów spisa³o swój ¿yciorys w tym jêzyku3.
Chocia¿ ponad 30% mê¿czyzn i 40% kobiet mia³o powy¿ej 21 lat, prawie zaœ 60% ch³opców i 40% dziewcz¹t 18–20 lat, to wszyscy oni byli stanu
wolnego. Zaledwie 10% ch³opców i 20% dziewcz¹t liczy³o sobie 16–17 lat.
Wiêkszoœæ uczestników konkursów wywodzi³a siê z rodzin wielodzietnych,
ubogich lub ¿yj¹cych w nêdzy; znacznie mniej (w czêœci polskojêzycznej —
piêtnaœcioro) urodzi³o siê w domach zamo¿nych lub ¿yj¹cych w dostatku.
I wojna œwiatowa, a potem wielki kryzys by³y czêsto przyczynami bankructw
i gwa³townej pauperyzacji, tote¿ jedynie nieliczni nie zaznali biedy.
Inicjatorzy konkursu, pragn¹c uzyskaæ materia³ umo¿liwiaj¹cy badania
porównawcze, w og³aszanych apelach konkursowych zawarli sugestie tematyczne. Prosili, by uczestnicy opisali pierwsze zapamiêtane wra¿enia,
rodzinê i rodzeñstwo, ¿ycie szkolne i przyjaŸnie, aktywnoœæ polityczn¹,
pierwsz¹ mi³oœæ, a wreszcie — plany na przysz³oœæ i marzenia. Nie wszyscy
tym sugestiom ulegli, ale wiele autobiografii pisanych by³o wed³ug tego
schematu. Uwidoczni³y siê wyraŸne ró¿nice miêdzy p³ciami pod wzglêdem
treœci zawartych w opisie.
Jednym z w¹tków, który ujawni³ siê niemal we wszystkich autobiografiach, by³ bunt pokoleniowy. Przejawia³ siê on w ró¿nych okresach ¿ycia,
w ró¿nych jego sferach; nieco inaczej u dziewcz¹t ni¿ u ch³opców. Wychowywani w ortodoksyjnych rodzinach ch³opcy czêœciej odczuwali kompleks
„odrzucenia”, braku rodzicielskiej czu³oœci, ograniczania aspiracji ¿yciowych (np. niezgoda na naukê w gimnazjum, zakaz uprawiania sportu lub

3 A. Ca³a, Œwiadomoœæ m³odzie¿y ¿ydowskiej w II Rzeczypospolitej, „Krytyka” 1992, nr 39; ta¿, The
Social Consciousness of Young Jews in Interwar Poland, „Polin” t. VIII, 1994.
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dzia³ania w organizacjach politycznych). Natomiast dziewczêta, choæ bardziej zale¿ne od rodziny, ³atwiej godzi³y siê z narzuconymi ograniczeniami,
mia³y mniejsze aspiracje edukacyjne, dzieciñstwo zaœ czêœciej opisywa³y
jako „z³ot¹ erê” (tym bardziej, im g³êbiej odczuwa³y brak perspektyw ¿yciowych u progu doros³oœci).
Miêdzypokoleniowe konflikty by³y przede wszystkim (choæ nie tylko)
wyrazem rozpadu tradycyjnej kultury ¿ydowskiej, który nasili³ siê po I wojnie œwiatowej i przebiega³ w spo³eczeñstwie ¿ydowskim gwa³towniej ni¿
analogiczny proces w spo³ecznoœciach ch³opskich. Postêpowa³ on w podobnym tempie, co przemiany obyczajowe wœród ludnoœci miejskiej. Proces
jêzykowej akulturacji przybra³ rozmiary masowe, chocia¿ zjawisko asymilacji to¿samoœciowej zosta³o zahamowane. Edukacja dawa³a dostêp do literatury polskiej i œwiatowej, a tak¿e œrodków masowego przekazu, co odczuwane by³o jako awans kulturalny. Jednak warunki ekonomiczne, zw³aszcza
wielki kryzys lat trzydziestych oraz utrzymuj¹ce siê obyczajowe i administracyjne dyskryminacje ogranicza³y znacznie mobilnoœæ spo³eczn¹ m³odych ¯ydów. Wszystkie te tendencje wik³a³y ich w problemy, które odczuwali jako klêskê ¿yciow¹, brak perspektyw dla siebie.
Bunt pokoleniowy przysparza³ sporo k³opotów, ale by³ równie¿ Ÿród³em
si³y ¿yciowej, która pcha³a do awansu spo³ecznego, a tak¿e prób wprowadzenia zmian obyczajowych we w³asnej spo³ecznoœci. Jednym z przejawów
tych d¹¿eñ by³o za³amanie siê wiary religijnej oraz odrzucenie tradycyjnego
modelu rodziny i ról ¿yciowych. W¹tpliwoœci religijne i bunt wobec modelu
rodziny realizowanego przez ortodoksyjnych rodziców zazwyczaj by³y ze
sob¹ œciœle powi¹zane. To religia wyznacza³a rytm ¿ycia, ograniczanego licznymi zakazami; ona te¿ nakazywa³a wielodzietnoœæ wyniszczaj¹c¹ kobiety
i pog³êbiaj¹c¹ nêdzê.
Jedna z autorek autobiografii spisanej w 1934 r., ukrywaj¹ca siê pod
pseudonimem „¯en–ka” (pani Zosia)4, opisa³a „s¹d nad ojcem” w dramatycznej dla rodziny chwili, gdy zosta³a eksmitowana:
„Ale ojciec jakoœ dziœ nie œpieszy z rozpoczêciem sobotniej
sijdy5. Podpar³ g³owê rêkoma i s³ucha wyrzutów swoich dzieci.

4 „¯en–ka” (pani Zosia, ur. 1914), Galicja–Kraków, 1934, sygn. 3835.
5 Sijda (z hebr.: suda) — jeden z trzech uroczystych posi³ków w szabat; tu: uczta pi¹tkowa rozpoczy-

naj¹ca obchody szabatu.
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One niepomne przykazañ boskich: Czcij ojca i matkê swoj¹!
One obwiniaj¹ tylko jego. Zrzucaj¹ nañ ca³¹ winê, ca³¹ odpowiedzialnoœæ.
To wszystko przez ciebie! Ty jesteœ niedo³êg¹. Nic nigdy nie
robi³eœ. Kaza³eœ nam wierzyæ w Boga, obiecywa³eœ, ¿e bêdzie
nam dobrze. Nic poza Bogiem nie istnieje dla ciebie. Zamiast
pracowaæ, jak wszyscy ojcowie, ty siê modlisz. Dzieci pracuj¹ na
twoje utrzymanie. Najm³odszego syna, piêtnastoletniego ch³opca pos³a³eœ do fabryki, sam chodzi³eœ z za³o¿[on]emi w tyle rêkoma i opowiada³eœ dowcipy (...) Nie obchodzi³o ciê, ¿e siê dzieci
i ¿ona mêcz¹. Ty musia³eœ mieæ rosó³, gdy dzieci jad³y kartofle ze
sol¹. Synom kaza³eœ o 6–tej rano wstawaæ, by siê mogli pomodliæ
przed pójœciem do szko³y! A co nam da³eœ? Trzynaœcioro dzieci
musia³eœ mieæ?! Nie pomyœla³eœ o tem, czy bêdziesz je móg³ wychowaæ, czy im bêdziesz mia³ co do ust w³o¿yæ.
Tyœ winien wszystkiemu! Tyœ egoista, samolub. Nikt poza tob¹ nie
istnieje dla ciebie. Bylebyœ ty by³ syty, byleby tobie dano spokój.
G³owa ojca opada coraz ni¿ej. S¹dz¹ go. Jego dzieci go oskar¿aj¹ i s¹dz¹.
Matka, jak zwykle w takich wypadkach, wyciera oczy i nos czystym, sobotnim fartuszkiem. Zapomnia³a, ¿e go sama praæ musi, ¿e
nale¿y nie brudziæ go.
Taki dziœ œwiat! Ja memu ojcu takich wyrzutów nie robi³am. Nie
œmia³am g³oœniej mówiæ w jego obecnoœci. A czy mnie by³o lepiej?
Czy mój ojciec nie mia³ trzynaœcioro dzieci? Có¿ on by³ winien?
A jego ojciec? Czy¿ i on nie mia³ du¿o dzieci? A jednak by³o im
dobrze. By³ inny œwiat. Dzieci szanowa³y swoich rodziców. Dawniej
nie by³o takich dzieci”.

Tradycyjny model ¿ydowskiej rodziny by³ równie patriarchalny, jak
w spo³eczeñstwach chrzeœcijañskich. Role ¿yciowe by³y jednak w obu grupach nieco inaczej rozpisane. W rodzinach chrzeœcijañskich mê¿czyzna powinien byæ „silniejszy”, kobieta zaœ — bardziej pobo¿na. Natomiast m¹¿
i ojciec ¿ydowskiej rodziny by³ przede wszystkim „szacownym mêdrcem”,
poœwiêcaj¹cym siê religii. To on reprezentowa³ spo³ecznoœæ wobec Boga
i œwiata zewnêtrznego. ¯ona zaœ powinna byæ potulna, przyziemna, utrzymuj¹ca dom i opiekuj¹ca siê dzieæmi. Czêsto to ona pracowa³a zarobkowo.
Wewn¹trz rodziny obowi¹zywa³a œcis³a hierarchia. Ujawni³a siê ona w opi-

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

Kobiety wobec tradycyjnych norm ¿ycia rodzinnego w spo³ecznoœciach ¿ydowskich... 93

sie rodziny przedstawionym przez m³odego ortodoksa z Ka³usza, ukrywaj¹cego siê pod pseudonimem „Damaszek”6 (1934 r.):
„Urodzi³em siê w miasteczku K. w Ma³opolsce, wywodz¹c
swój ród ze s³awnej rabinackiej rodziny rosyjskiej. Tu urodzi³ siê
równie¿ starszy i m³odszy brat, jako te¿ m³odsza i starsza siostra.
Ojciec i dziadzio piastuj¹ urzêdy w Gminie jako rzezacy7,
a mamcia i babcia zajmuj¹ siê gospodarstwem domowem. Stosunki wzajemne miêdzy cz³onkami rodziny s¹ bardzo przyjazne.
Co do mnie, odda³em zawsze rodzicom, dziadziowi i babci, jako
te¿ starszemu bratowi, nale¿ny im ho³d, a zdania ich by³y u mnie
œwiête, ju¿ to ze wzglêdu na ich wiek, ju¿ to przez szacunek,
mi³oœæ i przywi¹zanie — i w ogóle nie pamiêtam, aby mnie rodzice, a równie¿ starszy brat kiedyœ bi³. Wystarcza³o jedno ich s³ówko «veto», bym zaniecha³ przedsiêwziêcia swego (...) Z siostrami
natomiast ¿yliœmy zawsze w harmonijnej zgodzie, t y m b a r dziej, i¿ wykaza³y w stosunku do nas mi³oœæ,
p r z y w i ¹ z a n i e i s z a c u n e k ” [podkr. A. C.].

Nieco pogardliwy stosunek do kobiet (¿on i córek) by³ ³agodzony wzorem „cnotliwej niewiasty”, nagradzanej przez Boga za uleg³oœæ i skuteczne
pokonywanie trudów codziennoœci. Religia interpretowa³a wykluczenie kobiet z ¿ycia publicznego jako ich „przywilej”. Polegaæ mia³ on na zwolnieniu
wielu nakazów religijnych po to, by ul¿yæ im w wysi³ku prowadzenia domu
i wychowania dzieci. Jak wygl¹da³a owa „cnotliwa niewiasta”, opisa³a
„Chana”8 w 1932 r.:
„Ju¿ by³o troje dzieci (wszystkie dziewczynki), które matka
urodzi³a ojczymowi. ¯ycie matki z ka¿dym dniem ulega³o pogorszeniu. Musia³a byæ matk¹, wychowawczyni¹ i zarabiaæ na utrzymanie rodziny. Ciê¿ko pracuj¹c od wczesnych lat m³odoœci, by³a
bardzo sterana i coraz s³absza. Mia³a wszystkiego trzydzieœci lat,
a wygl¹da³a ju¿ bardzo staro. Pochylona i zgarbiona, porusza³a
siê jak szeœædziesiêcioletnia kobieta”.

6 „Damaszek” (ur. przed I wojn¹ œwiatow¹), Ka³usz 1934, sygn. 3819.
7 Rzezak (hebr.: szochet, jid.: szojchet) — rzeŸnik dokonuj¹cy rytualnego uboju zwierz¹t.
8 „Chana” (ur. 1911), Wilno 1932, sygn. 3610 (t³umaczenie z jidisz — M. Friedman).
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Autorytet ojca w tradycyjnej rodzinie ¿ydowskiej by³ niepodwa¿alny.
Przynajmniej w teorii. Rzeczywistoœæ by³a badziej zró¿nicowana. Dla Juli
Waldówny9, autorki najstarszego w kolekcji pamiêtnika, pisanego w latach
1915–1924, autorytet ojca by³ bezdyskusyjny, ale ci¹¿¹cy nad rodzin¹. Jedynym sposobem uwolnienia siê od niego by³o wyjœcie za m¹¿ — stanowi³o to
siln¹ motywacjê jej decyzji ma³¿eñstwa z niekochanym mê¿czyzn¹. W rodzinie Sary Kopyto10 pobo¿ny ojciec by³ „wielkim nieobecnym”. To matka
utrzymywa³a rodzinê, sk³adaj¹c¹ siê z trzech córek, ona zajmowa³a siê
dzieæmi i domem. Choæ by³a surow¹ matk¹, nie szczêdz¹c¹ kuksañców,
córki darzy³y j¹ g³êbok¹ mi³oœci¹. Ale ostateczna decyzja nale¿a³a do ojca.
Gdy lekarz szkolny odkry³ u Sary znaczne skrzywienie krêgos³upa, gro¿¹ce
kalectwem, decyzja ojca spowodowa³a zaniechanie prób szukania lekarskiej pomocy:
„Doktór ka¿e mi siê znów rozebraæ i pokazywa³ coœ mamie, ja
nic z tego nie rozumiem, s³yszê tylko: «Niech pani tego nie lekcewa¿y, szkoda dziecka, jeszcze jest m³ode i da siê z ³atwoœci¹
naprawiæ. Pani pojedzie z ni¹ do Warszawy, tam s¹ specjalne
lecznice». I ju¿ nie s³ysza³am, co matka odpowiedzia³a, tylko po
cichu powtarzam s³owa doktora. Matka, przychodz¹c do domu,
powtórzy³a to wszystko ojcu. Ojciec poci¹gn¹³ tylko ramionami,
mówi¹c: «sk¹d siê weŸmie tyle pieniêdzy?» i na tym siê skoñczy³o
wszystko”.

Kiedy matka Sary umiera³a na udar, przy ³ó¿ku siedzia³y córki. W autobiografii nie ma s³owa o reakcjach emocjonalnych ojca — jakby go w ogóle
nie by³o. Po œmierci matki Sara prowadzi³a dom ojcu, jej siostry zaœ utrzymywa³y go, pracuj¹c w fabryce. Paradoksalnie, „nieobecnoœæ” ojca dawa³a
im sporo wolnoœci, ale wa¿niejsze decyzje zwykle by³y z nim konsultowane,
choæ najczêœciej koñczy³o siê to s³owami «rób, jak chcesz». S¹dziæ mo¿na,
¿e nie bez znaczenia by³ fakt, ¿e w rodzinie Sary, podobnie, jak u Juli Waldówny, by³y same córki.
Dla „Eter”11, badzo religijnej jedynaczki mieszkaj¹cej w ma³ej mieœcinie So³otwina w woj. stanis³awowskim, autorytet ojca opiera³ siê na niek³a-

9 Jula Waldówna (ur. 1889), miasteczko pod Krakowem, 1915–1924, sygn. 331.
10 Sara Kopyto (ur. 1918), P³ock, 1939, sygn. 3801.
11 „Eter” (ur. 1921), So³otwina, woj. stanis³awowskie, 1939, sygn. 3764.
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manym, g³êbokim jej szacunku i mi³oœci. By³o w tym równie¿ coœ z „obronnego sojuszu” przeciw œwiatu zewnêtrznemu. Matka w ogóle nie pojawi³a
siê na kartach jej autobiografii. „Eter” by³a niew¹tpliwie „córk¹ tatusia”.
On j¹ traktowa³ trochê jak syna: dba³ o jej religijn¹ edukacjê bardziej, ni¿
by³o to przyjête w tradycyjnych rodzinach ¿ydowskich. Gdy ojciec, najpierw
rabin, a póŸniej szojchet, wda³ siê w d³ugotrwa³y zatarg z miejscowym kaha³em12, ona nauczy³a siê pisaæ podania, biega³a do urzêdów, „szpiegowa³a” przeciwników — stara³a siê zawsze byæ ojcu pomocna, ¿yj¹c jego problemami.
„Tymczasem tato mój trudni¹c siê rytualnym ubojem drobiu,
szkodzi³ kaha³owi. Kaha³ wymóg³ na starostwie nadwórniañskim,
by go przeœladowa³o13 (...) Zbli¿y³ siê Nowy Rok [Rosz Haszana].
Wtedy jest du¿o r¿niêcia i musiano r¿n¹æ w jakichœ ukrytych
miejscach. Starostwo zaczê³o przysy³aæ kary, na które robiono
odwo³ania do S¹du Okrêgowego. Przed S¹dnym Dniem [Jom
Kipur] te¿ jest du¿o r¿niêcia. Domyœlano siê, ¿e kaha³ wymo¿e
na posterunku, by przeszkodzi³ i widocznie posterunek przyrzek³
to. Tato r¿n¹³ w ukrytych miejscach, które co chwila zmienia³, bo
dowiadywano siê o nich. Zacz¹³ siê poœcig. Ca³y posterunek by³
w ruchu. Sta³am na ulicy przed domem i obserwowa³am ruchy
posterunkowych. Wtedy podszed³ do mnie posterunkowy i kaza³
mi iœæ na posterunek, gdy¿ „œledzê go”. Posz³am. By³a godzina
pó³ do ósmej (przed œniadaniem). Tatê tymczasem coraz wiêcej
tropiono, tak ¿e musia³ uciec do najbli¿szej wioski, Monasterczany. Stamt¹d przeszed³ do wioski DŸwiniacz. Tymczasem z miasta
wysy³ano tam drób na doro¿kach. Mnie trzymano na posterunku do
godziny dwunastej. Przypuszczalnie chciano, by tato przyszed³
mnie odebraæ, a tymczasem sam zostanie zatrzymany. Z drugiego pokoju posterunkowego us³ysza³am kilka s³ów, z których to
wywnioskowa³am. Gdy miê wypuszczono, ludzie wychodzili mi naprzeciw. Po raz pierwszy ucieszono siê mn¹”.

12 Kaha³ (z hebr.: kehila — gmina, zbiorowoœæ) — tu: ¿ydowska gmina wyznaniowa.
13 W nzwi¹zku z ustawowymi ograniczeniami, wprowadzonymi przez Sejm w 1936 r. ubój rytualny

wymaga³ koncesji, o któr¹ wystêpowa³a gmina wyznaniowa. Wielu jednak rzezaków wykonywa³o
swój zawód bez legalizacji.
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Autorki wiêkszoœci cytowanych dot¹d autobiografii akceptowa³y pozycjê ojca, choæ czasem odczuwa³y j¹ jako ograniczaj¹c¹. Jedynie „¯en–ka”
i jej rodzeñstwo buntowa³o siê, choæ darzy³o ojca mi³oœci¹. Opisuj¹c przygotowania do uczty paschalnej, zanotowa³a ona nastêpuj¹cy dialog miêdzy
rodzicami:
„— Gdy ju¿ mowa o macach, to mój kochany mê¿u, jeszcze
dziœ siê wstydzê za ciebie! (...) Nic nie robisz, krêcisz siê tu i tam,
a na ka¿dego krzyczysz. Tu ci siê nie podoba jak wa³kuj¹, tam Ÿle
rejdluj¹ [dziurkuj¹], tam znów Ÿle siê wsadza maces do pieca (...)
Wierz mi, ¿e siê wstydzi³am ludzi. I co roku to samo. Nie mogê
ciê tego oduczyæ.
— Moja ¿ono (man wab), jak ja ciebie nie mogê oduczyæ, byœ
mi nie mówi³a co rok to samo, a jesteœ przecie¿ ¿ona, ¿ona winna
mê¿owi pos³uszeñstwo. Jak wiêc chcesz, bym ja ciebie s³ucha³?
— Tak, tak, tobie s¹ tylko ¿arty w g³owie! A ja mam jeszcze tyle
roboty! IdŸ, przynieœ mi lepiej konewkê wody. Ale œwiêtalnej, nie
chumecznej14. Muszê miêso zamoczyæ.
— O nie, nie! Mo¿e byæ nawet chumeczna, bo i tak nie przyniosê. Ju¿ mnie w domu nie ma (...)
Obaj bracia, którzy przyjechali na œwiêta do domu, wracaj¹
z miasta (...) Przys³uchiwali siê rozmowie starych (...)
— Mirka, przyniesiemy mamie parê konewek wody, ale za to
musisz z nami zaœpiewaæ tê sederow¹15 piosenkê. Wiesz któr¹?
(...)
Matka patrzy ze wzruszeniem na swych przysz³ych doktorów.
Nie wstydz¹ siê matce wody przynieœæ! Tak! Niech wszystkie s¹siadki widz¹! Niech pêkaj¹. Jestem prost¹ kobiet¹, ale jakie mam
dzieci! ¯eby mi zdrowe by³y! Ju¿ mi one wstydu nie zrobi¹!
Wprawdzie siê nie modl¹, mo¿e nawet pal¹ papierosy w sobotê (kto wie?), ale trudno. Taki dziœ œwiat! Niech im Bóg da wszyst-

14 Chumec (z herb.: chomec — zakwas) — w œwiêto Pesach nie wolno by³o spo¿ywaæ ani posiadaæ
niczego, co mog³o zetkn¹æ siê z zakwasem. Tu chodzi o wodê, która odsta³a kilka godzin, przeznaczon¹ do przygotowania potraw na ucztê paschaln¹, w odró¿nieniu od zwyk³ej, studziennej („chumecznej”), której u¿ywanie w czasie œwiêta by³o zakazane.
15 Seder (hebr.: porz¹dek, kolejnoœæ) — nazwa uroczystej uczty rozpoczynaj¹cej obchody œwiêta
Pesach. Podczas uczty obowi¹zywa³ œcis³y rytua³, zarówno je¿eli chodzi o kolejnoœæ podawania i spo¿ywania potraw, jak i odmawiania modlitw i œpiewania pieœni.
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ko najlepsze. Ka¿dy Bogu s³u¿y, jak umie i jak mo¿e. Ja ju¿ ze
starym bêdziemy siê za dzieci modliæ i prosiæ. ¯eby im tylko dobrze by³o...”

Zwykle rodziny stara³y siê wypracowaæ jakiœ kompromis. Ortodoksyjni
rodzice wzdychali na „dzisiejszy, bezbo¿ny œwiat”, m³odzi zaœ starali siê
w ich obecnoœci nie ³amaæ zasad religijnych w zbyt ostentacyjny sposób.
W kolekcji autobiografii zanlaz³y siê jednak równie¿ œwiadectwa autorów
wywodz¹cych siê z rodzin, które mo¿na by nazwaæ patologicznymi. „Chana” swoje wspomnienia zaczê³a zdaniem: „Zanim jeszcze przysz³am na
œwiat, moi rodzice zd¹¿yli ju¿ dwukrotnie udaæ siê do rabina, ¿eby siê rozwieœæ”. Snuje ona opowieœæ o kobietach zbuntowanych, odrzuconych przez
tradycyjn¹ spo³ecznoœæ — ale daj¹cych sobie radê. Ojca opisa³a w najostrzejszych s³owach:
„Mój ojciec, cz³owiek z natury z³y, stara³ siê okazywaæ mamie,
¿e on jest panem i w³adc¹ w rodzinie. Po prostu znêca³ siê nad
ni¹. Jej uczucia i pragnienia zosta³y ograniczone. Ca³e jej ¿ycie
uzale¿nione zosta³o od jego «widzi–mi–siê». Dlatego wspó³¿ycie
moich rodziców od pierwszych dni sk³ada³o siê z k³ótni, bijatyk
i ucieczek z domu”.

Równie¿ swoje córki traktowa³ brutalnie poczas nieobecnoœci matki.
Mszcz¹c siê za niepos³uszeñstwo ¿ony, g³odzi³ je, zamyka³ w komórce, bi³.
„Kiedy ojciec spo¿ywa³ posi³ek, nie wolno nam by³o staæ przy
stole. Po jego odejœciu m³odsza siostrzyczka z³azi³a z pieca i zbiera³a pozostawione na stole okruchy (...)
Pewnego razu, pobite i zap³akane, przysz³yœmy do mamy,
¿eby wy¿aliæ siê. Mama wtedy nie zdzier¿y³a i pobieg³a na
targ, do ojca, który sprzedawa³ tam jab³ka, uchodz¹ce wówczas za artyku³ luksusowy. Uniesiona gniewem, rozsypa³a
wszystkie jab³ka po ulicy. My g³odujemy — oœwiadczy³a — to
niech on te¿ nie ma. Ojciec nie pozosta³ bierny i ciê¿kim odwa¿nikiem zdzieli³ j¹ po g³owie. Kiedy zobaczy³am matkê
z g³ow¹ w banda¿u — zemdla³am. Ledwo mnie ocucono. Ze
strachu zdzicza³am!”

Lokalna spo³ecznoœæ, choæ nie pochwala³a jego zachowania, zdawa³a siê
je tolerowaæ, podczas gdy jednoznacznie potêpia³a matkê. Prze³omem
w losie rodziny mia³a siê okazaæ I wojna œwiatowa, która wkrótce wybuch³a.
Ojca powo³ano do wojska. Matka zaœ z trzema córkami zazna³a tu³aczki,
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skrajnej nêdzy i g³odu. Musia³a dawaæ sobie radê — i odkry³a, ¿e jest w stanie to robiæ. Przyspieszy³o to zapewne jej decyzjê o rozwodzie, do którego
doprowadzi³a wkrótce po wojnie i powrocie ojca z wojska16. Ca³a tradycyjna spo³ecznoœæ lokalna uczestniczy³a w tym wydarzeniu; to opinia grupy
decydowa³a, która z córek ma zostaæ przy matce, a która z ojcem. Nie by³o,
oczywiœcie, mowy o jakiejkolwiek formie alimentów, czy finansowego zabezpieczenia zbuntowanej kobiety. Zosta³a ona w³aœciwie wygnana ze spo³ecznoœci. Sta³a siê ¿ebraczk¹, przemierzaj¹c¹ wraz z córeczk¹ tereny Litwy. Jedyn¹ nadziej¹ na stabilizacjê by³o powtórne zam¹¿pójœcie.
„Cztery lata minê³y. Cztery lata, za którymi nast¹pi³y nie lepsze lata... G³êboko zanurzy³yœmy siê w przepastnej otch³ani ¿ebraczego ¿ycia. Wszystkie wyjœciowe drzwi by³y ju¿ dla nas zamkniête... ale tak ¿yæ, dalej prowadziæ samotny, tu³aczy ¿ywot
wœród mêtów pó³œwiatka, tarzaæ siê w brudzie i stykaæ siê z ich
rozpustnym œwiatem — nie mog³yœmy. Mama mia³a jedno tylko
wyjœcie. Wyjœcie, o którym trudno jej by³o nawet pomyœleæ. Wyjœæ
za m¹¿ za jakiegoœ zamo¿nego, starego mê¿czyznê i w ten sposób
pomóc dzieciom (od pozostawionych u ojca dzieci nie mia³yœmy
w ci¹gu tych czterech lat ani jednej wieœci). Zanim jeszcze mama
postanowi³a zrealizowaæ plan wyjœcia za m¹¿, zwróci³ ju¿ na ni¹
uwagê pewien piêædziesiêcioletni ¯yd. Oœwiadczy³ jej, ¿e posiada
w Polsce w³asny dom, obejœcie, sporo pieniêdzy itd. Po œlubie —
powiedzia³ — pojadê do Polski, gdzie za³o¿ê interes. Mamie jego
propozycja przypad³a do gustu, bo liczy³a siê z tym, ¿e bêdzie
mog³a zabraæ do siebie wszystkie swoje dzieci. Skoñczy³o siê to
jednak zupe³nie inaczej. Wyci¹gniêta z pozoru do pomocy rêka
nowego mê¿a, œci¹gnê³a nas jeszcze g³êbiej w b³oto. Po œlubie
okaza³o siê, ¿e cz³owiek ten oszuka³ mamê. Nie mia³ pieniêdzy
potrzebnych do za³o¿enia interesu. W domu, który w jednej
czwartej tylko nale¿a³ do niego, mieszka³y jego dzieci. Nie by³o
z czym i po co do Polski pojechaæ. Kiedy mama siê o tym dowiedzia³a i dosz³a do wniosku, ¿e pozostanie ju¿ nieszczêœliw¹ do
koñca dni swoich, wpad³a w rozpacz. Bi³a g³ow¹ o œcianê, dostawa³a spazmów, mdla³a. Nic nie pomog³o. Wyrok zapad³”.

16 Wprawdzie judaizm dopuszcza³ rozwody, ale ich uzyskanie nie by³o ³atwe. Tylko m¹¿ móg³ o rozwód wyst¹piæ, zgoda kobiety zaœ nie by³a konieczna.
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Chocia¿ nadal ¿yli w skrajnej nêdzy, ojczym okaza³ siê jednak „dobrym,
delikatnym cz³owiekiem” — jak go okreœli³a „Chana”. Jej matka urodzi³a
jeszcze trójkê córek, uda³o jej siê sprowadziæ pozosta³e swoje dzieci. Ca³a
rodzina utrzymywa³a siê z jej pracy, starsze córki zajmowa³y siê m³odszym
rodzeñstwem. Ojczym w tym nie uczestniczy³. Kiedy matka umar³a w wieku
czterdziestu lat, pierwsz¹ myœl¹ usamodzielnionej ju¿ autorki autobiografii
by³o sprowadzenie m³odszych przyrodnich siostrzyczek — by³a bowiem
pewna, ¿e ojczym nie da sobie rady z ich wychowaniem.
Jakby zaprzeczeniem tego przekonania, ¿e mê¿czyzna nie by³ w stanie sam
opiekowaæ siê rodzin¹, jest fragment autobiografii opatrzonej god³em „EM.
TEPA”17. Ojciec autora, ma³omiasteczkowy maskil18, z zawodu rzemieœlnik, pe³ni³ honorowe funkcje w parczewskiej gminie ¿ydowskiej i by³ radnym miejskim. Jego ma³¿eñstwo nie by³o najszczêœliwsze. ¯ona wyznawa³a
przeciwne ni¿ on pogl¹dy na ¿ycie, by³a ortodoksyjnie wierz¹c¹ ¯ydówk¹,
zabobonn¹ i ograniczon¹. Nieszczêœciem rodziny by³a jej choroba psychiczna:
„Ta choroba rozrywa³a nasze ¿ycie domowe (...) Nie spaliœmy
w nocy, gdy¿ wtedy w³aœnie matka wydziera³a siê na g³os i œpiewa³a piosenki (...) Takie tygodnie, wydaj¹ce siê latami, wyczerpa³y nas wszystkich fizycznie, moralnie i poderwa³y równie¿ dom
materialnie. Nie dojadaliœmy, a dochody w takich okresach nadzwyczaj siê zmniejsza³y, po prostu dlatego, ¿e warsztat le¿a³
„ugorem”. A jednak by³y i jakieœ przyjemne chwile w tych tygodniach smutku. By³o to kiedy usiedliœmy wszyscy do sto³u dla
spo¿ywania ugotowanej zupy przez ojca. Czuliœmy siê wtedy
tak z³¹czeni. Jeden odczuwa³ ciep³e spojrzenie drugiego. Znik³y
waœnie i skargi, a wszystkich nas ³¹czy³o nieszczêœliwe ¿ycie. Jeszcze przyjemniejsze, bardziej jasne by³y te momenty, kiedy jeden
drugiemu powtarza³: wiesz co? mamie siê polepsza...”

Zmiany obyczajowe i nowoczesna cywilizacja dociera³y nie tylko do œrodowisk zbuntowanej m³odzie¿y. W sposób niezauwa¿alny, acz nieunikniony przekszta³ca³y tak¿e spo³ecznoœæ tradycyjn¹. Nie³atwo by³o przed nimi
siê obroniæ. Autor jednej z autobiografii pisanych w jêzyku jidisz, m³ody

17 „EM. TEPA” (ur. 1919), Parczew, 1939, sygn. 3792.
18 Maskil (hebr.: — oœwiecony) — zwolennik ¿ydowskiego oœwiecenia, pr¹du kulturowego zapocz¹-

tkowanego pod koniec XVIII w., d¹¿¹cego do modernizacji tradycyjnej kultury ¿ydowskiej.
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rabin chasydzki19, opisa³ wysi³ki swoich rodziców, by go odizolowaæ od
„zgubnego” œwiata zewnêtrznego. Nie do koñca im to siê uda³o, synom zaœ
nie³atwo by³o znaleŸæ ¿ony, kandydatki bowiem gardzi³y „nieokrzesanymi”
kawalerami, którzy nie umieli mówiæ po polsku — choæ same wywodzi³y siê
z szacownych chasydzkich rodów. Dla cytowanego wczeœniej „Damaszka”
by³o oczywiste, ¿e nie pójdzie do gimnazjum, gdzie trzeba pisaæ w szabes.
Jednak z w³asnej inicjatywy podj¹³ naukê w gimnazjum korespondencyjnym i zamierza³ zdaæ maturê. Dzia³a³ w m³odzie¿owej przybudówce ortodoksyjnej partii Agudas Israel; jego polityczna aktywnoœæ wykracza³a poza
model tradycyjnych zajêæ, takich jak codzienne studiowanie Talmudu, praktykowane w mêskich grupach prowincjonalnych spo³ecznoœci ¿ydowskich.
Estera z Grójca20 pozosta³a zwolenniczk¹ chasydyzmu, choæ jej droga ¿yciowa by³a podobn¹ do tej, jak¹ obiera³y pozytywistyczne „si³aczki” — kobiety zbuntowane i wyemancypowane. Po ukoñczeniu religijnej szkó³ki dla
dziewcz¹t Estera wyjecha³a do ma³ej nadwiœlañskiej mieœciny, by tam za³o¿yæ podobn¹ szko³ê.
„Sama ze swoimi 17 latami wyruszy³am w drogê. Nawet nie
mia³am pojêcia, gdzie to miasteczko le¿y. Nim dojecha³am na
miejsce, prze¿y³am sporo k³opotów (...) U rabina miasteczka,
w którego domu zatrzyma³am siê, poinformowano mnie, ¿e
szko³ê Bejs–Jakow21 maj¹ dopiero za³o¿yæ (...) Wycofaæ siê by³o
ju¿ za póŸno (...) Niech bêdzie, co ma byæ (...) Zabra³am siê do
roboty. Powo³a³am komitet organizacyjny sk³adaj¹cy siê z mê¿czyzn, ojców uczennic. W sobotê wyst¹pi³am z odczytem. Dla
miasteczka by³a to atrakcja. Ma³a szko³a wype³niona by³a po
brzegi (...) Wci¹gniêta zosta³am w wir pracy i obowi¹zków. Zaczê³y siê zapisy do szko³y. Ja musia³am wszêdzie byæ. Sama dziwi³am siê sobie, sk¹d wziê³o siê we mnie tyle energii i si³y”.

Podobnie jak Estera, kilkoro innych autorów autobiografii znajdowa³o
w matkach oparcie dla swoich d¹¿eñ. Ukrywa³y one polskie ksi¹¿ki, których

19 „Talmud Mitszebin” (ur. 1917), Tomaszów Lubelski, 1939, sygn. 3668 (w jidisz).
20 „Ester” (ur. 1920), Grójec 1939, sygn. 3559 (t³um. z jid. — M. Friedman).
21 Bejs–Jakow (jid.: Dom Jakuba) — sieæ szkó³ek religijnych dla dziewcz¹t, zak³adanych, pocz¹wszy

od lat dwudziestych XX w., z inicjatywy Sary Szenirer (1883–1935), dzia³aczki kobiecej przybudówki
partii Agudas Israel. Mia³y one zazwyczaj rozszerzony program. Prócz modlitw i Starego Testamentu
uczono czytaæ i pisaæ w jêz. hebrajskim i polskim, a tak¿e podstaw arytmetyki.
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ojcowie zakazywali dzieciom czytaæ. Przekonywa³y mê¿ów, by zezwolili
dzieciom na podjêcie nauki w szko³ach. Chocia¿ by³y pobo¿nymi ¯ydówkami, potulnie realizuj¹cymi wzór „cnotliwej niewiasty”, zamkniête w kuchni
— mimo to (a mo¿e: w³aœnie dlatego) prowadzi³y rodzinn¹ konspiracjê po
to, by ich dzieci, synowie i córki nie powtarzali ich losu. Nie wiemy, czy by³a
to wy³¹cznie matczyna pob³a¿liwoœæ, czy mo¿e niektóre z nich wczeœniej
same podejmowa³y podobne, niezbyt udane próby emancypacji. Wizerunek takich kobiet znaleŸæ mo¿na w ¿ydowskiej literaturze, choæby w nowelach Icchaka Lejba Pereca, zw³aszcza tych, które powsta³y w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XIX w. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e obraz kobiet–nosicielek postêpu nie by³ tak zupe³nie zmyœlony. By³y one zapewne
bardziej w tym osamotnione ni¿ chrzeœcijañskie „si³aczki” wspierane przez
partnerów–pozytywistów; podczas gdy uprzywilejowany œwiat mêskich wyznawców judaizmu raczej broni³ swoich pozycji, bezpiecznych i wygodnych
w ramach ortodoksji.
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teligenckiej...

Matka i dziecko w ¿yciu codziennym
rodziny inteligenckiej w Polsce
miêdzywojennej — wzorce stare i nowe

Matka i dziecko w ¿yciu codziennym rodziny in-

Okres miêdzywojenny wydaje siê szczególnie interesuj¹cy, jeœli chodzi
o zmiany zachodz¹ce w rodzinie. W³aœnie wtedy utorowa³y sobie drogê nowe wzorce zachowañ spo³ecznych, nowe pogl¹dy i idee, które w du¿ej mierze wp³ynê³y na kszta³t wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Przemiany zachodz¹ce w latach 1918–1939 wynika³y z przeobra¿eñ spo³ecznych, które
nast¹pi³y u schy³ku XIX i na pocz¹tku XX w.
Rodzina na prze³omie wieków zaczê³a ulegaæ daleko id¹cym przemianom. Zmiany zachodzi³y przede wszystkim w rodzinach inteligenckich, których cz³onkowie, chocia¿by z racji dobrego wykszta³cenia, mieli ³atwiejszy
dostêp do nowych idei. W tych w³aœnie inteligenckich krêgach, integruj¹cych siê pod wp³ywem przemian gospodarczych i spo³eczno–politycznych w
specyficzn¹ warstwê spo³eczn¹, nastêpowa³o — czêsto z koniecznoœci ekonomicznej — rozszerzanie zakresu dzia³ania kobiet na obszary pozarodzinne. Wyjœcie kobiet „z domu” w znacznym stopniu przyczyni³o siê do zmian
w funkcjonowaniu rodziny. Zjawiska te na ziemiach polskich niew¹tpliwie
wykazywa³y pewn¹ specyfikê, o czym bêdzie mowa dalej, jednak w ca³ej
Europie w drugiej po³owie XIX w. obserwujemy proces rozszerzania siê
aktywnoœci kobiet, szczególnie w sferze pracy zawodowej i zarobkowej. Powoli kobiety otwieraj¹ sobie bramy uniwersytetów. Podejmuj¹ pracê nie
tylko w zawodach tradycyjnie uznawanych za „kobiece”, np.: bibliotekarka,
pielêgniarka czy freblanka, ale równie¿ siêgaj¹ po profesje dotychczas dla
nich niedostêpne, takie jak: lekarka, uczona, dziennikarka, urzêdniczka.
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W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego proces uzawodowienia
kobiet postêpuje znacznie. W Polsce przedstawicielki tzw. s³abej p³ci zaczynaj¹ zdobywaæ wykszta³cenie wy¿sze na kierunkach in¿ynierskich, otwieraj¹ sobie drogê do palestry, studiuj¹ na kierunkach rolniczych. Coraz mniej
jest na rynku pracy obszarów dla nich niedostêpnych. Wysokie tempo uzawodowienia zaczyna byæ dostrzegane w okresie I wojny œwiatowej, kiedy to
kobiety podejmuj¹, z racji nieobecnoœci wielu mê¿czyzn, pracê w zawodach, w których do tej pory ich nie by³o. Jednym z czynników wp³ywajacych
na zmiany zachodz¹ce w rodzinie niew¹tpliwie jest w³aœnie rozszerzanie siê
aktywnoœci zawodowej kobiet, a co za tym idzie — swego rodzaju reorganizacja ¿ycia rodzinnego, zmiany w relacjach wzajemnych miêdzy cz³onkami
rodziny, a nawet nowe potrzeby zwi¹zane z ¿yciem codziennym, np. potrzeby mieszkaniowe.
Od lat siedemdziesi¹tych XIX w. obserwuje siê w krajach Europy Zachodniej (we Francji ju¿ nawet pó³ wieku wczeœniej), ale tak¿e na ziemiach
polskich, systematyczne zmniejszanie siê umieralnoœci niemowl¹t, a jednoczeœnie zmniejszanie siê przeciêtnej liczby dzieci w rodzinie1. Szczególnie
wyraŸnie zmiany te rysuj¹ siê w rodzinach tzw. klasy œredniej (niem. Bürgertum, ang. middle–class), które wykazuj¹, jak siê wydaje, pewne podobieñstwa z przemianami dokonuj¹cymi siê w rodzinach inteligenckich
w Polsce2. Oczywiœcie, zakres tych podobieñstw, czy wskazanie ró¿nic, czeka na oddzieln¹ pracê. W tym miejscu warto jedynie podkreœliæ to, co zdecydowanie ró¿ni³o inteligencjê w II Rzeczpospolitej od tzw. klasy œredniej
na zachodzie Europy. Przede wszystkim w Polsce w omawianej warstwie
nigdy nie istnia³ œcis³y podzia³ na œwiat kobiet i mê¿czyzn tak charakterystyczny dla Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Mo¿na by wrêcz sformu³owaæ
hipotezê (wymagaj¹c¹ jeszcze dyskusji i weryfikacji), ¿e w³aœnie w okresie
dwudziestolecia miêdzywojennego inteligencja zaczyna czêœciowo przejmowaæ wzorce zachodniej klasy œredniej w obszarze kultury ¿ycia wewn¹trzrodzinnego.
W okresie miêdzywojennym tendencja spadkowa liczby urodzin wci¹¿
siê utrzymuje. Zmniejszenie umieralnoœci niemowl¹t œciœle wi¹¿e siê z po1 History of Women, t. IV, Emerging Feminism from Revolution to World War.
2 Opracowania dotycz¹ce zagadnieñ zwiazanych z rodzin¹ np.: D. Gittins, Married Life and Birth

Control Between the Wars, „Journal of the Oral Historical Society”, 3 1975, s. 53–64, J. Lewis, Labour
and Love. Women’s Experience of Home and Family 1850–1940, London 1986.

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

Matka i dziecko w ¿yciu codziennym rodziny inteligenckiej... 105

praw¹ warunków higienicznych, bytowych, a tak¿e z rozwojem medycyny.
Wypada tu podkreœliæ szczególn¹ rolê powstaj¹cych systemów opieki nad
matk¹ i dzieckiem. W Polsce dobrym przyk³adem mo¿e byæ rozwój poradni
dla dzieci, równie¿ dla dzieci zdrowych, powstawanie punktów szczepieñ,
a tak¿e dzia³alnoœæ powo³anej przez Tadeusza Boya–¯eleñskiego wg wzorów francuskich organizacji tzw. Kropli mleka. Dzia³alnoœæ tej organizacji
u³atwia³a matkom w³aœciw¹ opiekê nad noworodkiem. „Kropla mleka”
prowadzi³a na terenie ca³ego kraju sieæ w³asnych poradni, w których zatrudniano kwalifikowane po³o¿ne. Przynajmniej raz w tygodniu przyjmowa³
w nich lekarz. Porady udzielane w tych poradniach by³y bezp³atne, co mia³o
u³atwiæ korzystanie z nich tak¿e matkom gorzej sytuowanym. W ramach
dzia³alnoœci „Kropli mleka” prowadzono te¿ akcjê dostarczania, za przys³owiow¹ „symboliczn¹ z³otówkê”, odpowiednich, gotowych mieszanek
¿ywieniowych dla dzieci. Z polepszeniem opieki œciœle wi¹za³o siê zwiêkszenie szans na osi¹gniêcie przez dziecko pe³noletnoœci. Nios³o to za sob¹
wielorakie konsekwencje, wp³ywaj¹c przypuszczalnie na ograniczenie liczby dzieci w rodzinie. Z kolei mniejsza liczba dzieci w rodzinie pozwala³a
rodzicom na nawi¹zanie z nimi œciœlejszego kontaktu emocjonalnego. Wraz
z zacieœnieniem siê kontaktu miêdzy rodzicami a dzieæmi nastêpuj¹ zmiany
pozycji dziecka w rodzinie. Powoli potrzeby dzieci s¹ traktowane coraz bardziej równoprawnie w porównaniu z innymi cz³onkami rodziny, a czêsto
uznawane s¹ za pierwszoplanowe, rodzice usi³uj¹ zapewniæ im jak najlepsze
warunki bytu, mo¿liwoœci kszta³cenia itp.
Okres dwudziestolecia miêdzywojennego, a przede wszystkim lata trzydzieste XX w., to czas gdy publicznie zaczyna siê propagowaæ wiedzê
o œwiadomym planowaniu rodziny, zarówno w zachodniej Europie, jak
i w Polsce. Na ³amach czasopism pojawiaj¹ siê informacje dotyczace metod
antykoncepcyjnych, a tak¿e reklamy z adresami poradni udzielaj¹cych
szczegó³owych informacji na temat planowania rodziny3. Roœnie liczba specjalistycznych wydawnictw.
Niniejszy artyku³ jest przyczynkiem do rozwa¿añ o przemianach pozycji
kobiet i dzieci w rodzinie inteligenckiej, o nowych elementach — w stosun-

3 Zob.: U. Frevert, Frauen Geschichte zwischen bürgerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit,
Frankfurt am Main, Suhrkamp 1986, s. 180 i nn.; A. A. Jackson, The middle classes 1900–1950
[Wairn] David Saint John Thomas, cop. 1991.
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ku do patriarchalnej tradycji — we wzajemnych relacjach pomiêdzy ma³¿onkami oraz rodzicami i dzieæmi.
Podstawê Ÿród³ow¹ niniejszych obserwacji stanowi przede wszystkim
kwerenda, przeprowadzona w czasopiœmie „Dziecko i Matka”, dwutygodniku poœwiêconym opiece nad dzieckiem do lat siedmiu. „Dziecko i Matka” by³o wydawane przez koncern wydawniczy „Bluszcz”, najwiêkszy
w Polsce koncern wydawnictw kobiecych. W 1938 r. Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz” wydawa³o 8 tygodników i miesiêczników kobiecych o ³¹cznym nak³adzie 80–100 tys. egzemplarzy. „Bluszcz” po pierwszej wojnie
œwiatowej zosta³ wznowiony przez Narodow¹ Organizacjê Polek, która
w dzia³aniach swych g³osi³a program oparty na zasadach etyki chrzeœcijañskiej, deklaruj¹c jednoczeœnie d¹¿enie do „narodowego uœwiadomienia kobiet, wyrobienia politycznego i spo³ecznego oraz równouprawnienia we
wszystkich dziedzinach ¿ycia”4. Dwutygodnik „Dziecko i Matka” by³ skierowany raczej do kobiet wzglêdnie lepiej sytuowanych i doœæ dobrze wykszta³conych, o czym mo¿na wnioskowaæ na podstawie odpowiednich
zwrotów „adresowych” zawartych w ró¿nych artyku³ach. Tytu³ czasopisma
wskazuje na priorytowy charakter zagadnienia, jakim redaktorki zamierzaj¹ siê zajmowaæ. Zgodnie z tym ³amy gazety w wiêkszoœci zape³niaj¹ artyku³y poœwiêcone opiece nad dzieckiem, nowym metodom wychowawczym,
relacjom rodzice — dzieci.
Wychowywanie dziecka jest wed³ug redaktorek pisma prac¹ bardzo odpowiedzialn¹: „Wychowanie dziecka, zarówno pod wzglêdem fizycznym
jak i psychicznym, jest sztuk¹ tak trudn¹ i ¿mudn¹, i¿ najlepiej nawet przygotowana matka natrafia na ogromne przeszkody i w¹tpliwoœci. Nie ma ich
tylko zupe³nie nie przygotowana i ograniczona kobieta; wtedy wszystko
zdane jest na ³askê przypadku”5. Zajêcie matki nale¿y traktowaæ podobnie
jak pracê w ka¿dym innym zawodzie. Kobieta powinna siê przygotowaæ do
macierzyñstwa, poznaæ psychologiê dziecka, metody wychowawcze. „To
zaœ, ¿e kobieta oprócz przygotowania do zarobkowej i zawodowej pracy
musi mieæ na myœli i przygotowanie do zawodu matki ma jednak i tê dobr¹
stronê, ¿e czyni jej ¿ycie intelektualnie bogatszym o sumê wa¿nych zagadnieñ, znacznie mniej dostêpnych dla mê¿czyzn”6.
4 Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1938.
5 „Dziecko i Matka”, II 1927, nr 13, s. 4.
6 Tam¿e.

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

Matka i dziecko w ¿yciu codziennym rodziny inteligenckiej... 107

Kobieta nie tylko powinna przygotowaæ siê do roli matki, ale to swoje
zajêcie uwa¿aæ za najbardziej odpowiedzialne i „jej pierwsze zadanie w ¿yciu”. Nale¿yte zrozumienie i realizacja obowi¹zków matki zmusza — z czego redaktorki „Dziecka i Matki” zdaj¹ sobie sprawê — do wielu poœwiêceñ,
wrêcz ofiar. Macierzyñstwo jednak nie jest „niewol¹”, lecz „dobrowolnym
wyrzeczeniem siê swobody tak d³ugo, jak d³ugo dziecko nadzoru potrzebuje”7. Prawdopodobnie ze wzglêdu na tak powa¿ne potraktowanie roli matki
w piœmie mo¿na znaleŸæ bardzo wiele artyku³ów poœwiêconych problemom
opieki nad dzieckiem, maj¹cych za zadanie u³atwienie matkom spe³niania
ich macierzyñskich obowi¹zków. Zaleca siê naturalne karmienie, które
m.in. wp³ywa na obni¿enie œmiertelnoœci dzieci. Dodaæ trzeba, ¿e w tym
czasie wzrost popularnoœci karmienia piersi¹ wystêpuje tak¿e poza Polsk¹,
tj. w zachodniej Europie. Najwiêksze nasilenie propagandy na rzecz naturalnego karmienia obserwujemy w latach dwudziestych. Przyczyn wzrostu
zainteresowania naturaln¹ metod¹ ¿ywienia w tym czasie niektórzy autorzy
dopatruj¹ siê w zmianach, jakie zasz³y w tej dziedzinie w czasie trwania
I wojny œwiatowej. Wiele matek, ze wzglêdu na trudnoœci z aprowizacj¹,
musia³o karmiæ dzieci piersi¹8.
Publicystki drukuj¹ce w „Dziecku i Matce” zwracaj¹ równie¿ uwagê na
w³aœciw¹ dietê dziecka, w której wspó³czesnego czytelnika uderza niewielka iloœæ miêsa, a du¿a produktów m¹cznych. Lekarze wrêcz zalecaj¹ wykluczenie miêsa z diety dzieci, które nie ukoñczy³y jeszcze dwóch lat. W czasopiœmie s¹ zamieszczane przepisy na niektóre potrawy dla dzieci, a tak¿e
wzorcowe jad³ospisy. Dziwi fakt zupe³nego pominiêcia roli jarzyn i owoców
w ¿ywieniu dzieci, tym bardziej i¿ w poradnikach traktuj¹cych o opiece nad
dzieæmi podkreœla siê koniecznoœæ podawania odpowiedniej iloœci witamin,
za najlepsze ich Ÿród³o uwa¿aj¹c owoce9.
Oprócz porad dotycz¹cych zasad ¿ywienia dzieci du¿o miejsca redaktorki poœwiêcaj¹ kwestiom higieny i zdrowego trybu ¿ycia. Zaleca siê matkom
d³ugie przebywanie z dzieæmi na œwie¿ym powietrzu, nawet wtedy, gdy jest
zimno czy mokro. Autorki, wœród których znajduj¹ siê te¿ lekarki, doceniaj¹
wagê ruchu i gimnastyki dla prawid³owego rozwoju dziecka. Szczególnie
7 „Dziecko i Matka”, II 1928, nr 5, s. 8.
8 K. J. Hallie, Trends and Regional Differences in Breastfeeding in Germany from 1871 to 1937, „Jour-

nal of Family History” 1985, s. 163–182.
9 Np. J. Œwitalska, Kobieta nowoczesna we wszystkich okresach jej ¿ycia, Warszawa 1927, s. 16, 34.
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korzystne, wed³ug ekspertów, s¹ zabawy na wolnym powietrzu. Zachêca siê
matki, aby umo¿liwia³y dzieciom za¿ywanie ruchu, uprawianie sportów.
Lekarze podkreœlaj¹ rolê hartowania i jego du¿e znaczenie w walce z chorobami. Drugi element maj¹cy wp³ywaæ na obni¿enie liczby zachorowañ
wœród dzieci autorzy „Dziecka i Matki” upatruj¹ w zachowywaniu idealnej
czystoœci i przestrzeganiu zasad higieny. „Je¿eli zdarzy siê, ¿e osoba odwiedzaj¹ca, zanim siê spostrze¿emy, dziecko poca³uje, to najlepiej zaraz r¹czki
i buziê obmyæ rozczynem kwasu bornego, który zawsze powinien gotowy
znajdowaæ siê pod rêk¹”10. Na ogó³ najlepiej nie wprowadzaæ odwiedzaj¹cych do pokoju dzieciêcego. Warto zwróciæ w tym miejscu uwagê na pojawienie siê pojêcia „pokój dziecinny”. Zaleca siê przeznaczanie dla dzieci przestronnych, s³onecznych pokoi, pomalowanych na jasny, najlepiej ciep³y kolor.
Autorki zwracaj¹ równie¿ uwagê na funkcjonalnoœæ tych pomieszczeñ.
Wystrój wnêtrza powinien byæ przystosowany do jego u¿ytkownika. Dziecko musi czuæ siê swobodnie w swoim pokoju. Meble pomalowane na olejno
u³atwi¹ utrzymanie czystoœci w pokoju dziecinnym11. Oczywiœcie publicystki zdaj¹ sobie sprawê, ¿e nie zawsze warunki mieszkaniowe pozwalaj¹ na
przeznaczenie dla dziecka odrêbnej izby. W takich wypadkach radz¹ wydzieliæ dla dziecka sta³¹ czêœæ pokoju. Bardzo mocno akcentuj¹ niedopuszczalnoœæ, przede wszystkim ze wzglêdu na wymogi higieny, wspólnego
spania dziecka z rodzicami b¹dŸ rodzeñstwa w jednym ³ó¿ku. Interpretuj¹c
te postulaty, nie mo¿na zapominaæ o problemach mieszkaniowych, które
w okresie dwudziestolecia nie doczeka³y siê rozwi¹zania. Realizacja takich
inicjatyw budowlanych, jak chocia¿by warszawskie kolonie WSM, stanowi³a jedynie „kroplê w morzu potrzeb”. Autorki publikuj¹ce na ³amach analizowanych pism zdaj¹ siê nie pamiêtaæ o k³opotach mieszkaniowych. Problem higieny i wi¹¿¹cy siê z nim nieroz³¹cznie problem mieszkaniowy pojawia siê w okresie miêdzywojennym równie¿ w prasie zachodnioeropejskiej,
przede wszystkim w kontekœcie poziomu i sposobu ¿ycia grupy tzw. lower
middle–class. Szczególnie silnie kwestia braku mieszkañ wyst¹pi³a w Anglii
po I wojnie œwiatowej, w okresie wielkiej depresji12, kiedy to drastycznemu
10 ”Dziecko i Matka”, II 1927, nr 9, s. 2.
11 Informacje na ten temat pojawiaj¹ siê w wielu poradnikach dla matek, np. J. Œwitalska, Kobieta

nowoczesna we wszystkich okresach jej ¿ycia, Warszawa 1927, czy Kalendarz dziecka i matki, Warszawa
1935, te¿ Kalendarz matki, Warszawa 1938.
12 A. A. Jackson, wyd. cyt.
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ograniczeniu uleg³y mo¿liwoœci rodzin z tego œrodowiska spo³ecznego
utrzymania locum o odpowiednim standardzie.
Kolejna grupa problemów pojawiaj¹cych siê na ³amach dwutygodnika
to zagadnienia zwi¹zane z wychowywaniem dzieci. W przeciwieñstwie do
okresu wczeœniejszego w dwudziestoleciu miêdzywojennym za istotny element wychowania uwa¿a siê zapewnienie dziecku swobody. Jednoczeœnie
akcentuje siê równie¿ konsekwencjê w postêpowaniu wobec dziecka jako
istotn¹ zasadê wychowawcz¹, poniewa¿ „brak stanowczoœci w postêpowaniu, ta bezgraniczna uleg³oœæ, bo dziecko jeszcze malutkie i g³upiutkie” lub
dla „œwiêtego spokoju” stwarza w przysz³oœci „typ nieznoœnego dziecka,
niemi³ego domownikom i towarzyszom”13. Stanowczoœæ w postêpowaniu
wychowawczym nie powinna byæ jednak uto¿samiana z biciem czy poszturchiwaniem dzieci. W tej kwestii autorzy „Dziecka i Matki” wypowiadaj¹ siê
jednoznacznie, potêpiaj¹c bicie jako metodê wychowawcz¹. G³ównym argumentem jest przekonanie, ¿e bicie powoduje zmiany w psychice dziecka,
„rozwija (...) w nim chêæ ci¹g³ego odwetu za doznane krzywdy”14. Publikacje w omawianym czasopiœmie wydaj¹ siê jednak tak¿e œwiadczyæ o tym, ¿e
metoda ta wci¹¿ mia³a wielu zwolenników. W numerze z 1934 r. czytamy:
„dziecko przeciêtnego inteligenta i pó³inteligenta dostaje, kiedy ju¿ nie klasycznie rózg¹, to przynajmniej klapsy i szturchañce pomimo abominacji
powszechnej do kar cielesnych”15.
Postulowana przez pismo zasada wychowawcza pozostawiania dzieciom
wiele swobody nie mo¿e ³¹czyæ siê jednak z bezkarnoœci¹. Rodzice, a szczególnie matka, powinni umo¿liwiæ dziecku swobodn¹ zabawê, bo „dzieciñstwo bez zabawy, traci ca³y sens i ca³y wdziêk”. Ambicj¹ rodziców powinno
byæ wychowywanie dziecka harmonijnie rozwijaj¹cego siê w sferze fizycznej, duchowej i umys³owej, a nie przedwczeœnie, nad wiek, rozwiniêtego
umys³owo. W³aœnie rozwojowi duchowemu dzieci pismo poœwiêca wiele
artyku³ów. Autorki zwracaj¹ uwagê na rolê rodziców, a szczególnie matki
w kszta³towaniu osobowoœci dziecka. I tak na przyk³ad szanuj¹c sentyment
dziecka do rzeczy, które s¹ jego w³asnoœci¹, nauczymy je, zdaniem publicystek, szacunku dla cudzej w³asnoœci. Systematyczne wdra¿anie dziecka do
obowi¹zków, uczenie go wytrwa³oœci, u³atwi mu potem naukê w szkole i do13 „Dziecko i Matka” 1927, nr 1, s. 4.
14 Tam¿e, nr 19, s. 7.
15 Tam¿e, 1934, nr 6, s. 8.
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ros³e ¿ycie. Nie mo¿na straszyæ dzieci, poniewa¿ os³abia to ich system nerwowy. Znikaj¹ wiêc „makabryczne” przypowiastki, tak popularne w XIX w.
Teraz poleca siê jako lekturê dla dzieci Najmilszych Ewy Szelburg, Szkolne
przygody Pimpusia Sade³ko czy O Janku Wêdrowniczku Janiny Poraziñskiej.
Lektury te mia³y kszta³towaæ pogodny stosunek do œwiata i ludzi. Wydaje
siê, i¿ takie cechy, jak wytrwa³oœæ, szlachetnoœæ, wra¿liwoœæ na krzywdê,
biedê cieszy³y siê szczególnym uznaniem publicystek.
Po zapoznaniu siê z zawartoœci¹ dwutygodnika „Dziecko i Matka” rysuje nam siê obraz szczêœliwego dzieciñstwa: doœæ dobre warunki materialne,
swoboda, zabawa, du¿o ruchu i œwie¿ego powietrza. Konsekwencja rodziców w postêpowaniu z dzieckiem mia³a uwolniæ je od strachu przed karami
cielesnymi i wp³yn¹æ na harmonijny rozwój psychiczny. Bogactwo poruszanych problemów i zaleceñ mo¿e jednak sugerowaæ, ¿e w praktyce wiêkszoœæ porad funkcjonowa³a raczej w sferze pobo¿nych ¿yczeñ redaktorek
i lekarzy. Nie mo¿na jednak w¹tpiæ, i¿ w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego wiele z tych zaleceñ doczeka³o siê przynajmniej czêœciowej realizacji. Dowodem na to mog¹ byæ na przyk³ad listy do redakcji zamieszczane w czasopiœmie. Zreszt¹ ju¿ samo pojawienie siê i utrzymanie na rynku
przez czternaœcie lat (1925–1939) periodyku poœwiêconego problemom
dziecka w rodzinie jest niew¹tpliwie jednym z dowodów potwierdzaj¹cych
tezê, i¿ w omawianym okresie pozycja dziecka w rodzinie zmienia siê
i wzrasta jego ranga jako wartoœci rodzinnej.
Kobieta, jak ju¿ wy¿ej wspomniano, powinna przygotowaæ siê do roli
matki. W jej rêkach spoczywa bowiem ca³a odpowiedzialnoœæ za wychowanie dziecka. „Nie równouprawniajmy w tym mê¿czyzny, gdy¿ mieæ w tych
sprawach pierwszy g³os jest naszym œwiêtym prawem i obowi¹zkiem”. Mê¿czyzna, ojciec, powinien jednak braæ udzia³ w wychowaniu, „bowiem stoj¹c
bardziej z daleka ma s¹d obiektywniejszy od matki”16. Mê¿czyznom redaktorki pisma zostawiaj¹ wolnoœæ wyboru co do zakresu ich obowi¹zków zwi¹zanych z wychowaniem i opiek¹ nad dzieckiem. Matkê zaœ czyni¹ odpowiedzialn¹ równie¿ za charakter kontaktów miêdzy ojcem a dzieckiem, a tak¿e
za to, jaki bêdzie stosunek ojca do dziecka. Ona powinna tak organizowaæ
¿ycie rodzinne, aby dziecko nie zak³óca³o ojcu odpoczynku po pracy, czy
podczas pracy, jeœli pracuje w domu. Jeœli ojciec nie bêdzie niepokojony, to
16 Tam¿e, 1927, nr 13, s. 5.
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— jak mo¿na przypuszczaæ — „ma³o widuj¹c dziecko, zatêskni doñ. Wtenczas tatuœ chêtnie siê dzieckiem zajmie, zainteresuje jego rozwojem, zaciekawi jego zabawami, mow¹ i ruchami”17. Nale¿y doceniæ szansê stwarzanom ojcom na nawi¹zanie bli¿szego kontaktu z dzieckiem, na poznanie go
i zbli¿enie siê do jego œwiata ju¿ w pierwszym okresie ¿ycia. Ojcowie te¿
doœæ chêtnie, jak twierdz¹ redaktorki pisz¹ce do czasopisma „Dziecko
i Matka”, chodz¹ z dzieæmi na spacery, umo¿liwiaj¹c matce wykonanie zajêæ domowych: jak pranie, prasowanie, gotowanie. Wspólne spêdzanie wolnego czasu u³atwia ojcu i dziecku wzajemne poznanie. Przytoczony przyk³ad œwiadczy równie¿ o pierwszych próbach podejmowanych w kierunku
podzia³u obowi¹zków domowych miêdzy ma³¿onkami. Nie prze³amuje jednak stereotypów dotycz¹cych pe³nionych przez kobietê i mê¿czyznê funkcji
rodzinnych. Matka zostaje w domu, gdzie sprz¹ta, gotuje, ojciec w tym czasie spaceruje z dzieckiem, co zdarza³o siê i w okresie poprzedzaj¹cym
I wojnê œwiatow¹.
Nasuwa siê pytanie o przyczyny podtrzymywania przez omawiane pismo tradycyjnego podzia³u ról? Oczywiœcie du¿¹ rolê odgrywa tutaj funkcjonowanie w œwiadomoœci ogromnej wiêkszoœci spo³eczeñstwa patriarchalnego modelu rodziny. Wysuwanie na plan pierwszy dba³oœci o komfort i dobre samopoczucie ojca wi¹¿e siê przede wszystkim ze zwyczajowo przyznawan¹ mu rol¹ g³ównego ¿ywiciela rodziny. Zarobki kobiet wci¹¿ pozostawa³y ni¿sze od zarobków mê¿czyzn. Czêsto te¿ zwalniano z pracy kobiety
zamê¿ne, zgodnie ze stereotypow¹ opini¹, ¿e mo¿e je utrzymywaæ m¹¿. Ta
praktyka nasili³a siê na pocz¹tku lat trzydziestych i by³a zwi¹zana z kryzysem gospodarczym. Tendencja do zwalniania z pracy w pierwszej kolejnoœci
mê¿atek wystêpowa³a w tym czasie równie¿ w krajach Europy Zachodniej.
W niektórych landach niemieckich wprowadzono wrêcz regulacje prawne
dotycz¹ce tej kwestii18. Równie¿ w Anglii niechêtnie widziano w zak³adach
pracy kobiety zamê¿ne. Warto zauwa¿yæ, i¿ w okresie miêdzywojennym nadal wyraŸnie daje siê obserwowaæ ró¿nice w podejœciu opinii publicznej do
pracy zawodowej kobiet samotnych i mê¿atek. Utrzymuje siê tradycyjny,
ukszta³towany jeszcze w XIX w. pogl¹d — choæ s¹ dowody, i¿ podejmowano próby prze³amywania go — toleruj¹cy zarobkowanie kobiety samotnej,

17 Tam¿e.
18 N. Y. Oxford Uniwersity Press, 1990, s. 96.
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która musi zdobyæ œrodki na swoje utrzymanie, ¿onê zaœ powinien utrzymywaæ m¹¿19. Pewien wy³om w tym stereotypowym myœleniu spowodowa³
zwiêkszaj¹cy siê udzia³ kobiet w tzw. wolnych zawodach (publicystka, literatka). Wielu kobietom z warstwy inteligenckiej aktywnoœæ zawodow¹ u³atwia³o zatrudnienie pomocy domowej. Chocia¿ wiêc wiele czasopism kobiecych lansowa³o tezê, i¿ g³ównie matka powinna zajmowaæ siê dzieckiem,
to w szczególnych przypadkach akceptowano zaanga¿owanie zawodowe
kobiet: „S¹ warunki gdzie mimo najlepszych chêci [matki dzieckiem] zaj¹æ
siê nie mog¹ (np. gdy matka jest doktorem, dentystk¹, prowadzi sklep)”20.
W takich przypadkach opiekê nad dzieckiem powinno powierzaæ siê przeszkolonej opiekunce. Zadaniem wychowawczyni, czy niani, ma byæ przede
wszystkim opieka nad dzieckiem i pomoc w jego wychowaniu. Redaktorki
przestrzegaj¹ przed zrzucaniem na opiekunki ca³ej pracy i odpowiedzialnoœci zwiazanej z procesem wychowawczym, a tak¿e przed przeci¹¿aniem ich
ró¿nymi obowi¹zkami domowymi.
Jak wspomina³am wczeœniej, zadaniem inteligentnej matki jest przygotowanie siê do macierzyñstwa. Przede wszystkim ci¹¿a powinna byæ zaplanowana. Na ³amach pisma propagowana jest opinia, ¿e planowanie rodziny, próba wp³ywania na liczbê potomstwa s¹ œwiadectwem dojrza³oœci kobiety. Tematy zwi¹zane z antykoncepcj¹ zaczynaj¹ pojawiaæ siê w latach
trzydziestych na ³amach czasopism zarówno w Anglii, jak i w Polsce.
W Niemczech pod koniec lat dwudziestych organizacje kobiece prowadz¹
akcjê maj¹c¹ na celu zmuszenie rz¹du do rozpropagowania wiedzy o antykoncepcji i œrodkach antykoncepcyjnych, a nawet — do zalegalizowania
mo¿liwoœci aborcji. Wielu autorów zachodnioeuropejskich wi¹¿e zmianê
w podejœciu do zagadnieñ zwi¹zanych z planowaniem rodziny z kryzysem
ekonomicznym. Gwa³towne i g³êbokie za³amanie gospodarcze oraz zwi¹zane z nim znaczne pogorszenie warunków ¿ycia, niemal ca³ego spo³eczeñstwa, sprawi³o, i¿ kwestia planowania liczby potomstwa sta³a siê jednym
z wa¿niejszych problemów spo³ecznych. W tym miejscu warto nadmieniæ,
i¿ w okresie miêdzywojennym problem ograniczania liczby dzieci w rodzi19 W poradnikach dla kobiet (np. J. Œwitalska, Kobieta nowoczesna..., wyd. cyt.) znajdujemy s³owa

poparcia dla pracy zawodowej kobiet. Wskazuje siê na zmiany ekonomiczne, czêsto wrêcz wymagaj¹ce od kobiety ponoszenia, wraz z mê¿em, kosztów utrzymania rodziny. Podkreœla siê równie¿, ¿e
praca zawodowa mo¿e byæ dla niektórych kobiet Ÿród³em satysfakcji i samorealizacji.
20 „Dziecko i Matka” 1931, nr 3, s. 22.
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nach dotyczy³ przede wszystkim nizin spo³ecznych. W œrodowisku inteligenckim planowanie rodziny by³o ju¿ faktem.
Niema³o uwagi pismo poœwiêca równie¿ upowszechnianiu wzorów zachowañ kobiety w okresie przygotowywania siê do macierzyñstwa. Zalecano kobietom ciê¿arnym czêste spacery. Proponowano specjalnie przystosowane æwiczenia gimnastyczne, zrywaj¹c z tradycyjnie zalecanym przysz³ym
matkom ograniczeniem ruchu.
Za wa¿n¹ kwestiê uznano na ³amach pisma zapewnienie dziecku i matce fachowej opieki lekarskiej. Zachêcano do korzystania ze stacji opieki,
które oferowa³y opiekê lekarsk¹ w przypadkach nag³ych, jak równie¿,
a mo¿e przede wszystkim dzia³a³y jako punkt szczepieñ i miejsce, gdzie
mo¿na zasiêgn¹æ porady w kwestiach dotycz¹cych pielêgnacji, sposobu od¿ywiania dzieci i niemowl¹t. Redaktorki czasopisma widz¹ tu szczególne
pole do dzia³ania dla kobiet inteligentek. Powinny one nie tylko korzystaæ
ze stacji i dbaæ o zasilanie ich bud¿etu (matki dobrze sytuowane wp³aca³y
dobrowolne sk³adki na utrzymanie stacji), lecz tak¿e do ich zadañ winno
nale¿eæ „uœwiadamianie o obowi¹zku korzystania z nich ka¿dej matki, która pozbawiona kierunku i pomocy nie bêdzie w mo¿noœci wychowaæ swego
dziecka pod³ug wymagañ i wskazañ higieny”21.
Czasopismo „Dziecko i Matka” propaguje raczej tradycyjny model rodziny. Niemniej w wielu artyku³ach daje siê zauwa¿yæ nowe trendy. Jako
g³ówny cel ¿yciowy kobiety traktuje siê posiadanie i wychowywanie dzieci,
jednak akceptuje siê aktywnoœæ zawodow¹ kobiety, a tak¿e przyznaje siê jej
prawo do decydowania, czy chce za³o¿yæ rodzinê, czy te¿ nie. Wykonywanie
pracy zawodowej najczêœciej bywa jednak przez redaktorki uzasadniane
szczególnymi warunkami: wykszta³ceniem b¹dŸ trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ kobiety.
Równie¿ postawienie kwestii planowania rodziny, mimo ¿e na ³amach
dwutygodnika temat ten poruszany jest rzadko, trzeba uznaæ za istotny
element prze³amywania tradycyjnego myœlenia o pozycji kobiety w rodzinie. Przed I wojn¹ œwiatow¹ poruszanie takich problemów by³o niemo¿liwe
nawet na ³amach „Steru” — organu prasowego Zwiazku Równouprawnienia Kobiet Polskich, jednej z najbardziej radykalnych organizacji feministycznych na ziemiach polskich.
21 Tam¿e, 1931, nr 2, s. 14–15.
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W latach miêdzywojennych istotne novum stanowi¹ postulaty dotycz¹ce zmian w stosunkach wewn¹trzrodzinnych. W czasopiœmie „Dziecko
i Matka”, ale równie¿ na ³amach innych pism kobiecych, jak np.: „Bluszcz”,
„G³os Kobiet”, pojawiaj¹ siê wzmianki zachêcaj¹ce matki i ¿ony do w³¹czania ojca do opieki nad dzieckiem (spacery, wspólna zabawa). Dostrzega siê
te¿ rolê ojca w procesie wychowawczym i to niezale¿nie od p³ci dziecka.
O prze³amywaniu tradycyjnych wzorców œwiadczy tak¿e przyznanie kobietom prawa wyboru w³asnej drogi ¿yciowej. Kobiety, które nie zdecydowa³y siê na za³o¿enie rodziny, nie spotykaj¹ siê na ³amach pisma z negatywna opini¹. Wydaje siê jednak, i¿ wci¹¿ by³a bardzo du¿a presja opinii spo³ecznej wywierana na kobiety samotne z wyboru, opinii — która nadal za
pierwszy obowi¹zek kobiety uznawa³a zam¹¿pójœcie i macierzyñstwo. Obserwowaæ to mo¿na równie¿ na przyk³adzie omawianego czasopisma. Œrodowisko polskie niczym nie ró¿ni³o siê w tej kwestii od niemieckiego czy
angielskiego.
Natomiast wiele nowoœci propagowano na ³amach „Dziecka i Matki”
w dziedzinie opieki nad dzieckiem. Na podstawie publikowanych listów do
redakcji s¹dziæ mo¿na, i¿ zastosowanie tych rad w praktyce napotyka³o spore trudnoœci.
Na zakoñczenie tych refleksji, które nie pretenduj¹ do wyczerpania poruszanych w piœmie „Dziecko i Matka” zagadnieñ, konieczna wydaje siê
wzmianka o autorkach czasopisma, usi³uj¹cych w pewnym zakresie kreowaæ nowe wzorce. Niestety, dotychczasowe poszukiwania da³y bardzo nik³e
rezultaty, znalezienie danych biograficznych wielu z nich jest niemo¿liwe.
Na podstawie kilku biogramów (na ponad dwadzieœcia nazwisk autorek
pojawiaj¹cych siê w dwutygodniku) mo¿na przypuszczaæ, ¿e wiêkszoœæ
z nich nale¿a³a do inteligencji. Spoœród piêciu kobiet, których biogramy
przynajmniej fragmentaryczne uda³o siê ustaliæ, trzy mia³y w³asne dzieci
(jedno b¹dŸ dwoje), jedna wychowywa³a trzy sieroty, jedna by³a bezdzietna.
Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e ich dzia³alnoœæ wynika³a z realiów ¿ycia rodzin ich
w³asnego œrodowiska spo³ecznego.
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W prawodawstwie cywilnym II Rzeczypospolitej obowi¹zywa³y trzy ró¿ne kodeksy z czasów zaborczych, które ogranicza³y prawa maj¹tkowe, osobiste i rodzinne kobiet. W zakresie prawnej regulacji instytucji ma³¿eñstwa
i rodziny na ziemiach by³ego Królestwa Kongresowego obowi¹zywa³ Kodeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. i prawo ma³¿eñskie z 1836 r.
Wed³ug tego ustawodawstwa zarówno definicje prawne ma³¿eñstwa i rodziny, jak i normy szczegó³owe odwo³ywa³y siê wprost do norm religijnych,
a duchowni poszczególnych wyznañ pe³nili zarazem funkcjê urzêdników
stanu cywilnego. Ma³¿eñstwo mog³o byæ zawarte wy³¹cznie w formie religijnej. Kobieta mog³a wst¹piæ w zwi¹zek ma³¿eñski po ukoñczeniu szesnastu lat, a mê¿czyzna osiemnastu. Kodeks ustanawia³ priorytet mê¿a–ojca
zarówno w sprawach maj¹tkowych rodziny, jak i w dziedzinie w³adzy rodzicielskiej. Mê¿atce mo¿na by³o powierzyæ opiekê nad dzieckiem tylko za
przyzwoleniem mê¿a, natomiast ojciec móg³ wbrew woli matki oddaæ dziecko pod cudz¹ opiekê, a nawet „na w³asnoœæ” w celu adopcji. Protest matki
nie mia³ ¿adnego znaczenia prawnego. Mê¿atka musia³a zast¹piæ nazwisko
panieñskie — mê¿owskim i u¿ywaæ go nawet po zerwaniu ma³¿eñstwa, ale
w przypadku wyjœcia za m¹¿ za cudzoziemca nie mog³a zachowaæ dotychczasowego obywatelstwa, by³a zobowi¹zana do przyjêcia obywatelstwa mê¿a. Tylko na terenie by³ego zaboru pruskiego i austriackiego prawo pozwala³o na poszukiwanie ojcostwa i nak³ada³o na ojca obowi¹zek p³acenia alimentów do szesnastego roku ¿ycia dziecka. Natomiast sytuacjê matki
i dziecka nieœlubnego na ziemiach by³ego zaboru rosyjskiego — a wiêc
w wiêkszoœci centralnej Polski — regulowa³o ustawodawstwo oparte na
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s³ynnym kodeksie Napoleona (wprowadzonym w Ksiêstwie Warszawskim
w 1807 r.), który w § 305 wprowadza³ zakaz „dochodzenia ojcostwa”.
W 1913 r. w imiê polepszania bytu dzieci nieœlubnych próbowano nieco z³agodziæ surowoœæ tego artyku³u, ale nie zniesiono go ca³kowicie1.
Ograniczenia praw kobiety, które funkcjonowa³y jeszcze w okresie miêdzywojennym, rzutowa³y na jej pozycjê w spo³eczeñstwie i rodzinie. Co wiêcej, to mê¿czyzna w przesz³oœci tworzy³ owe prawa i kszta³towa³ obyczaj;
by³ on te¿ autorem wiêkszoœci zachowanych przekazów Ÿród³owych. Specyfika Ÿróde³ koœcielnych i ich niekompletnoœæ spowodowa³y, i¿ zwrócono
w nich uwagê jedynie na niektóre aspekty problemów ma³¿eñstwa i rodziny, a mianowicie: na lansowane wzorce kobiety zamê¿nej, na okolicznoœci
towarzysz¹ce zawieraniu ma³¿eñstw, na zjawiska ma³¿eñskiego i pozama³¿eñskiego ¿ycia seksualnego oraz na próby ograniczenia urodzeñ. Rozwa¿ania te dotycz¹ kobiet wyznania rzymskokatolickiego, g³ównie w œrodowisku wiejskim i ma³omiasteczkowym. W badaniach tych zjawisk szczególnie
interesuj¹cym Ÿród³em okaza³y siê akta konsystorskie diecezji kieleckiej,
a zw³aszcza Ankieta dotycz¹ca moralnoœci rodzinnej parafian z lat
1920–1929. Poza archiwaliami koœcielnymi wykorzystano równie¿ ró¿ne informacje prasowe oraz pamiêtniki.
Katolicka doktryna o ¿yciu rodzinnym zosta³a skodyfikwoana m.in.
w encyklice papie¿a Piusa XI O ma³¿eñstwie chrzeœcijañskich (Casti Connubi) z 31 grudnia 1930 r. Podstaw¹ jej za³o¿eñ by³a nauka Chrystusa przekazana w Ewangeliach, Listy Apostolskie oraz pouczenia Ojców Koœcio³a.
Zgodnie ze wskazaniami papieskimi ¿ona oraz dzieci winny byæ podporz¹dkowane mê¿owi i ojcu. ¯onie jako matce przyznano jednak pierwszeñstwo
w wychowaniu dzieci. S¹dzono, ¿e najwa¿niejszym zadaniem ¿yciowym kobiety jest ma³¿eñstwo i macierzyñstwo, a pe³niê rozwoju swej osobowoœci
mo¿e ona osi¹gn¹æ jako „dawczyni ¿ycia”2.
Instytucje koœcielne i zwi¹zana z nimi prasa katolicka propagowa³y modelowy idea³ kobiety zamê¿nej: niewiasty silnej, zdrowej, wychowuj¹cej
dzieci i podporz¹dkowanej mê¿czyŸnie. Tak np. w 1930 r. na ³amach „Oj1 G. Szmur³owa, Kobieta w prawie publicznym i prywatnym, Warszawa 1937, s. 5–7, 11–12; S. Szer,

Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 8, 24–28.
2 J. Roztworowski, Istota ma³¿eñstwa w pojêciu katolickim, [w:] Rodzina. Pamiêtnik I Katolickiego

Studium o Rodzinie w Poznaniu w dniach 2–6 wrzeœnia 1935 r., Studia katolickie, pod red. ks. S. Brossa, Poznañ 1936, s. 42–50.
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czyzny” wskazywano, ¿e „dobra ¿ona i gospodyni musi byæ pracowita, gospodarna i pos³uszna mê¿owi”3. Za najbardziej odpowiedni¹ ze wzglêdu na
funkcje wychowawcze uwa¿ano rodzinê liczn¹, sk³adaj¹c¹ siê z kilkorga
dzieci. Wed³ug informacji zamieszczanych w prasie katolickiej najmniej
k³opotów wychowawczych sprawia³y dzieci z rodzin wielodzietnych. Przekonywano, ¿e „b³ogos³awieñstwo Bo¿e sp³ywa na dom, w którym jest wiele
dzieci, a rodziców, którzy darz¹ licznym potomstwem spo³eczeñstwo, Koœció³ i pañstwo jak¿e sowita nagroda czeka w niebie”4. Zwalczano natomiast wszelkie próby propagowania œwiadomego macierzyñstwa, jak równie¿ postulatu prawa kobiet do rozwodu. „Goœæ Niedzielny” z 1934 r. przestrzega³, ¿e „Episkopat z ca³¹ stanowczoœci¹ potêpia poradnie œwiadomego
macierzyñstwa”5.
Katolicka koncepcja ma³¿eñstwa opiera³a siê na za³o¿eniu, ¿e zwi¹zek
ma³¿eñski jest zawierany przede wszystkim w celu prokreacji. Jest on wêz³em dozgonnym, obwarowanym nakazem wiernoœci. W zamieszczonych
w 1920 r. na ³amach „Kieleckiego Przegl¹du Diecezjalnego” wskazówkach
dotycz¹cych ¿ycia ma³¿eñskiego podkreœlano: „Popêd p³ciowy mo¿e byæ
u¿yty tylko do celów rozmna¿ania i ma siê ograniczyæ do jednego nierozerwalnego ma³¿eñstwa. Wszelkie inne zaspokojenie popêdu p³ciowego, czy
to przed ma³¿eñstwem lub poza nim, jak równie¿ korzystanie z ma³¿eñstwa,
które wy³¹cza potomstwo lub mu zapobiega, jest grzechem ciê¿kim”6. Brak
potomstwa w opinii szerokich krêgów spo³ecznych tradycyjnie uznawano
za brak opieki i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. W spo³ecznoœci katolickiej nie
stanowi³o to podstawy do uniewa¿nienia zwi¹zku ma³¿eñskiego. W 1929 r. biskupi polscy w naukach do wiernych przypominali, ¿e „ma³¿eñstwo nie mo¿e byæ uniewa¿nione ani z powodu niewiernoœci, ani z powodu odpadniêcia
od wiary katolickiej, lecz rozrywa siê przez œmieræ jednej strony”7.
Ma³¿eñstwo uznawano za synonim rodziny, a akt œlubu mia³ wyra¿aæ
jednoczeœnie akceptacjê rodzicielstwa i gotowoœæ wype³niania jasno okreœlonych ról rodzinno–domowych. Decyzja o wyborze partnera w du¿ym
3 Zalety dobrej gospodyni, „Ojczyzna” 1930, nr 3, s. 2.
4 Ks. W¹do³owski, Duszpasterz wobec praktyk neomaltuzjañskich, „Wiadomoœci Archidiecezjalne

Warszawskie” 1927, nr 2, s. 360.
5 „Goœæ Niedzielny” 1934, nr 2, s. 295.
6 Zasady moralne w zagadnieniach seksualnych, „Kielecki Przegl¹d Diecezjalny” 1920, nr 25, s. 4.
7 O ma³¿eñstwie — biskupi polscy duchowieñstwu i wiernym, „Miesiêcznik Koœcielny dla Archidiece-

zji GnieŸnieñskiej i Poznañskiej” 1929, nr 3, s. 28.
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stopniu — szczególnie na wsi zale¿a³a od rodziny, która ustala³a warunki
zawarcia ma³¿eñstwa przez dzieci. Brano w nich pod uwagê przede wszystkim stan maj¹tkowy, posag (na wsi — wielkoœæ i po³o¿enie gruntów), a dopiero póŸniej — walory osobiste kandydatki i kandydata. Rodzice nie zawsze liczyli siê z pragnieniem swych dzieci, uk³adaj¹c ich losy wed³ug swojej
woli i swoich kalkulacji. Znikome mo¿liwoœci usamodzielnienia siê bez pomocy rodziny zmusza³y m³odych do respektowania woli rodziców8.
Badania dotycz¹ce ma³¿eñstw, zamieszka³ych we wsi w latach miêdzywojennych dowiod³y, ¿e dobór rzadko przekracza³ granice powiatu (tylko
w 22%). Ma³¿eñstwa zawierano najczêœciej wœród s¹siadów, mieszkañców
najbli¿szych wsi oraz okolicy. W warunkach tradycyjnej gospodarki ch³opskiej kryterium podstawowym by³a powierzchnia gruntów posiadanych
przez zainteresowane rodziny9. Równie¿ w ma³o ruchliwych spo³ecznoœciach ma³omiasteczkowych ma³¿eñstwa zawierane by³y zwykle w ramach
jednego krêgu spo³ecznego. Ma³¿eñstwa mieszane pod wzglêdem klasowym czy te¿ narodowoœciowym spotyka³y siê wci¹¿ z oporami i negatywn¹
etykietk¹ mezaliansu. Zbigniew Gruda z Piñczowa wspomina³: „Ma³¿eñstwa m³odych dwóch sfer, nie mówi¹c ju¿ o polsko–¿ydowskich, by³y niezmiernie rzadkie i traktowane zawsze jako mezalians i to obustronny (...) Ma³¿eñstwa obywateli z ch³opami prawie nie istnia³y. Ja znam tylko jedno”10.
Tradycyjny model katolickiego ma³¿eñstwa i rodziny, dawniej nie podawany w w¹tpliwoœæ, a co najwy¿ej nie realizowany konsekwentnie, bywa³
w okresie miêdzywojennym rewidowany w ró¿nych swoich elementach.
Wobec mno¿¹cych siê rodzinnych dzia³ów ziemi i stagnacji gospodarczej
ma³ych miast wielodzietnoœæ musia³a sk³aniaæ do refleksji. Co odwa¿niejsi
ma³¿onkowie usi³owali ograniczyæ liczbê potomstwa. W latach miêdzywojennych widoczne jest wyraŸne zmniejszenie siê liczby dzieci w rodzinie.
Z obliczeñ Jerzego Zdzis³awa Holzera dotycz¹cych p³odnoœci kobiet
w pierwszej po³owie XX w. wynika, ¿e przeciêtnie na kobietê w ci¹gu okresu rozrodczego (15–49 lat) przypada³o: w latach 1900–1901 — 6,2 dzieci;
1931–1932 — 3,5; 1954–1955 — 3,7 (tzw. wspó³czynnik dzietnoœci). Autor
8 A. Dodziuk–Lityñska, D. Markowska, Wspó³czesna rodzina w Polsce, Warszawa 1975, s. 132–134;

B. Tryfan, Rola kobiety wiejskiej, Warszawa 1976, s. 17–20.
9 J. Przychodzeñ, Dobór terytorialny i spo³eczny ma³¿eñstw wiejskich, „Roczniki Socjologii Wsi” 1965,

t. II, s. 119–128.
10 Z. Gruda, Miasteczko nad Nid¹, [w:] Piñczów i jego szko³y w dziejach, pod red. J. Wyrozumskiego,
Warszawa 1979, s. 269.
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zwraca równie¿ uwagê na ró¿nice w p³odnoœci kobiet zamieszkuj¹cych miasta i wsie. Wspó³czynnik dzietnoœci w 1931–1932 r. wynosi³ dla miast 2,2,
a dla wsi 4,111.
Zachowania katolików w praktyce ró¿ni³y siê od modelu propagowanego przez Koœció³. Przywo³ywana ju¿ Ankieta dotycz¹ca moralnoœci rodzinnej parafian z lat 1920–1929 objê³a parafie siedmiu powiatów woj. kieleckiego (jêdrzejowskiego, kieleckiego, miechowskiego, olkuskiego, piñczowskiego, stopnickiego i w³oszczowskiego). Duchowni udzielali w niej odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: czy prowadzona jest propaganda unikania
potomstwa i w jakich formach, czy s³yszy siê o praktycznych procurationis
abortus, czy znajduj¹ siê w parafii rozbite ma³¿eñstwa — ile i z jakich powodów, czy zdarzaj¹ siê wypadki ¿ycia „na wiarê” oraz jaka jest reakcja opinii
spo³ecznej i podejmowane œrodki zaradcze12.
Z odpowiedzi na tê ankietê wynika, ¿e w okresie miêdzywojennym koœcielne zakazy kontroli i planowania urodzeñ nie by³y powszechnie akceptowane. Ksiê¿a dosyæ czêsto podkreœlali, ¿e „dostrzega siê unikanie potomstwa w formie nieprawid³owych stosunków”. Przytoczê tu kilka dos³ownych
wypowiedzi. Ksi¹dz dziekan dekanatu chmielnickiego pisa³: „Trudnoœæ
utrzymania rodziny na wsi wp³ywa na spadek urodzin. D¹¿enie do ograniczenia potomstwa u w³oœcian spotyka siê nierzadko — szczególnie u rodziców od 36 do 40 lat i wiêcej, zw³aszcza gdy maj¹ kilkoro dzieci”13. Proboszcz
z parafii wiejskiej Zborówek (dekanat pacanowski) zaznacza³: „Propaganda za unikaniem potomstwa p³ynie z ró¿nych Ÿróde³. Powracaj¹cy z robót
z Francji, Niemiec t³umacz¹ kobietom o sposobach (prezerwatywach) unikania potomstwa”14. Z kolei ksi¹dz z parafii Kalina Wielka (dekanat miechowski) stwierdza³, ¿e „akuszerki, lekarze, socja³y po miastach ucz¹ sposobów
unikania dzieci, daj¹ œrodki — robi¹ ró¿ne operacje niewiastom”15. W podobnym duchu wypowiadali siê duchowni parafii ma³omiasteczkowych. Proboszcz z Buska–Zdroju donosi³, ¿e „d¹¿enie do unikania potomstwa widoczne
jest nie tylko u inteligencji, ale i miêdzy ludem, powodem jest obawa przed
ciê¿arami i obowi¹zkami macierzyñskimi, przed utrat¹ modnej linii”16. Nato-

11 J. Z. Holzer, Przyczynek do analizy rodnoœci i p³odnoœci kobiet w latach 1950–1960, „Statystyka
Polski” 1962, z. 65, s. 40; ten¿e, Demografia, Warszawa 1980, s. 265.
12 Archiwum Diecezjalne w Kielcach (dalej ADK), Akta kurialne ogólne, sygn. OD–17/4, k. 1.
13 Tam¿e, k. 36.
14 Tam¿e, k. 53.
15 Tam¿e, k. 92.
16 Tam¿e, k. 29.
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miast tamtejszy dziekan ubolewa³: „dzieci nieœlubnych w ostatnich piêciu
latach prawie ¿e nie ma — chyba, ¿e jakaœ «nêdzota», w najwy¿szym stopniu do porodu dopuœci”17.
Z danych dotycz¹cych diecezji kieleckiej wynika, ¿e w 1930 r. zarejestrowano 29 938 noworodków œlubnych i 837 nieœlubnych. Przeciêtnie na
36 noworodków przypada³o zatem jedno nieœlubne dziecko. Duchowni
w sprawozdaniach duszpasterskich zmniejszaj¹c¹ siê w latach miêdzywojennych liczbê dzieci nieœlubnych wi¹zali ze stosowaniem aborcji. Nadal
zdarza³y siê tak¿e przypadki dzieciobójstwa18.
W omawianej ankiecie na pytanie dotycz¹ce aborcji duchowni udzielali
zazwyczaj lakonicznych odpowiedzi: „tak”, „dosyæ czêsto”, „s³yszy siê o tym
przy spowiedziach”, „rzadko w ma³¿eñstwie, ale czêœciej u upad³ych dziewcz¹t”. Zdarza³y siê te¿ wypowiedzi pe³niejsze, œwiadcz¹ce o tym, ¿e w niektórych parafiach zjawisko to przybiera³o szersze rozmiary. Ksi¹dz z M³odzaw
(dekanat piñczowski) informowa³: „po wsiach s¹ akuszerki, które ten proceder
[aborcjê] uprawiaj¹, s¹ to osoby obce, które przywêdrowa³y z miast, a we wsi
dobrze siê im powodzi”19. Cytowany ju¿ proboszcz z parafii Zborówek donosi³:
„Procuratio abortus nie nale¿y dzisiaj do wypadków bardzo rzadkich. Zabiegu
tego dokonuj¹ akuszerki na dziewczynach i kobietach maj¹cych mê¿ów poza
domem w celu unikniêcia wstydu”20. Ciekawe spostrze¿enia odnotowa³ ksi¹dz
proboszcz z parafii Janina (dekanat stopnicki), stwierdzaj¹c, ¿e „aborcja by³a
najczêœciej przez ch³opa wymuszona”21. W podobnym stylu udzielali odpowiedzi duchowni z parafii ma³omiasteczkowych: Bodzentyna, Buska–Zdroju, Lelowa, Jêdrzejowa, Olkusza, S³omnik, Stopnicy i W³oszczowy. Proboszcz ze
Stopnicy wrêcz podkreœla³, ¿e „praktyki procurationis abortus s¹ coraz czêstsze
i mówi siê o tym g³oœno”22. Ksi¹dz z W³oszczowy pisa³: „ten niecny proceder
prowadz¹ akuszerki i lekarze, zw³aszcza ¯ydzi”23.
Równie¿ g³oszone przez Koœció³ katolicki zasady etyczne nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa i zakaz ¿ycia „na wiarê” nie by³y w pe³ni przestrzegane.

17 Tam¿e, k. 121.
18 Stan religijno–moralny diecezji. Na podstawie sprawozdañ duszpasterskich, „Kielecki Przegl¹d Die-

cezjalny” 1931, z. 6–7, s. 184.
19 ADK, Akta kurialne ogólne, OD — 17/4, k. 61.
20 Tam¿e, k. 53.
21 Tam¿e, k. 31.
22 Tam¿e, k. 27.
23 Tam¿e, k. 152.
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Zaledwie w kilku parafiach nie stwierdzono samowolnych separacji i ¿ycia
bez œlubu; chocia¿ na ogó³ przypadki te nie by³y liczne, to — wed³ug duchowieñstwa — oddzia³ywa³y niekorzystnie na otoczenie. Przyk³adowo w woj.
kieleckim w 1931 r. 384 603 kobiety wyznania rzymskokatolickiego ¿y³y
w formalnych zwi¹zkach ma³¿eñskich, 504 w nieformalnych, a 745 by³o rozwiedzionych lub ¿y³o w separacji, w tym 265 przypadków — to samowolne
separacje24.
Wspólna w³asnoœæ maj¹tkowa, mocno zakorzenione przywi¹zanie do
tradycyjnych norm etycznych zmusza³y ma³¿onków do trwania w znienawidzonym nieraz zwi¹zku, bo takie by³o prawo tradycji i interes wspólnego
gospodarstwa. Je¿eli ju¿ dochodzi³o do rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego, to
zazwyczaj kobiety wiejskie i ma³omiasteczkowe decydowa³y siê na samowoln¹ separacjê. Wed³ug zamieszczonych w cytowanej ankiecie informacji
duchowieñstwa diecezji kieleckiej, przyczyn¹ separacji by³y g³ównie sprawy
maj¹tkowe, emigracja zarobkowa oraz niezgodnoœæ charakterów. Zdarza³o
siê, ¿e ma³¿eñstwa rozpada³y siê ze wzglêdu na chorobê lub okrucieñstwo
któregoœ z partnerów, a Koœció³ sprzeciwia³ siê uznaniu rozwodu. Wed³ug
relacji proboszcza z parafii Pierzchnica (dekanat stopnicki), „trzy ma³¿eñstwa uleg³y rozbiciu z powodu z³ego traktowania [¿ony] przez mê¿a awanturnika, który uwag duchowieñstwa s³uchaæ nie chce”25. Z kolei ksi¹dz
z parafii Trzyca (dekanat miechowski) stwierdza³: „Cztery stad³a ma³¿eñskie rozbite, dwa z powodu ustawicznych k³ótni (niedobrane usposobienia), jedno z przyczyny zdrady ma³¿eñskiej, jedno z tej przyczyny, ¿e m¹¿
jakiœ nienormalny. Oprócz tego zdarzaj¹ siê ma³¿eñstwa chwilowo rozbite
z powodu, ¿e jedna ze stron nie spe³ni³a przyrzeczeñ, nie przynios³a tyle
posagu, ile obiecano”26.
Zwracano te¿ uwagê, ¿e wyjazdy zagraniczne mê¿ów wp³ywa³y destrukcyjnie na ¿ycie rodzinne. Proboszcz z Wiœlicy pisa³ nastêpuj¹co o trzech
separacjach: „Mê¿owie od kilku lat w Ameryce. Z pocz¹tku pisali do
swoich ¿on, teraz nie pisz¹, choæ wiadomo ¿e ¿yj¹”27. W Pacanowie takich
ma³¿eñstw by³o dziewiêæ, w Busku–Zdroju kilkanaœcie. Postulowano na-

24 „Statystyka Polski”, seria C, z. 86. Drugi powszechny spis ludnoœci z dnia 9 grudnia 1931 r. Województwo kieleckie, Warszawa 1938, s. 62–63.
25 ADK, Akta kurialne ogólne, OD — 17/4, k. 39.
26 Tam¿e, k. 98.
27 Tam¿e, k. 93.
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wet, by zwróciæ siê do w³adz amerykañskich, aby te zmusi³y niewiernych
ma³¿onków do przysy³ania sta³ego zasi³ku na utrzymanie rodziny. Zdarza³o
siê, ¿e kobiety pozostawione w³asnemu losowi, czêsto obarczone gromadk¹
dzieci, szuka³y sobie nowych partnerów i ¿y³y „na wiarê”. Spo³ecznoœæ lokalna na te zwi¹zku patrzy³a z pewnym zrozumieniem, mawiano „có¿ one
winne, ¿e ch³opów nie maj¹”. Wœród tych, które ¿y³y „po ma³¿eñsku” bez
œlubu, najczêœciej by³y kobiety porzucone, b¹dŸ takie, które straci³y mê¿ów
na wojnie, a kuria biskupia dowody zaginiêcia uzna³a za niewystarczaj¹ce.
Proboszcz z Ksi¹¿a Wielkiego pisa³: „jeden z takich wiarusów wróci³ z wojskiem genera³a Hallera, zasta³ w domu ¿onê po bracie i z ni¹ ¿yje — Koœcio³a nie zna”28.
Koœció³ stara³ siê ró¿nymi sposobami przeciwdzia³aæ tym zjawiskom.
W œwiêto Trzech Króli cz³onkowie organizacji katolickich podejmowali
próby godzenia zwaœnionych ma³¿onków, a tych, którzy ¿yli „na wiarê” nak³aniano, aby rozeszli siê lub wst¹pili w zwi¹zki ma³¿eñskie29. Duchowni
w stosunku do tych osób stosowali represje o charakterze religijnym: pomijanie ich domów podczas kolêdy, odmawianie œwiêcenia pokarmów w czasie wielkanocnym, strofowanie z ambony. Jednak sami ksiê¿a przyznawali,
¿e tylko czasami represje te przynosi³y oczekiwane rezultaty. Proboszcz
z Ogrodzieñca stwierdza³: „prêgierz opinii traci si³ê, poniewa¿ rz¹d pozwala zmieniaj¹cym religiê wstêpowaæ w zwi¹zki ma³¿eñskie”30.
Przytoczone przyk³ady wskazuj¹, ¿e w dziedzinie moralnoœci ma³¿eñsko–rodzinnej zachowania katolików nie zawsze zgadza³y siê z normami
etycznymi Koœcio³a, a koœcielne zakazy i nakazy dotycz¹ce ¿ycia seksualnego by³y niekiedy uwa¿ane za interwencjê w prywatn¹ sferê ¿ycia. Nale¿y tu
uczyniæ zastrze¿enie, ¿e omawiane zjawiska nie by³y powszechne, a odzwierciedla³y jedynie tendencje zmian. Ferment obyczajowo–rodzinny obj¹³ tylko nieznaczny odsetek ludnoœci wiejskiej i ma³omiasteczkowej.

28 Tam¿e, k. 28, 59.
29 Œwiêto Rodziny, Kalendarz Akcji Katolickiej Diecezji Kieleckiej 1938, s. 32–33.
30 ADK, Akta kurialne ogólne, OD — 17/4, k. 35.
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Dobrochna KaÆwa

G³osy kobiet w sprawie planowania rodziny
w œwietle prasy z lat 1929–1932

Zagadnienie regulacji urodzin pojawi³o siê na ³amach prasy polskiej
w odniesieniu do dyskusji nad karalnoœci¹ aborcji. W listopadzie 1929 r.
Tadeusz Boy–¯eleñski opublikowa³ na ³amach „Kuriera Porannego” felieton pt. Krwawe paragrafy poœwiêcony rozwi¹zaniom prawnym zawartym
w projekcie pierwszego polskiego kodeksu karnego (opracowywanego
przez sejmow¹ Komisjê Kodyfikacyjn¹), a dotycz¹cym penalizacji zabiegów spêdzania p³odu. Podaj¹c w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ proponowanych
w nim rozwi¹zañ, Boy–¯eleñski da³ tym samym pocz¹tek publicznej dyskusji, która trwa³a z przerwami do 1932 r. Chocia¿ jej uczestnicy skupili siê
przede wszystkim na aspekcie prawnym, w rzeczywistoœci spór dotyczy³ zagadnienia natury bardziej ogólnej. Dyskutanci, uzasadniaj¹c zajmowane
stanowisko, musieli udzieliæ odpowiedzi na fundamentalne pytania o genezê, charakter oraz skutki spo³eczne „zjawiska aborcyjnego”. Poniewa¿ spêdzenie p³odu traktowane by³o jako swoisty, nielegalny, ale powszechnie
stosowany sposób regulacji urodzeñ, dlatego te¿ g³ównymi i traktowanymi
jako nieroz³¹czne sta³y siê dwa zagadnienia: stosunku do przerywania ci¹¿y
oraz do kwestii tzw. œwiadomego macierzyñstwa.
Mimo ¿e dyskusja dotyczy³a kwestii kobiecej, g³osy, które zawa¿y³y na
jej przebiegu nale¿a³y do mê¿czyzn. Pocz¹tek da³o Piek³o kobiet — zbiór
felietonów Boya–¯eleñskiego. Wczeœniej publikowane w socjalistycznym
„G³osie Kobiet” artyku³y Henryka K³uszyñskiego pt. Znaczenie regulacji
urodzeñ dla klasy robotniczej z racji niskiego nak³adu nie wywo³a³y szerszego oddŸwiêku1. Na ³amach wydawanego w 1932 r. dodatku do „Wiadomo1
„Kurier Poranny” 1929, nr 298, 305, 312, 319, 329, 333, 340, 347, 354, 359; „G³os Kobiet” 1929,
nr 12; 1930, nr 1–4.
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œci Literackich” — „¯ycia Œwiadomego” obok autora Piek³a kobiet publikowa³ dr Henryk Rubinraut — wspó³za³o¿yciel Poradni Œwiadomego Macierzyñstwa. Opcja katolicka opar³a swoje stanowisko na encyklice Piusa XI Castii connubii og³oszonej w grudniu 1930 r. wraz z jej wyk³adni¹ prezentowan¹ przez przedstawicieli Koœcio³a na ³amach prasy katolickiej2. Autorami artyku³ów publikowanych g³ównie na ³amach „Przegl¹du Katolickiego” byli J. Czarnecki i ks. K. Kozubski3. Widoczna maskulinizacja sporu
na ³amach walcz¹cych ze sob¹ tygodników traktowana by³a jako symptomatyczny przejaw braku równouprawnienia, co podkreœla³y w swoich wypowiedziach kobiety aktywnie bior¹ce udzia³ w polemice na ³amach prasy
kobiecej — „Kobiety Wspó³czesnej”, „Bluszczu” i socjalistycznego „G³osu
Kobiet”. Wyj¹wszy ten ostatni, tygodniki te by³y miejscem prezentacji szerokiego spectrum pogl¹dów i zró¿nicowanych stanowisk dotycz¹cych kwestii podstawowych dla omawianej dyskusji.
Zagadnienia poruszane w tym sporze by³y wa¿ne dla okreœlenia zadañ
stoj¹cych przed kobiet¹. Jednak¿e jego zasiêg ogranicza³ siê li tylko do
krêgów inteligencji miejskiej i ziemiañskiej, chocia¿ przedmiotem dyskusji
by³ tak¿e los kobiet z rodzin robotniczych i ch³opskich. Te, których problem
wysokiej p³odnoœci dotyczy³ w najwiêkszym stopniu — przedstawicielki najbiedniejszych warstw, pozosta³y bierne i nieobecne nawet w „G³osie Kobiet”.
Pierwsze w prasie polskiej, syntetyczne ujêcie problemu powszechnego
stosowania œrodków reguluj¹cych p³odnoœæ przedstawili na ³amach „G³osu
Kobiet” Henryk K³uszyñski oraz orêdowniczka idei œwiadomego macierzyñstwa, Justyna Budziñska–Tylicka4. Chocia¿ z pogl¹dami przez nich g³oszonymi spotkamy siê w wypowiedziach czytelniczek innych tygodników
kobiecych, jednak specyfika argumentacji zwi¹zanej z socjalistycznym charakterem „G³osu Kobiet” nakazuje omówienie ich osobno.
Nie kontrolowana p³odnoœæ proletariatu miejskiego i wiejskiego traktowana by³a przez socjalistki jako jedna z przyczyn sta³ej pauperyzacji tych
2 Pius XI, Do czcigodnych Braci... Encyklika o ma³¿eñstwie chrzeœcijañskim uwzglêdniaj¹ca dzisiejsze

warunki, potrzeby i wystêpki tak rodziny, jak spo³eczeñstwa. (Encyklika o ma³¿eñstwie chrzeœcijañskim
z dnia 31 XII 1930 r.), Kraków 1931.
3 „Przegl¹d Katolicki” 1930, nr 1, 6, 8, 9, 38.
4 H. K³uszyñski, Znaczenie regulacji urodzeñ dla klasy robotniczej, „G³os Kobiet” 1929, nr 14; 130,
nr 1–2, 3, 4; J. Budziñska–Tylicka, „G³os Kobiet” 1929, nr 12; 1930, nr 4, 5; 1931, wrzesieñ–paŸdziernik; 1932, maj–czerwiec, lipiec–sierpieñ–wrzesieñ.
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warstw. Przede wszystkim uderza³a w kobietê, która „p³aci potrójny haracz:
zmniejszenie w³asnego zdrowia, starsze dzieci wskutek pomna¿ania siê potomstwa s¹ nara¿one na niebezpieczeñstwo niedostatku i choroby, a œrodki
dla nowo narodzonego dziecka s¹ op³akane”5. Jedynym skutecznym sposobem zmiany tego stanu rzeczy — wed³ug socjalistek — by³a akcja propaguj¹ca zasady œwiadomego macierzyñstwa. Dziêki niej kobiety mog³yby decydowaæ o w³asnej p³odnoœci i zamiast usuwaæ ci¹¿ê — zapobiegaæ jej. Dzia³ania te, w mniemaniu socjalistów, prowadzone mia³y byæ wbrew si³om zaintresowanym w utrzymaniu wysokiej rozrodczoœci proletariatu, wbrew
Koœcio³owi katolickiemu, kapitalistom i pañstwu z jego d¹¿eniem do budowy potêgi militarnej. Macierzyñstwo, gdy zostanie poddane œwiadomej
kontroli, mo¿e stanowiæ narzêdzie poprawy warunków bytowych kobiety
i jej rodziny, bêd¹c równoczeœnie elementem walki o lepszy œwiat6.
Wymiernym skutkiem przedstawionych powy¿ej pogl¹dów by³o utworzenie w 1931 r., w ramach Robotniczego Towarzystwa S³u¿by Spo³ecznej
(RTSS), Sekcji Regulacji Urodzeñ, na czele której stanê³a Justyna Budziñska–Tylicka. Z jej inicjatywy Sekcja doprowadzi³a do za³o¿enia w listopadzie 1931 r. pierwszej w Polsce Poradni Œwiadomego Macierzyñstwa. Celem dzia³alnoœci Poradni by³o udzielanie informacji o zasadach regulacji
urodzeñ, a tym samym walka z plag¹ sztucznych poronieñ7.
Zagadnienia aborcji i antykoncepcji znalaz³y szeroki oddŸwiêk u czytelniczek dwóch czo³owych pism kobiecych — „Bluszczu” i „Kobiety Wspó³czesnej”. Pierwsze z nich w rubryce „Nasza Mównica”, przeznaczonej na
korespondencje i wypowiedzi czytelniczek, zamieœci³o szereg (kwiecieñ–wrzesieñ 1930 r.) listów z wypowiedziami dotycz¹cymi zarówno karalnoœci zabiegów spêdzania p³odu, jak i kwestii macierzyñstwa oraz kontroli
urodzeñ. Redakcja „Bluszczu” zdecydowa³a siê nie zajmowaæ jednoznacznego stanowiska, pozostawiaj¹c czytelniczkom swobodê wyboru miêdzy

5 H. K³uszyñski, Znaczenie..., „G³os Kobiet” 1930, nr 4. Por. J. Budziñska–Tylicka, Œwiadome macierzyñstwo „G³os Kobiet” 1931, wrzesieñ–paŸdziernik, s. 5.
6 Szczególn¹ wagê socjalistki przywi¹zywa³y do aspektu militarnego rozrodczoœci, tj. traktowania jej
z punktu widzenia potencja³u rozrodczego narodu. Kontrolowana p³odnoœæ, traktowana w tym wypadku jako „demobilizacja macic”, mia³a byæ wk³adem kobiet w walk¹ o œwiatowy pokój. Por. J. Budziñska–Tylicka, Macierzyñstwo a wojna, „G³os Kobiet” 1932, maj–czerwiec.
7 „G³os Kobiet” 1931, maj; Por. M. Czapska, Poradnia Œwiadomego Macierzyñstwa, „Kobieta Wspó³czesna” 1931, rn 40. Por. S. Sterkowicz, Rys historyczny rozwoju ruchu œwiadomego macierzyñstwa na
ziemiach polskich, „Polski Tygodnik Lekarski” 1956, nr 47.
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ró¿nymi pogl¹dami. Na ³amach tygodnika nie ukaza³ siê ¿aden artyku³ programowy, który dotyczy³by interesuj¹cych nas kwestii. Wypowiedzi czytelniczek zawiera³y opinie odpowiadaj¹ce obydwu stronom w dyskusji, w nadsy³anych zaœ listach znajdujemy echa publicystyki Boya–¯eleñskiego i polemik prowadzonych z nim w prasie katolickiej. Nieco inny charkater mia³a
dyskusja na ³amach „Kobiety Wspó³czesnej”, której redakcja sympatyzowa³a z ideami neomaltuzjanistów i zwolenników dopuszczalnoœci zabiegów
aborcyjnych w wyj¹tkowych okolicznoœciach. O ile tematyka regulacji urodzeñ w „Bluszczu” pojawia³a siê spontanicznie, wraz z pierwszym opublikowanym listem czytelniczki, to dyskusja w „Kobiecie Wspó³czesnej” zainicjowana zosta³a przez jej redaktorki. Artyku³y autorstwa prawników, lekarzy i spo³eczników, opublikowane na prze³omie 1929 i 1930 r., mia³y na
celu wzbudzenie zainteresowania jak najszerszych krêgów kobiecych problematyk¹ aborcyjn¹ i regulacj¹ urodzin8. Do przedstawienia swojego stanowiska w kwestii karalnoœci aborcji zaproszone zosta³y wszystkie znacz¹ce
organizacje kobiece, przedstawicielki elit intelektualnych oraz czytelniczki,
które postanowi³y wzi¹æ udzia³ w ankiecie. Zakoñczeniem dyskusji by³o jej
podsumowanie w postaci streszczenia zebranych pogl¹dów i argumentów
przedstawianych na ich poparcie9.
Specyficzn¹ cech¹ dyskusji prowadzonej na ³amach tych dwóch tygodników by³a wielorakoœæ pogl¹dów prezentowanych przez jej uczestniczki,
które uwa¿nie œledzi³y g³osy polemiczne publikowane w prasie spo³eczno–kulturalnej. Mimo wielu rozbie¿noœci w opublikowanych opiniach, istnia³ obszar zagadnieñ, co do których dyskutantki by³y zgodne.
Najistotniejsz¹ kwesti¹ by³a zgodnie postulowana koniecznoœæ udzia³u
kobiet w publicznej dyskusji w sprawach dotycz¹cych ich samych. Bierna
postawa wobec tych kwestii stanowi³aby — z punktu widzenia redakcji obu
tych pism — zaprzeczenie idei kobiety–obywatelki, aktywnie uczestnicz¹cej
w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych.
Wszystkie panie bior¹ce udzia³ w dyskusji traktowa³y w sposób nieroz³¹czny problem dopuszczalnoœci aborcji i kwestiê regulacji p³odnoœci. Wy8 „Kobieta Wspó³czesna” 1929, nr 45, s. 2–4; nr 48, s. 2–3; nr 49, s. 2; nr 50, s. 2; 1930, nr 2, s. 2; nr 5,
s. 4–5.
9 Materia³y bêd¹ce podstaw¹ ankiety oraz jej podsumowanie zosta³y wys³ane do Komisji Kodyfikacyjnej jako wk³ad kobiet w prace nad Kodeksem karnym. Por. „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 39,
s. 2–11. Podobnie post¹pi³a redakcja „Bluszczu”. Por. „Bluszcz” 1930, nr 39.
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nika³o to z kilku wa¿nych powodów. Po pierwsze, kwestia kontroli urodzeñ
wesz³a na forum publicznych debat w 1929 r., w zwi¹zku z dyskusj¹ nad
karalnoœci¹ zabiegów spêdzania p³odu i w takim kontekœcie obecna by³a
w prasie. Po wtóre, w œwiadomoœci uczestników te dwie sprawy œciœle siê ze
sob¹ wi¹za³y, chocia¿ zwi¹zek ten ró¿nie postrzegano.
Prasa zgodnie g³osi³a pogl¹d o masowym charakterze procederu nielegalnych aborcji10, wspólna te¿ by³a negatywna ocena tego stanu rzeczy (pod
wzglêdem moralnym, zdrowotnym, prawnym) chocia¿ co do prawnej oceny
dochodzi³o do rozbie¿noœci i dlatego wszyscy uczestnicy dyskusji wzywali
do poszukiwania optymalnego rozwi¹zania tego problemu. Jednym z postulowanych sposobów walki ze „zjawiskiem aborcyjnym”, a jedynym akceptowanym przez obie strony, by³y dzia³ania o charakterze ekonomicznym, prawnym i wychowawczym ze strony pañstwa, które to kroki sk³ada³yby siê na szeroko rozumian¹ politykê rodzinn¹.
Za jednomyœlnoœci¹ w kwestiach podstawowych kry³a siê ca³kowita rozbie¿noœæ w ich szczegó³owym przedstawieniu. Zagadnienia regulacji urodzin i, oczywiœcie, karalnoœci zabiegów spêdzania p³odu, podzieli³y opiniê
publiczn¹ na dwa przeciwstawne obozy, nazywane w niniejszym artykule
opcjami: „liberaln¹” i „katolick¹”. Opcja „liberalna” skupia³a zwolenników
ograniczonej (a nawet ca³kowitej) dopuszczalnoœci zabiegów przerywania
ci¹¿y, którzy jednoczeœnie sympatyzowali z neomaltuzjañsk¹ ide¹ „œwiadomego macierzyñstwa”. Ich argumentacja opiera³a siê w du¿ej mierze na
opiniach i rozwi¹zaniach przedstawionych przez Boya–¯eleñskiego
w Piekle kobiet. Do tego nurtu opinii publicznej nale¿a³y równie¿ socjalistki.
Opcja „katolicka”, której przedstawiciele opowiadali siê za bezwarunkow¹
karalnoœci¹ aborcji oraz sprzeciwiali siê kontroli urodzeñ, swoje stanowisko
opiera³a na doktrynie spo³ecznej Koœcio³a katolickiego ze szczególnym
uwzglêdnieniem encykliki Castii connubii. W obu przypadkach mamy do
czynienia ze spójnym, zgodnym z wyznawanym œwiatopogl¹dem, stanowiskiem wobec szczegó³owych problemów, które sk³ada³y siê na zagadnienie

10 Tylko jedna z czytelniczek „Kobiety Wspó³czesnej” potraktowa³a aborcjê jako zjawisko marginalne na podstawie danych liczbowych, odnosz¹cych siê do kobiet oskar¿onych o dokonanie spêdzenia
p³odu. Zob. „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 2, s. 15. Por. S. Pilch, B. Wejnberg, Przerywanie ci¹¿y
a prawo karne, [w:] K. Bendix, L. Levy–Lenz, Z. Leutzenkirchen, J. Werhauer, Przerywanie ci¹¿y.
Studium naukowe dla lekarzy, prawników i socjologów, Warszawa 1934, s. 328–337; H. K³uszyñski,
Regulacja urodzeñ. Rzecz o œwiadomym macierzyñstwie, Warszawa 1932, s. 20.
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regulacji urodzin. Wœród nich fundamentalne znaczenie zajmowa³o pytanie o istotê macierzyñstwa — czy jest ono przywilejem, czy mo¿e obowi¹zkiem kobiety — oraz o prawo do kontroli p³odnoœci.
Opcja „liberalna” g³ównej przyczyny „zjawiska aborcyjnego” doszukiwa³a siê w sytuacji materialnej kobiet z najbiedniejszych warstw spo³ecznych — biedoty miejskiej i wiejskiej, w nich widz¹c najliczniejsz¹ grupê
kobiet dokonuj¹cych nielegalnej aborcji. Dlatego zwolenniczki tego pogl¹du zg³asza³y postulat czêœciowej dopuszczalnoœci zabiegów przerywania
ci¹¿y, ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê spo³eczn¹, po³¹czonej z akcj¹ na rzecz
„œwiadomego macierzyñstwa”11. Kobiety ze œrodowisk inteligencko–mieszczañskich, zdaniem neomaltuzjanistek, nie musia³y siê uciekaæ do aborcji, poniewa¿ znajomoœæ zasad zapobiegania ci¹¿y by³a w ich krêgach stosunkowo dobrze znana. Sytuacja polskich rodzin by³a zatem paradoksalna.
Tam, gdzie istnia³y œrodki i dogodne warunki do wychowania dzieci — ograniczano ich liczbê, tam zaœ, gdzie œrodków i warunków nie by³o — ¿adne
hamulce nie ogranicza³y nadmiernej p³odnoœci12. Zdaniem „libera³ów”,
obowi¹zkiem ca³ego spo³eczeñstwa powinno staæ siê propagowanie zasad
regulacji urodzin przez powszechne uœwiadomienie seksualne. Mia³o to
daæ kobietom borykaj¹cym siê z trudnoœciami materialnymi mo¿noœæ racjonalnego i œwiadomego kszta³towania liczebnoœci rodziny.
Œwiadome macierzyñstwo mia³o równie¿ przynieœæ — w przekonaniu
zwolenniczek tej idei — zmianê wzajemnych relacji miêdzy mê¿czyzn¹
a kobiet¹. Kontrola p³odnoœci dawa³a mo¿noœæ decydowania o charakterze
podejmowanego obowi¹zku macierzyñstwa, który zamiast przymusem —
móg³ byæ przywilejem13. Antykoncepcja jawi siê zatem jako warunek konieczny urzeczywistnienia has³a pe³nej — tak¿e fizjologicznej — emancypacji kobiety. Staæ siê ona mia³a w zwi¹zku z mê¿czyzn¹ równorzêdnym
partnerem; œwiadomie, wspólnie z nim decyduj¹c o kszta³cie i charakterze
wspólnego ¿ycia. Zmiana charakteru i celów stoj¹cych przed ma³¿eñstwem,
które pokona³o problem „anarchii” p³odnoœci, pozwoli mu znaleŸæ nowe
wartoœci stanowi¹ce o istocie zwi¹zku. Powy¿sza synteza pogl¹dów neomal11 Por. „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 39, s. 2–11.
12 „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 2, s. 2. „Bluszcz” 1930, nr 28. Por. „G³os Kobiet” 1931, wrze-

sieñ–paŸdziernik, s. 5–6.
13 „G³os Kobiet” 1931, lipiec–wrzesieñ, s. 6; „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 3, s. 5; „Bluszcz” 1930,
nr 18.
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tuzjañskich t³umaczy, dlaczego program upowszechnienia œrodków antykoncepcyjnych by³ integraln¹ czêœci¹ budowania nowej obyczajowoœci,
opartej na idei pe³nego równouprawnienia kobiet14.
Opcja „katolicka” skupi³a siê na wyjaœnieniu zwi¹zku miêdzy sztucznym
poronieniem a regulacj¹ urodzin, a œciœlej na odpowiedzi na pytanie, dlaczego oba dzia³ania s¹ — z punktu widzenia tej czêœci kobiecej opinii publicznej — w równym stopniu negatywnie oceniane i niedopuszczalne. Te
dwa aspekty — aborcja i antykoncepcja — postrzegane by³y w tym krêgu
przez pryzmat moralnej oceny zjawiska ograniczania p³odnoœci. W przeciwieñstwie do publicystów z „Przegl¹du Katolickiego”, którzy koncentrowali siê na skutkach neomaltuzjañskiej idei rozdzielenia ¿ycia p³ciowego i prokreacji, „katoliczki” w swych wypowiedziach na ³amach tygodników kobiecych podejmowa³y przede wszystkim temat macierzyñstwa.
W opinii przeciwniczek stosowania regulacji urodzin macierzyñstwo by³o traktowane jako szlachetny obowi¹zek, kontrola p³odnoœci zaœ oznacz³a
ucieczkê przed powo³aniem kobiety, powo³aniem zgodnym z jej natur¹
i charakterem. Pisa³y one: „kobieta uchylaj¹ca siê od macierzyñstwa jest
dezerterem na odcinku (...) dawania ¿ycia”15. Macierzyñstwo jest zatem
rodzajem s³u¿by spo³ecznej, dlatego urodzenie i wychowanie potomstwa
wymaga od matki postawy pe³nej poœwiêcenia i wyrzeczeñ. Do niej bowiem
nale¿y wpajanie dziecku zasad moralnych i przekazanie prawd wiary. Edukacja ta ma stanowiæ w przysz³oœci podstawê charakteru i zasad, którymi
kierowaæ siê bêdzie w ¿yciu doros³ym dorastaj¹ce pokolenie16. Skupiaj¹c
sw¹ uwagê na kobietach z warstw inteligencko–mieszczañskich i ziemiañstwa, którym antykoncepcja by³a ju¿ znana, „katoliczki” podawa³y w w¹tpliwoœæ argumentacjê strony przeciwnej, jakoby powszechnym motywem
stosowania œrodków zapobiegawczych by³y przyczyny natury materialnej.
Przyczyn¹ rzeczywist¹ by³, ich zdaniem, nie tyle brak œrodków bytowych, ile
egoistyczny lêk przed poœwiêceniami i koniecznymi wyrzeczeniami, wi¹¿¹cymi siê nieroz³¹cznie z rol¹ matki. Chêæ korzystania z przyjemnoœci ¿ycia

14 Problemem, który pojawi³ siê w g³osach czytelniczek czasopism kobiecych, by³ fakt, i¿ w przypadku aborcji ca³kowicie pominiêta zosta³a kwestia odpowiedzialnoœci karnej mê¿czyzny. Analogiczn¹
sytuacjê nierównoœci p³ci stwarza³o prawo cywilne (kwestia ustalania ojcostwa nieœlubnych dzieci).
Por. „Bluszcz” 1930, nr 8; „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 4, s. 3.
15 „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 2, s. 14.
16 „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 12, s. 14.
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towarzyskiego, z którego kobieta ciê¿arna, a póŸniej matka musi zrezygnowaæ, pcha kobiety niemoralne ku aborcji i antykoncepcji17.
Has³a neomaltuzjanistów by³y dla opcji „katolickiej” nie do zaakceptowania z kilku przyczyn. Po pierwsze, zapobieganie ci¹¿y by³o rozumiane
jako d¹¿enie do „bezp³odnoœci”. Ten zaœ fakt niós³ wiele groŸnych konsekwencji, tak wobec kobiety — jednostki, jak i ca³ego spo³eczeñstwa. Antykoncepcja niszczy³a bowiem dot¹d — zdaniem publicystek katolickich —
nierozerwalny zwi¹zek miêdzy aktem p³ciowym a prokreacj¹. Po drugie,
akt p³ciowy, którego celem sta³o siê d¹¿enie tylko do osi¹gniêcia satysfakcji
seksualnej, odbiera godnoœæ kobiecie: zamiast byæ potencjaln¹ nosicielk¹
¿ycia, przeistacza siê ona w przedmiot s³u¿¹cy zapokajaniu mêskiego po¿¹dania. Emancypacja fizjologiczna by³a zatem w ich oczach pozornym wyzwoleniem, poniewa¿ w rzeczywistoœci odbiera³a kobiecie specjalny status
przys³uguj¹cy jej ze wzglêdu na rolê matki, a w dalszej konsekwencji nios³a
upadek zasad stoj¹cych na stra¿y obyczajowoœci i moralnoœci18.
Zgodnie z nauk¹ Koœcio³a katolickiego, natura wyposa¿y³a kobietê
w instynkt macierzyñski, który jest immanentn¹ czêœci¹ jej konstrukcji psychicznej. Gdy z w³asnej woli, poprzez regulacjê urodzin, zaneguje ona prawo naturalne, „wyja³owiona” straci tak¿e poczucie sensu swojego ¿ycia.
Nieœwiadomie, przez rezygnacjê z mo¿liwoœci realizowania swojego powo³ania bycia matk¹, nie tylko burzy strukturê zasad moralnych, wed³ug których ¿y³a, ale jednoczeœnie niszczy w³asn¹ psychikê. W odrzuceniu macierzyñstwa katolickie czasopisma widzia³y g³ówn¹ przyczynê za³amañ i chorób psychicznych kobiet.
Strona „katolicka” zanegowa³a istotê argumentacji zwolenników regulacji urodzin, zdaniem których upowszechnienie antykoncepcji mia³o zapobiegaæ masowym aborcjom. W³aœnie w œwiadomym macierzyñstwie, zdaniem jego przeciwniczek, nale¿a³oby upatrywaæ przysz³¹ g³ówn¹ przyczynê
pochopnych, niemoralnych decyzji o zabiciu p³odu. Œrodki zapobiegaj¹ce
zap³odnieniu nie daj¹ bowiem ca³kowitej gwarancji, a ich stosowanie rodzi

17 „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 18, s. 4–6; „Bluszcz” 1930, nr 19, 27.
18 „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 12, s. 4–6. Por. Z. W³odkowa, Kobieta a zagadnienie rodziny, [w:]

Rodzina. Pamiêtnik I Katolickiego Studium o Rodzinie w Poznaniu w dniach 2–6 IX 1935, Poznañ
1936, s. 425.
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i umacnia w kobiecie lêk przed dzieckiem. Tote¿ gdy prewencja zawiedzie,
³atwo zgodzi siê ona z „rozwi¹zaniem problemu” przez aborcjê19.
Przedstawicielki opcji „katolickiej” postrzega³y kwestiê regulacji urodzin przez pryzmat zasad etycznych. Dlatego za najwa¿niejsze elementy
walki z tendencj¹ do ograniczania liczebnoœci potomstwa uwa¿a³y koniecznoœæ przywrócenia szacunku dla wartoœci etycznych oraz wychowanie nastêpnych pokoleñ zgodnie z zasadami nauki Koœcio³a katolickiego20.
Krytyka pogl¹du, jakoby kontrola urodzin stanowiæ mia³a antidotum na
bol¹czkê masowych sztucznych poronieñ, polega³a na przeciwstawianiu sobie dwóch, jednakowo przez Koœció³ katolicki potêpionych czynów — zabicia p³odu i dzia³añ zapobiegaj¹cych zap³odnieniu. Gwa³townoœæ tej krytyki
wynika³a z faktu, ¿e zabieg aborcji by³ postrzegany jako czyn niezgodny
z prawem, a w konsekwencji jednoznacznie negatywny. Inaczej rzecz siê
mia³a z antykoncepcj¹, której stosowanie i upowszechnianie by³o zgodne
z prawem, co stanowiæ mog³o przyczynê jej akceptacji przez opiniê publiczn¹. Dlatego te¿ g³ównym celem polemiki prowadzonej przez publicystów
katolickich by³o uœwiadomienie niezgodnoœci has³a regulacji p³odnoœci
z etyk¹ chrzeœcijañsk¹. Mia³o to zapobiec niebezpieczeñstwu, jakim mog³a
byæ akceptacja neomaltuzjañskich hase³ przez katolików, nawet tych, którzy bezwzglêdnie potêpiali przerywanie ci¹¿y. Tym nale¿y t³umaczyæ obecnoœæ w wypowiedziach katolickich skrajnego twierdzenia, ¿e atykoncepcja
jest czynem etycznie gorszym i bardziej niebezpiecznym od zabiegu spêdzania p³odu. Stawiaj¹c znak równoœci miêdzy aborcj¹ i antykoncepcj¹, wiele
przedstawicielek opcji „katolickiej” konsekwentnie traktowa³o propagatorów tej drugiej tak¿e jako zwolenników spêdzania p³odu i niekaralnoœci
tego czynu, a wiêc jako „zabójców bezbronnych istot”. Œwiadome stawianie
znaku równoœci miêdzy tymi dwoma dzia³aniami mia³o utwierdziæ czytelników w przekonaniu, i¿ obie formy regulowania p³odnoœci s¹ jednakowo
szkodliwe i niedopuszczalne21.

19 „Przegl¹d Katolicki” 1931, nr 20, s. 317–318.
20 W czasopismach katolickich, a tak¿e w g³osach kobiet, spotkaæ mo¿na opinie przyznaj¹ce kobie-

tom do odegrania specjaln¹ rolê w planie odbudowy moralnej spo³eczeñsta. Por. Organizacje kobiece
a Akcja Katolicka, „Przewodnik Spo³eczny” 1931, nr 1, s. 40; „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 18,
s. 446.
21 „Kobieta Wspó³czesna” 1930, nr 12, s. 14. Por. „Przegl¹d Katolicki” 1931, nr 44, s. 699.
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Chocia¿ tematem pierwszoplanowym dyskusji prowadzonej na ³amach
prasy by³a kwestia karalnoœci zabiegów spêdzania p³odu, bardzo szybko
elementem równorzêdnej wagi sta³a siê szeroko rozumiana idea „œwiadomego macierzyñstwa”, poniewa¿ obie te kwestie by³y w powszechnym
mniemaniu — nieroz³¹czne. „Zjawisko aborcyjne” zgodnie traktowane by³o przez przedstawicieli obu opcji jako próba regulowania p³odnoœci przez
kobiety. Dla neomaltuzjanistów powszechna znajomoœæ mo¿liwoœci regulacji p³odnoœci mia³a stanowiæ podstawowy sposób ograniczenia liczby
sztucznych poronieñ. Przedstawicielki opcji „katolickiej” wskazywa³y na
negatywny aspekt antykoncepcji, która mia³a w ich oczach stanowiæ inn¹,
ale w skutkach równie negatywn¹ formê przeciwstawiania siê macierzyñstwu. To zaœ stanowi³o o wartoœci kobiety odpowiedzialnej wobec rodziny,
odpowiedzialnej wobec spo³eczeñstwa22.
Rozbie¿noœci miêdzy przedstawicielkami opcji „katolickiej” i „liberalnej” by³y w du¿ym stopniu wynikiem odmiennie traktowanego macierzyñstwa. Dla zwolenniczek regulacji urodzeñ bycie matk¹ nabiera³o nowego
znaczenia. Kobieta zyskiwa³a prawo do decydowania o kszta³cie i wymiarze
macierzyñstwa, które jawi³o siê jako przywilej, a nie przymus. Jej odpowiedzialnoœæ polega³a zatem na œwiadomym podejmowaniu obowi¹zków matki w zgodzie z warunkami materialnymi i sytuacj¹ spo³eczn¹ rodziny.
Przedstawicielki drugiej strony podkreœla³y, ¿e uprzywilejowana pozycja
matki k³adzie na kobietê obowi¹zek dawania ¿ycia i wychowania potomstwa, obowi¹zek, którego unikanie jest tchórzostwem. Odpowiedzialnoœæ
zaœ w tym ujêciu oznacza umiejêtnoœæ podporz¹dkowania siê prawom moralnym, które ka¿¹ kobiecie dbaæ o ¿ycie i zdrowie dziecka, bez zas³aniania
siê ogromem trudu i poœwiêcenia.

22 Interesuj¹cym problemem, poruszanym w dyskusji by³a polityka populacyjna i kwestia skutków
regulacji urodzin dla dynamiki ludzkiego potencja³u pañstwa. Zwolenniczki i przeciwniczki neomaltuzjanizmu niejednokrotnie zwraca³y uwagê na ten aspekt zagadnienia kontroli p³odnoœci. Tematyka
ta ze wzglêdu na jej obszerny zakres i koniecznoœæ rozbudowania analizy wychodzi poza ramy niniejszego artyku³u.
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Dwudziestolecie miêdzywojenne by³o okresem dynamicznych przemian
dokonuj¹cych siê niemal na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego.
Ich genezy nale¿y szukaæ w okresie poprzedzaj¹cym I wojnê œwiatow¹. Od
lat siedemdziesi¹tych XIX w. Europa Zachodnia wkroczy³a w nowy etap
rewolucji przemys³owej. Wraz z postêpem technicznym ulega³y przewartoœciowaniu niemal wszystkie tradycyjne wzorce ¿ycia publicznego i sfery prywatnej. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e od pocz¹tku XX w. postêpowa³a inna
rewolucja, nieco zapomniana, lecz nie mniej od pierwszej istotna — rewolucja obyczajowa.
Daniel Bell1, jeden z klasyków wspó³czesnej socjologii, podaje trzy s³owa–klucze charakterystyczne dla fermentu spo³ecznego, jaki ogarn¹³ Europê i Stany Zjednoczone w pierwszym piêtnastoleciu XX w. Jednym z nich
jest s³owo „nowy”. Nie schodzi³o ono z ust moralistów, polityków, wychowawców, artystów, in¿ynierów i techników. Pojawi³a siê zatem „nowa” moralnoœæ, „nowa” moda, „nowe” wychowanie, „nowa” demokracja. Po raz
pierwszy w historii cywilizacji europejskiej s³owo „nowy” przez równouprawnienie z tradycj¹ sta³o siê Ÿród³em autorytetu. Nastêpnym s³owem–kluczem by³ „seks”. W krajach protestanckich odkrycie seksualnoœci
jako zasadniczego czynnika kondycji ludzkiej ³¹czy³o siê z gwa³townym atakiem na kulturê purytañsk¹, rygorystyczn¹ i wstrzemiêŸliw¹. W 1913 r.
1 D. Bell, Kulturowe sprzecznoœci kapitalizmu, Warszawa 1994, s. 98.
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amerykañska dzia³aczka Margaret Sanger uku³a termin: „kontrola urodzeñ”, szwedzka feministka Ellen Key dowodzi³a, ¿e ma³¿eñstwo nie powinno byæ spraw¹ ekonomicznego przymusu, lecz swobodnego wyboru,
Emma Goldman, anarchistka, wyk³ada³a o homoseksualizmie i „trzeciej
p³ci”. W Berlinie tu¿ przed wybuchem wojny istnia³ najwiêkszy w Europie
ruch na rzecz emancypacji seksualnej2. W tym samym czasie w Wiedniu
Freud opracowywa³ teoriê podœwiadomoœci, bada³ nerwice i histerie, wskazuj¹c, ¿e dzieciñstwo mo¿e decydowaæ o dalszym pozytywnym lub negatywnym rozwoju cz³owieka. Trzecim has³em pozostaj¹cym w œcis³ym zwi¹zku
z dwoma pierwszymi jest —„wyzwolenie”, rozumiane jako bunt przeciwko
obowi¹zuj¹cym normom spo³ecznym i obyczajowym oraz przeciw starszemu pokoleniu uznawanemu za nazbyt skrêpowane represyjnymi nakazami
kulturowymi. Przyk³adami tego buntu s¹ ruchy emancypacyjne ró¿nych
upoœledzonych grup spo³ecznych, których miejsce w spo³eczeñstwie warunkowane by³o sytuacj¹ materialn¹ lub p³ci¹. Ten duch rewolty odcisn¹³ siê
równie¿ na sztuce. W literaturze w miejsce subtelnej bohaterki ubieg³ych
dziesiêcioleci, pojawi³a siê prostytutka (g³oœne sztuki Franka Wedekinda:
Duch ziemi, Puszka Pandory)3, malarstwo epatowa³o chorobliwym erotyzmem (p³ótna Gustawa Klimta), w muzyce zrywano z zasadami harmonii
(Œwiêto wiosny Igora Strawiñskiego). Wyzwolenie mia³o nast¹piæ przez zerwanie z tradycj¹ i doœwiadczeniem; w konsekwencji stawiano na m³odoœæ
jako ucieleœnienie dynamiki i i autentycznych emocji4.
Do Polski g³ówne motywy rewolucji obyczajowej dotar³y szybko, zadziwiaj¹co szybko, jak na peryferyjny i zapóŸniony ekonomicznie kraj Europy
Œrodkowowschodniej. Mo¿na w zasadzie mówiæ o dwóch tempach modernizacji: pod wzglêdem uprzemys³owienia, urbanizacji, rozwoju systemów
oœwiatowych Polska pozostawa³a w tyle za bogatymi i dobrze rozwiniêtymi

2 Por. M. Eksteins, Œwiêto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996.
3 Por. B. Tuchman, Wynios³a wie¿a. Œwiat przed pierwsz¹ wojn¹ 1890–1914, Warszawa 1987.
4 U pod³o¿a tego spo³ecznego fermentu Eksteins podobnie jak Bell widzia³ reakcjê na obyczajowoœæ

mieszczañsk¹, której ucieleœnieniem w Europie by³a epoka wiktoriañska. Wówczas, jak pisa³, „szczególnie klasy œrednie rozumia³y przyjemnoœæ przede wszystkim w kategoriach duchowych, a nie fizycznych uciech zmys³owych. (...) Nieuniknione wiêc by³o, ¿e ¿e dla nowego ruchu kwestia moralnoœci stanie siê narzêdziem buntu przeciwko wartoœciom bur¿uazyjnym. W dzie³ach Gustawa Klimta,
we wczesnych operach Richarda Straussa, w sztukach Franka Wedekinda, w b³azeñstwach Verlaine’a, Czajkowskiego i Wilde’a, a nawet w rozluŸnionej obyczajowoœci niemieckiego ruchu Jugendstil, motyw erotyzmu dominowa³ w poszukiwaniu nowoœci i zmiany” (wyd. cyt., s. 47).
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pañstwami Europy Zachodniej, natomiast modernizacja kulturowa w znaczeniu przemian mentalnoœci, wzrostu sympatii dla zmian — rozprzestrzenia³a siê swobodnie za poœrednictwem inteligenckich elit5.
Rewolucja obyczajowa budzi³a wiele emocji i kontrowersji, poniewa¿ na
niespotykan¹ dot¹d skalê ingerowa³a w prywatnoœæ i ¿ycie codzienne cz³owieka. Dotyka³a filaru ¿ycia spo³ecznego, jakim by³a rodzina, a wiêc wzajemnych relacji pomiêdzy ma³¿onkami oraz rodzicami a dzieckiem, które
dopiero w dwudziestoleciu staje siê centralnym punktem rodziny. Podnosi³a kwestie erotyzmu i seksualnoœci cz³owieka do rangi problemów intelektualnych i spo³ecznych. Nie mia³a jednak szerszego prze³o¿enia na p³aszczyznê polityczno–ustrojow¹. „Teoretykami” rewolucji obyczajowej
w dwudziestoleciu nie byli dzia³acze polityczni, „zawodowi rewolucjoniœci”
wierz¹cy, ¿e tylko poprzez politykê mo¿na zmieniæ spo³eczne regu³y gry.
Ten typ postawy, reprezentowany u schy³ku XIX w. przez dzia³aczy socjalistycznych, a szczególnie przez Kelles–Krauza, nale¿a³ wówczas do rzadkoœci. Entuzjaœci i zagorzali przeciwnicy przemian obyczajowych wytworz¹
w³asne kryteria podzia³ów wykraczaj¹ce poza tradycje polityczne. W ¿yciu
spo³ecznym odcisnê³a swoje piêtno formacja liberalna, reprezentowana
przez grupê „Wiadomoœci Literackich”, gor¹cych zwolenników obyczajowych przemian, którzy jednoczeœnie programowo stronili od polityki i nie
wytworzyli nigdy politycznej reprezentacji.
Tygodnik „Wiadomoœci Literackie” za³o¿ony w 1924 r. z inicjatywy
Mieczys³awa Grydzewskiego w krótkim czasie sta³ siê jednym z najpowa¿niejszych pism kulturalnych epoki dwudziestolecia. Zapoznawa³ wyrobionych czytelników z najnowszymi trendami w literaturze, kszta³towa³ ich gusty, odkrywa³ b¹dŸ „detronizowa³” poszczególnych twórców. Presti¿ pisma
sprawia³, ¿e poza sta³ymi wspó³pracownikami (g³ównie ze œrodowiska skamandryckiego) zamieszczali w nim artyku³y, szkice i eseje inni wybitni autorzy: krytycy literaccy, historycy, badacze literatury. Janusz Stradecki wyró¿nia dwa okresy w dziejach pisma: pierwszy — od jego powstania do 1930 r.
i drugi — od 1930 do 1939 r. Przyznaje równie¿, ¿e o ile w okresie pierwszym „Wiadomoœci...” pozostaj¹ w krêgu szeroko pojêtej krytyki literackiej, o tyle okres drugi stoi pod znakiem g³oœnych kampanii obyczajowych6.
5 Znakomity przekrój definicyjny pojêcia modernizacji podaje T. Kizwalter we wstêpie do swojej
ksi¹¿ki Nowatorstwo i rutyna, Warszawa 1977, s. 1–17.
6 J. Stradecki, W krêgu Skamandra, Warszawa 1977, s. 197–202.
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Wszystko zaczê³o siê ok. 1928 r., kiedy to w „Kurierze Porannym” pojawi³ siê cykl artyku³ów Boya–¯eleñskiego o nowym projekcie prawa ma³¿eñskiego7. Potem dyskusja przenios³a siê na ³amy „Wiadomoœci Literackich”. W 1932 wyszed³ pierwszy dodatek „¯ycie Œwiadome”, poœwiêcony,
jak stwierdzali sami autorzy „sprawom reformy obyczajowej”. Honorow¹
patronk¹ tego numeru by³a wspomniana wczeœniej Margaret Sanger, amerykañska dzia³aczka spo³eczna, propagatorka regulacji urodzeñ. Niespe³na
rok póŸniej, z wyraŸnej inspiracji Boya–¯eleñskiego utworzono Ligê Reformy Obyczajów jako oddzia³ istniej¹cej w Londynie Œwiatowej Ligi Reformy Seksualnej. Reformatorzy przywi¹zywali du¿¹ wagê do prawa jako
wa¿nego czynnika kszta³tuj¹cego mentalnoœæ ludzk¹. Dlatego te¿ usi³owano stworzyæ instytucje i œrodowiska, które by³yby w stanie wywieraæ skuteczny nacisk na Komisjê Kodyfikacyjn¹ i projekty, jakie przedk³ada³a. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e œrodowisko „Wiadomoœci Literackich” ideologizowa³o postulat reformy obyczajowej, czyni¹c z niej jeden z elementów
walki ze wszelkimi przejawami obskurantyzmu: „Trudno jest orzec czy sprawy p³ci odgrywaj¹ w ¿yciu ludzkim tak wielk¹ rolê, jak¹ im wyznacza idea
Freuda (...) — pisano — ale dziœ ju¿ wiemy, ¿e bez postulatów seksuologicznych wychowanie i prawodawstwo staj¹ siê ostoj¹ ciemnoty i niesprawiedliwoœci”8.
Nieformalny statut ligi przewidywa³ m.in.: polityczne, gospodarcze
i seksualne równouprawnienie kobiety, zapobieganie prostytucji i chorobom p³ciowym, ochronê samotnych matek i nieœlubnych dzieci, d¹¿enie do
cywilnego ustawodawstwa ma³¿eñskiego, zwalczanie sztucznych poronieñ
przez upowszechnianie idei regulacji urodzeñ. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pod
has³em „œwiadomego ¿ycia” literaci rozumieli szerok¹ oœwiatê seksualn¹,
nie zaœ zalegalizowanie aborcji. Opowiadali siê za zniesieniem „przeciwporonieniowych” paragrafów kodeksu karnego jako nieefektywnych i szkodliwych9, bo napêdzaj¹cych podziemie aborcyjne.
7 Por. felietony Boya, Nasz nowy kodeks karny, „Wiadomoœci Literackie” 1931, nr 38, s.1; Nowa
ustawa ma³¿eñska, „Wiadomoœci Literackie” 1931, nr 43, s. 1 i in. Felietony z „Kuriera Porannego”
dotycz¹ce ma³¿eñstw i regulacji urodzeñ zosta³y opublikowane w formie broszur jako: Dziewice konsystorskie, Jak skoñczyæ z piek³em kobiet, Piek³o kobiet. Musia³y cieszyæ siê zainteresowaniem skoro
od 1930 do 1933 r. ostatnia z wymienionych pozycji doczeka³a siê a¿ trzech wznowieñ.
8 Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej, „¯ycie Œwiadome”, dodatek do „Wiadomoœci Literackich”
1932, nr 28, s. 8.
9 T. Boy–¯eleñski, Liga Reformy Obyczajów, „¯ycie Œwiadome”, dodatek do „Wiadomoœci Literac-
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Pod odezw¹ inauguruj¹c¹ dzia³alnoœæ Ligi widniej¹ nazwiska: Ireny
Krzywickiej, Wandy Melcer, Heleny Boguszewskiej, Marii Morskiej–Knasterowej, Anny Na³kowskiej, Wac³awa Syruczeka, Józefa Wasowskiego, Zofii ¯eleñskiej, Wincentego Rzymowskiego oraz lekarzy — dr. Zygmunta
Radliñskiego, dr. Rubinrauta i Boya–¯eleñskiego. W krótkim czasie dla
idei „¿ycia œwiadomego” pozyskano Mariê Pawlikowsk¹–Jasnorzewsk¹10,
t³umacza Paw³a Hulkê–Laskowskiego oraz dzia³aczy spo³ecznych z krêgów
socjalistycznych: Wandê Krahelsk¹, dr. Henryka K³uszyñskiego, dr Justynê
Budziñsk¹–Tylick¹. Osoby ciesz¹ce siê powszechnym szacunkiem niechêtnie (mimo widocznych gestów zachêty ze strony „boyowników”, jak nazywano zwolenników reformy obyczajowej) anga¿owa³y siê w tego typu dzia³alnoœæ. Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ Zofia Na³kowska, która choæ firmowa³a
swoim nazwiskiem „statut” Ligi, to w póŸniejszym okresie zabiera³a g³os
bardzo rzadko11. Pierwszym zadaniem, jakie wyznaczyli sobie reformatorzy, by³a ochrona kobiet przed niepo¿¹dan¹ ci¹¿¹.
Propagowanie idei regulacji urodzeñ postêpowa³o dwoma torami. Pierwszy polega³ na wydawaniu, g³ównie w formie broszur, informatorów
o sposobach zapobiegania niepo¿¹danej ci¹¿y. Drugi przybra³ formê zinkich” 1933, nr 16, s. 1. W projekcie kodeksu karnego z 1929 r. przewidziano wysokie kary wiêzienia
(do lat 5) zarówno dla kobiety ciê¿arnej, jak i osoby przeprowadzaj¹cej zabieg przerwania ci¹¿y. Nie
uwarunkowano w oddzielnym przepisie kwestii dopuszczalnoœci zabiegu w celu ratowania ¿ycia kobiety. Wystarczaj¹ce mia³y byæ przepisy dotycz¹ce stanu wy¿szej koniecznoœci i pomocy koniecznej.
Niekaralne by³yby wiêc przypadki, gdy chodzi³o o ratowanie ¿ycia ciê¿arnej.
10 M. Pawlikowska–Jasnorzewska jest autork¹ wierszy: Prawo nie urodzonych, Dobre urodzenie, napisanych z myœl¹ o idei œwiadomego macierzyñstwa. W artykule Okrucieñstwo matron („¯ycie Œwiadome”, dodatek do „Wiadomoœci Literackich” 1932, s. 7) przedstawia starsze kobiety, matki i teœciowe (nie mê¿czyzn!) jako „g³ówne Ÿród³o opresji m³odych mê¿atek”.
11 W statucie figuruje imiê nie Zofia, ale Anna Na³kowska. Jednak nie zanotowa³am ani jednego
wyst¹pienia Anny Na³kowskiej. Prawdopodobnie jest to pomy³ka redakcyjna, poniewa¿ to pisarka
Zofia Na³kowska jest autork¹ kilku nielicznych, ale istotnych wyst¹pieñ. Jednym z ciekawszych jest
artyku³ zatytu³owany: Organizacja erotyzmu, „¯ycie Œwiadome”, dodatek do WL 1932, nr 25, s. 7,
w którym stwierdza, ¿e erotyzm jako jedna z immanentnych cech cz³owieka winien byæ podniesiony
do rangi problemu intelektualnego, poniewa¿ odciska on trwa³e piêtno na ¿yciu spo³ecznym. Dotychczas — twierdzi autorka — problem erotyzmu budzi odczucia ambiwalentne albo uznaje siê go
za rzecz prywatn¹ cz³owieka (zatem nie widzi siê jego spo³ecznych skutków i pisanie o nim jest
niedyskrecj¹), albo lekcewa¿y siê go jako temat niegodny intelektualnych rozwa¿añ. Jest to wa¿ny
artyku³, gdy¿ symbolizuje niejako charakter wyst¹pienia literatów, które mia³o byæ intelektualn¹
opraw¹ dla dzia³alnoœci spo³eczników (wczeœniejszej od akcji literatów) spod znaku lewicy. Por.
wyst¹pienia H. K³uszyñskiego w „Kurierze Porannym” 1929, nr 298, 305, 329, 333, 340, 347, 359,
w „G³osie Kobiet” 1929, nr 12; 1930, nr 1–4; J. Budziñskiej–Tylickiej, „G³os Kobiet” 1929, nr 12;
1930, nr 4, 5.
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Bajeczka Jachowicza o Œwiadomym macierzyñstwie

„Przestañcie matki, bo siê Ÿle bawicie,
Dla was to jest igraszka/
nam chodzi o ¿ycie!”
Rys. Mai Berezowskiej zamieszczony w „Cyruliku Warszawskim” z 1932 r.
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stytucjonalizowan¹, dotyczy³ bowiem zak³adania lekarskich poradni. Przy
poparciu zespo³u tygodnika 25 paŸdziernika 1931 r. Robotnicze Towarzystwo S³u¿by Spo³ecznej, a dok³adniej jedna z jego sekcji (Sekcja Regulacji
Urodzeñ) za³o¿y³a przy ulicy Leszno nr 53 pierwsz¹ w Polsce Poradniê
Œwiadomego Macierzyñstwa. W publicystyce uaktywnili siê lekarze, chocia¿ nie mo¿na mówiæ o zaanga¿owaniu tego œrodowiska na szersz¹ skalê.
Dr Leonard Lorentowicz wyda³ broszurê zatytu³owan¹ O sposobach zapobiegania ci¹¿y, dr K³uszyñski prócz cyklu felietonów Znaczenie regulacji urodzeñ dla klasy robotniczej wydawa³ równie¿ broszury o antykoncepcji.
Dr Rubinraut w broszurce Skuteczne i nieszkodliwe œrodki zapobiegana ci¹¿y (analogiczna pozycja tego autora wysz³a w jêzyku jidisz) agitowa³ za antykoncepcj¹ tak gorliwie, ¿e bagatelizowa³ ewentualne skutki uboczne niedoskona³ych medykamentów (ot, takie tam sobie „bóliki”) Przet³umaczono
te¿ ksi¹¿kê prof. Gubariewa i prof. Sieleckiego zatytu³owan¹ Œrodki zapobiegaj¹ce ci¹¿y w nowoczesnym oœwietleniu naukowym. Prawica musia³a widzieæ w tych „zdobyczach cywilizacji” diabelsk¹ interwencjê, i byæ mo¿e
stanowisko to nie by³o pozbawione podstaw, skoro najbardziej polecane
przez Rubinrauta „zatykad³a” niemieckie odznacza³y siê „grubym brzegiem z wê¿ownic¹ metalow¹”, czy nie mniej skuteczne — angielskie opatrzone by³y dla odmiany „sprê¿yn¹ zagarow¹”. Doktor Budziñska–Tylicka
koordynowa³a niemal wszystkie uœwiadamiaj¹ce przedsiêwziêcia, pisa³a artyku³y, wstêpy do broszur, a nawet zosta³a powo³ana na kierownika pierwszej poradni (móg³ nim zostaæ lekarz posiadaj¹cy prawo wykonywania
zawodu, specjalne przygotowanie ginekologiczne oraz co najmniej piêcioletni¹ praktykê lekarsk¹)12.
Poradnia warszawska utrzymywa³a siê bez ¿adnych subsydiów samorz¹dowych ani pañstwowych. Za poradê pobierano trzy z³ote, od bezrobotnych nie pobierano op³aty ani za poradê, ani za œrodek antykoncepcyjny.
Pierwsze miesi¹ce dzia³alnoœci poradni przedstawia³y siê w nastêpuj¹cy
sposób: od 27 paŸdziernika do 31 grudnia 1931 r. lekarze przyjêli 663 kobiety, a odmówili przyjêcia 864 kobietom, poniewa¿ by³y ju¿ w ci¹¿y. W nastêpnym pó³roczu przyjêto 2 226 pacjentek (nowo przyjêtych — 1 667, powtórnie — 595). Odmówiono przyjêcia 825 kobietom równie¿ z powodu
ci¹¿y. Kobiet ciê¿arnych by³o tak du¿o (co rzuca œwiat³o na stan ówczesnej
12 Por. statut poradni w: T. Boy–¯eleñski, Pisma, t. XV, Warszawa 1958, s. 364.
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¯ycie œwiadome

— Czy pani wie, co to jest dziecko?
—?
— Zaniedbana ci¹¿a.
Rys. Mai Berezowskiej zamieszczony w „Cyruliku Warszawskim” z 1932 r.
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wiedzy — widaæ nie rozró¿niano jeszcze aborcji od zapobiegania ci¹¿y), ¿e
na œcianach przychodni umieszczono napis: „Tu siê ci¹¿y nie przerywa,
tylko siê ci¹¿y zapobiega”13. To poskutkowa³o o tyle, ¿e w nastêpnych miesi¹cach ciê¿arnych kobiet bêdzie ju¿ mniej14. Dalsze statystyki obejmuj¹
jedynie 1 667 pacjentek nowo przyjêtych. Dowiadujemy siê z nich, ¿e 1 017
nie przekroczy³o 29 roku ¿ycia, 583 kobiet — 39 lat i 67 pacjentek — 40 lat.
Po³owa pochodzi³a z biednych robotniczych rodzin mieszkaj¹cych w „jednoizbówkach”. Z omawianej liczby przyjêtych kobiet a¿ 915 (ponad po³owa!) przyzna³o siê do sztucznych poronieñ15. Prócz poradnictwa przychodnia zajmowa³a siê leczeniem bezp³odnoœci — w pó³roczu sprawozdawczym zanotowano 52 pacjentki, które podjê³y leczenie w poradni.
Rych³o zaczêto uto¿samiaæ nazwisko Boya z poradni¹, a nawet potocznie nazywano j¹ „Poradni¹ Boya”. Dzia³alnoœæ spo³eczna grupy literackiej
sta³a siê ulubionym tematem dowcipów i satyr:
„(...) ¯e ju¿ nie ma czci dla ksiêdza,
¯e siê w kraju p³odnoœæ zmniejsza,
¯e nie tylko czas siê spêdza,
¯e miast k. y ma byæ gejsza!...
Boya wina, Boya wina,
Boya bardzo wielka wina!
¯e ¿yæ mo¿na z tamt¹ i z t¹
Potem znowu z tamt¹ i z t¹
¯e byæ mo¿na masochist¹,
Lub — bezkarnie!!! — pederast¹!...
Boya wina, Boya wina,
Boya bardzo wielka wina!”16

13 Por. tam¿e, s. 209.
14 O celowym zacieraniu ró¿nic pomiêdzy aborcj¹ a antykoncepcj¹ przez stronê katolick¹ pisze

D. Ka³wa, w: G³osy kobiet w sprawie planowania rodziny w œwietle prasy z lat 1929–1932 w niniejszym tomie.
15 Por. J. Budziñska–Tylicka, Sprawa regulacji urodzeñ w praktyce, „¯ycie Œwiadome”, dodatek do
„Wiadomoœci Literackich” 1932, nr 38, s. 8.
16 J. Minkiewicz, Konfessyja wigilijna Polaka–Katolika, „Cyrulik Warszawski” 1932, nr 52, za:
B. Winklowa, Obrachunki boyowskie. Satyry, fraszki, pastisze, karykatury wybrane, Warszawa
1975, s. 47.
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Redakcja „Wiadomoœci...” odnotowa³a wiele gestów sympatii dla powsta³ej instytucji17 i jeszcze wiêcej g³osów krytycznych. Poradniê zwalcza³y
œrodowiska konserwatywno–katolickie, eksponuj¹c fakt, ¿e propagowa³a
ona metody regulacji urodzeñ niedozwolone przez Koœció³. Pojawia³y siê
te¿ czêsto oskar¿enia, ¿e w istocie poradnictwo jest pretekstem do prowadzenia nielegalnej dzia³alnoœci aborcyjnej. W nieuczciwych atakach, jakie
od samego pocz¹tku skierowano na now¹ poradniê i na ideê œwiadomego
macierzyñstwa, uderza jedno: atakuj¹cy celowo mieszaj¹ zapobieganie ci¹¿y i przerywanie ci¹¿y, spêdzanie p³odu. Operuj¹ ba³amutnie argumentami
statystycznymi, zdrowotnymi, moralnymi, przechodz¹c nieznacznie z jednej rzeczy na drug¹, wprowadzaj¹c tym w b³¹d nie doœæ zorientowan¹ publicznoœæ.” — pisa³ nie ukrywaj¹c bezsilnoœci Boy–¯eleñski18. Tu¿ po otwarciu poradni w senacie wniesiono interpelacjê do ministra spraw wewnêtrznych z proœb¹ o zamkniêcie tej placówki19. Ostatecznie do tego nie dosz³o,
ale poradnia i tak nie cieszy³a siê w d³u¿szej perespektywie powodzeniem
— „Kobiety ba³y siê z niej korzystaæ” — wspomina Krzywicka. „Ta instytucja spotka³a siê w Polsce jedynie z potêpieniem i drwinami, które by³y najdotkliwsze. Prasa wszystkich odcieni, tak¿e od skrajnie prawicowej po PPS
(która jednoczeœnie pomaga³a w za³o¿eniu poradni, takie bywaj¹ paradoksy polityki), a¿ do pisemek komunistycznych szala³a”20.
Przeciwnicy idei œwiadomego macierzyñstwa wskazywali równie¿ na
groŸne, nie zamierzone skutki spo³eczne regulacji urodzeñ, takie jak: rozdzielenie mi³oœci fizjologicznej od duchowej, deprecjonowanie macierzyñstwa, a w konsekwencji rozk³ad rodziny. Strona konserwatywna szczególne
niebezpieczeñstwo upatrywa³a w „wyzwoleniu” kobiety spod prêgierza opinii publicznej i strachu przed ewentualnymi nastêpstwami zdrady ma³¿eñ17 Np. dyrektor Polskiej Fabryki Wodomierzy i Gazomierzy w Toruniu przes³a³ na rêce Boya 200 z³otych, aby ten z³o¿y³ je na konto poradni. W liœcie pisa³, ¿e jako zwolennik regulacji urodzeñ sam
poinformowa³ robotników o powstaniu w Warszawie Poradni Œwiadomego Macierzyñstwa. Redakcja odnotowuje te¿ nap³ywanie listów, w których autorki najczêœciej prosi³y o wykaz œrodków antykoncepcyjnych. Na listy te redakcja zobowi¹zywa³a siê odpowiedzieæ; poleca³a równie¿ broszury
Rubinrauta, Lorentowicza i K³uszyñskiego.
18 Œwiadome macierzyñstwo a poronienia, [w:] Pisma, s. 233.
19 Interpelacja w senacie w sprawie poradni — Kampania o Poradniê Œwiadomego Macierzyñstwa,
„Kurier Lekarski” (dodatek do IKC nr 299) 1931, nr 41 oraz Jeszcze w sprawie Poradni Œwiadomego
Macierzyñstwa, „Kurier Lekarski” 1931nr 43 (dodatek do IKC nr 313). Równie¿ w tej sprawie: Prof.
Thullie lekkomyœlny senator, „Wiadomoœci Literackie” 1931, nr 44.
20 I. Krzywicka, Wyznania..., s. 242.
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skiej. Dotychczasowa moralnoœæ zasadza³a siê na nierównym traktowaniu
kobiety i mê¿czyzny (st¹d miêdzy innymi zyska³a miano podwójnej), lecz
mog³a obowi¹zywaæ tak d³ugo, dopóki konsekwencje „niemoralnego” prowadzenia siê ponosi³a przede wszystkim kobieta. Przeczuwano, ¿e postêp
medyczny, upowszechnienie wiedzy w dziedzinie seksualnoœci cz³owieka
w zasadniczy sposób zmieni¹ relacje miêdzy p³ciami, ale przede wszystkim,
¿e zmiany te obejm¹ w wiêkszym stopniu kobietê, jej pozycjê w spo³eczeñstwie i nade wszystko rodzinie. Dlatego te¿ lata trzydzieste staj¹ siê aren¹
„pojedynku” o rodzinê. Obie strony, zarówno konserwatywna, jak i liberalna wiele uwagi poœwiêci³y rodzinie, z tym ¿e libera³owie opisywane zjawiska
t³umaczyli w kontekœcie „przemian w rodzinie”, a konserwatyœci — „kryzysu rodziny”. Koœció³ katolicki konsekwentnie stawa³ po stronie przeciwników neomaltuzjanizmu (jak nazywano zwolenników regulacji urodzeñ)
oraz wskazywa³ na wzorzec kobiety jako stra¿niczki domowego ogniska,
matki i ¿ony.
Szczególnym lêkiem nape³nia³a konserwatywnych oponentów œwiadomoœæ, ¿e œrodki ochronne zbyt mocno ingeruj¹ w naturê cz³owieka — „Bez
w¹tpienia mamy prawo wyzwalania siê w miarê mo¿noœci spod niewolnictwa natury — pisa³ jeden z nich — lecz nie ka¿de zwyciêstwo odniesione
nad natur¹ nasz¹ jest (...) zyskiem dla nas, bo mo¿liwym jest, ¿e z tej potyczki wysz³oby dwóch pokonanych: i my i natura”21.
Zwalczaj¹c ideê regulacji urodzeñ, wysuwano równie¿ argumenty innego rodzaju. Dla czêœci prawicy zmniejszenie rozrodczoœci powodowaæ mia³o os³abianie narodu, którego si³ê pojmowano w liczbach bezwzglêdnych
przychodz¹cych na œwiat dzieci. Jak na ironiê obowi¹zkowi p³odzenia Polaków nie chcia³a sprostaæ inteligencja, ani tym bardziej jej kulturotwórcze
elity. Natomiast wielodzietnoœæ charakteryzowa³a rodziny biedne, co przy
bezrobociu i fatalnych warunkach mieszkaniowych powodowa³o tragiczne
konsekwencje zdrowotne i bytowe. Bezrobocie pozostawa³o w dwudziestoleciu jednym z najtrudniejszych problemów. Nie zmniejszy³ go okres dobrej
koniunktury gospodarczej w latach 1936–1939. Da³o siê zaobserwowaæ tendencjê przeciwn¹ — nie zwiêksza³a siê grupa robotników wielkiego przemys³u, za to powstawa³a coraz szersza strefa usytuowana miêdzy nowoczesnym przemys³em a zacofanym rolnictwem. Sta³ym elementem strefy przej21 P. Bureau, Rozprzê¿enie obyczajów, Kraków 1929, s. 387.
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Szczyt paradoksu

— Proszê zachodziæ, proszê zachodziæ!
Rys. Mai Berezowskiej zamieszczony w „Cyruliku Warszawskim” z 1932 r.

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

„Boyownicy i boyowniczki”. Œrodowisko „Wiadomoœci Literackich”... 145

œciowej by³a rzesza ludzi bez sta³ego dochodu, trwale bezrobotnych22. To
w³aœnie z myœl¹ o tych œrodowiskach literaci (S³onimski, Krzywicka,
Boy–¯eleñski, Hulka–Laskowski, Pawlikowska–Jasnorzewska) i dzia³acze
spo³eczni (Budziñska–Tylicka, Krahelska, Rubinraut, K³uszyñski) anga¿owali siê w kampaniê o œwiadome macierzyñstwo. Na argument o os³abianiu
si³ narodu czêœæ z nich odpowiada³a pacyfizmem. Boy pisa³ o „demobilizacji macic”, S³onimski zamieszcza³ t³umaczone z niemieckiego lichutkie, zaanga¿owane wierszyki, coœ w rodzaju póŸniejszych protestsongów:
„Dziœ gdy broñ morderczych dzia³
Œwiat dziurawi gradem kul,
Kryj¹c stosem martwych cia³
Stoki gór, p³aszczyzny pól,
Kiedy mêska dzikoœæ z³a
Bratnich uczuæ nie pojmuje–
Wstañ kobieto! Wola twa
Niechaj ludzkoœæ uratuje!
Na us³ugi krwawych zgraj
W strasznych mêkach jaki¿ sens
P³odziæ stos armatnich miês?
Og³oœ matek wielki strajk! (...)23

Kampania na rzecz œwiadomego macierzyñstwa, choæ w pierwszym rzêdzie kierowana do ludnoœci ubogiej, co t³umaczy zaanga¿owanie dzia³aczy
PPS, obejmowa³a swym zasiêgiem wszystkich tych, do których przemawia³
jêzyk racjonalizmu. Rubinraut, jeden z najaktywniejszych propagatorów tej
idei twierdzi³ wprost, ¿e „œwiadome macierzyñstwo jest jednym z czynników racjonalnej organizacji œwiata”24. W dyskusji nad regulacj¹ urodzeñ
star³y siê zatem dwa systemy wartoœci; liberalny, k³ad¹cy nacisk na utylitaryzm oraz katolicko–konserwatywny, odwo³uj¹cy siê do tradycyjnych war-

22 J. ¯arnowski, Epoka dwóch wojen, [w:] Spo³eczeñstwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988,
s. 599.
23 „¯ycie Œwiadome”, dodatek do „Wiadomoœci Literackich” 1932, nr 20, s. 7.
24 H. Rubinraut, Lekarze a œwiadome macierzyñstwo, „¯ycie Œwiadome”, dodatek do „Wiadomoœci
Literackich” 1932, nr 28, s. 8.
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toœci. Odmienne pojmowanie macierzyñstwa by³o pochodn¹, lecz równoczeœnie jednym z wa¿niejszych elementów tych systemów.
Batalia o œwiadome macierzyñstwo rozegra³a siê w specyficznej scenerii
lat trzydziestych — wzrastaj¹cego zagro¿enia w Europie. Daje siê wówczas
zaobserwowaæ odchodzenie m³odego pokolenia od nurtu „postêpowego”,
liberalno–racjonalistycznego, któremu ho³dowa³o jeszcze pokolenie rodziców, do socjalizmu lub nacjonalizmu. Proces ten odpowiada³ polaryzacji
œwiatopogl¹dowej na szersz¹ skalê. To „okopywanie siê” we w³asnych
„szañcach” widoczne jest równie¿ w dyskusjach spo³ecznych. Po stronie
liberalnej wzmaga³o siê przekonanie o dominacji opcji nacjonalistyczno–katolickiej, analogicznie do wzrostu zagro¿enia liberalizacj¹ kultury odczuwan¹ przez stronê przeciwn¹. „Krzywicka reprezentuje pogl¹d — pisa³
w 1937 r. jeden z publicystów konserwatywnego tygodnika — który zwyk³o
siê u nas nazywaæ liberalnym i który w zasadniczych kwestiach ró¿ni siê
ca³kowicie od pogl¹dów reprezentowanych przez œwiat katolicki (...)W wywodach Krzywickiej o kobiecie i rodzinie (..) zawarte s¹ prawie wszystkie te
punkty, które stanowi¹ elementy rozk³adu rodziny, elementy liberalistycznej moralnoœci, z któr¹ nam walkê stoczyæ trzeba”25.
Cytat ten oddaje atmosferê, w jakiej dochodzi³o do zasadniczych polemik. Nie przypomina³y one dyskusji, ale ideologiczn¹ ofensywê. Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e problem regulacji urodzeñ nie przyci¹gn¹³ uwagi tych, do
których by³ adresowany w pierwszym rzêdzie — kobiet. Wyj¹tkiem by³y
tygodniki: „Kobieta Wspó³czesna” redagowana przez Wandê Pe³czyñsk¹,
która w listopadzie i grudniu 1929 r. og³osi³a cykl artyku³ów w sprawie
przerywania ci¹¿y, „G³os Kobiet” oraz „Ewa” — przeznaczona dla kobiet
¿ydowskich. Równie¿ w Komisji Kodyfikacyjnej przedk³adaj¹cej projekty
prawne dotycz¹ce miêdzy innymi ma³¿eñstwa i kwestii przerywania ci¹¿y
nie zasiada³a ani jedna kobieta. „Jak¿e teoretyczne jest jeszcze równouprawnienie kobiet” — pisa³ Boy — nadaremnie nawo³uj¹c kobiety do solidarnego wspierania idei regulacji urodzeñ.
Regulacja urodzeñ by³a jednym z elementów szerzej zakrojonego planu
przemiany obyczajowej, jak¹ stawia³y sobie za cel „Wiadomoœci...” Literaci,
t³umacze, intelektualiœci nie mogli czyniæ tego bez odniesieñ do trendów

25 A. Jesionowski, Kryzys rodziny, „Kultura. Tygodnik Literacki, Artystyczny i Spo³eczny” 1937,
nr 17, s. 1–2.
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europejskich i amerykañskich. Pozostawali pod wp³ywem ksi¹¿ek Bertranda Russella, H. G. Wellsa, popularnego wówczas B. Lindseya autora „Ma³¿eñstw kole¿eñskich” i „Buntu m³odzie¿y” oraz Van de Velda, autora instrukta¿owach podrêczników o seksie. WyraŸne œlady inspiracji ksi¹¿kami
Ellen Key, Margaret Sanger, Lindseya i Russella odnaleŸæ mo¿na w „programie” reform œrodowiska „Wiadomoœci...”. Nie tylko lektury, ale i praktyka ¿yciowa wyznacza³a analogie do kampanii obyczajowych na Zachodzie. Sta³ym motywem towarzysz¹cym sporom o regulacjê urodzeñ by³o
pojêcie „wyzwolenie”, które w interpretacji „boyowników” by³o zapowiedzi¹ pe³nej emancypacji i upodmiotowienia kobiety, natomiast dla konserwatystów stanowi³o zagro¿enie dla porz¹dku spo³ecznego i trwa³oœci rodziny.
Idea œwiadomego macierzyñstwa nie trafi³a na podatny grunt, nie cieszy³a siê popularnoœci¹. Zamiast rzeczowej rozmowy towarzyszy³a jej nieodmiennie atmosfera skandalu, podsycana niewybrednymi atakami strony
nacjonalistyczno–klerykalnej. Wiele z ambitnych projektów nie zosta³o nigdy zrealizowanych. Nie powsta³a, jak zapowiada³ Boy–¯eleñski, nastêpna
poradnia warszawska w dzielnicy ¿ydowskiej, nie powsta³a poradnia ma³¿eñska ani ¿adna inna z zapowiadanych. Natomiast wyniesienie kwestii regulacji urodzeñ do rangi zagadnienia spo³ecznego prze³amywa³o kulturowe
tabu i niew¹tpliwie odcisnê³o piêtno na mentalnoœci i postawach wspó³czesnych. Akcjê na rzecz œwiadomego macierzyñstwa zainicjowali, co prawda, dzia³acze spo³eczni zwi¹zani z PPS, jednak bez intelektualnej oprawy,
œwietnych piór i s³ynnych nazwisk „boyowników” ich wysi³ki odnios³yby du¿o mniejszy skutek.
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Elºbieta Kowecka

Zmiana roli kobiety w prowadzeniu domu
w XIX wieku

Ubieg³y wiek przyniós³ wiele przemian w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym, na które niema³y wp³yw mia³y wynalazki techniczne. Istotnym czynnikiem modernizacji by³ rozwój oœwiaty, czasopiœmiennictwa, powstanie sporego rynku wydawniczego o bardzo zró¿nicowanym profilu. To w XIX w.
w³aœnie, jak wiadomo, wykszta³ci³a siê nowa warstwa spo³eczna: inteligencja, której postawy i pogl¹dy mia³y wp³yw i na inne œrodowiska.
Wszystko to prowadzi³o do przemian w ¿yciu codziennym, domowym,
a wiêc i w ¿yciu kobiet. Zmienia³y siê pogl¹dy na rolê pani domu, wymagano teraz od niej wiêkszego przygotowania do jej pe³nienia. Wielu moralistów, pisarzy, a zw³aszcza pisarek podkreœla³o coraz dobitniej, ¿e do wykonywania tego zadania nie wystarcza ju¿ umiejêtnoœæ lekkiej konwersacji,
gry na fortepianie czy eleganckiego sposobu podania herbaty. Wymagano
teraz od kobiety i innych umiejêtnoœci.
Poniewa¿ moj¹ domen¹ jest badanie historii kultury materialnej, zajê³am siê przede wszystkim tym w³aœnie aspektem tematu, pomijaj¹c œwiadomie inne wa¿ne zadania pani domu, jak np. wychowywanie dzieci, prowadzenie ¿ycia towarzyskiego itp., chocia¿ i w tych dziedzinach kultura materialna odgrywa³a niema³¹ rolê.
Zastanówmy siê zatem, czego przede wszystkim ¿¹dano od kobiety
w odniesieniu do jej codziennych czynnoœci.
W 1813 r. tak oto pisa³ O powinnoœci kobiety pedagog i poeta Kajetan
Jaxa–Marcinkowski:
„Gdy rz¹dziæ domem przyjdzie, twa troskliwoœæ czynna
Oszczêdnoœæ i porz¹dek wprowadziæ powinna;
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Nie daj nic na wymys³y, wszystko dla u¿ytku,
Uprzyjemniaj swe ¿ycie, ale strze¿ siê zbytku”1.

Tym czêstochowskim rymem spisane przykazanie — jak siê zdaje —
by³o nakazem chwili. Od pani domu wymagano ju¿ ¿ycia z o³ówkiem w rêku, umiejêtnego rozporz¹dzania wydatkami w stosunku do dochodów.
„Ka¿da powinna posiadaæ dobrze rachunki” — przykazywa³a Klementyna Tañska, póŸniejsza Hoffmanowa, w swej Pami¹tce po dobrej matce,
czyli ostatnich jej radach dla córki2, która to ksi¹¿ka cieszy³a siê estym¹
wœród kobiet. Karolina Nakwaska zaœ zwraca³a siê w te s³owa do swoich
czytelniczek: „Id¹c za rad¹ œwiat³ego bardzo duchownego, zalecê ci te¿,
abyœ ka¿dego roku dzieñ jeden od³o¿y³a na rozbiór wszelkich interesów, tak
jak przygotowanie do œmierci jest powinnoœci¹ chrzeœcijanina, tak rzut oka
na po³o¿enie maj¹tkowe jest obowi¹zkiem ojca i matki”3.
By dobrze spe³niæ owe powinnoœci, potrzebna by³a umiejêtnoœæ rachowania. „Rachowaæ” znaczy³o wówczas nie tylko pos³ugiwaæ siê czterema
dzia³aniami, ale przede wszystkim „obrachowaæ siê”, czyli potrafiæ dostosowaæ wydatki do mo¿liwoœci i potrzeb, umieæ rozplanowaæ, czego i ile bêdzie
trzeba zu¿yæ w gospodarstwie nie tylko na co dzieñ, ale i w d³u¿szym okresie, na czym mo¿na oszczêdziæ i czego nie zmarnowaæ. Ówczeœni moralizatorzy powo³ywali siê zw³aszcza na przyk³ady skrzêtnoœci mieszczanek niemieckich czy francuskich. Uwa¿ali ¿ycie ponad stan za grzech ciê¿ki, zw³aszcza gdy pope³nia³a je kobieta. Rozrzutnoœæ ³atwiej jakoœ by³o usprawiedliwiæ u mê¿czyzny.
Aby u³atwiæ paniom domu wywi¹zywanie siê z nowych obowi¹zków, ówczesne wydawnictwa w rodzaju kalendarzy, pism kobiecych czy poradników
podsuwa³y gotowe wzory „prowadzenia œcis³ej rachunkowoœci”. I tak np.
„Pamiêtnik Domowy, Kalendarz i Rachmistrz dla Wszystkich Stanów”, wychodz¹cy w Warszawie w latach czterdziestych XIX w., do³¹cza³ do kolejnych tomów dodatek „Tygodnik Gospodarski” zawieraj¹cy rubryki wydatków na ¿ywnoœæ, oœwietlenie, pranie i drobne ekspensy rozbite na wiele
dzia³ów, by ka¿da gospodyni znalaz³a odpowiednie do potrzeb w³asnego
domu.
1 K. Jaxa–Marcinkowski, Upominek dla m³odzie¿y p³ci obojga, Warszawa 1819, s. 4.
2 Pami¹tka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki, Warszawa 1819, s. 62.
3 K. Nakwaska, Dwór wiejski, t. I, Poznañ 1843, s. 219.
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Lucyna Æwierczakiewiczowa, ówczesna wyrocznia we wszystkich sprawach dotycz¹cych prowadzenia gospodarstwa, poucza³a kobiety, jak dzieliæ
roczny dochód rodziny, by postêpowaæ racjonalnie, unikn¹æ rozrzutnoœci
i zad³u¿enia. Tak wiêc przy niewysokim bud¿ecie wynosz¹cym oko³o 2 tys.
rubli rocznie nale¿a³o go podzieliæ na cztery czêœci: 1/4 przypada³a na wydatki na mieszkanie, 2/4, czyli po³owa na ¿ywnoœæ, opa³, oœwietlenie i op³atê
s³u¿by, 1/4 na ubranie, przyjemnoœci i niespodziewane wydatki. Niestety,
nic nie zostawa³o wówczas na oszczêdnoœci, co, oczywiœcie, by³o bardzo
niestosowne, gdy¿ gromadzenie oszczêdnoœci nale¿a³o do obowi¹zków dobrej gospodyni. Przy dochodzie przekraczaj¹cym 3 tys. rubli rocznie Æwierczakiewiczowa poleca³a dzieliæ go na szeœæ czêœci: 1/6 na mieszkanie, 2/6 na
¿ycie, 1/6 na ubranie, 1/6 na przyjemnoœci, 1/6 na nieprzewidziane wydatki
i oszczêdnoœci4. Jak widzimy, proponowany bud¿et nie by³ spartañski, skoro a¿ 1/6 dochodów przypada³a na przyjemnoœci. Szkoda, ¿e nie wiemy, co
Æwierczakiewiczowa rozumia³a pod tym terminem.
Pani domu winna by³a te¿ umieæ planowaæ wydatki i zakupy na czas
d³u¿szy, tak by w razie czego nie zabrak³o w domu jakiejœ potrzebnej rzeczy.
Dotyczy³o to zw³aszcza ziemianek mieszkaj¹cych daleko od wiêkszego miasta. Mieszczanki zaœ, które mia³y ³atwiejszy dostêp do towarów, powinny
by³y umieæ korzystaæ z ni¿szych cen sezonowych, a tak¿e z adresowanych
do nich przede wszystkim przez kupców anonsów o ró¿nych tanich wyprzeda¿ach.
Wszelkie poradniki zaleca³y równie¿ przeprowadzanie co pewien czas
inwentaryzacji ubrañ, bielizny, poœcieli, mebli, sreber i podobnych przedmiotów, by sprawdziæ, czy coœ nie zginê³o, nie zniszczy³o siê, a tak¿e by móc
równomiernie uzupe³niaæ powsta³e braki. Mo¿emy stwierdziæ, ¿e wiele pañ
domu stosowa³o siê do tych rad. W naszych archiwach zachowa³o siê stosunkowo sporo planów wydatków, a tak¿e spisów ró¿norodnych przedmiotów domowego u¿ytku, które stanowi¹ dziœ cenne Ÿród³o poznania dawnej
codziennoœci.
Obficie ówczeœnie wydawane poradniki domowe stara³y siê przyjœæ kobietom z pomoc¹ w ich obowi¹zkach. Przytoczmy tu przyk³adowo —
oprócz wymienionego ju¿ trzytomowego poradnika K. Nakwaskiej
tak¿e T. Bartmañskiego, Ekonomia domowa czyli przepisy tycz¹ce siê gospo4 L. Æwierczakiewiczowa, Podarunek œlubny, Warszawa 1885, s. 13.
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darstwa wiejskiego i domowego (Warszawa 1856); P. E. Leœniewskiego, Poradnik dla gospodyñ wiejskich i miejskich (Warszawa 1838); L. Æwierczakiewiczowej, Poradnik porz¹dku i ró¿nych nowoœci gospodarskich (Warszawa
1876); tej¿e, Cokolwiek b¹dŸ chcesz czyœciæ czyli porz¹dki domowe (Warszawa 1887). Przynosi³y one dok³adne opisy, jak racjonalnie, a zarazem elegancko i zgodnie z nakazami aktualnej mody (choæ bez zbytku) urz¹dziæ
dom czy mieszkanie od strychu do piwnic, tak by wszyscy domownicy znaleŸli
w nim swe wygodne miejsce i by godnie mo¿na by³o w nim przyj¹æ goœci.
Pouczano, jakie meble przystoj¹ do salonu, a jakie do buduaru lub jadalni, jak urz¹dziæ pokój dziecinny czy panieñski, mêski gabinet, gdzie ustawiæ ³ó¿ko dla s³u¿¹cej i kucharki. W koñcu poradniki zwraca³y uwagê na
koniecznoœæ zachowania higieny osobistej, polecaj¹c wydzielenie osobnego
k¹cika na miedzian¹ wannê albo chocia¿ du¿¹ baliê do mycia lub taki krzyk
mody, jak „kropliste k¹piele”, czyli prysznic. Nie wzdraga³y siê te¿ przed
dok³adnym opisaniem miejsca ustronnego, przestrzegaj¹c zarazem, aby jako papieru higienicznego nie u¿ywaæ przenigdy listów od przyjació³. Podkreœla³y, ¿e „przyzwoite” urz¹dzenie domu nale¿y do podstawowych obowi¹zków kobiety.
Poradniki przynosi³y te¿ szczegó³owe pouczenia dotycz¹ce czynnoœci
zwi¹zanych z zapleczem gospodarskim, takich jak sprz¹tanie, pranie, prasowanie, farbowanie, czyszczenie, odnawianie, reperacja sprzêtów itp. Zaleca³y racjonalne wykorzystywanie pracy s³u¿by, ale te¿ przestrzega³y przed
kaprysami narzucaj¹cymi np. pannie s³u¿¹cej koniecznoœæ sta³ej gotowoœci
na najmniejsze skinienie pani domu w byle drobnej us³udze. WyraŸnie
zwraca³y uwagê, ¿e s³u¿ba to te¿ ludzie, którym siê nale¿y chocia¿ minimum
wzglêdów i czyni³y panie domu odpowiedzialne nie tylko za ich wyszkolenie, ale tak¿e zdrowie i moralne prowadzenie siê.
Pani domu winna by³a znaæ przynajmniej podstawowe zasady leczenia
i umieæ przygotowaæ lekarstwa, by móc pomóc innym w razie nag³ej koniecznoœci. Te ostatnie rady odnosi³y siê zw³aszcza do ziemianek mieszkaj¹cych z dala od lekarza i apteki. A winne one by³y nieœæ pomoc nie tylko
w³asnym domownikom, lecz równie¿ okolicznym ch³opom.
Innego rodzaju porady przynosi³y obficie wydawane w XIX w. ksi¹¿ki
kucharskie, np. Rz¹dna gospodyni we wzglêdzie kuchni i spi¿arni (Wilno
1844), Wydoskonalona kucharka (Warszawa 1847), Wincentyny Zawadzkiej, Kucharka litewska (Wilno 1860 i dalsze wydania), Lucyny Æwierczakiewiczowej, 365 obiadów za 5 z³otych (Warszawa 1860 i dalsze wydania), Kucharka wzorowa (Warszawa 1884). Tu warto zwróciæ uwagê, ¿e o ile te ksi¹¿-
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ki, które wychodzi³y na pocz¹tku wieku, by³y adresowane przede wszystkim
do mê¿czyzn kucharzy, którzy ju¿ znali swój zawód, o tyle te póŸniejsze s¹
kierowane do kobiet i czêsto przez kobiety pisane.
Panie domu mia³y obowi¹zek jak najczêœciej odwiedzaæ kuchniê.
„Oczyœæ, uszlachetnij kuchniê tw¹ obecnoœci¹, a chlub¹ tw¹ bêdzie” — poleca³a Karolina Nakwaska. Oprócz bardzo szczegó³owych i dok³adnych
przepisów kulinarnych, wydawnictwa te zawiera³y pouczenia, jak racjonalnie i „chêdogo” urz¹dziæ pomieszczenie kuchenne i spi¿arniane i jakiego
u¿ywaæ paleniska (a jest to okres, gdy odchodzono ju¿ od trzonów kuchennych z otwartym ogniem na rzecz kuchni tzw. angielskich, kaflowych, krytych blach¹ z fajerkami). Dalej omawia³y niezbêdny sprzêt i naczynia kuchenne, polecaj¹c niejednokrotnie ró¿ne techniczne nowinki u³atwiaj¹ce
prace domowe, uczy³y, jak piêknie nakryæ stó³ na ró¿ne okazje i zamieszcza³y menu na poszczególne dni tygodnia w zale¿noœci od pór roku i dostêpnych wówczas produktów. Omawia³y potrawy, które nale¿y podaæ na
obiad proszony, popo³udniow¹ herbatê czy kawê, taneczn¹ kolacjê itp. Zaleca³y, jakich u¿ywaæ naczyñ sto³owych i sztuæców, a tak¿e ozdób, dekoracji
kwiatowych itp.
Warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e niektóre z tych ksi¹¿ek du¿o miejsca zaczê³y poœwiêcaæ diecie dzieciêcej, polecaj¹c znacznie racjonalniejsze ni¿ dawniej ¿ywienie, omawia³y ponadto potrawy przeznaczone dla chorych, zajmowa³y siê równie¿ po¿ywieniem, jakie winna otrzymywaæ s³u¿ba. Wymaga³y od pani domu, by potrafi³a sw¹ rodzinê karmiæ zdrowo i bez rozrzutnoœci, choæ wed³ug wspó³czesnych nam pojêæ nazbyt syto. Musia³a ona
tak¿e umieæ wydaæ kucharce potrzebne produkty, a wiêc wiedzieæ dok³adnie, czego i ile trzeba do danej potrawy.
Wiele z tych ksi¹¿ek zwraca³o siê do ziemianek, zalecaj¹c im racjonalne
prowadzenie tzw. gospodarstwa kobiecego (przede wszystkim nabia³owego), uczy³o te¿ robiæ bardzo ró¿norodne przetwory z w³asnych produktów,
wskazuj¹c na nowe sposoby konserwacji (np. s³oje Apperta, weki).
Innym obowi¹zkiem kobiety by³a umiejêtnoœæ szycia. Henrieta z Dzia³yñskich B³êdowska pisa³a: „Zajêcie siê rêczn¹ igie³k¹ dla kobiet koniecznie potrzebne”5, Nina £uszczewska zaœ mówi³a do swej ma³ej córki Jadwigi,

5 H. z Dzia³yñskich B³êdowska, Wspomnienia z lat 1794–1832, oprac. i wstêpem poprzedzi³y K. Ko-

stenicz i Z. Makowiecka, Warszawa 1960, s. 161.
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przysz³ej Deotymy: „Lepiej, abyœ nie umia³a pisaæ, ni¿ ¿ebyœ nie umia³a lub
nie lubi³a cerowaæ”6.
Tote¿ zapobiegliwe matki od maleñkoœci wk³ada³y w rêce swych córek
ig³ê i grzybek do cerowania, ofiarowywa³y im dla zachêty srebrny naparstek, podsuwa³y kanwê do wyszywania. M³oda dziewczyna musia³a ju¿ biegle znaæ wszelkie œciegi, umieæ siê pos³u¿yæ szyde³kiem, na drutach robiæ
poñczochy i skarpetki, a tak¿e uczy³a siê podstaw kroju, tak by przed zam¹¿pójœciem mog³a przygotowaæ swoj¹ wyprawê.
Siostra Klementyny Hoffmanowej, Aleksandra Tarczewska, tak pisa³a
w swoim pamiêtniku: „Kochana Klemunia dopomaga³a mi szczerze do szycia mojej wyprawy, takeœmy siê ni¹ zajê³y, ¿e w koñcu s¹dzi³am, i¿ z tego
ci¹g³ego szycia przemienimy siê w igie³ki”7.
Kobieta zamê¿na mia³a obowi¹zek „obszywaæ” rodzinê, tj. przygotowaæ
wyprawkê dla niemowlêcia, bieliznê i sukieneczki ma³ych dzieci, w³asn¹
bieliznê, robiæ przeróbki swojej garderoby, a tak¿e reperowaæ ubrania domowników. Oczywiœcie, jeœli kobieta by³a zamo¿na, wyrêcza³a j¹ w tych
czynnoœciach p³atna szwaczka. Ale i wcale bogate panie domu nie odk³ada³y ig³y, szy³y bowiem na cele dobroczynne, koœcielne, haftowa³y, wi¹za³y
koronki itp. W latach szeœædziesi¹tych XIX w. nasta³ istny sza³ rêcznych
robótek: szyto, dziergano, wyszywano. Robiono serwety, laufry, serweteczki, kunsztowne obicia na meble, woreczki na przybory toaletowe, pantofelki na zegarki i setki ró¿nych drobiazgów. Na przyjêcia przychodzi³o siê
z zaczêt¹ ju¿ wykwintn¹ robótk¹, nie wypada³o bowiem siedzieæ z za³o¿onymi rêkami.
W zatrudnieniach tych, ju¿ od pocz¹tku wieku z pomoc¹ przychodzi³y
paniom domu pisma kobiece takie np. jak „Kurier dla P³ci Piêknej”,
„Dziennik Damski”, „Tygodnik Mód i Nowoœci”, „Kó³ko Domowe”, drukuj¹ce pocz¹tkowo wizerunki modnych toalet i haftów, a nastêpnie coraz
bardziej profesjonalne wykroje krawieckie sukien, okryæ, ubranek dziecinnych, garnirowañ do sukien wieczorowych, robótek itp. Celowa³ w tym
zw³aszcza „Bluszcz” ukazuj¹cy siê w Warszawie od 1865 r.

6 Deotyma (J. £uszczewska), Pamiêtnik 1834–1897, wstêpem i przypisami opatrzy³ J. W. Gomulicki,
Warszawa 1968, s. 71.
7 A. z Tañskich Tarczewska, Historia mojego ¿ycia. Wspomnienia warszawianki, oprac. i wstêpem
opatrzy³a I. Kaniowska–Lewañska, Wroc³aw 1967, s. 196.
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Gdy w latach szeœædziesi¹tych XIX w. na rynek zaczê³y wchodziæ coraz
szerzej maszyny do szycia, kobiety szybko opanowa³y ich obs³ugê (naukê tê
prowadzi³y na miejscu lub u klienta sklepy sprzedaj¹ce maszyny) i nie dawa³y wiary mêskim przestrogom, ¿e ten nowy wynalazek rujnuje system
nerwowy kobiety. Uwa¿a³y s³usznie, i¿ maszyna oszczêdza im wiele czasu
w codziennych obowi¹zkach.
Warto tu te¿ dodaæ, ¿e kupcy — przynajmniej od po³owy wieku — doskonale zaczêli sobie zdawaæ sprawê ze zmian zachodz¹cych w roli pañ
domu. Do nich przede wszystkim zwracali siê, reklamuj¹c czy to ro¿en
mechaniczny, czy ³atw¹ w obs³udze maszynkê do palenia kawy, maszynkê
do krêcenia lodów, syfon do wody sodowej, maszynkê do mielenia miêsa,
„lodowniê pokojow¹”.
Gdy w drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych znana fabryka wyrobów ¿elaznych Karola Mintera w Warszawie zaczê³a produkowaæ mechaniczne
maszyny do prania, obracane korb¹, urz¹dzi³a publiczny pokaz ich pracy,
zapraszaj¹c nañ gospodynie domowe. Zainteresowanie by³o tak wielkie, ¿e
pokaz trzeba by³o powtarzaæ kilkakrotnie, a w dyskusji prasowej, jaka siê
póŸniej wywi¹za³a na temat zalet tego wynalazku, kobiety te¿ bra³y udzia³.
Na zakoñczenie powiedzmy jednak, ¿e im kobieta by³a zamo¿niejsza, im
mog³a mieæ wiêcej s³u¿by, tym mniej zajmowa³a siê na ogó³ prac¹ domow¹,
wiêkszoœæ czynnoœci powierzaj¹c wykwalifikowanej gospodyni. Im zaœ
mniej w domu by³o s³u¿by, tym koniecznoœæ zajêcia siê codziennymi obowi¹zkami by³a dla pañ domu wiêksza, a co za tym idzie — ros³o te¿ jej
zainteresowanie wszelkimi nowinkami, które u³atwia³y pracê.
Prawdziw¹ rewolucjê w zmianie roli kobiety w prowadzeniu domu przynios³y dopiero lata po II wojnie œwiatowej, kiedy to kobiety ju¿ powszechnie
zatrudnia³y siê na dwóch etatach: domowym i w zak³adzie pracy. A jakby
tego by³o ma³o — przez lat ponad 40 musia³y pe³niæ wcale wówczas u nas
nie³atw¹ funkcjê zaopatrzeniowca domu i ca³ej rodziny.
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Lucyna Æwierczakiewiczowa — kucharka
i dama

Lucyna Æwierczakiewiczowa wa¿ko przyczyni³a siê do ustalenia kierunku przemiany kobiecych ról w gospodarstwie domowym w 2 po³. XIX w.1
— to teza tego artyku³u. Przemiany te dotyczy³y codziennego ¿ycia rodzin,
sk³adaj¹cego siê na codzienne trwanie polskiej zbiorowoœci pod zaborami.
Polegaæ zaœ mia³y na integrowaniu w roli gospodyni–pani domu dzia³añ,
które do tej pory postrzegano jako wzajemnie dalekie: dzia³añ kucharki
i damy. Tendencja ta jest zgodna z duchem warszawskiego pozytywizmu
i wpisuje siê w „pozytywizm stosowany”. Role, które nazwa³am: kucharka
i dama, nie okreœlaj¹ co prawda pozycji skrajnych w spo³ecznej hierarchii:
s³u¿¹cej i arystokratki. Odnosz¹ siê jednak do szeroko pojêtego spo³ecznego œrodka, którego wyró¿nikiem jest nie tylko przynale¿noœæ spo³eczna, ale
i praktyka pos³ugiwania siê lektur¹ — w ró¿nych celach, tak¿e w celu poznawczym. Wzór widoczny w pismach Æwierczakiewiczowej, a tak¿e i w jej
biografii, mo¿na odnaleŸæ w literaturze piêknej, znacz¹cej kierunek przemian potocznej œwiadomoœci.

1 O rolach tych zob. Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Zbiór studiów pod
red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1995, zw³aszcza D. Rzepniewska, Kobieta w rodzinie
ziemiañskiej w XIX wieku. Królestwo Polskie; H. Chamerska, Sytuacja spo³eczna drobnej szlachcianki
w XIX wieku. Królestwo Polskie; J. Sikorska–Kulesza, Kobieta w rodzinie drobnoszlacheckiej w XIX
wieku, Litwa i Bia³oruœ; M. Nietyksza, Przemiany aktywnoœci zawodowej kobiet. Warszawa na prze³omie XIX i XX wieku; R. Ko³odziejczyk, Kobieta w rodzinie elity mieszczañskiej. Warszawa epoki zaborów; A. ¯arnowska, Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schy³ku XIX i na pocz¹tku XX
wieku.
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Integracja
Wbrew dzisiejszemu potocznemu mniemaniu ksi¹¿ki Æwierczakiewiczowej wcale nie s¹ pisane wedle schematu: „weŸ cztery dziewki i posadŸ,
niech ³uskaj¹ orzechy”. Nie tak czêsto nawet autorka u¿ywa formu³y: „ka¿
wyczyœciæ, dopilnuj wymiecenia z k¹tów”. Ta formu³a dominuje w tych tekstach, które s¹ wyraŸnie adresowane do niedoœwiadczonej pani domu rozporz¹dzaj¹cej jak¹œ s³u¿b¹, np. w Listach o urz¹dzeniu domu. Natomiast
w innych poradnikach (zw³aszcza w ksi¹¿kach kucharskich), mimo ¿e s¹
one pisane dla pañ domu, Æwierczakiewiczowa przewa¿nie u¿ywa bezokoliczników: „nalaæ miêso wod¹”, „mieæ ugotowany dobry rosó³” lub formy
typu „ciasta piek¹ siê”, „karpie sprawiaj¹ siê”, „obicia kupuj¹ siê najlepiej
wieczorem”. Takie wybory gramatyczne s¹ zgodne z aktualn¹ wówczas norm¹. Ale oprócz tego zdradzaj¹, ¿e Æwierczakiewiczowa zak³ada osobist¹
aktywnoœæ, nie zaœ tylko poœredniczenie czytelniczki swoich poradników
w wykonywaniu zawartych tam przepisów. Autorka nie wyklucza te¿ mo¿liwoœci bardziej powszechnego odbioru swoich ksi¹¿ek, przekraczaj¹cego
i tak ju¿ szeroki kr¹g pañ domu.
Æwierczakiewiczowa zatem inaczej, nowoczeœniej, rozumie rolê gospodyni korzystaj¹cej z jej poradników ni¿ wczeœniej np. Karolina Nakwaska.
Ta pisa³a po pierwsze tylko dla ziemianek, po drugie zak³ada³a, ¿e dama–gospodyni tylko dozoruje i naucza s³u¿bê, dlatego wiêc potrzebne jej s¹
te wszystkie wiadomoœci. Æwierczakiewiczowa natomiast s¹dzi, ¿e rz¹dna
gospodyni, nawet jeœli ma s³u¿bê, wiele rzeczy powinna robiæ w³asnymi
rêkami, i to nie tylko po to, by s³u¿bie pokazaæ w³aœciwy sposób dzia³ania.
Swoista demokratyzacja kobiecych ról w gospodarstwie domowym winna
siê objawiaæ w tym, ¿e pospolite prace domowe — gotowanie, naprawianie
ubrañ — nie powinny w powszechnym mniemaniu kolidowaæ z godnoœci¹
pani domu, a przeciwnie, godnoœæ tê mia³yby potwierdzaæ. W biografii
i pismach autorki czynnoœci kucharki i damy spotykaj¹ siê w roli gospodyni–pani domu.
Organizacja gospodarstwa domowego ma bowiem polegaæ nie tylko na
dozorze, ale i na odpowiednim przydzieleniu pracy, to zaœ zale¿y od stopy
¿yciowej pani domu. Im ni¿sza stopa, tym wiêcej prac gospodarskich wykonuje sama pani domu — kucharka i dama jednoczeœnie. A tak¿e: im wiêcej
prac mo¿e wykonaæ pani bez uszczerbku dla ról ¿ony i matki, tym mniej
k³opotu ma ze s³u¿b¹, która mo¿e byæ nie tak liczna, gdy wykonuje przede
wszystkim prace ciê¿sze i prostsze. Wreszcie gospodyni nawet jeœli sama nie
wykonuje czynnoœci gospodarskich, powinna to umieæ, aby wiedzieæ, ile
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czasu przewidzieæ dla s³u¿by na te czynnoœci i móc stwierdziæ, czy wykonano je dobrze.
Wedle pozytywistycznego modelu wychowania, który Æwierczakiewiczowa z pewnoœci¹ aprobuje, dama powinna, gdyby zasz³a taka potrzeba,
umieæ byæ niez³¹ s³u¿¹c¹. Oczywiœcie odwrotna zamiana nie by³aby mo¿liwa, poniewa¿ s³u¿¹cej brakowa³oby wszechstronnoœci wiedzy oraz niezbêdnych do jej posiadania i zastosowania — mo¿liwoœci intelektualnych
(„sprytu” — jak powiada³a Æwierczakiewiczowa). Pani domu powinna wiêc
byæ organizatork¹–mechanikiem, ale tak¿e fachowcem, mistrzem. Bycie
kuchark¹ daje damie legitymacjê utylitaryzmu, który w polskich warunkach
jest sk³adnikiem pozytywistycznego patriotyzmu. Model pani domu wpisany w ksi¹¿ki Æwierczakiewiczowej to model szlachecko–mieszczañski, integruj¹cy i oba stany, i warstwy ka¿dego z nich. Jest on zgodny z pozytywistycznym programem integracji spo³ecznej oraz odrodzenia duchowego
i fizycznego polskiej zbiorowoœci. Pozytywistyczny postulat codziennego,
systematycznego i systemowego doskonalenia siê jednostek dotyczy równie¿ pani domu, której godnoœæ damy ma siê braæ ju¿ nie ze szlachetnoœci
nazwiska, lecz ze szlachetnej po¿ytecznoœci codziennego trwania.
Kucharka–dama
Lucyna Æwierczakiewiczowa uwa¿a³a siê za kucharkê, za „pierwsz¹”
kucharkê, i nadawa³a temu mianu znaczenie, które sk³ada³o siê z kilku elementów.
Po pierwsze, kucharka to — oczywiœcie — kwalifikacja dodatnia, w ¿adnym razie ujemna. Dodatnioœæ opiera siê na pozytywnej specjalizacji. Kucharzenie nie oznacza ograniczenia œwiata do œcian kuchni (to znaczenie
zawiera³oby siê w u¿ywanym do dziœ powiedzeniu „romans dla kucharek”,
„literatura dla kucharek”). Oznacza natomiast fachowe wykszta³cenie kucharskie i gospodarskie oparte tyle¿ na znajomoœci ksi¹g, ile na talencie i na
w³asnej dog³êbnej praktyce. Kucharka to artystka, scjentystka i pragmatyk
jednoczeœnie, zatem osoba o szerokich horyzontach: widzi ona nie œwiat
z perspektywy kuchni, lecz kuchniê z perspektywy œwiata.
Jak pisa³am o tym gdzie indziej2, ksi¹¿ki kucharskie Æwierczakiewiczowej, na czele z 365 obiadami za 5 z³otych, zawieraj¹ paralelê miêdzy jedze2 E. Ihnatowicz, Literacki œwiat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieœci obyczajowej, Warszawa
1995, rozdz. Kulinarna lekcja pozytywizmu.

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

162 Ewa Ihnatowicz

niem i kucharzeniem a ¿yciem w ogóle. Do kuchni bowiem stosuj¹ siê ogólne i szczegó³owe prawa nauk oraz mechanizmy ¿ycia; sama zaœ kuchnia
(pojêta jako sfera dzia³añ) nie da siê wydzieliæ z ¿ycia i zamkn¹æ w zakreœlonych granicach, lecz wi¹¿e siê integralnie (organicznie) z pozosta³ymi
sferami. Æwierczakiewiczowa, wzorem Brillat–Savarina, tworzy³a aforyzmy
kulinarne. One to w³aœnie znakomicie werbalizuj¹ to, co jest wpisane miêdzy wiersze ksi¹¿ki kucharskiej. Wspó³czeœni pozytywiœci œwietnie rozumieli
i tê paralelê, i tê werbalizacjê. Najpiêkniej œwiadczy o tym komentarz Orzeszkowej (pozwolê sobie jeszcze raz go zacytowaæ), która, rozgoryczona po
kolejnym rozminiêciu siê z opini¹ publiczn¹, pisa³a w liœcie: „Na pociechê
powtarzam sobie aforyzm, który mi w „Upominku” wpisa³a autorka 365
obiadów, Lucyna Æwierczakiewiczowa. Jeden tylko napisa³a, ale jaki:
«Czas wszystko klaruje». Rzeczywiœcie, nie tylko roso³y, ale i takie sprawy,
jak ultraniepatriotyczne zagryzanie w imiê patriotyzmu najgorliwszych s³ug
kraju klaruje i kiedyœ — wyklaruje”3.
Do damy pozytywnej zbli¿a wiêc kucharkê pielêgnowana intelektualna
zdolnoœæ do szerokiego i kompleksowego spojrzenia na œwiat. A trzeba
przypomnieæ, ¿e tê cechê akcentowali pozytywistyczni powieœciopisarze
i publicyœci, kreuj¹c w³aœnie wzór damy, który kontrastowa³ z rozpowszechnionym i przestarza³ym zwyczajem wychowywania kobiet na damy delikatne i bezradne.
Po drugie (w zwi¹zku z pierwszym), ta pozytywna specjalizacja gospodyni w pojêciu Æwierczakiewiczowej nie ma jej stawiaæ w rzêdzie kuchmistrzów–„artystów”. Tych literatura piêkna tego czasu opisywa³a jako zadufanych g³upców o w¹tpliwej moralnoœci kulinarnego strêczyciela4. „Artystostwo” zawodowego kuchmistrza lub oberkelnera opiera³o siê (w tym literackim opisie) na rytualizacji czynnoœci kulinarnych oraz na poczuciu wy¿szoœci wobec profanów maj¹cych s³abe pojêcie o tym rytuale. Opis ten odnosi³ siê zwykle do mê¿czyzn: kucharzy zaanga¿owanych przez snobistycznych arystokratów lub nuworyszów (np. Filistry Mariana Gawalewicza) albo
do kelnerów pracuj¹cych w restauracjach (np. Wysadzony z siod³a Antoniego Sygietyñskiego).

3 E. Orzeszkowa, Listy zebrane, opracowanie i komentarz E. Jankowski, t. IV. Wroc³aw 1958, s. 59.
4 Por. E. Ihnatowicz, Literacki œwiat rzeczy, wyd. cyt., rozdz. Aksjosemiotyka kulinariów.
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Przeciwieñstwem kuchmistrza by³a rz¹dna gospodyni, która opanowa³a
wszystkie sekrety kuchni i gospodarstwa domowego. Zwykle by³a to nie
gospodyni najêta, p³atna, lecz pani domu lub osoba z rodziny prowadz¹ca
ten dom (mieszczañski — jak w Ksiê¿niczce Zofii Urbanowskiej albo szlachecki — jak w Nad Niemnem Orzeszkowej).
Æwierczakiewiczowa w³asn¹ praktyk¹ i pismami wzbogaca³a rolê rz¹dnej gospodyni o wykszta³cenie fachowe pobierane poza domem, nie tylko
na pensji, ale i na specjalistycznych kursach (a wiêc wykszta³cenie zawodowe5). By³o to w wydaniu autorki skrzy¿owanie dwóch modeli wykszta³cenia
zawodowego — szkolnego i rzemieœlniczego. Sama Æwierczakiewiczowa
prowadzi³a szko³ê gospodarstwa dla panien6 oraz przyjmowa³a do siebie na
praktyczn¹ naukê (jakby w termin) kolejno ró¿ne dziewczêta — jako panny
do towarzystwa lub jako s³u¿¹ce.
Do damy zbli¿a wiêc kucharkê staranne wykszta³cenie przygotowuj¹ce
do ¿ycia oraz moralne poczucie odpowiedzialnoœci za rodzinny dom. Ma to
zwi¹zek przede wszystkim z tak wa¿n¹ w drugiej po³owie XIX w. spraw¹
zapewnienia podstaw egzystencji wysadzonym z siod³a. Umiejêtnoœci zawodowe gospodyni–kucharki maj¹ umo¿liwiaæ pani domu podtrzymanie
egzystencji rodziny w trudnych, czêsto zupe³nie nowych warunkach, np.
miejskich.
Autorzy pozytywistycznych powieœci (np. Orzeszkowa w Rodzinie
Brochwiczów, Ba³ucki w Bia³ym Murzynie) wyraŸnie wzruszaj¹ siê wizerunkami m³odych szlachcianek krz¹taj¹cych siê po miejskim mieszkanku
w bia³ych fartuszkach i z tygielkami w rêkach, bo postacie te obdarzaj¹ rysami heroizmu i poetycznoœci zarazem. Równie¿ heroiczne s¹ literackie
postacie doœwiadczonych gospodyñ z determinacj¹ utrzymuj¹cych w ca³oœci zagro¿one bankructwem gospodarstwa wraz z odziedziczonymi po pokoleniach przedmiotami (np. w Nad Niemnem). Do rzymskich matron zaœ
bywaj¹ porównane gospodynie–panie domu mistrzowsko, wrêcz artystycz5 O ówczesnych mo¿liwoœciach zawodowego kszta³cenia kobiet w Królestwie zob. J. Mi¹so, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Wroc³aw 1966, s. 178 i n.; A. Winiarz,
Kszta³cenie i wychowanie dziewcz¹t w Ksiêstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807–1905), [w:]
Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1995, cz. 2, s. 14–15.
6 Por. Z. Balicka, Æwierczakiewiczowa Lucyna, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. IV, Kraków 1938,
s. 385: J. Franke, Lucyna Æwierczakiewiczowa, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” t. XXXI, z. I,
s. 123, 127.
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nie ceruj¹ce skarpetki mê¿ów i wtedy, gdy dopiero siê oni dorabiaj¹, i wtedy, gdy s¹ ju¿ zamo¿nymi kupcami (Ksiê¿niczce); a gospodarski wk³ad ¿on
w ten dorobek literaccy mê¿owie oceniaj¹ jako równy ich wk³adowi. Oto
kontekst propagowanej przez Æwierczakiewiczow¹ gospodarskiej fachowoœci pañ domu, zbli¿aj¹cej kucharkê do damy.
Po trzecie (w zwi¹zku z drugim), Æwierczakiewiczowa — zawodowa kucharka i autorytet w sprawach gospodarstwa domowego — przywo³uje jednoczeœnie tradycjê moraln¹ mieszczanina patrioty (np. szewca Kiliñskiego), którego ów patriotyzm zbli¿a do szlachcica, i tradycjê moraln¹ pañ
polskich opiekuj¹cych siê zes³añcami7. Przeciwstawia siê ona przez to tylekroæ wykpionemu przez literaturê typowi mentalnemu „mieszczanin
szlachcicem”. Autorytet kucharki nad kucharkami nie ogranicza siê oczywiœcie do œrodowisk mieszczañskich, ale ma mieszczañskie podstawy. Buduje go ksi¹¿ka kucharska 365 obiadów za 5 z³otych (otoczona przez pozosta³e dzie³a), która jako bestseller pokolenia pozytywistycznego (a w³aœciwie pokoleñ drugiej po³owy XIX w.) jest widomym znakiem sukcesu rynkowego, ten zaœ — znakiem wybitnego kunsztu zawodowego autorki (choæ
wiadomo, ¿e i wynikiem skutecznej reklamy8).
Autorytet ten i osobist¹ energiê Æwierczakiewiczowa stale zaprzêga do
dzia³añ patriotycznych. Nieco starsza od pokolenia pozytywistów (urodzona w 1829 r.), razem z nim jednak prze¿ywa³a powstanie styczniowe
i wspó³tworzy³a jego legendê.
Dama–matrona polskiej literatury tego czasu, Eliza Orzeszkowa,
o prze¿yciu pokoleniowym pozytywistów œwiadczy³a najdobitniej w napisanym po rewolucji 1905 r. cyklu nowelistycznym Gloria victis, poœwiêconym
ró¿nym okolicznoœciom i sposobom brania udzia³u w wydarzeniach powstania. Znalaz³y siê tam równie¿ epizody z biografii samej Orzeszkowej
i jej znajomych. Niewykluczone, ¿e jedna z nowel, Bóg wie kto, powsta³a nie
bez inspiracji anegdoty (znanej autorce Nad Niemnem), któr¹ opowiadano
o Æwierczakiewiczowej. Mianowicie mia³a ona wtargn¹æ do przeje¿d¿aj¹cego powozu i zedrzeæ z nóg jad¹cego nim ziemianina buty, które by³y jej
7 O tej tradycji pisa³a W. Œliwowska, Kobiety w ruchu pomocy zes³añcom polskim na Syberii w pierwszej

po³owie XIX wieku, [w:] Kobieta i edukacja, cz. 2, s. 147–158.
8 Por. J. Franke, Lucyna Æwierczakiewiczowa, wyd. cyt. s. 122–123. Autor s³usznie ³¹czy otwarte

i energiczne d¹¿enie do sukcesu rynkowego i ¿yciowego Æwierczakiewiczowej z jej kalwinizmem,
a nie tylko z aprobat¹ wzorów pozytywizmu.
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potrzebne dla zsy³anego na Syberiê powstañca9. We wspomnianej noweli
Orzeszkowej szlachcianki we dworze œpiesznie szyj¹ dla powstañców czapki
otoczone barankiem. Widz¹c, ¿e nie starczy im tego materia³u, ucinaj¹ po³y
ko¿ucha, który powiesi³ w sieni ma³o znany s¹siad przyby³y w interesach do
pana domu; a robi¹ to bez wiedzy w³aœciciela i w trzaskaj¹cy mróz. Okazuje
siê potem, ¿e ów ziemianin nie œmia³, jako nie dopuszczony do zaufania,
zadeklarowaæ pomocy materialnej na rzecz powstania i rad by³, ¿e stworzono mu tak¹ okazjê. Takiej w³aœnie reakcji — aprobaty oczekiwa³a z pewnoœci¹ Æwierczakiewiczowa od owego ziemianina, którego pozbawi³a butów
na œrodku Krakowskiego Przedmieœcia. Na ogó³ jednak Æwierczakiewiczowa dzia³a³a bardziej przyjêtymi metodami, a po powstaniu, zgodnie z pozytywistycznym organicznikostwem, za dzia³alnoœæ patriotyczn¹ uwa¿a³a tak¿e w³aœciwie pojêt¹ dobroczynnoœæ.
Do damy zbli¿a wiêc kucharkê przemyœlane poczucie to¿samoœci narodowej wsparte patriotyczn¹ gotowoœci¹ do poœwiêceñ i wspó³dzia³ania
w imiê narodowych celów. Tu szczególnie widaæ charakterystyczne dla drugiej po³owy XIX w. zmieszanie wartoœci mieszczañskich i szlacheckich,
a tak¿e tradycji romantycznej z koncepcjami pozytywizmu. Ale widaæ równie¿ w³aœciwe pozytywistom za³o¿enie, ¿e prozaicznoœæ dzia³añ wykonywanych w ¿yciu nie k³óci siê z wra¿liwoœci¹ i zdolnoœci¹ do wysokich uczuæ.
¯ywy przypadek Æwierczakiewiczowej jest jeszcze bardziej w tej mierze
wyrazisty ni¿ przyk³ady literackie, bo na nasz¹ bohaterkê spada³a trywialnoœæ nie tylko jej kucharskich zajêæ, ale i jej szorstkiego obejœcia oraz niekonwencjonalnych poczynañ uznawanych przez opiniê za brutalne10.
Po czwarte (w zwi¹zku z poprzednimi trzema), w kucharce–damie projektowanej przez pisma Æwierczakiewiczowej nie ma filistra. Szerokie horyzonty i wiedza z ró¿nych dziedzin, fachowe wykszta³cenie wspieraj¹ce
wrodzone zdolnoœci, mocne moralne poczucie odpowiedzialnoœci za rodzinê i dom oraz altruistyczny patriotyzm — to wszystko wyklucza filisterstwo
nie tylko takie, jak pani Dulskiej, ale nawet takie w poczciwej wersji, jak
matki Minclów, dziesi¹tki lat powtarzaj¹cej te same rutynowe czynnoœci jak
nakrêcona marioneta. Chocia¿ rutyna wynik³a z doœwiadczenia i sprawno9 E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. IX, Wroc³aw 1981, s. 38. Ten fragment listu Orzeszkowej przywo³a³
te¿ J. Franke, Lucyna Æwierczakiewiczowa, wyd. cyt., s. 124.
10 Do takich poczynañ nale¿a³o bezwzglêdne wygarnianie prawdy lub tego, co Æwierczakiewiczowa
za prawdê uwa¿a³a. Por. J. Franke, Lucyna Æwierczakiewiczowa, wyd. cyt., s. 127–131.
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œci jest wa¿nym sk³adnikiem owej funkcji pani domu–mechanika, przecie¿
jest to mechanik–racjonalizator, a niekiedy i wynalazca. Kolejne wydania
ksi¹¿ki kucharskiej 365 obiadów za 5 z³otych to przewa¿nie wersje modyfikowane. Autorka próbuje nowych przepisów, a po sprawdzeniu — publikuje. W miarê postêpu techniki propaguje te¿ w innych swoich pismach coraz
to nowe urz¹dzenia, które, jak stwierdzi³a, u³atwiaj¹ prowadzenie gospodarstwa domowego.
Nie poleca na ogó³ imitacji (sk¹din¹d ulubionych przez filistrów), tylko
substytuty. Na pewno nie zast¹pi³aby, jak Dulska, spaceru dla zdrowia dreptaniem naoko³o sto³u, poniewa¿ potrafi naukowo uzasadniæ potrzebê wietrzenia mieszkania i poœcieli (i wyk³ada tê zasadê np. w ksi¹¿ce Cokolwiekb¹dŸ chcesz wyczyœciæ). Natomiast dopuszcza zast¹pienie œwie¿ej w³oszczyzny suszon¹ oraz w ogóle przedstawia bogactwo sposobów konserwowania
¿ywnoœci, aby poza sezonem móc zast¹piæ produkty œwie¿e.
Dama–kucharka
Wœród rozlicznych zajêæ, jakim oddawa³a siê Lucyna Æwierczakiewiczowa, znalaz³y siê dzia³ania spo³eczno–towarzysko–kulturalno–literackie
w³aœciwe tradycyjnie damom.
Po pierwsze — dobroczynnoœæ. By³a ju¿ mowa o tym, ¿e „pierwsza”
kucharka opiekowa³a siê zes³añcami i ubogimi dziewczêtami, które uczy³a.
Trzeba dodaæ, ¿e jej dzia³ania by³y zgodne z ideami Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci (WTD). Kucharska profesja Æwierczakiewiczowej
nadaje tym staraniom szczególny wyraz, gdy przypomni siê, ¿e Towarzystwo
prowadzi³o tanie kuchnie z myœl¹ o nakarmieniu ubogich w racjonalny
i godny sposób11. Form¹ doraŸnego instytucjonalnego wspierania potrzebuj¹cych by³o podtrzymywanie ich si³ s³ynn¹ zup¹ rumfordzk¹. Udzia³ w tej
i innych akcjach mia³y w³aœnie damy — dzia³aczki Towarzystwa.
Literatura piêkna przekaza³a potomnym niezbyt zachêcaj¹cy wizerunek
damy dobroczynnej. Orzeszkowa w Dobrej pani, Prus w Lalce i Emancypantkach, Ba³ucki w Pañskich dziadach zgodnie eksponowali fa³szywoœæ
i nietrafnoœæ dzia³añ, którym nie towarzyszy³o zrozumienie pozytywistycz-

11 O tanich kuchniach zob. B. Meller. Tanie kuchnie w Warszawie w latach 1869–1914, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 1974, nr 1.
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nej zasady dobroczynnoœci12 i wspó³czucie, a których motywem by³a pusta
konwencja pobo¿nej mi³oœci bliŸniego i poszukiwanie „szlachetnej” rozrywki. U podstaw tej fa³szywoœci i nietrafnoœci le¿a³ (w tym literackim obrazie) brak doœwiadczenia „w³asnorêcznoœci”. Dzia³ania damy dla WTD
i innych towarzystw dobroczynnych polega³y bowiem tylko na rozdzielnictwie tego, co uda³o siê wymusiæ od innych, w ostatecznoœci na w³asnorêcznym produkowaniu tego, na co nie by³o zapotrzebowania.
Tak wiêc tytu³owe emancypantki z powieœci Prusa zajmuj¹ siê szyciem
kaftaników dzieciêcych, na które nie ma zbytu i tylko bogata arystokratka
ratuje sytuacjê, wp³acaj¹c do wspólnej kasy równowartoœæ tej produkcji.
Dobroczynnoœæ damy o dobrych przecie¿ intencjach sprowadza siê do datku pieniê¿nego. W jej bud¿ecie nie czyni on uszczerbku, nie jest wiêc ofiar¹.
Za to mocuje bezsensown¹, bo niepraktyczn¹, fa³szywie pojêt¹ dzia³alnoœæ
spo³eczn¹. Dobroczynnoœæ wszystkich tych pañ nie zgadza siê z pozytywistycznymi warunkami utylitaryzmu, pragmatyzmu i skutecznoœci dzia³añ.
Z kolei hrabina z Lalki opiekuj¹ca siê ochronk¹ ani razu nie jest pokazana wœród swoich podopiecznych, zawsze — w eleganckim towarzystwie,
gdy wymusza na kimœ datek. Jej przychylnoœæ dla Wokulskiego bierze siê
nie z szacunku, lecz z wyrachowania, skwapliwoœæ bowiem, z jak¹ Wokulski
spe³nia jej ¿¹dania, zapewnia jej spektakularne sukcesy w roli dobrodziejki.
Natomiast Wokulski mimochodem zauwa¿a niew³aœciwoœæ tych w istocie
¿ebraczych posuniêæ damy obwieszonej klejnotami. Dobroczynnoœæ na cudzy rachunek i dla w³asnej, prywatnej korzyœci — to zaprzeczenie zarówno
idei altruistycznej mi³oœci bliŸniego, jak i koncepcji organicznego spo³eczeñstwa, którego cz³onkowie wyrzekaj¹ siê czêœci swoich korzyœci na rzecz
innych w imiê podtrzymania zdrowia ca³ego organizmu.
Wreszcie Ba³ucki ironicznie odnosi siê do damy przydzielaj¹cej kilka
talonów na zupê rumfordzk¹ rzemieœlnikowi, któremu potrzebna jest pomoc nie doraŸna, lecz d³ugotrwa³a i przemyœlana. Dama nie potrafi odró¿niæ uczciwego cz³owieka, istotnie dotkniêtego nieszczêœciem, od ¿ebraka–naci¹gacza (chocia¿ w³aœnie to jest jej zadanie), poniewa¿ nie zdaje
sobie sprawy z istoty ró¿nych form pomocy, jakiej udzieliæ mo¿e organizacja dobroczynna. Inaczej mówi¹c, owa dama nigdy nie próbowa³a zupy

12 O pozytywistycznej koncepcji dobroczynnoœci pisa³am w szkicu Zupa rumfordzka, „Powœci¹gliwoœæ i Praca” 1991, nr 8.
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rumfordzkiej ani nie potrafi³aby jej przyrz¹dziæ — damie brakuje kompetencji kucharki. Stereotypowoœæ i nietrafnoœæ decyzji, wynikaj¹ca z nieznajomoœci sprawy widzianej tylko z daleka — to zaprzeczenie pozytywistycznego warunku kompetencji niezbêdnej w ka¿dym dzia³aniu.
Otó¿ Æwierczakiewiczowa w³aœnie spe³nia warunki, których tak jaskrawo brak literackiej damie dobroczynnej. Umiejêtnoœæ przyrz¹dzenia zupy
rumfordzkiej (dos³ownie i niedos³ownie) stanowi o autentycznoœci, trafnoœci i skutecznoœci dzia³añ dobroczynnych „pierwszej” kucharki. W tej dziedzinie postêpuje ona zgodnie ze swoj¹ praktyk¹ zawodow¹: adresatkom
swojej pomocy oferuje nie gotowy produkt, lecz narzêdzie (przepis, umiejêtnoœæ) do jego wyprodukowania. Daj¹c przy tym dziewczêtom przygotowanie zawodowe s³u¿¹cej, daje im jednoczeœnie szansê znalezienia
uczciwej pracy.
Po drugie — Æwierczakiewiczowa bra³a udzia³ w ¿yciu kulturalnym
Warszawy nie tylko jako bywalczyni teatrów i odczytów oraz czytelniczka
ksi¹¿ek i gazet. W swoim salonie organizowa³a spotkania artystów i w ogóle ludzi twórczych. Jakkolwiek w drugiej po³owie XIX w. rola salonów literackich nie by³a ju¿ taka wielka, przecie¿ integracja œrodowisk twórczych,
stworzenie forum dyskusyjnego czy wreszcie prezentacja promuj¹ca talenty
— to funkcje salonu nadal atrakcyjne i zgodne z duchem pozytywizmu.
W powieœciach tego czasu (tak¿e zreszt¹ w pierwszej po³owie wieku)
autorzy notowali skarlenie i salonów, i dam salonowych, odmawiaj¹c im
oryginalnoœci, a zarzucaj¹c pospolit¹ konwencjonalnoœæ. To dlatego krytyka i publicznoœæ, pamiêtaj¹c np. powieœæ Kraszewskiego Lalki, tytu³owej
„lalki” w powieœci Prusa dopatrywa³a siê w Izabeli £êckiej.
Æwierczakiewiczowa z ca³¹ pewnoœci¹ by³a zaprzeczeniem literackiego
stereotypu salonowej lalki. Nie przypomina³a co prawda tak¿e oœwieceniowo–romantycznej damy piêknej, m¹drej, fascynuj¹cej i inspiruj¹cej najznakomitszych twórców. By³a m¹dra, lecz nie uwa¿ano jej ani za piêkn¹, ani za
fascynuj¹c¹. Wielu dra¿ni³o jej wœcibstwo i ciêty jêzyk. „Bano siê jej jak
ognia”13 z powodu jej sk³onnoœci do skandalu. Plebejski wygl¹d, niewyczerpana przedsiêbiorczoœæ oraz k³ótliwoœæ i rubasznoœæ powodowa³y, ¿e zamiast miana damy przydawano jej miano kucharki i przekupki.

13 I. Baliñski, Wspomnienia o Warszawie, Warszawa 1987, s. 142.
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A przecie¿ udawa³o jej siê, dziêki tej energii, wykonywaæ z powodzeniem rolê prawdziwej gospodyni salonu. I w tej roli wypada³a na pewno
lepiej ni¿ nudnawa Maria Ilnicka czy wieszczo pompatyczna Deotyma.
Æwierczakiewiczowa prezentowa³a zdemokratyzowany, ale dziêki temu odnowiony typ damy–gospodyni równie¿ demokratycznego salonu. Byæ mo¿e
œladem jej autoœwiadomoœci by³ wybór czwartku jako dnia biesiad kulinarno–kulturalnych.
Po trzecie, nasza bohaterka by³a literatk¹–amatork¹, jak wiele ówczesnych dam zamieszczaj¹cych w prasie korespondencje z prowincji, wra¿enia
z podró¿y, ulotne wiersze. Æwierczakiewiczowa równie¿ podró¿owa³a,
m.in. do wód dla poratowania zdrowia. Jednak jej korespondencje z podró¿y, relacje z wydarzeñ kulturalnych oraz wspomnienia, drukowane w prasie
i w wydawanym przez ni¹ kalendarzu Kolêda dla gospodyñ — to przecie¿
dalszy ci¹g jej piœmiennictwa kulinarnego. Literatura u¿ytkowa poprzez
takie teksty, jak aforyzmy kulinarne i t³umaczone z francuskiego Listy humorystyczne w kwestii kulinarnej spotyka siê z literatur¹ piêkn¹. Kulinaria s¹
takim samym tematem wypowiedzi, jak lecznicze wody, interesuj¹ce obiekty, prze¿ycia artystyczne. Bez wzglêdu na niewysok¹ próbê „literackoœci”
tekstów Æwierczakiewiczowej przyznaæ trzeba, ¿e przed³u¿enie literackich
poczynañ damy o dydaktykê kucharki œwiadczy i o autokreatorskich intencjach, i o poczuciu autorki, ¿e dama–podró¿niczka i „pierwsza” kucharka
to ta sama osoba.
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w Królestwie Polskim...

Kobieta jako adresat og³oszeñ prasowych
w Królestwie Polskim na pocz¹tku XX w.

K obie ta jako ad res at og³ osz eñ prasowych

W wydanym w Warszawie ju¿ w 1896 r. podrêczniku Reklama — jej zasady i donios³oœæ1 jeden z ówczesnych anonimowych jej teoretyków pisa³:
„Poniewa¿ kobiety ma³o znaj¹ siê na reklamie, trzeba dla nich pisaæ reklamy najlepsze”. Wskazówka ta, udzielona og³oszeniodawcom, zdaje siê sugerowaæ, ¿e kobiety by³y ju¿ wówczas traktowane przez handlowców powa¿nie; co wiêcej by³y zaliczane do klientów, o których warto by³o zabiegaæ
pomimo zwiêkszonych nak³adów.
Czy istotnie na pocz¹tku XX w. brano to pod uwagê? Czy og³oszenia
reklamowe zamieszczane w ówczesnej prasie by³y adresowane do kobiet —
a mo¿e niektóre z nich tylko do kobiet? Jeœli tak, to czy zmienia³ siê
w zwi¹zku z tym sposób promowania towaru? Co takiego oferowano paniom? Czy wœród ofert znalaz³y siê równie¿ nowinki techniczne? Na te
i inne pytania stara³am siê odpowiedzieæ, badaj¹c zamieszczane w prasie
kobiecej kupieckie og³oszenia reklamowe. Materia³ów dostarczy³
„Bluszcz”, w pierwszym dziesiêcioleciu XX w. najpoczytniejsze pismo
w Królestwie Polskim adresowane do kobiet. Tygodnik ten, redagowany
najpierw przez Mariana Gawalewicza — felietonistê, krytyka, powieœciopisarza, ale i œwietnego administratora — od 1905 r. zaœ przez Zofiê Seidlerow¹ w³aœnie na pocz¹tku XX w. prze¿ywa³ swój „z³oty okres”. Zmieni³
wówczas czêœciowo swój charakter, z zainteresowañ literackich na problematykê spo³eczn¹. Pismo zaznajamia³o czytelniczki z dzia³alnoœci¹ ówczes1 Reklama — jej zasady i donios³oœæ, Warszawa 1896.
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nych organizacji kobiecych, zachêca³o do przejawiania wiêkszej przedsiêbiorczoœci2. W celu przeprowadzenia niezbêdnych porównañ siêgnê³am
równie¿ do „Kuriera Warszawskiego” — dziennika o najwiêkszym wówczas
nak³adzie, a tak¿e do wydawanego w Petersburgu tygodnika „Kraj” oraz
pisma specjalistycznego, ukazuj¹cego siê najpierw pod tytu³em „Cyklista”,
potem „Sport”.
Naturalnie liczba og³oszeñ zamieszczanych w „Kurierze Warszawskim”
i „Kraju” o wiele przewy¿sza³a liczbê reklam w „Bluszczu” czy „Sporcie”.
Wynika³o to czêœciowo z du¿ego nak³adu, jakim cieszy³y siê gazety o charakterze ogólnoinformacyjnym. 27 tys. egzemplarzy w 1904 r. i a¿ 33 tys.
w 1909 r. pozwala³o redakcji „Kuriera Warszawskiego” oraz przedsiêbiorcom reklamuj¹cym siê w tym dzienniku dotrzeæ do szerokiego grona odbiorców3. Du¿e znaczenie mia³ równie¿ odpowiedni „klimat” gazet. Atmosfera sensacji niejednokrotnie goszcz¹ca na ³amach popularnych pism, których g³ównym zadaniem by³o informowanie o sytuacji w kraju i na œwiecie,
sprzyja³a og³oszeniom reklamowym, operuj¹cym zwrotami typu:
wyj¹tkowa oferta, niepowtarzalna okazja, wyprzeda¿, wy³¹cznoœæ i inne.
Du¿a liczba czytelników oznacza³a jednak ogromn¹ ich ró¿norodnoœæ, gdy
tymczasem czasopismo takie jak „Bluszcz” gwarantowa³o dotarcie do okreœlonego œrodowiska, chroni³o og³oszenie od utoniêcia w morzu innych
anonsów o ró¿nej treœci. Producenci i handlowcy prze³omu wieku w pe³ni
zdawali sobie z tego sprawê. O ile w koñcu XIX w. og³oszenia reklamowe
w „Bluszczu” zajmowa³y ok. 3/4 strony, to w koñcu pierwszego dziesiêciolecia XX w. obejmowa³y nawet do 2 stron. Co wiêcej, ros³a równie¿ liczba
og³oszeñ opatrzonych nag³ówkiem, podkreœlaj¹cym adresata: „Szanowne
Panie”, „Interesuj¹ce dla Pañ”, „Uwadze Pañ”, „Bardzo wa¿ne dla Pañ
gospodyñ”, „Dla Matek” — to tylko niektóre z nich.
O œwiadomym wyborze pisma przez og³oszeniodawców œwiadczy równie¿ rodzaj reklamowanego towaru. Wiêkszoœæ og³oszeñ w „Bluszczu” dotyczy promocji kosmetyków, œrodków do pielêgnacji higieny, chemicznych
œrodków czyszcz¹cych, odzie¿y i obuwia, bi¿uterii, tkanin, mebli pokojowych i kuchennych, instrumentów muzycznych (g³ównie pianin i fortepianów), wreszcie szkó³ i kursów dla kobiet oraz szkó³ i „pensjonatów” dla
2 Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce. Materia³y do historii czasopism. Rok 1818–1937, Warsza-

wa 1938.
3 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908–1918, Warszawa 1981, s. 337.
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dzieci4 — a wiêc wszystkich tych artyku³ów i us³ug, które mniej lub bardziej,
w zale¿noœci od kondycji spo³ecznej kobiety, okazywa³y siê niezbêdne do
prowadzenia gospodarstwa domowego, ¿ycia towarzyskiego,
wychowywania dzieci. Nie pojawia³y siê natomiast og³oszenia
oferuj¹ce maszyny przemys³owe
lub rolnicze, narzêdzia, surowce,
broñ paln¹, od których a¿ roi³o
siê w ówczesnych dziennikach.
Mog³y one zainteresowaæ w³aœcicieli fabryk, zak³adów produkcyjnych, firm przewozowych,
a wiêc wy³¹cznie mê¿czyzn.
Za efemerydy nale¿y uznaæ
propozycje kupna aparatów fotograficznych, telefonów, rowerów, automobili, czyli tzw. nowinek technicznych, które w miarê
up³ywu kolejnych lat XX w. stawa³y siê coraz bardziej popularSezonowa oferta wydawnicza
ne, o czym œwiadcz¹ poni¿sze dauwzglêdniaj¹ca
najnowsze zalecenia
ne. Z za³o¿onej w Warszawie
dietetyków
i higienistów
w 1881 r. pierwszej centrali telefonicznej korzysta³o pocz¹tkowo
jedynie 800 abonentów (w wiêkszoœci urzêdów i instytucji), ale w 1913 r.
liczba posiadaczy telefonów wzros³a ju¿ do 32 tys.5 W latach osiemdziesi¹tych XIX w. jazda po mieœcie welocypedem by³a jeszcze zabroniona;
w dziesiêæ lat póŸniej Warszawskie Towarzystwo Cyklistów mia³o ju¿ obszerny, profesjonalnie przygotowany welodrom na Dynasach, a przeciêtny
mieszkaniec Warszawy od pocz¹tku XX w. móg³ za niewielk¹ sumê wypo¿yczyæ rower w skromnych, ale licznych welodromach „podwórkowych”6.

4 „Bluszcz” 1902, 1907 i 1908.
5 S. Kieniewicz, Warszawa w latach 1795–1914, Warszawa 1976, s. 219.
6 Tam¿e, s. 289.
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Czy brak towarów tego typu w og³oszeniach reklamowych zamieszczanych na ³amach prasy kobiecej œwiadczy o obojêtnoœci lub wyj¹tkowej niechêci kobiet do nowych osi¹gniêæ techniki? S¹dzê, ¿e nie. Wœród cz³onków
Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego, za³o¿onego w 1908 r.,
znajdowa³y siê równie¿ kobiety. ¯ony innych jego cz³onków chêtnie bra³y
udzia³ w organizowanych przez towarzystwo wycieczkach samochodowych.
W pojawiaj¹cych siê regularnie na ³amach dzienników reklamach welocypedów, bicykli i trycykli benzynowych, automobili firmy Alfreda Grodzkiego (reprezentanta œwiatowych potentantów tej bran¿y), ozdob¹ oferowanych pojazdów by³y w³aœnie kobiety. W „Cykliœcie”, a potem w „Sporcie”
lansowano now¹ modê dla pañ uprawiaj¹cych sport i korzystaj¹cych z nowych œrodków komunikacji. Naturalnie, przyk³ady te dotycz¹ œrodowisk
o najwy¿szych dochodach, tylko bowiem te grupy spo³eczne by³y w stanie
pozwoliæ sobie na tak kosztowne hobby, jak jazda na rowerze, podró¿e
samochodowe czy ³y¿wiarstwo. Mog¹ one jednak stanowiæ podstawê wniosków ogólniejszych. Wydaje siê bowiem, ¿e równie¿ w przypadku ni¿szych
warstw spo³ecznych, np. ch³opów, nie mo¿na mówiæ o jakimœ szczególnie
nieprzychylnym czy bojaŸliwym stosunku kobiet do osi¹gniêæ technicznych.
Zachowywa³y siê one raczej tak samo, jak ich mê¿owie, ojcowie, bracia.
Gdy w 1897 r. Stanis³aw Grodzki wybra³ siê swym automobilem z Warszawy do Pary¿a, spotykani wieœniacy, czy to mê¿czyŸni czy kobiety, ¿egnali siê
znakiem krzy¿a, „jakby objawi³ im siê szatan” — co relacjonowa³ w kolejnych reporta¿ach z podró¿y dziennikarz „Cyklisty”7.
Powodem nieobecnoœci „nowinek technicznych” wœród og³oszeñ
w „Bluszczu” nie móg³ byæ zatem stosunek kobiet do techniki w ogóle.
Zw³aszcza, ¿e pewna czêœæ reklam zamieszczanych w „Bluszczu” by³a opatrzona nag³ówkiem podkreœlaj¹cym, i¿ oferowany produkt jest ostatnim
krzykiem techniki, zastosowano w nim nowe rozwi¹zania techniczne b¹dŸ
zosta³ wyprodukowany wed³ug najnowszej technologii. Wœród tych nowoœci
mo¿na by³o znaleŸæ g³ównie artyku³y gospodarstwa domowego, pocz¹wszy
od ¿elaznych piecy multiplikatorowych8, kuchni ca³o¿eliwnych typu belgijskiego bez fajerek9, poprzez prototypy odkurzacza, pralki, lodówki, szybkowara, a koñcz¹c na udoskonalonych automatach do cerowania lub wyszy7 „Cyklista”, drugie pó³rocze 1897.
8 „Bluszcz” 1906.
9 Tam¿e, 1908.
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wania i tasiemkach do upinania firanek10. Firmy proponuj¹ce nowoœæ decydowa³y siê zatem na zamieszczanie og³oszeñ w piœmie kobiecym tylko
wtedy, gdy oczywiste by³o, i¿ o jego zakupie bêdzie mog³a decydowaæ sama
kobieta b¹dŸ jej zdanie bêdzie wi¹¿¹ce.
Charakterystyczne, ¿e handlowcy, zabiegaj¹c o kolejne klientki, widzieli
w nich g³ównie damy, matki i gospodynie. Te dziedziny ¿ycia, które pozostawa³y poza zasiêgiem decyzji kobiety, wœród og³oszeñ reklamowych
w „Bluszczu” nie by³y reprezentowane. Coraz czêœciej jednak¿e adresowano reklamê do kobiet, które zmuszone by³y podj¹æ pracê zarobkow¹.
Systematycznie zamieszczano w „Bluszczu” og³oszenia promuj¹ce maszyny do szycia i maszyny do pisania, urz¹dzenia, które jeszcze przed koñcem XIX w. przesta³y byæ nowoœciami podbijaj¹cymi rynek i sta³y siê powszechnie uznanymi narzêdziami pracy. Pojawi³ siê nowy zawód stenotypisty, a wraz z nim nowy rodzaj us³ug. O zmianach tych œwiadcz¹ drukowane
w „Kurierze Warszawskim” i „Kraju” anonse biur specjalizuj¹cych siê
w przepisywaniu na maszynie dokumentów i korespondencji11.
Bogactwo ofert maszyn do pisania w pismach kobiecych oraz treœæ tekstów reklamowych pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e ju¿ w pocz. XX w. zawód
stenotypisty by³ sfeminizowany12. Hipoteza ta wymaga jednak potwierdzenia w innych Ÿród³ach.
Reklama jako œrodek informacji by³a i jest rezultatem zapotrzebowania
spo³eczeñstwa na konkretne towary i us³ugi. Mo¿e zatem œwiadczyæ o jego
faktycznej kondycji. Ale reklama by³a i jest równie¿ œrodkiem manipulacji,
tworzenia i lansowania nowego stylu ¿ycia, nowych wartoœci i wzorców. Jej
ekspansja jest jedn¹ z cech nowoczesnego spo³eczeñstwa. Z og³oszeñ reklamowych zamieszczonych w „Bluszczu” na pocz¹tku XX w. daje siê wyczytaæ swoiœcie rozumiany idea³ nowoczesnej kobiety.

10 Tam¿e, 1902, 1909, 1910.
11 „Kurier Warszawski” 1903, nr 29; „Kraj” 1909, nr 185; 1906, nr 63.
12 Za przyk³ad pos³u¿yæ tu mo¿e reklama maszyny do pisania „Underwood”. Do³¹czone do tekstu

rysunki ilustrowa³y sytuacjê sprzed i po wynalezieniu urz¹dzenia. Rysunek po lewej stronie, opatrzony napisem „dawniej” przedstawia³ mê¿czyznê pisz¹cego piórem list pod dyktando drugiego mê¿czyzny. Mo¿na domniemywaæ, ¿e prze³o¿onego. Rysunek po prawej prezentowa³ sytuacjê obecn¹
(z napisem „obecnie”): rz¹d tak samo ubranych pañ pisa³ pod dyktando tego samego mê¿czyzny, ale
ju¿ na maszynie. „Kurier Warszawski” 1903, nr 182. Umiejêtnoœci maszynopisania wymagano równie¿ od kandydatek na posadê korespondentki, „Kurier Warszawski” 1906, nr 76.
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Kobieta powinna staraæ siê byæ przede wszystkim piêkn¹, czyli w rozumieniu ówczesnych — wiecznie m³od¹ i zdrow¹ „Arystokratyczne, idealnie
bia³e rêce”, œwie¿y i m³ody wygl¹d pary¿anek oraz g³adka skóra gwiazd
teatralnych — to cele stawiane przed p³ci¹ piêkn¹ przez autorów reklam
z bran¿y chemicznej13. Starania o poprawienie urody powinny byæ przemyœlane, odpowiednio przygotowane i systematyczne. W walce o dobry wygl¹d mia³y pomóc kobiecie zastêpy lekarzy i chemików, pracuj¹cych nad
coraz to lepszymi kosmetykami, takimi jak kremy „Metamorfoza”, „Banzaj”, „Psyche”, „usuwaj¹ce radykalnie piegi, w¹gry, zmarszczki i inne wady
cery”14. Bardzo wa¿n¹ rolê mia³y tak¿e odgrywaæ medykamenty, jak np.
pigu³ki Marbor „niezrównane dla rozwiniêcia, wzmocnienia, ustalenia
piersi, nadania jej wspania³ej okr¹g³oœci bez pogrubienia talii”15. Wszystkie
te œrodki pielêgnacji urody musia³y jednak byæ nieszkodliwe dla zdrowia,
a nawet wywieraæ leczniczy wp³yw na organizm. Dlatego te¿ „Puder Iris”
charakteryzowany by³ jako „Subtelny, Hygieniczny, Niedostrzegalnie Przylegaj¹cy, Bezwzglêdnie Nieszkodliwy”16. Ten sam warunek musia³a spe³niaæ tak¿e odzie¿, a w szczególnoœci bielizna. Angielskie patentowane
„plantinum anti–gorsety” reklamowane czêsto i systematycznie by³y w prasie okreœlane mianem nowoczesnych, wygodnych i higienicznych17. Zamieszczane w anonsach ilustracje mia³y œwiadczyæ o wysokim znaczeniu wynalazku dla ¿ycia codziennego kobiet. Rysunki przekonywa³y bowiem, ¿e oferowany produkt niczym nie przypomina sztywnych i zbli¿onych do ortopedycznych, powszechnie dot¹d stosowanych gorsetów. Daje on kobiecie
swobodê ruchów, dziêki czemu pisanie w pozycji siedz¹cej, jazdê na rowerze, szycie na maszynie, opiekê nad dzieckiem oraz wiele innych czynnoœci
mo¿e ona wykonywaæ z przyjemnoœci¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e epitetem
najczêœciej u¿ywanym w og³oszeniach reklamuj¹cych artyku³y kosmetyczne
i bieliŸniarskie by³ przymiotnik „hygieniczny”, a argumentem przemawiaj¹cym za jakoœci¹ towaru — nagrody na „wystawach hygienicznych”, rekomendacje lekarzy i aptekarzy.

13
14
15
16
17

„Kurier Warszawski” 1909, nr 247; „Bluszcz” 1909, nr 18.
„Bluszcz” 1904, 1908.
Tam¿e, 1902, nr 15.
Tam¿e, 1909, nr 1.
„Kurier Warszawski” 1906, „Kraj” 1903.
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W staraniach o „poprawienie natury” pomoc¹ s³u¿y³y kobiecie specjalistyczne czasopisma, np. „Kosmetyka” — „jedyne pismo poœwiêcone racjonalnej hygienicznej kosmetyce, estetyce cia³a i perfumerji”18 oraz ksi¹¿ki.
Firma Gebethner i Wolff wyda³a np. Piêknoœæ i zdrowie. Praktyczne rady,
wskazówki i przepisy dla kobiet, wydawnictwo M. Arcta zaœ — Jak zachowaæ
zdrowie, urodê, m³odoœæ, czy te¿ Hygienê piêknoœci19.
Idealna kobieta pocz¹tku XX w., której obraz wy³ania siê z og³oszeñ
reklamowych zamieszczanych w „Bluszczu”, zostawszy matk¹, powinna
z tym samym uporem i systematycznoœci¹
zabiegaæ o zdrowie swoich dzieci. Tak¿e
i tu nie pozostawa³a samotna. Poradniki
i przewodniki wspiera³y j¹ „w prawid³owym fizycznym i umys³owym rozwoju dzieci, tudzie¿ zapobieganiu ich chorobom”20.
Na pomoc spieszy³ równie¿ przemys³ spo¿ywczo–chemiczny, ho³duj¹cy idei wzbogacania posi³ków najm³odszych dodatkowymi œrodkami od¿ywczymi. Nale¿a³a do nich
m.in.: „Albuminoza — pierwszy i jedyny
krajowy przetwór od¿ywczy nie zawieraj¹cy
¿adnych sk³adników sztucznych. Najodpowiedniejszy i najlepszy pokarm dla dzieci
nawet w najwczeœniejszym okresie ¿ycia,
mog¹cy zast¹piæ mleko i wszystkie inne pokarmy. Albuminoza wp³ywa na szybki przyrost wagi, u³atwia z¹bkowanie i wzmacnia
miêœnie i koœci, usuwaj¹c w ten sposób tak
bardzo rozpowszechnion¹ krzywicê (...)
Bêd¹c po¿ywieniem nader smacznem albuminoza nadaje siê jako dodatek do wszelAni menstruacja, ani ci¹¿a
kich potraw i napojów”21. Podobne walory
i poród nie stanowi³y
charakteryzowa³y s³ynn¹ „m¹czkê Nestle”,
w reklamach tematu tabu
18
19
20
21

„Bluszcz” 1909, nr 2.
Tam¿e, 1907, nr 9.
Tam¿e, 1902, 1909.
Tam¿e, 1902, nr 5 i 8.
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„Fosfatynê” i „zawieraj¹c¹ bia³ko w formie rozpuszczonej i ³atwo przyswajalnej — Somatozê”.
Dbaj¹c o zdrowie, higienê w³asn¹ i rodziny kobieta pocz¹tku wieku winna, jak wynika z treœci og³oszeñ prasowych, byæ dodatkowo zaradna i gospodarna. Oznacza³o to, ¿e powinna gospodarowaæ tak, by oszczêdzaæ sobie
pracy, czasu i pieniêdzy. Tym w³aœnie celom mia³y s³u¿yæ nowinki techniczne. Œwiadczy o tym chocia¿by reklama prototypu pralki — „amerykañskiej
maszyny do prania «Ca³¹ par¹»”: „Ile by to mo¿na zaoszczêdziæ czasu,
pieniêdzy i zdrowia, gdyby wszystkie Panie zechcia³y pójœæ œladem dobrych
gospodyñ i zamiast rujnowaæ bieliznê rêcznym tarciem, praæ tylko w «Johna» maszynie do prania «Ca³¹ par¹», która we wszystkich krajach kulturalnych jest ju¿ zaprowadzona”22. Podobnie „bielizny nie niszczy, oszczêdza
kosztów, uwalnia od pracy, dziesiêciokrotnie zwiêksza trwa³oœæ bielizny”
maszyna do prania Washall23. Du¿a wydajnoœæ przy niewielkim nak³adzie
pracy, czasu i pieniêdzy to wed³ug og³oszeñ atuty wiêkszoœci oferowanych
przyrz¹dów, przed³u¿aj¹cych ¿ywot u¿ywanej odzie¿y, mebli, naczyñ. Pomoc¹ w gospodarowaniu s³u¿yæ kobiecie mia³y wydawane corocznie „ksi¹¿ki do rachunków dla kobiet w gospodarstwie domowym za najpraktyczniesze uznane, daj¹ce obraz wydatków codziennych, miesiêcznych i rocznych na ka¿dy przedmiot, a tak wygodne, ¿e dosyæ jest wypisywaæ liczbê
w gotowe rubryki”24.
Oszczêdnoœæ i gospodarnoœæ to, wed³ug treœci og³oszeñ prasowych, pozytywna cecha ka¿dej kobiety, bez wzglêdu na jej kondycjê spo³eczn¹. Charakterytyczne, ¿e postêpowanie takie mia³o wynikaæ z rozs¹dku, nie zaœ
z trudnej sytuacji materialnej. Higienicznie, praktycznie, tanio — to s³owa,
które w ró¿nych kombinacjach pojawiaj¹ siê w nag³ówkach reklam na ³amach „Bluszczu”. To drogowskazy dla nowoczesnej kobiety z pocz¹tku
XX w. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e idea³, o którym mowa, jest wypadkow¹
kilku czynników. Z jednej strony — œwiatopogl¹du i wartoœci cenionych
przez og³oszeniodawców, czyli przemys³owców i handlowców, z drugiej natomiast — wyobra¿eñ klientów o idealnym ¿yciu. Te wyobra¿enia musia³y
byæ ró¿ne w zale¿noœci od sytuacji spo³ecznej. St¹d w odniesieniu do konkretnych grup spo³ecznych ówczesny idea³ kobiety wzbogacany by³ o cechy
22 Tam¿e, 1907, nr 14.
23 Tam¿e, 1910, nr 2.
24 Tam¿e, 1910, nr 23.

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

Kobieta jako adresat og³oszeñ prasowych w Królestwie Polskim... 179

charakteryzuj¹ce dan¹ grupê. W poszczególnych swych wersjach ró¿ni³ siê
od przedstawionego powy¿ej, a pe³ni¹cego funkcjê wzorca najbardziej
ogólnego, uniwersalnego. Tak np. idealna drobnomieszczanka, wed³ug reklam zamieszczanych w „Bluszczu”, winna ukoñczyæ szko³ê b¹dŸ kursy,
które uprawnia³yby j¹ do wykonywania jakiegoœ zawodu. Mog³y to byæ np.
Kursy Handlowe ¯eñskie J. Siemieradzkiej, Szko³a Kroju i Szycia A. Tchorzewskiej lub wiele innych25.
Nieliczni tylko handlowcy zwracaj¹c siê do kobiet zmieniali formê
swych og³oszeñ. By³o to, moim zdaniem, podyktowane przede wszystkim
zbyt du¿ymi kosztami przedsiêwziêcia. Ci bowiem, którzy nie tylko argumentami, ale i form¹ og³oszenia pragnêli zdobyæ ¿eñsk¹ klientelê, d¹¿yli do
powiêkszania formatu, przechodzili od lakonicznych informacji do rozbudowanych wywodów, pe³nych grzecznoœciowych zwrotów i epitetów. Charakterystyczna pod tym wzglêdem jest reklama „Haftografu”: „Niespodzianka dla Pañ! Nowo wynaleziona maszynka «Haftograf», do artystycznego wyszywania. XX wiek, tak bogaty w rozmaite wynalazki, i dla Pañ
przyniós³ iœcie piêkn¹ nowinkê. Przy pomocy «Haftografu» mo¿na wyszyæ
w godzinê wiêcej ni¿ rêk¹ przez ca³y dzieñ. «Haftograf» za granic¹ tak jest
rozpowszechniony, ¿e prawie nie ma domu, gdzie by go nie u¿ywano. Stanowi to bardzo przyjemn¹ rozrywkê (...) Piêkne desenie w rozmaitych kolorach do haftu poduszek po 20, 25, 30 i 40 kop[iejek] sztuka, ale dla próby
wartoœci «Haftografu» wysy³amy fantazyjny deseñ w cenie 3rb [rubli] na
przeœliczn¹ poduszkê, wyhaftowan¹ na dobrem kolorowem suknie”26. Tak
bogatej treœci czêsto towarzyszy³y równie¿ rysunki oferowanych przedmiotów, ozdobne inicja³y, ramki malowane na wzór pn¹czy i kwiatów, a wiêc
obramowania wykorzystuj¹ce typowe motywy secesyjne. Z pewnoœci¹ takie
zabiegi zmierzaj¹ce do pomno¿enia œrodków perswazji zgodne by³y ze
wspomnian¹ ju¿ rad¹, by dla kobiet robiæ reklamê najlepsz¹, odwo³uj¹c¹ siê
do popularnych i modnych wartoœci, symboli i skojarzeñ. Musia³y one przynosiæ odpowiednie efekty, ale wymaga³y nak³adów, na które mogli sobie
pozwoliæ jedynie potentaci, prowadz¹cy profesjonalne akcje reklamowe,
tacy jak Herse, Brun i Syn, Herman i Grossman oraz inni.

25 Tam¿e, 1909, nr 2.
26 Tam¿e, 1904, nr 31.
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Podsumowuj¹c te rozwa¿ania, nale¿y podkreœliæ rolê reklamy prasowej
jako Ÿród³a badañ nad gospodark¹, kultur¹ i spo³eczeñstwem XIX i XX w.
Og³oszenia pozwalaj¹ oceniæ nie tylko stopieñ rozwoju handlu i przemys³u,
tempo przenoszenia na grunt polski i przyjmowania siê nowinek technicznych, ale równie¿ daj¹ wgl¹d m.in. w systemy wartoœci, wyznawane przez
nadawców i odbiorców reklamy. Rodzaj oferowanego towaru oraz sposób
jego promocji œwiadcz¹ wyraŸnie, ¿e osoby, które na pocz¹tku XX w. sk³ada³y anonse do czasopisma takiego jak „Bluszcz”, w pe³ni zdawa³y sobie
sprawê z odmiennoœci zapotrzebowañ i wymagañ ró¿nych grup adresatów.
Kobiety, bêd¹ce g³ówn¹ klientel¹ producentów i sprzedawców artyku³ów
codziennego u¿ytku, by³y traktowane przez og³oszeniodawców bardzo powa¿nie. Niejednokrotnie adresowano do nich reklamy najlepiej i najstaranniej opracowane.
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Ziemianki wielkopolskie w codziennych
zajêciach gospodarczych i w pracy
spo³ecznej w drugiej po³owie XIX i na
pocz¹tku XX wieku
Ziemianki wielkopolskie w codziennych zajêciach gospodarczych...

Polskie ziemianki tworzy³y w Poznañskiem, podobnie jak w pozosta³ych
dzielnicach ziem polskich pod zaborami, zró¿nicowan¹ zbiorowoœæ. Tryb
¿ycia, jaki prowadzi³y, zale¿a³ od ich wykszta³cenia, mo¿liwoœci finansowych, stanu zdrowia, religijnoœci itd. Badaj¹c dzieje wiêkszych wielkopolskich rodów ziemiañskich mo¿na dostrzec w ka¿dym z nich ró¿ne typy kobiet, poczynaj¹c od osób spêdzaj¹cych du¿o czasu za granic¹ i ograniczaj¹cych sw¹ aktywnoœæ g³ównie do udzia³u w ¿yciu rodzinnym i towarzyskim,
a na zami³owanych gospodyniach koñcz¹c.
Zachowane Ÿród³a nie zawieraj¹ danych pozwalaj¹cych okreœliæ, choæby
w przybli¿eniu, liczebnoœæ wspomnianych grup oraz proporcje miêdzy nimi.
Na podstawie rozproszonych i czêsto fragmentarycznych informacji mo¿na
jednak s¹dziæ, ¿e w sumie niewiele ziemianek przebywa³o stale poza granicami
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego (przewa¿nie mieszka³y one przez pewien
czas w Berlinie, DreŸnie b¹dŸ we Wroc³awiu, ze swoimi rodzinami lub samotnie jako wdowy). Równie¿ w Poznaniu osiedla³o siê niewielu ziemian. Jak
pisze Jan ¯ó³towski, znaczenie Poznania jako œrodowiska kulturalnego
umniejsza³a w³aœnie okolicznoœæ, „¿e tylko nieliczne rodziny wielkopañskie lub
ziemiañskie zamieszkiwa³y go przez d³u¿sze okresy, choæby zimowe”1.

1 J. ¯ó³towski, Dwa pokolenia. Wspomnienia wielkopolskiego ziemianina, z przedmow¹ S. Kieniewicza, Poznañ 1990, s. 22.
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Wiêkszoœæ wielkopolskich rodzin ziemiañskich mieszka³a zatem na wsi.
Do Poznania zje¿d¿ano t³umnie dwa razy w roku: na karnawa³ i w czerwcu
na jarmark œwiêtojañski2. Dla ziemian by³ on „fryzjerni¹, do której ka¿dy
przyje¿d¿a³ odœwie¿aæ toaletê, powitaæ znajomego, za³atwiæ jaki interesik,
zap³aciæ jaki weksel, lub dawno zaleg³y rachunek, a potem znowu wracaæ
na wieœ; tam [ziemianin] bawi³ myœl¹ i sercem; tam by³ ca³y œwiat jego, ca³y
horyzont jego polityczny i socjalny”3. W narzuconych przez w³adze pruskie
warunkach ekonomiczno–spo³ecznych i politycznych w³aœciciele jednego
lub kilku po³o¿onych blisko siebie maj¹tków — a tacy dominowali w Poznañskiem — chc¹c osi¹gn¹æ choæby niewysokie dochody i w ogóle utrzymaæ ojcowiznê, musieli przej¹æ osobisty nadzór nad procesem produkcji.
Powiêksza³a siê wiêc stopniowo grupa ziemian gospodaruj¹cych na w³asny
rachunek. Kierowanie maj¹tkiem ziemskim, to jest planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót polowych oraz wykonywanie coraz bardziej
czasoch³onnych prac biurowych, wymaga³o prawie sta³ego przebywania
w nim i ogranicza³o d³u¿sze wyjazdy ziemianina. Wiele rodzin ziemiañskich
tak¿e ze wzglêdów oszczêdnoœciowych mieszka³o prawie ca³y rok na wsi.
Do koñca XIX w. w rodzinach tych czêsto odczuwano dotkliwie brak gotówki i ograniczano wydatki, a w niektórych wprowadzono rygorystyczny
system oszczêdzania. Poprawa sytuacji nast¹pi³a dopiero na pocz¹tku
XX w., w wyniku korzystnej koniunktury dla rolnictwa w Niemczech.
Znaczny wzrost dochodów umo¿liwi³ wówczas modernizacjê na szersz¹
skalê siedzib wielkopolskiego ziemiañstwa (elektryfikacjê, zak³adanie wodoci¹gów, kanalizacji itd.)4.
Mieszkaj¹cym na wsi ziemiankom kolejne dni wype³nia³o g³ównie ¿ycie
rodzinne i towarzyskie (sprawy wychowania dzieci, wizyty goœci, wyjazdy
w s¹siedztwo, pisywanie listów, lektura czasopism i ksi¹¿ek itd.)5. Czêœæ
z nich, choæ trudno dok³adnie stwierdziæ, jak liczna, zajmowa³a siê nadto
gospodarstwem domowym. W pierwszej po³owie XIX w. by³o jeszcze niewiele takich pañ domu. Wyró¿nia³a siê wœród nich Antonina Ch³apowska
2 L. Trzeciakowski, Jak to podczas jarmarku œwiêtojañskiego bywa³o. Jarmarki œwiêtojañskie w Poznaniu w XIX wieku, „Kronika Miasta Poznania” 1996, nr 2, s. 48 i nn.
3 Zob. Poznañ, 6 wrzeœnia, „Dziennik Literacki” 1866, nr 37, s. 588–589.
4 W. Molik, Zmiany stylu ¿ycia ziemiañstwa wielkopolskiego w XIX i na pocz¹tku XX wieku „Kronika
Wielkopolski” 1996, nr 2, s. 35–47.
5 W. Molik, Recepcja literatury piêknej w œrodowiskach ziemiañskich dziewiêtnastowiecznej Wielkopolski, „Grabonoskie Zapiski Regionalne” nr 6, Grabonóg 1996, s. 27–35.
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z Turwi, która „nie uwa¿a³a za ubli¿enie swej godnoœci” domowego porz¹dku dogl¹daæ i „pieczê swoj¹ do najmniejszych szczegó³ów rozci¹gaæ”6. Mimo s³abego zdrowia z du¿ym nak³adem pracy kierowa³a kszta³ceniem córek, nadzorowa³a pracê w kuchni, troszczy³a siê o warunki bytowe ludzi
zatrudnionych w pa³acu i jego otoczeniu. Osobiœcie sporz¹dza³a krótkie
preliminarze wydatków domowych, w czym wyprzedza³a swoj¹ epokê7. Sta³a siê wzorem dla innych ziemianek. Do twierdzenia, ¿e w pierwszej po³owie XIX w. w Poznañskiem niewiele ziemianek zajmowa³o siê osobiœcie
gospodarstwem domowym, sk³aniaj¹ wzmianki i niekiedy obszerniejsze wypowiedzi w zachowanych listach. Takie panie domu opisywano w nich na
ogó³ jako postacie wyj¹tkowe. Przyk³adowo Tadeusz Morawski, charakteryzuj¹c w liœcie do ojca sw¹ dopiero co poœlubion¹ ma³¿onkê Zofiê z Taczanowskich podkreœla³ z zadowoleniem, ¿e „o ile tylko mo¿e, zajmuje siê domem i wydatkami, dowiaduje siê o chorych na wsi, spisuje sprzêty wszystkie
domowe, wie o wszystkim, wszystko idzie porz¹dnie (...) bez przesadnego
krêcenia siê i ustawicznego napominania ludzi. Zgo³a tak¹ jest ¿on¹, jak¹
[sobie] tylko wymarzyæ mog³em”8.
Na ³amach poznañskich czasopism ukazywa³y siê co pewien czas artyku³y krytykuj¹ce styl ¿ycia wielkopolskich ziemianek. „Z przybyciem ¿ony
— stwierdza³ jeden z ówczesnych felietonistów — nie przybywa domowi
prócz jej posagu ¿adne pomno¿enie maj¹tku, je¿eli nie przynios³a ze sob¹
kobiecej oszczêdnoœci, gospodarnoœci i skrzêtnoœci, przy których zakwitn¹æ
mo¿e porz¹dek i zamo¿noœæ. A któ¿ u nas myœli o rozbudzeniu i rozwijaniu
tych przymiotów w panienkach naszych rodzin szlacheckich? Troszcz¹ siê
i staraj¹ o wszystko, tylko nie o wykszta³cenie praktycznej strony dobrej
gospodyni. Doœæ ju¿, je¿eli m³oda pani zada sobie tyle pracy, ¿e ma u siebie
kluczyki; zreszt¹ ma najpierw kucharza, po co¿ wiêc ma siê mieszaæ do
kuchni. Potem ma tak zwan¹ pannê, po có¿ wiêc ma sobie nabijaæ g³owê
troskami o zawiadywanie domem i k³opotaæ siê o gospodarstwo na folwarku i stajniach? (...) W takich okolicznoœciach nie pozostaje pani nic jak
siedzieæ przez ca³y dzieñ w pokoju, je¿eli np. nie zdecyduje siê co najwiêcej

6 J. Ch³apowska, ¯yciorys matki Józefy Ch³apowskiej (maszynopis w zbiorach Dezyderego Ch³apowskiego w Krakowie), s. 6.
7 K. Morawski, Wspomnienia z Turwi, Kraków 1981, s. 68.
8 Biblioteka Kórnicka PAN, rkps 1698/2, k. 783, T. Morawski do ojca, Lubonia, 23 grudnia 1847.
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przejœæ siê trochê po ogrodzie i przypatrzeæ siê kwiatom gustownie przez
ogrodnika uporz¹dkowanym”9.
W 1887 r. przedrukowano w „Ziemianinie” odezwê z warszawskiej
„Roli” zachêcaj¹c¹ ziemianki w Królestwie Polskim do zajêcia siê gospodarstwem domowym z adnotacj¹, ¿e dotyczy ona tak¿e „naszych pañ ¿yj¹cych na wsi”10. Jeszcze w 1910 r. ubolewa³ autor artyku³u zamieszczonego
w „Kurierze Poznañskim”, ¿e du¿o jest „pañ na wsi bez w³aœciwego zajêcia,
z poezj¹ w oku, z marzeniem w sercu, uprawiaj¹cych wskutek niew³aœciwego wychowania na sobie samych marnotrawstwo, które siê w ¿yciu mœci
niemal zawsze”11. Tego rodzaju artyku³y krytyczne nale¿y jednak przyjmowaæ z pewn¹ doz¹ ostro¿noœci. Ich autorzy nierzadko bowiem przejaskrawiali w swym opisie istniej¹cy stan rzeczy, chc¹c, aby uleg³ on poprawie.
Ziemianki zarz¹dzaj¹ce gospodarstwem domowym mia³y zwykle ka¿dy
dzieñ roboczy w tygodniu wype³niony szczelnie ró¿nymi zaj¹ciami. Nadzorowa³y prace w kuchni, wydawa³y ze spi¿arni produkty niezbêdne do przygotowania potraw, sporz¹dza³y preliminarze wydatków i sprawdza³y rachunki, dosiada³y innych prac domowych i prac w ogrodzie, sprawowa³y
pieczê nad czeladzi¹ dworsk¹, dbaj¹c o jej morale i warunki bytowe. Pisz¹c
o tych obowi¹zkach, nale¿y wskazaæ te¿ na pewne ró¿nice. W du¿ych pa³acach i dworach panie domu na ogó³ ogranicza³y siê do ogólnego nadzorowania domowego gospodarstwa, choæ Ÿród³a informuj¹ tak¿e o majêtnych
ziemiankach i zarazem zami³owanych gospodyniach, ¿yj¹cych z przys³owiowym o³ówkiem w rêku, interesuj¹cych siê sprawami kuchni i zbieraj¹cych kulinarne przepisy. Uwa¿ano, ¿e wzorowa ziemianka powinna przynajmniej wiedzieæ, jak zestawiæ menu na ró¿ne przyjêcia, co jest potrzebne
w domowym gospodarstwie oraz umieæ pokierowaæ przygotowaniem przetworów i gromadzeniem zapasów w spi¿arni.
W dworach bêd¹cych oœrodkami mniejszych majêtnoœci ziemianki musia³y z koniecznoœci wiêcej zajmowaæ siê gospodarstwem, gdy¿ czêsto „dochód z niego s³u¿y³ na utrzymanie domu”, a na op³acenie liczniejszej s³u¿by
nie starcza³o funduszy12. Nadzorowa³y wszystkie prace domowe, kierowa³y
9 „Gazeta Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego” 1865, nr 69, s. 2 (aryku³ bez tytu³u, przedrukowany
z wiedeñskiego tygodnika „Zukunft”).
10 Pod adresem pañ wiejskich, „Ziemianin” 1887, nr 3, s. 19.
11 T. Filipowicz, Ugór II, „Kurier Poznañski” 1910, nr 6.
12 A. z Dembiñskich Borne, K. Œlaska, M. Wicherkiewiczowa, Trzy pamiêtniki pomorskie, oprac.
J. Borzyszkowski, Gdañsk 1982, s. 61.
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przygotowaniem przetworów i gromadzeniem zapasów w spi¿arniach, wydawa³y kucharzowi produkty niezbêdne do przygotowania posi³ków oraz
przekracza³y czêsto kuchenne progi i osobiœcie przyrz¹dza³y niekiedy ró¿ne
przysmaki. Równie¿ one nie trudni³y siê jednak podstawowymi pracami
w kuchni, jak gotowaniem zup, przyrz¹dzaniem potraw miêsnych i rybnych,
czy wypiekiem chleba.
Ambicj¹ gospodarnej pani domu by³o posiadanie du¿ych zapasów
wszystkich potrzebnych surowców i produktów. Wiele ziemianek stara³o
siê mieæ zawsze pe³n¹ spi¿arniê, zasobn¹ w ró¿ne wyroby domowe i produkty sprowadzone z miasta13. Gromadzeniem, nierzadko ogromnych, zapasów w spi¿arni zajmowa³y siê tak¿e niektóre panie domu reprezentuj¹ce,
nieliczn¹ w Poznañskiem, warstwê arystokracji. W Paw³owicach Leonowa
Miel¿yñska, „choæ pani pa³acowa i majêtna — zanotowa³ w marcu 1858 r.
Andrzej KoŸmian — jest zawo³an¹ gospodyni¹ i bardzo poczciw¹ kobiet¹.
Zaprowadzi³a mnie do swojej spi¿arni, a¿eby siê pochwaliæ swoimi zapasami, i w istocie ma je takie, ¿e roczne oblê¿enie móg³by zamek wytrzymaæ,
16 po³aci s³oniny, 12 sad³, 30 baranów wêdzonych, 100 garcy mas³a, a miêdzy nimi majowe zesz³oroczne, bardzo jeszcze œwie¿e itd.”14 W przeciêtnym
dworze nie gromadzono, oczywiœcie, tak ogromnych zapasów. Domowe przetwory wype³nia³y wszak¿e spi¿arniê prawie zawsze w niema³ych iloœciach.
Grupa ziemianek zajmuj¹cych siê domowym gospodarstwem powiêksza³a siê szybciej od lat siedemdziesi¹tych XIX w. Gwa³towny spadek ceny
we³ny, której sprzeda¿ by³a podstaw¹ dochodów wielu ziemian, uczyni³
wówczas nieop³acaln¹ hodowlê owiec. Coraz wiêksze dochody przynosi³a
natomiast hodowla byd³a oraz uprawa roœlin okopowych i warzyw. Konieczne sta³o siê przekszta³cenie folwarków w wielotowarowe przedsiêbiorstwa rolne. Z przestawieniem produkcji rolnej i hodowlanej na nowe
tory wzros³o znaczenie domowego gospodarstwa. Okaza³o siê, ¿e mo¿e ono
przynosiæ znaczne dochody, zw³aszcza w maj¹tkach korzystnie po³o¿onych
(blisko wiêkszych miast, linii kolejowych itd.). Hodowla drobiu, mleczarstwo, ogrodnictwo, które przez d³ugi czas „traktowano lekko jako ma³e

13 J. Federowicz, J. Konopiñska, Marianna i ró¿e. ¯ycie codzienne w Wielkopolsce w latach 1890–1914
z tradycji rodzinnej, Warszawa 1977, s. 202.
14 A. E. KoŸmian, Listy 1829–1864, t. III, Lwów 1896, s. 160.
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dodatki do dochodów pani domu sta³y siê teraz pierwszorzêdnymi pozycjami w ogólnym bilansie produkcji gospodarczej”15. Na pocz¹tku XX w. dostrze¿ono nadto zyski, jakie mog¹ przynosiæ prawid³owo rozwijane pszczelarstwo i rybo³óstwo (w stawach i jeziorach dworskich), które proponowano równie¿ w³¹czyæ do kobiecego gospodarstwa16. W jednym z artyku³ów zamieszczonych w „G³osie Wielkopolanek” konkludowano, ¿e
spe³nianie wszystkich obowi¹zków „zwi¹zanych ze stanowiskiem pani domu na wsi wymaga [teraz] du¿ych zalet osobistych i gruntownego przygotowania”17.
Czêœæ ziemianek zajê³a siê wówczas profesjonalnie wybranymi ga³êziami gospodarstwa wiejskiego, szczególnie hodowl¹ drobiu. Z pomoc¹ przychodzi³y im popularyzuj¹ce te dziedziny gospodarstwa czasopisma rolnicze. Znan¹ w Poznañskiem specjalistk¹ w zakresie drobiarstwa sta³a siê
Helena Potworowska. Prowadzi³a ona w Bo¿ejewicach hodowlê ptactwa
w sposób bardzo nowoczesny, z zastosowaniem zagranicznych inkubatorów, ogrzewanych lampami naftowymi18. W 1905 r. redakcja „Ziemianina”
rozes³a³a ankietê na temat stanu hodowli drobiu w wielkopolskich maj¹tkach ziemskich. Z nades³anych odpowiedzi wynika, ¿e niektóre ziemianki
zajmowa³y siê ni¹ z du¿¹ znajomoœci¹ rzeczy19.
Stopniowo rozszerza³ siê te¿ zakres prac i obowi¹zków spo³ecznych
wielkopolskich ziemianek. Z przekazów Ÿród³owych wynika, ¿e niema³o
z nich odwiedza³o chorych we wsiach ch³opskich i folwarcznych, nios¹c im
otuchê oraz obdarowuj¹c lekarstwami i ¿ywnoœci¹. Niektóre ziemianki
wzorem Antoniny Ch³apowskiej z Turwi zak³ada³y przy dworach szpitaliki
dla chorych ze wsi folwarcznych i ch³opskich. Zachowane Ÿród³a zawieraj¹
jednak¿e na ogó³ tylko krótkie wzmianki lub ogólne uwagi, na podstawie
których trudno coœ bli¿ej powiedzieæ o zakresie i systematycznoœci pomocy
udzielanej mieszkañcom wsi przez ziemianki i ich dorastaj¹ce córki. Przy15 Z. B., Hodowla drobiu P. Paderewskiej, „G³os Wielkopolanek” (cyt. dalej: GW) 1913, nr 32, s. 3;
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Spuœcizna Jackowskich, rkps, T. K. Jackowski, Materia³y do
historii rolnictwa W. Ksiêstwa Poznañskiego od r. 1861 do r. 1911; Ksiêga Jubileuszaowa CTG, Poznañ 1911, s. 120.
16 I. Pi¹tkowska, Ogrodnictwo, pszczelarstwo i rybo³ówstwo jako praca dochodowa kobiet na wsi, GW
1911, nr 32, s. 3.
17 Nasze prawa, zadania i obowi¹zki. Ziemianka — obywatelka, GW 1913, nr 6, s. 2.
18 J. Federowicz, J. Konopiñska, wyd. cyt., s. 227.
19 Zob. Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyñskiego w Poznaniu, rkps, 1081, k. 154–155, listy do
Wac³awa Œwinarskiego — redaktora „Ziemianina”.
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k³adowo Maria z Kwileckich ¯ó³towska tak opisuje w swoich wspomnieniach (nie podaj¹c szczegó³ów) dzia³alnoœæ charytatywn¹ wielkopolskiego
dworu na prze³omie XIX i XX w.: „Ze wsi¹ by³y dobre stosunki, pomaga³o
siê, gdy siê ¿enili, chorowali czy umierali. Z ka¿d¹ bied¹ czy k³opotem do
pa³acu przychodzili — chodziliœmy do chorych”20. Warto tu na marginesie
wspomnieæ, ¿e niema³a czêœæ ziemianek swej dzia³alnoœci charytatywnej nie
ogranicza³a do dworu i jego najbli¿szej okolicy, lecz aktywnie wspiera³a
równie¿ za³o¿one w 1853 r. Towarzystwo œw. Wincentego a Paulo. Choæ
dzia³a³o ono g³ównie w Poznaniu, kolejnymi jego prezydentami do I wojny
œwiatowej by³y prawie wy³¹cznie ziemianki. Przewa¿a³y one te¿ liczebnie
wœród pañ wspieraj¹cych to towarzystwo.
Po usuniêciu nauki jêzyka polskiego ze szkó³ ludowych (1887), a zw³aszcza w czasie i po strajkach szkolnych na pocz¹tku XX w. , niema³o ziemianek i ich wyksza³conych córek uwa¿a³o za swój obowi¹zek w miarê regularne udzielanie dzieciom dworskim i ch³opskim lekcji historii i jêzyka
ojczystego w duchu patriotycznym. Wymaga³o to ostro¿noœci, gdy¿ za nauczanie obcych dzieci poza szko³¹, bez zgody w³adz pruskich, grozi³y surowe
kary. Zw³aszcza na terenach zamieszka³ych przez ludnoœæ mieszan¹ pod
wzglêdem narodowoœciowym w³adze mog³y liczyæ na ró¿nych donosicieli.
Tote¿ szczególnie utrudnione by³o organizowanie nauki w wiêkszych grupach. Przewa¿nie uczniowie przychodzili wiêc do dworów „pojedyñczo lub
ma³ymi grupkami, dziewczêta pod pozorem robót rêcznych, a ch³opcy rzekomo na repetycje pieœni koœcielnych”21. Wykorzystane Ÿród³a nie informuj¹ o treœciach, metodach i efektach owego nauczania dzieci wiejskich we
dworach. Mimo nieregularnoœci, dowolnoœci w stosowanych metodach
i œrodkach dydaktycznych w czasie prawie ca³kowitego zgermanizowania
szkolnictwa ludowego mia³o ono du¿e znaczenie.
Na pocz¹tku XX w. w poznañskich czasopismach, w tym zw³aszcza na
³amach „G³osu Wielkopolanek”, lansowano pogl¹d, ¿e praca spo³eczna jest
obowi¹zkiem polskiej pani domu. Apelowano te¿ do ziemianek, aby w duchu obowi¹zków spo³ecznych wychowywa³y swe dorastaj¹ce córki. Maria
Turno w artykule Jak sposobiæ córki nasze do pracy spo³ecznej stwierdza³a,
20 Biblioteka Kórnicka PAN, rkps 11 259/2, M. z Kwileckich ¯ó³towska, Pamiêtnik, s. 123.
21 T. G. Jackowski, W walce o polskoœæ, Kraków 1972, s. 82; zob. tak¿e Biblioteka Zak³adu Narodo-

wego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu (cyt. dalej BZNO), rkps 15 813/II, I. Stablewska, Pamiêtnik,
t. I, s. 343, 353.
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¿e powinny one interesowaæ siê ró¿nymi „przejawami” ¿ycia spo³ecznego
i w ogóle wszystkim, „co je na wsi otacza”22. W innym, cytowanym ju¿ wy¿ej, artykule stwierdzano, ¿e ziemianki „nie wchodz¹c w sferê dzia³alnoœci
mêskiej”, mog¹ na wsi: „wzi¹æ na siebie” wiele prac, wywieraæ wp³yw na
zak³adanie instytucji higienicznych, szpitali, przytu³ków, ochronek oraz na
„przyswajanie dziewczêtom rozmaitych ga³êzi przemys³u swojskiego, a tak¿e walczyæ z niechlujstwem, przes¹dami i zabobonami”23.
Niektóre zamo¿ne ziemianki z szerokim rozmachem realizowa³y te zadania, staraj¹c siê uczyæ gospodarstwa oraz wychowywaæ w duchu solidaryzmu spo³ecznego córki ch³opskie. Zas³u¿on¹ s³aw¹ cieszy³a siê „szko³a elewek”, któr¹ ok. 1883 r. za³o¿y³a w Dobrojewie Barbara z Mañkowskich
Kwilecka. W nastêpnych dwudziestu latach odby³o u niej praktykê ok. stu
„elewek”, g³ównie córek gospodarzy wiejskich i niezamo¿nych rzemieœlników. Ka¿da przyjêta dziewczyna „przechodziæ musia³a po kolei wszystkie
zajêcia domowe i folwarczne, a wiêc: kuchniê pañsk¹ przy dobrym kucharzu; pralniê; szwalniê, gdzie panna s³u¿¹ca dawa³a zgrabniejszym lekcje
kroju; kredens, a mianowicie us³ugê przy pañskim stole; kawiarniê i uprz¹tanie pokoi; mleczarniê z centryfug¹; na folwarku, przy gospodyni — gotowania na drugi stó³ i dla czeladzi; chów drobiu. Po dwóch latach nauki
„elewka” wybiera³a sobie specjalnoœæ i doskonali³a siê w niej przez ostatni
rok pobytu w „szkole”. Poza tym „elewki” mog³y codziennie przynajmniej
przez godzinê uczyæ siê na przemian czytania, pisania, rachunków oraz
przede wszystkim katechizmu. Korzysta³y te¿ z lekcji œpiewu24. Po wrêczeniu œwiadectw ukoñczenia „szko³y” polecano je na dobre posady, co — jak
siê wydaje — gwarantowa³o sta³y popyt na tê naukê.
Do powy¿szych uwag warto dodaæ jeszcze kilka zdañ o ziemiankach,
które zmuszone ró¿nymi okolicznoœciami z du¿ym powodzeniem zarz¹dza³y ca³ymi maj¹tkami ziemskimi. I tak, wczeœnie owdowia³a Emilia Ch³apowska nie tylko doskonale gospodarowa³a od lat czterdziestych XIX w.
w Bonikowie, ale dokupi³a jeszcze dwa piêkne maj¹tki25. Franciszka Po-

22 GW 1911, nr 49, s. 1; nr 50, s. 4–5.
23 Nasza prawa, zadania i obwi¹zki..., wyd. cyt.
24 B. Kwilecka, Fragment z pamiêtnika, Poznañ 1907, s. 6–16; zob. tak¿e Pani Barbara, „Wieœ Ilustro-

wana” 1911, nr 1, s. 12–13.
25 BZNO, rkps 16 162; D. Ch³apowski, Kronika rodzinna, t. II, s. 93.
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tworowska, po œmierci mê¿a Gustawa, pracowitoœci¹ i oszczêdnoœci¹ doprowadzi³a na pocz¹tku XX w. Golê w pow. krobskim do doskona³ej sytuacji finansowej26. Michalina Moszczeñska „utrzymywa³a m¹droœci¹ i prac¹” niedu¿e Pig³owice w pow. œredzkim, „które odkupi³a od mê¿a, gdy ten¿e przegra³ je w karty”27. W rodzinie Ch³apowskich, znanej ze znakomitych
rolników, panowie admirowali zawsze Karolinê z Potworowskich Horwatow¹, za to, ¿e „bêd¹c od wielu lat wdow¹ znakomicie gospodarowa³a na
swych Gorzyczkach i Gorzycach”28. Niekiedy pani domu zna³a siê lepiej na
gospodarstwie od swego mê¿a. Przyk³adowo W³odzimierz Skórzewski, ordynat w Czerniejewie, na prze³omie XIX i XX w., nie mia³ „o gospodarstwie wyobra¿enia” w przeciwieñstwie do swej ¿ony, która interesowa³a siê
wszystkim, co dzia³o siê w pa³acu i w nie wydzier¿awionych folwarkach.
Warto tu wiêc przytoczyæ krótki opis trybu ¿ycia owej osobliwej pary. „Pani
domu wstaje rano, idzie do koœcio³a, ca³y dzieñ jest czynna. JeŸdzi po folwarkach i chodzi po ogrodzie, podwórzu, wsi. Wie o wszystkim. Pan wstaje
o pierwszej, a k³adzie siê [do ³ó¿ka] ju¿ o czwartej, czyta (ale niewiele)
i chodzi sobie po parku, albo po pokojach”29.
Sukcesy finansowe wymienione ziemianki zawdziêcza³y nie tylko w³asnej zaradnoœci, ale równie¿ sprzyjaj¹cym okolicznoœciom. Gospodarowa³y
typowo po kobiecemu, pilnuj¹c tak¿e ma³ych Ÿróde³ dochodów (z hodowli
drobiu, ogrodu warzywnego, sadu itd.) i odmawiaj¹c sobie czêsto nawet
drobnych wydatków, które nie mog³y wp³ywaæ na ogóln¹ sytuacjê finansow¹ rodziny. W gospodarstwie domowym dba³y o wszelkie mo¿liwe oszczêdnoœci, co graniczy³o niekiedy ze sk¹pstwem. By³y ostro¿ne we wszystkich,
nawet niezbyt kosztownych inwestycjach. Korzysta³y umiejêtnie z rad
i wskazówek krewnych i s¹siadów, znanych z dobrego gospodarowania.
Dopisywa³o im te¿ na ogó³ szczêœcie przy zatrudnianiu urzêdników gospodarczych. Kierowanie procesem produkcji w folwarkach powierza³y rz¹dcom b¹dŸ administratorom, którzy nie zawiedli ich zaufania oraz cieszyli siê

26 Œp. Gustawowa Potworowska, GW 1913, nr 32, s. 1.
27 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Spuœcizna Jackowskich, rkps, 16, T. K. Jackowski, Notatki

moje, t. II, s. 26.
28 K. Morawski, wyd. cyt., s. 205.
29 T. K. Jackowski, jw., t. I, s. 86.
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opini¹ znakomitych rolników. System taki sprawdza³ siê w stabilnych czasach poprzedzaj¹cych kryzys gospodarczy w ostatnich dziesiêcioleciach
XIX i na pocz¹tku XX w., charakteryzuj¹cych siê sta³oœci¹ waluty, rosn¹cymi cenami i popytem na p³ody rolne, uporz¹dkowanym ¿yciem spo³ecznym
i sprawn¹ prusk¹ administracj¹.
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nia gospodarki ch³opskiej...

Postawy kobiet wiejskich wobec
unowoczeœniania gospodarki ch³opskiej
w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku

Postawy kobiet wiejskich wobec unowoczeœnia -

Na problem modernizacji gospodarki ch³opskiej w interesuj¹cym nas
okresie patrzy siê w dotychczasowej literaturze przedmiotu1 g³ównie przez
pryzmat wskaŸników stosowania maszyn rolniczych, nawozów sztucznych,
nowych odmian nasion, wydajnoœci z hektara, mlecznoœci krów, okaza³oœci
domów i zabudowañ, znajduj¹cych siê w nich mebli i urz¹dzeñ, stanu zdrowia i sposobu od¿ywiania, wreszcie — poziomu oœwiaty rolniczej. Wskazuje
siê zarazem na szybki postêp, jaki dokonywa³ siê we wszystkich tych dziedzinach na prze³omie XIX–XX w., a jednoczeœnie na dystans dziel¹cy ci¹gle wieœ polsk¹ od krajów o wy¿szym poziomie rolnictwa. Dorównywa³y im
jedynie nieliczne tzw. wzorowe wsie oraz pojedyncze wyspecjalizowane gospodarstwa ch³opskie.
Natomiast niedostatecznie uwzglêdniano lub w ogóle pomijano stosunek samych ch³opów, a zw³aszcza kobiet wiejskich do modernizacji wsi
1 Wskazujê tu tylko na kilka ujêæ syntetycznych, w których znajduj¹ siê szczegó³owe wykazy literatury
przedmiotu: Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. II, Warszawa 1964; t. III, Warszawa
1970, red. J. Leskiewiczowa; Historia ch³opów polskich, t. II: Okres zaborów, pod red. S. Inglota,
Warszawa 1972; Dzieje szkolnictwa i oœwiaty na wsi polskiej, t. I: do 1918, pod red. S. Michalskiego,
Warszawa 1982; A. Gurnicz, Kó³ka rolnicze w Galicji. Studium spo³eczno–ekonomiczne, Warszawa
1967; J. Bartyœ, Kó³ka rolnicze w Królestwie Polskim, Warszawa 1974; ten¿e, Mechanizacja gospodarstwa wiejskiego w Królestwie Polskim w pierwszych latach XX wieku, Wroc³aw–Warszawa–Kraków
1967; W. Styœ, Drogi postêpu gospodarczego wsi. Studium szczegó³owe na przyk³adzie zbiorowoœci próbnej wsi Husowa, Wroc³aw 1947; T. Wieczorek, Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939
roku, Waszawa 1968.
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i rolnictwa. Ich zaœ œwiadome zaanga¿owanie stanowi³o jeden z istotnych
warunków wszelkiego postêpu na wsi. Zachowane Ÿród³a umo¿liwiaj¹ nam
w niewielkim tylko stopniu odtworzenie opinii ch³opów, a zw³aszcza kobiet
w tej sprawie. Istotne znaczenie maj¹ jednak listy ch³opów oraz przeznaczone dla ch³opskiego odbiorcy seryjne wydawnictwo „Zadania i Potrzeby
Gospodarcze” pod red. Franciszka Bujaka. Pozwalaj¹ nam one nieco pe³niej przedstawiæ postawy kobiet wiejskich wobec unowoczeœniania w³asnych gospodarstw i kszta³towania kultury ¿ycia codziennego oraz czynniki
je determinuj¹ce.
Wp³yw na unowoczeœnienie gospodarki ch³opskiej wywiera³y, zdaniem
badaczy, przede wszystkim czynniki zewnêtrzne, jak: polityka w³adz pañstwowych i samorz¹dowych, miejscowy dwór i plebania, miasta, emigracja
zarobkowa, oœwiata rolnicza, stowarzyszenia i organizacje ekonomiczno–spo³eczne. Natomiast ówczeœni wiejscy dzia³acze inteligenccy oraz najbardziej œwiatli ch³opi zwracali wiêksz¹ uwagê na rolê innych czynników,
jak: przywi¹zanie, zw³aszcza kobiet, do tradycji rodzinnej i wiejskiej, ich
niski poziom wiedzy fachowej oraz zajmowana przez nie pozycja w rodzinie
i miejsce w tradycyjnym podziale funkcji w gospodarstwie.
Nasuwa siê zreszt¹ pytanie, jak ówczeœni ch³opi rozumieli modernizacjê
wsi. Badania przeprowadzone przez socjologów w latach 1987 i 1991 na
temat: „nowoczesnoœæ w opiniach mieszkañców wsi” wskazuj¹, ¿e jeszcze
wspó³czeœnie wk³ada siê w ten termin ró¿norodne treœci2. Tym bardziej ambiwalentnie odnosili siê do tej sprawy ch³opi na pocz¹tku naszego wieku.
Nie wnikaj¹c w tocz¹ce siê do dziœ dnia polemiki na temat samego pojêcia postêpu i nowoczesnoœci w gospodarstwie ch³opskim, ograniczê moje
rozwa¿ania do tego, co socjologowie nazywaj¹ „humanistycznym aspektem
modernizacji”3, pomijam zaœ aspekty organizacyjne, technologiczne i ekonomiczne. Warto odnotowaæ, ¿e w dyskusjach toczonych ostatnio w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN modernizacja by³a rozumiana jako
2 Na jedno z pytañ kwestionariusza „Co musia³oby siê zmieniæ w Pana(i) gospodarstwie, ¿eby uznaæ
je za nowoczesne?” odpowiedzi roz³o¿y³y siê nastêpuj¹co: „1) zmechanizowaæ gospodarstwo (dokupiæ maszyny) — 20%; 2) wybudowaæ, zmodernizowaæ budynki inwentarskie (doprowadziæ wodê) —
18%; 3) dokupiæ ziemi — 8%; 4) wprowadziæ specjalizacjê — 8%; 5) zmechanizowaæ gospodarstwo,
wybudowaæ lub zmodernizowaæ budynki — 10%; 6) wszystkie wymienione czynniki razem — 6%”.
G. Kaczor–Pañków, Nowoczesnoœæ w opiniach mieszkañców wsi, „Wieœ i Rolnictwo” 1994, nr 1,
s. 105–106.
3 Tam¿e, s. 103.
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„ca³okszta³t bardziej nowoczesnych postaw, dotycz¹cych b¹dŸ to sposobów
gospodarowania, szeroko rozumianej konsumpcji lub wreszcie myœlenia
bardziej nowoczesnymi kategoriami, formu³owania w tym kontekœcie ró¿nych opinii i ocen”4.
Podobnie wydawcy i autorzy wspomnianej ju¿ serii kilkunastu broszur
„Zadania i Potrzeby Gospodarcze” sprzed lat prawie 80 niezwykle istotn¹
przeszkodê w modernizowaniu wsi widzieli w obci¹¿eniach œwiadomoœci
ch³opów, a zw³aszcza ich ¿on i matek starymi nawykami i przyzwyczajeniami gospodarowania, przenoszonymi bezkrytycznie z pokolenia na pokolenie. St¹d te¿ na czo³o zadañ edukacyjnych wysuwali kszta³towanie nowoczesnych postaw gospodarczych mieszkañców wsi. Wydawnictwo Ksiêgarni
Polskiej Bernarda Po³onieckiego we Lwowie tak formu³owa³o cel wspomnianego „zbioru prac”: „maj¹ one zwracaæ uwagê na najwa¿niejsze zagadnienia, szerzyæ ich zrozumienie i torowaæ drogi dla rozumnej i energicznej polityki krajowej oraz budziæ zainteresowanie dla dzia³añ zbiorowych”5.
Natomiast za ideê przewodni¹ ca³ego wydawnictwa za Franciszkiem Bujakiem6, cenionym badaczem wspó³czesnych mu stosunków na wsi, przyjmowano „potrzebê przebudowy spo³eczeñstwa, zw³aszcza jego psychicznego
stosunku do ¿ycia gospodarczego”7. Do podobnych konkluzji dosz³a równie¿ autorka broszury o przoduj¹cej wsi w Królestwie Polskim, podkreœlaj¹c przy tym wolniejsze ni¿ mê¿czyzn przekonywanie siê kobiet do potrzeby
modernizacji gospodarki ch³opskiej8.
Szczególnie wiele uwagi poœwiêca³y zmianie nastawienia ch³opów,
w tym zw³aszcza kobiet wiejskich, do interesuj¹cej nas kwestii artyku³y wydzielone w „Piaœcie” jako Dzia³ gospodarczy, dzia³ Z postêpem wsi podczas
wojny, Dzia³ dla kobiet, a tak¿e stanowi¹ce zazwyczaj jego czêœæ sk³adow¹
Listy od Czytelniczek (szczególnie listy ze wsi)9. Do oceny ich wartoœci jako
4 Tam¿e.
5 Cytujê wed³ug broszury: Z. Wygodzina, Kobieta wiejska jako czynnik gospodarczy i kulturalny,

Lwów 1916, s. 45. „Zadania i Potrzeby Gospodarcze”, nr 8.
6 F. Bujak, Myœli o odbudowie, Lwów 1916, s. 32. Zadania i potrzeby gospodarcze, nr 1.
7 Cytujê wed³ug broszury Z. Wygodziny.
8 M. Moczyd³owska, Wieœ Lisków na podstawie wiadomoœci zebranych na miejscu, Kalisz 1913, s. 159.

Wydanie z zapisu W³adys³awa Pep³owskiego w zawiadywaniu Kasy Pomocy dla Osób Pracuj¹cych na
Polu Naukowym imienia d–ra Józefa Mianowskiego, druk „Gazety Kaliskiej”.
9 Dzia³ dla kobiet po raz pierwszy pojawi³ siê w nr 33 z 15 VIII 1915 r. Listy od Czytelniczek zaczê³y
siê ukazywaæ od nr 36 z 5 IX 1915 r., s. 18–19. Oba te dzia³y po raz ostatni zosta³y wyodrêbnione
w nr 17 z 29 IV 1917 r. Listy kobiece ukazywa³y siê te¿ w sta³ym dziale Z powiatów i gmin. Zwiêksze-
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Ÿród³a historycznego w rekonstruowaniu sposobu myœlenia mieszkanek
i mieszkañców wsi powrócimy w dalszej czêœci artyku³u.
W cyklu publikacji „Zadania i Potrzeby Gospodarcze” na szczególn¹
uwagê zas³uguje, obok cytowanej broszury Franciszka Bujaka10, 45–stronicowa praca Zofii Wygodziny Kobieta wiejska jako czynnik gospodarczy i kulturalny, wydana w 1916 r. równie¿ we Lwowie. Autorka objê³a swoj¹ refleksj¹ Galicjê i Królestwo Polskie. By³a absolwentk¹ szko³y gospodarczej
w KuŸnicach ko³o Zakopanego, nale¿a³a do Kó³ka Kole¿eñskiego KuŸniczanek, a nastêpnie do Towarzystwa Gospodarczego Wykszta³cenia Kobiet. Wspó³organizowa³a szko³ê rolnicz¹ dla dziewcz¹t w Olesku (1906 r.),
przeniesion¹ nastêpnie do Pietrycz (pow. z³oczowski), a w koñcu do Bia³ego Kamienia. Towarzystwo, oprócz za³o¿enia szko³y w Olesku, powo³a³o
w 1914 r. tak¿e seminarium gospodarcze dla kobiet w Snopkowie pod Lwowem. Zadaniem jego by³o — jak pisa³a Zofia Wygodzina, sama zaanga¿owana w tê inicjatywê — przygotowywanie nauczycielek „wykszta³conych
dobrze i rzetelnie w poszczególnych dzia³ach gospodarstwa, inteligentnych
i maj¹cych naukowe podstawy dzia³añ praktycznych” dla szkó³ gospodarstwa wiejskiego11. Zamieœci³a ona obszerne artyku³y równie¿ na ³amach
„Piasta” i w wydawanym przez to pismo „Kalendarzu”. Przywo³ywane
przez ni¹ realia i opinie, dotycz¹ce œrodowiska kobiet wiejskich spotka³y siê
z pozytywnym odzewem. Dzia³ dla kobiet, zamieœci³ dwa artyku³y pióra dobrych znawców stosunków wiejskich, aprobuj¹ce jej pogl¹dy i apeluj¹ce do
kobiet wiejskich, by zapozna³y siê z „po¿yteczn¹ ksi¹¿k¹”12.
Nale¿y wiêc przyj¹æ, i¿ mimo programowo–oœwiatowego charakteru
omawianych broszur ich autorzy: F. Bujak, M. Moczyd³owska, Z. Wygodzina znali wieœ zarówno z bezpoœrednich kontaktów z jej mieszkañcami, jak
i z prowadzonych badañ. Ich postulaty wynika³y z analizy realnej sytuacji
wsi. Dlatego te¿ ich prace s¹ Ÿród³em nie tylko dla studiów nad postêpami

nie ich liczebnoœci w tym dziale nast¹pi³o od maja 1917 r., z chwil¹ zlikwidowania dzia³ów kobiecych.
Listy ch³opów ukazywa³y siê przewa¿nie w dzia³ach Z powiatów i gmin i Listy z Królestwa, a listy
ch³opów–¿o³nierzy w Listach od naszych ¿o³nierzy (tam wydzielone listy Do dziewcz¹t i kobiet).
10 Zob. ¯yciorys naukowy i bibliografia prac Franciszka Bujaka, w opracowaniu H. Madurowicz–Urbañskiej, [w:] F. Bujak, Wybór pism, t. I–II, Warszawa 1976.
11 Z. Wygodzina, Kobieta wiejska..., s. 32, 39–40. Por. te¿: Dzieje szkolnictwa..., s. 315; W. W., Z ziemi
tarnowskiej, „Piast” nr 6 z 10 II 1918, s. 15.
12 Wasza siostra, Do Czytelniczek «Piasta», „Piast” nr 43 z 22 X 1916, s. 14. Por. te¿ J. K. Tatara,
Kobieta wiejska, tam¿e, nr 34 z 20 VIII 1916, s. 19.
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ekonomicznej edukacji ch³opów i skutecznoœci adresowanej do nich propagandy.
Jeszcze trudniej jest okreœliæ wartoœæ Ÿród³ow¹ listów zamieszczanych
na ³amach prasy. Wypowiedziano na ten temat ju¿ wiele opinii, niekiedy
wywo³uj¹cych polemiki, podwa¿aj¹cych ich wiarygodnoœæ13. Jednak w badaniach wielu zjawisk kulturowych nie mo¿na ich zlekcewa¿yæ i pomin¹æ,
wymagaj¹ szczególnie wnikliwej i krytycznej analizy.
W niniejszym artykule opieram siê przede wszystkim na listach, opublikowanych na ³amach „Piasta” w latach I wojny œwiatowej. Pochodz¹ g³ównie z Galicji, ale czêœæ tak¿e spoza zaboru austriackiego (sta³y dzia³ Listy
z Królestwa). Wartoœæ tych materia³ów polega przede wszystkim na ich masowym charakterze i przeznaczeniu dla szerokiego krêgu odbiorców. Ilustruje to poni¿sza tabela:
Tab. 1. Liczba korespondencji ch³opskich, opublikowanych w „Piaœcie”
w latach I wojny œwiatowej

Rok

Ogó³em
Podpisanych Podpisanych
opublikowaprzez
przez
nych listów
mê¿czyzn
kobiety

Podpisanych
przez
mê¿czyzn
i kobiety

VIII–XIII 1914

18

18

0

0

1915

276

229

47

0

1916

703

544

155

4

1917

926

718

201

7

I–10 XI 1918

951

865

79

7

Razem

2874

2374

482

18

13 M. Klawe–Mazurowa, M. Kula, J. Molenda, D. Pi¹tkowska, A. Walaszek, Metoda Znanieckiego
w oczach historyków, „Przegl¹d Polonijny” 1983, z. 4, s. 35–53.
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Jak wynika z za³¹czonego zestawienia, „Piast” opublikowa³ w latach
I wojny œwiatowej 2874 korespondencje14, w tym podpisanych przez mê¿czyzn — 2374 (82,6%), przez kobiety — 482 (16,7%) i wspólnie —
18 (0,6%). Listy od kobiet stanowi³y wprawdzie niewielki odsetek, ale
nale¿y mieæ na uwadze, ¿e przed wojn¹ by³y one na ³amach prasy ludowej jeszcze wiêksz¹ rzadkoœci¹. W latach wojennych kobiety wiejskie po
raz pierwszy ujawni³y swe pogl¹dy w tak du¿ej wzglêdnie skali. Najbardziej œwiat³e spoœród nich zamieszcza³y ju¿ nawet artyku³y w Dziale dla
kobiet.
Pod wzglêdem zawartoœci merytorycznej oraz objêtoœci artyku³y czêsto
niewiele ró¿ni³y siê od listów: te ostatnie podejmowa³y niekiedy polemikê
z publikowanymi artyku³ami, do czego zreszt¹ zachêca³a redakcja15.
Nie miejsce tu na charakterystykê autorek artyku³ów i listów. „Piast”
nie drukowa³ tekstów nie podpisanych, choæ na jego ³amy przedostawa³y siê
niekiedy anonimy16. Zamieszczane listy by³y pisane przewa¿nie przez kobiety wiejskie, natomiast autorkami powa¿niejszych artyku³ów by³y kobiety
pochodz¹ce z inteligencji. Czêœæ artyku³ów w Dziale dla kobiet podpisywali
równie¿ ch³opi. Tematyka kobieca wystêpowa³a te¿ czêsto w listach ch³opów do redakcji „Piasta”. Do wyra¿anych przez nich opinii przyjdzie mi siê
tak¿e odwo³ywaæ. Trzeba wszak¿e pamiêtaæ, i¿ wiêkszoœæ wypowiadanych
w prasie s¹dów pochodzi³a od w¹skiej grupy reprezentuj¹cej najbardziej
oœwiecon¹ czêœæ ludnoœci ch³opskiej. Zasiêg ich oddzia³ywania by³ jednak
szeroki i ci¹gle wzrasta³, zwa¿ywszy, ¿e nak³ady „Piasta” zwiêkszy³y siê prawie trzynastokrotnie: 2 000 egzemplarzy w 1913 r., 6 000 — w 1914 r.,
32 000 w 1915 r., 60 000 w 1916 r., 70 000 w 1917 r., 75 000 w 1918 r.17 Pod
14 Co najmniej drugie tyle listów, w skróconej postaci, ukaza³o siê w latach I wojny œwiatowej w dziale Odpowiedzi Redakcji. I tak np. w styczniu 1918 r. zamieszczono w nim 335 odpowiedzi na listy,
w tym 51 — na listy kobiece; w kwietniu tego¿ roku — 509, w tym 79 — na kobiece. Odpowiedzi
Redakcji maj¹ charakter swoistych regestów, pozwalaj¹cych na sporz¹dzenie zestawieñ treœci listów.
15 W notce informacyjnej Dzia³ dla kobiet („Piast” nr 33 z 15 VIII 1915 r., s. 12) redakcja donosi³a:
„Jest to dzia³ przeznaczony wy³¹cznie dla sióstr w³oœcianek; znajd¹ one w nim szereg artyku³ów,
specjalnie kobiety obchodz¹cych. Wszystkie nasze czytelniczki prosimy, aby w sprawach, które je
najwiêcej obchodz¹, zabiera³y g³os i pisa³y do nas, a wszystkie ich g³osy znajd¹ miejsce w³aœnie w tym
dziale dla kobiet”.
16 Listów nie podpisanych przychodzi³o do redakcji wiele, gdy¿ w ka¿dym prawie numerze „Piasta”
w dziale Odpowiedzi Redakcji informowano o wrzucaniu do kosza anonimów. Redakcja nie ustrzeg³a
siê jednak zamieszczania listów podpisywanych cudzym nazwiskiem.
17 A. Œredniawski, Piast zbudowa³, Piast odrodzi..., „Piast” nr 1 z 2 I 1916, s. 1–2; Do Czytelników
i Czytelniczek, tam¿e nr 53 z 31 XII 1916, s. 10; Obrady Rady Naczelnej PSL, tam¿e nr 48 z 2 XII 1917,
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nieobecnoœæ mê¿ów i ojców prenumeratorkami pisma stawa³y siê coraz
czêœciej kobiety.
Redaktor „Piasta” Józef R¹czkowski wspomina³18, ¿e listy ch³opów nadsy³ane do redakcji poza nielicznymi wyj¹tkami wymaga³y obróbki stylistycznej, w wyniku której — jak mo¿na s¹dziæ — mog³o dochodziæ do zniekszta³cania ich merytorycznej zawartoœci. Liczne bia³e plamy oraz informacje
redakcji œwiadcz¹ o ingerencjach cenzury wojennej. Dotyczy³y one jednak
g³ównie spraw nie zwi¹zanych z omawian¹ tu problematyk¹ (np. krytyki
w³adz austriackich i niechêci wobec nich ludnoœci).
Redakcja równie¿ w sposób otwarty stara³a siê wywieraæ wp³yw na zawartoœæ merytoryczn¹ listów. Tak np. apelowa³a o zmniejszenie liczby „listów ze skargami” na lokalnych polskich urzêdników oraz na braki w zaopatrzeniu w podstawowe artyku³y przemys³owe. „Natomiast bardzo prosimy naszych czytelników — apelowa³a redakcja — aby opisywali nam
wszystko, co siê dobrego na wsi dzieje, czy wieœ siê podnosi oœwiatowo
i gospodarczo, co jej do postêpu brakuje itp. W ten sposób nawi¹¿e siê
miêdzy wsi¹ a «Piastem» wêze³ wzajemnej wymiany myœli, po¿ytecznej dla
ka¿dego czytelnika. Gmina zacofana bêdzie siê staraæ nad¹¿yæ za siostrzyc¹, id¹c¹ z postêpem czasu i na tym sposobie pisania do «Piasta» zyska
nasze ogólne dobro”19.
Skutecznoœæ tego typu wezwañ nie by³a zbyt wielka, gdy¿ w ca³ym okresie wojny zdecydowanie przewa¿a³y owe „listy ze skargami”, zawieraj¹ce
zreszt¹ bogactwo informacji o ¿yciu codziennym rodzin wiejskich.
Na podkreœlenie zas³uguje jednak fakt, ¿e kilka procent korespondentów, mimo doraŸnych, dokuczliwych skutków wojny, potrafi³o — zapewne
tak¿e pod wp³ywem redakcji „Piasta” — dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami o odbudowie zniszczonych gospodarstw, o likwidacji od³ogów powsta³ych w wyniku przemieszczania siê frontów, a nawet o podjêtych dzia³aniach na rzecz przyspieszenia postêpu w rolnictwie.
Wspomniane wy¿ej Ÿród³a pozwalaj¹ na:

s. 4; Od Redakcji, tam¿e nr 27 z 7 VII 1918, s. 11; J. R¹czkowski, Wœród polityków i artystów (Ze wspomnieñ redaktora), oprac. W. Stankiewicz, M. Wroñska, Warszawa 1969, s. 244.
18 J. R¹czkowski, Wœród polityków..., s. 305–306.
19 Od redakcji, „Piast” nr 28 z 14 VII 1918, s. 11.
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— uchwycenie zmian w postawach kobiet wobec procesów modernizacji
gospodarstw ch³opskich i kultury ¿ycia codziennego oraz czynników hamuj¹cych je i przyspieszaj¹cych;
— rekonstrukcjê propagowanych wzorców dobrego rolnika, w tym roli kobiety w prowadzonych przez ni¹ dzia³ach gospodarki, a w latach wojny
w kierowaniu ca³oœci¹ gospodarstwa w zastêpstwie mê¿a;
— docenienie nowych norm wspó³¿ycia w rodzinie ch³opskiej, rodz¹cych
siê w tym czasie zal¹¿ków partnerstwa miêdzy jej cz³onkami.
Postêp w gospodarce ch³opskiej dokonywa³ siê wraz z ogóln¹ modernizacj¹ kraju. Uw³aszczenie ch³opów, wci¹ganie ich w tryby gospodarki towarowo–rynkowej, wzrost zapotrzebowania rozwijaj¹cych siê miast na artyku³y spo¿ywcze stwarza³y warunki i materialn¹ zachêtê do intensyfikacji rolnictwa.
W drugiej po³owie XIX w., dziêki przejœciu w skali masowej od trójpolówki do gospodarki p³odozmianowej w Galicji i w Królestwie Polskim, zastosowaniu nowych odmian ziarna siewnego, ulepszeniu prostych narzêdzi
rolniczych, nast¹pi³ wyraŸny wzrost plonów i dochodów. Przeniesienie
w tym samym czasie upraw ziemniaczanych z ogrodów na pola umo¿liwi³o
sprzeda¿ ziemniaków do miast i powiêkszy³o bazê paszow¹ dla hodowli20.
Modernizacja domów, a zw³aszcza ich wyposa¿enia odbywa³a siê wolniej i nierównomiernie. Stosunkowo najwczeœniej i najbardziej gruntownie
uleg³y zmianom urz¹dzenia paleniskowe. W drugiej po³owie XIX w., nie
bez wp³ywu zarz¹dzeñ administracyjnych (w Galicji), nast¹pi³o upowszechnienie „zmian w systemie ogniowym poprzez nakrycie paleniska ¿eliwn¹
p³yt¹ i wyprowadzenie komina ponad dach”21. Poci¹gnê³o to za sob¹ wprowadzenie nowych naczyñ kuchennych, np. garnków emaliowanych22. Nieco
póŸniej, na prze³omie XIX i XX w., pojawi³a siê tendencja do powiêkszania

20 Szerzej na temat upraw i hodowli w gospodarstwach ch³opskich zob. W. Nowosz, Zajêcia rolnicze
i hodowlane, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. I, pod red. M. Biernackiej, B. Koprzyñskiej–Jaworskiej, A. Kutrzeby–Pojnarowej, W. Paprockiej, Wroc³aw 1976, s. 185–245; Polowa
produkcja roœlinna (rozdz. IX w wiêkszoœci autorstwa I. Kostrowickiej, niektóre paragrafy napisa³
J. Topolski), [w:] Zarys historii gospodarstwa wiejskiego..., s. 318–455; B. Baranowski, Chów zwierz¹t
gospodarskich, tam¿e, s. 490–571.
21 M. G³adyszowa, Budownictwo, [w:] Etnografia Polski... t. I, s. 285.
22 Z. Wygodzina, Kobieta wiejska..., s. 25.
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przestrzeni mieszkalnej u wszystkich warstw ludnoœci wsi”23; bogatsi budowali przewa¿nie domy dwuizbowe z sieni¹.
Dalsza, bardziej z³o¿ona modernizacja polowej produkcji roœlinnej,
uzale¿niona od stosowania nawozów sztucznych i wyspecjalizowanych narzêdzi rolniczych, wymaga³a te¿ fachowego wykszta³cenia (i rozwoju wyspecjalizowanych organizacji). Dociera³o ono znacznie wczeœniej do ch³opów ni¿ do ich ¿on i córek. By³o to zwi¹zane przypuszczalnie nie tylko
z faktem, ¿e to oni kierowali gospodarstwami, ale i wynika³o z pojawiania
siê w pierwszej kolejnoœci wymogów unowoczeœniania mêskich dzia³ów
gospodarowania (upraw zbo¿owych) oraz z faktu, ¿e mê¿czyŸni na ogó³
dostrzegali potrzeby postêpu, który propagowa³y szko³y rolnicze i spo³eczno–ekonomiczne organizacje wiejskie. Mieszkaniec Poja³owic w Miechowskiem postêp uto¿samia³ z powstaniem w jego wsi kó³ka rolniczego, spó³dzielczego sklepu, mleczarni i czytelni. £¹czy³ go z rozwojem oœwiaty
i z przemianami zachodz¹cymi w ca³ym kraju. „Zdawaæ by siê mog³o —
pisa³ — ¿e wieœ, bêd¹ca w takiej odleg³oœci od wszystkich cywilizacyjnych
udogodnieñ [tj. od miasta, „lepszej drogi”, kolei — J. M.] tonie w œredniowiecznych mrokach. Tak jednak nie jest, bo i my posuwamy siê naprzód,
stosownie do naturalnej przyci¹gawczej si³y naszego ogólnego postêpu”24.
Œwiadomoœæ potrzeby aktywnego udzia³u kobiet w unowoczeœnianiu
gospodarowania i fachowym przygotowywaniu siê ich do wykonywania zajêæ domowych i rolniczych zaczê³a siê upowszechniaæ dopiero w pierwszych
latach XX w., a zw³aszcza po 1905 r. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ podobne
obserwacje poczynili inteligenccy propagatorzy postêpu na wsi i wspó³dzia³aj¹cy z nimi œwiatli ch³opi jednoczeœnie w Królestwie Polskim i w Galicji,
aczkolwiek w tej ostatniej fachowe kszta³cenie rolników i rozwój ich organizacji gospodarczych rozpoczê³y siê ponad 50 lat wczeœniej.
Wp³ynê³y na to zarówno dotychczasowe doœwiadczenia w unowoczeœnianiu ch³opskiej gospodarki, a byæ mo¿e w wiêkszym jeszcze stopniu
ostro zarysowuj¹ca siê w³aœnie wtedy na pocz¹tku XX w. potrzeba modernizacji kobiecych dzia³ów gospodarowania. Na pocz¹tku XX w. prowadzone przez nie dzia³y (hodowla byd³a i drobiu, mleczarstwo i jajczarstwo, warzywnictwo) sta³y siê przedmiotem o¿ywionego zainteresowania. W zwi¹z23 M. G³adyszowa, Budownictwo..., s. 289. Zob. szerzej D. Tylkowa, Wyposa¿enie mieszkañ, [w:] Etnografia Polski, t. I, s. 229–352.
24 List Micha³a W³oska zamieszczony w dziale Listów z Królestwa, „Piast” nr 7 z 17 I 1918, s. 18.

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

200 Jan Molenda

ku ze wzrostem popytu na te produkty na rynku krajowym i zagranicznym.
Jej produkcja zaczê³a przynosiæ wiêksze dochody (zw³aszcza w ma³ych gospodarstwach) ni¿ tradycyjna produkcja roœlinna. Propagatorzy postêpu rolniczego i bêd¹cy pod ich wp³ywem najœwiatlejsi ch³opi dochodzili do przekonania, ¿e przyspieszenie rozwoju i unowoczeœnienie wspomnianych dzia³ów „babskiego” gospodarowania (tak jak zreszt¹ i tych, które prowadzili
mê¿czyŸni) okazuje siê niemo¿liwe bez zaanga¿owania i fachowego przygotowania obojga ma³¿onków.
D¹¿enie do zmiany negatywnego z pocz¹tku stosunku kobiet do mo¿liwoœci unowoczeœnienia w³asnych gospodarstw, sposobu ¿ycia oraz s³u¿¹cych temu wiejskich organizacji i instytucji spo³eczno–ekonomicznych
i kulturalno–oœwiatowych sz³o w dwóch kierunkach: rozeznania i zwalczania czynników hamuj¹cych postêp oraz propagowania wiedzy fachowej
i anga¿owania siê kobiet w ¿ycie wsi.
We wspomnianej ju¿ wy¿ej, obszernej (licz¹cej niemal 160 stron) broszurze Marii Moczyd³owskiej przedstawiono po raz pierwszy udokumentowan¹ analizê postaw mieszkañców wsi wobec postêpu oraz propozycje sposobów prze³amywania uprzedzeñ i niechêci, silniejszych — zdaniem autorki — wœród kobiet ni¿ wœród mê¿czyzn. Autorka wykorzysta³a bogat¹ dokumentacjê ponad 20 instytucji i organizacji, dzia³aj¹cych na pocz¹tku
XX w. we wzorowej wsi Lisków w Królestwie Polskim, setki listów nadsy³anych do g³ównego twórcy liskowskich przemian — ks. Wac³awa Bliziñskiego oraz (w³asne, zebrane w ci¹gu trzech lat) obserwacje uczestników miesiêcznych kursów, którymi kierowa³ jej m¹¿.
Konstatacje Marii Moczyd³owskiej, oparte na tak bogatej podstawie
Ÿród³owej i w³asnym doœwiadczeniu, wychodzi³y daleko poza Lisków (listy,
kontakty ze s³uchaczami) i zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê. Stwierdzaj¹c, ¿e
„ka¿da nowoœæ wœród ludzi nieoœwieconych budzi nieufnoœæ i strach”25, autorka dochodzi m.in. do wniosku, i¿ „jedn¹ z wa¿nych przyczyn niepowodzeñ pracy spo³ecznej na wsi jest brak w niej kobiety”26. Podobny opór wsi
wobec innowacji napotykali i opisywali równie¿ organizatorzy (ksi¹dz, nauczyciel i „kilku œwiatlejszych” ch³opów) przemian w innej „pierwszej wsi
w Polsce” — Albigowej k. £añcuta: „Ale ile¿ ci ludzie przeszli krzy¿ów,
cierpieñ i przeœladowañ podczas tej pracy?! Ile musieli nas³uchaæ siê docin25 M. Moczyd³owska, Wieœ Lisków..., s. 116. Podobn¹ tematykê podjê³a we wspomnianej broszurze

Zofia Wygodzina trzy lata póŸniej (1916).
26 Tam¿e, s. 45.
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ków od samego ludu, zanim doszli do celu i przekonali ten lud, ¿e nowoœci¹
nie wolno gardziæ, ¿e trzeba iœæ naprzód i mo¿na iœæ naprzód na ka¿dym
polu gospodarki. Dziœ maj¹ pe³ne zadowolenie i uznanie nie tylko parafian,
lecz ca³ego kraju”27.
Wiele podobnych informacji o niechêci, a nawet przeciwdzia³aniu postêpowi na wsi najmniej spo³ecznie uœwiadomionych ch³opów, a tak¿e kobiet wiejskich spotykamy w prasie przeznaczonej dla wsi w ca³ym interesuj¹cym nas okresie. Mo¿na nawet mówiæ, i¿ nasilaniu siê dzia³añ propaguj¹cych nowoczesne sposoby gospodarowania towarzyszy³ wzrost liczby g³osów piêtnuj¹cych zwolenników zmian. Znalaz³o to wyraz jeszcze w latach
1917–1918 na ³amach „Piasta”, którego redakcja zachêca³a do relacjonowania, opisywania, „co siê dobrego na wsi dzieje”. Publikuj¹c dziesi¹tki
relacji na ten temat „Piast” zwraca³ zarazem uwagê na negatywne reakcje
czêœci spo³ecznoœci wiejskiej. Pozyskiwaniu wiejskiej opinii publicznej dla
nowoczesnych metod gospodarowania mia³y zapewne s³u¿yæ nie tylko pozytywne przyk³ady, ale i piêtnowanie konserwatywnych nawyków.
Do najistotniejszych czynników hamuj¹cych postêp na wsi zaliczano:
negatywny stosunek czêœci nieuœwiadomionych spo³ecznie ch³opów do
oœwiaty ogólnej i fachowej, zachowawcze „wzorce pracy”, wynoszone zgodnie z tradycyjnym wychowaniem w rodzinie ch³opskiej, konserwatywn¹
„opiniê wsi” i towarzysz¹ce jej plotkarstwo oraz zabobony, podtrzymywane
i szerzone g³ównie przez kobiety28. Dostêpny materia³ faktograficzny na
poparcie tej tezy jest bardzo bogaty. Przytoczymy tylko niektóre, najbardziej charakterystyczne przyk³ady.
Istnia³o wówczas na wsi doœæ powszechne przekonanie, ¿e nauka, zw³aszcza zawodu rolnika — jest ch³opom, a szczególnie kobietom, niepotrzebna, ¿e wystarczy im wyniesione z domu doœwiadczenie praktyczne. Odbiciem tego stanu by³o funkcjonowanie na wsi stereotypowych powiedzonek:
„rolnictwa uczyæ siê nie potrzeba”, „oœwiata niepotrzebna, bo ch³op filozofem nie bêdzie, a p³ug i rad³o, to jest jego abecad³o”, „co tam komu przyjdzie z czytania”, „dziewczynie nic po nauce, bo ona do wojska nie pójdzie”,

27 J. Adamczyk z £êkawicy w Wadowickiem, Od hase³ do czynów, „Piast” nr 12 z 25 III 1917, s. 4–5.
28 Podobnie liczne przyk³ady uprzedzeñ, niechêci i oporu spo³ecznie nieuœwiadomionych ch³opów

wobec tworzenia wiejskich stra¿y po¿arnych podaje T. Olejnik, Towarzystwa ochotniczych stra¿y ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996, s. 70, 79–85.
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„jak mój dziadek i ojciec ¿y³, tak i ja ¿yæ bêdê”, „jak mój dziadek robi³, tak
i ja”, „córka chce to tylko umieæ, co matka jej umia³a”.
Powiedzenia te — jak podaje wychowanka szko³y gospodyñ wiejskich
w Podegrodziu — powtarzali przeciwnicy rolniczego kszta³cenia ch³opskich dzieci: „Rzadkoœci¹ by³o, by gospodarz odda³ ch³opca do szko³y rolniczej lub dziewczynê do szko³y gospodarczej. Uwa¿ano to za zbytek niepotrzebny, mówi¹c: «Ojcowie gospodarz¹, choæ siê nie uczyli w szkole, to
i dzieci te¿ potrafi¹»”29. Przeciwko tym opiniom — jak donosi jeden z czytelników — wystêpowa³ „Piast”: „¿eby ludzie nie trzymali siê starego testamentu dziadków, pradziadków, lecz byli postêpowi, bo zapatrywanie siê na
gospodarkê naszych dziadków, ojców — to jest z a c o f a n i e , g ³ ó d
i n ê d z a [wszystkie podkreœlenia w korespondencji — J. M.], jaka mia³a
miejsce w r. 1846”30. O niechêci ch³opów do oœwiaty rolniczej informowa³a
korespondencja drukowana w tym piœmie31.
Nauczyciel wiejski J. K. Tatara w obszernym artykule podaje liczne przyk³ady odmowy udzielanej przez kobiety wiejskie na zaproszenia na odczyty
o tematyce rolniczej oraz na zebrania organizacji gospodarczych. Odpowiedzi brzmia³y zawsze jednakowo: „co tam po babach”32.
Kszta³towaniu przez kobiety przestarza³ych „wzorców pracy” i urabianiu przez nie negatywnej „opinii wsi” wobec postêpu gospodarczego Zofia
Wygodzina poœwiêci³a w swej broszurze dwa odrêbne rozdzia³y. Na poparcie swych opinii przytoczy³a wiele interesuj¹cych przyk³adów. Ograniczamy
siê tu do przedstawienia tylko konkluzji wa¿nych dla omawianego tematu.
„Kobietê — stwierdza autorka — uczy matka, aby robi³a tak, jak ludzie.
D¹¿eniem jej jest nie odró¿niaæ siê od innych, bo sposób pracy ca³ej wsi to
jej jedyny wzór, oparty na tradycji. Ka¿de ustêpstwo od tego mo¿e byæ
29 M. Góralikówna, O szko³ach gospodarczych i handlu, „Piast” nr 27 z 8 VIII 1917, s. 11–12.
30 W. Potok ze Zborowic, Co to jest ciemnota, a co oœwiata? O czarach w rolnictwie, tam¿e, nr 15

z 15 IV 1917, s. 17.
31 List Marcina Dudka z Wirkowic do redakcji „Piasta”, tam¿e, nr 14 z 8 IV 1917, s. 5. Najwiêcej
wypowiedzi na ³amach „Piasta” dotyczy³o „lekcewa¿enia szko³y, wychowania i oœwiaty ludowej”.
Zob. np. T. Bernadzikiewicz, By z naszych dzieci wyroœli uczciwi Polacy..., tam¿e, nr 40 z 7 X 1917, s. 5.
32 J. K. Tatara, «Co tam po babach?!», tam¿e, nr 19 z 13 V 1917, s. 5–6. O niechêci ch³opów do kó³ek
rolniczych i organizacji spó³dzielczych por. te¿ np. Listy do „Piasta” Jana Furdyna z wojska z 3 V,
tam¿e nr 22 z 3 VI 1917, s. 15; Wojciecha Gajewskiego z Zakliczyna, tam¿e nr 1 z 6 I 1918, s. 16;
Stanis³awa Chmury z wojska, tam¿e nr 6 z 10 II 1918 s. 9–10; Micha³a W³oska z Poja³owic w Królestwie Polskim, tam¿e, nr 7 z 17 II 1918, s. 17; J. T. z Boles³awa w D¹browskiem, tam¿e nr 9
z 3 III 1918 s. 7.
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uwa¿ane za nieumiejêtnoœæ, wobec tego, ¿e prócz tradycji nie ma ¿adnego
autorytetu gospodarczego, do którego mo¿na by siê odwo³aæ”33.
U kobiet wiejskich wychowywanych na takich wzorcach mo¿liwoœæ
„ulepszeñ” w gospodarowaniu „ogranicza³a siê do w³asnych doœwiadczeñ
lub podpatrywania s¹siadek”. Traktowa³y je jak sekret, by nie sprzeniewierzyæ siê „opinii wsi”34. Dlatego te¿ — jak trafnie zauwa¿a Zofia Wygodzina
— „doœwiadczenia pojedynczych kobiet nie s¹ czynnikiem postêpu ca³ej wsi
w przeciwieñstwie do ch³opów, którzy chêtnie mówi¹ razem o swoich doœwiadczeniach rolniczych i gdy ktoœ we wsi coœ nowego zaprowadza, nie
broni, aby inni chodzili siê dziwowaæ, zrazu wyœmiewali autora, a¿ zachêceni wynikiem nie zaczn¹ go naœladowaæ”35.
Natomiast kobieta wiejska — jak zauwa¿a dalej Zofia Wygodzina —
„jest Ÿród³em wierzeñ i zabobonów, pojêæ etycznych, opinii o poszczególnych jednostkach, o instytucjach, a zw³aszcza o wszystkim, co nowe i nieznane do wsi przychodzi (...) Mo¿na z wielkim prawdopodobieñstwem powiedzieæ, ¿e kobieta wiejska jest walnym hamulcem postêpu gospodarczego na wsi”36.
W tej sytuacji szczególnego znaczenia w ¿yciu wsi nabiera³a plotka,
w której tworzeniu i kolportowaniu równie¿ przodowa³y kobiety. W licznych wypowiedziach prasowych, piêtnuj¹c plotkê, apelowano zarazem, by
kobiety czas jej poœwiêcany wykorzystywa³y na po¿yteczne zajêcia domowe
i gospodarskie37. W czasie napiêæ wojennych przestrzegano te¿ przed niebezpiecznymi nastêpstwami plotkarstwa38.

33 Z. Wygodzina, Kobieta wiejska..., s. 7.
34 „Charakterystyczn¹ bardzo rzecz¹ jest zazdroœæ kobiety wiejskiej, o to, by nikt nie wiedzia³, jak

ona czynnoœci swe spe³nia. Rzadko mo¿na spotkaæ gospodyniê, która da³aby odpowiedŸ na pytanie,
ile czego dziennie zjada jej krowa, ile kiedy daje mleka, z ilu litrów mleka dostaje 1 kg mas³a itp. Nie
tylko wobec «panów» tak siê zachowuje, ale i wobec s¹siadek. Gdy siê gosposi coœ dobrze w gospodarstwie uda, nie udzieli tego sposobu nikomu; na zapytanie odpowie, ¿e tak Pan Bóg da³ albo ¿e siê
tak uda³o”. (Z. Wygodzina, jw., s. 6–7).
35 Tam¿e, s. 7.
36 Tam¿e, s. 22.
37 Poeta ludowy W³adys³aw Kraczkowiak apelowa³ w wierszyku Plotki: „To jest wielkiej czêœci kobiet
nie na czasie wada, / której pozbyæ siê nale¿y, taka moja rada! / Lepiej, zamiast plotki robiæ: «Piasta»
przeczytajcie, / i na swoich m³odych synków baczniej uwa¿ajcie! / Bo siê w nocy po wsi w³ócz¹, tego
nie widzicie, / bo z «kumeczk¹» lub z s¹siadk¹ wy plotki robicie. / Zamiast waszymi plotkami robiæ
we wsi z³oœci, / lepiej sobie pogadajcie o pracy w przysz³oœci”. „Piast” nr 22 z 3 VI 1917, s. 17.
38 Nauczycielka, Krecia robota, tam¿e, nr 9 z 3 III 1918, s. 7–8.
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W ostatnich dziesi¹tkach lat XIX i w pierwszych kilku latach XX w. postêp w gospodarce ch³opskiej torowa³ sobie drogê przede wszystkim poprzez podpatrywanie nowinek w okolicznych gospodarstwach folwarcznych i plebañskich, niekiedy s³u¿y³y temu tak¿e porady ich w³aœcicieli,
zachêty redaktorów pism ludowych, przez wykorzystywanie doœwiadczeñ
przywo¿onych z emigracji zarobkowej, z wystaw rolniczych, z targów artyku³ami przemys³owymi39.
Zachêcanie kobiet wiejskich do czynnego i œwiadomego zaanga¿owania
siê w procesy modernizacji wsi by³o — jak ju¿ wspomina³em — zwi¹zane
z tworzeniem na szersz¹ skalê po 1905 r. szkó³ gospodarczych dla dziewcz¹t
i wci¹ganiem gospodyñ do pracy w kó³kach rolniczych. Wobec opisanej wy¿ej niechêci, a nawet oporu kobiet wiejskich wobec uczestnictwa w zorganizowanych formach ¿ycia wsi starano siê uwzglêdniaæ stan œwiadomoœci
i specyfikê œrodowiska kobiecego.
Ksi¹dz Wac³aw Bliziñski dla prze³amywania wspomnianych postaw kobiet wykorzysta³ ich religijnoœæ: „Aby wci¹gn¹æ kobietê do pracy gromadzkiej, aby zachêciæ j¹ do uczêszczania na zebrania, ks. Bliziñski zorganizowa³
z kobiet trzy lata temu kó³ka ró¿añcowe, wiedz¹c, i¿ niewiasta najczulsz¹
jest na sprawy religijne i st¹d naj³atwiej namówiæ j¹ do zapisania siê do
stowarzyszenia, maj¹cego religijny charakter. Do ka¿dego kó³ka ró¿añcowego nale¿a³o piêtnaœcie osób. Takich kó³ek kobiecych utworzono 12
i prócz tego trzy mêskie. Na czele kó³ka sta³a prze³o¿ona, u której raz na
miesi¹c zbiera³y siê cz³onkinie w celu zamiany tajemnic Ró¿añca. Z czasem
stowarzyszone zaczê³y czytaæ na tych zebraniach ksi¹¿ki”40 oraz s³uchaæ
odczytów na tematy postêpu gospodarczego41.
Na dok³adniejsze omówienie z tego punktu widzenia zas³ugiwa³yby liczne artyku³y ksiê¿y, zamieszczane w latach I wojny œwiatowej w piœmie „Piast”,

39 W dotychczasowej literaturze przedmiotu wystêpuj¹ zazwyczaj tylko rozproszone informacje na
ten temat. Por. np. W. Nowosz, Zajêcia rolnicze..., s. 237–239; S. Inglot, Historia spo³eczno–gospodarcza ch³opów polskich w zaborze austriackim, [w:] Historia ch³opów..., s. 264; Z. Wygodzina, Kobieta
wiejska..., s. 12, 25. M. Moczyd³owska (Wieœ Lisków..., s. 46–47), analizuj¹c przyk³ad Liskowa, silnie
akcentuje wp³yw dworu na kobiety wiejskie: „Panie z s¹siednich dworów daj¹ im przepisy i rady
z dziedziny gospodarstwa kobiecego i domowego (...), zachêcaj¹ do czytania ksi¹¿ek i pism rolniczych, dalej daj¹ im rady, dotycz¹ce wychowania dzieci, pielêgnowania chorych, higieny domowej”.
40 Tam¿e, s. 45–46.
41 Tam¿e, s. 46–47.
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w których nak³aniali oni kobiety wiejskie do uczestnictwa nie tylko w ¿yciu
religijnym, ale i w ruchu oœwiatowym i spo³eczno–ekonomicznym.
Stwierdzenie niechêtnego pocz¹tkowo stosunku kobiet wiejskich do nauki wykonywanego przez nie zawodu rolniczego nasuwa pytanie: dlaczego
przed 1918 r. dziewczêta wiejskie nie uczêszcza³y do szkó³ rolniczych, lecz
tworzono dla nich odrêbne, ¿eñskie szko³y gospodarcze ze specjalnym programem nauczania, zwane te¿ szko³ami gospodyñ.
W pierwszym rzêdzie wynika³o to zapewne z powszechnie obowi¹zuj¹cej wówczas zasady, ¿e kierownikiem gospodarstwa ch³opskiego by³ mê¿czyzna (m¹¿, ojciec, brat, szwagier). Stosunki partnerskie nie obowi¹zywa³y
nawet w dzia³ach gospodarki, prowadzonych faktycznie przez kobiety42.
Zofia Wygodzina wskazywa³a na „uzale¿nienie kobiety od kierownika gospodarstwa — ojca czy mê¿a, brata czy szwagra”. Szczególnie istotna jest
konstatacja autorki, ¿e mimo „pewnej samodzielnoœci” w dzia³ach prowadzonych przez kobiety, zw³aszcza w „gospodarstwie domowym”, m¹¿ „decyduje tak¿e (...) o najwa¿niejszych postanowieniach gospodarstwa tzw. babskiego”43 kobiety pozbawione wspó³odpowiedzialnoœci za prowadzenie nie
tylko mêskich, ale nawet „babskich” dzia³ów gospodarowania i nie zainteresowane osobiœcie w przynoszonych przez nie zyskach44 stawa³y siê hamulcem ich unowoczeœniania.
42 Zofia Wygodzina nastêpuj¹co charakteryzowa³a obowi¹zuj¹cy w gospodarstwie tradycyjny podzia³ funkcji. „Zakres pracy kobiecej ustalony jest z dawna tradycj¹, a podzieliæ go mo¿na na g o s p o d a r s t w o d o m o w e [wszelkie podkreœlenia w oryginale — J. M.], tj.: porz¹dki w chacie, staranie o odzie¿, zaopatrywanie spi¿arni i gotowanie strawy, na g o s p o d a r s t w o p o d w ó r z o w e ,
tj. chów byd³a, nierogacizny, ewentualnie królików, drobiu i g o s p o d a r s t w o o g r o d o w e , a raczej tylko warzywnictwo, z dodatkiem ogórka kwiatowego, którego pielêgnowanie — niezbyt staranne, jest rozrywk¹ dziewcz¹t”. (Tam¿e, s. 3–4). Do tego nale¿a³oby dodaæ prace kobiet w polu, zw³aszcza przy pieleniu i zbieraniu roœlin okopowych, oraz pomoc przy ¿niwach i sianokosach. Tematem
funkcjonowania modelu rodziny, partnerstwa wspó³ma³¿oków, podzia³u obowi¹zków i funkcji w bogatszych gospodarstwach ch³opskich szerzej zajmuje siê S. Szynkiewicz, Rodzina, [w:] Etnografia
Polski... t. I, s. 486–498. Tam¿e dalsza literatura przedmiotu. O modelu kobiety gospodyni i jej statusie spo³ecznym zob. W. Mêdrzecki, Kobieta w warstwie ch³opskiej i przemiany jej pozycji w II po³owie
XIX i w pierwszej po³owie XX wieku, [w:] Pamiêtnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich,
t. II: Przemiany spo³eczne a model rodziny. Materia³y z sympozjum VI zorganizowanego przez prof. Annê
¯arnowsk¹, Gdañsk–Toruñ 1995, s. 33–37.
43 „Gospodarz wiêc decyduje np. o rozszerzeniu chaty, obory — o kupnie, stanowieniu i sprzeda¿y
krów itd.” Z. Wygodzina, Kobieta wiejska..., s. 3.
44 „Prywatnym dochodem, «nie kontrolowanym przez gospodarza»” dysponowa³y kobiety tylko, i to
zreszt¹ czêœciowo, z prowadzonej przez siebie hodowli drobiu, sprzeda¿y mleka i jego przetworów
oraz z prac wykonywanych poza obrêbem gospodarstwa. Nawet to spotyka³o siê z oporami nie tylko
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Do nieco odmiennych konkluzji w tej sprawie dosz³a natomiast wspomniana ju¿ wy¿ej Maria Moczyd³owska, autorka wczeœniejszej publikacji
o Liskowie, podobnie — wspó³czesny badacz problematyki rodziny wiejskiej, S³awoj Szynkiewicz. Obydwoje s¹ zdania, ¿e pozycja kobiety wiejskiej
w prowadzonych przez ni¹ dzia³ach gospodarstwa i jej wp³yw na mê¿a i rodzinê by³y znaczniejsze, ni¿by wynika³o to z jej formalnych uprawnieñ45. We
wspó³czesnych opracowaniach historycznych mo¿na mówiæ o istnieniu
zgodnoœci pogl¹dów co do modelu rodziny wystêpuj¹cego na wsi na prze³omie XIX i XX w. i formalnego podzia³u w niej obowi¹zków i funkcji. Natomiast jeszcze dziœ niewiele potrafimy powiedzieæ o faktycznym zakresie
uprawnieñ wspó³ma³¿onków, czy o pojawianiu siê elementów partnerstwa
miêdzy nimi. Opinie zarówno dawniejszych, jak i wspó³czesnych badaczy
o tych sprawach s¹ ju¿ bardziej podzielone46.
Pojawiaj¹ca siê na pocz¹tku XX w. potrzeba modernizowania kobiecych dzia³ów gospodarowania stwarza³a zapotrzebowanie na fachowe si³y
w gospodarstwie. W tym celu tworzono szko³y gospodarskie dla dziewcz¹t,
a kó³ka oraz towarzystwa rolnicze organizowa³y fachowe kursy dla kobiet.
Szko³y gospodarskie w trakcie zajêæ teoretycznych i praktycznych, trwaj¹cych zazwyczaj 10–12 miesiêcy, przygotowywa³y dziewczêta do nowoczesnego prowadzenia kobiecych dzia³ów gospodarstwa domowego, podwórzowego i ogrodowego oraz do aktywnego uczestnictwa w wiejskich organizarolników, ale i propagatorów postêpu, „nad czym — jak odnotowa³a Z. Wygodzina — biadaj¹
mocno nasi ekonomiœci”. Tam¿e, s. 4, por. te¿ s. 26. S. Szynkiewicz (Rodzina..., s. 486–487) sk³ania
siê do przypisywania kobiecie wiêkszych ni¿ Z. Wygodzina uprawnieñ w kierowanych przez ni¹
dzia³ach gospodarki i wiêkszej swobody finansowej: „W ramach tej ostatniej [w³adzy patriarchalnej
— J. M.] kobieta uczestniczy³a w kierowaniu sprawami rodziny, wynikaj¹cymi z podzia³u pracy,
a wiêc decydowa³a o czêœci gospodarstwa domowego z mo¿liwoœci¹ spieniê¿ania na w³asne potrzeby
wytworzonych w niej produktów, kontrolowa³a pracê i wychowanie kobiecej czêœci rodziny, zwykle
sprawowa³a pieczê nad kas¹ domow¹”.
45 Maria Moczyd³owska (Wieœ Lisków..., s. 45) tak charakteryzowa³a siln¹, mimo licznych ograniczeñ, pozycjê kobiety wiejskiej w Królestwie Polskim przed I wojn¹ œwiatow¹: „A jednak rola, któr¹
odgrywa kobieta w chacie w³oœciañskiej, jest pierwszorzêdnej wagi: od kobiety zale¿y ca³y tryb ¿ycia
domowego i kierunek spraw rodzinnych. Niejeden ch³op nie przedsiêweŸmie ¿adnego powa¿niejszego postanowienia bez naradzenia siê z ¿on¹”. S. Szynkiewicz (Rodzina..., s. 486), rozwa¿aj¹c kwestie
w³adzy patriarchalnej w rodzinie ch³opskiej na prze³omie XIX–XX w., dochodzi do wniosku, „¿e ów
patriarchalizm nie by³ ani absolutny, ani uniwersalny, wystêpowa³ raczej jako model, nie zaœ powszechnie stosowany wzór postêpowania”.
46 Por. nieco odmienne opinie na ten temat: W. Mêdrzecki, Kobieta w warstwie ch³opskiej..., s. 33–37
i J. Molenda, Zmiany roli kobiety w rodzinie ch³opskiej w warunkach I wojny œwiatowej, [w:] Pamiêtnik
XV Powszechnego Zjazdu Historyków..., s. 39–46.
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cjach gospodarczych i oœwiatowo–kulturalnych. Uczono wiêc podstaw higieny, pielêgnacji i wychowania dzieci, od¿ywiania, gotowania, pieczenia,
szycia, chowu byd³a, ptactwa, trzody chlewnej, mleczarstwa, warzywnictwa,
pszczelarstwa. Prowadzono równie¿ zajêcia dokszta³caj¹ce z przedmiotów
ogólnych, zw³aszcza historii i literatury polskiej47. Nie by³o natomiast wyk³adów o uprawie zbó¿ i roœlin okopowych, któr¹ zgodnie z podzia³em funkcji w gospodarstwie zajmowali siê mê¿czyŸni. Zapewne nie traktowano
wiêc zbyt powa¿nie postulatu, by ¿ony doradza³y mê¿om w prowadzeniu
gospodarstwa, skoro nie dawano kobietom ¿adnej wiedzy z tego zakresu.
Refleksja na ten temat pojawi siê dopiero w zwi¹zku z koniecznoœci¹ prowadzenia przez kobiety gospodarstw w latach I wojny.
Rozwój szkó³ gospodarczych dla dziewcz¹t, poza jedn¹ powsta³¹ wczeœniej, rozpocz¹³ siê w Galicji i w Królestwie Polskim od 1905 r., a zosta³
przyspieszony w latach poprzedzaj¹cych wybuch wojny. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w Królestwie Polskim w stosunkowo krótkim czasie zorganizowano ich 16, a w zaborze austriackim — 948, mimo ¿e w Galicji wczeœniej
powsta³y warunki do ich rozwoju i popieraj¹ce je stowarzyszenia. Wczeœniej
te¿ ukszta³towa³y siê tu tradycje pracy wœród kobiet wiejskich, zapocz¹tkowane przez Mariê Wys³ouchow¹ w koñcu XIX w.
Liczba dziewcz¹t, które przed wybuchem I wojny ukoñczy³y te szko³y,
by³a jednak w obu czêœciach Polski zbli¿ona. Wed³ug wstêpnych szacunków
wynosi³a ok. 3 tys.

47 Tematyce programów i metod nauczania w szko³ach gospodarczych oraz na kursach dla dziewcz¹t
w Królestwie Polskim i w Galicji zosta³y poœwiêcone dwa obszerne rozdzia³y pióra T. Wieczorka, [w:]
Dzieje szkolnictwa i oœwiaty na wsi..., s. 204–248, 298–322. Zob. te¿ M. Biernacka, Oœwiata w rozwoju
kulturalnym polskiej wsi, Wroc³aw–Warszawa 1984, s. 14–61; W. Pi¹tkowski, Dzieje ruchu zaraniarskiego, Warszawa 1956, s. 102–125; Z. Kmiecik, Ruch oœwiatowy na wsi Królestwa Polskiego 1905–1914,
Warszawa 1963.
48 Wczeœniej (w 1898 r.) powsta³a jedynie Szko³a Gospodyñ Wiejskich w Gorliczynie ko³o Przeworska, przeniesiona w 1900 r. do Albigowej w pow. ³añcuckim. Nastêpne szko³y rolnicze dla dziewcz¹t
w Galicji powstawa³y: w Olesku (1906), Korczynie (oko³o 1905), Szynwa³dzie (1908), Bachowicach
(1909), T³umaczu (1911), Podegrodziu (1912), ¯ydaczowie, Grzêdzie. Natomiast pierwsza grupa
dziewcz¹t w liczbie 20 dopuszczona zosta³a na kursy sadowniczo–ogrodnicze w roku szkolnym
1901–1902. W Królestwie Polskim ¿eñskie szko³y rolnicze, zwi¹zane z ruchem ludowym, powsta³y:
w Kruszynku (1905), Go³otczyŸnie (1909), Krasieninie (1913); pozostaj¹ce zaœ pod wp³ywami organizacji ziemiañskich: w Miros³awicach (1906), Na³êczowie (1910), Grzêdzicach (1910), Kionczynie
(1911), Niegardowie (1912), Maciejowicach (1912), Nieszkowie (1913), Marysinie (1913), Œniadowie; Szwajcarii, ¯ywczynie, Mo³odowie, Ustroniu.
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Znacznie wiêcej kobiet przeszkolono na kursach gospodarczych, poniewa¿ by³y one organizowane blisko miejsca zamieszkania. Ich uczestniczki
nie musia³y odrywaæ siê na d³u¿szy czas od gospodarstwa i ponosiæ takich
kosztów, jak to mia³o miejsce w przypadku szkó³ gospodyñ. Program tych
kursów by³ zbli¿ony do obowi¹zuj¹cego w szko³ach gospodarczych. Na kursach móg³ byæ realizowany tylko fragmentarycznie i skrótowo, bez zajêæ
praktycznych. Uczestniczkami niektórych kursów, zajmuj¹cych siê zw³aszcza gospodarstwem domowym, by³y wy³¹cznie kobiety. Czêœæ kursów,
dotycz¹cych hodowli byd³a i mleczarstwa, by³a organizowana wspólnie dla
kobiet i mê¿czyzn.
Liczba tych kursów, podobnie jak i szkó³ rolniczych, szybko ros³a w latach poprzedzaj¹cych wybuch I wojny œwiatowej. Tak np. tylko w 1912 r.
w 36 kursach zorganizowanych przez galicyjskie Towarzystwo Kó³ek Rolniczych uczestniczy³y 803 kobiety i 2082 mê¿czyzn49.
W Królestwie Polskim, wed³ug „niepe³nych obliczeñ” Juliana Bartysia
w ci¹gu 10 lat szko³y rolnicze i „d³u¿sze kursy zawodowe”, organizowane
przez CTR–owskie i staszicowskie kó³ka rolnicze ukoñczy³o „ponad 60 000
m³odzie¿y ch³opskiej i cz³onków kó³ek rolniczych”50. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
podstawy wprowadzania samodzielnych innowacji gospodarczych dawa³y
w pierwszym rzêdzie szko³y i wielomiesiêczne kursy przygotowawcze dla
dziewcz¹t. Ponadto w 1912 r. dzia³alnoœæ spo³eczno–gospodarcz¹ o podobnym nastawieniu prowadzi³y kobiety w 43 specjalnie wyodrêbnionych „oddzia³ach kobiecych” galicyjskich kó³ek rolniczych51. W Galicji dzia³a³y one
od 1908 r. W Królestwie Polskim kobiety uczestniczy³y przewa¿nie wspólnie z mê¿czyznami w istniej¹cych tu kó³kach rolniczych.
Liczbê przeszkolonych prekursorek postêpu gospodarowania na wsi nale¿y uznaæ za znacz¹c¹. Ich edukacja by³a wa¿nym zjawiskiem w ¿yciu spo³ecznoœci ch³opskiej, zwa¿ywszy stan ówczesnej œwiadomoœci ch³opów
i spo³eczny, zw³aszcza w Królestwie Polskim, charakter instytucji inicjuj¹cych kszta³cenie zawodowe rolników, jak wreszcie — niespe³na dziesiêcioletni dopiero okres ich funkcjonowania. W stosunku do ogromu potrzeb
by³ to zaledwie pocz¹tek drogi kobiet do œwiadomego i aktywnego w³¹czania siê w rozwój wsi.
49 A. Gurnicz, Kó³ka rolnicze w Galicji..., s. 184.
50 J. Bartyœ, Kó³ka rolnicze w Królestwie Polskim..,. s. 193–194.
51 A. Gurnicz, Kó³ka rolnicze w Galicji..., s. 310–313.
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Nie wszystkie zreszt¹ absolwentki szkó³ gospodarczych wraca³y do zajêæ
w rolnictwie, nie wszystkie te¿ zostawa³y gospodyniami; niektóre rezygnowa³y z aktywnej dzia³alnoœci zniechêcone napotykanym oporem œrodowiska. Jednak wiêkszoœæ z nich wspierana przez œwiat³ych gospodarzy, dawnych szkolnych wychowawców i prasê ludow¹ odgrywa³a wa¿n¹ rolê „zaczynu” przemian na wsi, nie tylko w jej ¿yciu gospodarczym52.
Omówione wy¿ej wzorce unowoczeœniania, gospodarowania i ¿ycia na
wsi by³y wprowadzane przede wszystkim w tych gospodarstwach, na których osiad³y s³uchaczki szkó³ gospodyñ i wielomiesiêcznych kursów zawodowych. Natomiast w sposób kompleksowy realizowano je w kilku zaledwie tzw. wzorowych wsiach, jak zw³aszcza Lisków53 i Kacice54 w Królestwie
Polskim oraz Handzlówka55 i Albigowa56 w Galicji. Natomiast w stosunko52 Z. Kmiecik, Ruch oœwiatowy..., s. 122.
53 Wiêkszoœæ wizji celów programowych w postaci stosowania maszyn i urz¹dzeñ gospodarczych

oraz udzia³u kobiet w dzia³alnoœci instytucji i zak³adów wiejskich by³a w Liskowie realizowana ju¿
przed I wojn¹ œwiatow¹. Dzia³a³y tam: „Stowarzyszenie Spo¿ywcze «Gospodarz», kó³ko rolnicze,
instruktor parafialny, kó³ko kobiece, mleczarnia spó³kowa, wzajemne ubezpieczenie zbo¿a, dom
ludowy, warsztaty tkackie, zabawkarstwo, stra¿ ogniowa, kasa po¿yczkowo–oszczêdnoœciowa, k¹piele ludowe, piekarnia, pralnia, spó³ka budowlana, ochronki, biblioteka i czytelnia, Zwi¹zek Katolicki
i kasa pogrzebowa, teatr i chór, przytu³ek dla starców, Gniazdo Towarzystwa Opieki nad Dzieæmi”.
Szerzej o efektach pracy tych organizacji, instytucji i zak³adów powsta³ch z inspiracji ks. Wac³awa
Bliziñskiego oraz roli w nich kobiet zob. M. Moczyd³owska, Wieœ Lisków...
54 W Kacicach pod patronatem ludowców dzia³a³y przed 1914 r.: kó³ko rolnicze i Spó³ka Mleczarska
przy Towarzystwie Kó³ek Rolniczych im. Staszica, kursy mleczarsko–hodowlane, Spó³dzielnia Budowlana, ochotnicza Stra¿ Ogniowa, Towarzystwo Kultury Polskiej, przedszkole, biblioteka, chór.
Kaciczanki uczestniczy³y g³ównie w pracach kó³ek rolniczych, spó³ki mleczarskiej, w dzia³alnoœci
kulturalnej, uczêszcza³y na kursy mleczarsko–hodowlane, stosowa³y maszynowy przerób mleka. Szerzej zob. J. Molenda, Drogi aktywizowania ch³opów u zarania Polski niepodleg³ej (na przyk³adzie wsi
Kacice w Pu³tuskiem), [w:] „Pamiêtnik Instytutu Macieja Rataja”, 1995, z. 2, s. 35–50.
55 W Handzlówce przy wspó³udziale ks. W³adys³awa Krakowskiego i miejscowych ch³opów ludowców powstawa³y kolejno: kó³ko rolnicze (1892), czytelnia i wypo¿yczalnia ksi¹¿ek (1900), Spó³ka
Oszczêdnoœci i Po¿yczek (Kasa Raiffeisena — 1901), Teatr W³oœciañski (1902), sklep kó³ka rolniczego (1903), Dom Ludowy (1905), Ko³o Gospodyñ Wiejskich (1907), Spó³dzielnia Mleczarska (1909),
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna (1910), chór mieszany (1913). Wiele dziewcz¹t i m³odych gospodyñ
z Handzlówki ukoñczy³o w pobliskiej Albigowej Szko³ê Gospodyñ Wiejskich. Dzia³alnoœæ Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Handzlówce „przejawia³a siê w szerzeniu wiedzy w zakresie gospodarstwa domowego, higieny osobistej i wychowania dzieci”. W 1913 r. „urz¹dzono w Handzlówce 9–cio tygodniowy kurs gotowania, pieczenia, szycia, prania i towarzyskiego zachowania siê dla kobiet i dziewcz¹t.
Skorzysta³o z niego 50 kobiet i dziewcz¹t”. S. ¯yga, Rozwój spo³eczno–gospodarczy Handzlówki
w XIX i XX w., s. 53–114, [w:] 600 lat Handzlówki 1381–1981. Z dziejów politycznych, spo³ecznych,
gospodarczych i kulturalnych wsi. Zbiór szkiców i rozpraw pod red. S. ¯ygi, £añcut 1981; Por. te¿
J. Reizer, Handzlówka wzorowa wieœ spó³dzielcza, Warszawa 1938; F. Magryœ, ¯ywot ch³opa i dzia³acza, oprac. i wstêpem opatrzy³ S. Inglot, Warszawa 1987.
56 Innowacjom w Albigowej, podobnym do wprowadzanych w Handzlówce, nadawali kierunek
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wo licznych wsiach realizowano niektóre elementy programu, dotyczy³o to
szczególnie stosowania nowych odmian zbó¿ i nasion, ras byd³a, maszyn,
nawozów sztucznych.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e próby modernizacji podejmowane we wzorowych wsiach niezale¿nie od tego, czy przeprowadzane by³y g³ównie pod
kierunkiem miejscowych ksiê¿y, jak w Liskowie i Albigowej, czy z wiêkszym
udzia³em ludowców, jak w Kacicach i Handzlówce, w stawianych sobie celach, metodach ich realizacji i osi¹ganych efektach sz³y w istocie w zbli¿onym kierunku.
Dzieje tych kilku wzorcowych wsi dowodz¹ ponadto, i¿ warunkiem powodzenia eksperymentu by³o pozyskanie dla planowanych innowacji mo¿liwie szerokich krêgów spo³ecznoœci wiejskiej, ³¹cznie z kobietami, jej zintegrowanie, a co za tym idzie — jednoœæ dzia³ania. Pojawienie siê w zbiorowoœci lokalnej konfliktów politycznych i ideologicznych, jak np. w Kacicach
i Handzlówce, zak³óci³o funkcjonowanie wiejskich placówek gospodarczych.
Zaopatrywaniem zarówno wsi wzorowych, jak i indywidualnych przoduj¹cych gospodarstw w stale modernizowane maszyny i narzêdzia rolnicze, w zarodowe rasy byd³a i drobiu, nowe odmiany zbó¿, ziemniaków, buraków oraz nawozy sztuczne zajmowa³y siê przewa¿nie kó³ka rolnicze
i zwi¹zane z nimi organizacje spó³dzielcze57. Natomiast przeszkolone zawodowo kobiety interesowa³y siê szczególnie mo¿liwoœciami unowoczeœnienia prowadzonych przez nie dzia³ów gospodarowania, dba³y tak¿e
o wygl¹d i wyposa¿enie domu oraz o higienê osobist¹. One te¿ stawa³y siê
sojuszniczkami pierwszych „nowinkarzy” gospodarczych we wsi. Niektóre
z nich dzieli³y siê ju¿ na ³amach prasy ludowej wiadomoœciami i doœwiadczeniami, wyniesionymi ze szkó³ gospodarczych. Nieliczne zdobywa³y siê
nawet na odwagê publicznej krytyki przeciwników postêpu na wsi. Wychowanki szkó³ gospodarczych w Królestwie Polskim pisa³y ju¿ przed wybuchem I wojny œwiatowej o tych sprawach w listach do redakcji „Zarania”,
dodatku do niego „Œwit — m³odzi id¹” oraz „Dru¿yny”, a tak¿e dodatku pt.

miesjcowy proboszcz ks. Antoni Tyczyñski i dzia³aj¹ca tu Szko³a Gospodyñ Wiejskich. Szerzej zob.
S. Inglot, Ksi¹dz Antoni Tyczyñski w Le¿ajsku i pomniki jego dzia³alnoœci w Albigowej, „Przegl¹d Powszechny” 1925, t. 167, z. 4; ten¿e, Zarys rozwoju ¯eñskiej Szko³y Rolniczej w Albigowej (1898–1958),
„Rocznik Przemyski” t. IX, 1958.
57 Rolê kó³ek rolniczych w modernizowaniu gospodarstw ch³opskich i wiejskich urz¹dzeñ gospodarczych omówili w cytowanych pracach Julian Bartyœ i Antoni Gurnicz.
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„Sprawy Kobiece”58. Natomiast absolwentki szkó³ gospodarczych w Galicji
liczniej pisa³y do redakcji „Piasta” dopiero w latach I wojny œwiatowej59.
£atwiej by³o dzia³aæ kobietom w tych wsiach, jak Lisków i Albigowa,
Handzlówka w których ju¿ przed 1914 r. zamieszkiwa³o po kilka wychowanek szkó³ gospodarczych.
Ju¿ przed I wojn¹ czêœæ kobiet uczestniczy³a tak¿e wraz z mê¿czyznami
w pracach ogólnowiejskich organizacji i towarzystw rolniczych, choæ jeszcze rzadko wybierano je do ich w³adz. Zarówno w Królestwie Polskim, jak
i w Galicji najwiêcej spoœród nich nale¿a³o do kó³ek rolniczych i spó³dzielni
mleczarskich. Mo¿na to zapewne t³umaczyæ tym, i¿ organizacje te stosunkowo du¿o uwagi poœwiêca³y wa¿nym i bliskim kobietom dzia³om gospodarki, jak hodowla i mleczarstwo. Nie bez znaczenia by³ zapewne i ten fakt,
¿e na czele wiêkszoœci kó³ek rolniczych stali miejscowi ksiê¿a i nauczyciele
ludowi, którzy na wsi cieszyli siê zazwyczaj szczególnym zaufaniem kobiet.
W Galicji przed 1914 r. wiêkszoœæ kobiet decyduj¹cych siê na przynale¿noœæ do organizacji wybiera³a wyodrêbnione w ramach kó³ek rolniczych
„oddzia³y kobiece”. Czu³y siê zapewne lepiej w swoim gronie, zgodnie
z uœwiêcon¹ d³ugoletni¹ tradycj¹ wystêpowania we w³asnej ¿eñskiej gromadzie, najpierw w grupie rówieœniczej w szkole i na pastwisku, potem na zabawach, w koœciele, na wiejskich zebraniach. Przynale¿noœæ do „oddzia³ów
kobiecych”, podobnie jak i do kó³ek ró¿añcowych, stanowi³a wa¿ny etap
przyzwyczajania kobiet do wspólnego z mê¿czyznami udzia³u w ogólnowiejskich organizacjach i stowarzyszeniach. Istotne zmiany w formach
przynale¿noœci organizacyjnej kobiet i ich anga¿owania siê w postêp
gospodarczy na wsi nast¹pi³y w nowych warunkach po wybuchu I wojny
œwiatowej.
„Dzisiejsza wojna — to wielki nauczyciel”. Zofia Wygodzina, wypowiada³a te s³owa w ostatnich miesi¹cach wojny, która — jej zdaniem — „wiele
nas nauczy³a, wiele jeszcze nauczy. Teraz coraz g³oœniej ujawnia siê w ludziach ta myœl, ¿e lepiej by³oby, gdyby kobiety wiêcej umia³y, bo dziœ, gdy

58 W. Pi¹tkowski, Dzieje ruchu zaraniarskiego..., s. 116–117, 121–125; M. Biernacka, Oœwiata w rozwoju..., s. 43–44; M. Mioduchowska, Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej 1912–1928, Warszawa
1984, s. 46–50.
59 Interesuj¹ce by³oby przeœledzenie, ile wychowanek szkó³ gospodarczych znajdowa³o siê wœród
kilkuset kobiet, których listy zamieszczono na ³amach „Piasta” w latach I wojny œwiatowej. Por.
zestawienie korespondencji.
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tak wiele robiæ musz¹ przyda³aby siê im wiedza ku po¿ytkowi ich, ich rodzin
i kraju. Umieæ powinny przede wszystkim to w³aœnie, w czym pracuj¹,
a wiêc gospodarstwo i rolnictwo”60.
Wojna wywiera³a na gospodarstwo ch³opskie wp³yw nie tylko negatywny
w postaci zniszczeñ w uprawach i zabudowaniach, koniecznoœci œwiadczeñ
na potrzeby wojska oraz rekwizycji. Artyku³y spo¿ywcze i pasza dla koni
(podstawowej si³y poci¹gowej, której deficyt zaczêto odczuwaæ) nabiera³y
znaczenia strategicznego. Nadwy¿ki ¿ywnoœci mo¿na wiêc by³o drogo
sprzedawaæ. Wszystko to powodowa³o, ¿e wzros³a ranga i presti¿ spo³eczny
producentów rolnych, co niew¹tpliwie sprzyja³o wysi³kom na rzecz intensyfikacji i modernizacji gospodarstw ch³opskich.
Kierowanie wieloma z nich przejê³y kobiety szczególnie w Galicji, gdzie
przeprowadzono pe³n¹ mobilizacjê i ogo³ocono wieœ z mê¿czyzn zdolnych
do pe³nienia s³u¿by wojskowej. W Królestwie Polskim zjawisko to nie wyst¹pi³o tak drastycznie, gdy¿ mobilizacj¹ nie objêto ok. miliona mê¿czyzn
w wieku poborowym.
Okaza³o siê (nie wnikaj¹c w trudnoœci adaptowania siê kobiet do nowych warunków i funkcji), ¿e nadspodziewanie dobrze radzi³y one sobie
z nowym zakresem obowi¹zków w rodzinie i gospodarstwie, ³¹cznie z reprezentowaniem ich interesów poza terenem w³asnej wsi, mimo i¿ w Galicji
przed 1914 r. tylko nieliczne kierowa³y gospodarstwami. Potwierdza to
sformu³owan¹ wy¿ej opiniê, ¿e faktyczny wp³yw kobiet nie tylko na w³asne
gospodarstwo, ale i na mêskie jego dzia³y by³ — szczególnie w Galicji —
znacznie wiêkszy, ni¿ wynika³oby to z formalnych uprawnieñ wspó³ma³¿onków w rodzinie. Potwierdzaj¹ to zreszt¹ listy mê¿ów ¿o³nierzy, zamieszczane w ka¿dym prawie numerze „Piasta”. Wyra¿ali oni aprobatê i uznanie dla
umiejêtnoœci kobiet w kierowaniu ca³okszta³tem prac w gospodarstwie
i w reprezentowaniu ich interesów na zewn¹trz61.
Listy te stanowi¹ zarazem œwiadectwo rozszerzania siê stosunków partnerskich w rodzinie miêdzy ma³¿onkami, co przejawia³o siê zw³aszcza
w decyzjach dotycz¹cych wychowania dzieci, w faktycznym przejêciu przez
60 Z. Wygodzina, Szko³y rolnicze i gospodarcze dla kobiet, Kalendarz „Piasta” na rok Pañski 1919,
u³o¿y³ J. R¹czkowski, redaktor «Piasta», Kraków–Wiedeñ [1918], s. 132.
61 Szerzej na temat wzrostu roli kobiety w rodzinie i reprezentowaniu jej interesów na zewn¹trz oraz
reakcji na te nowe zjawiska mê¿ów ¿o³nierzy w listach zob. J. Molenda, Zmiany roli kobiety w rodzinie..., s. 39–46.
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kobiety „kobiecych” dzia³ów gospodarowania i w zwiêkszeniu ich wp³ywu
na dzia³y „mêskie”.
Na szczególne podkreœlenie zas³uguje wzrost finansowej niezale¿noœci
kobiet i jej konsekwencje. Wraz z kierowaniem gospodarstwem przejê³y
one pieczê nad rodzinn¹ kas¹. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w czasie wojny dochody
du¿ych gospodarstw ch³opskich by³y przewa¿nie wiêksze ni¿ przed wojn¹.
Z³o¿y³y siê na to wzrost cen na artyku³y rolnicze, wp³ywy z tytu³u czêœciowych
wyp³at za rekwizycje i œwiadczenia wojenne oraz z zasi³ków ¿o³nierskich.
Listy ch³opskie, w tym i kobiece, oraz artyku³y na ³amach „Piasta” czêsto dotyczy³y sposobów dysponowania przez gospodynie posiadanymi funduszami, zdarza³y siê tam m.in. skargi, jednak niezbyt liczne, na „przepuszczanie” przez kobiety pieniêdzy w karczmach i na „hulankach”. Ten bogaty materia³ wymaga z pewnoœci¹ odrêbnej analizy.
Najczêœciej podejmowano sprawê celowoœci wydatków na odzie¿. Tylko
w ci¹gu 1916 r. znalaz³a ona odbicie a¿ w 26 listach kobiet. Czêsto krytykowano rozrzutnoœæ w wydawaniu pieniêdzy na „niepotrzebne stroje”. Warto
tak¿e odnotowaæ, ¿e pisz¹c o wp³ywie mody miejskiej na wieœ nie potêpiano
zakupu ubiorów roboczych ani materia³ów do szycia u wiejskich krawców.
S¹dziæ mo¿na, ¿e takie zachowania zosta³y przez wieœ zaprobowane, chocia¿ w listach spotyka siê tak¿e g³osy nawo³uj¹ce do powrotu do samodzia³ów. Zdecydowanie negatywnie odnoszono siê natomiast (g³ównie zreszt¹
czynili to mê¿czyŸni) do kupowania przez kobiety wiejskie gotowych, modnych ubiorów miejskich. „Dosz³o do tego — czytamy w Dziale dla kobiet —
¿e dzisiaj ju¿ mo¿na zobaczyæ dziewczêta wiejskie, jak siê ubieraj¹ w w¹skie
sukienki, jak sprowadzaj¹ sobie ca³e kostiumy z Wiednia (przyk³ad moja
wioska), kupuj¹ jedwabie, ca³e stosy koronek, byle siê tylko odró¿niæ pod
wzglêdem przepychu stroju od drugich”62.
Ta rozrzutnoœæ kobiet nie by³a widocznie tak du¿a, skoro w latach I wojny wiele z nich sp³aci³o ci¹¿¹ce na gospodarstwach wiejskich d³ugi63, zwielokrotnia³o oszczêdnoœci w kasach Raiffeisena64 oraz w doœæ licznych przy62 W³ad. Bajorek z Rzepiennika Strzy¿ewskiego, Do kobiet polskich, „Piast” nr 13 z 26 III 1916, s. 15.
63 Fr. Magryœ z Handzlówki, Uwagi na czasie, „Piast” nr 12 z 25 III 1917, s. 4.
64 Tam¿e. Franciszek Pi¹tkowski w artykule Kasy Raiffeisena i ich znaczenie (tam¿e nr 27

z 7 VII 1918, s. 10) podaje, ¿e aktualnie w Galicji 1522 kasy skupia³y 340 tys. cz³onków. Ich wk³ady
wynosi³y 180 mln koron, 3 mln obejmowa³y fundusze rezerwowe; do tego nale¿y doliczyæ wielomilionowe udzia³y. Autor wskazywa³ zarazem, ¿e „przez te kasy szerzy siê kultura spo³eczna i ekonomiczna”, a tak¿e ¿e na „polu kooperatywy kredytowej stanêliœmy na równi z zagranic¹”.
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padkach inwestowa³o w udzia³y, niekiedy znaczne, w ró¿nego rodzaju spó³kach handlowych. Zjawisko to nasili³o siê w 1917 r., a zw³aszcza w 1918 r.;
zwi¹zane by³o z wycofywaniem trac¹cych na wartoœci pieniêdzy z kas Raiffeisena i lokowaniem ich w handlu spó³dzielczym65. Œwiadczy to najlepiej
o racjonalnym dysponowaniu œrodkami finansowymi przez gospodynie.
Prasa ludowa — „Wyzwolenie”, a przede wszystkim „Piast” donosz¹
o rosn¹cym uczestnictwie kobiet w kó³kach rolniczych, a szczególnie
w spó³kach hodowli byd³a i drobiu oraz mleczarskich i jajczarskich, ale tak¿e w ogrodniczych, pszczelarskich, lniarskich.
W ostatnich dwóch latach wojny przystêpowanie kobiet do tych stowarzyszeñ nabra³o charakteru masowego. Nadal istnia³y i powstawa³y nowe,
odrêbne dla kobiet organizacje spo³eczno–ekonomiczne i kulturalno–oœwiatowe. Jednak ju¿ wtedy mo¿na dostrzec, ¿e kobiety prze³amywa³y
opory pod wp³ywem doœwiadczeñ wojennych na skutek wspólnego z mê¿czyznami udzia³u w ró¿nych inicjatywach zbiorowych. Potrzeba reprezentowania interesów rodziny na zewn¹trz z pewnoœci¹ nie by³a jedyn¹ przyczyn¹ tych decyzji.
W Królestwie Polskim kobiety rzadziej kierowa³y gospodarstwami, ale
i tu w czasie wojny mo¿na dostrzec tendencjê do zwiêkszenia ich uczestnictwa w organizacjach wiejskich, aczkolwiek na mniejsz¹ skalê ni¿ w Galicji.
Dzia³y gospodarki kobiecej rozwija³y siê tu bardziej intensywnie ni¿ produkcja roœlinna. By³o to zwi¹zane nie tyle ze zwiêkszeniem siê roli gospodyñ w gospodarce ch³opskiej, ile z tym, ¿e dzia³y te wymaga³y ni¿szych nak³adów, a szybciej przynosi³y zyski.
W koñcowych latach wojny zaczêto nawet wybieraæ kobiety do zarz¹dów wiejskich organizacji i instytucji, przed 1914 r. nale¿a³o to do rzadkoœci66.
W latach 1917–1918 niektóre z nich dzia³a³y nawet na szczeblu powiatu.
W latach wojny natomiast zmniejszy³a siê edukacyjna rola szkó³ gospodarczych dla dziewcz¹t. Wiêkszoœæ z nich przerwa³a dzia³alnoœæ, chocia¿
powstawa³y i nowe, jak np. w Ruszczy pod Krakowem. Koniecznoœæ przejmowania przez kobiety w skali masowej kierownictwa ca³ym gospodar65 Na ³amach „Piasta” prowadzono w tej sprawie kampaniê wyjaœniaj¹c¹, a tak¿e podjêto konkretne
dzia³ania organizacyjne.
66 W listopadzie 1913 r. na kursie mleczarsko–hodowlanym w Kacicach trzy spoœród jego uczestniczek zosta³y wybrane do szeœcioosobowej „delegacji”, maj¹cej zaj¹æ si¹ zatrudnieniem sta³ego powiatowego instruktora rolnego. J. Molenda, Drogi aktywizowania ch³opów..., s. 44–45.
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stwem uzmys³owi³a dzia³aczom oœwiatowym na wsi potrzebê rozszerzenia
dotychczasowych programów szkó³ tak, by ich wychowankom — podobnie
jak mêskim adeptom szkó³ rolniczych — „daæ najwa¿niejsze podstawy z nauki rolnictwa. Wtedy ka¿da uczennica bêdzie wiêcej korzysta³a, wiêcej siê
nauczy i nie ¿al bêdzie zap³aciæ za to sporo nawet pieniêdzy, bo siê to wróci
w jej wiedzy”67.
Wojna przyczyni³a siê na skalê masow¹ do prze³amania izolacji ludnoœci
wiejskiej od œwiata, do rozszerzenia zainteresowania tak mê¿czyzn, jak i kobiet tym, jak gospodaruj¹ inni; sprzyja³o to wykorzystywaniu obcych doœwiadczeñ w modernizowaniu gospodarki. Stykali siê z nimi ju¿ przed
1914 r. wyje¿d¿aj¹cy na zarobek ch³opi galicyjscy i królewiaccy. Wœród sezonowych wychodŸców zarobkowych — bo ci g³ównie, a nie stali emigranci,
mogli wywieraæ bezpoœrednio wp³yw na kulturê gospodarowania — przewa¿ali jednak ludzie m³odzi, zazwyczaj z warstw niezamo¿nych i przed za³o¿eniem w³asnej rodziny. Zatrudniani byli za granic¹ przewa¿nie w du¿ych
maj¹tkach ziemskich. Natomiast w czasie wojny wœród setek tysiêcy ch³opów galicyjskich, s³u¿¹cych w armii austro–wêgierskiej i dziesi¹tków tysiêcy
ch³opów królewiackich, przebywaj¹cych w naddunajskim cesarstwie jako
jeñcy i internowani, by³o wielu gospodarzy. To w³aœnie oni, wêdruj¹c i kwateruj¹c jako ¿o³nierze spotykali siê z miejscowymi ch³opami, a jeñcy i internowani z Królestwa byli na wsi zatrudniani. Mieli wiêc mo¿liwoœæ zapoznania siê z wy¿szym ni¿ w kraju poziomem rolnictwa, nowoczeœniejsz¹ zabudow¹ gospodarstw i ca³ych wsi, wy¿szym poziomem ¿ycia — zw³aszcza
w Czechach i na Morawach, ale tak¿e w Styrii, Tyrolu, S³owenii, czy we
W³oszech.
W dziesi¹tkach artyku³ów i korespondencji, zamieszczanych w „Piaœcie” konstatowano, ¿e poziom wszystkich dziedzin ¿ycia i gospodarowania
na wsi polskiej jest znacznie ni¿szy ni¿ w innych krajach monarchii Habsburgów. Przybyszów z polskiej wsi najbardziej uderza³a okaza³oœæ zabudowañ wiejskich i ich racjonalne rozplanowanie. Ich wygl¹d okreœlali jako
„raczej miejski”. Opisuj¹c pojedyncze domy mieszkalne, zdumiewali siê ich
rozleg³oœci¹, obszernoœci¹ izb, wyposa¿eniem w meble wysokiej jakoœci,
67 Na potrzebê uczenia kobiet wiejskich przedmiotów z zakresu rolnictwa zwróci³a uwagê Zofia
Wygodzina w cytowanym artykule Szko³y rolnicze i gospodarcze..., s. 132–133. Sprawa ta by³a omawiana tak¿e na ³amach „Piasta”, np. J. Królikowski, W sprawie rolniczego wychowania kobiet w Polsce,
„Piast” nr 15 z 15 IV 1917, s. 17–18.
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a tak¿e funkcjonalnoœci¹ zabudowañ gospodarczych. Zwracali uwagê na
panuj¹c¹ wszêdzie higienê, na czyst¹ odzie¿ robocz¹. Przyczyny tego stanu
rzeczy wi¹zano najczêœciej z wysokim poziomem oœwiaty nie tylko ogólnej,
ale zw³aszcza zawodowej, rolniczej i to zarówno wœród mê¿czyzn, jak
i wœród kobiet. Notowano powszechne czytelnictwo gazet i ksi¹¿ek. Listy te
doœæ czêsto koñczy³y siê deklarowaniem gotowoœci wprowadzania zaobserwowanych doœwiadczeñ we w³asnych gospodarstwach po powrocie do domu. Niektórzy, jak donosi³ czytelnik z Królestwa Polskiego, postanowienia
te nawet zaczêli ju¿ realizowaæ: „W ostatnich czasach zabrali siê ludzie do
sadzenia drzew owocowych, niektórzy nauczyli siê tego w Czechach lub
w Austrii, gdzie przebywali jako internowani”68.
Wspomniane tu listy ¿o³nierskie spotka³y siê z szerokim odzewem kobiet wiejskich w Galicji, pozostawi³y one trwa³y œlad w ich œwiadomoœci,
o czym œwiadcz¹ liczne wypowiedzi na ³amach „Piasta”. Korespondentki
odwo³ywa³y siê i do swoich w³asnych doœwiadczeñ i obserwacji wsi czeskich
i morawskich, choæ nie tak licznych jak ¿o³nierskie. Zg³asza³y podobne, jak
ich ojcowie i mê¿owie w mundurach, postulaty unowoczeœniania w³asnych
gospodarstw.
„A ¿e jest lepiej gdzie indziej — informowa³a jedna z nich — o tym
wiemy. Oto niedaleko le¿¹cy od Polski kraj pobratymczy Czechy wraz
z Morawami zawdziêczaj¹ rozkwit swój w znacznej mierze w³oœciankom
swoim, które przyczyni³y siê do tego, ¿e Czechy s¹ krajem bogatym i zamo¿nym, ¿e jego nie zgniot³aby prêdko stopa tyrana, bo nikt nie potrafi³by
zd³awiæ i zdusiæ narodu, który przedstawia ludnoœæ oœwiecon¹, zamo¿n¹,
œwiadom¹ swego celu i pracy. Tam jednak nie mówi Czeszka synowi: «ucz
siê synku, a bêdziesz ksiêdzem lub panem», ale mówi: «ucz siê, abyœ móg³
wróciæ na ziemiê ojczyst¹ i byœ w pracê nad kawa³kiem ziemi w³o¿y³ swoj¹
naukê i zdolnoœci». Koñczy te¿ m³ody Czech uniwersytet, ale wraca na ziemiê, na wieœ i tutaj, jako wykszta³cony cz³owiek, pracuje tak, ¿e przez jego
wykszta³cenie grunt daje podwójny dochód i gdy bogac¹ siê jednostki, bogaci siê i kraj, bo Czesi nie ¿a³uj¹ pieniêdzy na szko³y, ksi¹¿ki i gazety. Gdy
u nas na 100 morgach nêdznie je i ¿yje w³oœcianin — to w Czechach w³aœci-

68 Listy Jana Marsza³ka z Su³oszowej, „Piast”, nr 37 z 16 IX 1917, s. 11–12.
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ciel 30–40 morgów ubiera siê wed³ug najnowszej mody, ¿yje lepiej, ni¿ u nas
urzêdnik i staæ go na poparcie narodowych stowarzyszeñ”69.
W latach I wojny, byæ mo¿e pod wp³ywem lektury owych ¿o³nierskich
listów, nowe postulowane wzory gospodarowania podlega³y ukonkretnieniu. Dotyczy³o to zdrowotnoœci i higieny osobistej kobiet, wychowywania
dzieci, przestrzegania czystoœci w domu i obejœciu, wiêkszego urozmaicenia
domowego menu. Nasili³o siê te¿ znacznie propagowanie tych treœci na
³amach prasy ludowej, a nade wszystko wzros³o zaanga¿owanie samych kobiet w d¹¿enie do zmian.
W latach I wojny œwiatowej wzrost roli kobiet w gospodarstwie ch³opskim, w reprezentowaniu jego interesów na zewn¹trz, w wiejskich organizacjach spo³eczno–ekonomicznych przyczyni³ siê te¿ do wzmocnienia elementów partnerstwa w ¿yciu rodziny. Coraz czêœciej dotyczy³o to g³ównie
wspólnej troski ma³¿onków o kszta³cenie i wychowanie dzieci oraz o sprawy zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa.
Zarówno wœród kobiet, jak i wœród mê¿czyzn poszerza³ siê kr¹g tych,
którzy uœwiadamiali sobie ogrom i rangê przeobra¿eñ dokonuj¹cych siê na
wsi i w kraju. W jednym z kobiecych listów czytamy: „nas ta wojna du¿o
nauczy³a (...) doros³yœmy do nowych zadañ, jakie nas czekaæ bêd¹”, wchodzimy „powoli na drogê, któr¹ przed wojn¹ szli tylko mê¿czyŸni”70. Ta czêœæ
mê¿czyzn na wsi, która sk³onna by³a aprobowaæ zasadê partnerstwa w rodzinie, sk³ania³a siê równie¿ ku ¿¹daniu równych praw obywatelskich dla
kobiet: „Postêp, a i dzisiejsza wojna dowodz¹, ¿e kobieta ma te same prawa, co i mê¿czyzna, skoro takie same, a czêsto i wiêksze obowi¹zki spe³niaæ
potrafi”71.
Przemiany, jakie zachodzi³y w postawach ch³opów — w tym zw³aszcza
kobiet wiejskich — rosn¹c¹ œwiadomoœæ koniecznoœci modernizowania
wszystkich dziedzin ¿ycia wiejskiego zalicza³ „Piast” (obok wzrastaj¹cej ich
aktywnoœci narodowej i obywatelskiej) do najwa¿niejszych konsekwencji
wojny œwiatowej dla œrodowiska ch³opskiego i ca³ego ludu. Oto jedna z opinii, sformu³owana na podstawie analizy listów ch³opów, tak mê¿czyzn, jak
i kobiet: „Wojna, przy ca³ej swojej grozie i okropnoœci, jest wielkim nauczycielem narodów (...) Lud polski zrozumia³, ¿e nie zapominaj¹c bynajmniej
69 J. Grzechyni, O organizacji kobiet u nas a gdzie indziej, tam¿e, nr 28 z 9 VII 1916, s. 20.
70 List Stefanii Suder z Sieprawia w Wielickiem, tam¿e, nr 22 z 28 V 1916, s. 15.
71 J. K. Tatara, Kobieta wiejska, tam¿e, nr 34 z 20 VIII 1916, s. 19.
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o zdobywaniu praw, s³usznie mu siê nale¿¹cych, musi siê j ¹ æ s o l i d a r nie pracy dla dobra ca³ego narodu, podnieœæ siê
o œ w i a t o w o i g o s p o d a r c z o (...) ¿e musi z e r w a æ z d o t y c h c z a s o w y m i m e t o d a m i , ¿e musi siê j ¹ æ h a n d l u , u l e p s z y æ
g o s p o d a r k ê r o l n ¹ , p i l n o w æ z i e m i [podkr. jak w oryg.]72.

72 Wczoraj i jutro, tam¿e, nr 35 z 27 VIII 1916, s. 1–2.
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Nowoczesne miasto i ¿ycie codzienne
kobiet w Czechach w drugiej po³owie
XIX wieku
Nowoczesne miasto i ¿ycie codzienne kobiet w Czechach...

Wiek XIX, a zw³aszcza jego druga po³owa, by³ dla spo³eczeñstwa czeskiego epok¹ intensywnych przemian. Okres ten, wype³niony nowymi problemami i konfliktami przypad³ na panowanie cesarza Franciszka Józefa I
(1848–1914). Czynniki modernizacji wywiera³y dominuj¹cy wp³yw na sferê
polityki, kultury i ekonomii oraz kszta³towa³y struktury spo³eczne, nie omijaj¹c stylu i rytmu ¿ycia codziennego. Bie¿¹ce zmiany by³y rezultatem
skomplikowanego procesu narastania nowoczesnoœci, której g³ównymi
symbolami by³y fabryka, parlament i urz¹d1.
Najszybciej i najgruntowniej zwyciê¿a³a nowoczesnoœæ w du¿ych miastach, gdzie z regu³y istnia³y wspomniane instytucje. Nowy styl ¿ycia, który
szybko wypiera³ dawne obyczaje, najpierw opanowywa³ stolicê, po czym
stopniowo przenika³ do mniejszych miast i na wieœ2. Odmiennie ni¿ przedtem przemiany potrzeb ¿yciowych i zwyczajów postêpowa³y w drugiej po³owie minionego wieku tak szybko, ¿e mo¿na je by³o mierzyæ ¿yciem jednej
generacji, a wspó³czeœni dostrzegali je i odnotowywali. Konserwatyœci obu-

1 Ogólnie o procesach modernizacji zob.: H.–J. Puhle (hrsg), Bürger in der Gesellschsft der Neuzeit,
Vandenhoeck und Ruprecht 1991, s. 8 nn; Por. ten¿e, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1975,
s. 545 nn., 825 nn.
2 Wp³ywem miasta na styl ¿ycia zajmowa³a siê m.in. Elisabeth Lichtenberger, koncentruj¹c siê na
stolicach monarchii habsburskiej. Por. Wien — Prag. Metropolenforschung, Wien–Köln–Weimar
1993, s. 12 nn.; tam te¿ dalsza literatura.
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rzali siê upadkiem moralnoœci i têsknili do „starych dobrych czasów”3; ich
przeciwnicy zaœ byli zafascynowani ró¿nymi nowoœciami w ¿yciu codziennym, w organizacji pracy i czasu wolnego, wyposa¿eniu mieszkañ, zwyczajach konsumacyjnych itd. D¹¿yli te¿ do coraz to nowych innowacji4.
Gospodarstwo domowe i rodzina mia³y i maj¹ kluczowe znaczenie dla
przyspieszenia lub spowolnienia zmian stylu ¿ycia oraz oblicza codziennoœci. Z niewielk¹ przesad¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e powszedni dzieñ zaczyna
siê i koñczy w domu, w sypialni, droga zaœ do œwiata zewnêtrznego prowadzi przez drzwi domu. Nowe stereotypy codziennoœci powstawa³y i oddzia³ywa³y na ludzi tak¿e w warsztatach, sklepach, biurach, w szkole i w wielu
innych miejscach.
Gospodarstwo domowe by³o jednak ich naturalnym œrodowiskiem. Tutaj w³aœnie g³ówn¹ postaci¹ by³a kobieta. Jej postawa wobec nowych potrzeb ¿yciowych i zwyczajów mia³a wp³yw na oblicze ka¿dego dnia dla ca³ej
rodziny. Ojciec, a tak¿e inni cz³onkowie rodziny ¿yli czêsto w kilku ró¿nych
œwiatach — poza domem, w pracy lub w szkole. Kobieta mog³a i powinna,
zgodnie z ówczeœnie dominuj¹cymi pogl¹dami, znaleŸæ treœæ ¿ycia najczêœciej tylko w krêgu domowego ogniska5.
Rzeczywistoœæ szybko oddala³a siê od tego tradycyjnego idea³u, poniewa¿ w latach osiemdziesi¹tych, za panowania Franciszka Józefa I, prawie
po³owa czeskich kobiet (ok. 40%) pracowa³a równie¿ poza domem6. Na
przekór tej rzeczywistoœci wzorcem pozostawa³a kobieta–gospodyni, która
poœwiêca³a siê tylko domowi, mê¿owi i dzieciom.
Ma³o znana pisarka czeska tej epoki, Anna Lauermannová–Mikschová,
która bardzo krytycznie odnosi³a siê do oficjalnego stereotypu roli kobiety,
3 Krytycy nowej moralnoœci w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych pochodzili przede wszystkim z partii staroczeskiej (oficjalna nazwa — Èeská Národní Strana). Wielu cz³onków jej kierownictwa — jak np. F. L. Rieger — nale¿a³o w m³odoœci do libera³ów i wówczas sami forsowali niektóre
z krytykowanych zmian. W koñcu stulecia g³ównymi bojownikami o zachowanie „tradycyjnych wartoœci w ¿yciu rodzinnym” byli zwolennicy politycznego katolicyzmu.
4 Zwolennicy radykalnych zmian — raczej w ¿yciu publicznym ni¿ w prywatnym — znaleŸli w latach
siedemdziesi¹tych swoje miejsce w tzw. partii m³odoczeskiej (odx 1874 r. Èeská Národní Strana
Svobodomyslná) lub w czeskiej socjaldemokracji (od 1878 r. Èeskoslovenská Sociální Demokracie).
PóŸniej, na prze³omie XIX i XX w. spektrum partii politycznych poszerzy³o siê m.in. o „realistów”
T. G. Masaryka. Dok³adniej zob. O. Urban, Èeská spoleènost 1848–1918, Praha 1982, s. 473–489.
5 W tym samym duchu by³o tworzone i austriackie prawo rodzinne. Szerzej o jego rozwoju za czasów
Franciszka Józefa I zob. J. Klabouch, Manelství a rodina v minulosti, Praha 1962, s. 135–141.
6 Por. P. Horská, K ekonomické aktivité ¿en na pøelomu 19. a 20. století, „Èeskoslovenský Èasopis
Historický”, XXVI, 1983, nr 5, s. 712–713.
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wyrazi³a swój pogl¹d w nastêpuj¹cych s³owach: „W przeciêtnej, szczêœliwej
rodzinie norm¹ by³y stabilne wiêzi wspó³¿ycia, wynikaj¹ce nie tylko z nastrojów chwili, ale ze zobowi¹zania usankcjonowanego prawnie: rodzenie
dzieci i dobra, po¿ywna kuchnia. Pierwszy i trzeci punkt sprawia³ przyjemnoœæ mê¿om, drugi czêsto bywa³ bardzo trudny dla ¿on. Charakterystyczna
by³a dobra rada, któr¹ w czasach swojej m³odoœci [w latach szeœædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych XIX w. — P. V.] dawa³a pannom na wydaniu: „Precz
z romansami, dziewczynki — mówi³a — one wam tylko zawróc¹ w g³owach,
dla domu, szczêœliwego ma³¿eñstwa s¹ one trucizn¹. Wiecie od czego czêsto
zale¿y szczêœliwe po¿ycie ma³¿eñskie? Od guziczka przy mêskiej koszuli...”7.
Pogl¹dy Anny Lauermannowej–Mikschovej by³y na pewno naznaczone z³ymi doœwiadczeniami w³asnego ma³¿eñstwa, które zakoñczy³o siê
w tym czasie skandalem i rozwodem8. Jej problemy nie by³y jednak wyj¹tkiem. Zw³aszcza w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XIX w.
stopniowo przybywa³o kobiet, które nie chcia³y podporz¹dkowywaæ swego
¿ycia tradycyjnym wyobra¿eniom o roli kobiet i poœwiêcaæ wy³¹cznie
wszystkich si³ domowi. Sk¹din¹d by³o ich jeszcze niewiele; dobrze przy tym
wiedzia³y, ¿e zarówno wœród mê¿czyzn, jak i przedstawicielek swojej p³ci
maj¹ wiêcej nieprzyjació³ ni¿ zwolenników.
Wspomniana Anna Lauermannová–Mikschová uczyni³a nastêpuj¹c¹
uwagê pod adresem swoich rówieœniczek: „Kobieta w tych czasach prze¿ywa³a skrajne emocje. Kierowa³a ni¹ odraza lub zachwyt; albo coœ zwalcza³a,
albo ubóstwia³a. Nie sposób te¿ zaprzeczyæ, ¿e [w XIX w.] kobiety na ogó³
nie odnosi³y siê z sympati¹ do tych, które walczy³y o ich prawa”9.
Chocia¿ emancypacja mia³a w spo³eczeñstwie czeskim wielu wp³ywowych przeciwników10, pe³na realizacja wzorca kobiety — gospodyni i matki
by³a iluzj¹, któr¹ podtrzymywa³a beletrystyka, publicystyka oraz opowiadania starszych panów wspominaj¹cych swoje dzieciñstwo. Dla samych ko-

7 A. Lauermannová–Mikschová, Lidé minulých dob [Ludzie minionych czasów], Praha 1940, s. 47.
8 Po rozwodzie, który by³ spowodowany chorob¹ umys³ow¹ mê¿a, Lauermannova musia³a opuœciæ

Pragê i na kilka lat wyjechaæ do Rzymu, ¿eby unikn¹æ towarzyskiej izolacji.
9 A. Lauermannová–Mikschová, wyd. cyt., s. 48.
10 Szczegó³owo o problemach emancypacji kobiet w Czechach traktuje pisarka Eliška Krásnohorská, por. tej¿e, enská otázka èeská, „Epištoly Svobody” 1881, nr 29, s. 17 nn.
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biet, przede wszystkim w miastach, wzorzec ten czêœciej by³ postulatem ni¿
rzeczywistoœci¹.
Powszechnym zjawiskiem by³a — jak ju¿ powiedziano — kobieta pracuj¹ca, która spêdza³a czêœæ swojego czasu poza domem. Codzienne obowi¹zki i rozk³ad dnia wygl¹da³y u niej zupe³nie inaczej ni¿ u kobiet pozostaj¹cych w domu. Czêœæ swoich obowi¹zków robotnice i inne pracownice najemne przekazywa³y cz³onkom rodziny, najczêœciej starszym dzieciom. Nie
mia³y czasu na prace domowe wykraczaj¹ce poza codzienn¹ rutynê. Starsze
dzieci z polecenia matek musia³y opiekowaæ siê m³odszym rodzeñstwem,
co nie by³o zreszt¹ rzecz¹ now¹ ani typow¹ wy³¹cznie dla ¿ycia miejskiego.
Analogicznie organizowano opiekê nad dzieæmi i na wsi, lekarze zaœ widzieli w tym jedn¹ z przyczyn wysokiej œmiertelnoœci ma³ych dzieci poni¿ej
pi¹tego roku ¿ycia11.
W rytmie codziennej pracy kobiet zatrudnionych poza domem wystêpowa³y znaczne ró¿nice. Inaczej przedstawia³y siê obowi¹zki pos³ugaczki, praczki albo przekupki, których praca nie wymaga³a ca³odziennego pobytu
poza domem, inaczej wygl¹da³ dzieñ powszedni robotnicy, a zupe³nie inaczej sezonowej wyrobnicy. Kobiety, które wychodzi³y do pracy na ca³y dzieñ
albo na wiele godzin, nie mog³y byæ zwolnione z wszystkich obowi¹zków
domowych. Na gotowanie, sprz¹tanie, zakupy, pranie i szycie mia³y wieczór
lub noc. Rezultatem nadmiernego wysi³ku by³a wysoka œmiertelnoœæ wœród
kobiet w wieku produkcyjnym12.
Pomimo ¿e w drugiej po³owie minionego stulecia (przede wszystkim
w latach osiemdziesi¹tych i póŸniej) wiele kobiet regularnie wychodzi³o
z domu do pracy, opinia publiczna uwa¿a³a to za coœ niew³aœciwego
i sprzecznego z tradycj¹.
Przeciwko zmianom tradycyjnej roli kobiet opowiedzia³a siê wówczas
nawet pewna grupa uczonych. Na przyk³ad autorzy pierwszej czeskiej encyklopedii naukowej, która ukazywa³a siê w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XIX w. twierdzili, ¿e „skrajna emancypacja kobiet, sprowadzaj¹ca siê do ca³kowitej równoœci [p³ci] w ¿yciu spo³ecznym i politycznym,

11 O œmiertelnoœci dzieci w drugiej po³owie XIX w. zob. L. Kárníková, Vývoj obyvatelstva v èeských
zemích 1754–1914, Praha 1965, s. 204 nn. Od lat osiemdziesi¹tych, kiedy œmiertelnoœæ dzieci do lat
piêciu wynosi³a prawie 50%, spad³a ona do I wojny œwiatowej do mniej wiêcej jednej trzeciej.
12 Przyczynami nadmiernej œmiertelnoœci kobiet w wieku produkcyjnym zajê³a siê P. Horská, wyd.
cyt., s. 712–713.
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mo¿e spotkaæ siê ze s³usznym zarzutem, i¿ charakter i natura kobiety prowadz¹ j¹ bardziej ku domowi i rodzinie ni¿ ku ¿yciu publicznemu”13.
Autorytet naukowców, którzy bronili tradycyjnej roli kobiety w spo³eczeñstwie, wspierali nauczyciele i wychowawcy m³odzie¿y. Zalecenia pedagogiczne dla rodziców z 1875 r. przewidywa³y nastêpuj¹ce zasady wychowywania dziewcz¹t: „Dajcie swoim dziewczêtom porz¹dne wychowanie, nauczcie je dobrze gotowaæ — dobra kuchnia to pó³ zdrowia, apteka nie
bêdzie potrzebna, a stó³ w domu przyci¹ga mê¿a. Nauczcie je praæ, prasowaæ, reperowaæ poñczochy, uszyæ sobie sukniê i porz¹dn¹ koszulê... Nauczcie je piec chleb i rozpoznaæ gatunek mas³a. Nauczcie je kupowaæ, targowaæ
siê i dobrze liczyæ. Uczcie je, jeœli to mo¿liwe, uprawiania muzyki i sztuki,
ale pamiêtajcie, ¿e s¹ to sprawy drugorzêdne. Nauczcie je, ¿e powo³aniem
kobiet nie s¹ bale ani teatr, ale ¿e kobieta ma byæ anio³em stró¿em domu”14.
Zwolennicy emancypacji i samodzielnoœci kobiet wskazywali na inne
przypadki, gdy kobieta nie mog³a byæ „anio³em stró¿em”, poniewa¿ nie
wysz³a za m¹¿ lub zosta³a wdow¹. Zapytywali, kto wówczas bêdzie siê o ni¹
troszczy³, skoro ona sama nie umie nic innego poza prac¹ domow¹ i wszystkiego siê lêka. Rozwi¹zanie widzieli w edukacji kobiet i mo¿liwoœci uzyskania przez nie kwalifikacji zawodowych. To w³aœnie dziêki nim od lat szeœædziesi¹tych XIX w. zaczê³y na ziemiach czeskich powstawaæ szko³y zawodowe, a póŸniej w latach dziewiêædziesi¹tych kobiety uzyska³y tak¿e dostêp
do szkó³ œrednich i wy¿szych15.
Droga do emancypacji kobiet oraz do nowych stosunków w rodzinie
wiod¹ca poprzez edukacjê i zdobywanie kwalifikwacji zawodowych w drugiej po³owie XIX stulecia dopiero siê otwiera³a i nie by³a jeszcze dla wiêkszoœci kobiet dostêpna; zreszt¹ wielu z nich wcale jeszcze nie poci¹ga³a.
Wrêcz odwrotnie, pragnieniem licznych pracuj¹cych kobiet by³ powrót tam,
sk¹d wygna³a je nowoczesnoœæ — to znaczy do domu. Pragnienie to by³o
rzecz jasna zupe³nie nierealne. Gospodarstwo domowe, zw³aszcza w mieœcie, ju¿ dawno przesta³o byæ oddzielnym œwiatem, w którym kobieta–gos13 Riegrùv slovník nauèný, heslo „ena”, Praha 1873, s. 481.
14 „Obrazy ivota, Obrázkový Èasopis pro Zábavu a Pouèení”, V, z 4, 7, 1875 r., s. 112.
15 Por. P. Vošahlíková, Kobiety i sprawa równouprawnienia w Czechach na prze³omie XIX i XX wieku

[w:] Kobieta i œwiat polityki, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994,
s. 275 nn.
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podyni mia³a zapewnione dziêki tradycji swoje w³asne miejsce. Coraz czêœciej dom stawa³ siê zale¿ny od obcej pomocy, od zewnêtrznych dostawców.
W miarê jak ros³a zale¿noœæ gospodarstwa domowego od rynku zmienia³a
siê te¿ sytuacja spo³eczna kobiety i jej codzienne obowi¹zki oraz ¿yciowe
stereotypy. Dotyczy³o to wszystkich kobiet, nie tylko pracuj¹cych.
Codzienny rytm gospodarstwa domowego w mieœcie musia³ byæ podporz¹dkowany przede wszystkim godzinom pracy ojca. Minê³y ju¿ czasy, kiedy
wiêkszoœæ rzemieœlników i kupców pracowa³a pod w³asnym dachem albo
w pobli¿u domu, kiedy warsztat ³¹czy³ siê z domem, a pora pracy zale¿a³a
bardziej od potrzeb majstra, pory roku i d³ugoœci dnia ni¿ od litery prawa.
Nowoczesna fabryka, urz¹d, a póŸniej za ich przyk³adem tak¿e warsztat
oraz sklep ¿¹da³y z góry od swoich pracowników, ¿eby na pewien czas opuszczali swój dom. Podobnie szko³a organizowa³a czas dzieci i m³odzie¿y.
O pi¹tej, szóstej albo siódmej z rana, po odejœciu mê¿a do pracy, a dzieci
do szko³y, dom nale¿a³ do kobiety. Wed³ug relacji pamiêtnikarskich œniadanie nie by³o w Czechach wa¿nym posi³kiem16. Du¿o istotniejszy by³
obiad. Przyniesienie wody i drewna oraz napalenie w piecu by³o zadaniem
s³u¿¹cej lub innej pomocnicy czy te¿ córek. Po zakupy najczêœciej chodzi³a
sama pani domu. A¿ do koñca stulecia wiêkszoœæ ¿ywnoœci i innych artyku³ów codziennego u¿ytku kupowa³o siê na targach, które w du¿ych miastach
(jak Praga) by³y czynne ka¿dego dnia, a w mniejszych — dwa lub trzy razy
w tygodniu.
Dobre i tanie zakupy wymaga³y doœwiadczenia i wytrwa³oœci. Œwie¿y towar w dobrym gatunku mo¿na by³o dostaæ wczesnym rankiem; przekupnie
ju¿ od pi¹tej czekali na otwarcie bram, pragn¹c sprzedaæ swój towar przed
po³udniem, co najwy¿ej do godziny pierwszej. Wtedy targowisko by³o ju¿
prawie puste. Ten rozk³ad handlowego dnia prze¿y³ tak¿e zburzenie murów
miejskich (co w Pradze nast¹pi³o w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX stulecia)17.

16 Na tê kwestiê zwróci³ m.in. uwagê znany czeski kompozytor Josef Bohuslav Foerster. Ze wzglêdu
na to, ¿e by³ wychowany w typowym domu bur¿uazyjnym, jego œwiadectwo jest doœæ reprezentatywne. Por. ten¿e, Poutník. Pamìti. díl I., Aventinum 1929, s. 119.
17 Burzenie murów miejskich w Pradze i innych miastach czeskich oraz morawskich by³o kosztowne
i nie³atwe technicznie; trwa³o czêsto i kilka dziesi¹tków lat. Por. J. Janáèek, Malé dìjiny Prahy. Panoráma, Praha 1983, s. 280.
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Gospodyni, która chcia³a zrobiæ dobre zakupy, musia³a nie tylko przyjœæ
wczeœnie, ale tak¿e dysponowaæ niema³¹ wiedz¹. Musia³a na przyk³ad wiedzieæ, ¿e intensywnie ¿ó³te mas³o jest podejrzane, gdy¿ mo¿e byæ farbowane
anilin¹, ¿e sprytna przekupka potrafi dodaæ do mas³a kamieñ itd. Dlatego
niektóre gospodynie kaza³y sobie nosiæ towar do domu; zreszt¹ sta³ych
klientek nie op³aca³o siê oszukiwaæ. Towar dostarczony do domu by³ zwykle
dro¿szy. W latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych niektóre gospodynie wola³y ju¿ kupowaæ w sklepie u kupca, który proponowa³ towar standardowy, ni¿ na targowisku. Przy tym sklepy by³y otwarte przez ca³y dzieñ,
a nierzadko i w niedzielê.
W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych zaczê³o przybywaæ
w miastach nowych specjalistycznych sklepów, w których asortyment nie
obejmowa³ ju¿ wszystkiego, co tylko by³o potrzebne w domu — od ¿ywnoœci
po miot³y. Sklepy te proponowa³y towary luksusowe i w najlepszym gatunku.
Zmiany te umo¿liwi³ przede wszystkim postêp przetwórstwa i konserwacji ¿ywnoœci. Rodzaj i „nowoczesnoœæ” sklepu poznawa³o siê ju¿ po jego
nazwie. Zwyk³¹ ¿ywnoœæ i przeciêtne towary oferowa³ zwyczajny kupiec; po
rzeczy dro¿sze i w lepszym gatunku chodzi³o siê do sklepu delikatesowego.
Luksusowa ¿ywnoœæ by³a naturalnie bardziej kosztowna. Nale¿a³o przekonaæ klientów — zw³aszcza kobiety — ¿e dro¿szy towar im siê op³aci. Udawa³o siê to z powodzeniem. Jeszcze w latach szeœædziesi¹tych wystarczy³
w Pradze jeden du¿y sklep delikatesowy w „Platy¿u” przy ul. Ferdynanda
(dzisiaj Národní), który nie potrzebowa³ nawet wystawy, gdy¿ klienci go
znali. W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych sytuacja by³a zupe³nie inna. Konsumpcja, w tym tak¿e konsumpcja ¿ywnoœci, zaczê³a byæ miar¹ presti¿u spo³ecznego. Klientki wiedzia³y, ¿e bogata rodzina mieszczañska z ambicjami towarzyskimi, niekiedy, przy pewnych okazjach musi dowieœæ, ¿e staæ j¹ na luksus. W tym okresie w Pradze by³y ju¿ cztery du¿e
sklepy delikatesowe i bardzo du¿o ma³ych18.
W tym czasie zaczê³y te¿ one trafiaæ i do ma³ych miast. Przemianê ma³ego sklepiku w pretensjonalne „delikatesy” opisa³ m.in. Quido Šimek z Litomyœla (wschodnie Czechy). „Po siedemdziesi¹tym roku — twierdzi³ —
przysz³a powódŸ ró¿norakich smako³yków, np. Rocks–Drops, na które
18 O rozwoju sieci delikatesowych sklepów spo¿ywczych w Pradze wspomina syn jednego z najwiêkszych w³aœcicieli takich sklepów z prze³omu XIX i XX wieku, Vladimír Vondráèek. Por. ten¿e, Lékaø
vzpomíná (1895–1920), Praha 1978, s. 163.
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wszyscy dali siê nabraæ (...) Rocks–Drops, póŸniej nazywane po prostu cukierkami, przychodzi³y w blaszanych pude³kach. Aby odpowiednio wyeksponowaæ nowe produkty Rocksa kupi³em dwa szklane etui, takie jakich
dawniej u¿ywa³o siê do przykrycia pos¹¿ków œwiêtych albo z³otych krzy¿y
i nape³ni³em je ró¿nego rodzaju „Rocksami”. Wystawi³em je przed sklepem i obserwowa³em, jak¹ budzi³y sensacjê (...) Tej reklamie ulega³ ka¿dy
(...) Cukierki, które zamawia³o siê dawniej na funty, teraz trzeba by³o zamawiaæ na cetnary (...) Nale¿a³o byæ konsekwentnymi tote¿ doszed³ do tego
kupiecki symbol, zawieszany nad lad¹. By³ to drewniany wieloryb czy rekin,
który musia³ zrobiæ miejsce ma³ym rybkom w blaszanych pude³eczkach (...)
By³ to pamiêtny moment dla naszego sklepu, ale tak¿e dla ca³ego miasta,
dlatego ¿e w³aœnie w tym dniu zacz¹³em uczyæ swoich rodaków jadaæ delikatesy. Z kawiorem zaczyna³em poma³u (...) Wprowadzi³em tak¿e owoce
po³udniowe i (...) orzechy, nad którymi ludzie krêcili g³owami”19.
Zakupy na targu, w sklepie albo w delikatesach by³y dopiero pierwszym
krokiem do przygotowania obiadu. W powszedni dzieñ obiad nie bywa³
zbyt wystawny, mia³ jedno, co najwy¿ej dwa dania. Jad³ospis powtarza³ siê
regularnie w kolejnych dniach tygodnia. Miêso bywa³o tylko w niedziele
i œwiêta. Czêsto przygotowywano je tylko dla pana domu, a tymczasem
dzieci i ¿ona jada³y obiad bezmiêsny20. Przygotowanie prostego posi³ku
równie¿ stanowi³o du¿e obci¹¿enie. Warzywa, przyprawy, drób — wszystko
to najpierw trzeba by³o pokroiæ, oczyœciæ, oskubaæ, niekiedy i zabiæ, a dopiero potem gotowaæ. Poddane ju¿ wstêpnej obróbce artyku³y spo¿ywcze
nale¿a³y jeszcze w koñcu stulecia do rzadkoœci i to najczêœciej, tylko w pobli¿u wytwórni konserw, nowoczesnych mleczarni itp.
Obiad podawano miêdzy dwunast¹ a drug¹. W rodzinach mieszczañskich zbiera³a siê wtedy zwykle ca³a rodzina. Do tego zwyczaju dostosowano pory pracy w urzêdach i nauki w szko³ach. Przerwa w fabrykach nie wystarcza³a naturalnie na drogê do domu i z powrotem. Tote¿ robotnikom
obiad przynosi³y do fabryki ¿ona lub dzieci. Po obiedzie kobieta znowu
zostawa³a sama w domu, poniewa¿ wiêkszoœæ urzêdów i innych instytucji
19 Q. J. Šimek, Krátká historie kupeckého závodu u Šimkù 1849–1911, Archiv Národního Technického

Muzea Praha, Zbiór rêkopisów, sygn. 360, s. 15 nn.
20 Przeciw tradycyjnym pogl¹dom, ¿e miêso jest nieodpowiednie dla dzieci i kobiet, wyst¹pili bez

powodzenia jeszcze w pocz¹tku XX w. lekarze i specjaliœci w zakresie ¿ywienia. Por. zw³aszcza
Slovník umìní kuchaøského, Praha 1902, t. II, s. 53 nn.
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mia³a tzw. podwójny czas pracy — przed i po po³udniu. Dla kobiety by³ to
okres sprz¹tania, robót rêcznych i niekiedy rozmów ze znajomymi.
Praca w domu, która wype³nia³a dzieñ powszedni kobiety, nie ogranicza³a siê do gotowania i sprz¹tania. Regularnie powtarza³y siê czynnoœci,
które co prawda nie wystêpowa³y ka¿dego dnia, ale zajmowa³y czas i wymaga³y wysi³ku. Nale¿a³o do nich np. pranie, konserwowanie owoców
i wiêksze porz¹dki.
Wielkie pranie w wiêkszoœci domów miejskich odbywa³o siê zawsze
w poniedzia³ek, zale¿nie od wielkoœci i potrzeb gospodarstwa, latem raz
albo dwa razy w miesi¹cu, zim¹ rzadziej. Poniedzia³ek by³ dniem, kiedy nie
wypada³o iœæ z wizyt¹ ani przyjmowaæ goœci. W czasie wielkiego prania czêsto nie gotowa³o siê obiadu, tylko odgrzewano ugotowane ju¿ wczeœniej
potrawy.
Wypranie du¿ych iloœci bielizny, koszul i halek nie by³o rzecz¹ ³atw¹
i w domach zatrudniaj¹cych s³u¿¹c¹ na ten dzieñ anga¿owano dodatkowo
praczkê. Ciê¿k¹ pracê stanowi³o ju¿ przyniesienie wody. Do prania zalecano miêkk¹ wodê rzeczn¹ albo deszczówkê, w której myd³o pieni³o siê obficie, co podobno oszczêdza³o bieliznê. W miastach gospodynie nie mog³y
wybieraæ. Woda musia³a pochodziæ z najbli¿szego ujêcia albo studni, sk¹d
przynosi³a j¹ s³u¿¹ca, córka, wynajêty robotnik lub sama gospodyni.
W wiêkszych czeskich miastach przynosi³o siê niekiedy gor¹c¹ wodê z najbli¿szego browaru, co kosztowa³o parê groszy — w ten sposób oszczêdzano
na ogrzewaniu. Wieczorem przed wielkim praniem bieliznê nale¿a³o namoczyæ. Ze wszystkimi tymi czynnoœciami zwi¹zany by³ swoisty rytua³21.
Pranie wyczerpywa³o gospodyniê i wszystkie jej pomocnice, pomimo ¿e
wymogi higieny nie by³y w tych czasach zbyt wygórowane22. Moda nakazywa³a jednak noszenie kilku spódnic, mêskich koszul i strojów nocnych, tak
¿e wci¹¿ znajdowa³o siê coœ do prania.
Nasilenia pracy kobiet wymaga³y tak¿e przyjemniejsze od prania okazje. Przygotowywanie siê do obchodów ró¿nych œwi¹t i uroczystoœci publicznych albo rodzinnych zawsze oznacza³o porz¹dki, gotowanie i pieczenie.
Wa¿ne by³y przede wszystkim œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Wielkanoc, odpusty i inne œwiêta religijne.
21 Postêp nowych technik prania, suszenia i prasowania bielizny by³ jednakowy prawie we wszystkich
domach. Informuje o tym popularny rocznik kobiecy „Zlatá Kniha Èeskéj eny”, II, 1909, s. 65–70.
22 O problemach higieny pisa³ Vladimír Vondráèek, wyd. cyt., s. 18.
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Maria Strettiová, prawnuczka znanego czeskiego jêzykoznawcy Józefa
Jungmanna i bardzo uwa¿na obserwatorka ¿ycia spo³eczeñstwa czeskiego
w trzech ostatnich dekadach minionego stulecia, wspomina³a np., ¿e zawsze przed pierwsz¹ wrzeœniow¹ niedziel¹, kiedy w „Kostelci” obchodzono
œwiêto patrona miasta, wszêdzie panowa³o niezwyk³e o¿ywienie. „Przed
œwiêtami w ca³ym mieœcie bieli³o siê i sprz¹ta³o, gotowa³o i piek³o. Od tygodnia mówi³o siê tylko o tym, z ilu kilogramów m¹ki bêdzie siê zagniataæ
ciasto i czy do konfitur da siê „koriander” — póŸniej przez ca³y rok nie
s³ysza³am tego s³owa. W sobotê przed œwiêtami kobieca czêœæ rodziny wstawa³a ju¿ o godzinie czwartej rano i wczeœniej, aby zagnieœæ ciasto. Ca³y
dzieñ dziewczêta biega³y z deskami pe³nymi blach z ko³aczami do piekarni,
a potem z upieczonymi wraca³y do domu...”23.
Œwiêta i uroczystoœci nale¿a³y do ¿ycia codziennego, by³y jego czêœci¹.
Przygotowanie œwi¹t w oczach kobiet by³o najlepszym biletem wizytowym
dobrej gospodyni. Z okazji wiêkszych œwi¹t przychodzili zazwyczaj goœcie,
którym pokazywano gospodarstwo, chwal¹c siê sukcesami w zakresie sztuki
kulinarnej oraz goœcinnoœci¹ i ciep³em domowego ogniska. Spostrzegawcze
oczy goœci nie powinny dostrzec ¿adnego braku, aby dom nie straci³ dobrej
opinii. Dla rodzin, które zabiega³y o awans spo³eczny albo chcia³y podtrzymaæ swój œrodowiskowy presti¿, by³o to bardzo wa¿ne. W analogicznym
celu organizowano w tych domach wieczorki lub przyjêcia urodzinowe.
Zwyczaj nakazywa³ raz w tygodniu zapraszaæ goœci na podwieczorek. Te
regularne spotkania organizowane by³y przewa¿nie przez kobiety i g³ównie
dla kobiet. Panowie urz¹dzali „posiedzenia” w kawiarni albo gospodzie.
W zamo¿niejszych rodzinach, je¿eli wyj¹tkowo spotyka³o siê mieszane towarzystwo, z zasady jego mêska czêœæ znika³a za drzwiami biblioteki albo palarni24.
Regularne popo³udniowe spotkania ko³a pañ tak opisywa³a Maria Strettiová: „W pi¹tek nasza ciocia [Maria Musilová — P. V.] mia³a swój jour, a dwie
panie — Lada Rezkova i Boena Erbenová by³y jej sta³ymi goœæmi, inne zaœ
przychodzi³y nieregularnie. Przed po³udniem pieczono „coœ do zamoczenia w kawie” — jak mawia³a ciotka — a o w pó³ do czwartej wokó³

23 M. Strettiová, O starých èasech a dobrých lidech. Praha 1940, wyd. II, s. 295.
24 W œrodowisku czeskich elit powsta³o niewiele salonów typu francuskiego. Zob. M. B. Šárecké,

Salony, Praha 1920, s. 73.
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sto³u panie ju¿ siedzia³y z drutami w rêkach i nigdy nie brakowa³o im tematów do rozmowy”25.
Podobnie wygl¹da³o ¿ycie towarzyskie kobiet w wiêkszoœci domów bur¿uazyjnych, a ich zwyczaje czêsto by³y wzorem dla innych grup spo³ecznych.
Czasem dodawano do programu takiego spotkania grê na fortepianie,
œpiew pani domu albo jej córki, recytowanie wierszy albo ogl¹danie rodzinnych fotografii. Najczêœciej jednak wype³nia³a te „posiedzenia” praca.
Obowi¹zywa³o to przede wszystkim wtedy, kiedy w domu by³a panna na
wydaniu albo mia³o urodziæ siê dziecko. Szycie wyprawy stanowi³o ¿mudne,
wymagaj¹ce wiele czasu zajêcie. Jeœli wierzyæ pamiêtnikom — w po³owie
zesz³ego stulecia by³o niepisanym zwyczajem, ¿e panna na wydaniu w sferach zamo¿niejszych musia³a mieæ poszwy na 12 ³ó¿ek, 3 tuziny koszul,
a wszystko to zdobione wyszywanymi haftami, robionymi rêcznie koronkami, wk³adkami. „Nocnych koszul szyto dwa tuziny, tyle¿ par kalesonów
i mnóstwo spódnic. Nosi³o siê co najmniej dwie: jedn¹ krótk¹ do kolan
nazywan¹ z niemiecka „Austandsrock”, a drug¹ d³ug¹ i bia³¹. Siêga³a ona
prawie do ziemi, ale nie mog³o jej byæ widaæ spod sukni. W Pradze mo¿na
j¹ by³o w³o¿yæ najwy¿ej dwa razy z rzêdu. S³u¿ba narzeka³a, ¿e ma pe³ne
balie spódnic. Od nocnych koszul wymagano luksusowego wykoñczenia
i bogatych ozdób. Wszystkie szyto z ko³nierzykiem i mankietami. Panna
Fleissigova [znana praska nauczycielka robót rêcznych i szycia — P. V.]
zaczê³a szyæ nocne koszule z niewielkim dekoltem oraz d³ugimi i szerokimi
rêkawami. By³o to trochê ekscentryczne i œmia³e, ale bardzo nas nêci³o. Po
d³ugiej naradzie z mam¹ i ciotk¹, dosta³yœmy zezwolenie, ¿e mo¿emy sobie
uszyæ po jednej takiej powabnej nocnej koszuli (...) Nocnych koszul w ogóle
siê nie nosi³o oddzielnie, nocn¹ koszulê wk³ada³o siê na noc na koszulê
dzienn¹ i krótk¹ spódnicê”26. Na spotkania kó³ka robótek rêcznych kobiety
schodzi³y siê regularnie. Do rytua³u nale¿a³ tak¿e podwieczorek. Jedzenie
by³o przewa¿nie pospolite: w miastach kawa z mlekiem oraz s³odkie pieczywo, na wsi do kawy czêsto podawano tylko chleb z mas³em. Bardziej wyrafinowane i dro¿sze jedzenie czêœciej pojawia³o siê na sto³ach w „lepszych”
rodzinach, to znaczy w zamo¿nych rodzinach mieszczañskich dopiero od
lat osiemdziesi¹tych, a na wsi wesz³o w modê jeszcze póŸniej.

25 M. Strettiová, wyd. cyt., s. 73.
26 Tam¿e, s. 327–328.
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O zmartwieniach kobiet, ich potrzebach i obowi¹zkach, o funkcjonowaniu gospodarstwa domowego w drugiej po³owie zesz³ego wieku mówi bardzo wiele Ÿróde³ pisanych. Autentyczne œwiadectwa swoich codziennych
trosk i radoœci przedstawi³y same kobiety w licznych dziennikach, biografiach i korespondencji27. Cennymi œwiadectwami s¹ tak¿e urz¹dzenie mieszkania, wyposa¿enie domu, ubrania itd. ród³a pisane mówi¹ przede
wszystkim o stosunkach rodzinnych, przybli¿aj¹ nam atmosferê ¿ycia rodzinnego. ród³a z zakresu kultury materialnej informuj¹, co mog³o, a co
musia³o byæ w domu zrobione regularnie. Pisemne i materialne œwiadectwa
dowodz¹, ¿e w ci¹gu drugiej po³owy XIX w. zmienia³o siê oblicze codziennoœci i zakres bie¿¹cych obowi¹zków, a rozk³ad zajêæ kobiecych uleg³ przeobra¿eniom. Nowe wzorce obyczajowe wi¹¿¹ siê z podstawowymi procesami modernizacyjnymi. Nowoczesnoœæ wkracza³a do ¿ycia codziennego stosunkowo powoli, a przy tym równomiernie, nie powoduj¹c wiêkszych napiêæ spo³ecznych.
Do wa¿nych elementów nowego stylu ¿ycia, który ukszta³towa³ siê
w koñcu XIX w., nale¿a³y wynalazki techniczne przenikaj¹ce do gospodarstwa domowego. Postêp techniczny przyniós³ zmiany w prowadzeniu domu,
mia³ wp³yw na wszystkie prace domowe, na gotowanie, sprz¹tanie, pranie
i szycie.
Zasadnicz¹ zmianê codziennego rytmu pracy i wypoczynku umo¿liwi³o
na przyk³ad oœwietlenie elektryczne. Elektrycznoœæ w koñcu ubieg³ego wieku by³a w oczach wspó³czesnych niemal symbolem nowych czasów. Dla
wielu kobiet by³ to nie tylko symbol, ale przede wszystkim praktyczna pomoc. Jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych nawet w zamo¿nych domach codzienny proceder oœwietlania domu by³ niezwykle ¿mudny i pracoch³onny.
„Mamusia — pisa³a Maria Strettiová — musia³a ka¿dego dnia czyœciæ dziesiêæ lamp. Przycina³a knoty, dolewa³a nafty, czyœci³a cylindry. Mama robi³a
to sama, dlatego ¿e wymaga³o to du¿ej starannoœci, w przeciwnym razie

27 Jeden z najwiêkszych rêkopiœmiennych zbiorów biografii i pamiêtników w Czechach powstawa³
ju¿ od lat trzydziestych XX stulecia w Archiwum Národního Technického Muzea w Pradze. Obejmuje on prawie dwa tysi¹ce rêkopisów, w wiêkszoœci autorstwa kobiet. Zbiór ten dotyczy przede
wszystkim XIX stulecia. Por. P. Vošahlíková, Biographische Quellen in tschechischen Archiven,
„BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History”, Heft 2/1993, 6. Jahrgang, s. 259 nn.
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lampy dymi³yby i cuchnê³y (...) W ci¹gu dnia lampy sta³y na strychu na
oknie z szerokim parapetem. Mama marz³a mocuj¹c siê tam z nimi”28.
Ale i lampy naftowe, które wspomina³a Maria Strettiová, stanowi³y postêp w stosunku do starszego typu oœwietlenia, a w ma³ych miastach i na
wsiach jeszcze w koñcu stulecia by³y uwa¿ane za techniczn¹ nowoœæ. Kupiec Quido Šimek wspomina, ¿e dopiero w latach siedemdziesi¹tych klienci
zaczêli w Litomyœlu kupowaæ naftê, której dawniej nie znali29. W tym czasie
w du¿ych miastach by³o ju¿ i oœwietlenie gazowe. Gazowe œwiat³o nie by³o
zbyt wygodne, czêsto raczej grza³o ni¿ œwieci³o. W porównaniu ze starszymi
wynalazkami technicznymi elektrycznoœæ by³a prze³omem.
Technika w domu oznacza³a nie tylko nowe rodzaje oœwietlenia. Marzeniem kobiet czeskich w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych by³a
maszyna do szycia. Zwi¹zane z ni¹ wygody poznawa³y kobiety w Wy¿szej
Szkole ¯eñskiej w Pradze albo w innych szko³ach zawodowych. W propagowaniu maszyny do szycia du¿y by³ udzia³ znanego praskiego kupca Jana
Neffa, który przedstawi³ maszynê jako nowoœæ zaraz po otwarciu swojego
sklepu w 1863 r. Maszyny do szycia amerykañskiej firmy Singer Howe zamawia³ w Anglii. Wprowadzeniu tej nowoœci do gospodarstw domowych
bardzo pomog³a sprzeda¿ ratalna30.
Ofensywa ulepszeñ technicznych na gospodarstwo domowe nie zakoñczy³a siê na maszynie do szycia. W œlad za ni¹ postêpowa³y aparaty do
prasowania, prania i sprz¹tania. Nie wszystkie wprawdzie zdobywa³y tak¹
popularnoœæ jak s³ynna „singerówka”, ale powoli zyskiwa³y sta³e miejsce,
przede wszystkim w kuchni. Wa¿ne by³o pozyskanie pierwszych klientek,
które doceni³yby po¿ytek p³yn¹cy z „nowoœci”. Bardzo pomys³owy sposób
reklamy skierowanej do kobiet zastosowa³ w sprzeda¿y „nowinek” technicznych wspomniany ju¿ kupiec praski Jan Neff. Jego zasad¹ by³o ukazaæ
klientom nie tylko u³atwienie pracy, ale przede wszystkim jej wyniki. Dziêki
Janowi Neffowi i podobnym mu pionierom nowoczesnego handlu w koñcu
XIX w. upowszechni³a siê maszynka do kawy Melita, garnek ciœnieniowy
Lilor, maszynka naftowa do gotowania, sztuæce ze stali nierdzewnej, garnki
do przygotowywania potraw ze specjalnego szk³a, gazowy piec kuchenny
28 M. Strettiová, wyd. cyt., s. 232–233.
29 Q. J. Šimek, wyd. cyt., s. 17.
30 M. Neff, Dìjiny firmy Jan Neff v Praze, Archiv Národního Technického Muzea v Praze, Zbiór

rêkopisów, sygn. 435, s. 4.
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oraz wiele innych nowoœci. Oprócz po¿ytecznych urz¹dzeñ u³atwiaj¹cych
pracê w gospodarstwie domowym pojawia³o siê tak¿e du¿o pomys³ów chybionych i bezsensownych, które szybko zniknê³y.
Praca w nowoczeœnie wyposa¿onym gospodarstwie domowym by³a ³atwiejsza ni¿ przedtem. Najwiêkszym u³atwieniem by³a zapewne bie¿¹ca woda i elektrycznoœæ.
Nowoczesne wyposa¿enie i nowoœci techniczne nie wkracza³y do wszystkich domów równoczeœnie. W Pradze np. przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹
z elektrycznoœci korzysta³a tylko jedna trzecia mieszkañ31. W mniejszych
miastach zmiany by³y jeszcze powolniejsze. By³o jednak jasne, ¿e w gospodarstwach domowych na prze³omie XIX i XX w. bardzo du¿o siê zmieni³o,
nie tylko w ich wyposa¿eniu, ale przede wszystkim w regu³ach wspó³¿ycia
i wzajemnych stosunkach cz³onków rodziny.
Kobiety i dzieci mog³y swobodniej decydowaæ o swoim losie. Z tych czasów pochodz¹ tak¿e wiarygodne œwiadectwa o gorszych stronach losu kobiet. Dotyczy³o to nie tylko robotnic, które musia³y rozwi¹zywaæ trudne
problemy egzystencji licznych rodzin, ale tak¿e kobiet z innych grup spo³ecznych. Powodem niezadowolenia ¿on urzêdników, rzemieœlników, kupców, lekarzy, adwokatów i innych nie by³y przewa¿nie problemy codziennego utrzymania, ale nierównoprawne stosunki w rodzinie. Przeciw tradycyjnym wzorcom, które wyznacza³y kobietom miejsce wy³¹cznie w domu, nie
daj¹c im prawa decydowania o w³asnym losie, kobiety z tych œrodowisk coraz czêœciej siê buntowa³y.
Wiele mog³o byæ indywidualnych powodów do odrzucania od dawna
uœwiêconych tradycyjnych ról ¿yciowych. Czêsto nale¿a³ do nich podœwiadomy opór przeciwko nieustannej karuzeli prac domowych. By³ to protest
przeciwko codziennoœci, powtarzaj¹cej siê rytmicznie bez wyraŸnego sensu
i celu. Protest ten by³ jednak daremny, gdy¿ rutynê powszednich obowi¹zków mo¿na niekiedy zmodyfikowaæ, nigdy jednak ze wzglêdu na jej istotê
nie da siê jej ca³kowicie wyeliminowaæ.

31 Por. J. Bìlohlav, Praha — prùvodce statisticko–historický a adresáø, Praha 1910, s. 5.

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

Graºyna Szelågowska

Œwiat rzeczy i rytua³y ¿ycia codziennego
mieszczañskiej rodziny duñskiej
pod koniec XIX w.
Œwiat rzeczy i rytua³y ¿ycia codziennego mieszczañskiejr odziny duñskiej...

Pytanie o kulturotwórcz¹ rolê kobiet w odniesieniu do wzorców i rytua³ów ¿ycia codziennego, zw³aszcza rodzinnego, wydaje siê szczególnie zasadne w przypadku Danii. Pozycja kobiety w rodzinie duñskiej by³a bowiem
od czasów wczesnego œredniowiecza wysoka, co historycy wi¹¿¹ z koniecznoœci¹ utrzymywania gospodarstwa w czasie wielomiesiêcznych wypraw
mê¿ów–wikingów. St¹d zapewne istnienie w jêzyku duñskim terminu madmor (dos³. matka–¿ywicielka) na oznaczenie matki w rodzinie. Spo³eczny
status kobiety wzmocni³o wprowadzenie protestantyzmu, do niej to bowiem nale¿a³ obowi¹zek nauczania w rodzinie Biblii, a wiêc i umiejêtnoœci
czytania. Duñska kobieta nie mia³a wprawdzie (a¿ do po³owy XIX w.,
tj. uchwalenia konstytucji liberalnej) praw ekonomicznych i maj¹tkowych,
ale za to ju¿ w 1680 r. Królewski kodeks uzna³ jej wysok¹ pozycjê w rodzinie
(m.in. zakazuj¹c mê¿om bicia ¿on). Temu nale¿y przypisaæ rozwiniêcie siê
w duñskiej ideologii oœwieceniowej nurtu feministycznego ju¿ w pierwszej
po³owie XVIII w.
Od prze³omu XVIII i XIX w. duñskie kobiety, zw³aszcza z warstw œrednich i ni¿szych, staj¹ siê samodzielne — podejmuj¹ pracê zarobkow¹, rosn¹
tak¿e ich aspiracje edukacyjne i zawodowe. Istnia³a wszak¿e wyraŸna granica tych ambicji — zam¹¿pójœcie: zamê¿nym kobietom, o ile nie zmusza³a
ich do tego z³a sytuacja finansowa, zgodnie z duñskim obyczajem po prostu
nie wypada³o pracowaæ zarobkowo. Kobieta zamê¿na prowadzi³a dom
i dba³a o rodzinê. Czy przemiany modernizacyjne w jakiejkolwiek mierze
wp³ynê³y na ten wzorzec?
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Zanim przejdê do próby odpowiedzi na to pytanie, chcia³abym zwróciæ
uwagê na duñsk¹ specyfikê. Prze³om modernizacyjny dokonuje siê w Danii
w ci¹gu ostatniej æwierci XIX w. i w dekadzie poprzedzaj¹cej wybuch
I wojny œwiatowej. Jego si³¹ sprawcz¹ by³o rolnictwo — fundament duñskiej gospodarki — stymuluj¹ce procesy urbanizacyjne, industrializacyjne
i rozwój cywilizacji technicznej1. Tak¿e kultura duñska — zw³aszcza ¿ycia
codziennego i rodzinnego — ukszta³towa³a siê w czasach nowo¿ytnych pod
wp³ywem kultury ch³opskiej. Dotyczy to przede wszystkim warstwy szlacheckiej, ale pod ogromnym wp³ywem obyczajowoœci ch³opskiej pozostawa³o tak¿e duñskie mieszczañstwo. Widaæ to szczególnie dobrze w³aœnie
w strukturze i obyczajowoœci duñskiej rodziny.
Struktura rodzinnych gospodarstw domowych zmienia³a siê w XIX w.
nieznacznie i powoli. Pod koniec XIX w. ostatecznie utrwali³ siê (wystêpuj¹cy ju¿ od pocz¹tku XVIII w.) model rodziny dwupokoleniowej. Jej podstaw¹ by³o oczywiœcie ma³¿eñstwo (choæ 10 do 15% par ¿y³o bez oficjalnego
b³ogos³awieñstwa) i dzieci (stosunek rodzin z dzieæmi do bezdzietnych wynosi³ 3:1)2. Charakterystyczna dla duñskiego gospodarstwa rodzinnego jest
dwupokoleniowoœæ; rodziny, w których spotykamy jednego lub oboje rodziców któregoœ z ma³¿onków, stanowi¹ zaledwie 10%, a kontakty miêdzypokoleniowe po wyjœciu dzieci z domu prawie nie wystêpuj¹. Zupe³nie nie
spotyka siê rodzin, z którymi mieszkaj¹ inni krewni (ciotki, wujowie itp.)3.
W XIX w. w sk³ad rodziny podstawowej, której trzon stanowi³o ma³¿eñstwo, wchodzi³a nadal s³u¿ba (na wsi nawet do po³owy XX w.). Najwiêksze
zmiany w rodzinie duñskiej w XIX w. dotycz¹ w³aœnie personelu najemnego. Przede wszystkim zmniejsza siê jego liczba: pod koniec stulecia norm¹
jest jedna do dwóch osób, w okresie miêdzywojennym ju¿ tylko jedna. Od
po³owy XIX w. widoczny jest tak¿e, g³ównie w miastach, wzrost wzajemnej
niezale¿noœci i poszanowania prywatnoœci s³u¿by. Pokojówki i kucharki nie
musz¹ ju¿ mieszkaæ razem z dzieæmi swych pracodawców, ale otrzymuj¹
w³asne pokoje4. S³u¿ba nadal jednak uczestniczy w ¿yciu rodzinnym oraz

1 V. Dybdahl, Det nye samfundet paa vej 1871–1913. Dansk social historie, Bd. 5, Købnhavn 1982,
s. 18.
2 H. Chr. Johansen, En samfundsorganisation i opbrud 1700–1870. Dansk socialhistorie, Bd. 4,
København 1979, s. 173.
3 Tam¿e, s. 169 i 177.
4 V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 20–22.
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domowym i pojêcie „rodziny” w znaczeniu œredniowiecznym nadal jest u¿ywane. Przeciêtna rodzina duñska pod koniec XIX w. (zarówno w mieœcie,
jak i na wsi) jest ma³a i liczy œrednio 4 do 6 osób — ojciec, matka, dzieci
i s³u¿ba.
Wiek zawierania ma³¿eñstw by³ w Danii bardzo wysoki w porównaniu
z innymi pañstwami europejskimi i wzrasta³ w zale¿noœci od statusu spo³ecznego: dla wysokich urzêdników pañstwowych wynosi³ œrednio 32,1 lata,
dla kupców 30,9 lat, dla robotników 27,3 lat5. Wynika³o to z powszechnego
w Danii przekonania o koniecznoœci urz¹dzenia domu przed zawarciem
ma³¿eñstwa. Zmienia³a siê tak¿e w zale¿noœci od pozycji zawodowej liczba
dzieci w rodzinie (dane z 1901 r.): wœród wysokich urzêdników i kupców
œrednio dwoje dzieci (2,7), w rodzinach rzemieœlników œrednio troje dzieci
(3,8), wœród robotników oraz na wsi œrednio czworo dzieci (4,2)6. W okresie
przed I wojn¹ œwiatow¹ wyst¹pi³ w Danii, podobnie jak w innych krajach
europejskich, spadek liczby dzieci, co wi¹za³o siê przede wszystkim ze zmian¹ struktury zawodowej. Zwiêksza siê liczba kobiet pracuj¹cych, dostêpne stawa³y siê dla nich nowe zawody i wy¿sze stanowiska. Ograniczeniem
dla rozwoju rodziny by³ tak¿e znaczny wzrost kosztów utrzymania i wykszta³cenia.
Przemiany te dotyczy³y przede wszystkim rodziny mieszczañskiej, której
szczególnie zale¿a³o na utrzymaniu odpowiedniego poziomu ¿ycia. Ta grupa spo³eczna wydaje siê najciekawsza tak¿e z innego wzglêdu: w drugiej
po³owie XIX w. mieszczañstwo zaczê³o spe³niaæ funkcjê wzorca obyczajowego dla innych grup spo³ecznych, zw³aszcza ch³opów i robotników.
Duñskie mieszczañstwo prze³omu XIX i XX w. charakteryzowa³y
wszystkie cechy czasów prze³omu modernizacyjnego; obejmowa³o ono grupy bêd¹ce spadkobiercami dawnego mieszczañstwa i szlachty epoki nowo¿ytnej oraz wiele grup spo³ecznych stanowi¹cych produkt nowych czasów.
St¹d kryterium przynale¿noœci do nowoczesnego mieszczañstwa (unikam
pojêcia „bur¿uazja” jako zbyt w¹skiego) koñca XIX w. to z jednej strony
kultywowanie mieszczañskiego, opartego na protestantyzmie etosu, z drugiej — nowoczeœnie rozumiana, „rynkowa” samowystarczalnoœæ finansowa.
Do tak rozumianego mieszczañstwa zaliczam wiêc stary stan urzêdniczy,

5 Tam¿e, s. 23.
6 Tam¿e, s. 27.
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pastorów, nauczycieli, funkcjonariuszy nowoczesnej s³u¿by publicznej,
kupców, przedsiêbiorców, bankierów, sklepikarzy i rzemieœlników.
Najwy¿ej w hierarchii stali wysocy urzêdnicy administracji pañstwowej
— centralnej i lokalnej (embedsstanden, dos³. stan urzêdniczy; grupa ta
zaczê³a siê wykszta³caæ w Danii pod koniec XVII w., g³ównie spoœród mieszczañstwa). Wprowadzenie w po³owie XIX w. systemu konstytucyjnego
wp³ynê³o w nik³ym stopniu na sk³ad spo³eczny tej grupy7. By³a ona w zasadzie powszechnie powa¿ana w spo³eczeñstwie, choæ w literaturze wystêpuje tak¿e doœæ z³oœliwy stereotyp w rodzaju Felicjana Dulskiego8. Przeciêtny
Duñczyk, zw³aszcza z miasta, mia³ przedstawicielom tej grupy za z³e przede
wszystkim swoiste poczucie przynale¿noœci do „kasty” i przejmowanie stylu
¿ycia arystokracji, manifestowanie np. posiadania 6–10–pokojowego mieszkania lub willi w reprezentacyjnej dzielnicy miasta.
Do stanu urzêdniczego zaliczano tak¿e pastorów oraz nauczycieli. O ile
nauczyciele spo³ecznie i ekonomicznie osi¹gali status bli¿szy kupcom i rzemieœlnikom, o tyle pastorzy czêsto wyrastali w swych lokalnych parafiach
na ma³ych udzielnych w³adców9.
Poza stanem urzêdniczym znajdowali siê natomiast urzêdnicy–funkcjonariusze pañstwowi (tzw. bestillingsmaend). Ta zupe³nie nowa grupa spo³eczna wykszta³ci³a siê w ci¹gu kilkudziesiêciu lat w drugiej po³owie XIX w.
na skutek przemian modernizacyjnych i rozwoju ró¿nych s³u¿b publicznych
w Danii. Nale¿a³ do niej personel zatrudniony przy kolei ¿elaznej — na
dworcach, w poci¹gach i lokomotywach, w sieci pocztowej — listonosze
i pracownicy poczt, pracownicy urzêdów celnych, policjanci, obs³uga gmachów publicznych. Wywodzili siê oni spoœród robotników, ni¿szych warstw
rzemieœlników i samodzielnych ch³opów, a tak¿e oficerów10.
Kupcy i przedsiêbiorcy to druga — obok stanu urzêdniczego — grupa
spo³eczna dŸwigaj¹ca na swych barkach ciê¿ar ¿ycia spo³ecznego w miastach. To w³aœnie ta grupa by³a w drugiej po³owie XIX w. w najwiêkszym
stopniu opiniotwórcza, kszta³tuj¹ca modê i obyczaje, przede wszystkim ze
wzglêdu na swój historyczny rodowód. Termin „kupiec” (købmand) oznacza³ w³aœciciela domu kupieckiego w dawnym stylu — finansistê, armatora,
7 Tam¿e, s. 45–47.
8 Tam¿e.
9 R. Skovmand, Folkestyrets fødsel. Danmarks historie, Bd. 11, København 1964, s. 85–86.
10 V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 48.
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hurtownika i detalistê w jednej osobie. W ostatnim trzydziestoleciu XIX w.
dokonuje siê, przede wszystkim w Kopenhadze, specjalizacja wielkich domów kupieckich i ich podzia³ na instytucje produkcyjne, handlowe lub finansowe11. Termin „kupiec” zacz¹³ oznaczaæ z jednej strony wysok¹ pozycjê ekonomiczn¹ i towarzysk¹, ale z drugiej by³ to tytu³ formalny, otrzymywany wraz z przekroczeniem odpowiedniego progu podatkowego i daj¹cy
uprawnienia do handlu hurtowego i detalicznego. Zwyk³y w³aœciciel sklepiku nie by³ wiêc kupcem, ale zawsze móg³ towarzysko i ekonomicznie awansowaæ. „Stan” kupiecki mia³ elastyczne granice.
I wreszcie najliczniejsza grupa mieszczañska, niegdyœ zwana „drobnomieszczañstwem”, a dziœ klas¹ œredni¹. W ostatniej æwierci XIX w. zaliczano do niej rzemieœlników i sklepikarzy–detalistów, czyli z jeden strony grupê reprezentuj¹c¹ najstarsz¹ i historyczn¹ czêœæ mieszczañstwa, z drugiej
zaœ grupê bêd¹c¹ produktem przemian modernizacyjnych12.
Charakterystyczn¹ cech¹ ca³ego duñskiego mieszczañstwa jest wyrównanie pod koniec XIX w. poziomu i stylu ¿ycia. Szczególnie dobrze pokazuj¹ to warunki mieszkaniowe, wskutek wzrostu demograficznego uwa¿ane
(w XIX w. i przez wspó³czesnych historyków) za ciê¿kie. S¹dzê, ¿e dobrym
miejscem do analizy jest Kopenhaga, w której mieszka³a jedna pi¹ta ludnoœci Danii (dzisiaj jedna trzecia) i która a¿ do okresu miêdzywojennego
by³a, ze wzglêdu na powoli rozwijaj¹cy siê przemys³, miastem zdecydowanie
handlowym.
Kopenhaga ju¿ w po³owie XIX w. by³a miastem ciasnym i przepe³nionym. Warunki poprawi³y siê nieco, gdy w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XIX w. zlikwidowano bramy miejskie i zasypano fosy. Nowe ustawodawstwo budowalne umo¿liwi³o rozbudowê miasta poza dawnymi murami miejskimi. W zasadzie wszystkie grupy mieszczañskie mieszka³y w kamienicach, wille i domy jedno–lub dwurodzinne spotykamy tylko na prowincji i na terenach podmiejskich, wówczas stanowi¹cych wieœ. Kopenhaskie mieszczañstwo nie budowa³o pa³aców i nie mieszka³o w nich, by³a to
domena rodziny królewskiej. Oko³o 1870 r. ustali³y siê standardy mieszkaniowe: mieszkania wysokich urzêdników, kupców, finansistów, przedsiêbiorców (a tak¿e w³aœcicieli ziemskich mieszkaj¹cych w stolicy) liczy³y 2–3

11 L. Rerup, Tiden 1864–1914. Danmarks historie, Bd. 6, København 1989, s. 39–40.
12 V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 62–63.
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pokoje dzienne, 1–2 sypialnie, pokoje dziecinne, jadalniê, pokoje dla s³u¿¹cych i kucharek, kuchniê ze spi¿arni¹, natomiat mieszkania klasy œredniej
liczy³y 3 pokoje, kuchniê i spi¿arniê. Dla porównania podajmy, ¿e robotnik
wykwalifikowany zajmowa³ mieszkanie dwupokojowe z kuchni¹, a najbiedniejsi — jeden pokój z kuchni¹ w suterenie, na poddaszu lub w kamienicy
stawianej na ty³ach domu „lepszego”13.
Od oko³o 1880 r. sytuacja mieszkaniowa w Kopenhadze poprawia siê,
zarazem obserwuje siê pewne wyrównanie standardów mieszkaniowych,
zmniejsza siê bowiem liczba mieszkañ du¿ych i ma³ych. W 1880 r. mieszkañ
jednopokojowych by³o 20%, w 1900 r. tylko 10%. Mieszkania dwu– i trzypokojowe stanowi³y w 1880 r. 50%, w 1900 r. — 60%. Dla porównania jednopokojowe mieszkania stanowi³y w Kristianii (obecnie Oslo) 31%,
w Sztokholmie 45%, a w Berlinie blisko 50%14. Bez w¹tpienia przyczyni³a
siê do tego poprawa sytuacji ekonomicznej spo³eczeñstwa i realny wzrost
dochodów (robotnik niewykwalifikowany zarabia³ 450–500 koron rocznie,
wykwalifikowany 600–700 koron rocznie, przy czynszach œrednio 190 koron
rocznie za mieszkanie dwupokojowe i 280 koron rocznie za mieszkanie
trzypokojowe)15. Zarazem protestancka kultura duñskiego mieszczañstwa
nie sk³ania³a do afiszowania siê swym bogactwem — takich przejawów
przepychu, jak pa³ac Poznañskich w £odzi lub Kronenberga w Warszawie,
w Kopenhadze nie widziano.
Badacz obyczajów duñskiego mieszczañstwa koñca XIX w. jest w szczêœliwej sytuacji, mo¿e bowiem korzystaæ z bogatych Ÿróde³ materialnych.
Mo¿e np. na w³asne oczy zobaczyæ autentyczne, zachowane bez wiêkszych
zmian od ponad stu lat wnêtrza mieszkalne. Takie wyj¹tkowe miejsce
w wiktoriañskim stylu z 1890 r., dzisiaj udostêpniane przez duñskie Muzeum Narodowe, znajduje siê w Kopenhadze16. Sk³ada siê z salonów, jadalni, sypialni, kuchni ze spi¿arni¹, ³azienki i ubikacji; wygl¹da dok³adnie tak
samo, jak w chwili urz¹dzenia i umeblowania przez w³aœciciela w 1890 r.
Zachowane fotografie z okresu sprzed I wojny œwiatowej dowodz¹, ¿e
wszystkie meble, obrazy, lustra, a nawet bibeloty znajduj¹ siê nadal w tym

13
14
15
16

Wg V. Lorenzena, cyt. za H. Chr. Johansen, wyd. cyt., s. 234.
V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 75–77.
Tam¿e, s. 73.
Dok³adny opis mieszkania zob. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1997, nr 1.
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samym miejscu17. Mo¿na wiêc pokusiæ siê o próbê odtworzenia na podstawie sposobu urz¹dzenia mieszkania funkcjonowania typowej duñskiej rodziny mieszczañskiej i wzajemnych relacji miêdzy domownikami, a przede
wszystkim roli ¿ony i matki w rodzinie.
Mieszkanie nale¿a³o od 1886 r. do bogatego kopenhaskiego kupca Rudolfa Christensena (i nadal jest w³asnoœci¹ tej rodziny). Kupiec Christensen (1849–1925) by³ znan¹ postaci¹ w Kopenhadze. W³aœciciel niewielkiej
manufaktury tekstylnej i sklepu pasmanteryjnego w samym centrum handlowym miasta, interesowa³ siê teatrem i literatur¹, prowadzi³ szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i charytatywn¹. Nale¿a³ wiêc do sto³ecznej
elity i stanowi przedmiot naszego zainteresowania nie tyle jako typowy
przedstawiciel duñskiego mieszczañstwa, ile jako reprezentant grupy spo³ecznej bêd¹cej wzorem dla wszystkich pozosta³ych, ³¹cznie z rodzinami
robotniczymi. Naœladowano, dostosowuj¹c do w³asnych mo¿liwoœci finansowych, styl ¿ycia oraz sposób urz¹dzenia i dekoracji domu. W³asne odmiany kopenhaskiego stylu wiktoriañskiego wprowadzali nawet ch³opi, o czym
œwiadcz¹ prezentowane w skansenie pod Kopenhag¹ zabudowania mieszkalne i gospodarcze, np. dom wiejski z Lønnestak ko³o fiordu
Ringkøbing. Mieszczañska elita lansowa³a tak¿e po¿yteczne obyczaje, np.
wzorce higieny osobistej. W œlad za ni¹ w mieszkaniach pojawia³y siê wanny, prysznice i ubikacje ze spuszczan¹ wod¹. W 1900 r. WC znajdowa³o siê
tylko w 2 tys. mieszkañ, dziesiêæ lat póŸniej ju¿ w 54 tys.18
Ponad 300–metrowe mieszkanie kupca Christensena nale¿a³o do luksusowych i ponadprzeciêtnych — w mieszkaniu by³ gaz i elektrycznoœæ, telefon i woda bie¿¹ca, wanna, prysznic i nowoczesna muszla klozetowa ze spuszczan¹ wod¹ — ale za to rodzinê stanowili pañstwo Christensen typow¹.
Do mieszkania na drugim piêtrze kamienicy w centrum Kopenhagi, tu¿
przy gmachu parlamentu, wprowadzili siê w 1890 r.: Rudolf Christensen,
jego ¿ona i troje dzieci (syn i dwie córki), kucharka i pokojówka. Uk³ad
mieszkania, jego rozplanowanie i wyposa¿enie zwi¹zane by³y œciœle z zajêciami poszczególnych cz³onków rodziny, ich miejscem w hierarchii rodzinnej oraz wzajemnymi relacjami pomiêdzy domownikami.

17 T. Clemmensen, Nationalmuseets Klunkehjem, København 1990.
18 V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 81.
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Ju¿ przy wejœciu do mieszkania zaznaczona jest dominuj¹ca rola pana
Christensena — mê¿a i ojca, jedynego w³aœciciela mieszkania i ¿ywiciela
rodziny. Na istniej¹cej do dziœ mosiê¿nej tabliczce na drzwiach widnieje
tylko jego nazwisko. Charakterystyczne, ¿e nie zmieni³y jej mieszkaj¹ce tam
do swojej œmierci w 1962 r. obie córki kupca. Po lewej stronie niewielkiego
przedpokoju kupiec urz¹dzi³ swoje biuro (mia³o tak¿e oddzielne wejœcie
z klatki schodowej), po prawej swój gabinet prywatny. Ojciec cieszy³ siê
ogromnym szacunkiem wszystkich domowników, ale wbrew pozorom nie
by³ niedostêpnym w³adc¹, a jego gabinet niedostêpn¹ œwi¹tyni¹. Na zachowanej fotografii z 1910 r. widaæ Rudolfa Christensena z ¿on¹ i córkami
zgromadzonych wokó³ sto³u w gabinecie i czytaj¹cych lub przegl¹daj¹cych
jakieœ ksiêgi i albumy19. Rodzina siedzi w pozach doœæ swobodnych i niedba³ych, wiêc nie mo¿e byæ mowy o jakimkolwiek sztucznym upozowaniu.
Fotografia utrwali³a zapewne rzadki moment, gdy kupiec w jakiœ œwi¹teczny dzieñ spêdza³ czas z rodzin¹, a zwyk³y, powszedni dzieñ by³ raczej
ma³o uchwytny. Czas pracy stopniowo by³ skracany, ale nadal by³ bardzo
d³ugi. W po³owie XIX w. pracowano (w mieœcie) od 6.00 do 20.00 lub od
4.00 do 18.00 z dwugodzinn¹ przerw¹, czyli czas pracy wynosi³ 12 godzin.
W latach 1850–1870 nast¹pi³o wyraŸne zmniejszenie czasu pracy do 11 godzin: od 6.00 do 19.00 z dwugodzinn¹ przerw¹. Ok. 1900 pracowano ju¿
œrednio 10 godzin od 6.00–7.00 do 18.00–19.00 z dwugodzinn¹ przerw¹.
Oczywiœcie dotyczy³o to rzemieœlników i sklepikarzy–detalistów (oraz robotników). Funkcjonariusze pañstwowi pracowali od 8.00 do 17.00, nauczyciele mieli pensum w wysokoœci 36 godzin tygodniowo, natomiast wysocy
urzêdnicy spêdzali w pracy tyle czasu, ile uznali za stosowne. Wed³ug w³asnych potrzeb i uznania pracowali tak¿e bogaci kupcy, bankierzy i przedsiêbiorcy. W praktyce czas ich pracy by³ bardzo zbli¿ony do d³ugoœci czasu
pracy ich podw³adnych i robotników20. D³uga przerwa w œrodku dnia pracy
pozwala³a na zjedzenie posi³ku w domu w gronie rodziny. W 1891 r. ostatecznie zakazano pracy w niedzielê; jedynym miejscem, które pozosta³o
czynne w œwiêta, by³ salon fryzjersko–golarski, odgrywaj¹cy jak zwykle rolê
miejsca spotkañ towarzyskich.

19 T. Clemmensen, wyd. cyt.
20 H. Chr. Johansen, wyd. cyt., s. 237–238; V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 234–236.

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

Œwiat rzeczy i rytua³y ¿ycia codziennego mieszczañskiej rodziny duñskiej... 241

Rudolf Christensen dzieli³ swój czas miêdzy manufakturê, sklep firmowy w handlowej dzielnicy Kopenhagi i swoje biuro. Jak wspomniano wy¿ej,
pocz¹tkowo biuro to znajdowa³o siê w mieszkaniu. Po kilku latach jednak,
gdy po ogromnych wydatkach na nowe mieszkanie pan Christensen poprawi³ swoje finanse, biuro zosta³o przeniesione w pobli¿e sklepu. W opuszczonym pomieszczeniu kupiec urz¹dzi³ czytelniê dla córek21.

Na targu w Kopenhadze, fragment obrazu Paula Fischera z 1914 r.

Gdy pan Christensen udawa³ siê do pracy, w gospodarstwie domowym
pozostawa³a ma³¿onka. Od 1880 r. dysponowa³a pe³ni¹ praw cywilnych
i ekonomicznych (z wyj¹tkiem politycznych). Co prawda ju¿ od 1857 r.
21 T. Clemmensen, wyd. cyt.
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obowi¹zywa³a ustawa o równouprawnieniu kobiet w odniesieniu do praw
cywilnych (np. prawo dziedziczenia) i ekonomicznych, ale z chwil¹ zam¹¿pójœcia kobiety je traci³y22. Jednak ani zmiana sytuacji prawnej, ani przemiany modernizacyjne nie wp³ywa³y na tradycjê rezygnowania z aktywnoœci
zawodowej po wyjœciu za m¹¿. Z wyj¹tkiem kobiet prowadz¹cych warsztaty
rzemieœlnicze i sklepikarek kobieta zamê¿na ze œrodowiska mieszczañskiego nadal zajmowa³a siê wy³¹cznie gospodarstwem domowym23. Domowe
rachunki prowadzi³ jednak pan Christensen, który op³aca³ s³u¿bê i decydowa³ o wa¿nych wydatkach. Ówczesny duñski minister sprawiedliwoœci mówi³ nawet w 1880 r., ¿e ustawa o równouprawnieniu cywilnym kobiet nie ma
sensu, bo duñska kobieta i tak tradycyjnie nie przeciwstawi siê mê¿owi24.
Wiele œwiadczy jednak o tym, ¿e mimo wszystko to kobiety organizowa³y
¿ycie rodzinne i wprowadza³y do domu nowe zwyczaje i techniczne udogodnienia.
Pani Christensen mia³a do pomocy dwie s³u¿¹ce: kucharkê i pokojówkê,
które mieszka³y we w³asnych pokojach umeblowanych przez pana Christensena sprzêtami niepotrzebnymi, lecz w bardzo dobrym stanie. Udzia³
w pracach domowych pani Christensen by³ du¿y. Do codziennych obowi¹zków pani domu nale¿a³y wspólne ze s³u¿¹c¹ zakupy produktów spo¿ywczych. To pani wybiera³a ryby, miêso, jarzyny i owoce na targu oraz okreœla³a codzienny jad³ospis rodziny, nie tylko kontroluj¹c ca³y proces przygotowywania posi³ków, ale tak¿e bior¹c w nim aktywny udzia³. Bardzo nowoczeœnie i praktycznie urz¹dzona kuchnia dowodzi, ¿e pani Christensen mia³a
— jako osoba w tej mierze kompetentna — wiele do powiedzenia; b¹dŸ co
b¹dŸ to do niej adresowano reklamy sprzêtów kuchennych, a tak¿e ró¿nych
nowinek u³atwiaj¹cych utrzymanie gospodarstwa domowego. Tym bardziej,
¿e mê¿czyŸni zdradzali do nich dziwn¹ niechêæ, wyœmiewaj¹c np. odkurzacze (liczne satyry w prasie kopenhaskiej)25. Mieszkanie sprz¹tano regularnie: urz¹dzone by³o w stylu wiktoriañskim z zas³onami, portierami, drape22 Zob. G. Szel¹gowska, Aspiracje edukacyjne i poziom wykszta³cenia kobiet w Skandynawii na prze³omie XIX i XX w., [w:] Kobiety i edukacja na zemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod red.
A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. II, cz. 1, Warszawa 1992.
23 Zob. G. Szel¹gowska, „Czerwone poñczochy”. Pocz¹tki zorganizowanego ruchu feministycznego
w Danii na prze³omie XIX i XX w., [w:] Kobieta i œwiat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX
i w pocz¹tkach XX wieku. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994.
24 V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 24; T. Clemmensen, wyd. cyt.
25 „Blaeksprutten” 1903, København.

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

Œwiat rzeczy i rytua³y ¿ycia codziennego mieszczañskiej rodziny duñskiej... 243

riami, firanami, dywanami i tapicerowanymi meblami. Wszystkie te tkaniny
wymaga³y skrupulatnego czyszczenia i systematycznego naprawiania.
W zachowanym do dziœ mieszkaniu pañstwa Christensen niemal wszystkie
tkaniny, najbardziej przecie¿ nietrwa³y element wyposa¿enia, s¹ autentyczne, co dowodzi wyj¹tkowej dba³oœci.

Tak autor satyrycznego czasopisma kopenhaskiego „Blaeksprutten”
wyobra¿a³ sobie w 1903 r. dzia³anie odkurzacza

Pani domu nie dysponowa³a jednak osobnym pomieszczeniem, swoje
„prywatne” miejsca dziel¹c z mê¿em lub rodzin¹. Poza ma³¿eñsk¹ sypialni¹
pani Christensen mia³a swój k¹cik i ma³e biureczko w tzw. salonie codziennym, gdzie prowadzi³a prywatn¹ korespondencjê i przechowywa³a przybory do szycia. Oczywiste jest, ¿e wszystkie domowe czynnoœci kobiece odgrywa³y w rodzinie rolê integracyjn¹, natomiast praca zawodowa mê¿czyzny —
dezintegracyjn¹. W przypadku rodziny duñskiej widaæ jednoczeœnie, ¿e ojciec rodziny stara siê pod tym wzglêdem dorównaæ swej ma³¿once, o czym
np. œwiadczy spêdzanie przez rodzinê wolnego czasu wspólnie z ojcem w jego w³asnym gabinecie.
Wobec zaabsorbowania pana Christensena prac¹ zawodow¹ na jego
ma³¿once tradycyjnie spoczywa³ obowi¹zek opieki nad dzieæmi (w mieszczañskich rodzinach rzadko zatrudniano bony lub nianie). Jak wspomniano, w rodzinie by³o troje dzieci — starszy syn i dwie, znacznie od niego
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m³odsze córki26. Dla syna przewidziano sukcesjê po ojcu i karierê kupieck¹,
tote¿ otrzyma³ wykszta³cenie typowe dla synów w tej grupie spo³ecznej
i bardzo praktyczne: pocz¹tkowe nauczanie domowe, póŸniej szko³a publiczna lub prywatna zakoñczona matur¹ (lub 4–klasowa szko³a œrednia
zakoñczona egzaminem nie daj¹cym jednak prawa wstêpu na wy¿sz¹ uczelniê), wreszcie akademia handlowa. Edukacjê koñczy³y pobyty za granic¹,
g³ównie w Niemczech (zw³aszcza w Hamburgu) i Anglii, czyli w krajach
stanowi¹cych ekonomiczn¹ czo³ówkê Europy27.
Zupe³nie odmienny tryb kszta³cenia wybrano dla m³odszych córek.
Wszelkie nauki pobiera³y w domu od nauczycieli prywatnych. Nie oznacza
to, ¿e ich wykszta³cenie by³o powierzchowne i niewystarczaj¹ce. Panny
Christensen, jak wiele ich rówieœnic z tej samej grupy spo³ecznej, uczy³y siê
g³ównie muzyki, œpiewu oraz przedmiotów humanistycznych: literatury i historii narodowej, jêzyków obcych i historii powszechnej, geografii itp., ale
tak¿e podstaw matematyki i ekonomii. Zw³aszcza poziom nauczania jêzyków obcych musia³ byæ wysoki, skoro panny Christensen (nigdy nie wysz³y
za m¹¿) po œmierci rodziców utrzymywa³y siê do koñca ¿ycia z t³umaczeñ28.
Do obowi¹zków pani Christensen nale¿a³o natomiast przekazanie córkom swych umiejêtnoœci wykonywania ró¿nych robótek domowych — haftu, szyde³kowania, szycia i koronczarstwa. Umieszczone nad biureczkiem
dyplomy, a tak¿e liczne dowody w postaci haftowanych poduszek i serwet,
œwiadcz¹, ¿e w tym najwa¿niejszym dla siebie zajêciu pani Christensen by³a
prawdziw¹ mistrzyni¹. Swoje i córek prace pokazywa³a nawet podczas licznych i modnych wówczas przemys³owych wystaw œwiatowych29.
Z wielu przekazów wynika, ¿e pozycja dzieci w rodzinie by³a wysoka.
Traktowano je jak pe³noprawnych cz³onków rodziny, stanowi³y nie przedmiot, lecz podmiot wychowania. Wskazuje na to choæby d¹¿enie do zapewnienia dzieciom w³asnych pokoi. Gdy pañstwo Christensen wprowadzili siê
do nowego mieszkania, jeden pokój przeznaczono dla syna, drugi dla obu
córek, które mia³y wówczas po 6–8 lat. Wart podkreœlenia jest fakt, ¿e córki
nie mog³y zamieszkaæ osobno, poniewa¿ dwa oddzielne pokoje potrzebne
by³y dla kucharki i pokojówki. Po kilku latach syn wyprowadzi³ siê z domu
26
27
28
29

T. Clemmensen, wyd. cyt.
V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 59.
T. Clemmensen, wyd. cyt.
Tam¿e oraz København paa tvaers. En historisk billedbog, København 1984, s. 53.

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

Œwiat rzeczy i rytua³y ¿ycia codziennego mieszczañskiej rodziny duñskiej... 245

i obie siostry zamieszka³y w osobnych pokojach. Rodzice starali siê nie rozpieszczaæ dzieci — wszystkie pokoje dziecinne zosta³y umeblowane sprzêtami ze starego mieszkania30. Gdy jednak pan Christensen przeniós³ swe
biuro w pobli¿e sklepu, nie waha³ siê przeznaczyæ pustego pomieszczenia
w³aœnie na bibliotekê dla córek.
Miejscem tradycyjnie integruj¹cym rodzinê by³a jadalnia i wspólne spo¿ywanie posi³ków. Pod koniec XIX w. obowi¹zywa³ ju¿ — zwi¹zany z nowym rytmem pracy w handlu, urzêdzie lub fabryce — typowy w ca³ej Skandynawii (a tak¿e w zachodniej Europie) podzia³ na trzy g³ówne posi³ki:
poranne œniadanie, po³udniowy lekki, przewa¿nie sk³adaj¹cy siê z kanapek,
posi³ek w rodzaju angielskiego lunchu (frokost) i najwa¿niejszy wieczorny
obiad–kolacja (middag), gromadz¹cy wokó³ sto³u ca³¹ rodzinê. Jad³ospis
duñskiej rodziny mieszczañskiej z koñca XIX w. ukszta³towa³ siê ju¿ w drugiej po³owie XVIII w. i stanowi³ wypadkow¹ tradycyjnej duñskiej kultury
ch³opskiej oraz wyrafinowanych gustów importowanych w dobie Oœwiecenia z Francji, z du¿¹ przewag¹ tej pierwszej.
„Rankiem wypijam nieco herbaty” — opowiada jedna z bohaterek komedii Ludviga Holberga. Na œniadanie m³oda mieszczka kopenhaska zjada³a „dobr¹ owsiankê”, w po³udnie zupê na miêsie, a wieczorem kleik
mleczny na m¹ce. Do jej ulubionych potraw nale¿a³y tak¿e kasze, ró¿ne
gatunki ryb, wieprzowina, groch, kapusta, cebula, chleb razowy i bia³y chleb
pszenny. W innej komedii bohater informuje, ¿e spo¿y³ w³aœnie na obiad
„s³odk¹ zupê i sztokfisza” (importowany z Norwegii suszony dorsz, gotowany w mleku)31.
Przeciêtna kopenhaska rodzina mieszczañska, a za tak¹ nale¿y uznaæ
mimo wysokich dochodów Christensenów, pod koniec XIX w. ¿ywi³a siê na
co dzieñ i od œwiêta skromnie i doœæ tradycyjnie. Na sto³ach pojawia³y siê
nadal te same produkty: ryby, kasze, ry¿, chleb i coraz wiêksze iloœci warzyw. Sto³eczn¹ specyfik¹ by³ du¿y udzia³ w jad³ospisie miêsa. Uderzaj¹ce
jest w duñskiej kuchni mieszczañskiej szczególne upodobanie do tradycyjnie ch³opskich zup, polewek i ró¿nych kleików — jedzenia prostego, po¿ywnego i zarazem ekonomicznego32. Do codziennych posi³ków u¿ywano
zwyk³ej zastawy fajansowej ozdobionej b³êkitnym wzorem, typowym dla
30 T. Clemmensen, wyd. cyt.
31 J. Møller, Borger i Holbergs København, København 1982, s. 67 i 69.
32 G. Szel¹gowska, Kuchnia skandynawska (maszynopis przygotowany do druku), s. 15–17.
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duñskiej procelany, która tak¿e znajdowa³a siê w posiadaniu rodziny; przechowywana w ozdobnym kredensie, s³u¿y³a tylko podczas specjalnych okazji, np. kolacji wigilijnej.
Posi³ki popijano przede wszystkim piwem. Powodem by³ chroniczny
brak wody pitnej, zw³aszcza w Kopenhadze, gdzie woda uchodzi³a wrêcz za
szkodliw¹ dla zdrowia. W stolicy dzia³a³o mnóstwo browarów i niezliczone
piwiarnie, a du¿e gospodarstwa domowe tradycyjnie warzy³y w³asne piwo.
Du¿a liczba sto³ecznych gorzelni dowodzi, ¿e zu¿ycie trunków mocniejszych tak¿e by³o znaczne, choæ specjaliœci oceniaj¹, ¿e ówczesny „sznaps”
by³ s³abszy od dzisiejszego. Wino natomiast by³o dostêpne wy³¹cznie dla
lepiej sytuowanych. Mimo to w Kopenhadze dzia³a³o wiele winiarni, a wiêc
zapotrzebowanie tak¿e musia³o byæ niema³e33.
W XVIII w. Duñczycy zakochali siê w kawie. W drugiej po³owie XIX w.
jej zu¿ycie wzros³o wrêcz nieprawdopodobnie — z 26 t w 1846 r. do 75 t
w 1870 r. (dla porównania herbaty tylko æwieræ tony)34. Kawê przywo¿ono
z w³asnych kolonii w Indiach Zachodnich, dziêki czemu by³a tania. By³a
napojem prawdziwie demokratycznym, pijanym dos³ownie we wszystkich
grupach spo³ecznych: na œniadanie, po po³udniu i wieczorem, w domu
i w ogródkach kawiarnianych. O upodobaniu do kawy œwiadczy tak¿e istna
kolekcja serwisów kawowych w mieszczañskich kredensach. Popijanie kawy by³o bowiem tak¿e zwi¹zane z wszelkimi formami spêdzania czasu wolnego — w gronie rodzinnym i w wiêkszym towarzystwie. Zastawione fili¿ankami z kaw¹ i tacami z kruchymi ciasteczkami domowego wypieku stoliki to podstawowy i niezbêdny element tradycyjnych, popo³udniowych
spotkañ pani domu z przyjació³kami, w trakcie których wymieniano przepisy kulinarne, wzory haftów, ale równie¿ uzgadniano dzia³alnoœæ charytatywn¹.
W mieszkaniu pañstwa Christensen znajdowa³y siê dwa salony: jeden
s³u¿y³ do popo³udniowych i wieczornych spotkañ rodzinnych, drugi mia³
charakter wytwornego salonu goœcinnego. Rodzina spotyka³a siê codziennie w³aœnie w tym pierwszym. Tutaj sta³ fortepian, na którym grywa³y wraz
z matk¹ panny Christensen, znajdowa³ siê te¿ k¹cik osobisty pani domu,
tutaj wieczorami czytywano, wypijano kawê z ciasteczkami, panny praco-

33 Tam¿e, s. 18–19.
34 H. Chr. Johansen, wyd. cyt., s. 215.
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wa³y nad swoimi robótkami rêcznymi. Rodzinne fotografie Christensenów pokazuj¹ w licznych ujêciach ca³¹ rodzinê (brakuje tylko najstarszego syna, który ju¿ przeszed³ na w³asne gospodarstwo i z wyj¹tkiem œwi¹tecznych okazji nie utrzymywa³ kontaktów z rodzicami) zgromadzon¹ podczas takich w³aœnie wspólnych chwil przy fortepianie, nad ksi¹¿kami, albumami itp.35
Od czasu do czasu organizowano spotkania towarzyskie przy kawie,
s³odyczach i ciasteczkach. S³u¿y³ do tego celu drugi salon umeblowany specjalnie na te okazje. Ustawiono w nim foteliki i stoliki, aran¿uj¹c je w ma³e
lub wiêksze grupki w zale¿noœci od liczby goœci (dla u³atwienia meble zosta³y wyposa¿one w kó³ka). Umieszczona w centralnym miejscu salonu sofa
w kszta³cie litery „S”, zwana têtê à têtê lub conversationssofa (jej konstrukcja sk³ania³a raczej do siedzenia ni¿ wylegiwania siê), wyraŸnie sugerowa³a,
¿e goœcie przede wszystkim toczyli ze sob¹ rozmowy w ma³ych grupach
kilkuosobowych. Mo¿na s¹dziæ, ¿e by³a ulubionym meblem zapraszanych
na pogawêdki przyjació³ek pani Christensen.
Jednak znacznie czêœciej ni¿ we w³asnym salonie w gronie goœci kopenhaskie rodziny mieszczañskie spêdza³y niedziele poza domem, korzystaj¹c
z licznych atrakcji: w ogrodach Tivoli (dzia³aj¹cych od 1843 r.), gdzie odbywa³y siê koncerty i dzia³a³o weso³e miasteczko, w teatrzykach miejskich,
a zw³aszcza w kawiarniach. W latach osiemdziesi¹tych XIX w., nazywanych przez historyków duñskich „szalonymi”, nastêpuje prawdziwa eksplozja najró¿niejszych form publicznego spêdzania wolnego czasu36.
Rytua³ ¿ycia codziennego kopenhaskiej rodziny mieszczañskiej wypada
zakoñczyæ niedyskretnie w sypialni. Pañstwo Christensen sypiali w jednym,
du¿ym ³o¿u z piêknym baldachimem w kolorze niebieskim i mo¿na s¹dziæ
na podstawie literatury piêknej, ¿e tak¿e tutaj mê¿czyzna odgrywa³ rolê
dominuj¹c¹37. Literatura powiela stereotyp kobiety zachowuj¹cej do œlubu
niewinnoœæ i mê¿czyny, który powinien wyszumieæ siê przed za³o¿eniem
rodziny. Tymczasem dane statystyczne wskazuj¹, ¿e 25% dzieci duñskich
zosta³o poczêtych przed œlubem mimo stosowania œrodków zapobiegania
ci¹¿y. By³y to tradycyjne œrodki antykoncepcyjne, jak kalendarzyk i stosu-

35 T. Clemmensen, wyd. cyt.
36 København paa tvaers, wyd. cyt., s. 55.
37 Np. P. Nansen, Fra rusaaret, [København] 1892.
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nek przerywany, a pod koniec XIX w. pojawi³ siê — jak s¹dz¹ historycy —
pod wp³ywem kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi petting38.
Z tego przedstawienia wy³ania siê obraz zamo¿nej, ale budz¹cej sympatiê skromnym stylem ¿ycia, rodziny mieszczañskiej, w której ka¿dy zajmuje
swoje, przynale¿ne mu zgodnie z tradycyjnym obyczajem miejsce. Chocia¿
matka i córki wyraŸnie zosta³y wy³¹czone z czêœci ¿ycia publicznego, jakim
jest uczêszczanie do szko³y i aktywnoœæ zawodowa, nie widaæ z ich strony
jakiegokolwiek buntu przed rol¹ opiekunek domowego ogniska. Wrêcz przeciwnie, wydaje siê, ¿e w³aœnie one stanowi³y istotny czynnik integracyjny
rodziny i to do nich nale¿a³o kszta³towanie rytua³u ¿ycia codziennego.

38 V. Dybdahl, wyd. cyt., s. 25.
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Kobiety a unowoczeœnianie i uspo³ecznianie
gospodarstw domowych w Polsce
miêdzywojennej
Kobiety a unowoczeœniani e i uspo³ecznianie gospodarstw domowych...

Racjonalne prowadzenie gospodarstw domowych w skali masowej
w mieœcie i na wsi mia³o niebagatelne znaczenie gospodarcze i kulturalne
w kraju buduj¹cym swój potencja³ ekonomiczny po latach niewoli. Problem
ten dotyczy³ paru milionów gospodarstw.
Nad unowoczeœnieniem gospodarstw domowych i lepsz¹ organizacj¹
ich pracy eksperymentowano w Stanach Zjednoczonych i w wysoko rozwiniêtych krajach Europy Zachodniej ju¿ w XIX w.1 Wiek XX przyspieszy³ te
procesy, mechanizuj¹c wiele uci¹¿liwych codziennych czynnoœci, takich jak:
szycie, sprz¹tanie, pranie, przygotowywanie i przechowywanie ¿ywnoœci.
Gospodarstwo domowe z wolna przestawa³o byæ tylko prywatn¹ spraw¹
gospodyñ, stawa³o siê przedmiotem zainteresowania wynalazców, producentów i handlowców (robi¹cych doskona³e interesy) oraz organizacji kobiecych ró¿nych orientacji.
Szybszy postêp techniczny w dziedzinie gospodarstwa domowego
umo¿liwi³o wykorzystanie gazu oraz upowszechnienie elektryfikacji, pocz¹tkowo w latach osiemdziesi¹tych–dziewiêædziesi¹tych XIX w. w najwiêkszych miastach œwiata (Londyn, Pary¿, Berlin, Nowy Jork, Chicago), na
które zwrócone by³y oczy wszystkich. Na prze³omie wieków elektrycznoœæ
z wolna wkracza³a do gospodarstw domowych na kontynencie i by³a wykorzystywana do oœwietlenia oraz jako napêd ró¿nych sprzêtów, co umo¿liwi³
1 Por. Kronika techniki, Warszawa 1992, s. 178, 211, 246, 262, 288.
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produkowany masowo od 1910 r. przez niemieck¹ firmê AEG niewielki
i lekki silnik. Jednak nowy sprzêt elektryczny u³atwia³ pracê domow¹ jedynie ludziom zamo¿nym, wysokie bowiem ceny pr¹du ogranicza³y jego powszechne zastosowanie.
Wraz z postêpem aktywnoœci zawodowej kobiet, których jednak nikt nie
zast¹pi³ w prowadzeniu gospodarstwa domowego (jeœli nie by³o je staæ na
op³acenie s³u¿¹cej), pojawi³ siê problem doceniania i wynagradzania pracy
domowej. „Poniewa¿ ¿ony i matki wykonuj¹ w gospodarstwie domowym
pracê przynosz¹c¹ wartoœci ekonomiczne, powinny otrzymywaæ za ni¹ zap³atê”. To jak¿e emancypacyjne ¿¹danie wysunê³a ju¿ w 1905 r. Käthe
Schirmacher w ksi¹¿ce pt. Praca domowa kobiety. Jej ocena ekonomiczna,
prawna i spo³eczna2. „Kobiety zawsze wykonywa³y (i wykonuj¹) nieodp³atnie prace domowe jako córki, ¿ony, s³u¿¹ce — stwierdza³a autorka — Czy
jednak rzeczywiœcie jest tak, ¿e mê¿czyŸni «¿ywi¹» swoje ¿ony, ¿e gospodynie nie zarabiaj¹ na chleb w³asn¹ prac¹? Mo¿e mê¿czyzna nie zawdziêcza
tego, kim jest — poœwiêceniu ze strony kobiety?”3
Po I wojnie œwiatowej wraz z szybkim uzawodowieniem kobiet z krêgów
robotniczych i inteligenckich w takich rozwiniêtych gospodarczo krajach,
jak np. Niemcy mechanizacja i racjonalizacja prac domowych sta³a siê koniecznoœci¹. Wychodz¹c naprzeciw tym potrzebom, Margarete Schütte–Lichotzky zaprojektowa³a w 1926 r. nowoczesn¹ kuchniê, tzw. frankfurck¹4,
stanowi¹c¹ bardzo przemyœlane pod wzglêdem funkcjonalnym, niewielkie
(6 m2) wnêtrze, ograniczaj¹ce zbêdny wysi³ek przez zastosowanie tzw. ci¹gów roboczych. Kuchnia frankfurcka zosta³a wyposa¿ona w liczne urz¹dzenia elektryczne oraz w kuchenkê gazow¹. To w³aœnie kuchnia frankfurcka
sta³a siê symbolem unowoczeœnienia gospodarstwa domowego, bardzo czêsto powielanym w propagandowych wydawnictwach i masowych pokazach
organizowanych przez producentów nowinek technicznych oraz stowarzyszenia kobiece. Rzecz charakterystyczna, wobec rozszerzenia siê aktywnoœci zawodowej i emancypacji kobiet kuchnia frankfurcka by³a pomyœlana
jako miejsce pracy dla dwojga równouprawnionych, pracuj¹cych zawodowo
partnerów.

2 Kronika kobiet, Warszawa 1993, s. 396.
3 Tam¿e.
4 Tam¿e, s. 476, 537.
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Wzrost zainteresowania szerszych
krêgów spo³ecznych unowoczeœnianiem gospodarstw domowych sprzyja³ upowszechnieniu nowych urz¹dzeñ. Podczas gdy wprowadzenie do
gospodarstw domowych kuchni gazowych trwa³o osiem dziesiêcioleci, to
kuchnie elektryczne spopularyzowano
znacznie szybciej, skokowo, w przededniu wielkiego kryzysu. W 1926 r.
sprzedano w Niemczech 5 tys. takich
kuchni, w 1929 r. — 35 tys.,
a w 1939 r. — ju¿ 800 tys.5 Pomimo
gorliwej propagandy prasowej i innej
na rzecz racjonalizacji prac domowych
u¿ytkowaniu elektrycznych kuchni nadal towarzyszy³a rezerwa i liczne zastrze¿enia. Mechanizacja gospodarKuchnia z dwutygodnika
„Moja Przyjació³ka” z 1938 r.
stwa domowego i zwi¹zane z tym mo¿liwoœci odci¹¿enia pani domu sta³y siê
jednak najbardziej przekonuj¹cym argumentem na rzecz akceptacji nowinek technicznych.
Dla popularyzacji mechanicznych urz¹dzeñ z tej dziedziny wiele zrobi³y
specjalne instytuty gospodarstwa domowego. Pierwsza taka placówka powsta³a w USA w 1910 r., a nastêpne ju¿ po I wojnie œwiatowej w Niemczech,
Szwajcarii i Holandii6. Temu celowi s³u¿y³y równie¿ wystawy „sztuki gospodarczej”, organizowane w latach dwudziestych w Pary¿u, gdzie demonstrowano nowoœci dotycz¹ce mechanizacji prac domowych, meblarstwa oraz
rekreacji (turystyki i zabawkarstwa)7.
Zagraniczne nowinki z tej dziedziny by³y podchwytywane przez zainteresowane przeobra¿eniami cywilizacyjnymi na ziemiach polskich dzia³aczki
organizacji kobiecych, zw³aszcza tych o charakterze spo³eczno–ekonomicznym. W tej sferze dzia³ania tkwi³y bowiem wielkie i nie wykorzystane do5 Tam¿e, s. 468.
6 H. Chrz¹szczewska, Zjazd Pañ Domu, „Ziemianka Polska” 1930, nr 24, s. 19.
7 Dwie wystawy gospodarcze w Pary¿u, „Ziemianka Polska” 1928, nr 8, s. 12–13.
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t¹d, pionierskie mo¿liwoœci. Oszczêdnoœæ wysi³ku, czasu, energii, surowców, lepsze zaspokojenie rozmaitych potrzeb cia³a i ducha, poprawa stanu
zdrowotnoœci, podniesienie poziomu kulturalnego setek tysiêcy rodzin
w mieœcie i na wsi — to wszystko urasta³o do rangi spraw ogólnospo³ecznych i pañstwowotwórczych. Zgodnie z takim rozumieniem swoich zadañ
ruch kobiecy mia³ szansê staæ siê wa¿nym czynnikiem upowszechniania
postêpu cywilizacyjnego.
Zainteresowaniu problemami racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego (i to w skali masowej, na wsi i w mieœcie) sprzyja³ ogólnoœwiatowy kryzys ekonomiczny prze³omu lat dwudziestych i trzydziestych, który niebawem obj¹³ i Polskê. Wzmog³y siê wówczas nawo³ywania
do dobrego gospodarowania, a przede wszystkim do uczenia siê
oszczêdnoœci: „Z t¹ oszczêdnoœci¹ jest u nas gorzej. Kobieta polska nie
tylko sama nie umie oszczêdzaæ, ale poniewa¿ nie rozumie znaczenia
oszczêdnoœci, wiêc i w ca³ym domu jej cnota ta nie jest zrozumian¹. W nastêpstwie ani ona, ani jej rodzina nie maj¹ zapewnionej przysz³oœci, ka¿dy
zgon i ka¿da choroba grozi katastrof¹”8. B³êdy jednej rodziny w gospodarowaniu powielane w szerszych krêgach spo³eczeñstwa stawa³y siê wadami
spo³ecznymi, szczególnie groŸnymi, gdy kryzys burzy³ stabilizacjê setek tysiêcy pracowniczych rodzin, gdy kurczy³y siê wiêzi wymiany wieœ — miasto.
Propagowano wiêc, wzorem krajów zachodnich, powszechny system
oszczêdzania, przytaczano zw³aszcza przyk³ad oszczêdnych i gospodarnych
Francuzek: „Uczmy kobietê polsk¹ gospodarnoœci, któr¹ w ró¿nych formach
(ksi¹¿eczki, ubezpieczenia na ¿ycie) u³atwi jej Powszechna Kasa Oszczêdnoœci” — oto has³o pocz¹tku lat trzydziestych. Oszczêdne i gospodarne prowadzenie domu u³atwiæ mia³y tak¿e szeroko reklamowana ksi¹¿ka rachunkowa, czasopisma „Kobieta Wspó³czesna” i „Poradnik Pani Domu” oraz czêsto organizowane konkursy oszczêdzania w PKO. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
w tym w³aœnie duchu oddzia³ywa³ na kobiety tak¿e ruch spó³dzielczy9.
O randze, jak¹ organizacje kobiece nadawa³y tego typu szkoleniom, œwiadczy fakt, ¿e Rada Naczelna Gospodarczego Wykszta³cenia Kobiet skupi³a
14 organizacji o charakterze œrodowiskowym: ziemiañskim, inteligenckim,
8 Kobieta polska nie umie oszczêdzaæ, „Kobieta Wspó³czesna” 1931, nr 27, s. 16; O uœwiadomienie

gospodarcze kobiet, „Praca Obywatelska” 1928/1929, nr 1, s. 12.
9 J. J., Znaczenie i rola kobiety w ruchu spó³dzielczym. Udzia³ kobiet w kooperacji spo¿ywców, „Spo-

³em” 1930, nr 21, s. 4.

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

Kobiety a unowoczeœnianie i uspo³ecznianie gospodarstw domowych... 253

a tak¿e — katolickim. Jej zadaniem by³ nadzór nad ca³okszta³tem kszta³cenia gospodarczego dziewcz¹t i kobiet w kraju oraz wystêpowanie do w³adz
z odpowiednimi dezyderatami10. Rada czu³a siê równie¿ powo³ana do wypowiadania siê w kwestii polityki aprowizacyjnej i gospodarki ¿ywnoœciowej.
Sprawê podniesienia rangi gospodarstwa domowego i co siê z tym œciœle
wi¹¿e — podwy¿szenia pozycji spo³ecznej gospodyni domowej podj¹³ niebawem utworzony w 1930 r. Zwi¹zek Pañ Domu. Zjazd za³o¿ycielski
w dniach 21–23 paŸdziernika 1930 r. zgromadzi³ przesz³o 600 osób, przewodniczy³a mu dzia³aczka ruchu ziemiañskiego, Maria Karczewska, zarazem przewodnicz¹ca Rady Naczelnej Gospodarczego Wykszta³cenia Kobiet. Na zjeŸdzie za³o¿ycielskim organizacji wœród przyjêtych uchwa³ znalaz³y siê m.in. nastêpuj¹ce postulaty: „Gospodarstwo domowe uznaæ za pracê
zawodow¹. ¯¹daæ od czynników kierowniczych zrównania zawodu «pani
domu» z innymi zawodami dla kobiety, która prowadzi w³asne gospodarstwo domowe. Ustaliæ nazwê «pani domu» i ¿¹daæ uznania tej nazwy oraz
wykonywanego zawodu «gospodarstwo domowe» przy legitymowaniu siê
na zewn¹trz w spisach ludnoœci itp.”11. Entuzjastki tych hase³ i inicjatyw
organizacyjnych domaga³y siê nawet, aby poleciæ reprezentowanym na
zjeŸdzie organizacjom rozpisanie konkursu na pieœñ o „domu polskim”.
Wielk¹ wagê przywi¹zywano do popularyzowania ró¿nych form kszta³cenia gospodarczego — od okazjonalnych kursów i pokazów, a¿ po systematyczne wykszta³cenie na poziomie œrednim, nawet — wy¿szym. Postulowano wiêc: „Zwróciæ siê do czynników kierowniczych z nastêpuj¹cymi
przed³o¿eniami: wprowadzenie nauki gospodarstwa domowego do szkó³ na
równi z nauk¹ czytania i pisania. Przeprowadzenia zmiany programów ni¿szych szkó³ rolniczych ¿eñskich przez pog³êbienie wiadomoœci z dziedziny
domoznawstwa. Za³o¿enia uczelni kszta³c¹cej instruktorki dla gospodarstw
domowych. Przeprowadzenia akcji w celu spopularyzowania wœród wychowanek szkó³ powszechnych i ¿eñskich pracy w gospodarstwach domowych
jako zawodu”12.

10 Konferencja stowarzyszeñ kobiecych w sprawie gospodarki aprowizacyjnej, „Ziemianka Polska”
1938, nr 6, s. 20–21; Doroczne zebranie Rady Naczelnej Gospodarczego Wykszta³cenia Kobiet, tam¿e
1933, nr 4, s. 21–22.
11 E. Czarnowska, Zjazd Pañ Domu, tam¿e, 1930, nr 22, s. 13 n.; J. W. G., Zjazd Pañ Domu w Warszawie, „Spo³em” 1930, nr 21, s. 26.
12 E. Czarnowska, Zjazd Pañ Domu, wyd. cyt., s. 14.
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Jak na organizacjê praktyczn¹ przysta³o, uczestniczki zjazdu za³o¿ycielskiego Zwi¹zku Pañ Domu, po wys³uchaniu odczytu o nowoczesnej kuchni,
zwiedzi³y wzorow¹ kuchniê znajduj¹c¹ siê w budynku szkolnym w Warszawie (przy ul. Kazimierzowskiej 60, róg Narbutta)13.
Now¹ inicjatywê organizacyjn¹ wspar³y stowarzyszenia ziemiañskie
dzia³aj¹ce w ramach Ko³a Studiów Gospodarstwa Domowego istniej¹cego
w Warszawie. Ko³o to zrzesza³o ju¿ wówczas ok. 300 cz³onków; podobne
istnia³y w Katowicach i Poznaniu, a w trakcie rejestracji znajdowa³y siê ko³a w Krakowie i Lwowie14. By³a to istotna pomoc, oparcie siê na rozbudowanej ju¿ w kraju organizacji ziemiañskiej o tradycjach kszta³cenia gospodarczego, siêgaj¹cych poprzedniego stulecia.
Zwi¹zek Pañ Domu rozwija³ siê szybko, podejmuj¹c atrakcyjny, budz¹cy du¿e zainteresowanie program podniesienia poziomu gospodarstwa domowego. Po dwóch latach, w 1932 r., Zwi¹zek Pañ Domu liczy³ ju¿ 24 oddzia³y na terenie centralnej Polski, Wielkopolski, Œl¹ska, Pomorza oraz
Kresów Wschodnich. Powstawa³y one w wiêkszych skupiskach miejskich.
Najwiêksz¹ liczbê cz³onkiñ odnotowano w stolicy (440). Liczne by³y tak¿e
oddzia³y w Sosnowcu (212), Czêstochowie (146), Lwowie (140), £odzi
(129), Poznaniu (110), Wilnie (102), Kielcach (89), W³oc³awku (60), Lublinie (58). Mniejsze oddzia³y powsta³y w Borys³awiu, GnieŸnie, Kosowie,
Tczewie i Kutnie15.
Stosunkowo szybko rozwiniêto prace szkoleniowo–wychowawcze
w dziedzinie „ekonomii domowej”. Przy oddzia³ach Zwi¹zku Pañ Domu
powstawa³y biblioteki i czytelnie pism fachowych, organizowano kursy gotowania i przetwórstwa owocowo–warzywnego, a tak¿e wystawy nowoczesnego sprzêtu gospodarstwa domowego. W owym czasie w polskich warunkach by³y to najczêœciej pokazy gotowania na kuchniach gazowych lub elektrycznych lub prasowania ¿elazkiem elektrycznym, a sensacjê wzbudza³y
pierwsze proste roboty kuchenne.
Oddzia³y Zwi¹zku prowadzi³y równie¿ biura poœrednictwa pracy dla
s³u¿by, a nawet organizowa³y zbiorowe zakupy ró¿nych produktów (wêgiel,
cukier, ziemniaki). Ogólnopolski charakter organizacji podtrzymywa³o wydawanie w³asnego miesiêcznika pod znamiennym tytu³em „Pani Domu”.
13 H. Chrz¹szczewska, Zjazd Pani Domu, „Ziemianka Polska” 1930, nr 24, s. 20.
14 Tam¿e, s. 17.
15 Zwi¹zek Pañ Domu, „Praca Obywatelska” 1932, nr 13/14, s. 17.
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Zwi¹zek Pañ Domu umiejêtnie dba³ o w³asne publicity, organizuj¹c
okresowo w Warszawie spotkania z dziennikarzami i konferencje prasowe.
Podczas takiego spotkania z prezesem Syndykatu Dziennikarzy, Wojciechem Gie³¿yñskim, 22 listopada 1938 r. podano do publicznej wiadomoœci,
¿e w ró¿nych kursach zwi¹zku uczestniczy³o ju¿ ok. 100 tys. kobiet, a wiêc
liczba stosunkowo pokaŸna16. Kursy adresowano do s³uchaczek z rozmaitych œrodowisk (np. inteligenckich i drobnomieszczañskich pañ domu, s³u¿¹cych, absolwentek szkó³ podstawowych kszta³c¹cych siê na pracownice
domowe); kursy by³y zarówno krótkoterminowe, jak i d³u¿sze, piêciomiesiêczne. „Wszystkie te kursy i pokazy ciesz¹ siê wielkim powodzeniem i s¹
wielokrotnie powtarzane”17 — stwierdzono z satysfakcj¹.
Organizacja utworzona pocz¹tkowo w krêgu inteligenckim (g³ównie rodzin urzêdniczych) i ziemiañskim ze sw¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczno–wychowawcz¹ wychodzi³a w nastêpnych latach do œrodowisk robotniczych —
(w Warszawie na Pradze, Targówku, Woli, Bródnie i Czerniakowie)18. W tej
ostatniej dzielnicy Zwi¹zek Pañ Domu posiada³ we w³asnym lokalu œwietlicê z odpowiednio urz¹dzon¹ kuchni¹, wyposa¿on¹ w potrzebny sprzêt. Fachowe instruktorki ZPD prowadzi³y tak¿e rozmaite pokazy i kursy w fabrykach Wedla, Monopolu Spirytusowego i w Gazowni.
Zwi¹zek Pañ Domu w dziele wprowadzenia reformy gospodarstwa domowego korzysta³ z pomocy i doœwiadczeñ Instytutu Gospodarstwa Domowego19, utworzonego równie¿ w 1930 r. na wzór wspomnianych podobnych placówek istniej¹cych ju¿ w USA, Niemczech, Szwajcarii i Holandii.
Z inicjatyw¹ utworzenia specjalistycznego Instytutu wyst¹pi³a Irena Szumlakowska na Walnym Zebraniu Rady Naczelnej Gospodarczego Wykszta³cenia Kobiet. Zasadniczym celem Instytutu Gospodarstwa Domowego
mia³o siê staæ dostosowanie zdobyczy naukowych w dziedzinie gospodarczej do potrzeb polskiego gospodarstwa domowego w mieœcie i na wsi oraz
rozpowszechnianie zasad szeroko pojêtej, wzorowej ekonomiki domowej.
Oœrodkiem tych prac mia³a siê staæ „doœwiadczalnia”, której kierownictwo
zaproponowano in¿. Wac³awowi Kaczkowskiemu, docentowi Politechniki

M. Sk. [M. Skarzyñska], Z dzia³alnoœci Zwi¹zku Pañ Domu, „Ziemianka Polska” 1938, nr 12, s. 16–18.
Tam¿e, s. 17.
Tam¿e.
J. Huberowa, Dzia³alnoœæ Instytutu Gospodarstwa Domowego, „Ziemianka Polska” 1931, nr 11,
z. 25–26; H. Chrz¹szczewska, Zjazd Pañ Domu, wyd. cyt., s. 19.
16
17
18
19
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Warszawskiej. W pierwszych organizacyjnych staraniach Instytut, podobnie jak Zwi¹zek Pañ Domu, wspiera³o Ko³o Studiów Gospodarstwa Domowego. W paŸdzierniku 1930 r. Instytut Gospodarstwa Domowego uzyska³
sta³¹ siedzibê w Warszawie (przy ul. Willowej 1).
Inicjatywa powo³ania do ¿ycia Instytutu Gospodarstwa Domowego zosta³a poparta a¿ przez prezydenta RP Ignacego Moœcickiego oraz przez
ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego oraz Robót
Publicznych. Prezydent wspar³ tê obywatelsk¹ inicjatywê darowizn¹ w wysokoœci 1000 z³. Za jego przyk³adem z dotacjami poœpieszy³o grono prywatnych ofiarodawców i instytucji spo³ecznych.
Instytut stosunkowo szybko rozbudowa³ sw¹ strukturê administracyjn¹,
wyspecjalizowane placówki, komisje i referaty, w sk³ad których oprócz fachowych pracowników IGD wchodzi³y przedstawicielki ró¿nych organizacji
jako tzw. czynnik spo³eczny20. Dzia³a³a m.in. specjalna komisja do normalizacji sprzêtu gospodarskiego (pod przewodnictwem Jadwigi Brzozowskiej–Romanowej i przy pomocy Wandy Narkiewiczowej) jako organ Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy Ministerstwie Przemys³u i Handlu.
Komisji racjonalizacji mieszkañ przewodniczy³a Stefania Szoberowa,
wspó³pracuj¹c z Polskim Komitetem Mieszkaniowym dzia³aj¹cym przy Lidze Narodów. Wokó³ niej skupi³o siê grono architektów, m.in. Ewa i Czes³aw Jankowscy. Opracowywano tu plany ma³ych i tanich mieszkañ dwuizbowych przeznaczonych dla rodzin robotniczych. Z podobnymi inicjatywami wystêpowa³y tak¿e Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkaniowej i œrodowisko wspó³twórców Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt powo³ania do ¿ycia specjalnej komisji S³ownictwa Gospodarskiego pod kierunkiem prof. Stanis³awa Szobera i przewodnictwem Janiny Huberowej. Opracowywa³a ona terminologiê
odnosz¹c¹ siê do gospodarstwa domowego. Uporz¹dkowanie i ujednolicenie tego s³ownictwa sta³o siê spraw¹ konieczn¹, w warunkach kraju integruj¹cego siê ponad podzia³ami b. zaborów (m.in. by³o to niezbêdne do wydawania katalogów fabrycznych).
Utworzona w drugim etapie istnienia Instytutu (w listopadzie 1935 r.)
Komisja dla Spraw Wiejskich mia³a na celu zebranie i opracowanie informacji o stanie gospodarstw domowych na wsi i opracowanie programu
20 Sprawozdanie Instytutu Gospodarstwa Domowego, „Ziemianka Polska” 1937, nr 7, s. 32–33.
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podniesienia ich poziomu. Przewodniczy³a jej Maria Zdanowicz. Za priorytetowe zadanie uznano sprawê dobrej, zdrowej wody.
Ponadto w ramach IGD we wspó³pracy z Powszechn¹ Kas¹ Oszczêdnoœci i Komunalnymi Kasami Oszczêdnoœci podjêto próbê (m.in. Iza Mandukowa) opracowania wzorów bud¿etów rodzinnych „opartych na racjonalnych, zdrowych zasadach”.
Powo³ano równie¿ „referat jad³ospisów”, który pod przewodnictwem
Zofii Czerny opracowywa³, zgodne z wymogami dietetyki, zasady ¿ywienia,
g³ównie zbiorowego (kolonie dla dzieci i m³odzie¿y, sanatoria, sto³ówki
pracownicze i robotnicze).
W swej teoretycznej i praktycznej dzia³alnoœci Instytut Gospodarstwa
Domowego korzysta³ z pomocy i wsparcia wielu instytucji centralnych, poczynaj¹c od Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego,
a tak¿e takich, jak Izby Przemys³owo–Handlowe i Liga Samowystarczalnoœci Gospodarczej oraz Politechnika Warszawska (Laboratorium Maszynowe
i Instytutu Farbiarstwa), Uniwersytet Warszawski (Instytut Fizyczny) oraz Muzeum Przemys³u i Rolnictwa, Gazownia i Elektrownia w Warszawie.
Zwi¹zki miêdzy Instytutem Gospodarstwa Domowego i Zwi¹zkiem Pañ
Domu mia³o symbolizowaæ wspólne god³o — „stylizowany ogieñ, o promieniach œwietlnych i cieplnych”21.
Prowadzona z rozmachem dzia³alnoœæ ZPD i IGD rych³o znalaz³a sojusznika w utworzonej w 1935 r. polskiej Lidze Kooperatystek, która do
po³owy 1939 r. zrzesza³a na terenie kraju w 122 ko³ach 3,5 tys. „czynnych
kooperatystek”. Tylko w ostatnim roku przed wybuchem II wojny œwiatowej
w kursach i pokazach zorganizowanych przez tê organizacjê uczestniczy³o
25,7 tys. osób22. Jej ko³a równie¿ krzewi³y zasady racjonalnego gospodarowania i reformy gospodarstwa domowego, w œcis³ym powi¹zaniu z ruchem
spó³dzielczym. Wa¿ny eksperyment w tej dziedzinie zainicjowano w warszawskim „osiedlu spo³ecznym” Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
(WSM) na ¯oliborzu.
W krêgu dzia³aczek Klubu Kobiet Stowarzyszenia „Szklane Domy” tego osiedla wielokrotnie dyskutowano nad „uspo³ecznieniem gospodarstwa
21 J. Huberowa, Dzia³alnoœæ Instytutu Gospodarstwa Domowego, wyd. cyt., s. 25.
22 Z. Chyra–Rolicz, Kobiety i ruch spó³dzielczy na prze³omie XIX i XX w., [w:] Kobieta i œwiat polityki.

W niepodleg³ej Polsce 1918–1939, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. III, cz. II,
Warszawa 1996, s. 185–196.
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domowego”23 i próbowano zorganizowaæ na potrzeby lokatorów osiedla,
aby odci¹¿yæ ich indywidualne gospodarstwa domowe, wiele istotnych
us³ug, takich jak pranie, dostawa niektórych artyku³ów spo¿ywczych do
mieszkañ, tania jad³odajnia oraz opieka nad dzieæmi i m³odzie¿¹.
W okresie miêdzywojennym, pomimo znacznego ju¿ rozwoju szkolnictwa zawodowego dla dziewcz¹t, wci¹¿ najczêœciej wykonywanym przez kobiety zajêciem zarobkowym by³a s³u¿ba domowa. Na ten rodzaj pracy istnia³o wielkie zapotrzebowanie spo³eczne, spowodowane stylem ¿ycia
warstw zamo¿niejszych. Zajêcie s³u¿¹cej ³atwo mo¿na by³o otrzymaæ zarówno w wielkich miastach, jak i niewielkich miasteczkach, a nawet w ziemiañskich domach na wsi. Ubiega³y siê o nie setki tysiêcy kobiet wywodz¹cych siê z przeludnionej wsi oraz ubo¿szych rodzin robotniczych i drobnomieszczañskich w miastach. Postêp wkraczaj¹cy w dziedzinê gospodarstwa
domowego spowodowa³, ¿e i s³u¿¹cym zaczêto stawiaæ wy¿sze wymagania
co do ich przygotowania fachowego.
W ten sektor kobiecego rynku pracy próbowa³a wkroczyæ spó³dzielczoœæ. W 1929 r. Jan Wolski opublikowa³ broszurê pod znamiennym tytu³em Podajmy sobie rêce (spó³dzielnie pracy domowej), wydan¹ z zasi³ku Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej oraz sekcji kooperacji pracy Polskiego
Towarzystwa Polityki Spo³ecznej. Entuzjasta spó³dzielczoœci pracy w sposób prosty i przystêpny zachêca³ w niej s³u¿¹ce do tworzenia w³asnych spó³dzielni pracy „na przychodne” w okreœlonych godzinach. Spó³dzielnie, odpowiadaj¹c za swe cz³onkinie („tylko kobiety pewne, uczciwe, sumiene,
porz¹dne, pracowite, niek³ótliwe”), mia³y dysponowaæ w³asnymi narzêdziami pracy, takimi jak odkurzacze, froterki elektryczne itp., i umo¿liwiaæ
zrzeszonym podnoszenie kwalifikacji na kursach gotowania, sprz¹tania
i innych. S³u¿¹ce, op³acane przez spó³dzielniê jako jej przedstawicielki,
mia³yby prawo do korzystania z ubezpieczeñ i funduszy spo³ecznych przeznaczanych na kolonie wypoczynkowe oraz bezprocentowe po¿yczki i zapomogi24. Wolski przewidywa³, ¿e w przysz³oœci cz³onkinie takiej spó³dzielni utworz¹ w³asn¹ spó³dzielniê spo¿ywców i inne instytucje wzajemnej pomocy.

23 Z. D., Dyskutujemy nad uspo³ecznieniem gospodarstwa domowego, „¯ycie WSM”, paŸdziernik
1938, s. 199–200; por. „¯ycie WSM”, styczeñ 1939, s. 18.
24 J. Wolski, Podajmy sobie rêce (spó³dzielnie pracy domowej), Warszawa 1929, s. 8–15.
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Projekt Wolskiego podchwyci³o Ko³o Czynnych Kooperatystek z ¿oliborskiego osiedla WSM25, które zorganizowa³o spo³eczne biuro poœrednictwa pracy dla pomocy domowych, nastêpnie powo³ano tam do ¿ycia oddzia³
zwi¹zku zawodowego s³u¿by domowej, zrzeszaj¹cy 45 osób26. Niespe³na
rok póŸniej do tego oddzia³u nale¿a³o ju¿ oko³o 200 pracownic27. Zorganizowano dla nich hotelik, œwietlicê oraz elementarne kursy czytania, pisania
i racjonalnego przyrz¹dzania potraw. Eksperymentu tego nie uda³o siê jednak kontynuowaæ. Pomimo podejmowanych prób nie utworzono spó³dzielni pracy domowej.
Sprawê fachowego kszta³cenia s³u¿by domowej podnosi³o tak¿e wspomniane wy¿ej Ko³o Studiów Gospodarstwa Domowego, w którym znajdowa³a siê specjalna sekcja. Dzia³aczki z tego krêgu — zgodnie z tradycjami
XIX–wiecznej filantropii — postulowa³y, by zawód „nowoczesnej pomocnicy gospodarczej” zalecaæ zw³aszcza wychowankom sierociñców i innych
zak³adów dobroczynnych, najchêtniej przygotowuj¹cym siê do pracy w krawiectwie, bieliŸniarstwie i hafciarstwie z uwagi na zbyt du¿¹ poda¿ na te
zawody na rynku pracy28. Wysuwano nawet postulaty obowi¹zkowego przygotowywania do pracy w gospodarstwie domowym dla dziewcz¹t uczêszczaj¹cych do szkó³ powszechnych, a wywodz¹cych siê z rodzin niezamo¿nych robotników, rzemieœlników, bezrobotnych itp.29. W myœl tych zaleceñ
powsta³a w Warszawie w 1934 r. Pañstwowa Szko³a Pracownic Domowych
(przy ul. Solec 46). W ci¹gu pó³rocznego cyklu nauczania przygotowywa³a
ona dziewczêta zarówno do pracy we w³asnym gospodarstwie domowym,
jak i do pracy zawodowej w charakterze pomocy domowej30.
Innym pomys³em wywodz¹cym siê z krêgu Ko³a Studiów Gospodarstwa
Domowego by³ projekt utworzenia pogotowia s³u¿by31, umo¿liwiaj¹cego paniom domu skorzystanie z fachowej pomocy w awaryjnych sytuacjach.
Problemy reformy gospodarstwa domowego i jego racjonalnej organizacji znalaz³y równie¿ odbicie w dzia³alnoœci innych organizacji kobiecych
o masowym zasiêgu oddzia³ywania. Wiele uwagi poœwiêca³ tej sprawie
25
26
27
28
29
30
31

Lokatorka, W sprawie pomocnic domowych, „¯ycie WSM”, luty 1933, s. 6.
Organizacja pomocnic domowych, „¯ycie WSM”, paŸdziernik 1933, s. 5.
Zw. Zaw. Pomocnic Domowych, „¯ycie WSM”, wrzesieñ 1934, s. 9.
H. Chrz¹szczewska, Zjazd Pañ Domu, wyd. cyt., s. 18.
Tam¿e.
Pañstwowa Szko³a Pracownic Domowych, „Prosta Droga” 1934, nr 36, s. 15.
J. Huberowa, Dzia³alnoœæ Instytutu Gospodarstwa Domowego, wyd. cyt., s. 27.
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Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, docieraj¹c ze sw¹ akcj¹ propagandow¹ i wychowawcz¹ do wielu kó³ w ma³ych miasteczkach, a nawet na wsi32.
W krêgu dzia³aczek Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet, a nastêpnie
Stowarzyszenia „Samopomoc Spo³eczna Kobiet”33 rysowa³ siê program
wychowania kobiet na rzeczniczki rozwoju krajowej wytwórczoœci. Mia³o to
prowadziæ do gospodarczego i politycznego wzmocnienia pañstwa i sprzyjaæ przezwyciê¿aniu d³ugotrwa³ego kryzysu. Te idee próbowa³a realizowaæ
w Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet w latach trzydziestych Natalia
Steinowa, kieruj¹ca wydzia³em wytwórczoœci34. Z jej inicjatywy powstawa³y
liczne sto³ówki oraz placówki wytwórcze i handlowe, daj¹ce zatrudnienie
kobietom. Usilnie propagowano rozwój ró¿nych form przemys³u domowego, zw³aszcza lniarstwa i jedwabnictwa.
„Co kobieta zrobiæ mo¿e dla wytwórczoœci krajowej?” — pyta³a na ³amach „Pracy Obywatelskiej”, organu Zwi¹zku Wanda Rowiñska. W odpowiedzi kreœli³a szeroki program dla kobiet–matek i gospodyñ wychowuj¹cych œwiadomie m³ode pokolenie: „Kobieta staæ siê musi konsumentem,
odpowiednio uœwiadomionym gospodarczo, konsumentem œwiadomym
w³asnych potrzeb i wymagañ, na którym oprzeæ siê mo¿e producent. Interesowaæ siê przy kupnie pochodzeniem nabytego towaru, ¿¹daæ towarów
krajowych, staraæ siê poznaæ krajowe Ÿród³a wytwórczoœci i miejsce produkcji poszczególnych artyku³ów codziennego czêstego u¿ytku — oto pierwsze przykazanie obywatelskie konsumentki, szczególnie obowi¹zuj¹ce
w chwili obecnej, ostro przez wszystkich prze¿ywanego kryzysu, zamykaj¹cych siê fabryk, przymusowego strajku, g³odówki — polskich si³ roboczych.
Kobieta–producentka staæ siê mo¿e pionierem nowych, udoskonalonych dróg wytwórczoœci krajowej, kobieta–konsumentka — za³ataæ wielkie
nasze luki finansowe; wa¿niejsz¹ jednak od nich rolê ma do spe³nienia
kobieta jako wychowawczyni m³odego pokolenia. Staæ siê ona winna budowniczym nowego jutra gospodarczego kraju, które nie mo¿e na wczorajszych opieraæ siê podstawach, którego fundamentem [powinna byæ — ZChR]
przekszta³cona odpowiednio mentalnoœæ ca³ego spo³eczeñstwa. Przygotowaæ
32 X., Nowe pr¹dy w gospodarstwie domowym, „Prosta Droga” 1932, nr 17, s. 1, 2.
33 AAN, Archiwum Z. i J. Moraczewskich, sygn. 65, p. 46, 47; zespó³ Samopomoc Spo³eczna Kobiet,

sygn. 1.
34 H. Ceysingerówna, Podniesienie wytwórczoœci do samodzielnoœci gospodarczej pañstwa, „Praca
Obywatelska” 1931, nr 22, s. 5–7.
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do tego jutra m³ode spo³eczeñstwo, nowych mocnych ludzi, którzy stan¹ siê
œwiadomymi i aktywnymi uczestnikami ¿ycia gospodarczego"35.
„Racjonalne gospodarstwo domowe jako czynnik pañstwowotwórczy”
— to temat wieczoru dyskusyjnego zorganizowanego 27 marca 1935 r.
przez Instytutu Gospodarstwa Domowego pod protektoratem ¿ony prezydenta RP, Marii Moœcickiej36. Uczestniczy³o w nim liczne grono przedstawicieli instytucji spo³ecznych i gospodarczych. Maria Ponikowska z Instytutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa mówi³a o organizacji pracy domowej, bud¿ecie, celowoœci urz¹dzeñ i zasadach urz¹dzania mieszkania. Dyrektor Pañstwowego Instytutu Higieny, dr Gustaw Szulc, przedstawi³ zasady dietetyki i higieny ¿ycia codziennego. Gospodarstwo domowe jako
„czynnik handlowy” scharakteryzowa³ prof. Wac³aw Iwanowski z SGH,
a Maria Strasburgerowa przekonywa³a o wychowawczym znaczeniu szkolenia w dziedzinie gospodarstwa domowego. W roli organizatora spotkania
wyst¹pi³a przewodnicz¹ca Zarz¹du IGD, Janina Huberowa, która zagai³a
i zamknê³a obrady. Wieczór mia³ propagowaæ reformê gospodarstwa domowego, urastaj¹c¹ u schy³ku lat trzydziestych do rangi zagadnienia pañstwowego i „nowego pola pracy obywatelskiej, s³u¿¹cej upowszechnianiu
postêpu cywilizacyjnego w biednym i zacofanym kraju”.
Has³a reformy gospodarstwa domowego dociera³y tak¿e na wieœ. Charakterystyczne, ¿e Instytut Gospodarstwa Domowego pracowa³ nad przystosowaniem nowoczesnych wynalazków z tej dziedziny do potrzeb ludnoœci
wiejskiej37, która nie mog³a jeszcze wówczas korzystaæ z elektrycznoœci i gazu. W œrodowisku wiejskim ró¿ne oœrodki oddzia³ywania podejmowa³y tê
„pracê u podstaw”.
Towarzystwo Ziemianek i zwi¹zane z nimi „organizacje w³oœcianek”
Kó³ Gospodyñ Wiejskich w swej dzia³alnoœci k³ad³y nacisk przede wszystkim na zwiêkszenie dochodowoœci maj¹tków przez propagowanie racjonalnej, nowoczesnej gospodarki, owych upraw, hodowli, dzia³alnoœci handlowej na wspólny rachunek w ró¿nych formach spó³dzielczych.

35 W. Rowiñska, Co kobieta zrobiæ mo¿e dla wytwórczoœci krajowej, „Praca Obywatelska” 1933,
nr 13/14, s. 2–3.
36 M. Skar¿yñska, Racjonalne gospodarstwo domowe jako czynnik pañstwowotwórczy, „Ziemianka
Polska” 1935, nr 4, s. 21–24.
37 E. Czarnowska, Zjazd Pañ Domu..., wyd. cyt., 1930, nr 22, s. 14.
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Dzia³aczki z krêgów ziemiañstwa interesowa³a zw³aszcza naukowa organizacja pracy w gospodarstwie, pionierska wówczas dziedzina ekonomii,
„pozwalaj¹ca racjonalnie i odpowiedzialnie planowaæ zajêcia w³asne, rodziny i s³u¿by”38. Dom by³ dla ziemian materialn¹ podstaw¹ stylu ¿ycia i systemu wartoœci, wœród których — wed³ug sformu³owania publicystki „Ziemianki
Polskiej” na pierwsze miejsce wysuwano tradycyjnie: „rodzinê, wiarê i pracê”.
Wielk¹ wagê przywi¹zywano do dzia³alnoœci oœwiatowo–wychowawczej.
Obok szkó³ gospodarczych dla dziewcz¹t, za³o¿onych przed 1914 r., takich
jak KuŸnice, Snopków, Chyliczki, Pniewy, wyrasta³y wci¹¿ nowe oœrodki
oœwiaty rolniczej i gospodarczej. Organizowano setki i tysi¹ce kursów oraz
pokazów racjonalnego gospodarowania, ¿ywienia, pielêgnacji dzieci.
W 1937 r. istnia³o ju¿ 50 stacjonarnych szkó³ gospodarczych z internatem
dla dziewcz¹t na terenie ca³ego kraju39. W myœl powszechnej opinii nauka
w nich dostêpna by³a dla córek zamo¿niejszych gospodarzy, odrywa³a bowiem dziewczêta od swych domów, a zdobyta wiedza nie zawsze dawa³a siê
zastosowaæ w warunkach zacofanych gospodarstw wiejskich. W 1937 r.
z inicjatywy Marii Karczewskiej, wieloletniej dzia³aczki Stowarzyszenia
Zjednoczonych Ziemianek (SZZ), przy poparciu centralnych i warszawskich w³adz szkolnych w ¯ó³winie pod Warszaw¹ powsta³ Oœrodek Wiejskiej Kultury Gospodarczej40 — pierwszy krok na drodze upowszechnienia
w kraju nauki gospodarstwa domowego i racjonalnych wzorów ¿ycia rodzinnego dla dziewcz¹t wiejskich. Opiekê nad tym oœrodkiem roztoczy³a Rada Naczelna Gospodarczego Wykszta³cenia Kobiet oraz w³adze Stowarzyszenia
Zjednoczonych Ziemianek. W przysz³oœci zamierzano sieci¹ takich oœrodków
pokryæ ca³y kraj, ale wojna przeszkodzi³a realizacji tych planów.
Natomiast wiêksze praktyczne znaczenie mia³a dzia³alnoœæ Szko³y Instruktorek Wiejskich SZZ w Rudzie Czechowskiej pod Pu³awami, prowadz¹cej kursy roczne i pó³roczne. W latach trzydziestych przygotowa³a ona
ok. 300 absolwentek, które podejmowa³y pracê instruktorek Kó³ Gospodyñ
Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kó³ek Rolniczych (CTOiKR), docieraj¹c z rozmaitymi kursami i prelekcjami do chat wiejskich.

38 M. Skar¿yñska, Racjonalne gospodarstwo domowe..., wyd. cyt., s. 23.
39 E. Sierociñska, Oœrodek Wiejskiej Kultury Gospodarskiej w ¯ó³winie pod Warszaw¹, „Ziemianka

Polska” 1937, nr 11, s. 9.
40 Tam¿e, s. 8, 9.
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Ko³a ziemianek i ko³a gospodyñ wiejskich du¿¹ wagê przywi¹zywa³y do
propagowania nowoczesnego gospodarowania w skali makro — maj¹tku
ziemskiego i w skali mikro — gospodarstwa domowego. Temat ten przez
wiele lat by³ obecny w dzia³alnoœci kó³ z ró¿nych regionów kraju, a zjazd
Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek w 1931 r. zaleci³ tworzenie przy
ko³ach SZZ specjalnych sekcji gospodarstwa domowego i przystêpowanie
ich do Zwi¹zku Pañ Domu41.
Organizacjami kobiet wiejskich by³y przede wszystkim ko³a gospodyñ
wiejskich dzia³aj¹ce na ró¿nych prawach przy zrzeszeniach kó³ek rolniczych. Pierwsze kó³ka gospodyñ wiejskich powstawa³y jeszcze przed I wojn¹, a wojenne warunki gospodarowania sprzyja³y wiêkszej samodzielnoœci
kobiet na wsi. W okresie miêdzywojennym ko³a gospodyñ rozwija³y siê
ci¹gle, lecz kobiety wiejskie przywi¹zane do gospodarstwa i rodziny niewiele czasu poœwiêciæ mog³y na dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Na przeszkodzie sta³o
te¿ gorsze najczêœciej wykszta³cenie i mniejsze wyrobienie spo³eczne.
U schy³ku okresu miêdzywojennego ko³a gospodyñ wiejskich ró¿nej
orientacji istnia³y ju¿ we wszystkich powiatach na terenie ca³ego kraju,
skupiaj¹c w 1937 r. ogó³em ok. 100 tys. kobiet w 4,2 tys. kó³.
Ko³a gospodyñ wiejskich skupia³y kobiety o ró¿nym stopniu zamo¿noœci, z gospodarstw wiêkszych i œrednich; oprócz gospodyñ nale¿a³y do nich
równie¿ ich córki — m³ode dziewczêta. W Wielkopolsce, na Pomorzu i na
kresach Ko³a w du¿ym stopniu pozostawa³y pod wp³ywem organizacji ziemiañstwa. Wiêcej niezale¿noœci mia³y te, które by³y skupione w Centralnym Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych (CZKR), a nastêpnie od 1929 r. w Centralnej Organizacji Kó³ Gospodyñ Wiejskich przy CTOKiR. Ko³a gospodyñ
wiejskich pozostaj¹ce w orbicie ruchu ludowego w swej pracy oœwiatowo–wychowawczej zajmowa³y siê równie¿ krzewieniem zasad racjonalnego
gospodarowania42.
Podobnie jak kó³ka rolnicze, ko³a gospodyñ wiejskich rozwija³y przede
wszystkim dzia³alnoœæ oœwiatowo–gospodarsk¹, prowadz¹c praktyczne kursy ró¿nych umiejêtnoœci zwi¹zanych z gospodarstwem kobiecym, racjonalnym ¿ywieniem, higien¹, pielêgnacj¹ niemowl¹t i wychowywaniem dzieci.
41 Zjazd Walny Grudniowy SZZ, „Ziemianka Polska” 1931, nr 1, s. 3.
42 Bli¿ej na ten temat zob.: M. Kostrzewska–Urbaniak, Ko³a gospodyñ wiejskich a oœwiata w Polsce

miêdzywojennej, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod red.
A. ¯arnowskiej i A. Szwarca, t. II, cz. 2, Warszawa 1995, s. 93–99.
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Organizowano liczne konkursy, zachêcaj¹c do upraw warzyw i owoców. Do
kó³ gospodyñ wiejskich dociera³y czasopisma i poradniki przeznaczone dla
kobiet wiejskich, takie jak: „Dru¿yna”, „Gospodyni”, „Przodownica”,
„Przewodnik Gospodarski”, „Kalendarz Gospodyñ Wiejskich” oraz Ksi¹¿ka gospodyñ wiejskich W. Kasprzakowej.
Za poœrednictwem kó³ gospodyñ wkracza³ do gospodarstw wiejskich
postêp. Aktywistki kó³ wi¹za³y siê tak¿e z ruchem spó³dzielczym. Wed³ug
ustaleñ Jana Borkowskiego w 1938 r. co ósma cz³onkini tych kó³ nale¿a³a
do jakiejœ spó³dzielni43. Ze spó³dzielczoœci¹ bowiem wi¹zano wielkie nadzieje na poprawê warunków bytu na wsi. Przyk³ad spó³dzielczych wsi —
jak Lisków, Godzianów i inne — budzi³ uzasadnion¹ nadziejê.
Problem unowoczeœnienia gospodarstwa domowego zosta³ w latach
trzydziestych uznany w Polsce za bardzo wa¿ny i aktualny ze spo³ecznego
punktu widzenia. Znalaz³o to odbicie w szerokiej propagandzie, prowadzonej w ró¿nych formach, a przeznaczonej dla ró¿nych krêgów odbiorczyñ —
od ziemianek i pañ domu w miastach a¿ po s³u¿¹ce i gospodynie wiejskie.
Liczne wystawy gospodarcze po³¹czone z prelekcjami i pokazami organizowane we wszystkich wiêkszych miastach kraju torowa³y drogê postêpowi
cywilizacyjnemu docieraj¹cemu do setek tysiêcy domów. Najwiêkszym
osi¹gniêciem w tej dziedzinie by³a t³umnie odwiedzana wystawa pt. „Œwiat
kobiecy” urz¹dzona latem 1939 r. w Warszawie44.
Wszystkie te dzia³ania, którym starano siê nadaæ du¿y zasiêg spo³eczny,
mia³y przekonaæ opiniê publiczn¹ o uznaniu racjonalnie prowadzonego
gospodarstwa domowego za istotny czynnik pañstwowotwórczy45, za przeznaczon¹ dla setek tysiêcy kobiet sferê pracy obywatelskiej w imiê solidaryzmu narodowego i wzmocnienia pañstwa.

43 J. Borkowski, A. Gurnicz, Kó³ka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978, s. 479.
44 Wystawa „Œwiat kobiecy”, „Prosta Droga” 1939, nr 15, s. 8; nr 22, s. 5.
45 M. Skar¿yñska, Racjonalne gospodarstwo, wyd. cyt., s. 21–24.
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Rola kobiet w kszta³towaniu estetyki dnia
powszedniego. Nowe wzorce urz¹dzania
wnêtrz mieszkalnych w dwudziestoleciu
miêdzywojennym
Rola kobiet w kszta³towaniu estetyki dnia powszedniego...

Popularny w dwudziestoleciu dwutygodnik „Œwiat Kobiecy” w 1925 r.
zamieœci³ artyku³ Juliuszowej Albinowskiej pt. Nieco o kulturze naszych mieszkañ. Autorka pisa³a w nim: „W drugiej po³owie ubieg³ego wieku, a i na
pocz¹tku 20–ego, mieszkania nasze zape³nia³y siê mnóstwem sprzêtów szablonowo (maszynowo) wykonanych. Nale¿a³o prawie do dobrego tonu tak
mieæ zabite urz¹dzeniem mieszkanie, ¿eby pustego miejsca nie by³o w domu (...) Powoli powyrzucano te magazyny kurzu i py³u, a wiêc ciê¿kie portiery, festony, a zw³aszcza bukiety tzw. makartowskie itp. niedorzecznoœci.
Pokoje nasze, a szczególnie salony, opró¿nia³y siê powoli ze szkodliwych,
czêsto wstrêtnych nalecia³oœci; powietrze, œwiat³o i przestrzeñ w mieszkaniach wraca³y do swych dawnych praw z po¿ytkiem dla higieny i zdrowia.
Wiêc powoli wracamy do dawnego, choæ daleko nam jeszcze do tak nielicznych, a przeœlicznych sprzêtów artystycznego urz¹dzenia wieku 18–ego lub
pocz¹tku 19–ego.
Zasad¹ powinno byæ obecnie ma³o sprzêtów, ale wszystkie piêkne, praktyczne i tyle, ile koniecznie potrzeba, a ka¿dy sprzêt celowy, u¿ytkowy; jak
najmniej portier, firanek, draperii itp. Ile mo¿noœci — obchodziæ siê bez
nich (...)
Dom polski w uroczej swej postaci g³ow¹ i rêk¹ polskiej gospodyni przystrojony — to najsilniejsza twierdza szczêœcia domowego i wdziêczne pole
do popisu dla naszych niezrównanych rodaczek i prawdziwa poezja ¿ycia”1.
1

J. Albinowska, Nieco o kulturze naszych mieszkañ, „Œwiat Kobiecy”, V, 1925, nr 1, s. 9.
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Postulaty pani Albinowskiej odpowiada³y powszechnie propagowanym
w czasach II Rzeczypospolitej nowym wzorcom urz¹dzania wnêtrz mieszkalnych. Nacisk k³adziono przede wszystkim na funkcjonalnoœæ pomieszczeñ, ich walory higieniczne i estetyczne. Nowe wzorce lansowane by³y
przez mê¿czyzn i kobiety, przez profesjonalnych projektantów i amatorów,
przez krytyków sztuki i dziennikarzy, a adresatkami owych postulatów by³y
g³ównie kobiety — panie domu. Ze wzglêdu na problematykê niniejszego
tomu przedstawiê te z nich, które by³y kobiecego autorstwa, lecz trzeba
wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e ów podzia³ wedle p³ci nie odgrywa³ w odniesieniu
do prezentowanego zagadnienia znacz¹cej roli. Te same idee przyœwieca³y
bowiem projektantom i projektantkom, choæ mê¿czyzn zajmuj¹cych siê architektur¹ wnêtrz by³o zdecydowanie wiêcej; podobny ton mia³y wypowiedzi na temat nowych wnêtrz pióra mêskich i ¿eñskich przedstawicieli ówczesnej krytyki artystycznej. Za to w dziedzinie poradnictwa mieszkaniowego, zw³aszcza prowadzonego na ³amach popularnych kobiecych czasopism,
prym wiod³y panie.
Rozpocznijmy od prezentacji najbardziej nowatorskich propozycji wyposa¿enia wnêtrz, które powstawa³y w krêgu polskiej awangardy. By³y one
œciœle zwi¹zane z programem taniego budownictwa mieszkaniowgo, postulowanego i realizowanego g³ównie przez cz³onków ugrupowania „Praesens” powsta³ego w 1926 r. Do czo³owych jego przedstawicieli nale¿a³a
Barbara Brukalska, która wraz z mê¿em Stanis³awem zrealizowa³a w latach
1927–1939 kilka kolonii Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej na ¯oliborzu, przeznaczonych dla robotników.
Brukalska, zwolenniczka czystego funkcjonalizmu i idei „maszyny do
mieszkania” Le Corbusiera, proponowa³a tak¿e, jak urz¹dzaæ owe ma³e
(jedno–, dwu–, trzyizbowe) robotnicze mieszkania. Program skrajnego utylitaryzmu ³¹czy³a z aspektami spo³ecznymi. Jak stwierdza³a w 1929 r., projekty jej autorstwa maj¹ byæ tanie i dostêpne dla rodzin obywaj¹cych siê bez
s³u¿¹cej2. Bior¹c pod uwagê szczup³oœæ pomieszczeñ i przyzwyczajenia
przysz³ych u¿ytkowników, Brukalska proponowa³a ³¹czenie w jednym wnêtrzu funkcji kuchni i jadali oraz ograniczenie wyposa¿enia do najprostszych, niezbêdnych sprzêtów (sto³u, krzese³), a zw³aszcza stosowanie praktycznego i higienicznego systemu wbudowanych w œciany szafek, blatów,
2 B. Brukalska, Kuchnia wspó³czesna, „Dom, Osiedle, Mieszkanie”, I, 1929, nr 1, s. 8–11.
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zlewów i kuchenek. Malowanie œcian na bia³o, czêœciowe wyk³adanie ich
bia³ymi kafelkami, wy³o¿enie pod³ogi linoleum i obijanie wszystkiego, co
siê da³o, jasn¹ cerat¹, mia³o czyniæ z kuchni pomieszczenie–laboratorium.
Przewiduj¹c trudnoœci akceptacji owego racjonalnego urz¹dzenia nowego wnêtrza przez samych robotników, Brukalska chcia³a postawiæ ich
przed faktem dokonanym. Co do kuchni stwierdza³a, ¿e „lokatorom dajemy j¹ ju¿ z gotowym umeblowaniem, gdy¿ nikt nie zdo³a³by pomieœciæ na
tej ma³ej powierzchni swoich sto³ów i kredensów, czêsto tak nieracjonalnie
zaprojektowanych”3.
Realizacja idei urz¹dzania gotowych, wzorcowych mieszkañ w warszawskim osiedlu WSM spotka³a siê z wielkimi trudnoœciami. Sta³o siê tak zarówno ze wzglêdów finansowych (budowê osiedla WSM finalizowano w latach wielkiego kryzysu), jak i spo³eczno–obyczajowych — czêsto rodziny
robotnicze, które tam zamieszka³y, wola³y swoje nieracjonalne kredensy od
wbudowanych w œcianê szafek. Fiasko poniós³ pozbawiony spo³ecznej akceptacji program skrajnego funkcjonalizmu. Mimo to oboje Brukalscy pozostawali wierni swojej wizji jeszcze w pierwszej po³owie lat trzydziestych.
Nadal projektowali maksymalnie uproszczone sprzêty — na wystawê „Mieszkanie najmniejsze” w 1930 r., na og³oszony w 1932 r. przez Instytut Propagandy Sztuki konkurs „Wnêtrze”, na wystawê mieszkaniow¹ w domach
Towarzystwa Osiedli Robotniczych na warszawskim Kole w 1935 r. Fotografie i omówienie ich pomys³ów chêtnie zamieszcza³ konsekwentnie wierny funkcjonalizmowi miesiêcznik „Dom, Osiedle, Mieszkanie”4.
Podobn¹ do Barbary Brukalskiej, nowatorsk¹ orientacjê wykazywa³a
Nina Jankowska, zajmuj¹ca siê tak¿e zarówno architektur¹, jak i projektowaniem wnêtrz. Ona równie¿ by³a przejêta ide¹ umeblowania „mieszkania
najmniejszego” znormalizowanymi, produkowanymi masowo, tanimi meblami, najlepiej wbudowanymi w œciany (szafy, tapczany)5.
Pomys³y obu pañ — niew¹tpliwie nowatorskie, praktyczne i higieniczne,
nadaj¹ce siê do powielania przemys³owego (a zatem dostêpne i przystêpne
ze wzglêdu na cenê) — nie spotka³y siê jednak, jak ju¿ wspomniano, z przy-

3 Tam¿e, s. 8.
4 Konkurs „Wnêtrze”, „Dom, Osiedle, Mieszkanie”, IV, 1932, nr 4, s. 7; K¹cik meblarski, tam¿e, V,

1933, s. 25; Projekt metalowego wieszaka, tam¿e, VI, 1934, nr 1, s. 32.
5 N. Jankowska, Umeblowanie najmniejszego mieszkania, „Dom, Osiedle, Mieszkanie”, II, 1930,

nr 12, s. 4–7; Konkurs „Wnêtrze”, wyd. cyt.
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chylnym przyjêciem adresatów–robotników. By³y to dla nich wzorce odbiegaj¹ce od dotychczasowej mieszkaniowej i obyczajowej tradycji — zimne
i bezosobowe, pozbawione cienia indywidualizmu i wszelkiej ozdobnoœci,
nie przystaj¹ce do utrwalonych wyobra¿eñ o wygl¹dzie w³asnego, zasobnego czy tylko „przyzwoicie wygl¹daj¹cego” mieszkania. Tote¿ w piœmie
„Dom, Osiedle, Mieszkanie”, bêd¹cym sta³ym forum wyst¹pieñ Brukalskiej i Jankowskiej, w 1933 r. Helena Wolska konstatowa³a z ¿alem: „Jak
uczy doœwiadczenie, wraz z uzyskaniem dobrobytu choæby w najskromniejszym znaczeniu s³owa, rodzina robotnicza sk³ania siê raczej ku typowi —
powiedzmy — bur¿uazyjnemu, nie okazuj¹c siê chêtnym nabywc¹ urz¹dzeñ
i mebli, pomyœlanych dla racjonalnego mieszkania najmniejszego”6.
Rok póŸniej w tym samym czasopiœmie inna autorka, Anna Kowalska,
stwierdza³a w artykule pod znamiennym tytu³em: Urz¹dzanie wewnêtrzne
mieszkañ a powstawanie ruder: „Robotnicy, nawet ci, którzy posiadaj¹ racjonalnie obmyœlone i zbudowane przez architektów mieszkanie (np.
w Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej), umiej¹ w klasyczny sposób
zeszpeciæ to mieszkanie przez zastawienie go szeregiem przedmiotów pretensjonalnych, nieestetycznych, upiêkszonych mnóstwem filarków, ozdóbek, nie pasuj¹cych zupe³nie do g³adkich œcian, drzwi, szerokich okien
i w ogóle charakteru nowoczesnego mieszkania”7. WypowiedŸ ta zosta³a
zilustrowana widokiem pokoju po brzegi wype³nionego masywnymi meblami na czele z wysoko zas³anym, podwójnym ma³¿eñskim ³o¿em, umieszczon¹ nad nim makatk¹ z ³abêdziami i przykrywaj¹cymi wszystkie sprzêty szyde³kowymi serwetkami. Kowalska, usprawiedliwiaj¹c ów brak gustu wyniesionymi przez robotników z dzieciñstwa przyzwyczajeniami [a mo¿e raczej
obserwacjami drobnomieszczañskich wnêtrz, stanowi¹cych po¿¹dany, bo
na ogó³ jedyny znany im wzorzec — przyp. A. S.] obarcza podobnym grzechem bezguœcia tak¿e inteligencjê. Koñczy wiêc swe nieweso³e spostrze¿enia stwierdzeniem: „D³ugiej i wytrwa³ej pracy wychowawczej bêdzie wymaga³a choæby czêœciowa zmiana poziomu urz¹dzenia wewnêtrznego mieszkañ ma³ych i najmniejszych”8.

6 H. Wolska, Najmniejsze mieszkanie i przedmioty codziennego u¿ytku, „Dom, Osiedle, Mieszkanie”,
V, 1933, nr 12, s. 15.
7 A. Kowalska, Urz¹dzenie wewnêtrzne mieszkañ a powstawanie ruder, „Dom, Osiedle, Mieszkanie”,
VI, 1934, nr 9–12, s. 26–27.
8 Tam¿e, s. 28.
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Zadanie szerzenia nowych wzorców wyposa¿enia wnêtrz mieszkalnych,
w formach bardziej umiarkowanych ni¿ przedstawione awangardowe rozwi¹zania (przeznaczonych dla œrednio sytuowanej inteligencji zawodowej,
zajmuj¹cej wprawdzie nie „mieszkania najmniejsze”, ale lokale trzy–, czteropokojowe, uwa¿ane wówczas zreszt¹ za niezbyt obszerne) podjê³a przede
wszystkim warszawska spó³dzielnia „£ad”. Od chwili za³o¿enia w 1926 r.
kontynuowa³a ona dzia³ania na rzecz modernizacji polskich wnêtrz, podejmowane ju¿ na pocz¹tku XX w. przez Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana” i rozwijane od 1913 r. przez „Warsztaty Krakowskie”. Zgodnie z za³o¿eniami „£adu” wszystkie wykonywane przez jego cz³onków elementy
wyposa¿enia i ozdobienia wnêtrza utrzymane by³y w stylu polskiego Art
Déco9. Takie cechy mia³y równie¿ meble projektowane w „£adzie” przez
wychowanki warszawskiej Szko³y Sztuk Piêknych: sporz¹dzano je z rodzimych gatunków drewna, kryto tkaninami samodzia³owymi lub ¿akardowymi, a inspiracje formalne czerpano ze sprzêtów ludowych czy meblarstwa
biedermeieru. Podobnie jak pozosta³a produkcja „£adu” (tkaniny dekoracyjne, ceramika, metaloplastyka), meble owe mia³y charakter jednostkowych dzie³ rzemios³a artystycznego i by³y stosunkowo drogie.
Do pierwszego pokolenia „³adowskich” kobiet–projektantek nale¿a³y
Maria Bielska i Halina Karpiñska, których wnêtrza wype³nia³y jeszcze doœæ
gêsto solidne sprzêty, zdobione intarsj¹, nie kryj¹ce swej ludowej czy biedermeierowskiej proweniencji. Tak wygl¹da³y: „Sypialnia” Bielskiej i Karpiñskiej, zaprezentowana na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
w 1929 r.10 czy równie¿ wspólnego autorstwa obu pañ „Jadalnia” na wystawie „Sztuka wnêtrza i sztuka hafciarska” w Instytucie Propagandy Sztuki
w 1936 r.11 Na tej¿e ekspozycji pokaza³y swoje prace artystki m³odszego
pokolenia „£adu” — Maria Czermiñska–Sawicka, Krystyna Dydyñska i Janina Grzêdzielska. W projekcie „Jadalni” Czermiñska–Sawicka sz³a jeszcze dalej w upraszczaniu wzorów biedermeierowskich, geometryzuj¹c
kszta³ty mebli i pozbawiaj¹c je wszelkiej dekoracji, stosuj¹c za to egzotyczne, drogie tworzywo — palisander. „Salon” Dydyñskiej i Grzêdzielskiej
9 A. Sieradzka, Art Déco w Europie i w Polsce, Warszawa 1996, s. 140.
10 M. D³utek, Prezentacje produkcji meblarskiej „£adu” do 1939 roku, „Biuletyn Historii Sztuki”,

XLVIII, 1986, nr 1, s. 71.
11 A. K. Olszewski, Wokó³ ideologii wnêtrza lat trzydziestych, [w:] Sztuka lat trzydziestych, Warszawa
1991, s. 17–24.
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skomponowany zosta³ z luŸno rozstawionych, olbrzymich, tapicerowanych
foteli i kanapy oraz niskiego stolika z drewna orzechowego.
Jednak ani uproszczenie form, ani zgodne z ówczesn¹ estetyk¹ uzupe³nienie „³adowskich” wnêtrz minimaln¹ liczb¹ przedmiotów czysto dekoracyjnych nie wzbudzi³o uznania krytyki dla ca³oœci tej prezentacji. Nieliczne
g³osy pochwalne m.in. znanych krytyków sztuki: Stanis³awa WoŸnickiego
i Wac³awa Husarskiego, podnosi³y dyskretny tradycjonalizm prac Czermiñskiej–Sawickiej, zauwa¿a³y umiejêtne godzenie funkcjonalizmu z ludowym
rodowodem w meblach Bielskiej, docenia³y nowatorstwo „Salonu” Dydyñskiej i Grzêdzielskiej12. Natomiast Jadwiga Puciata–Paw³owska, chwal¹ca
ogólnie „³adowski” pokaz, mia³a zastrze¿enia do zbyt luksusowych, palisandrowych mebli Czermiñskiej–Sawickiej13. Stefania Podhorska–Oko³ów zarzuca³a wszystkim eksponowanym sprzêtom „£adu” pretensjonalnoœæ,
pseudoludowoœæ, operowanie konwencjonalnym, „mieszczañskim” systemem kompletów do poszczególnych pomieszczeñ, jej uwaga zaœ prezentowania tam m.in. „niemal zupe³nie pozbawionych drzewa mebli tapicerskich, jakby ¿ywcem przeniesionych w nowoczesne wnêtrze z drugiej po³owy ubieg³ego stulecia”, dotyczy³a przede wszystkim obficie wyœcie³anych
sprzêtów z „Salonu” Dydyñskiej i Grzêdzielskiej14.
Ekspozycj¹ konkurencyjn¹ dla wystawy „£adu” sta³ siê otwarty
w 1937 r. w siedzibie Instytutu Propagandy Sztuki pokaz „Architektura
wnêtrza” — pierwsza prezentacja Studium Wnêtrza, powsta³ego przy Wydziale Architektury i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej15. Celem
skupionych w Studium projektantów–architektów by³o równie¿ stworzenie
nowego typu polskich mebli, ale o formach pozbawionych ludowych reminiscencji czy znamion powierzchownej dekoracyjnoœci, prostszych, choæ nie
mniej eleganckich ni¿ meble „³adowskie”. Wœród projektantów Studium
znalaz³y siê tylko dwie kobiety — Zofia Dziewulska i wspomniana ju¿ Nina
Jankowska. Na wystawie w 1937 r. Dziewulska pokaza³a „Pokój mieszkalny”, ³¹cz¹cy funkcjê salonu, buduaru i sypialni, z kilkoma najprostszymi

12 S. WoŸnicki, Wystawa „Sztuka wnêtrza” w IPSie, „Plastyka” 1936, nr 2 (10–11), s. 197–200; W. Hu-

sarski, Wystawy „Sztuka wnêtrza” i „Sztuka hafciarska” w IPSie, „Wiadomoœci Literackie” 1936, nr 8,
s. 6.
13 J. Puciata–Paw³owska, Sztuka wnêtrza, „Pion” 1936, nr 10, s. 4.
14 S.[tefania] P.[odhorska] O.[ko³ów], Wystawa £adu, „Bluszcz” 1936, nr 9, s. 12–13.
15 Meble wnêtrz mieszkalnych, Warszawa 1937.
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meblami (tapczan, komódka, ³awa, stó³, fotel), których geometryczn¹ surowoœæ ³agodzi³y jedynie lekkie wygiêcia nó¿ek. W „Pokoju letniskowym”
Jankowskiej panowa³ modny w drugiej po³owie lat trzydziestych artystyczny „rustykalizm” — kominek wykonany by³ z grubo ciosanego kamienia,
bujany fotel pokryto pasiastym samodzia³em, a do wspartego na pseudokrzy¿akach sto³u o masywnym blacie przysuniêto ³awê i proste krzes³a.
Zarówno ca³¹ wystawê „Architektura wnêtrza”, jak i wymienione prace
kobiet–projektantek, oceniono pozytywniej ni¿ ekspozycjê „£adu”, choæ
i tu dostrze¿ono rozmijanie siê z potrzebami i oczekiwaniami polskiego odbiorcy. Zarzucono prezentowanym wnêtrzom powierzchowny luksus „rodem z Hollywood”, oderwanie siê od realiów codziennego ¿ycia, kosztowny
charakter sprzêtów — jednak artystycznych, jednostkowych, nie nadaj¹cych siê do masowego, taniego powielania przemys³owego16. Istotnie, proponowany typ wyposa¿enia wnêtrz wprawdzie mo¿na by³o zobaczyæ w scenografii niektórych polskich filmów drugiej po³owy lat trzydziestych (np.
w filmie „Pani minister tañczy” z 1938 r. z dekoracjami Stefana Norrisa),
trudniej jednak w rzeczywistoœci, luksusowo bowiem wyposa¿one, a zarazem nowoczesne mieszkania by³y ukryte przed okiem przeciêtnego u¿ytkownika w nowo powstaj¹cych w „piêknych dzielnicach” kamienicach dochodowych czy prywatnych willach17. To tam znajdowa³y siê tak wytworne
i zaopatrzone we wszystkie „cuda” ówczesnej techniki pomieszczenia, jak
³azienka znanej gwiazdy filmowej, Jadwigi Smosarskiej, zaprojektowana
w 1935 r. przez sam¹ aktorkê przy wspó³pracy architekta Edwarda Seydenbeutla w jej prywatnej willi w Warszawie — b³yszcz¹ca glazur¹, lœni¹c¹ armatur¹, zadziwiaj¹ca wyrafinowan¹ prostot¹ licznych urz¹dzeñ sanitarnych18.
Ewolucjê od surowego, egalitarnego utylitaryzmu do kosztownego
„wnêtrza ze œwiata elitarnego luksusu, raczej scenografii ni¿ praktycznej
codziennoœci”19 przesz³a, prócz Niny Jankowskiej, tak¿e Barbara Brukalska. Jej projekty, pokazane w 1936 r. na wstêpnym pokazie przed miêdzynarodow¹ parysk¹ wystaw¹ „Sztuka i technika w ¿yciu wspó³czesnym” ju¿
samymi tytu³ami œwiadczy³y o zupe³nym poniechaniu idei „mieszkania naj-

16 A. K. Olszewski, wyd. cyt., s. 32.
17 T. S. Jaroszewski, Piêkne dzielnice. Uwagi o architekturze luksusowej w Warszawie w latach trzy-

dziestych, [w:] Sztuka lat trzydziestych, wyd. cyt., s. 167–202.
18 P. M. Lubiñski, £azienka, „Arkady” 1935, nr 8, s. 230–237.
19 A. K. Olszewski, wyd. cyt., s. 32.
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mniejszego”. By³y wœród nich: „Fragment wnêtrza o dowolnym przeznaczeniu dla cz³owieka o wysokim poziomie zamo¿noœci” z rosn¹cym drzewem
i zimowym ogrodem, pod³og¹ wy³o¿on¹ czarnym granitem i fotelem przykrytym bia³ym futrem oraz bardziej demokratyczne w za³o¿eniu „Mieszkanie pracownika fizycznego” — chyba ¿yj¹cego na wsi, gdy¿ znajdowa³ siê
w nim piec kuchenny z du¿ym okapem, „po wiejsku” rozmieszczone talerze
na odkrytej œciennej pó³ce oraz sosnowe ³awki i krzes³a wokó³ sto³u20. Scenograficzna aran¿acja i zupe³ne oderwanie od krajowej rzeczywistoœci cechowa³y te¿ zaprezentowany przez Brukalsk¹ w 1937 r. na wystawie w Pary¿u „Pokój wypoczynkowy”, który mia³ oddawaæ klimat i wysoki standard
wyposa¿enia „willi konstruktora samolotów”21. St¹d g³ównym akcentem
dekoracyjnym by³a w nim œciana, pokryta wyrytym w linoleum wykresem
lotów, umeblowanie zaœ stanowi³y: kanapa kryta barwion¹ cielêc¹ skór¹,
roz³o¿ysty fotel przykryty bia³ym futrem baranim, metalowy stolik ze szklanym blatem, jesionowa ³awa przed kominkiem z piaskowca.
Owa wyrafinowana, sztuczna prostota i naturalnoœæ surowców i form
o rzekomo tradycyjnym, narodowym rodowodzie, wzbudzi³y krytyczne reakcje. „Turysta pomyœli, ¿e polscy lotnicy s¹ bardzo bogaci, skoro z ca³ego
mieszkania mog¹ poœwiêciæ jedn¹ izbê na hall. Dzielni lotnicy mieszkaj¹
w Polsce, lecz hall domu maj¹ w Pary¿u” — stwierdza³ uszczypliwie W³odzimierz Podoski22, a Zofia Norblin–Chrzanowska dorzuca³a uwagê z punktu widzenia estetyczno–higienicznego: „Staroœwiecka baranica, kszta³t
mebla zatracony, zbiornik kurzu niezawodny”23.
Negatywne opinie na temat „rustykalnego”, zindywidualizowanego poza granice codziennej praktycznoœci nurtu w polskiej architekturze wnêtrz
drugiej po³owy lat trzydziestych dotyczy³y oczywiœcie nie tylko projektów
Brukalskiej czy Jankowskiej — równie krytycznie oceniano pokazane w Pary¿u wnêtrza Jana Bogus³awskiego, Stefana Listowskiego czy Jerzego Hryniewieckiego24. Ale to w³aœnie kobiety mia³y, zgodnie z tradycj¹ i nadal
20 J. Hryniewiecki, Na temat pokazu fragmentów wnêtrz projektowanych na Wystawê parysk¹ 1937,
„Arkady” 1936, nr 12, s. 68–686.
21 Katalog oficjalny Sekcji Polskiej na Wystawie miêdzynarodowej „Sztuka i technika w ¿yciu wspó³czesnym”, Pary¿ 1937, s. 23–26.
22 W. Podoski, Pawilon polski w Pary¿u, „Myœl Narodowa” 1937, nr 44, s. 680.
23 Z. Norblin–Chrzanowska, Walory propagandowe i estetyczne pawilonu polskiego na Wystawie paryskiej, „Œwiat” 1937, s. 10–11.
24 A. K. Olszewski, wyd. cyt., s. 37–38.
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powszechnym przekonaniem o ich dominuj¹cej roli w kszta³towaniu estetyki dnia codziennego, proponowaæ, propagowaæ i realizowaæ nowe wzorce
urz¹dzania domowych pomieszczeñ. Owo zadanie w stopniu wiêkszym ni¿
zawodowe projektantki stara³y siê wype³niaæ panie zajmuj¹ce siê krytyk¹
artystyczn¹. Wymienione ju¿ Stefania Podhorska–Oko³ów, Jadwiga Puciata–Paw³owska, Zofia Norblin–Chrzanowska czy Ewa £uskina lub Nela Samotyhowa umieszcza³y swe wypowiedzi (jednak raczej sporadycznie, przewa¿nie z okazji kolejnych wystaw wnêtrzarskich) na ³amach ró¿nych czasopism, niekoniecznie kobiecych25, np. w ukazuj¹cym siê w latach 1935–1939
miesiêczniku „Arkady” (redagowanym przez Wandê Filipowiczow¹), najszerzej popularyzuj¹cym wszystko, co zwi¹zane by³o z nowoczesnym wyposa¿eniem pomieszczeñ. Wprawdzie na równych prawach omawiano i zamieszczano tam projekty kobiet i mê¿czyzn, ale pisali o nich niemal wy³¹cznie panowie26.
Najwiêksz¹ — i chyba najbardziej „przebojow¹” — grupê popularyzatorek nowych tendencji w architekturze wnêtrz stanowi³y w dwudziestoleciu miêdzywojennym felietonistki popularnych kobiecych czasopism. Ich
wysi³ek mia³ szansê przynieœæ wymierne rezultaty, gdy¿ kierowany by³ nie
do w¹skiego grona znawców (jak np. miesiêcznik „Dom, Osiedle, Mieszkanie”) czy ówczesnych kulturalnych elit (jak np. luksusowy, prowadz¹cy „subteln¹ grê na ludzkim snobiŸmie”27 magazyn „Arkady”), lecz do zwyk³ych pañ
domu ze œredniozamo¿nego, œrodowiska miejskiego i ma³omiasteczkowego,
szczególnie z krêgu inteligencji zawodowej, pracowników umys³owych28.
Analiza iloœciowa i jakoœciowa tekstów, zamieszczanych w kobiecych
czasopismach dotycz¹cych unowoczeœniania i urz¹dzania wnêtrz mieszkalnych wskazuje, ¿e pierwszeñstwo w uwzglêdnianiu tej problematyki nale¿y
25 M. D³utek, Meblarstwo w piœmiennictwie polskim w latach 1900–1939, Warszawa 1991, s. 7–13,
30–34, 123–135.
26 M. Borowski, „Arkady” (1935–1939) — kompleksowe spojrzenie na sztukê. Ideowo–artystyczna
problematyka czasopisma, [w:] Sztuka dwudziestolecia miêdzywojennego. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, paŸdziernik 1980, Warszawa 1982, s. 155–168.
27 Tam¿e, s. 168.
28 Wiêkszoœæ nowych projektów urz¹dzania wnêtrz adresowana by³a do mieszkañców miast — zamo¿nej lub œrednio sytuowanej inteligencji, rzadko jednak posiadaj¹cej w³asn¹ willê — czêœciej
mieszkaj¹cej w czynszowej kamienicy. Brak mieszkaniowych porad dla ziemian mo¿na t³umaczyæ
tym, ¿e nowoczesne wyposa¿enie wnêtrz nie mia³o estetycznej i praktycznej racji bytu w zazwyczaj
du¿ych i przewa¿nie starych wiejskich dworach, wyposa¿onych w sprzêty odziedziczone po przodkach.
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przyznaæ wychodz¹cemu w latach 1920–1939 dwutygodnikowi „Œwiat Kobiecy”. Podtytu³ — „Czasopismo poœwiêcone modzie i sprawom kobiecym”
dobrze oddawa³ charakter pisma. Najwiêcej miejsca zajmowa³ w nim modny damski strój, wœród „spraw kobiecych” zaœ prym wiod³y zagadnienia
mieszkaniowe (zw³aszcza w latach 1925–1931). Poœwiêcano im tak¿e wiele
miejsca w wydawanym systematycznie od 1925 r. Alamanchu „Œwiata Kobiecego”, gdzie problematykê mieszkaniow¹ poruszano w wyodrêbnionych
dzia³ach „Dom kulturalnej kobiety” czy „Kultura wnêtrz”, stawiaj¹c znak
równoœci miêdzy sposobem wyposa¿enia mieszkañ a poziomem intelektualnym ich u¿ytkowników.
Dla promowania powszechnie lansowanych w dwudziestoleciu miêdzywojennym wzorów wnêtrz higienicznych, estetycznych, a przede wszystkim
funkcjonalnych, pisz¹ce w „Œwiecie Kobiecym” panie wybiera³y ró¿ne formy dziennikarskiej wypowiedzi. Naj³atwiej przemawia³y do czytelniczek
sw¹ bezpoœrednioœci¹ „listy” b¹dŸ „rozmowy”, pisane czy przeprowadzane
z anonimow¹ Hal¹, Jank¹ lub Zosi¹ przez Zinê Kulczyck¹, felietonistkê
najbardziej zaanga¿owan¹ w problematykê mieszkaniow¹. Kulczycka
udziela³a w nich odpowiedzi na konkretne pytania, radzi³a, jak rozwi¹zaæ
aktualne problemy funkcjonowania i wystroju wnêtrza; w podobnym, gawêdziarsko–familiarnym tonie by³y utrzymane jej wypowiedzi w „k¹ciku
praktycznym” i wspomnianych almanachach.
Stale poruszanym przez Kulczyck¹ tematem by³y sprawy odpowiedniego urz¹dzenia kuchni i pokoju dla dzieci. Kuchni poœwiêca³a wiele uwagi,
bowiem — wed³ug jej w³asnej oceny — nale¿a³o j¹ dostosowaæ do zmienionych po I wojnie œwiatowej czasów, „w których pani domu coraz czêœciej
obchodziæ siê musi bez sta³ej s³u¿by”29. Podobnie jak awangardowe projektantki, Kulczycka postulowa³a, by kuchnia by³a pomieszczeniem widnym,
pomalowanym jasn¹ farb¹ (z lamperi¹ olejn¹ co najmniej do po³owy wysokoœci œciany), z prostymi sprzêtami. Jednak przeciwnie, ni¿ w laboratoryjnych propozycjach funkcjonalistek, w kuchniach propagowanych przez
Kulczyck¹ nie brakowa³o akcentów dekoracyjnych, przewa¿nie œciœle zwi¹zanych z jakimœ utylitarnym elementem wyposa¿enia. Dawa³y one wra¿enie przytulnoœci, gdy¿ — jak pisa³a Kulczycka — „zupe³nie inaczej pracuje
siê tobie i twej pomocnicy w przyjemnej kuchni. Nie powinno siê przecie¿
29 Z. Kulczycka, Kuchnia, „Œwiat Kobiecy”, VII, 1927, nr 12, s. 276.
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z niechêci¹ wchodziæ do niej, tylko jak do weso³ego i jaœniej¹cego czystoœci¹
przybytku”30. Zaleca³a zatem paniom domu stosowanie w kuchni ró¿nych
zas³on — przy oknach, na otwartych pó³kach z naczyniami, kryj¹cych wieszak ze œcierkami czy k¹t do zmywania — wykonanych z barwnego kretonu,
perkalu lub szarego p³ótna, ozdobionego skromnym haftem.
Wygospodarowanie w mieszkaniu odrêbnego pokoju dla dzieci sta³o siê
w latach dwudziestych jednym z czêœciej poruszanych zagadnieñ, zw³aszcza
w odniesieniu do rodzin zamieszkuj¹cych miejskie kamienice. Nawet w obszernym, wielopokojowym mieszkaniu m³odsze dzieci najczêœciej lokowano w sypialni rodziców, a starsze te¿ nie mia³y sta³ego k¹ta do spania i nauki — rozk³adano im poœciel na polowych ³ó¿kach lub na kanapie w salonie, do odrabiania lekcji s³u¿y³ zazwyczaj stó³ w tym¿e salonie lub jadalni,
ksi¹¿ki czy zabawki by³y „poupychane” w przypadkowych k¹tach mieszkania. Zarówno Kulczycka, jak i inne panie, pisz¹ce w „Œwiecie Kobiecym”,
gor¹co namawia³y do przeznaczenia dzieciom pokoju mo¿liwie najwiêkszego i najjaœniejszego w ca³ym domu, do wyposa¿enia go w ³atwe do utrzymania w czystoœci, lakierowane meble i równie¿ lakierowan¹ pod³ogê, do
wprowadzania doñ barwnych, a nawet jaskrawych akcentów (zas³ony, obrazki, wycinanki nalepiane na œcianach)31.
Wskazówki racjonalnego urz¹dzania mieszkañ musia³y uwzglêdniaæ
zmienione warunki bytowe miejskiej inteligencji zawodowej o niewygórowanych dochodach: wspomniany ju¿ brak sta³ej s³u¿by, ma³¹ poda¿ lokali
o umiarkowanym czynszu, co poci¹ga³o za sob¹ koniecznoœæ kontentowania siê mieszkaniem ma³ym (wedle ówczesnych standardów — trzy– lub
czteropokojowym), wreszcie — zmieniony styl ¿ycia, który nad t³umne
zgromadzenia domowe przedk³ada³ spotkania towarzyskie w kawiarniach
i restauracjach. Wszystkie te czynniki wymaga³y zmian tradycyjnej funkcji
niektórych pomieszczeñ, a co za tym idzie — innego ich wyposa¿enia. Zina
Kulczycka postulowa³a rezygnacjê z osobnego salonu czy wydzielonej jadalni i zast¹pienie ich jednym „pokojem mieszkalnym” (odpowiednikiem
dzisiejszego „pokoju dziennego”) z wydzielonym k¹cikiem jadalnym i wypoczynkowym32.
30 Z. Kulczycka, Dom kulturalnej kobiety, [w:] Almanach „Œwiata Kobiecego” t. I, Lwów 1926, s. 82.
31 Z. Kulczycka, Pokój dla dzieci, „Œwiat Kobiecy”, V, 1925, nr 10, s. 233; J. Jonscherowa, Pokój

dzieciêcy, tam¿e, XI, 1931, nr 18, s. 429.
32 Z. Kulczycka, Zaciszny k¹cik, „Œwiat Kobiecy”, V, 1925, nr 17, s. 392; ta¿, Pokoje dla starszej
m³odzie¿y, tam¿e, VI, 1926, nr 18, s. 361; ta¿, Pokój, w którym mieszkamy, tam¿e, VII, 1927, nr 4, s. 85.
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W „Œwiecie Kobiecym” i jego almanachach prócz porad szczegó³owych
znalaz³o siê miejsce na artyku³y problemowe dotycz¹ce wnêtrz. Zajmowano siê wiêc wygl¹dem œcian pomieszczeñ, które winny byæ utrzymane w dyskretnych, stonowanych, jasnych barwach i stanowiæ neutralne t³o dla kilku
dobrych obrazów lub grafik33. Propagowano nowe, bardziej praktyczne i higieniczne sposoby zas³aniania okien — cienkimi, wzorzystymi, pojedynczymi firankami, bez ciê¿kich, pluszowych czy aksamitnych zas³on34. Przedstawiano „Ma³y œwiat drobiazgów”, które „mimo hase³ celowoœci i u¿ytkowoœci (...) nêc¹ dzisiejszego cz³owieka. Nêc¹ go w³aœnie dlatego, ¿e nie maj¹
nic wspólnego z tym osch³ym tematem”35. Zalecano jednak ograniczenie
dekoracyjnych bibelotów do kilku wyrobów ze szk³a lub srebra, prostot¹
form i szlachetnoœci¹ surowca odpowiadaj¹cych nowej estetyce. Podobne
postulaty u¿ywania na co dzieñ przedmiotów jak najprostszych, ale i przeciwnie — „kokietowania przesz³oœci¹” od œwiêta, wysuwano wobec nakryæ
sto³owych: „W codziennej zastawie podwieczorkowej wprowadzono dziœ
pewn¹ nutê swojsk¹, barwn¹ i weso³¹, przy czêstym u¿yciu tkanin ludowych
jako obrusów i malowanych ludowych fajansów (...) w nakryciu wystawnym
do herbaty — obrus koronkowy, oryginalne fili¿anki empire lub Biedermeier, p³ytkie srebrne patery do ciast. Nie ma kunsztownie uk³adanych serwet
— jedyna ozdoba to œwieczniki i kwiaty”36. Te ostatnie zalecenia by³y w pe³ni zgodne ze stylem nakrywania sto³ów, lansowanym przez wytworne „Arkady”37.
Na ³amach „Œwiata Kobiecego” poruszano tak¿e zwi¹zany zawsze z kobietami temat dekorowania wnêtrz ¿ywymi (broñ Bo¿e sztucznymi, jak zastrzegano) kwiatami. I w tej dziedzinie propagowano nowoczesne rozwi¹zania: „wolny od wszelkiego prze³adowania” umiar i prostotê, „poczucie
ca³okszta³tu”, harmoniê miêdzy wnêtrzem, wazonem i eksponowanymi
w nim kwiatami: „Jedn¹ lub dwie kiœcie lilii umieœcimy w obszernym szklanym naczyniu na tle ciemnej kotary (...) W ma³ej srebrnej wazce pochyl¹ siê
trzy tulipany (...) Pêk pierzastych chryzantem strzêpi siê w du¿ej wazie ja33 M. Geszwidowa, O œcianach, tapetach, obrazach s³ów kilka, „Œwiat Kobiecy”, V, 1925, nr 20, s. 472;

Z. Kulczycka, Dom kulturalnej kobiety, wyd. cyt., s. 84–85.
34 Dekorowanie okien, „Œwiat Kobiecy” V, 1925, nr 6, s. 138–139.
35 J. Osiñska, Ma³y œwiat drobiazgów, [w:] Szósty Almanach „Œwiata Kobiecego”, Lwów MCMXXXI

[1931], s. 48–54.
36 J. Osiñska, Dooko³a sto³u, tam¿e, s. 56–60.
37 J. Pra¿mowska, Pod Arkadami, „Arkady” 1935, nr 6, s. 367–368.
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poñskiej. Jedna ró¿a (...) wykwita z wysmuk³ego flakonu szklanego o nik³ej
barwie. Lekki bukiet polnych kwiatów umieœcimy w ludowej ceramice”38.
Informowano te¿, ¿e najmodniejszym kwiatem doniczkowym (anno domini 1931) s¹ kaktusy, gdy¿ „dostosowuj¹ siê do prostoty naszych wnêtrz
domowych swym uproszczonym kszta³tem (...) — s¹ modne, tak jak niegdyœ
palma”39.
Tak¹ w³aœnie drogê — od palmy w mrocznym salonie, prze³adowanym
ciê¿kimi, pseudostylowymi meblami, z grubymi zas³onami, wype³nionym
mnóstwem bezu¿ytecznych drobiazgów do kaktusów w jasnym „pokoju
mieszkalnym”, racjonalnie urz¹dzonym prostymi sprzêtami, z lekkimi firankami i zaledwie kilkoma artystycznymi przedmiotami „ciesz¹cymi
oczy”, mia³y przejœæ wnêtrza polskich domów w czasach dwudziestolecia
miêdzywojennego. O taki ich wygl¹d walczy³y nieliczne artystki projektantki, oceniaj¹ce ich prace recenzentki i dziennikarki usilnie dr¹¿¹ce estetyczn¹ œwiadomoœæ pañ domu.
Czy ich wysi³ek przyniós³ po¿¹dane rezultaty? Niestety, raczej nie.
W wiêkszoœci mieszkañ klasy œredniej (urzêdników, drobnych kupców czy
rzemieœlników), nie mówi¹c ju¿ o domach robotniczych, ho³dowano mocno
zakorzenionej w œwiadomoœci tych warstw zasadzie podzia³u na wnêtrza
odœwiêtne, „paradne” (odpowiadaj¹ce dawnym salonom), wype³nione po
brzegi meblami „na wysoki po³ysk”, ze œcian¹ malowan¹ w rzucik, makatkami, serwetkami i... palm¹ na honorowym miejscu oraz na pomieszczenia
codzienne — kuchnie duszne i ciemne, ze zwalistym kredensem, „wystaw¹”
garnków na pó³kach, w których to kuchniach nie tylko przyrz¹dzano posi³ki, ale te¿ jadano, czêsto spano, a prawie zawsze prowadzono domowe ¿ycie
towarzyskie.
Taki charakter mieszkañ w du¿ej mierze by³ zdeterminowany warunkami ekonomicznymi zajmuj¹cych je rodzin, ale niema³¹ winê za ów stan
rzeczy ponosi³y rodzimy przemys³ i rzemios³o. Jak pisa³ w 1936 r. architekt
i projektant wnêtrz, Jerzy Hryniewiecki: „Cz³owiek niezamo¿ny, pracownik
fizyczny czy te¿ umys³owy, mieszka kulturalnie i estetycznie tylko wtedy,
gdy wielki przemys³ lub ma³e, tanie warsztaty dostarcz¹ mu dostêpnych
elementów «urz¹dzania siê» (...) U nas przemys³ wielki jest, niestety, osta-

38 J. Osiñska, Kwiaty, [w:] Szósty Almanach „Œwiata Kobiecego”, wyd. cyt., s. 42–45.
39 Tam¿e, s. 47.
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tni¹ placówk¹, na któr¹ sztuka ma swój wp³yw. Co wiêcej, ci¹gle jeszcze
ho³dujemy najopaczniejszej zasadzie, ¿e piêkno jest przywilejem bogatych.
Wszelkie indywidualne poczynania w dziedzinie taniego i dobrego wnêtrza
by³y z góry skazane na zag³adê. W tej atmosferze mebel «artystyczny»,
choæby by³ rodzonym bratem kuchennego sto³ka czy ch³opskiego zydla,
stawa³ siê natychmiast meblem luksusowym. Jego lapidarnoœæ i prostota
by³y u¿yte przewa¿nie tylko jako kontrast do dywanów czy futer, operowanie bowiem kontrastami materia³ów sta³o siê w ostatnich czasach kanonem
wnêtrz wspó³czesnych”40.
Wszystkie te czynniki nie sprzyja³y szerokiemu wcielaniu w ¿ycie nowych propozycji urz¹dzania wnêtrz. Zdawali sobie sprawê z takiego stanu
rzeczy i projektanci, i dziennikarze, i wreszcie pisarze, opisuj¹cy rzeczywistoœæ miêdzywojennego dwudziestolecia. Niech zatem za podsumowanie
niniejszych rozwa¿añ pos³u¿y cytat z wydanej w 1937 r. powieœci Poli Gojawiczyñskiej Rajska jab³oñ, w której jedna z bohaterek para³a siê projektowaniem wnêtrz:
„Gdyby¿ matka chcia³a dalej projektowaæ piêkne suknie! Ale matka
najoczywiœciej zw¹tpi³a, czy projektowanie piêknych sukien mo¿e staæ siê
celem ¿ycia cz³owieka (...) Nagle, ni st¹d, ni zow¹d matka rzuca suknie
i staje do konkursu na urz¹dzenie mieszkania robotniczego. Jej „jedna
izba” wysz³a bardzo piêknie, sprzêty z sosnowego drzewa wygl¹da³y jak
samo s³oñce, a gdy pewna kobieta, zwiedzaj¹ca wystawê, u³o¿y³a w ³ó¿eczku swoje uœpione dziecko, zdawa³o siê, ¿e pokój jest zamieszka³y na dobre
(...) Ale có¿? Zarobek matki by³ ¿aden, bo oznaczy³a najtañsz¹ cenê, o
„Jednej izbie” nie zamieszczono w dziennikach tylu wzmianek co o nagrodzonej sukni, a, co najœmieszniejsze, „Jedn¹ izbê” robotnicz¹ kupili jacyœ
bogaci pañstwo!”41

40 J. Hryniewiecki, wyd. cyt., s. 680–681.
41 P. Gojawiczyñska, Rajska jab³oñ, Warszawa 1977, s. 319–320.
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Po I wojnie œwiatowej etniczne spo³ecznoœci w USA przechodzi³y g³êbokie przeobra¿enia1. W przypadku grupy polonijnej zasadnicz¹ przemian¹ by³a narodowa reorientacja Polonii — dokonanie ostatecznego wyboru
miêdzy identyfikacj¹ z Polsk¹ lub ze Stanami Zjednoczonymi. £¹czy³o siê z
tym odrzucenie idei powrotu do kraju oraz powszechne zaakceptowanie
has³a „wychodŸstwo dla wychodŸstwa”. Zamkniêcie USA dla imigracji, naciski ze strony amerykañskich ruchów natywistycznych i amerykanizacyjnych, gospodarcza prosperity kraju decydowa³y tak¿e o zmieniaj¹cym siê
obrazie skupisk polonijnych. Znacznie wolniej dochodzi³o do zmian w sferze ¿ycia prywatnego, zw³aszcza do zmian pozycji i sposobu ¿ycia kobiet
(chocia¿ ju¿ przed I wojn¹ ich pozycja oraz rola w rodzinie i spo³ecznoœci
* Opracowanie niniejszego tekstu mo¿liwe by³o po czêœci dziêki tygodniowemu pobytowi w Instytucie Historii Uniwersytetu w Bochum, w listopadzie 1995 r., w ramach wymiany pomiêdzy Uniwersytetem Jagielloñskim a uczelni¹ niemieck¹. Winiem jestem wdziêcznoœæ za stosowne starania Prof.
dr. Wolfgangowi Helbichowi.
1
Por. z polskiej literatury A. Posern–Zieliñski, Tradycja a etnicznoœæ. Przemiany kultury Polonii
amerykañskiej, Wroc³aw–Warszawa 1982, rozdz. V.
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ulega³y wyraŸnej metamorfozie)2. Poni¿szy szkic wspomina jedynie
o dwóch czynnikach owych zmian: o kulturze masowej konsumpcji w latach
dwudziestych i trzydziestych oraz o wielkim kryzysie ekonomicznym. Pierwsza z tych przemian w pewnym sensie przygotowa³a grunt dla g³êbszych
zmian, wymuszonych przez kryzys.
Masowa konsumpcja
Po przejœciowym, powojennym za³amaniu gospodarczym na pocz¹tku
lat dwudziestych Stany Zjednoczone wkroczy³y ponownie w okres dobrej
koniunktury. W latach 1920–1929 produkt narodowy wzrós³ o 40%, a towarzyszy³ temu wzrost (choæ znacznie mniej spektakularny) p³ac i zarobków. Rodziny robotnicze mog³y przeznaczaæ wiêksz¹ czêœæ bud¿etu na konsumpcjê, co wiêcej — nawet na przyjemnoœci3. Coraz bardziej wszechobecna kultura konsumpcji mia³a — twierdzi siê — ogromny wp³yw na sytuacjê
amerykañskich kobiet4.
Reklamy, og³oszenia, z którymi spotykano siê na co dzieñ, mia³y niema³y wp³yw na wykszta³cenie siê nowych przekonañ. Idealizowa³y kobiety,
przynajmniej te, które kupowa³y oferowane produkty do gospodarstwa;
kultura konsumpcji otwieraæ mia³a przed nimi nowe mo¿liwoœci ekspresji.
Po wojnie reklama (g³ównie gazetowa) osi¹gnê³a nieznany poprzednio poziom i podbi³a polonijn¹ prasê. Wedle gazetowych ju¿ nie inseratów, a ca³ostronnicowych, agresywnych, atrakcyjnych obrazów reklamowych „kobiety mog³y kszta³towaæ swe ¿ycie przez dokonywane podczas zakupów
wybory”, a gospodarstwo i kuchnia stanowiæ mia³y odbicie osobowoœci gospodyni. Nowa gospodyni przeradza³a siê z producenta w konsumenta. Jej
przeznaczeniem — i o tym mówi³y adresowane do niej reklamy — by³o
2 Por. np. Z. Stefanowicz, Wydzia³ Kobiet w Zjednoczeniu Polskim Rzymsko–Katolickim w Ameryce,
[w:] Pamiêtnik z³otego jubileuszu Wydzia³u Kobiet Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego
w Ameryce, Chicago 1949, b. p.; Historia równouprawnienia Kobiet w Zwi¹zku Nar. Pol., [w:] Pamiêtnik
jubileuszowy na 25–lecie równouprawnienia kobiet w Zwi¹zku Narodowym Polskim i na pami¹tkê wrêczenia nowego sztandaru, Chicago 1925, s. 5.
3 D. Brody, Workers in Industrial America. Essays on the 20th Century Struggle, New York–Oxford
1980, s. 66; Pamiêtniki emigrantów, Stany Zjednoczone, Warszawa 1977, t. II, s. 188–189; R. H. Zieger,
American Workers, American Unions 1920–1985, Baltimore–London 1986, s. 3–7.
4 W. R. Leach, Transformations in a Culture of Consumption: Women and Department Stores,
1890–1925, „The Journal of American History” 1984, nr 2(71), s. 320.
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kupowanie parówek Libby’ego, brzoskwiñ Del Monte, p³atków œniadaniowych Kelloga, zup Campbella i makaronu Heinza5. Reklamy lansowa³y wizerunek gospodyni wywodz¹cej siê z klasy œredniej — modnie, nienagannie
nawet ubranej, zawsze znakomicie uczesanej i wypielêgnowanej. Mog³a
ona — i powinna — osi¹gn¹æ osobist¹ satysfakcjê i samoakceptacjê dziêki
dokonywanym zakupom. Oferowano jej teraz mo¿liwoœci wyboru, kreacji,
jak pisze Leach6 — niemal w³adzy w gospodarstwie. Wreszcie — co wa¿ne
— perswazja ta kierowana by³a ku wszystkim kobietom niezale¿nie od ich
pozycji spo³ecznej, czy pochodzenia etnicznego — reklamy w prasie polonijnej adaptowane lub wrêcz przedrukowywane by³y z pism amerykañskich.
Materializm i konsumeryzm, dostrzegalny wówczas powszechnie, pozostawa³ jednoczeœnie — dodajmy — w zgodzie z przywiezionymi przez polskich
immigrantów wartoœciami7.
Badacze amerykañscy sugerowali, ¿e masowa konsumpcja dzia³a³a uniformizuj¹co na kobiety ze skupisk polonijnych. Czy w istocie? Jaki by³ jej
wp³yw na imigranckie spo³ecznoœci, a w szczególnoœci na ich kobiec¹ czêœæ?
Czy nowe trendy os³abia³y etnicznoœæ?
Podejmuj¹c próbê odpowiedzi spójrzmy najpierw na sytuacjê w sklepach spo¿ywczych, gdzie przecie¿ kobiety dokonywa³y zakupów. Niewielkie
przedsiêbiorstwa i sklepy obs³uguj¹ce polonijn¹ klientelê zale¿ne by³y œciœle od sytuacji, w jakiej mieszkañcy etnicznych dzielnic siê znaleŸli8. W latach dwudziestych w dzielnicach etnicznych wci¹¿ dominowa³y sklepy ma³e, usytuowane na rogach kwarta³ów. Te sklepy oferowa³y niewielk¹ w³aœciwie gamê towarów. Mo¿na by³o w nich kupowaæ warzywa i inne produkty
spo¿ywcze, w dzielnicach ¿ydowskich — koszerne miêso, we w³oskich —
makarony itp.9 Ma³ym sklepikom i rodzinnym przedsiêbiorstwom hand5 R. Schwartz Cowan, Two Washes in the Morning and a Bridge Party at Night: The American Housewife between the Wars, [w:] Our American Sisters. Women in American Life and Thought, ed.
J. E. Friedman, W. G. Shade, Lexington–Toronto 1982, s. 521–523; W. R. Leach, wyd. cyt., s. 329;
M. Tirabassi, Il Faro di Beacon Street. Social workers e immigrante negli Stati Uniti (1910–1939),
Milano 1990, s. 143–144.
6 W. R. Leach, wyd. cyt., s. 320; R. Schwartz Cowan, wyd. cyt., s. 523.
7 AAN, Konsulat RP w Buffalo, sygn. 67, s. 41: Konsulat RP Buffalo do Ambasady RP Waszyngton,
19 kwietnia 1923.
8 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, sygn 1079, s. 313–315: Konsulat RP w Pittsburghu do MSZ
w Warszawie, 31 sierpnia 1936.
9 L. Cohen, Making a New Deal. Industrial Workers in Chicago, 1919–1939, Cambridge–New York
1990, s. 110–111; L. Wirth, The Ghetto, Chicago 1928, s. 224; R. Slayton, Back of the Yards. The
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lowym w latach trzydziestych zaczê³y zagra¿aæ sieci sklepów ³añcuchowych
z masowo sprzedawan¹ tani¹ (czasem tak¿e lepsz¹) ¿ywnoœci¹ gotow¹ do
natychmiastowego u¿ycia (konserwy) lub z pó³produktami10. Co prawda,
pocz¹tkowo sklepy z ogólnokrajowych sieci otwierano g³ównie w bogatszych dzielnicach klasy œredniej. W koñcu lat dwudziestych jednak rozpoczê³y one ekspansjê i na dzielnice robotnicze; liczba polskich sklepików
spo¿ywczych mala³a, a mieszkañcom zaczê³y s³u¿yæ sklepy amerykañskie11.
Próby obrony przed konkurencj¹ polonijni sklepikarze podjêli póŸno,
w tym samym czasie tworz¹c stowarzyszenia skupiaj¹ce „polskich bankierów, kupców detalicznych, jak groserników i innych”. W 1928 r. zorganizowano Stowarzyszenie Polskich Groserników. Ta i podobne inicjatywy nie
spe³ni³y jednak swego zadania, natomiast rola polskich kooperatyw i stowarzyszeñ spo¿ywczych by³a znikoma12. Ma³e polonijne sklepy nie potrafi³y
konkurowaæ z wielk¹ sieci¹ A and P, czy z domami towarowymi Goldblatta.
Tañsze sklepy przyci¹gnê³y now¹ klientelê, a jednak bynajmniej nie podkopa³o to to¿samoœci etnicznej klientów. W parafii œw. Stanis³awa w Cleveland w latach 1932–1933 zaobserwowano, ¿e choæ wobec braku ¿ywnoœci
importowanej z Polski rodziny polonijne w okolicznych amerykañskich
sklepach zmuszone by³y kupowaæ produkty amerykañskie, to jednak nie
oznacza³o, by porzucano polskie przyzwyczajenia dietetyczne i tradycje kulinarne13. Raczej je modyfikowano, takie zaœ sklepy jak A and P, czy Goldblatt przy Milwaukee Avenue w Chicago musia³y i stara³y siê oferowanym
asortymentem dostosowywaæ do polonijnych gustów14. Kobiety kupowa³y
Making of a Local Democracy, Chicago–London 1986, s. 76–79.
10 R. Schwartz Cowan, wyd. cyt., s. 519–540; Podbipiêta [Kaleñski Edmund], Przysz³oœæ wychodŸstwa
polskiego w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1927, s. 38; „Wiadomoœci Codzienne” z 21 III 1931,
s. 7; AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 7220, s. 79: Sprawozdanie delegata krajowego
Zrzeszeñ Gospodarczych, 19–21 kwietnia 1936.
11 O tych procesach na obszarze najwiêkszej polonijnej dzielnicy w Cleveland, Ohio, w tzw. Warszawie por. E. McKay, The Characteristics of Food Purchases of Seventy–Nine Polish Families, mpis,
School of Applied Social Sciences, Western Reserve University, Cleveland, 1922.
12 Krótki zarys historii Stowarzyszenia Polskich Groserników PGA, [w:] Pamiêtnik pierwszego Zjazdu
Kupiectwa Polskiego w Ohio i Pó³nocnej Pensylwanii, niedziela 28 IV 1935, Cleveland 1935, b.p.; AAN,
Ambasada Polska w Waszyngtonie, sygn 1079, s. 3: Konsulat RP Pittsburgh do MSZ, 24 lutego
1934;Konsulat Generalny RP Nowy Jork, sygn. 135, s. 99: K. Herse do Œwiatowego Zwi¹zku Polaków
z Zagranicy, 18 maja 1937. Na ten temat: zob. T. Radzik, Próby ekonomicznej konsolidacji Polonii
amerykañskiej w latach trzydziestych XX wieku, „Przegl¹d Polonijny”, 16(1990), nr 2(16), s. 41–57.
13 L. Cohen, wyd. cyt., s. 110–111; L. Wirth, wyd. cyt., s. 224.
14 L. Cohen, wyd. cyt., s. 115–116.
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nadal to co dawniej i nadal przygotowywa³y te co dawniej potrawy. W latach dwudziestych i trzydziestych Polacy zreszt¹ znali te produkty nie tyle
wprost z Polski, co raczej za poœrednictwem pokolenia imigrantów, swoich
rodziców. W latach trzydziestych mieszkañcy wspomnianej parafii œw. Stanis³awa na miêso przeznaczali 30% wszystkich wydatków na jedzenie, czyli
o 50% wiêcej ni¿ wynosi³a œrednia krajowa. Miêso pozosta³o zatem najistotniejsz¹ czêœci¹ diety Amerykanów polskiego pochodzenia. W Detroit
mówiono: „Polskie kobiety karmi¹ swoich mê¿ów wiêksz¹ iloœci¹ miêsa ni¿
inne kobiety”15. Niepodobna powiedzieæ, w jakim stopniu by³ to syndrom
stosunkowo niedawnej (po okresie przedwojennym, czy tym bli¿szym doœwiadczeniu Wielkiego Kryzysu) stabilizacji i wzrostu dobrobytu, który
w przypadku jedzenia przek³ada siê na kupowanie produktów dawniej
niedostêpnych. Rodziny polskie najwiêcej pieniêdzy wydawa³y na miêso,
t³uszcze i cukier. Wydatki na mleko, sery, chleb, warzywa i owoce by³y
znacznie ni¿sze ni¿ w innych grupach etnicznych, czy w przeciêtnej rodzinie
amerykañskiej16.
Robotników i ich rodziny (a polonijne spo³ecznoœci etniczne by³y wówczas spo³ecznoœciami robotniczymi) poci¹ga³y niew¹tpliwie nowe, masowo
produkowane przedmioty. Ubrania, kosmetyki, telefony, odkurzacze, radia, gramofony, pralki, meble, tapety, dywany i linoleum kupowali te¿
wszyscy, niezale¿nie od etnicznego, kulturowego pochodzenia. Domy
i mieszkania polskich rodzin powoli upodobnia³y siê do amerykañskiego
otoczenia. Zajmowano teraz wiêksze, bardziej przestronne, wygodniejsze
mieszkania. W jednym pokoju mieszka³a przeciêtnie jedna osoba. Dla porównania — w pierwszym dziesiêcioleciu XX w. w jednym pokoju mieszka³y co najmniej dwie, a bardzo czêsto wiêcej osób, a zat³oczenie mieszkañ
i fatalne warunki sanitarne budzi³y sprzeciw i przera¿enie odwiedzaj¹cych
te dzielnice badaczy i dzia³aczy spo³ecznych. Teraz bezpowrotnie znika³y
zewnêtrzne znamiona czasowoœci pobytu emigrantów w Ameryce17. Reklamy kusi³y, informowa³y o nowych sklepach samochodowych (zwanych salo15 E. McKay, wyd. cyt., s. 45; T. Radzilowski, Immigrant Women and Their Daughters, Fiodorczyk
Lecture in Polish American Studies, Central Connecticut State University, New Britain 1990, s. 22.
16 E. McKay, wyd. cyt., s. 47.
17 Ch. N. Glaab, Metropolis and Suburb. The Changing American City, [w:] Change and Continuity in
Twentieth Century America. The 1920s, ed. J. Braemen, R,. H. Bremner, D. Brody, Columbus 1968,
s. 405, 411, 430; A. Walaszek, Lokatorzy slumsów. Okolice chicagoskich rzeŸni w 1905 r., „Przegl¹d
Polonijny”, 10(1984), nr 2(10), s. 5–24.
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nami), nowych maszynach, o przecenach, wyprzeda¿ach itd. Moda i ubiory,
fascynacja rozmaitymi przedmiotami, nowinkami dzieli³y pokolenia. Starsze kobiety imigrantki przyzwyczajone by³y raczej do „niezmiennych ubiorów, które ocenia³y jedynie poprzez ich jakoœæ”, m³odsze ho³dowa³y zmianom i entuzjastycznie stara³y siê przyjmowaæ now¹ modê18.
Dla kobiet, a dla imigrantek w szczególnoœci, kultura konsumpcji mia³a
„wymiar emancypacyjny” — i to wydaje siê najistotniejsze. Wprowadzanie
nowych technologii, racjonalizacja produkcji, a w konsekwencji obni¿anie
cen odmienia³y gospodarstwa domowe. Zasadnicz¹ rolê odegra³a w tym
procesie elektryfikacja domów i mieszkañ. W 1907 r. w ca³ym kraju tylko
8% gospodarstw dysponowa³o pr¹dem elektrycznym, w 1925 ju¿ 53,2%.
Jednoczeœnie spada³a cena energii: z 9,5 centów do 7,68 centów za kilowat.
Elektryfikacja oznacza³a rozpowszechnianie sie urz¹dzeñ elektrycznych.
Wœród badanych w 1929 r. 100 rodzin pracowników zak³adów H. Forda
w Detroit 98 dysponowa³o elektrycznym ¿elazkiem, 80 elektryczn¹ maszyn¹ do szycia, 49 pralk¹, 21 odkurzaczem19. Wprowadzony w czasie wojny
system sprzeda¿y ratalnej u³atwi³, a wielu umo¿liwi³, dostêp do dóbr20. Istnienie nowych, tañszych produktów mia³o te¿ niema³y wp³yw na zmianê
pozycji poszczególnych cz³onków rodziny. Zanikn¹³ system wykonywanej
w domu pracy cha³upniczej. Znikali tak¿e sublokatorzy i sto³ownicy21
(wp³yw mia³y na to ograniczenia imigracyjne z lat 1921 i 1924). Szybkowary, maszynki gazowe, puszkowane i konserwowane pó³produkty eliminowa³y wiele czasoch³onnych, nieprzyjemnych zajêæ kobiecych. Wiêcej nawet
— gospodarstwo domowe przestawa³o (stopniowo) byæ miejscem produkcji i przetwarzania ¿ywnoœci, stawa³o siê wy³¹cznie miejscem konsumpcji22.

18 Wywiad z Lillian Æwik, Chicago Oral History Project of Chicago Polonia, Chicago Historical Society, Chicago, box 2, s. 40.
19 M. P. Ryan, Womanhood in America From Colonial Times to the Present, New York 1975,
s. 256–259; R. L. Daniel, American Women in the 20th Century. The Festival of Life, San Diego–New
York–Chicago 1987, s. 56.
20 E. Morawska, For Bread with Butter’: Life–Worlds of Peasant — Immigrants from East Central
Europe, 1880–1914, „Journal of Social History” 1984, nr 3, s. 395.
21 Na temat roli sublokatorów i sto³owników por. np. A. Walaszek, wyd. cyt.
22 J. R. Green, The World of the Worker. Labor in Twentieth — Century America, New York 1980,
s. 112–113; M. Szawleski, WychodŸstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej,
Lwów–Warszawa 1924, s. 57; US Secretary of Labor, 11th Annual Report for the Fiscal Year ended June
30, 1923, Washington DC 1923, s. 80–83.
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Rozrywki
Historycy i socjologowie powiadaj¹, ¿e masowa konsumpcja i czas wolny wyrównywa³y ró¿nice pomiêdzy klasami spo³ecznymi, asymilowa³y robotników z klas¹ œredni¹, homogenizowa³y spo³eczeñstwo. Badacze o lewicowej orientacji krytykuj¹ tê kulturê za to, ¿e stawa³a siê narzêdziem
kontroli spo³ecznej, niszczy³a kulturê popularn¹, ludow¹, etniczn¹. Ju¿
w 1928 r. Ernest Burgess wyrazi³ siê sceptycznie, ¿e „jest zdecydowanie zbyt
wczeœnie, by przewidywaæ, jaki bêdzie ca³kowity wp³yw kina, samochodu
i radia na cywilizacjê amerykañsk¹ i œwiatow¹”.
A jednak — powtórzmy — nowa kultura, w rozmaitych swoich aspektach nie wypar³a kultury etnicznej. Przekszta³ca³a j¹ jedynie i rozbudza³a
zainteresowanie spo³eczeñstwem globalnym, bywa³a przez Poloniê wykorzystywana do uatrakcyjniania i przeformu³owywania kultury etnicznej. Pokazuj¹ to najnowsze badania23. Za przyk³ad mo¿e tu s³u¿yæ fonograf b¹dŸ
odbiornik radiowy. Kupno fonografu bynajmniej nie oznacza³o zmiany
smaku, czy zainteresowañ kulturowych! Przeciwnie — okaza³o siê, ¿e przyczynia³y siê do podtrzymywania kultury w³asnej — polskiej, czy w³oskiej.
Firmy p³ytowe — amerykañskie, a póŸniej i ma³e etniczne — wydawa³y
p³yty z muzyk¹ b¹dŸ z tekstami w³aœnie dla tych konkretnych odbiorców.
W Chicago np. ogromn¹ popularnoœci¹ cieszyli siê tacy wykonawcy, jak:
Franciszek Kukla, Jan Wolat, W³adys³aw Ochrymowicz, Pawe³ Humeniuk,
Pawe³ Faut (sam w³aœciciel wytwórni p³ytowej). Piosenkê Fauta „Polish
Eagles” sprzedano w 100 tysi¹cach egzemplarzy. W 1926 r. pojawi³y siê
w eterze pierwsze polskie programy radiowe, które sta³y siê trwa³ym elementem polonijnego pejza¿u kulturowego24. W zdominowanym przez Poloniê mieœcie Hamtramck w 1930 r. 26% rodzin posiada³o odbiorniki radiowe, w 1940 — ju¿ 90%25.
Po wojnie œwiatowej ludzie mogli dysponowaæ wiêksz¹ iloœci¹ wolnego
czasu i przeznaczaæ go na rozrywki. W niedzielê rodziny chodzi³y do parków. Je¿d¿ono miniaturowymi poci¹gami, p³ywano w ³ódkach po stawach.
Oczywiœcie najbardziej popularne by³y kina, owe ludowe pa³ace amerykañ23 Cyt. za L. Cohen, wyd. cyt., s. 101, 338.
24 Tam¿e, s. 103–106; J. Miga³a, Historia polskich programów radiowych w Stanach Zjednoczonych,

„Przegl¹d Polonijny” 1984, nr 1, s. 22–26.
25 J. Bukowczyk, And My Children Did Not Know Me. A History of the Polish–Americans, Blooming-

ton 1987, s. 75.
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skich miast. Do „piêknych sal” ludzie chodzili nawet kilka razy w tygodniu,
ogl¹dali filmy, kroniki. Chêæ nad¹¿ania za akcj¹ mog³a wrêcz sk³aniaæ do
nauki jêzyka angielskiego26. Filmy okreœla³y standardy piêkna dla kobiet
i dziewcz¹t, pokazywa³y modê, stroje, sposób ¿ycia, do którego nale¿a³o
aspirowaæ. Jak wspomnia³em — wedle wielu badaczy — kino mia³o dzia³aæ
uniformizuj¹co. Ogl¹danie tych samych filmów, prze¿ywanie tych samych
wzruszeñ mog³o ³¹czyæ rozmaite grupy robotników, pomaga³o im siê jednoczyæ w obliczu wyzwañ politycznych lat trzydziestych27. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e w dzielnicach polonijnych kina czêsto, a mo¿e z regu³y, przechodzi³y w polskie rêce, a wówczas obok angielskich wyœwietlano tam filmy
polskie (tj. sprowadzane z Polski, w erze filmu niemego, a póŸniej dŸwiêkowego). Popularnoœæ polskich filmów mog³a oznaczaæ, ¿e dziewczêta i kobiety mog³y przyjmowaæ za wzorce polsk¹, a nie amerykañsk¹ wersjê idea³ów — nie tyle klasy œredniej, ile œrodowisk arystokratycznych i mieszczañskich. Niewykluczone te¿, ¿e wci¹¿ utrwala³y siê wœród nich propagowane
od czasu I wojny œwiatowej wartoœci polskiego heroizmu, patriotyzmu itp.
Jednoczeœnie zaœ najszerzej pojêta kultura masowa dostarcza³a kobietom
okazji i narzêdzi do wyra¿ania niezale¿noœci, a tak¿e demonstrowania przystosowania do Ameryki28.
Dzia³o siê tak w koñcu lat trzydziestych np. podczas spotkañ towarzyskich, balów organizowanych przez stowarzyszenia kobiece i grupy Zwi¹zku Polek w Ameryce, zw³aszcza podczas balów dobroczynnych. By³y one
odmian¹ œwieckiego rytua³u spo³ecznego. Ich cele i formy zmienia³y siê.
Kiedyœ m³odym, samotnym imigrantom stwarza³y okazjê pierwszego spotkania. Dekadê wczeœniej epatowa³y patriotyzmem, a w latach trzydziestych
s³u¿y³y ju¿ tylko samej grupie. Oto relacja z balu: „Na kalendarz zabaw
nader udatnych, eleganckich i ciesz¹cych siê liczn¹ frekwencj¹ goœci, zapisaæ nale¿y ostatni bal Towarzystwa Polek Chicago, grupy nr 2191–ej Zw[i¹zku] Nar[odowego] Pol[skiego], jaki siê odby³ ubieg³ej niedzieli w sali balo26 Pamiêtniki emigrantów, wyd. cyt., t. II, s. 251, 150, 437, t. I, s. 213, 336, 211–212; AAN, Konsulat
RP Buffalo, sygn. 67, ss. 40–41: Konsulat RP Buffalo do Ambasady RP Waszyngton, 19 kwietnia
1923.
27 D. Gabaccia, From the Other Side. Women, Gender, and Immigrant Life in the U. S. 1820, 1990,
Bloomington–Indianopolis 1994, s. 119–120; R. Rosenzweig, Eight Hours for What We Will: Workers
and Leisure in Worcester, Massachusetts, 1870–1930, New York 1984, 191–221.
28 T. Radzilowski, The Second Generation: The Unknown Polonia, „Polish American Studies” 1986,
nr 1, s. 9.
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wej hotelu Lewis (...) Sala (...) by³a szczelnie zape³niona. Eleganckie toalety
pañ, doskona³a orkiestra, piêkny program tworzy³y bardzo sympatyczn¹
ca³oœæ, tote¿ bawiono sie ochoczo w atmosferze mi³ej, nacechowanej weso³oœci¹ i serdecznoœci¹. Do tañców przygrywa³a orkiestra p. Maksymiliana
Kozakiewicza. W przerwach miêdzy tañcami bardzo dobry program wykona³y uczennice szko³y tañca panny L. Clark (...) Bufet tak pod wzglêdem
napoi, jak i smacznych przek¹sek zadowoli³ wszystkich”29. Nawet ta krótka
notatka wyraŸnie pokazuje, ¿e towarzystwa mia³y ambicje, by upodobniæ siê
do amerykañskiej klasy œredniej i by przej¹æ pewne miejscowe obyczaje.
Adaptacj¹ amerykañskiego wzorca by³o organizowanie wieczoru panieñskiego dla przysz³ych mê¿atek, tzw. shower party. Zabawy te po³¹czone by³y
z wrêczaniem prezentów i pieniêdzy. Same œluby tak¿e zaczyna³y imitowaæ
amerykañskie praktyki. Fotografie narzeczonych zamieszczano w gazetach; tam te¿ informowano o uroczystoœciach œlubnych (czêsto w jêzyku
angielskim). Podczas ceremonii pojawia³y siê anglosaskie zwyczaje — odrzucanie bukietu œlubnego, w orszaku sz³y pary ma³ych dzieci ubranych
równie¿ w weselne stroje. Wesela odbywa³y siê raczej poza domem, w wynajmowanych salach, restauracjach itp.30 Nie by³y ju¿ ani tak skromne,
skupiaj¹ce nieliczne grono goœci, jak w biednych robotniczych rodzinach
w XIX w. w USA, ani tak d³ugie, jak bogate wesela ch³opskie w Polsce.
Masowa konsumpcja i walka
Pisz¹c o kobietach z rodzin imigranckich i robotniczych w latach dwudziestych, wspó³czeœni badacze31 wyra¿aj¹ niekiedy przekonanie, ¿e to nie
tyle kobiety przyswaja³y sobie kulturê masow¹, co raczej, ¿e by³a im ona
odgórnie narzucana. Powiada siê, ¿e kobiety odchodzi³y od kultury plebejskiej i etnicznej w stronê zuniformizowanych zachowañ konsumpcyjnych,
w³aœciwych klasom œrednim — zgodnie z dyrektyw¹, któr¹ zaobserwowano w przypadku miasta Middletown: „G³ównym zadaniem amerykañ-

29 Archiwum Instytutu Polonijnego UJ: „G³os Polek” wycinek b. d. [1934, 1935?].
30 J. Rokicki, WiêŸ spo³eczna a zmiana kultury. Studium dynamiki polskiej zbiorowoœci etnicznej

w USA, Wroc³aw 1992.
31 F. G. Couvares, The Remaking of Pittsburgh: Class and Culture in an Industrializing City, 1877–1919,
Albany 1984; J. Bodnar, Workers’ World: Kinship, Community and Protest in an Industrializing Society,
1900–1940, Baltimore 1982.
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skiego obywatela w tym kraju nie jest ju¿ byæ jego obywatelem, lecz byæ
konsumentem”32.
A jednak udzia³ w kulturze masowej konsumpcji — podkreœlmy jeszcze
raz — nie musia³ bynajmniej oznaczaæ uniformizacji, czy porzucania wartoœci w³asnej kultury (etnicznej, wzglêdnie klasowej). Okaza³o siê oto, ¿e
bêd¹c konsumentkami ¿ony robotników polskiego pochodzenia mog³y
i czêsto uwa¿a³y siê za kupuj¹ce przedstawicielki w³asnej grupy. Posiada³y
— to odkrycie przynios³y im lata trzydzieste — moc dokonywania politycznych decyzji równie¿ przez wybory podejmowane w sklepach. To kobiety
w³aœnie zaczê³y konsumpcjê masow¹ wykorzystywaæ w obronie zagro¿onych wartoœci (robotniczych, etnicznych, polskich). W lipcu 1935 r. grupa
polskich robotnic z Hamtramck (Michigan) pod przywództwem Marii ¯uk
zorganizowa³a Komitet Akcji Przeciw Dro¿yŸnie. W proteœcie przeciw
wzrostowi cen rozpocz¹³ on bojkot wyrobów miêsnych. Kobiety pikietowa³y
sklepy spo¿ywcze i masarskie w Detroit i w Hamtramck. Polonijna akcja
rozszerzy³a siê rych³o na inne grupy etniczne i na Murzynów. W sierpniu
z innych miast zaczê³y nap³ywaæ proœby o pomoc w zorganizowaniu akcji
podobnych. We wrzeœniu zorganizowano je w Chicago, Milwaukee, Cleveland. Bojkot doprowadzi³ do zamkniêcia 75% sklepów handluj¹cych miêsem w dzielnicy polskiej, w innych czêœciach miasta zmuszonych do tego
zosta³o 25% sklepów. Dwumiesiêczny bojkot i strajk kobiet sta³ siê wa¿nym
doœwiadczeniem akcji bezpoœredniej i udowodni³ im, jak¹ polityczn¹ si³¹
dysponowa³y. Kobiety aktywnie uczestnicz¹ce w tym proteœcie sta³y siê te¿
póŸniej kadr¹ kierownicz¹ podczas powstawania zwi¹zków zawodowych
CIO. Mary ¯uk w³¹czy³a siê do pracy politycznej i od 1936 r. przez dziesiêæ
lat by³a radn¹ miejsk¹33.
Kryzys ekonomiczny i zmiana ról w rodzinach robotniczych
Tragedia kryzysu ekonomicznego przynios³a kolejn¹, najg³êbsz¹ zapewne zmianê po³o¿enia rodzin robotniczych, wp³ywaj¹c negatywnie przede
wszystkim na sytuacjê mê¿czyzn w œrednim wieku. Pracodawcy zatrudniali
najchêtniej osoby m³odsze, które nie przekroczy³y 35 roku ¿ycia. Oficjalne

32 R. S. Lynd, H. M. Lynd, Middletown: A Study in American Culture, New York 1929, s. 8.
33 T. Radzilowski, Klasowoœæ, etnicznoœæ a spo³ecznoœæ lokalna: Polonia w Detroit i jej wk³ad w organi-

zacjê CIO, „Przegl¹d Polonijny” 1987, nr 2(13), s. 58–9; Ten¿e, Immigrant Women, wyd. cyt., s. 21–23.
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szacunki stwierdza³y, ¿e w 1933 r. ponad 25% ludzi stanowili bezrobotni34.
Polonijne rodziny musia³y raz jeszcze polegaæ przede wszystkim na tzw.
ekonomii rodzinnej35, co oznacza³o, ¿e dla prze¿ycia istotny stawa³ siê
wk³ad w bud¿et rodziny wszystkich jej cz³onków.
Dla naszych rozwa¿añ najistotniejszy pozostaje fakt, ¿e gdy g³owa rodziny pozostawa³a bez pracy, dotychczasowy tradycyjny uk³ad stosunków
w rodzinie, dotychczasowe autorytety, którym rodzina siê poddawa³a, podlega³y erozji. Bezrobotni wymagali wiêkszej opieki ze strony swych rodzin,
a zw³aszcza ¿on. Mê¿owie czuli siê g³êboko upokorzeni sw¹ sytuacj¹. Upokarza³a ich bieda, upokarza³a bezczynnoœæ. Ograniczali wiêc kontakty s¹siedzkie, rodzinne i przyjacielskie, dotychczas tak o¿ywione. Znoszone
ubrania, niedostatek rodzi³y za¿enowanie i wstyd. Czêsto nie odwiedzano
ju¿ miejsc publicznych. Mê¿czyŸni nie byli w stanie realizowaæ g³ównego
dot¹d celu swego ¿ycia — zapewniania rodzinie œrodków utrzymania. Reakcje na to powszechne i w³aœciwe wszystkim grupom etnicznym doœwiadczenie bywa³y rozmaite — od wzrostu agresywnoœci, poprzez za³amania
nerwowe, samobójstwa36. Badania prowadzone w Chicago w 1934 r. przekonuj¹co dowodzi³y, ¿e mê¿czyŸni d³u¿ej ni¿ kobiety pozostawali bez pracy.
Kobiety zwalniano z pracy rzadziej, zatrudniano je te¿ chêtniej. Ich praca
by³a przecie¿ tañsza37. Byæ mo¿e wynika³o to równie¿ z tego, ¿e wykonywa³y
odmienne zawody (bardziej „kobiece”). Kobiety z tekstylnych oœrodków
Nowej Anglii podejmowa³y wszelkie mo¿liwe prace, tak¿e cha³upnicze,
oraz, wedle okreœlenia R. Milkman, „pracê mi³oœci”38, nawet nieodp³atn¹,
34 W 1933 r. w jednej tylko parafii œw. Floriana w Hamtramck (Michigan) 75% parafian rocznie
wp³aca³o do parafii mniej ni¿ 10 dolarów, a 18% poni¿ej jednego dolara. Codziennie rano g³odne
dzieci ustawia³y siê przed drzwiami klasztoru, by dostaæ ciep³e œniadanie przed wyjœciem do szko³y
— por. T. Radzilowski, Klasowoœæ, etnicznoœæ..., s. 57.
35 Co do funkcjonowania tego terminu w okresie poprzednim por. J. R. Barrett, Work and Community in the Jungle. Chicago’s Packinghouse Workers, 1894–1922, Urbana–Chicago 1987, s. 90–107;
A. Walaszek, Polscy robotnicy, praca i zwi¹zki zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
1880–1922, rozdz. III; R. Slayton, wyd. cyt., s. 74 i n.
36 L. Cohen, wyd. cyt., s. 246–247; R. Milkman, Women’s Work and the Economic Crises. Some
Lessons from the Great Depression, [w:] A Heritage of Her Own. Toward a New Social History of
American Women, ed. N. F. Cott, E. H. Pleck, New York 1979, s. 524–525.
37 Twierdzenie to uœciœla Robert S. McElvaine, utrzymujac, ¿e choæ istotnie kobiety podejmowa³y
pracê z koniecznoœci, niemniej bardzo czêsto mo¿na by³o spotkaæ w latach trzydziestych sprzeciwy
przeciw zatrudnianiu mê¿atek. Por. tego¿, „Fear Itself”: Depression Life, [w:] The Private Side of
American History. Readings in Everyday Life, ed. T. R. Frazier, t. II, San Diego–New York 1987, s. 262.
38 R. Milkman, wyd. cyt., s. 509, 521.
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owocuj¹c¹ jednak oszczêdnoœciami — np. produkowanie ¿ywnoœci na w³asn¹ rêkê, robienie weków, przetworów na zimê39. Zatem praca kobiet stawa³a siê znacznie wa¿niejsza ni¿ dotychczas, a mê¿czyŸni, g³owy rodziny,
w oczach dzieci i kobiet tracili autorytet. L. Cohen cytuje wypowiedŸ ksiêdza Wiktora, pryncypa³a ze œredniej szko³y œw. Trójcy w Chicago w latach
trzydziestych: „autokratyczna dominacja i znaczenie g³owy rodziny s¹ powa¿nie zachwiane. Musicie pamiêtaæ, ¿e rodzina polska opiera siê na w³adzy, nie na mi³oœci... Presti¿ mê¿czyzny, dawnej g³owy rodziny, maleje, gdy
zmuszony on jest prosiæ kobiety i dzieci o pieni¹dze na drobne wydatki”40.
Skoro kobiety ³atwiej otrzymywa³y pracê, skoro to one przynosi³y do domu
pieni¹dze, coraz czêœciej chcia³y odgrywaæ w rodzinie rolê dominuj¹c¹.
Pewna imigrantka polska, która z pomoc¹ starszego syna utrzymywa³a rodzinê przez cztery lata, poniewa¿ m¹¿ pozostawa³ bez pracy, mówi³a wrêcz:
„To ja jestem bossem w rodzinie, to ja w pe³ni odpowiadam za prowadzenie
domu. Ja wiem, ten kto zarabia pieni¹dze, ten jest bossem... Dzieci s¹
dumne bardziej ze mnie ni¿ z ojca”41. Nierzadkie by³y przypadki, gdy dotychczasowe role w rodzinie uleg³y ca³kowitemu odwróceniu. Kobiety pracowa³y poza domem i utrzymywa³y gospodarstwa, mê¿czyŸni opiekowali
siê dzieæmi. „Rok 1930 to czas zastoju. On, mój m¹¿, nie mia³ ¿adnej pracy.
Nawet teraz praca malarza stale jest prac¹ sezonow¹. Wiêc wtedy, gdy on
nie mia³ pracy, ja chodzi³am do pracy, a on siê zajmowa³ dzieæmi”42.
Eleanor Popek wspomina³a: „Pamiêtam, gdy by³am ma³¹ dziewczynk¹,
w czasie depresji, gdy tata nie pracowa³ i mama jakby ci¹gnê³a wszystko.
Tata jej pomaga³, prasowa³ i pra³”43.
W rodzinach i dla rodzin okres kryzysu by³ niezwykle trudny, a zmiana
ról w rodzinie prowadzi³a do nowych, nieznanych dot¹d napiêæ. Odnotowywano np. wi¹zane z kryzysow¹ sytuacj¹ zmiany zachowañ seksualnych. So39 Tak¿e dzieci musia³y odk³adaæ swoje plany lub ambicje (zwi¹zane np. z wykszta³ceniem, dotycz¹ce
œlubu itp.) i szukaæ pracy poza domem — L. Cohen, wyd. cyt., s. 246–247; Lamphere, From Working,
s. 208–212, 335; J. J. Bukowczyk, wyd. cyt., s. 76–77.
40 L. Cohen, wyd. cyt., s. 247–248; R. Milkman, wyd. cyt., s. 520–521.
41 Cyt. za L. Cohen, wyd. cyt., s. 248; tak¿e R. Milkman, wyd. cyt., s. 524–525. Spadek autorytetu
ojców wœród dzieci z rodzin amerykañskich w czasie kryzysu zaobserwowano w Oakland, w Kaliforni. Por. G. H. Elder Jr., Children of the Great Depression. Social Change in Life Experience, Chicago–London 1974, s. 58–59.
42 S. Terkel (ed.), Hard Times: An Oral History of the Great Depression, New York 1970, s. 191.
43 Wywiad z Eleanor Popek, [w:] Ethnic Women of Cleveland Oral History Project, Cleveland, Ohio,
luty 1986.
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cjolog E. Burgess zaobserwowa³ œcis³¹ korelacjê miêdzy bezrobociem a pojawianiem siê problemów w po¿yciu pomiêdzy ma³¿onkami44.
Sytuacje takie dostrzegali amerykañscy spo³ecznicy wizytuj¹cy imigranckie rodziny w latach trzydziestych. Oto historia — bynajmniej nie odosobniona — przytaczana przez Wighta Bakke’a45. Dotyczy ona polonijnej rodziny Raparków, rodziny w pe³ni tradycyjnej, paternalistycznej. Niekwestionowan¹ jej g³ow¹ by³ nie znaj¹cy angielskiego m¹¿ i ojciec, zasadniczy,
despotyczny i dyscyplinuj¹cy rodzinê pracownik stalowni. To wy³¹cznie on
podejmowa³ decyzje dotycz¹ce wszystkich wydatków, sam nigdy nie informowa³ o wysokoœci w³asnych zarobków, czy o czynionych oszczêdnoœciach.
Gdy w 1933 r. Raparek straci³ pracê, okaza³o siê, w jak ogromnym stopniu
od jego zarobków zale¿a³ byt ca³ej rodziny. Trzeba by³o kupiæ zeszyty
i wnieœæ op³aty szkolne za starsze dzieci, kilkutygodniowe niemowlê domaga³o siê mleka... Gdy dla oszczêdnoœci œwie¿e mleko zast¹piono tañszym,
skondensowanym, wywo³a³o to u dziecka torsje. Innym razem trzeba by³o
sprowadziæ lekarza, gdy ¿ona zaczê³a cierpieæ na bóle w plecach. Pieni¹dze
po¿yczono od jakiejœ ciotki, a gdy trzeba by³o je poœpiesznie zwróciæ, sprzedano rodzinn¹ polisê ubezpieczeniowa. Odt¹d rodzina nie mia³a ju¿ ¿adnych rezerw materialnych. Na domiar z³ego, poszukuj¹c desperacko pracy,
powa¿nie zachorowa³ sam Raparek. Wtedy inicjatywê przejê³a ¿ona. W katolickim biurze pomocy spo³ecznej uzyska³a doraŸn¹ pomoc dla mê¿a i najm³odszego dziecka. Mê¿owi radzi³a nastêpnie, by poszed³ do Wydzia³u Pomocy Spo³ecznej. Gwa³townie siê temu sprzeciwi³, k³óci³o siê to bowiem
z jego dum¹. Nadal przez dwa tygodnie szuka³ pracy. Bez powodzenia.
Dumny dotychczas Raparek zmieni³ siê. To wtedy pierwszy raz w ¿yciu
pomóg³ np. ¿onie w szorowaniu pod³ogi i w praniu (choæ wci¹¿ odmawia³
rozwieszania bielizny, boj¹c siê, by nie zobaczyli go s¹siedzi). ¯ona zyskiwa³a now¹ pozycjê w rodzinie. Nie wierzy³a ju¿, ¿e m¹¿ pracê znajdzie. „On
mówi, ¿e szuka pracy. To czemu nie znajduje? Nie szuka. Tutaj mo¿e pomóc
[w domu]”. Wobec innych zaczê³a otwarcie krytykowaæ mê¿a, sugerowaæ,
¿e by³ po prostu leniwy. Ostatecznie za poœrednictwem Civilian Works Raparek dosta³ pracê, nie pomog³o mu to jednak odzyskaæ dawnej pozycji
44 R. Milkman, wyd. cyt., s. 527, L. Cohen, wyd. cyt., s. 248.
45 W. Bakke, Citizens Without Work, New Haven 1940. Przytaczam fragment przedrukowany w:

America’s Working Women. A Documentary History — 1600 to the Present, compiled and ed. by
R. Baxandall, L. Gordon, Susan Reverby, New York 1976, s. 241–245.
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w rodzinie. Ju¿ nie poddawano siê biernie i bezdyskusyjnie jego woli. Dzieci okaza³y siê bardziej harde. Starsze spiera³y siê z nim, k³óci³y. ¯ona ostro
domaga³a siê, by to jej przekazywa³ zarobione pieni¹dze. W 1934 r. starszego syna zatrudniono jako mechanika i natychmiast zacz¹³ zarabiaæ niemal
dwa razy wiêcej ni¿ dawniej ojciec, który te¿ w tym samym czasie straci³
pracê. Uzale¿ni³o go to ca³kowicie od zarobków innych cz³onków rodziny.
Poniewa¿ syn przekazywa³ wszystkie pieni¹dze matce, Jan Raparek musia³
zatem prosiæ o kieszonkowe, a ka¿da jego proœba by³a osobno rozwa¿ana
i niekoniecznie spe³niana. Wszystkie materialne decyzje podejmowa³a teraz Raparkowa. W 1936 r. do „rady” rodzinnej dopuszczona zosta³a obok
matki i syna równie¿ córka, która skoñczy³a w³aœnie szko³ê. Nawet wtedy,
gdy Raparek podj¹³ na kilka miesiêcy pracê na farmie, po powrocie do
domu nie by³ ju¿ partnerem. Powiedzia³ wtedy, ¿e pope³ni samobójstwo.
¯ona skomentowa³a to s³owami: „Nie, on tego nie zrobi. A nawet gdyby to
zrobi³, mo¿e dosta³abym rentê wdowi¹ i syn móg³by siê o¿eniæ?”
Trudno o lepszy przyk³ad emancypacji kobiet polonijnych w koñcu lat
trzydziestych w USA.
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Andrzej Szwarc

Stare i nowe wzorce ¿ycia...

Krytyka kobiecoœci czy pró¿niaczego stylu
¿ycia? Stare i nowe wzorce ¿ycia
codziennego kobiet w publicystyce
i literaturze piêknej epoki pozytywizmu

Krytyka kobiecoœci czypró¿niaczegostylu¿ycia?

Wœród podstawowych kategorii myœlowych propagowanych przez zwolenników pozytywizmu warszawskiego znajdowa³ siê eudajmonistyczny utylitaryzm, czyli „akceptacja u¿ytecznego ze wzglêdu na zaspokojenie potrzeb i pomyœlnoœci ludzi, wartoœciowanie jednostek i grup spo³ecznych ze
wzglêdu na ich szeroko rozumian¹ produktywnoœæ”1. Zasada ta leg³a
u podstaw krytyki dawnych elit spo³ecznych, którym „m³odzi” z lat siedemdziesi¹tych XIX wieku zarzucali bezczynnoœæ i paso¿ytnictwo, szkodliwe
z punktu widzenia rozwoju spo³eczeñstwa i narodu.
Choæ nie by³ to zarzut jedyny, nale¿a³ do najczêœciej stawianych w niezliczonych wprost tekstach publicystycznych i literackich, które z upodobaniem prezentowa³y d³ug¹ galeriê ziemian–utracjuszy, spêdzaj¹cych czas na
polowaniach, hulankach i grze w karty, nie potrafi¹cych przystosowaæ siê
do nowoczesnych metod gospodarowania na roli, a ponadto, z racji wyznawanych przes¹dów stanowych, gardz¹cych uczciw¹ prac¹ fizyczn¹ czy umys³ow¹. Wzorcom negatywnym towarzyszy³y pozytywne. Nawet gdy nie formu³owano krytycznych uogólnieñ lub nie odnoszono siê do godnych nagany przypadków jednostkowych, samo ju¿ propagowanie kultu u¿ytecznej
pracy jako g³ównego miernika wartoœci cz³owieka stanowi³o antytezê za1 M. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1980, s. 15.
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chowañ i obyczajów wi¹zanych ze szlacheckim stylem ¿ycia2. W¹tek ten
powraca³ w kolejnych wypowiedziach programowych warszawskiego „obozu postêpu”. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych Aleksander Œwiêtochowski
pisa³: „Smutno to wyznaæ, a wyznaæ trzeba, ¿e rozwijaliœmy tylko ideê pró¿niactwa”3. W dwanaœcie lat póŸniej wtórowa³ mu Boles³aw Prus: „Trzeba
rzuciæ œwiat³o na pró¿niactwo, tê hañbê i chorobê klas zamo¿niejszych.
Trzeba, a¿eby inteligencja zmiesza³a siê z klasami pracuj¹cymi”4.
Znaczna czêœæ tych wyrzutów, po³¹czonych z wezwaniami do zmiany
stylu ¿ycia, by³a adresowana do kobiet. £¹czy³o siê to z pozytywistycznym
modelem emancypacji, rozumianej przede wszystkim jako zmiana sposobu
wychowania i kszta³cenia dziewcz¹t z „warstw oœwieconych”, które w dobie
kryzysu ziemiañstwa winny siê liczyæ z koniecznoœci¹ utrzymania siebie i rodziny. Zdobycie praktycznej wiedzy i „produktywizacja” kobiet mia³y tak¿e
s³u¿yæ w³¹czeniu siê ich jako pe³noprawnych cz³onków do polskiej wspólnoty narodowej. Przy okazji nie tyle odrzucono role ¿ony i matki, które
tradycyjna obyczajowoœæ przypisywa³a kobietom, co przekonanie o wy³¹cznoœci tych ról. Dla konserwatywnych oponentów otwiera³o siê tutaj pole do
popisu: mo¿na by³o twierdziæ, ¿e publicyœci pozytywistyczni neguj¹ przyrodzony porz¹dek œwiata i podwa¿aj¹ podstawy rodziny oraz naukê Koœcio³a
katolickiego.
Generalnie rzecz bior¹c, kwestia pracy nie stanowi³a przedmiotu sporu;
zaczyna³ siê on dopiero wówczas, gdy mia³o to byæ zajêcie poza domem,
w œwiecie mê¿czyzn, w zawodach dotychczas nie uprawianych przez kobiety. Nawet wœród najgorliwszych apologetów tradycji i przeciwników emancypacji — nie zdarzali siê obroñcy „pró¿niactwa”5; co wiêcej w pochodz¹cych z tego obozu wypowiedziach dotycz¹cych „kwestii kobiecej” sporo
2 Z bardzo obfitej literatury na ten temat wymieñmy przyk³adowo: E. Modzelewski, U Ÿróde³ ideologii spo³ecznej kapitalizmu w Polsce. Koncepcja pracy tak zwanego pozytywizmu warszawskiego, Warszawa 1976; J. Rudzki, Aleksander Œwiêtochowski i pozytywizm warszawski, Warszawa 1976; W. Modzelewski, Naród i postêp. Problematyka narodowa w ideologii i myœli spo³ecznej pozytywistów warszawskich, Warszawa 1977.
3 A. Œwiêtochowski, Poszanowanie pracy, „Przegl¹d Tygodniowy” 1872, nr 41, s. 333.
4 A. G³owacki (B. Prus), Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju spo³eczeñstwa, Warszawa
1883, cyt. za: Pocz¹tki marksistowskiej myœli ekonomicznej w Polsce. Wybór publicystyki z lat
1880–1885, oprac. M. Falkowski, T. Kowalik, Warszawa 1957, s. 110
5 Zob. S. Bronikowski, Emancypacja i równouprawnienie kobiety, Poznañ 1877; K. Niedzia³kowski,
Nie têdy droga, szanowne panie!, Warszawa 1897. Por. J. Hulewicz, Sprawa wy¿szego wykszta³cenia
kobiet w wieku XIX, Kraków 1939.
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mo¿na znaleŸæ pochwa³ pracowitej gospodyni – i nie tylko gospodyni. Zachowawczy „Tygodnik Mód i Powieœci” powo³ywa³ siê na autorytet niektórych dostojników koœcielnych, by wesprzeæ nim pogl¹d, ¿e nauka i praca
kobiet wcale nie s¹ z³em samym w sobie6. Umiarkowanie konserwatywna
publicystyka Maria Ilnicka, dystansuj¹ca siê na ogó³ od pozytywistów (i to
z wzajemnoœci¹), tak wypowiada³a siê na ten temat: „Epoka prze³omu pomiêdzy starym a nowym rzeczy porz¹dkiem ka¿e jej [kobiecie] uwa¿nie
patrzeæ w ¿ycie, a pierwsz¹ tu rzecz¹ jest to pojêcie, ¿e ¿ycie bez pracy tak
mê¿czyzny, jak i kobiety jest z³ym, a zarazem ciê¿kim do zniesienia, bo wegetowaniem bez celu”7. Warto przypomnieæ, ¿e apologia pracy przeciwstawionej zabawie stanowi³a zasadniczy w¹tek moralizatorskich powieœci Marii Rodziewiczówny. Ofiarny trud, którego celem jest uratowanie przed
obcymi maj¹tku ziemskiego lub drobnoszlacheckiego zagonu urasta tu do
rangi najwy¿szej cnoty — wespó³ z zachowaniem jêzyka, kultury i, rzecz
jasna, pobo¿noœci¹. Pozytywn¹ bohaterk¹ tej popularnej literatury bywa
kobieta, cierpliwsza i bardziej konsekwentna od mê¿czyzny, usi³uj¹ca na
ogó³ wraz z nim (choæ czasem wbrew niemu) ocaliæ rodzinny maj¹tek od
zatraty, przekonana o potrzebie wype³nienia rodzinno–patriotycznej misji
nawet kosztem osobistego szczêœcia. Rodziewiczówna, zawziêta przeciwniczka emancypacji, uto¿samianej przez siebie z wolnomyœlicielstwem i zepsuciem moralnym, nie podwa¿a tradycyjnego wzorca kobiety — ¿ony
i matki, stara siê jednak zmodyfikowaæ go i przystosowac do nowych warunków politycznych i ekonomicznych8. Charakterystyczne, ¿e przyczyn
negatywnego stosunku wielu kobiet ze œrodowisk ziemiañskich do codziennego, nieefektywnego trudu, towarzysz¹cego prowadzeniu wiejskiego gospodarstwa, autorka ta poszukuje nie tylko w przyzwyczajeniu do zbytku
i cieplarnianych warunków, ale i w szkodliwym, „nowoczesnym” wychowaniu, niestosownych lekturach czy niew³aœciwym towarzystwie.

6 „Tygodnik Mód i Powieœci” 1868, nr 22, s.7.
7 M. Ilnicka, Praca kobiety, „Bluszcz” 1894, nr 17, cyt. za J. Hulewicz, wyd. cyt., s. 165.
8 W¹tki, o których mowa, pojawiaj¹ siê m.in. w takich powieœciach Rodziewiczówny, jak: Miêdzy

ustami a brzegiem pucharu (1888), Szary proch (1889), Wrzos (1903). Por. A. Markuszowska, W stronê
powieœci popularnej. Pisarstwo Marii Rodziewiczówny w l. 1887–1904, [w:] Problemy literatury polskiej
epoki pozytywizmu. Seria I, Wroc³aw 1980, s. 201–215; M. Kurzyna, Maria Rodziewiczówna
1963–1944, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. M³oda Polska. T. IV, Warszawa 1973,
s. 317 nn.
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Wypowiedzi pisarzy zwi¹zanych z obozem pozytywizmu by³y znacznie
bardziej wyraziste w kwestii przyczyn kobiecej biernoœci i nieprzystosowania do ¿ycia. Eliza Orzeszkowa, kilkakrotnie zabieraj¹ca g³os na ten temat,
widzia³a je przede wszystkim w dziedzictwie czasów przeduw³aszczeniowych, w ziemiañskiej mentalnoœci, kszta³towanej przez wiele pokoleñ
w warunkach bezp³atnej, ³atwo dostêpnej pracy ch³opów pañszczyŸnianych. Dostrzega³a wczeœniejsze „próby podniesienia kobiet z poziomu
pró¿niactwa i kokieterii”9, wyraŸne m.in. w pismach Klementyny z Tañskich Hoffmanowej, ale uznawa³a je za niewystarczaj¹ce. W kilkanaœcie lat
po powstaniu styczniowym i w kilka po rozpoczêciu pozytywistycznej kampanii na rzecz emancypacji i „produktywnoœci” kobiet sk³ania³a siê ku przekonaniu, ¿e sytuacja pogarsza siê. „Ruiny i bankructwa — pisa³a — wytwarzaj¹ rój paso¿ytów czepiaj¹cych siê cudzej pracy i wyzyskuj¹cych j¹ niemi³osiernie (...) ka¿dy pracuj¹cy posiada na w³asnoœæ po³owê zaledwie zapracowanych zasobów, drug¹ konsumuj¹ niepracuj¹cy. Pomiêdzy tymi ostatnimi — wiêkszoœæ kobiet, starych panien, wdów, najliczniej córek obywatelskich lub ma³oszlacheckich, na panienki chowanych”10.
W publicystyce Orzeszkowej mo¿na znaleŸæ obrazy i sylwetki, które
mog³yby wyjœæ spod pióra Rodziewiczówny — jako antywzorzec jej ofiarnych, pracowitych heroin. W Listach o kobietach autorka Marty w nastêpuj¹cych s³owach piêtnuje nieprzystosowanie do ¿ycia mieszkanek ziemiañskich dworów: „W dnie letnie nie wychylaj¹ siê z domu bez rêkawiczek
i wachlarza (...) w d³ugie zimowe wieczory usychaj¹ z nudy, wzdychaj¹, czekaj¹ na mê¿ów (...) jeœli ¿yczliwoœæ ich wam mi³a, nie mówcie im o pralni,
o kuchni, o czeladnej izbie (...) s¹ to kobiety zara¿one chorob¹, która w medycynie nazywa siê „mania grandiosa”. W przeciwieñstwie do Rodziewiczówny jednak Orzeszkowa jednym tchem krytykowa³a równie¿ kobiety,
które okreœla³a mianem „kura domestica”: gospodynie domowe, których
wykszta³cenie ogranicza³o siê do znajomoœci prac Lucyny Æwierczakiewiczowej, stroni¹ce od powa¿niejszych lektur, dyskusji, a przede wszystkim
od wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i ekonomii, przydatnej zdaniem

9 E. Orzeszkowa, Listy o kobietach, [w:] ta¿, O kobiecie, Warszawa 1891 (pierwodruk 1873), s. 26 nn.
10 Eliza Orzeszkowa do Teodora Tomasza Je¿a, List z 4 maja 1881 r., [w:] Dwug³os, oprac. B. Œwider-

ski, Warszawa 1937, cyt. za J. Hulewicz, wyd. cyt. s. 147.
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Orzeszkowej w gospodarstwie i trudnej do zast¹pienia przez same tylko
praktyczne umiejêtnoœci11.
Ulubionym przedmiotem krytyki, wychodz¹cej zarówno spod pióra pozytywistów, jak i ich konserwatywnych oponentów, by³ salon arystokratyczny, ziemiañski lub — mo¿e nawet w jeszcze wiêkszym stopniu — naœladuj¹cy je salon mieszczañski. Mia³ on sprzyjaæ ukszta³towaniu siê typu kobiety
¿yj¹cej wy³¹cznie zabaw¹, ba³amuc¹cej mê¿czyzn i odci¹gaj¹cej ich od powa¿niejszych zajêæ, znudzonej ¿yciem intrygantki, hipochondryczki, mimowolnej krzewicielki obcej maniery towarzyskiej i jêzyka francuskiego. Nie
przypadkowo tak w³aœnie wygl¹daj¹ „czarne charaktery kobiece” w dwóch
najs³ynniejszych powieœciach spo³eczno–obyczajowych polskiego pozytywizmu: „Lalce” Prusa (Izabela £êcka) i „Nad Niemnem” Orzeszkowej (Benedyktowa Korczyñska). S¹ one wytworami cieplarnianego wychowania;
nie tylko nie posiadaj¹ ¿adnych umiejêtnoœci praktycznych, ale nie pe³ni¹
tak¿e funkcji kreatorek czy choæby animatorek kultury, które kojarzy³y siê
z gospodyniami salonów literackich czy muzycznych.
Bardzo charakterystyczna jest tu wypowiedŸ Prusa z 1884 r., ubrana
w formê polemiki z anonimow¹ czytelniczk¹, która broni³a takiej w³aœnie
roli salonowych zebrañ towarzyskich. List ów, zarzucaj¹cy pisarzowi „rzekom¹ antypatiê do p³ci piêknej” musia³ go mocno dotkn¹æ, skoro poœwiêci³
mu znaczn¹ czêœæ swego cyklicznego felietonu. Odrzuci³ w nim zdecydowanie pogl¹d, „¿e nasze salony pe³ni¹ jak¹œ szczególn¹ misjê”. Stwierdzi³, ¿e
to, co sztuka czerpie z „salonowych Ÿróde³ jest zwykle md³e, skrêpowane
i nienaturalne”. Powo³a³ siê na wspó³czesne autorytety niemieckie i francuskie, by powtórzyæ s¹d, ¿e podczas snobistycznych zebrañ towarzyskich poezja czy muzyka musz¹ znaleŸæ siê na drugim planie. Konkludowa³ wreszcie, ¿e „ani dobroæ, ani piêkno nie rodz¹ siê w salonach”12.
Antysalonowe dytyramby o zbli¿onym charakterze pojawia³y siê ju¿
wczeœniej, jeszcze przed wyst¹pieniem Aleksandra Œwiêtochowskiego
z 1871 r., przyjmowanym umownie za pierwszy w pe³ni dojrza³y pozytywistyczny manifest. Ju¿ w 1868 r. w bardzo podobnym tonie przemawia³ na
³amach „Przegl¹du Tygodniowego” m³ody wówczas Walery Przyborowski.
Jego zdaniem, rozpowszechnione wœród „warstw oœwieconych” przekona-

11 E. Orzeszkowa, Listy o kobietach, s. 210 nn., 195.
12 B. Prus, Kroniki, t. VII, Warszawa 1957, s. 105–108 („Kurier Warszawski” nr 123 z 4 maja 1884 r.)
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nie, ¿e pos³annictwem kobiety jest „byæ ozdob¹ towarzystwa” stanowi³o
pocz¹tek wszelkiego z³a. To w³aœnie dziêki niemu dziewczêta poddawano
„salonowej edukacji”, chroni¹c je przed powa¿niejsz¹ lektur¹ i praktyczn¹
nauk¹, tak¿e w imiê fa³szywie pojêtej moralnoœci13. Charakterystyczne, ¿e
salon — miejsce spotkañ i zabawy w domach arystokracji, ziemiañstwa i zamo¿niejszego mieszczañstwa odgrywa tu rolê symbolu negatywnego, zw³aszcza w zwi¹zkach frazeologicznych („salonowe wychowanie”, „salonowa
nauka”, „salonowy flirt”). To w³aœnie publicystyce ostatnich dziesiêcioleci
XIX w. uda³o siê przyporz¹dkowaæ mu ów zestaw pejoratywnych skojarzeñ; gdy pisano „salon”, reakcja czytelnika, zw³aszcza inteligenckiego,
mia³a byæ jednoznacznie niechêtna.
Zdawaæ by siê mog³o, ¿e ta nieprzejednana postawa nakazywa³a przedstawicielom warszawskiego „obozu postêpu” stroniæ od cyklicznych zebrañ
towarzyskich, naznaczonych „salonowym piêtnem”. W rzeczywistoœci jednak by³o inaczej; chodzi³o o przeciwstawienie powa¿nych spotkañ, poœwiêconych dyskusjom naukowym i literackim oraz omawianiu zagadnieñ spo³ecznych — czczym rozmowom o strojach i ba³amutnym plotkom. Wa¿n¹
rolê odgrywa³a tak¿e chêæ zast¹pienia wystawnej oprawy salonowych zabaw
skromnym i bezpretensjonalnym sposobem spêdzania wolnego czasu.
Miejsce postarystokratycznych konwenansów i rytua³ów mia³a zast¹piæ stosowna dla niezamo¿nej inteligencji czy mieszczañstwa prostota i naturalnoœæ. Prus popar³ ostro¿nie g³oœn¹ w Warszawie lat osiemdziesi¹tych
XIX w. inicjatywê Marii Ilnickiej organizowania tzw. wieczorków we³nianych, skupiaj¹cych kobiety w niezbyt kosztownych toaletach przy skromnym posi³ku i powa¿nej rozmowie14. Jak widaæ nie chodzi³o raczej o likwidacjê samej instytucji salonu, lecz o jej gruntowne przekszta³cenie.
W popowstaniowej Warszawie, wobec ograniczenia lub eliminacji wielu
dotychczasowych form ¿ycia publicznego, zebrania prywatne musia³y zast¹piæ niektóre z nich15. W literaturze przedmiotu spotyka siê co prawda po13 Por. Wanda L. [Walery Przyborowski], List o kobiecie, „Przegl¹d Tygodniowy” 1868, nr 47,
s. 373–374. Zob. te¿ S. A. Blejwas, Realism in Polish Politics: Warsaw Positivism and National Survival
in Nineteenth Century Poland, New Haven 1984, s. 102.
14 Por. M. Ilnicka, Wieczorki we³niane, „Bluszcz” 1884, nr 17.
15 Charakterystyczna jest opinia Stanis³awa Kêtrzyñskiego: „W tym okresie, kiedy nie istnia³a u nas
¿adna mo¿liwoœæ jawnej i otwartej pracy spo³ecznej, kulturalnej czy politycznej, kiedy ka¿dy krok by³
pilnie œledzony, kiedy ka¿de s³owo g³oœniejsze by³o t³umione, kiedy dla prê¿nej energii ludzi nie by³o
ujœcia, istnia³y tylko dwie formy kojarzenia ludzi pokrewnej idei: konspiracja i salon. Z konspiracji
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gl¹d, ¿e w porównaniu z okresem 1832–1863 tradycyjne salony literacko–artystyczne podupad³y, a ich miejsce zajê³y redakcje czasopism czy nawet kawiarnie16. Tymczasem z biegiem lat, gdy przedstawiciele „obozu m³odych” zajêli poczesne miejsce w ¿yciu literackim i artystycznym, sami zaczêli organizowaæ regularne, cotygodniowe wieczorki, otwarte dla szerokiego grona znajomych, dla ludzi o podobnych zapatrywaniach i upodobaniach. Pod wzglêdem formy nie ró¿ni³y siê one tak bardzo od wymownie
niegdyœ potêpianych salonowych spotkañ œrodowisk ziemiañskich, przynajmniej zaœ ich ambitniejszej czêœci. Ze œwiadectw Ÿród³owych (przede
wszystkim pamiêtnikarskich) wynika³oby, ¿e w ostatnich dziesiêcioleciach
XIX w. przedstawiciele liberalnej, a nawet radykalnej inteligencji warszawskiej zbierali siê m.in. u Walerii i W³adys³awa Marrene–Morzkowskich,
Jadwigi i Aleksandra Krausharów, Natalii i Adolfa Dygasiñskich17.
Oczywiœcie niektórzy przynajmniej gospodarze i gospodynie tych spotkañ oburzyliby siê z pewnoœci¹ na powy¿sze porównanie. U schy³ku XIX w.
symbolem przestarza³ej, salonowej mody by³y dla nich uroczyœcie celebrowane wieczorki u Jadwigi £uszczewskiej–Deotymy z ich dziwacznym rytua³em. Swe w³asne „jour–fixe’y” uwa¿ali za coœ odmiennego, id¹cego z duchem czasu. Ró¿nice w porównaniu z przesz³oœci¹ bywa³y jednak niekiedy
zaskakuj¹ce. Relacje niektórych obserwatorów wskazuj¹ np. na wzglêdny
spadek pozycji kobiet, które przewa¿nie brylowa³y w salonach tradycyjnych. Z nielicznymi wyj¹tkami gospodynie owych inteligenckich spotkañ
doby pozytywizmu znajdowa³y siê na drugim planie; obs³uguj¹c mê¿czyzn,
pogr¹¿onych w dyskusjach spo³ecznych czy naukowych, same w nich nie
uczestniczy³y. W salonie Karola Benniego ¿ona gospodarza, Luiza, jedynie
wita³a goœci; podobnie by³o u Juliana Adolfa Œwiêcickiego czy Ignacego
Radliñskiego, ojca znanej uczonej i dzia³aczki spo³ecznej18. Publicystka,
malarka i aktywistka ruchu kobiecego, Lucyna Kotarbiñska, z przek¹sem
charakteryzowa³a znane sobie dobrze domy warszawskiej elity umys³owej,
prosta droga wiod³a do X Pawilonu, Sybiru lub stryczka, z salonu do stryczka droga by³a dalsza, ale
niejeden siê do Cytadeli lub na zes³anie dosta³”. Ten¿e, Aleksander Kraushar w ¿yciu Warszawy,
„Przegl¹d Historyczny” t. XXX, 1932–1933, z. 2, s. 266.
16 S³ownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Warszawa 1994,
s. 854–856.
17 Por.: E. Iwañska, Salony i spotkania prywatne inteligencji warszawskiej w latach 1864–1905 (maszynopis pracy magisterskiej z 1997 r. w Instytucie Historycznym UW).
18 H. Boguszewska, Czekamy na ¿ycie, Warszawa 1951, s. 13–14; por. E. Iwañska, wyd. cyt., s. 78.
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w których „uczonoœæ mê¿a zdobi³a ¿ona ³adna, goœcinna, muzykalna i dobra”, ale nie bêd¹ca partnerk¹ intelektualn¹ dla zebranych19.
Antoni Zaleski, wspó³pracownik dziennika „S³owo” — organu m³odych
konserwatystów — w swym s³ynnym szkicu o „towarzystwie warszawskim”
wiele miejsca poœwiêci³ ¿yciu salonowemu „wy¿szych sfer”. Choæ polemizowa³ z pozytywistami, a niektórych z nich z³oœliwie portretowa³ w swoich
plotkarskich „listach”, potrafi³ wypowiadaæ s¹dy zbli¿one do Prusa i Œwiêtochowskiego. Wytyka³ m.in. „pewn¹ znad Sekwany importowan¹ trzpiotowatoœæ i swobodê (...). Wykszta³cenie powierzchowne, czcze i ja³owe, rozmowy puste, ubóstwo umys³owe obracaj¹ce siê w kó³ku plotek i strojów”20.
znaczn¹ czêœci¹ winy obarcza³ przedstawicieli najzamo¿niejszej bur¿uazji,
którzy wprowadzili podobno zwyczaj sprowadzania z Pary¿a i Berlina najkosztowniejszych potraw, w tym ostryg i trufli oraz szampana w nieznanych
dawniej iloœciach. Ale niejako jednym tchem przyznawa³ niektórym przynajmniej salonom bur¿uazyjnym powa¿n¹ rolê w prze³amywaniu obyczajowych przes¹dów i o¿ywianiu ¿ycia kulturalnego. Oto jego zdaniem „Panie
i panny z towarzystwa finansowego odznaczaj¹ siê przede wszystkim wykszta³ceniem, które nie powiem, aby by³o gruntowniejszym, ale jest bardziej b³yskotliwym, ponêtnym i poci¹gaj¹cym (...) M³oda panienka bêdzie
tu œmielsz¹ od innych, bardziej przedsiêbiorcz¹, potrafi najnudniejszego
towarzysza rozmowy rozruszaæ, zada sobie du¿o trudu, ¿eby go zabawiæ (...)
przez usilne postanowienie zdobycia sobie tytu³u mi³ej, poci¹gaj¹cej gospodyni, a salonom swoich rodziców zapewnienia najliczniejszej frekwencji”21.
Generalnie rzecz bior¹c, obraz nakreœlony przez Zaleskiego jest ambiwalentny. Jego zdaniem w ¿yciu towarzyskim Warszawy da³oby siê niejedno
poprawiæ, zdarzaj¹ siê postawy naganne, ale wobec braku zebrañ publicznych
i ograniczenia dzia³alnoœci stowarzyszeñ salon odgrywa rolê zastêpcz¹. Bywa
niekiedy ogniskiem po¿ytecznych inicjatyw, zw³aszcza filantropijnych, które
s¹, zgodnie z jego przekonaniem, naturalnym powo³aniem kobiet.
Mog³o by siê zdawaæ, ¿e niezale¿nie od przynale¿noœci do poszczególnych obozów ideowych, w publicystyce i literaturze ostatnich dziesiêcioleci
XIX w. kobiety–organizatorki ¿ycia towarzyskiego oceniane s¹ wy³¹cznie
19 L. Kotarbiñska, Woko³o teatru. Moje wspomnienia, Warszawa 1930, s. 13.
20 A. Zaleski, Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjació³ki przez Baronow¹ XYZ, oprac. R. Ko³o-

dziejczyk, Warszawa 1971, s. 233, 242.
21 Tam¿e, s. 253.
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z punktu widzenia ich ewentualnych zas³ug dla spo³eczeñstwa — i to nie
bez ukrytej nuty patriotycznej. By³oby to jednak spojrzenie jednostronne
i niepe³ne. Satyra obyczajowa czy publicystyka skierowana przeciwko snobizmowi i bezmyœlnej zabawie odnosi³y siê nie tylko do rzeczywistoœci spo³ecznej, lecz przede wszystkim do wzorców szerzonych nadal przez popularn¹, dziœ ju¿ przewa¿nie zapomnian¹ literaturê. Nowele Prusa, Orzeszkowej czy m³odego Sienkiewicza, opisuj¹ce zgrzebny œwiat ubogiej wioski czy
robotniczego przedmieœcia, nie mia³y przecie¿ monopolu, który zyska³y dopiero póŸniej w zestawach lektur szkolnych. Przys³owiowe „romanse francuskie” cieszy³y siê znaczn¹ poczytnoœci¹, a w teatrach warszawskich spor¹
czêœæ repertuaru zajmowa³y sztuki bulwarowe. Wœród miejscowych ludzi
pióra, przewa¿nie tych minorum gentium, znajdowali siê ca³kiem liczni
naœladowcy pisarstwa s³u¿¹cego przede wszystkim rozrywce — by przypomnieæ tylko Edwarda Lubowskiego i Kazimierza Zalewskiego czy Mariana
Gawalewicza22. W utworach ich autorstwa salony nale¿a³y do g³ównych
miejsc akcji. Nie zaludnia³y ich romantyczne heroiny ani ofiarne dzia³aczki
spo³eczne, lecz kobiety, które stanowi³y uosobienie piêkna i wykwintu. Prowadzi³y one wyrafinowan¹ konwersacjê, ³agodzi³y obyczaje mê¿czyzn, interesowa³y siê sztuk¹ — i wcale nie by³y przedstawiane jako zimne a bezwzglêdne egoistki w rodzaju Izabelii £êckiej. Postacie takie pojawia³y siê
równie¿ w powieœciach historycznych, zw³aszcza tych ze stosunkowo niedawnej przesz³oœci, np. z lat panowania Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Podkreœlano wówczas rolê mecenasek artystów i pisarzy, nie dostrzegano te¿ niczego nagannego w fakcie, ¿e poczynania ich bywa³y dyktowane
mod¹ lub chêci¹ zwyciêstwa w rywalizacji z konkurentkami, które zachowywa³y siê podobnie23.
Przeciwieñstwem tradycyjnych wcieleñ kobiecoœci by³y zwolenniczki karykaturalnie przedstawianej emancypacji, nieudolne naœladowniczki mê¿czyzn, które usi³owa³y zerwaæ ze swym „naturalnym powo³aniem”. Nadmierne przejêcie siê kwestiami spo³ecznymi, pobie¿na lektura naukowych
ksi¹¿ek, pogarda dla roli matki i ¿ony — wszystko to mia³o prowadziæ do
ukszta³towania siê nieznoœnej pannicy–besserwiserki, która nastêpnie prze22 M. Markiewicz, wyd. cyt., s. 158–159, 226–227. Zob. te¿ A. Wysokiñska, Marian Gawalewicz.
Warszawa z perspektywy salonu, [w:] Warszawa pozytywistów, pod red. J. Kulczyckiej–Saloni i E. Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 30 nn.
23 Por. W. £oziñski, Salon i kobieta (z estetyki i dziejów ¿ycia towarzyskiego), Lwów 1921, s. 40 nn.
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obra¿a siê w pedantyczn¹ star¹ pannê, istotê nieestetyczn¹ cieleœnie i duchowo. Nie dziwi, gdy postacie takie spotykamy na kartach broszur polemizuj¹cych z pozytywistycznymi koncepcjami wykszta³cenia i „produktywizacji” kobiet24. Ale owe karykaturalne typy znaleŸæ mo¿na i w publicystyce
Orzeszkowej25, i w póŸnej twórczoœci literackiej Prusa, m.in. w³aœnie w powieœci Emancypantki. Ten ostatni autor zdawa³ siê byæ szczególnie uczulony
na ewentualne zarzuty, ¿e propaguje wœród swych czytelniczek styl ¿ycia
niezgodny z kanonami kobiecoœci. W Kronikach znaleŸæ mo¿na i tak¹ wypowiedŸ: „Dajcie powszechn¹ oœwiatê, czasy spokojne, ogólny dobrobyt;
niech praca mê¿a wystarczy na utrzymanie ¿ony i córek, a kobiety wypr¹ siê
emancypacji. Bêd¹ wola³y stroiæ siê, s³uchaæ œpiewu s³owika i wieñczyæ poetów uk³adaj¹cych na ich czeœæ madryga³y”26.
Jak¿e jednak pogodziæ tê wizjê z wezwaniami do nauki i pracy, a przede
wszystkim z utalitarystyczn¹ koncepcj¹ spo³eczeñstwa? Wbrew pozorom
nie wystêpuje tu nieprzezwyciê¿ona sprzecznoœæ. Nauka i praca kobiet bywaj¹ koniecznoœci¹, ale nie na tym polega ich szczególna misja. Oto jak
o „istocie kobiecoœci” wypowiada³ siê Henryk Struve, filozof krytyczny wobec niektórych w¹tków myœli pozytywistycznych, ale bynajmniej jej nie wrogi, a przy tym ciesz¹cy siê autorytetem wœród jej warszawskich adeptów:
„Kobieta (...) nie jest stworzona ani do organicznego dzia³ania wœród stosunków ludzkich, ani do wnikniêcia w najg³êbsze tajniki wiedzy ludzkiej (...)
w³aœciwym dla niej zakresem wiedzy i dzia³ania jest przede wszystkim
upiêkszanie i uprzyjemnianie ¿ycia, idealizacja wszelkich praktycznych
d¹¿noœci i rzeczywistych potrzeb cz³owieka”27.
W ten sposób kobieta zosta³a przedstawiona jako „kap³anka u¿ytecznego piêkna” — co daje siê ju¿ pogodziæ z pozytywistyczn¹ aksjologi¹, a zarazem bliskie jest tradycyjnym wyobra¿eniom propagowanym przez konser-

24 S. Bronikowski, wyd. cyt., s. 27 nn.
25 Por. E. Orzeszkowa, Listy o kobietach, [w:] O kobiecie, s. 214 — gdzie uwagi o „papugach Mi-

nerwy”, traktuj¹cych modê na intelekt jak ka¿d¹ inn¹, a niedostatecznie wykszta³conych i pope³niaj¹cych œmieszne gafy.
26 B. Prus, Kroniki, wyd. cyt., t. IV, Warszawa 1956, s. 189 („Kurier Warszawski” nr 263 z 29 listopada 1879 r.).
27 H. Struve, O estetycznym wychowaniu kobiety, odczyt wyg³oszony w Szkole G³ównej 29 marca 1867,
cyt. za J. Hulewicz, wyd. cyt., s. 187
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watystów. Jej zadaniem jest m.in. ³agodzenie brutalnoœci œwiata mê¿czyzn.
Uczciwoœæ, tkliwoœæ, nawet sentymentalizm mog¹ byæ przedstawione z pozytywn¹ konotacj¹ — nie jako antyteza nauki, pracy i zaanga¿owania publicznego, ale jako donios³y wk³ad w ¿ycie spo³eczne.
Bli¿sza analiza pozytywistycznej publicystyki, z jej mnogoœci¹ w¹tków
i nierzadkimi przejawami niekonsekwencji, wskazuje równie¿ na œlady ambiwalentnego traktowania salonowego zbytku. Zw³aszcza kwestia luksusowych strojów i kosztownych ozdób mog³a byæ przedmiotem sprzecznych
s¹dów. Zbytkowne toalety, bêd¹ce nieodzownym elementem zabaw „wy¿szych sfer”, stanowi³y przecie¿ Ÿród³o utrzymania licznych pracowni krawieckich. Kobiety ze œrodowisk zamo¿niejszych dawa³y w ten sposób zarobiæ ubo¿szym. Z rytua³ami zabawy, szczególnie w okresie karnawa³u, zwi¹zana by³a egzystencja rzemieœlników obojga p³ci. Dla kogó¿ mia³y byæ przeznaczone np. pracownie sztucznych kwiatów, które publicyœci zalecali zak³adaæ osobom pozbawionym na swej drodze ¿yciowej wsparcia mê¿czyzn?28. Niezbêdnymi akcesoriami balów by³y tak¿e drukowane zaproszenia, rêcznie malowane karnety, estetycznie wykonane kotyliony. Kilka warszawskich sklepów specjalizowa³o siê w sprzeda¿y masek, wachlarzy, czêœci
kostiumów, fajerwerków i setek temu podobnych drobiazgów29. Na uroczysty wystrój sal balowych i mieszkañ prywatnych sk³ada³y siê ozdobne roœliny
i kwiaty. Wytworne toalety nale¿a³o czêsto zmieniaæ. Wystawne przyjêcia
nie mog³y siê obyæ bez dodatkowej s³u¿by, wynajmowania powozów itp.;
pe³ne rêce roboty mieli te¿ fryzjerzy. Trudno by³o przejœæ do porz¹dku
dziennego nad ekonomicznym znaczeniem konsumpcji luksusowej, choæ
stanowi³a ona sta³y przedmiot sporów i bywa³a tak¿e postrzegana wy³¹cznie
w kategoriach marnotrawstwa. G³osów prasy warszawskiej na ten temat nie
sposób sprowadziæ do wspólnego mianownika. Zgodnym chórem piêtnowano przesadê, ostrzegano œredniozamo¿nych przed nadwerê¿aniem maj¹tków i kapita³ów, które nie wystarcza³y na naœladowanie obyczajów arystokracji i bogatej bur¿uazji, ale rzadko ganiono karnawa³owe zabawy jako

28 Por. A. Szwarc, Aspiracje edukacyjne i zawodowe kobiet w œrodowiskach inteligencji Królestwa Polskiego u schy³ku XIX wieku [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. II, cz. 1,
Warszawa 1995, s. 73–74.
29 D. Bazylko, Czas karnawa³u w ¿yciu warszawskich elit spo³ecznych w latach 1865–1905 (maszynopis pracy magisterskiej z 1997 r. w Instytucie Historycznym UW), s. 71–72
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takie. I znów w pochwa³ach umiaru stawali obok siebie przedstawiciele ró¿nych obozów ideowych. Zaleski tak sumowa³ swe rozwa¿ania na ten temat:
„niech wiêc wydaj¹ ci co maj¹ na to i których œrodki finansowe pozwalaj¹,
aby sami ¿yj¹c dali te¿ i drugim przy sobie siê po¿ywiæ, ale niech to czyni¹
w granicach rozs¹dku i umiarkowania”30.
Zdarza³y siê jednak stanowiska skrajne. Uwzglêdniaj¹ce tylko negatywny aspekt rozwoju kobiecej mody i jednoznacznie potêpiaj¹ce kojarzone
z ni¹ pró¿niacze, konsumpcyjne ¿ycie. Bardzo ostro np. formu³uje swój s¹d
Teodor Jeske–Choiñski, sk¹din¹d zawziêty przeciwnik pozytywizmu:
„A moda, ga³ganki i b³yskotki? Od najwy¿szych szczytów do najni¿szych
nizin spo³ecznych, od królowej pocz¹wszy a¿ do ostatniej robotnicy, tyranizuj¹ one kobietê, trzymaj¹ j¹ za gard³o, nie wypuszczaj¹ z okrutnego uœcisku (...) Kwiaty, pióra, wst¹¿ki na barwnych fantazyjnych kapeluszach (...),
Ca³y sklep jubilerski b³yszczy, migoce, lœni we w³osach, w uszach, na szyjach, ramionach, piersiach, rêkach. Ile¿ to ciê¿kiej, krwawej pracy ojców,
mê¿ów z³o¿y³o siê na ten barwny, b³yskotliwy obraz”31.
Powtórzmy ponownie, ¿e analizuj¹c nadzwyczaj bogaty dorobek publicystyki spo³ecznej i obyczajowej drugiej po³owy minionego stulecia ³atwo
odnaleŸæ w wypowiedziach tych samych autorów opinie niekonsekwentne,
a nawet sprzeczne. Œwiêtochowski czy Prus podczas swej trwaj¹cej kilkadziesi¹t lat dziennikarskiej kariery zmieniali niekiedy zdanie, formu³owali
s¹dy bêd¹ce wyrazem nastroju chwili, bywa³o, ¿e uginali siê pod ciê¿arem
odmiennych pogl¹dów otoczenia. W miarê up³ywu czasu m³odzieñcze nieprzejednanie z pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych zastêpowa³a rozwaga
i sk³onnoœæ do kompromisów. Jest jednak rzecz¹ symptomatyczn¹, ¿e w³aœnie w dyskusjach nad „kwestiê kobiec¹” dochodzi³o do zbli¿enia stanowisk
reprezentantów przeciwnych obozów ideowych. Czêsto mówili oni tak samo, u¿ywaj¹c nieco innego jêzyka. Popieraj¹cy emancypacjê publicyœci pozytywistyczni przeciwstawiali siê naœladowaniu przez kobiety wzorców zachowañ mê¿czyzn. Pod wieloma wzglêdami afirmowali tradycyjn¹ wizjê
kobiecoœci, ograniczonej do krêgu ¿ycia rodzinnego i towarzyskiego, choæ
oœwieconej, pracowitej, gotowej w razie koniecznoœci do samodzielnego

30 A. Zaleski, wyd. cyt., s. 234. W podobnym duchu zabra³ g³os B. Prus, Kroniki, wyd. cyt., t. V,
Warszawa 1955, s. 251–252 — „Kurier Warszawski” nr 52 z 4 marca 1882 r.
31 T. Jeske–Choiñski, Nowoczesna kobieta, Warszawa 1897, s. 55
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stawienia czo³a przeciwnoœciom ¿yciowym. O kobietach pisywali (jeœli pomin¹æ wczesne artyku³y programowe) z charakterystyczn¹ pob³a¿liwoœci¹.
Krytykuj¹c pró¿niaczy styl ¿ycia niektórych z nich i stawiaj¹c przed nimi
zadania ekonomiczne czy wychowawcze, nie odmawiali im prawa do zabawy i rozrywki, uznaj¹c je za nieod³¹czne sk³adniki kobiecego ¿ycia codziennego w zamo¿niejszych grupach spo³ecznych32.

32 Xenia G¹siorowska (Portrait of a Lady in Polish Positivist Fiction, „Slawonic and East European

Journal” vol. 20, 1976, nr 3, s. 271) twierdzi, ¿e pomimo tendencji dydaktycznych, charakterystycznych dla prozy tego okresu, wœród bohaterek ze œrodowisk ziemiañskich i inteligenckich niewiele jest
osób wykszta³conych, wyemancypowanych, samodzielnych, skutecznie borykaj¹cych siê z losem.
Przewa¿aj¹ kobiety o powierzchownej edukacji, nie posiadaj¹ce umiejêtnoœci abstrakcyjnego myœlenia, ograniczaj¹ce swe zainteresowania do ma³ego œwiatka w³asnego domu. Kochaj¹ swoich mê¿ów,
odznaczaj¹ siê naturalnym wdziêkiem i odrobin¹ „tajemniczoœci p³yn¹cej ze Ÿród³a wiecznej kobiecoœci”.
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Dzia³alnoœæ dobroczynna kobiet
z warszawskich elit spo³ecznych w drugiej
po³owie XIX wieku. Wariant tradycyjny
i nowoczesny
Dzia³alnoœæ dobrocz ynna kobi et z warszawskich elitspo³ecznych...

Dobroczynnoœæ w ¿yciu codziennym kobiet z warstw „wy¿szych” odgrywa³a istotn¹ rolê, choæ w drugiej po³owie XIX w. zmieni³a siê zasadniczo
treœæ pojêcia „filantropia”. Nast¹pi³o przejœcie od rozdawnictwa ja³mu¿ny,
bez zainteresowania osob¹ odbiorcy i jego losem, do tworzenia pocz¹tków
systemu opieki spo³ecznej. W³aœnie te dwa odmienne wzorce aktywnoœci
nazwaliœmy „wariantem tradycyjnym i nowoczesnym”. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e proces ten odbi³ siê tak¿e na miejscu filantropii w ¿yciu codziennym kobiet. Proponowany podzia³ nale¿y traktowaæ umownie; ma u³atwiæ
przedstawienie odmiennych prawid³owoœci, dominuj¹cych w po³owie
i w koñcu XIX w. Jest jednak oczywiste, ¿e niektóre formy dzia³alnoœci filantropijnej kobiet wystêpowa³y w obu tych okresach. Kim by³a zatem „kobieta ze sfer wy¿szych”? W Warszawie drugiej po³owy XIX w. by³a to arystokratka, bogata przedstawicielka bur¿uazji, a w koñcu stulecia pojêcie to
objê³o tak¿e przedstawicielkê inteligencji.
Na pytanie, jaka by³a rola dobroczynnoœci w ich ¿yciu, trudno odpowiedzieæ jednoznacznie. Dostêpny materia³ Ÿród³owy, przede wszystkim pamiêtniki, prasa codzienna, sprawozdania towarzystw dobroczynnych, pokazuje owe „dobroczynne panie” wy³¹cznie podczas kwest, bali, rautów i tomboli, wymienia je z imienia i nazwiska wraz z tytu³ami jako cz³onkinie zarz¹dów ró¿nych organizacji i stowarzyszeñ charytatywnych. ród³a nie mówi¹ niestety ani s³owa o ich emocjonalnym stosunku do potrzebuj¹cych
i podopiecznych. Nie jesteœmy zatem pewni, czy dzia³alnoœæ ta wyp³ywa³a
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z potrzeby serca, czy te¿ wynika³a z panuj¹cej mody i ówczesnego obyczaju
towarzyskiego — noblesse oblige. Charakterystyczne, ¿e w licznych dziewiêtnastowiecznych pamiêtnikach kobiet nie znajdujemy informacji o ich
dzia³alnoœci dobroczynnej, choæ wiemy, ¿e ró¿ne poczynania filantropijne
by³y stale obecne w ich ¿yciu codziennym. Byæ mo¿e wynika³o to z przekonania, ¿e dzia³anie takie jest oczywiste i stanowi integraln¹ czêœæ ich aktywnoœci ¿yciowej.
Na pocz¹tku drugiej po³owy XIX w. najpowszechniejszymi formami
uczestnictwa kobiet w dzia³alnoœci dobroczynnej by³y kwesty, loterie fantowe, maskarady, bale i corsa, z których dochody przeznaczano na cele filantropijne. Imprezy te organizowano czêsto, zarówno w sta³ych terminach
(np. kwesty wielkopostne), ale urz¹dano je równie¿ z powodu okolicznoœci
nadzwyczajnych, np. po¿arów, powodzi i innych katastrof. Karol Kucz
w Pamiêtniku miasta Warszawy z 1853 r. pisa³: „Po koœcio³ach kwestowa³y
pobo¿ne damy, opiekunki Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci,
którym nie mog¹c inaczej zawdziêczyæ ich poœwiêcenia, zapisujemy te szanowne imiona do kroniki niniejszej. I tak, w koœciele archikatedralnym
i metropolitalnym œw. Jana ksiê¿na Adamowa Woroniecka z córk¹ Mirsk¹.
W koœciele XX Kapucynów Aleksandra z Potockich hrabina Augustowa
Potocka. W koœciele PP. Wizytek Hortensja hrabianka Ma³achowska etc.”1
W póŸniejszych latach obok nazwisk arystokratek pojawiaj¹ siê tak¿e
nazwiska pañ z bur¿uazji. Uczestniczenie w dzia³alnoœci filantropijnej by³o
okazj¹ do kontaktu z innymi warstwami spo³ecznymi. Podkreœla to Ireneusz Ihnatowicz w pracy o bur¿uazji warszawskiej, pisz¹c „... nie nale¿y
w¹tpiæ, ¿e nastêpuj¹ca lista pañ, które podjê³y siê obowi¹zków opiekunek
balu na ubogich w 1877 r.: Janowa Berson, doktorowa Brzeziñska, jenera³owa Chrzanowska, W³adys³awowa Epstein, Maria Goldstand, mecenasowa Grabowska, Ludwika Grossman, z ksi¹¿¹t Czartoryskich Karska, z hr.
Iliñskich Kaszowska, hrabina Ma³achowska, hrabina Mikorska, jenera³owa
Mintwitz, hrabina Potocka, Bronis³awa Kijok, jenera³owa Starynkiewicz
itp. — mog³aby s³u¿yæ jako wyjaœnienie aktywnoœci domów bur¿uazyjnych
wokó³ tej imprezy”2. Tak¿e loterie fantowe i zabawy, organizowane z myœl¹
o pomocy biednym, cieszy³y siê wielk¹ popularnoœci¹, zw³aszcza tombola

1 K. Kucz, Pamiêtnik miasta Warszawy z roku 1853, Warszawa 1854, s. 85–86.
2 I. Ihnatowicz, Bur¿uazja warszawska, Warszawa 1972, s. 177.
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i zabawa „muzykalno–kwiatowa” 15 czerwca w ogrodzie Saskim. „Dziwna
rzecz, ¿e od lat ju¿ kilku pomimo najniepogodniejszych, a poprzedzaj¹cych
tê rozrywkê dni dzieñ loteryi fantowej bywa najpiêkniejszy, i zdaje siê, ¿e
samo niebo b³ogos³awi sierotom, na których dochód obracany bywa (...)
O godzinie 4–tej z po³udnia zaczêli zajmowaæ miejsca opiekunki i cz³onkowie Towarzystwa, którzy ró¿ne na siebie obowi¹zki, jak sprzeda¿ kwiatów,
ciast, cukrów, biletów, niemniej asystowanie przy urnach przyjêli. W namiocie zatem najpierwszym, to jest przy cukierni p. Strasburgera zajê³a
miejsce Alexsandra z hrabiów Lavalów hr. Kossakowska wraz z córkami
(...) W namiocie tym sprzedawano ciasta, cukry, lody i kwiaty. W drugim
z kolei zajê³a miejsce xiê¿na Zeneida z Ho³yñskich Lubomirska i Maryja
z baronów Kobyliñskich Ho³yñska (...) W g³ównej alei w namiocie œrodkowym trudni³y siê sprzeda¿¹ Julia z xi¹¿¹t Druckich–Lubeckich Pus³owska,
Hermancja z hrabiów Tyzenhauzów, hrabina Uruska (...) Otoczone bêd¹c
jakby wieñcem bukietów gronem piêknych dziewic, a mianowicie: dwiema
siostrami hrabiankami Tyszkiewicz, xiê¿niczk¹ Ritt¹ Czetwertyñsk¹ i Pamel¹ £abuñsk¹. W namiocie od strony ¯elaznyj Bramy zajê³a miejsce hrabianka Hortensyja Ma³achowska z pani¹ Prozor (...) i pann¹ Mari¹ Trembick¹. Przy Instytucie Wód Mineralnych (...) zasiad³a Maria Rawicz z Aleksandr¹ z Idzikowskich Parissotow¹ i pann¹ Michalin¹ Bieñkowsk¹. Co siê
tyczy urn, czyli kó³ w których odbywa³o siê losowanie fantów, przy tych
miejsca zajê³y: przy urnie od strony placu Saskiego (...) pani Antonina
Jachowicz, ma³¿onka znanego opiekuna sierot, wraz z siostrzenicami: pannami Janick¹ i Wolsk¹ oraz pann¹ Koryzna. Przy g³ównej urnie: pani Anna
Szamota z dwiema córkami; wreszcie przy urnie i sprzeda¿y biletów w Instytucie Wód Mineralnych (...) pani Anastazya Stankiewicz i Adela Hoffman, ka¿da z córkami; niemniej pani Ludwika Minter z córk¹ Zofi¹ i pann¹ Chiliczkowsk¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e przy takim obsadzeniu namiotów
liczne roje snu³y siê do nich, to szukaj¹c w urnach przeznaczonego im od
losu szczêœcia, to sypi¹c hojne ofiary i datki ju¿ nie tylko za kwiaty, ale
nawet za listki od tych¿e piêkn¹ d³on¹ podane. Tak np. (...) radca handlowy
Friedlender z Wroc³awia za jedn¹ poziomkê, wziêt¹ w namiocie pani Maryi
Rawicz, ofiarowa³ jej tysi¹c z³otych polskich”3.

3 K. Kucz, wyd. cyt., s. 345–347.
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Wszystkie te imprezy dobroczynne skrzêtnie notowa³a prasa warszawska, zamieszczaj¹c listy wspó³pracowniczek i organizatorek oraz relacjonuj¹c szczegó³owo przebieg tych uroczystoœci4.
„Wczorajsza loteria fantowa w ogrodzie Saskim nie by³a zbyt liczn¹ pomimo dnia œwi¹tecznego. Rzêsisty deszcz, jaki spad³ oko³o godziny 6, g³ównie siê do tego przyczyni³. Pomiêdzy fantami do wygrania znajdowa³ siê
powóz zaprzê¿ony par¹ koni (...) Drugi fant, krowa, chocia¿ silnie rycza³a
przez ca³y czas zabawy, nie mog³a siê jakoœ dostaæ nikomu z graj¹cych;
odzywa³a siê jeszcze o godzinie 11–stej wieczorem”5. Mimo takich humorystycznych elementów magia w³asnego nazwiska, zamieszczanego na pierwszych stronach gazet powodowa³a, ¿e coraz wiêcej pañ zabiega³o o udzia³
w tej formie dzia³alnoœci dobroczynnej, aby podkreœliæ miejsce zajmowane
w hierarchii spo³ecznej miasta.
Ten rodzaj aktywnoœci charytatywnej zacz¹³ w latach osiemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia byæ przedmiotem krytyki, szczególnie ¿e wyniki finansowe dalekie by³y od oczekiwañ. Trudno je dok³adnie odtworzyæ, wielokrotnie
bowiem nie podawano uzyskanych kwot b¹dŸ enigmatycznie stwierdzano,
¿e tegoroczny wynik gorszy by³ od ubieg³orocznego. Pisano: „Nie wiemy, ile
jest miêdzy nami wyj¹tkowych jednostek, które sp³acaj¹ swe d³ugi wzglêdem niedoli darami bezpoœrednio przesy³anemi ubogim. To pewne, ¿e jest
ich bardzo ma³o. Ogromna reszta rozdziela ja³mu¿ny na balach, rautach,
koncertach, widowiskach teatralnych i innych zabawach, wystrojona, rozœmieszona, nieraz pijana. Nêdza otrzymuje wsparcie owiniête w materie
i aksamity, œród dŸwiêku weso³ej muzyki i tiulem udekorowanych butelek,
œród flirtu eleganckich pañ i panów. Na ca³ym œwiecie bogini mi³osierdzia
nie jest tak pyszn¹ bohaterk¹ operetki”6. Prasa dokonywa³a nie tylko ocen
moralnych, ale skrupulatnie podkreœla³a niewspó³miernie du¿e nak³ady na
organizacjê imprez charytatywnych w stosunku do uzyskiwanych wyników
finansowych. W 1898 r. redaktor „G³osu” kpi³ na ³amach gazety z rezultatów kwesty wielkanocnej: „Trzysta szeœædziesi¹t — wyraŸnie trzysta
szeœædziesi¹t osób, z których ka¿da ju¿ przez sam swój udzia³ os³adza
dolê biednych, fatygowa³o siê przez dwa dni — aby zebraæ 9884 rs. 26
4 „Kurier Warszawski” 1869, nr 73, s. 3–4; 1872, nr 69, s. 1–2; nr 70, s. 1–2; nr 281, s. 1–2; 1873,
nr 138, s. 1–2; nr 33, s. 1–4; nr 82, s. 1–2; nr 86, s. 1–2; nr 115, s. 1–2; nr 139, s. 1–2.
5 „Kurier Warszawski” 1872, nr 179, s. 1.
6 „Prawda” 1898, nr 38, s. 450.
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kop. w 23 koœcio³ach i 14 kaplicach (...) Paniom, które ponosz¹ tyle trudów
i niewygód poœwiêcam nastêpuj¹ce uwagi logiczno–arytmetyczne. Gdyby
ka¿da z 360 osób uprzejmie uproszonych przez komitet do zbierania ofiar
zechcia³a wœród swego towarzystwa wzruszyæ w jakikolwiek b¹dŸ sposób
serce i kieszeñ piêciu bodaj znajomych, uczyni³oby to wespó³ z kwestuj¹cymi 2 160 ofiarodawców. Poniewa¿ wszyscy ci ludzie maj¹ dosyæ mi³oœci bliŸniego, ¿eby z³o¿yæ po piêæ chocia¿ rubli — otrzymalibyœmy 10 800 rs. Ten
sposób zbierania sk³adek by³by lepszy od dzisiejszego, albowiem: 1) ubodzy
i koœcio³y otrzymaliby o 915 rb. 74 kop. wiêcej; 2) sport przewracania oczami, flirtowania i œciskania r¹czek odbywa³by siê swobodnie i w miejscach
w³aœciwych; 3) opró¿nione ze spódnic jedwabnych i wywietrzone z zapachów Mille Fleurs–u miejsca za stolikami po koœcio³ach obsadziæ by mo¿na
zakonnicami, którym pobo¿na biedota zanios³aby drugie 10 000 rs. dla braci swoich (...) Bo mam mocne podejrzenie, ¿e panowie i panie kwestuj¹cy,
których tytu³y zajmuj¹ dwa wiersze druku, a pretensje siêgaj¹ do sklepieñ
koœcielnych, usiad³szy za tackami — nie k³adli na nie od siebie nic albo
k³adli — po rubelku, mo¿e po dwa...”7
Proponowano inne rozwi¹zania. Pisano: „Gdyby zamiast bawiæ siê za
biednych piêkne panie osobiœcie choæ raz na miesi¹c dy¿urowa³y w kancelariach przytu³ków, to i fundusze zyska³yby na tym: metoda pogl¹dowa to
wielka mistrzyni. Widz¹c nêdzê, trudniej jej odmówiæ pomocy ni¿ wtedy,
gdy siê tylko s³yszy lub czyta o niej”8.
Oprócz niechêci do balów i rautów zarzucano kobiecej filantropii niesta³oœæ i kierowanie siê mod¹. Wymownym tego przyk³adem by³ udzia³ kobiet z elit spo³ecznych w obs³udze tanich kuchni. Boles³aw Prus w swoich
Kronikach pisa³: „Otworzono od razu kilka tanich kuchen, a najpiêkniejsze
damy, najniewinniejsze dziewice, najinteligentniejsza m³odzie¿ i najzas³u¿eñsi mê¿owie — rzucili siê do «dy¿urów». Damy by³y kelnerkami, mê¿owie gargociarzami (...) Powoli zapa³ ostyg³. Panny widz¹c, ¿e nie wychodz¹
za m¹¿, przesta³y wydawaæ porcje; mê¿czyŸni, nie widz¹c p³ci piêknej, zniechêcili siê do kochania bliŸnich jak siebie. I dy¿ury diabli wziêli...”9
Coraz czêœciej zatem zwracano uwagê, ¿e w³aœciwa dobroczynnoœæ to
taka, która „nie ja³mu¿n¹ zaspokaja chwilow¹ potrzebê ubogich, nie karmi
7 „G³os” 1898, nr 25, s. 590.
8 „G³os” 1901, nr 6, s. 75.
9 „Kurier Codzienny” z 27 czerwca 1894, s. 310.
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tylko ³askawym chlebem dzisiaj, ale uczy na ten chleb zarabiaæ i dziœ, i jutro,
i co dzieñ w³asnymi si³ami, i zapewnia przysz³oœæ w myœl piêknej, choæ twardej zasady samopomocy z dewiz¹ «Pomagaj sobie, a Bóg ci dopomo¿e»”10.
Oprócz istniej¹cych ju¿ instytucji, tj. Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoœci czy Stowarzyszenia Pañ Mi³osierdzia pod wezwaniem œw.
Wincentego à Paulo, które istnia³y i dzia³a³y w ca³ym wymienionym okresie, pod koniec XIX w. jak grzyby po deszczu zaczê³y powstawaæ nowe,
stworzone przez kobiety i dla kobiet instytucje, jak Towarzystwo Opieki nad
Matkami i Ich Dzieæmi, Schronienie dla Nauczycielek, Stowarzyszenie
Opieki nad S³ugami i Schronienie dla Nich oraz Szwalnie dla Ubogich
Dziewcz¹t.
Rola kobiet w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynnoœci (powsta³ym
w 1814 r.), które by³o spiritus movens wszelkich poczynañ filantropijnych
w Warszawie w XIX w., z formalnego punktu widzenia by³a niejasna. Mog³y one dzia³aæ w Towarzystwie jedynie jako opiekunki. Dopiero statut
z 1891 r. nada³ im pe³niê praw cz³onkowskich11. Stowarzyszenie Pañ Mi³osierdzia pod wezwaniem œw. Wincentego à Paulo zosta³o za³o¿one w 1853 r.
Swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmowa³o rodziny najbiedniejsze, szczególnie
w chwilach nag³ej choroby. Stowarzyszenie to reprezentowa³o raczej wariant tradycyjny filantropii, poniewa¿ cz³onkinie Towarzystwa, przede
wszystkim przedstawicielki arystokratycznych rodów Krasiñskich, Potockich, Ma³achowskich i innych, zajmowa³y siê zbieraniem funduszy w ró¿nego rodzaju kwestach, a bezpoœredni¹ pomoc œwiadczy³y siostry mi³osierdzia
i bezp³atnie lekarze uproszeni przez owe damy12.
Nowoczesny wariant kobiecej filantropii stawia³ przed ni¹ nowe zadania, przede wszystkim osobiste uczestnictwo w dzia³alnoœci dobroczynnej
i tworzeniu instytucji, w których wsparcie dla potrzebuj¹cych nie by³o oparte jedynie na dawaniu ja³mu¿ny. Ten rodzaj aktywnoœci przypada na koniec
lat osiemdziesi¹tych i lata dziewiêædziesi¹te ubieg³ego stulecia. Zauwa¿amy wówczas, ¿e obok wymienionych wczeœniej dam z arystokracji, dzia³aj¹cych na niwie filantropijnej, pojawiaj¹ siê coraz czêœciej nazwiska kobiet
z bur¿uazji i inteligencji.

10 „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 345, s. 86.
11 ¯. Grotowski, Rozwój zak³adów dobroczynnych w Warszawie, Warszawa 1910, s. 193–194.
12 „Przegl¹d Katolicki” 1889, nr 13, s. 203; 1890, nr 13, s. 201; „Bluszcz” 1892, nr 18, s. 143.
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Towarzystwo Opieki nad Matkami i Ich Dzieæmi powsta³o w 1885 r. Jego celem by³o przede wszystkim niesienie pomocy ubogim kobietom
w ostatnim okresie ci¹¿y oraz po po³ogu, kiedy by³y one pozbawione mo¿liwoœci utrzymania siebie i nowo narodzonego dziecka. W tym samym roku
otworzono przytu³ek dla po³o¿nic, do którego przyjmowano zarówno kobiety zamê¿ne, jak i niezamê¿ne bez ¿adnych formalnoœci oprócz dowodów
ubóstwa. Towarzystwo to sk³ada³o siê z Rady Opiekuñczej i Komitetu Gospodarczego. Do Rady wchodzi³y nastêpuj¹ce panie: Hortensja hrabina Ma³achowska, Julia hrabina Branicka, Julia Górska, Emilia Blochowa, Henryka Kucharzewska, Stefania Leowa, Maria £empicka, Ewa Popielowa i Maria Zawiszyna, do Komitetu zaœ powo³ano panie: Mariê Wrotnowsk¹, Mariê Koz³owsk¹ i Mariê Olszewsk¹13.
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych powsta³o Schronienie dla Nauczycielek przeznaczone dla kobiet „przez wiek, chorobê lub kalectwo pozbawionych mo¿noœci pracy oraz nauczycielek chwilowo miejsca nie maj¹cych
i poszukuj¹cych takowego”14. W zale¿noœci od przedstawionych dokumentów pobyt w Schronieniu by³ bezp³atny b¹dŸ czêœciowo odp³atny. Utrzymanie jednej osoby kosztowa³o pó³ rubla dziennie. Schronienie podlega³o
Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynnoœci. Osoby najbardziej zas³u¿one dla jego egzystencji to prze³o¿ona zak³adu, by³a nauczycielka — Agnieszka Helwich i lekarz zak³adu — dr Anna z Tomaszewiczów Dobrska, jedna z pierwszych kobiet lekarzy w Warszawie15. W celu przybli¿enia skali
dzia³alnoœci Schronienia podajê, ¿e przyk³adowo w 1895 r. na sta³e mieszka³y tam 32 nauczycielki, czasowo przebywa³o 125 osób, razem wiêc przewinê³o siê w ci¹gu roku 157 osób16.
W tym samym czasie z inicjatywy Eulalii Dêbskiej za³o¿ono Stowarzyszenie Opieki nad S³ugami. Na ³amach prasy kobiecej podkreœlano, ¿e:
„Sta³o siê te¿ prawid³owo, ¿e kobieta podjê³a u nas to szlachetne i rozumne
dzie³o filantropii i u¿ytku publicznego (...) bowiem tylko kobieta jest w stanie zrozumieæ, ¿e s³ugi ¿yj¹ z nami przy jednym ognisku domowem, pracuj¹
dla nas; musimy uznaæ, choæby przez prosty tylko rozs¹dek, ¿e ich moral-

13 „Niwa” 1885, nr 249, s. 714–717; „Bluszcz” 1885, nr 20, s. 153–154; 1886, nr 3, s. 23–24; 1892,
nr 12, s. 95–96; 1899, nr 15, s. 120.
14 „Bluszcz” 1882, nr 29, s. 226.
15 „Bluszcz” 1886, nr 41, s. 327–328.
16 „Bluszcz” 1896, nr 27, s. 210.
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noœæ, ich uzdolnienie... s¹ dla naszego dobrobytu i moralnoœci naszych domów rzecz¹ nies³ychanie wa¿n¹”17. W kwietniu 1893 r. Maria Rych³owska
za³o¿y³a Schronienie dla S³u¿¹cych, do którego by³y przyjmowane s³u¿¹ce
pozbawione miejsca lub niezdolne do pracy z powodu choroby. Zamo¿niejsze p³aci³y ok. 15 kopiejek dziennie, ubogie przyjmowane by³y bezp³atnie18.
Podkreœlano, ¿e taka forma dzia³alnoœci spo³ecznej „obowi¹zuje kobietê
filantropkê, tj. ka¿d¹ z dobrym, tkliwym sercem w ³onie. Tak zwana emancypacja wytworzy³a siê na podstawie ¿¹dañ kobiety, aby zarówno jak mê¿czyzna bra³a udzia³ w obywatelskiej pracy ogó³u swojego”19.
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku za³o¿ono w Warszawie
pierwsz¹ szwalniê dla dziewcz¹t, której zadaniem by³o uczenie ich szycia
i innych robót domowych. Szczególnie zas³u¿ona dla tej formy opieki by³a
Ró¿a Kronenberg, która ufundowa³a cztery szwalnie i sama utrzymywa³a
dwie z nich20. Nazwa szwalnia nie by³a adekwatna do zakresu pobieranej
nauki, dziewczêta bowiem uczy³y siê tam oprócz szycia tak¿e gotowania,
prania, prasowania, œpiewu, rysunków, gimnastyki. W 1890 r. wprowadzono do szwalni program szkó³ rz¹dowych, przeznaczaj¹c na naukê przedmiotów teoretycznych 22 godziny. By³ to zatem rodzaj szko³y zawodowej,
ukrytej pod szyldem placówki opiekuñczej21.
Przytoczone wy¿ej przyk³ady dzia³alnoœci filantropijnej kobiet w koñcu
XIX w. œwiadcz¹ niezbicie o zmianie charakteru tej aktywnoœci. Przestaje
panowaæ pogl¹d, ¿e bieda jest czymœ nieuchronnym i nie mo¿na zmieniæ
sytuacji, w jakiej znajduje siê cz³owiek ubogi, daj¹c mu jednorazowo ja³mu¿nê.
Do koñca nie potrafimy odpowiedzieæ na pytanie, czym by³a dobroczynnoœæ dla kobiet ze sfer „wy¿szych” w ich ¿yciu codziennym. Mo¿emy jedynie stwierdziæ, ¿e pod koniec ubieg³ego wieku straci³a ona swój blichtr
towarzyski i mo¿liwoœæ eksponowania w³asnej dobroci na rzêsisto oœwietlonej scenie filantropijnej. Zast¹piona zosta³a, nie bez wp³ywu ideologii pozytywistycznej, prac¹ na rzecz rzeczywistej poprawy losu ludzi ubogich.

17
18
19
20
21

„Bluszcz” 1881, nr 29, s. 225–226; nr 30, s. 233–234.
„Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 4, s. 79.
„Bluszcz” 1895, nr 12, s. 89.
„K³osy” 1890, nr 1280, s. 23.
„Tygodnik Ilustrowany” 1890, nr 133, s. 32.
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Rola „pani domu” w krêgach bur¿uazji
warszawskiej w drugiej po³owie XIX wieku

W pracach historyków niemieckich zajmuj¹cych siê bur¿uazj¹ w koñcu
XIX w., Jürgena Kocki, Heidi Rosenbaum, Reinharda Siedera, Ute Frevert, zwraca siê uwagê na wystêpuj¹cy w rodzinach zamo¿nego mieszczañstwa na prze³omie stuleci rozdzia³ sfer dzia³alnoœci mê¿czyzny i kobiety,
mê¿a i ¿ony, ojca i matki1. Dla mê¿czyzny przeznaczony by³ obszar aktywnoœci publicznej. Pracowa³ zawodowo, dba³ o podstawy materialne rodziny,
decydowa³ o podziale dochodów i wydatkach, reprezentowa³ swoich najbli¿szych w kontaktach ze œwiatem zewnêtrznym. Zakres dzia³alnoœci kobiety ograniczony zosta³ do spraw domu i rodziny. Mia³a skupiæ siê na odpowiednim do rangi rodziny prowadzeniu gospodarstwa domowego, na
zaspokajaniu potrzeb zapracowanego mê¿a, na domowym wychowaniu
dzieci. Aktywnoœæ kobiet–mê¿atek poza domem ujawnia³a siê na arenie
spo³eczno–filantropijno–towarzyskiej. G³ówny obszar ich dzia³alnoœci ¿yciowej by³ jednak zamkniêty w granicach domu i sfery spraw rodzinnych.
Kobietom i mê¿czyznom przeznaczone by³y dwa odrêbne œwiaty, ró¿ne zadania, które w niewielkim tylko stopniu styka³y siê ze sob¹. Wed³ug Heidi
Rosenbaum prowadzi³o to do rozluŸnienia wiêzi wewn¹trzrodzinnych2. Porozumienie miêdzy ma³¿onkami napotyka³o trudnoœci, inne bowiem by³y
1 Bürgertum im 19 Jh. Deutschland im europäischen Vergleich Hrsg., J. Kocka, München 1988; Bürger-

liche Gesellschaft in Deutschland. Historische Einblicke, Fragen, Perpektiven Hrsg. U. Frevert, Frankfurt a/M 1990; H. Rosenbaum, Formen der Familie, Frankfurt a/M 1982; R. Sieder, Sozialgeschichte
der Familie, Frankfurt a/M 1987.
2 H. Rosenbaum, Formen..., s. 117.
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ich codzienne doœwiadczenia. Kobieta przestawa³a byæ towarzyszk¹ mê¿a
w wielu obszarach jego aktywnoœci, nie zajmowa³a siê sprawami jego ¿ycia
zawodowego i publicznego, by³a wy³¹czona ze œwiata interesów, rywalizacji
i konfliktów.
W sferach bogatej bur¿uazji przyjê³o siê, ¿e pani domu nie powinna
paraæ siê prac¹. Mia³a do pomocy wynajête osoby: s³u¿¹cych, niañki, kucharzy, nauczycieli. Poczytywano to sobie nawet za punkt honoru i przy ka¿dej
okazji podkreœlano, ¿e panie domu nie tykaj¹ siê prac domowych3. Uzale¿nione od sukcesu mê¿a, podkreœla³y w ten sposób ten sukces, a uwolnienie
od robót domowych mia³o œwiadczyæ o dobrobycie i znakomitej pozycji materialnej rodziny.
Nieliczni badacze polscy, zajmuj¹c siê t¹ tematyk¹, tak¿e sk³aniaj¹ siê
ku przyjêciu powy¿szych opinii4. ¯ony warszawskich kapitalistów z prze³omu XIX i XX w., podobnie jak to by³o na gruncie niemieckim, mog³y na co
dzieñ królowaæ przede wszystkim w swoich domach. Pod wzglêdem prawnym i finansowym by³y podporz¹dkowane mê¿om. Ci robili kariery zawodowe, reprezentowali swoje rodziny na forum publicznym, stwarzaj¹c wra¿enie, jakoby tylko oni „pracowali na nazwisko”. A jednak po przyjrzeniu
siê kilkudziesiêciu bogatym warszawskim rodzinom mo¿na stwierdziæ, ¿e
kobiety w tych krêgach spo³ecznych, mimo ograniczania siê do dzia³alnoœci
tylko na niwie domowo–rodzinnej, w swoim przekonaniu mia³y do spe³nienia wa¿ne misje, a ich aktywnoœæ by³a œciœle zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ oraz ¿yciem publicznym ich partnerów ¿yciowych.
Z tak rozumian¹ rol¹ kobiety liczono siê ju¿ w momencie planowania,
a potem zak³adania rodziny. Dobór narzeczonej by³ przemyœlany, partnerek poszukiwano w wysokich krêgach towarzyskich: wœród arystokracji, ziemiañstwa i bliskich pod wzglêdem pozycji spo³eczno–ekonomicznej rodzin
wielkiej bur¿uazji. Kandydatka na ¿onê swoim pochodzeniem, wykszta³ceniem, przygotowaniem wp³ywa³a na ocenê pozycji i presti¿u jej mê¿a. Oboje zaœ ma³¿onkowie, zak³adaj¹c now¹ rodzinê, na ogó³ wspólnie kszta³towali sposób jej ¿ycia.
3 Wg M. Kaplan, za: H. G. Haupt, Männliche und weibliche Berufskarrieren in deutschen Bûrgertum

in der 2. Hälfte des 19. Jhs. Zum Verhältnis von Klasse und Geschlecht, w: „Geschichte und Gesellschaft” 1992, nr 18, s. 143–160.
4 I. Ihnatowicz, Obyczaj wielkiej bur¿uazji warszawskiej w XIX wieku, Warszawa 1971; R. Ko³odziejczyk, Rodzina mieszczañska w Warszawie w XIX w., „Kronika Warszawy” 1984, z. 2, s. 91–103.
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W ostatnich dziesiêcioleciach XIX w. w rezultacie przemian modernizacyjnych w gospodarce, rozwoju stosunków kapitalistycznych, pole aktywnoœci kobiet z warstwy zamo¿nego mieszczañstwa w porównaniu z ich matkami i babkami zosta³o ograniczone. Zosta³y one odsuniête od sfery produkcji i handlu, mia³y siê przede wszystkim skupiæ na sferze domowej i rodzinnej5. W po³owie ubieg³ego stulecia matka Ferdynada Wilhelma Hoesicka, wspólnie z mê¿em, prowadzi³a szynk i sklep6. Maj¹c wiêcej doœwiadczenia w tego typu interesach, by³a g³ówn¹ zarz¹dzaj¹c¹. Tak¿e rodzice
Matyldy z Granzowów Hoesickowej razem prowadzili gospodê7. Tekla
Kronenberg, matka Leopolda, po œmierci mê¿a kierowa³a interesami i dopiero u schy³ku ¿ycia przekaza³a ster zarz¹dzania najstarszemu synowi8.
Natomiast córki wymienionych kobiet, bêd¹c ¿onami przedsiêbiorców, finansistów i kupców, nie para³y siê ju¿ prac¹ zawodow¹, nie uczestniczy³y
te¿ w prowadzeniu przedsiêbiorstw, nadzorowanych i kierowanych przez
mê¿ów. Ani Matyldy Hoesick, ani Klementyny Granzow, ani Ró¿y Ernestyny Kronenberg, ani Emilii Blochowej, ani pañ Szwede, Temler, Pfeiffer,
Szlenkier nie zajmowa³y sprawy przedsiêwziêæ gospodarczych. W badanych Ÿród³ach nie zauwa¿a siê nawet zainteresowania ¿on kapitalistów dla
rodzinnych interesów i przedsiêbiorstw. Do obowi¹zków mê¿czyzny, i tylko
do niego nale¿a³o teraz dbanie o sytuacjê materialn¹ swoich najbli¿szych.
W tym samym czasie zmieni³y siê tak¿e wygl¹d i funkcje domów,
w których ¿yli warszawscy kapitaliœci. Ci, którzy rozpoczynali dzia³alnoœæ ok. po³owy wieku, zajmowali wraz ze swoimi ma³¿onkami pomieszczenia o niewielkich rozmiarach. Kronenberg na pocz¹tku swojej kariery „wprowadzi³ m³od¹ ¿onê do kawalerskiego mieszkania z³o¿onego
z trzech pokojów. Jeden z nich parawanem przegrodzony by³ na sypialniê
i salonik; drugi s³u¿y³ za bawialny i sto³owy; w trzecim mieœci³o siê jego
biuro prywatne”9. Tak¿e Hoesickowie zajêli po œlubie mieszkanie tylko trzy5 U. Gerhardt, Verhältnisse und Verhinderungen. Frauenarbeit und Rechte der Frauen im 19. Jh. mit
Dokumenten, Frankfurt a/M 1978, s. 94–95.
6 F. Hoesick, Pamiêtnik 1835–97, BN Warszawa, rkps sygn. II.11.084, k. 8.
7 Tam¿e, s. 63–64.
8 Ignotus, Finansjera warszawska. 1870–1925, Warszawa 1926, s. 10; fragment testamentu Tekli Kronenberg znajduje siê w pracy Jakuba Tugenholda, Rys myœli powa¿nych poœwiêcony pamiêci osób
zgas³ych, zas³u¿onych zak³adom dobroczynnym i szpitalom bez ró¿nicy wyznania a miêdzy niemi
I. S. Rosena obywatela poczesnego i bankiera warszawskiego, Warszawa 1848, s. 69–70.
9 Wg I. J. Kraszewskiego, cyt. za: R. Ko³odziejczyk, Portret warszawskiego milionera, Warszawa 1968,
s. 24.
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pokojowe10. Obie przywo³ywane tu rodziny przeprowadza³y siê kilkakrotnie, ich warunki mieszkaniowe poprawia³y siê. Natomiast ma³¿eñstwa, które zawi¹za³y siê na prze³omie XIX i XX w., wspólne ¿ycie zaczyna³y w mieszkaniach obszerniejszych. M¹¿ i ¿ona, oraz rodziny, z których siê wywodzili, byli na tyle dobrze sytuowani finansowo, aby pozwoliæ sobie na wielopokojowe mieszkania. O pierwszym mieszkaniu swoich rodziców (œlub
w 1889 r.) J. St. Gebethner napisa³, ¿e by³o „na wyrost”11. Ferdynand Hoesick stwierdza nie bez dumy: „wychowany zrazu w trzech, a potem w czterech pokojach, teraz [po œlubie z Zofi¹ Loewental w 1902 r. — M. S.] mia³em siê wprowadziæ do siedmiu pokoi”12. Opisuj¹c swoj¹ wybrankê, przedstawicielkê „warszawskiego patrycjatu”, jej bogactwo i pochodzenie, podkreœla³, ¿e by³a „pann¹ wychowan¹ w czternastu pokojach, przyzwyczajon¹
do lo¿y w teatrze, do w³asnych koni i karety, do ubierania siê u Hersego, do
wyjazdu z rodzicami co lato za granicê, nie tylko do Iwonicza lub Zakopanego, ale do Szwajcarii lub niemieckich „badów”13. £atwo zauwa¿yæ, ¿e
autor cytowanych wspomnieñ celowo akcentowa³ wielkoœæ domu, du¿¹ liczbê pokoi, uwa¿aj¹c je wyraŸnie za symbol statusu spo³ecznego ich mieszkañców. Potwierdza to tezê, ¿e w omawianym œrodowisku spo³ecznym
uznanie otoczenia dla rodziny w du¿ym stopniu kszta³towa³ jej dom, rozmach jego urz¹dzenia itp. Posiadanie mieszkania na pewnym poziomie
wi¹za³o siê tak¿e z wymogiem respektowania okreœlonych zasad i zwyczajów towarzyskich demonstruj¹cych zamo¿noœæ: konieczna lo¿a w teatrze,
w³asny powóz, korzystanie z us³ug znakomitych firm.
Po okrzepniêciu finansowym nowej rodziny, jej powiêkszeniu siê decydowano siê na zmianê mieszkania na wiêksze. Najbogatsi przedstawiciele
warszawskiej bur¿uazji budowali sobie siedziby, których pewne czêœci czêsto s³u¿y³y za pomieszczenia biurowe b¹dŸ sklepowe. Wspania³e pa³ace
i reprezentacyjne kamienice postawili sobie Kronenberg, Granzow, Szlenkier, Gebethner. Stawa³y siê one dowodem sukcesu finansowego i spo³eczengo ich posiadaczy. Obok budynków urz¹dzano czasami ogrody, np.:
przy pa³acu Kronenberga na Ho¿ej14, przy willi Pulsa na Marsza³kow-

10
11
12
13
14

F. Hoesick, Powieœæ mojego ¿ycia. (Dom rodzicielski). Pamiêtniki, Wroc³aw 1959, t. I, s. 105.
J. Gebethner, M³odoœæ wydawcy, Warszawa 1977, s. 56.
F. Hoesick, Powieœæ..., t. II, s. 482.
Tam¿e.
I. Baliñski, Wspomnienia o Warszawie, Warszawa 1987, s. 152.
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skiej15. Nie szczêdzono tak¿e œrodków na bogate, zbytkowne wyposa¿enie.
W koñcu stulecia w prasie czêsto pojawia³y siê krytyczne opinie o nadmiernej wystawnoœci w prywatnym ¿yciu warszawskich kapitalistów16.
W ci¹gu kolejnych dziesiêcioleci XIX w. nast¹pi³o odseparowanie pomieszczeñ mieszkalnych od tych, które zwi¹zane by³y z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ g³owy rodziny. Jeszcze w pierwszych mieszkaniach Kronenbergów
czy Hoesicków gabinety pana domu mieœci³y siê tu¿ obok sypialni i salonów. Z czasem jednak miejsca pracy zosta³y odizolowane od pokoi, w których toczy³o siê ¿ycie rodzinne. Nie by³o to jednak ca³kowite oddzielenie
obu sfer ¿ycia. Nadal w pewnym stopniu przeplata³y siê one ze sob¹, a sprawy przedsiêbiorstwa czy interesów by³y obecne w ¿yciu rodzin. U Szlenkierów na przyk³ad, na drugim piêtrze pa³acu mieszkali „cz³onkowie personelu biurowego i domowego”17. Fabryka i dom rodziny Schiele mia³y wspólne
podwórko, na którym bawi³y siê dzieci w³aœcicieli browaru i dzieci robotników18. Ca³y parter u Kronenbergów zajmowa³y biura, podobny uk³ad charakteryzowa³ kamienicê rodziny Herse’ych. Gabinety, w których przyjmowali interesantów Jan Bloch i Kazimierz Granzow, mieœci³y siê równie¿
w tych samych budynkach, co ich mieszkania. Tego typu rozwi¹zania by³y
na pewno wygodne; wydaje siê jednak, ¿e starano siê, o ile by³o to mo¿liwe,
przestrzegaæ granicy miêdzy ¿yciem przedsiêbiorstwa a rodziny. Nawet jeœli
dom i miejsce pracy znajdowa³y siê pod jednym dachem, to pomieszczenia
te by³y oddzielone, mia³y wyraŸnie okreœlone przeznaczenie, odrêbne wejœcia, odrêbne klatki schodowe, aby codzienne zwyczaje rodzinne nie by³y
naruszane przez „œwiat interesów”. Dbano wiêc o oddzielenie ¿ycia prywatnego od publicznego, ceni¹c sobie niezak³ócone kontakty z najbli¿szymi w gronie rodzinnym.
Mimo ograniczenia funkcji kobiety w zamo¿nej rodzinie mieszczañskiej, wyodrêbnienia w pomieszczeniach domowych czêœci mieszkalnej i do
pracy nie zamykano jednak ca³kowicie ¿ycia prywatnego przed sprawami
15 S. Herbst, Ulica Marsza³kowska, Warszawa 1978, s. 35.
16 Pisa³ o tym Boles³aw Prus w Kronikach, Warszawa 1961, t. XI, s. 228–229; zami³owanie warszaw-

skiego mieszczañstwa do przepychu potêpia³ Antoni Zaleski w artyku³ach zatytu³owanych Towarzystwo Warszawskie. Listy do przyjació³ki przez Baronow¹ XYZ, Warszawa 1971, s. 259–264, 321; tak¿e
Antoni Wieniarski w opracowaniu Warszawa i warszawianie, Warszawa 1857, s. 53.
17 T. S. Jaroszewski, Pa³ac Szlenkierów, Warszawa 1975, s. 37.
18 Za fragmentem pamiêtnika Aleksandra Schiele opublikowanym przez T. W. Œwi¹tka w „Jednocie”
1987, nr 3, s. 14–15.
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zwi¹zanymi z prowadzonymi interesami. Spotykane czêsto usytuowanie gabinetu czy sklepu pod jednym dachem z pokojami mieszkalnymi u³atwia³o
panu domu sta³e, dok³adne nadzorowanie interesów i kontrolowanie wydarzeñ domowych. Jednoczeœnie utrwala³o silne zwi¹zki miêdzy codziennym
¿yciem rodziny a prowadzonymi dzia³aniami gospodarczymi. Przerwa
w pracy, na przyk³ad na wspólny posi³ek obiadowy, by³a okazj¹ do regularnego spotykania siê wszystkich domowników, czêsto tak¿e z udzia³em najbl¿szych wspó³pracowników (u Szlenkiera, Langnera, Hoesicka). Pamiêtano o nich tak¿e podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkiejnocy. Do
wspólnej wigilii zasiadali na przyk³ad wraz z rodzin¹ pryncypa³a sprzedawcy i urzêdnicy w sklepie Langnera19. W zak³adach Lilpopa, Raua i Loewensteina organizowano dla wszystkich pracowników uroczysty posi³ek i zabawê. U Norblinów, Wernerów, Wawelbergów przy okazji okr¹g³ych rocznic
ma³¿eñstwa w³aœcicieli urz¹dzano pikniki dla zatrudnionych robotników.
Na tego typu spotkaniach czêsto byli obecni nie tylko w³aœciciele przedsiêbiorstw, ale tak¿e ich ¿ony i rodziny. Prawdopodobnie ¿ony uczestniczy³y
tak¿e w akcjach filantropijnych na rzecz pracuj¹cych w zak³adach: np. przy
okazji otwierania ochronek, szkó³ek, szpitali, czytelni fabrycznych. O pracowników, a tak¿e o s³u¿bê domow¹ dbali Emil Wedel i Aleksander Schiele20.
Mo¿na wiêc mówiæ o pewnym zakresie wspó³dzia³ania ma³¿onków
w omawianym œrodowisku tak¿e na polu publicznym i zawodowym. Aktywnoœæ kobiet w tej sferze by³a co prawda bardzo ograniczona, jednak jako
towarzyszki dzia³aj¹cych na polu spo³ecznym i zawodowym mê¿ów nie mog³y szczelnie zamykaæ siê „w czterech œcianach” swych mieszkañ. Zobowi¹zana do pomocy w realizowaniu planów mê¿owskich kobieta musia³a staæ
siê przynajmniej czasami osob¹ publiczn¹. Spe³nianie tego typu obowi¹zków przez ¿ony przedsiêbiorców warszawskich zgodne by³o z wytycznymi
kodeksów obyczajowych z drugiej po³owy XIX w. Zalecano „rozwa¿ny
udzia³ ¿ony w d¹¿eniach mê¿a”21. Nie powinna by³a wtr¹caæ siê do zajêæ
zawodowych mê¿a, ale pomagaæ mu zyskaæ dobr¹ s³awê wœród ludzi. Z tymi
postulatami koresponduj¹ s³owa wybitnego dzia³acza kapitalistycznego, Ja19 F. Hoesick, Powieœæ..., t. I, s. 236.
20 Por. przyp. 18.
21 J. Hoff, Wzory obyczajowe dla kobiet w œwietle kodeksów obyczajowych XIX i pocz¹tków XX wieku,

w: Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1995, t. II, s. 56.
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na Blocha, który mia³ powiedzieæ: „¯ona mo¿e byæ mê¿owi bardzo pomocna. Mo¿e równie¿ w niema³ym stopniu szkodziæ jego planom i ambicjom.
Spraw¹ mê¿a jest pracowaæ, zdobywaæ maj¹tek i stanowisko, rzecz¹ ¿ony —
stwarzaæ atmosferê przychyln¹ dla tych zamys³ów. Powodzenie budzi w otoczeniu zawiœæ i niechêæ, zadaniem ¿ony winno byæ jednanie ¿yczliwoœci”22.
Pogl¹dy takie wyra¿a³ Bloch jako cz³owiek dojrza³y, maj¹cy za sob¹
ponad trzydziestoletni okres po¿ycia ma³¿eñskiego. WyraŸnie rozgraniczy³
sferê dzia³añ ¿ony i mê¿a, chocia¿ cel ich pracy by³ wspólny. On zabiega³
o finanse, zdobywa³ kolejne szczeble kariery, ona wspiera³a go, staraj¹c siê
o przychyln¹ atmosferê w domu i wœród ludzi. Niew¹tpliwie miêdzy innymi
taki efekt mia³y wywo³aæ opisane wy¿ej akcje okolicznoœciowe i filantropijne organizowane przez ma³¿onków. Kobiety zwi¹zane mog³y byæ wiêc
w swych dzia³aniach z prowadzonymi przez mê¿ów przedsiêbiorstwami
i firmami. S¹dziæ mo¿na, ¿e w domach bur¿uazji warszawskiej, w których
podstaw¹ bytu by³y rodzinne interesy, nie mog³y nie byæ poruszane miêdzy
domownikami sprawy z tym zwi¹zane23. Niektóre kobiety z przywo³ywanych wy¿ej rodzin musia³y byæ zorientowane w sprawach przedsiêwziêæ
gospodarczych mê¿a; œwiadczy o tym fakt, ¿e po owdowieniu one same
przejê³y ster zarz¹dzania interesami, np. Maria Szlenkierowa, Hortensja
Lewentalowa, Maria Gebethnerowa.
Pewne jest, ¿e kobiety nawet nie uczestnicz¹c w prowadzeniu samego
przedsiêbiorstwa wnosi³y swój udzia³ w prowadzenie interesów w inny sposób: przede wszystkim wspó³kreuj¹c wizerunek rodzinnej firmy. Nie ogranicza³y siê tylko do roli œwiadków operacji rynkowych, finansowych itp., ich
biernoœæ na arenie publicznej czêsto by³a pozorna. Tak jak wyobra¿a³ to

22 S. Krzywoszewski, D³ugie ¿ycie, Warszawa 1947, s. 74–75.
23 Marian Gawalewicz, autor powieœci Mechesy, traktuj¹cej o warszawskiej bur¿uazji, opisuj¹c sto-

sunki ma³¿eñskie jednej z g³ównych par bohaterów, Sandsteinów, poruszy³ omawiany problem stosunku pañ z warstwy bur¿uazyjnej do interesów prowadzonych przez ich partnerów ¿yciowych: „Pani
Eleonora [Sandstein — M. S.] nadawa³a wprawdzie, ¿e o kombinacjach i spekulacjach swojego mê¿a
w tej sprawie nic nie wie, ale powiadomiona by³a o wszystkiem, bo Sandstein uwa¿a³ j¹ za wspólniczkê swych interesów i przedsiêbiorstw, bez której udzia³u i rady ¿adnych wiêkszych nie podejmowa³
projektów (...) wobec ludzi Madame Sandstein zachowywa³a pozory kobiety nie znaj¹cej siê nic a nic
na interesach, kupiectwie i spekulacjach”. S³owa autora ksi¹¿ki brzmi¹ nieco z³oœliwie, ironicznie,
a przez to, nieprzekonuj¹co. Problem mo¿e byæ przejaskrawiony, ale samo jego poruszenie, umieszczenie w akcji powieœci, œwiadczy, ¿e by³ on autentyczny, mo¿liwy do dostrze¿enia w rzeczywistoœci.
M. Gawalewicz, Mechesy, Warszawa 1893–1894, t. I, s. 151–152.
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sobie Jan Bloch: kobieta mia³a do odegrania swoje role, a role te wspó³gra³y z dzia³alnoœci¹ publiczn¹ mê¿czyzn.
Centraln¹ rolê w ¿yciu badanych rodzin odgrywa³ dom. By³ ich siedzib¹,
miejscem zwyk³ych, codziennych zachowañ i uroczystych wydarzeñ, stwarza³ przestrzeñ dla intymnych wewn¹trzrodzinnych kontaktów24, tutaj te¿
czêsto zajmowa³ siê prac¹ zawodow¹ mê¿czyzna — pan domu. Tu tworzono
system zwyczajów codziennych. Obowi¹zek prowadzenia gospodarstwa domowego by³ podstawow¹ funkcj¹ kobiety. Jako zarz¹dzaj¹ca ca³oœci¹ stanowi³a o wizerunku i atmosferze domu. O ile ów wizerunek uzale¿niony
by³ tak¿e od mo¿liwoœci finansowych i sukcesów pana domu, o tyle o klimacie wnêtrz, o atmosferze domu, o nastrojach panuj¹cych miêdzy domownikami decydowa³a kobieta. Ona spêdza³a tutaj najwiêcej czasu, mog³a mieæ
najwiêkszy wp³yw na charakter stosunków wewn¹trzrodzinnych. Wiele inwencji w kreowaniu domowej estetyki i atmosfery dostrzec mo¿na u pañ,
które by³y admiratorkami kultury i sztuki lub same mia³y talenty artystyczne. To dziêki zami³owaniom i talentom Wertheimowej, Spiessowej, Hoesickowej w ich domach rozbrzmiewa³a muzyka (w dwóch pierwszych przypadkach na najwy¿szym poziomie), dzieci — przygotowywane przez matki —
wychowywa³y siê w jej kulcie, a dla znajomych by³a magnesem przyci¹gaj¹cym do odwiedzin.
„Pochodzê z rodziny, w której muzykowanie by³o chlebem powszednim” — pisa³ S. Spiess. „Matka moja (...) pianistka, uczennica Józefa
Wieniawskiego, wytworzy³a w domu atmosferê uwielbienia dla muzyki.
Kszta³cona na utworach Chopina, koncertowa³a ju¿ jako 13–letnia dziewczynka. Nic wiêc dziwnego, ¿e i dzieci wczeœnie zaprawia³a do muzyki”25.
Znawczyniami malarstwa, protektorkami artystów, fundatorkami stypendiów by³y Emilia Bloch i Klementyna Granzow. Tworz¹c kolekcje p³ócien we w³asnych pa³acach, roztacza³y wœród najbli¿szych atmosferê uwielbienia dla sztuki. Zainteresowania, aspiracje w³asne pañ odbija³y siê na
¿yciu domowników. Swoje wielkie pasje matki przekaza³y dzieciom: Maria
Blochówna naœladowa³a matkê, organizuj¹c spotkania towarzysko–artystyczne, Stefan Spiess pozosta³ mi³oœnikiem muzyki, Matyldzie Hoesick

24 P. Aries, Historia dzieciñstwa, Warszawa 1995, s. 202.
25 S. Spiess, W. Bacewicz, Ze wspomnieñ melomana, Warszawa 1963, s. 7.
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uda³o siê zaszczepiæ swemu synowi mi³oœæ do teatru. Domowe wychowanie
udzielane przez matki mia³o istotny wp³yw na potomków.
Jan Rosen, syn warszawskiego bankiera Leopolda, napisa³ we wspomnieniach: „matce zawdziêczam wysoce artystyczn¹ atmosferê, która od
dziecka otacza³a mnie w rodzinnym domu”26. To Rosenowa swoimi zainteresowaniami i aspiracjami nadawa³a mieszczañskiemu domowi piêtno odczuwane i pamiêtane przez lata. Podobne dzia³anie charakteryzowa³o Klementynê Granzow. Pisa³ o niej siostrzeniec, Ferdynand Hoesick: „(...) ¿e
i dzieci chowa³a inaczej, ¿e bardzo dba³a o ich wykszta³cenie, o dobre wychowanie i polor, wiêc w domu jej, prowadzonym na wielk¹ skalê, po magnacku, po wielkopañsku, panowa³a jakaœ wy¿sza atmosfera. W ka¿dym razie by³a to atmosfera pewnego wykwintu, o daleko wy¿szym poziomie ni¿
ten, który spotyka³em w innych domach. Przede wszystkim nic w tej atmosferze nie by³o mieszczañskiego, a tym bardziej ma³omieszczañskiego (...)
Tote¿ i wp³yw, który na mnie wywiera³o bywanie w tym, na wskroœ patrycjuszowskim domu nie móg³ byæ inny, tylko korzystny”27.
Mo¿na nazwaæ kobiety z wymienionych rodzin muzami domowymi. To
aspiracje i ambicje Blochowej, Spiessowej, Rosenowej, Granzowowej decydowa³y o charakterze siedzib rodzinnych, charakterze odczuwanym nie tylko bezpoœrednio przez domowników, ale tak¿e przez osoby postronne.
Atmosferê domow¹ tworzy³y nie tylko sprawy ducha, zgodnie z tradycyjnymi wymogami kodeksu obyczajowego najwa¿niejszym zadaniem kobiet by³o prowadzenie gospodarstwa. O mê¿czyŸnie œwiadczy³ stan jego interesów, o kobiecie — zarz¹dzany przez ni¹ dom. W myœl wskazówek kodeksów od zamê¿nych pañ spodziewano siê: znajomoœci kuchni, umiejêtnoœci prowadzenia rachunków domowych, znajomoœci praktycznych zachowañ w sytuacjach codziennych i niezwyk³ych, umiejêtnego urz¹dzenia domu28. Kobieta mia³a byæ gospodyni¹ z umiejêtnoœciami kierowniczymi.
W drugiej po³owie XIX w. zalecano, by „mniej b³yszczeæ w œwiecie, a piêkniej ubieraæ siê w domu”29. Adresatem tych¿e zabiegów mia³ byæ przede
wszystkim m¹¿ i najbli¿sza rodzina. Obowi¹zki nak³adane na ¿ony i matki
nie wymaga³y jednak od nich bezpoœredniego uczestniczenia w robotach
26
27
28
29

J. Rosen, Wspomnienia. Spisane przez Annê Leo, Warszawa 1933, s. 13.
F. Hoesick, Powieœæ..., t. I, s. 229.
J. Hoff, Wzory obyczajowe..., s. 56.
Tam¿e.
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domowych: w gotowaniu, sprz¹taniu, praniu. Panie domu mia³y byæ szefami kieruj¹cymi pracami, organizuj¹cymi je, kontroluj¹cymi efekty. Do nich
nale¿a³o opanowanie sztuki prowadzenia du¿ego domu, w którym zwykle,
oprócz najbli¿szych, przebywali stale lub przez krótki czas, s³u¿¹cy i pracownicy, w którym goœcili znajomi. M¹¿ na co dzieñ ogranicza³ siê do regulowania wydatków domowych. Bêd¹c jedyn¹ osob¹ dostarczaj¹c¹ œrodków
materialnych, móg³ wymagaæ konsultowania z nim wykorzystywanych na
konsumpcjê sum, a nawet samemu podejmowaæ decyzje o ich wysokoœci.
W du¿ej mierze wiêc obraz domu kszta³towany by³ tak¿e przez zachowania
i postawê mê¿czyzny.
W zbadanych Ÿród³ach nie ma œladów wykonywania pod koniec XIX
i na pocz¹tku XX w. w jakiejkolwiek formie domowej pracy fizycznej przez
kobiety w rodzinach warszawskiego bogatego mieszczañstwa. Jedyne
wzmianki na temat tego typu obowi¹zków pani domu opowiadaj¹ o robieniu zakupów w towarzystwie s³u¿¹cej. Matylda Hoesick co pi¹tek wyprawia³a siê z kuchark¹ po sprawunki na targ (lata siedemdziesi¹te, osiemdziesi¹te XIX w.)30. Robertowa Gebethner troszczy³a siê o ubrania cz³onków
rodziny, zabiera³a gromadkê swoich dzieci do krawca i obstalowywa³a nowe rzeczy (lata dziewiêædziesi¹te i pocz¹tek wieku XX)31. Na zakupy
z dzieæmi chodzi³a tak¿e Lilpopowa (lata dziewiêædziesi¹te XIX w.)32.
W ostatnich dziesiêcioleciach XIX w., w stosunku do okresu wczeœniejszego, ograniczeniu uleg³y tak¿e inne funkcje kobiety, ¿ony przedsiêbiorcy.
W wielu rodzinach zak³adanych w po³owie XIX stulecia ze wzglêdu na niestabiln¹ jeszcze pozycjê przedsiêbiorstwa i sytuacjê materialn¹ rodziny wiele czynnoœci, przekazanych póŸniej s³u¿¹cym i kucharkom, kobieta musia³a
wykonywaæ sama. Gdy pod wspólnym dachem u pryncypa³a mieszkali uczniowie i pracownicy, jego ¿ona mia³a wtedy wiêcej obowi¹zków, jednoczeœnie dalej siêga³y równie¿ jej mo¿liwoœci uczestniczenia w prowadzeniu
przez mê¿a interesów. Poza tym jako aktywna pani domu mog³a kontrolowaæ i wp³ywaæ na zachowania jego mieszkañców, w tym nawet niespokrewnionych pracowników. W rezultacie przemian kapitalistycznych, wobec
rozwoju przedsiêbiorstw rodzinnych, krzepniêcia podstaw finansowych
i poprawy spo³ecznej kondycji rodzin przemys³owców i bankierów, gospo30 F. Hoesick, Powieœæ..., t. I, s. 131.
31 J. Gebethner, M³odoœæ..., s. 82.
32 H. Rodziñska, Nasze wspólne ¿ycie, Warszawa 1980, s. 39.
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darcze funkcje kobiet zosta³y ograniczone, przekszta³cone, a kontrola pani
domu obejmowaæ mog³a tylko s³u¿¹cych.
S³u¿ba domowa by³a stale obecnym obserwatorem i uczestnikiem ¿ycia
rodzinnego swych pracodawców. Liczba wynajmowanych kucharzy, lokajów, pokojówek i s³u¿¹cych uzale¿niona by³a od zamo¿noœci i potrzeb rodziny. Matylda Hoesickowa poradzi³a sobie z prowadzeniem domu przy
pomocy jednej gospodyni, Robertowa Gebethner tak¿e, chocia¿ na czas
wychowywania dzieci, przyjêto nianiê. W wielkim pa³acu Kronenbergów
potrzeba by³o na pewno pracy liczniejszej s³u¿by. Lilpopowie, rodzice Haliny Rodziñskiej, mieli s³u¿¹c¹, nianiê i dochodz¹c¹ praczkê. Organizowanie spotkañ salonowych przez Blochów, Wertheimów, Grossmanów równie¿ wymaga³o us³ug wielu zatrudnionych osób. Stanowili oni w koñcu
XIX w. nieodzowny element gospodarstwa domowego zatrudniaj¹cej ich
rodziny. Byli wykorzystywani przez swoich pracodawców tak¿e pdoczas wyjazdów i przebywania poza Warszaw¹. Wykonywali codzienne, rutynowe
obowi¹zki, asystowali przy spe³nianiu podstawowych czynnoœci. Boles³aw
Prus kpi³ w swoich kronikach z pochodz¹cych z bogatych sfer pañ i panów,
uzale¿nionych na co dzieñ od s³u¿by: „Jego energia [pana — M. S.] mo¿e
siê zdobyæ co najwy¿ej na zawi¹zanie sznurów od szlafroka, którego notabene bez pomocy lokaja wci¹gn¹æ na siebie nie mo¿e”33, „[Pani — M. S.]
nawet nie ubiera siê sama, tylko powierza tê trudn¹ czynnoœæ pokojówce!...”34 Wed³ug autora felietonów, w domach by³o za du¿o s³u¿¹cych, co
sprzyja³o „plenieniu siê pró¿niactwa wœród kobiet” — pañ domów. Gabriela Zapolska tak¿e porusza³a w swoich felietonach prasowych problem pomocników domowych35. Podobnie jak Prus zauwa¿a³a u cz³onków zamo¿nych rodzin uzale¿nienie od s³u¿¹cych. Bez ich pracy nie mogli siê obejœæ
pani i pan domu ani ich dzieci. Zatrudnianie kobiet do prowadzenia gospodarstwa by³o rzecz¹ tak powszedni¹, normaln¹, ¿e powodowa³o zobojêtnienie pracodawców wobec pokojówek, lokajów, kucharek. Ograniczano im
swobodê, narzucano zbyt wiele obowi¹zków, nie dostrzegano ich sfery duchowej. Czêsto m³ode dziewczêta us³uguj¹ce w domach znosiæ musia³y podejrzliwoœæ pani, awanse pana i z³oœliwoœci ich dzieci.

33 B. Prus, Kroniki, t. II, Warszawa 1953, s. 219.
34 Tam¿e, t. XI, Warszawa 1961, s. 228–229.
35 G. Zapolska, Publicystyka, Wroc³aw–Warszawa 1959, cz. II, s. 364–374.
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Dom by³ miejscem, w którym odbywa³y siê wszystkie prace zwi¹zane
z prowadzeniem gospodarstwa. Tu organizowano w okreœlone dni pranie.
Przychodzi³a najêta praczka, np. u Lilpopów (prze³om stuleci), lub robi³y
to domowe s³u¿¹ce, jak u Hoesicków (lata siedemdziesi¹te XIX w.); one
tak¿e zajmowa³y siê maglowaniem. Halina Rodziñska (ur. 1904) zapamiêta³a z lat dziecinnych zapach terpentyny do czyszczenia mebli, zapach woskowej pasty do pod³ogi, huk magla36. Tak¿e wszystkie posi³ki przyrz¹dzano
w domu. Z okazji œwi¹t przygotowywano u Gebethnerów ró¿ne rodzaje wypieków i potraw. „Praca odbywa³a siê w kuchni, ale ja, a zw³aszcza moje
siostry pomagaliœmy. Trzeba by³o obieraæ migda³y i krêciæ jakieœ mieszaniny
w glinianych miskach. Z tego wszystkiego potem powstawa³y wspania³e
mazurki” — pisa³ J. Gebethner37. Jako ma³y ch³opiec poznawa³ zbli¿anie
siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia po specyficznej atmosferze domu i z tonu
rozmów rodziców ze s³u¿¹c¹38. Dla Ferdynanda Hoesicka wydarzeniem
godnym uwiecznienia na kartach pamiêtnika by³y pi¹tkowe wyprawy z matk¹ i s³u¿¹c¹ na targ za ¯elazn¹ Bramê. Wymieniane przypadki to sprawy
z ¿ycia codziennego, sprawy, które dla wspominaj¹cych, doros³ych ju¿ autorów, by³y najmocniej zapisanymi w pamiêci œladami dawnych domów.
Utrwali³y siê miêdzy innymi dziêki swej powtarzalnoœci i regularnoœci; w konkretne dni zajmowano siê sprz¹taniem, praniem, zakupami. Zakupy u Hoesicków robiono w ka¿dy pi¹tek, pranie u Lilpopów by³o co miesi¹c, co dwa miesi¹ce woskowano pod³ogi39. Nie by³o tu miejsca na improwizacjê, niespodzianki. Zadaniem pañ domu by³o dopilnowanie wszystkich tych prac.
Du¿ej wagi przydawano w omawianym œrodowisku zamo¿nego mieszczañstwa aktywnoœci kobiet w sferze towarzyskiej. Popularne by³o wœród
„towarzystwa warszawskiego” prowadzenie domów otwartych i organizowanie tzw. salonów, czyli nieformalnych, regularnych spotkañ towarzyskich. Celem urz¹dzanych zebrañ by³y nie tylko relaks i zabawa, ale tak¿e
za³atwianie spraw publicznych i zawodowych.
Po¿¹danymi goœæmi w progach mieszkañ bogatego mieszczañstwa by³y
osoby popularne, ciesz¹ce siê s³aw¹ i utalentowani artyœci: literaci, malarze,
muzycy. Stanowili oni ozdobê przede wszystkim uroczystych, du¿ych spot36
37
38
39

H. Rodziñska, Nasze..., s. 26–27.
J. Gebethner, M³odoœæ..., s. 114.
Tam¿e, s. 79.
H. Rodziñska, Nasze..., s. 25–26.
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kañ. Obecnoœæ takich osób zwraca³a uwagê i zainteresowanie opinii publicznej na goszcz¹ce je rodziny i domy. Jest to kolejne œwiadectwo istnienia tendencji do upubliczniania ¿ycia prywatnego przemys³owców. Prominentni uczestnicy zebrañ towarzyskich przyci¹gali kolejne znakomitoœci,
a tak¿e tych, którzy chcieli wœród nich przebywaæ. Pod koniec XIX w. salony i wieczory organizowane przez warszawsk¹ bur¿uazjê sta³y siê zauwa¿aln¹ czêœci¹ ¿ycia towarzyskiego w mieœcie. By³o to istotnym symptomem
zyskania przez organizatorów wysokiej i stabilnej pozycji w spo³eczeñstwie.
Dalszy rozwój takich salonowych spotkañ potwierdza³ i utrwala³ te sukcesy.

Rodzina w salonie mieszczañskim (1928 r.)

Schodzono siê miêdzy innymi u Blochów, Wertheimów, Grossmanów
i Fuchsów. Znaczenie tych spotkañ, ich charakter i cel wp³ywa³y na ¿ycie
przyjmuj¹cej rodziny. Cech¹ opisywanych spotkañ towarzyskich by³a ich
regularnoœæ; pory sk³adania i przyjmowania wizyt towarzyskich by³y sta³e.
W soboty spotykano siê na przyk³ad u Loewentalów, w niedziele mo¿na
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by³o siê wybraæ do Gebethnerów lub Fuchsów40. Ceniono wiêc sobie stabilny rytm ¿ycia.
Imprezy wymaga³y przygotowañ: od ustalenia sk³adu zapraszanych goœci, obmyœlania atrakcji, po pe³nienie obowi¹zków gospodarzy. Nieco skrzywiony obraz organizowania du¿ego i wa¿nego zebrania towarzyskiego
przedstawiony zosta³ przez I. J. Kraszewskiego w powieœci Roboty i prace41.
P³ocki, uto¿samiany z Janem Blochem, sam ustala³ menu, narzuca³ ¿onie
odpowiednie regu³y zachowania i stroju. Bez wzglêdu jednak na nieautentycznoœæ tej sceny przypomina ona, ¿e przygotowanie i poprowadzenie
spotkania mia³o ogromne znaczenie w ¿yciu prywatnym gospodarzy i wp³ywa³o na wzajemne relacje miêdzy ma³¿onkami.
We wspó³czesnych opisach zebrañ salonowych na plan pierwszy wysuwana jest w³aœnie rola kobiety–gospodyni. Antoni Zaleski w Listach Baronowej X. Y. Z. wychwala³ wykszta³cenie pañ z „towarzystwa finansowego”,
ich b³yskotliwoœæ, umiejêtnoœæ zabawiania goœci, przedsiêbiorczoœæ, usi³owania „zdobycia sobie tytu³u mi³ej, poci¹gaj¹cej gospodyni, a salonom (...)
zapewnienie najliczniejszej frekwencji”42. Pisa³ o nich jako o doœwiadczonych i wytrawnych re¿yserkach spotkañ towarzyskich, poszukuj¹cych, zachêcaj¹cych, wabi¹cych, zdobywaj¹cych interesuj¹cych towarzyszy na wieczorne zabawy. Wymaga³o to odpowiedniego przygotowania: oczytania,
umiejêtnoœci konwersacji, zainteresowania goœcia, zrêcznoœci towarzyskiej.
Konieczne by³o wiêc edukowanie panien w tym kierunku. Na pewno pobiera³y lekcje od swojej matki Emilii, gospodyni jednego z najznakomitszych
salonów warszawskich, jej córki. Najstarsza z nich, Maria Katarzyna, mia³a
nawet ambicje, ju¿ jako mê¿atka, organizowania spotkañ podobnych do
matczynych43. Nie doœæ wiêc, ¿e zosta³a przygotowana do odgrywania roli
gospodyni salonowych przyjêæ, to w³aœnie z domu rodzinnego wynios³a tego
typu aspiracje i odpowiednie wzory.
Rola gospodyni nie ogranicza³a siê tylko do urz¹dzania, przygotowywania i kierowania zabaw¹ czy zebraniem. Winna by³a posiadaæ jeszcze doda40 F. Hoesick, Powieœæ..., t. II, s. 13–19.
41 J. I. Kraszewski, Roboty i prace, Kraków 1969, s. 110. Powieœæ, drukowana w „Niwie” w latach

1873–1874, wydana po raz pierwszy w Warszawie w 1875 r., napisana zosta³a przez Kraszewskiego
na zlecenie L. Kronenberga. Pierwowzorami g³ównych bohaterów, Werndorfa i P³ockiego, mieli byæ
L. Kronenberg i J. Bloch, por. Nota od wydawcy, s. 305.
42 A. Zaleski, Towarzystwo Warszawskie..., s. 253.
43 A. Wysocki, Sprzed pó³ wieku, Kraków 1958, s. 86.
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tkowe walory: charyzmê, czar, urodê, które przyci¹ga³yby goœci do jej domu
i sprzyja³y powstawaniu odpowiedniej atmosfery. Dar „rozkrochmalania”
swych goœci, jak pisa³ Ferdynand Hoesick, mia³a „s³ynna z piêknoœci Kasia”
Szwede, ¿ona warszawskiego fabrykanta, Ludwika44. Spryt i dowcip pomog³y zrealizowaæ swoje pragnienia pani Karolowej Rose: stworzy³a popularny salon literacki45.
Osi¹gniêcie sukcesu towarzyskiego przez ¿onê by³o promocj¹ ca³ej jej
rodziny, a w szczególnoœci jej mê¿a. Dodawa³o blasku jego karierze zawodowej i publicznej. Ale równie¿ mê¿czyŸni, mê¿owie i ojcowie potrafili graæ
pierwsze skrzypce na organizowanych przez siebie spotkaniach. Na przyk³ad o znanych w mieœcie przyjêciach u Gustawa Gebethnera pisa³ w Kronikach Boles³aw Prus46.
S³owa i gesty pana i pani domu przydawa³y wiêkszej lub mniejszej, lepszej lub gorszej s³awy im samym, a przez to domowi i nazwisku. Takie
wspó³dzia³anie, wyp³ywaj¹ce ze wspólnych ambicji, planów, celów, musia³o
w jakimœ stopniu umacniaæ zwi¹zek miêdzy mê¿em i ¿on¹. Salon w ich domu by³ jednym z nielicznych miejsc, gdzie dzia³ali, realizuj¹c wspólne zamiary. W³¹czone by³y do tego tak¿e ich dzieci. Dorastaj¹ce córki przemys³owców i finansistów, jak pisa³ przywo³ywany ju¿ A. Zaleski, stara³y siê
oczarowaæ goszcz¹cych na pokojach znajomych i przyjació³.
Kobietom z domów bur¿uazyjnych, które mia³y wiêcej czasu do dyspozycji ni¿ ich zajêci sprawami zawodowymi mê¿owie, ³atwiej by³o pielêgnowaæ i podtrzymywaæ kontakty z rodzin¹. Regularnie spotyka³y siê w latach
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX w. po³¹czone wiêzami rodzinnymi panie Hoesickowa, Pfeifferowa, Granzowowa i Temlerowa. W ci¹gu tygodnia widywa³y siê na tak zwanych Klatschkaffees47. Nie uczestniczyli
w tych zebraniach ich ma³¿onkowie, zaszczycaj¹c swoj¹ obecnoœci¹ tylko
wiêksze okazje rodzinne.
Spêdzanie wolnego czasu w gronie bliskich krewnych by³o wa¿nym elementem ¿ycia badanych rodzin dziêki swojej regularnoœci. W konkretne
dni zbierano siê na obiadach lub podwieczorkach. Tak np. pod koniec

44
45
46
47

F. Hoesick, Powieœæ... t. II, s. 13.
Tam¿e, t. II, s. 19–20.
„Kurier Warszawski” nr 44 z 13 II 1887 r.
F. Hoesick, Powieœæ..., t. I, s. 223–224.
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XIX w. w krêgu rodziny Hoesicków i Granzowów w poniedzia³ki pito kawê
u Ferdynanda i Matyldy Hoesicków, w œrody u Aleksandra i Emilii Temlerów, w pi¹tki u babki Granzow48. Ka¿dego niedzielnego przedpo³udnia odwiedzano dziadka Hoesicka, a potem goszczono go na obiedzie49. Ustalony
by³ tak¿e przebieg œwi¹t Bo¿ego Narodzenia lub Wielkiejnocy. Tradycj¹, nie
tylko rodzinn¹, ale i warszawsk¹, by³y przyjêcia u Gustawa Gebethnera
w pierwszy dzieñ œwi¹t wielkanocnych50. Wigilijne wieczory krewnych rodziny Granzowów koñczy³y siê zawsze na op³atku u babki Granzow. Podobnie by³o podczas innych krótszych œwi¹t. Na Zielone Œwi¹tki spokrewnione rodziny Temlerów, Pfeifferów i Hoesicków organizowa³y majówkê51. Fukierowie wyje¿d¿ali w drugi dzieñ Wielkiejnocy lub te¿ na Zielone Œwi¹tki
zabawiæ siê i odpocz¹æ „na Filtry” (prze³om stuleci)52.
Dok³adny, ustalony plan dnia, wokó³ którego zorganizowane by³o ¿ycie
rodzinne, to cecha charakterystyczna domów najbogatszych warszawskich
przedsiêbiorców i finansistów53. Sta³e by³y pory posi³ków, codziennego odpoczynku, uregulowane by³y tak¿e terminy wizyt i spotkañ towarzyskich.
Przyzwyczajenia i domowe zasady tworzy³y siê lub by³y wprowadzane i pozostawa³y niezmienne przez d³ugie okresy. Ferdynand Hoesick móg³, przebywaj¹c na studiach w Rydze, z pamiêci opisaæ rozk³ad zajêæ rodziców
w ci¹gu dwóch œwi¹tecznych dni54. Wszystko by³o zaplanowane i uporz¹dkowane. Istnienie tego rysu w ¿yciu prawie wszystkich rodzin bogatego mieszczañstwa wskazuje, ¿e wi¹zaæ siê on musia³ z charakterem prowadzonej
przez te rodziny dzia³alnoœci, z wieloma obowi¹zkami i zadaniami. To do
rytmu aktywnoœci mê¿a i ojca dopasowywali siê inni cz³onkowie rodziny,
podporz¹dkowywano mu rozk³ad ¿ycia domowego i rodzinnego.
Na gruncie warszawskim nie sprawdza siê, jak s¹dzê, teza niemieckich
historyków, ¿e œwiat kobiet i œwiat mê¿czyzn w rodzinach bur¿uazji z koñca
XIX w. to dwa nie przystaj¹ce do siebie œwiaty, których istnienie mog³o

Tam¿e.
Tam¿e, t. I, s. 136.
J. Gebethner, M³odoœæ..., s. 20.
F. Hoesick, Powieœæ..., t. I, s. 132.
H. M. Fukier, Wspomnienia staromiejskie, Warszawa 1959, s. 68.
F. Hoesick, opisuj¹c w ró¿nych okresach ¿ycie swojej rodziny, ojca, swoje, kreœli zwykle plan dnia.
Wykonywane czynnoœci mia³y zawsze swoje ustalone pory, odstêpstwa nie zdarza³y siê czêsto.
54 F. Hoesick, Korespondencja. Listy do rodziców, BN Warszawa, rkps sygn. 7087, mikrofilm sygn.
40240.
48
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zagra¿aæ trwa³oœci rodzin. ¯on warszawskich przedsiêbiorców nie mo¿na
uznaæ za bierne. W ramach, w których mog³y dzia³aæ, wspiera³y swoich mê¿ów, razem z nimi dbaj¹c o rodzinê. Dostrzegalna jest ich aktywnoœæ na
forum towarzyskim i rodzinnym, a tak¿e w pewnym zakresie publicznym.
Wiele by³o wspólnego w d¹¿eniach ma³¿onków do umocnienia rodziny,
w ich sukcesach, a tak¿e pora¿kach.
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Tadeusz Stegner

¯ony pastorów i ich rola w kszta³towaniu
kultury dnia codziennego spo³ecznoœci
protestanckich w Królestwie Polskim
w XIX wieku
¯ony pastorów i ich rola w kszta³towaniu kultury dnia codziennego...

Na uroczystoœci 25–lecia pracy duszpasterskiej pastora Micha³a Warczyñskiego, która odby³a siê w Sopocie w koœciele ewangelicko–augsburskim w kwietniu 1996 r., obok duchownego, g³ówn¹ bohaterk¹ dnia by³a
jego ¿ona. Jej te¿ goœcie sk³adali ¿yczenia i dziêkowali za pomoc jubilatowi
w pracy. W koœcio³ach protestanckich od ponad 400 lat kobiety jako legalnie zaœlubione ma³¿onki towarzysz¹ w domu i w pracy duchownym ewangelickim.
Materia³ów Ÿród³owych dotycz¹cych ¿ycia i pracy pastorowych w Królestwie w XIX w. zachowa³o siê niewiele. Brak jest prawie zupe³nie wspomnieñ. Nie natkn¹³em siê na pamiêtniki pastorów czy ich ¿on. Œrodowisko
duchownych ewangelickich nie nale¿a³o do tych, w których spisywanie historii swego ¿ycia by³o tradycj¹ rodzinn¹. Opar³em siê g³ównie na zamieszczanych w prasie nekrologach oraz na dokumentach instytucji koœcielnych i pañstwowych. Zebrane materia³y s¹ wiêc w pewnym stopniu niepe³ne. Wspomnienia poœmiertne, w myœl zasady, ¿e nie nale¿y Ÿle mówiæ
o zmar³ych, przedstawiaj¹ prezentowane postacie w sposób doœæ jednostronny i czêsto maj¹ charakter dydaktyczny.
Cennym uzupe³nieniem s¹ biogramy duchownych ewangelickich dzia³aj¹cych na ziemiach polskich opracowane przez pastora Eduarda Kneifla1,
1 E. Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch–Augsburgischen Kirche in Polen, Eging 1967.

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

336 Tadeusz Stegner

oparte w znacznej mierze na ustnych relacjach zbieranych przez autora
b¹dŸ na dokumentach, które zaginê³y w czasie II wojny œwiatowej. Tak wiêc
obraz pañ pastorowych, jaki jawi siê na podstawie istniej¹cych Ÿróde³, wydaje siê byæ nieco wyidealizowany.
Ma³¿eñstwo w religiach protestanckich nie jest sakramentem, nie ustanowi³ go Chrystus, ale jak pisa³ XIX–wieczny pastor warszawski Leopold
Otto: „jest stanem œwiêtym i najprzedniejszym, bo z niego i przez nie ma siê
ród ludzki na ziemi utrzymywaæ i Królestwo Bo¿e szerzyæ”2. Nie jest te¿
uznawany w koœcio³ach luterañskim czy reformowanym celibat jako zasada
sprzeczna z natur¹ ludzk¹. Marcin Luter pisa³: „B¹dŸcie p³odni i rozmna¿ajcie siê — to nie tylko przykazanie, ale wiêcej: Bo¿e dzie³o, któremu
przeszkadzaæ czy zezwalaæ nie jest w naszej mocy, dzieje siê ono z tak¹
nieuchronnoœci¹ jak to, ¿e urodzi³em siê mê¿czyzn¹, a jest potrzebniejsze
ni¿ jedzenie i picie, spanie i czuwanie. Wszczepiona jest w to natura i sposób, równie dobrze jak cia³o i jego czêœci, które do tego s³u¿¹”. Luter przytacza³ te¿ argumenty medyczne: „Dlatego te¿ lekarze nie mówi¹ Ÿle, gdy
powiadaj¹, ¿e gdzie powstrzymuje siê przemoc¹ ten proces natury, tam
musi to uderzyæ na cia³o i krew, zatruwaj¹c je”3.
Nic te¿ dziwnego, ¿e i wielki reformator wst¹pi³ w zwi¹zki ma³¿eñskie,
gdy¿ jak pisa³ w jednym z listów „Ma³¿eñstwo by³o dla mnie zawsze œwiêtym
postanowieniem boskim”4. Wybrank¹ Lutra by³a zbieg³a zakonnica Katarzyna von Bora. Jego ma³¿eñstwo mia³o w sobie coœ z aktu politycznego
i by³o symbolem ostatecznego zerwania z uznaj¹cym celibat Koœcio³em
rzymskokatolickim. Sk³adane wczeœniej œluby czystoœci z³amali w tym przypadku oboje ma³¿onkowie.
Katarzyna okaza³a siê dobr¹ ¿on¹, matk¹ szeœciorga dzieci, zapobiegliw¹ gospodyni¹, która pomaga³a tak¿e mê¿owi w jego obowi¹zkach duszpasterskich. Pastor Otto tak o tym pisa³: „¯ycie domowe Lutra by³o bez skazy
i odznacza³o siê nadzwyczajn¹ prostot¹ (...) Luter dowiód³, ¿e ma³¿eñstwo
i troski nie s¹ przeszkod¹ dla ksiêdza w spe³nianiu œwiêtych obowi¹zków
duchownego powo³ania, i chêæ dowiedzenia tej prawdy, sprowokowa³a
g³ównie Lutra do wejœcia w zwi¹zki ma³¿eñskie”5.
2
3
4
5

L. Otto, Ma³¿eñstwo, „Zwiastun Ewangeliczny” 1874, nr 10.
R. Friedental, Marcin Luter, Warszawa 1991, s. 451.
L. Otto, Marcin Luter, doktor œwiêtej teologii, Warszawa 1865, s. 106.
Tam¿e, s. 107.
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Tak jak ma³¿eñstwo Lutra z Katarzyn¹ stanowi³o przez wieki dla ewangelików wzór ¿ycia rodzinnego i domu ewangelickiego pastora, tak w parafii rolê tak¹ winna odgrywaæ rodzina pastora, która mia³a byæ przyk³adem
szczêœliwego chrzeœcijañskiego zwi¹zku, ¿yj¹cego zgodnie z zasadami moralnoœci protestanckiej.
Pastorzy urzêduj¹cy w Królestwie Polskim w latach 1815–1914 (wed³ug
moich obliczeñ by³o ich ponad 260, w tym oko³o 240 luterañskich i 23 kalwiñskich6) wielk¹ wagê przywi¹zywali do wyboru odpowiedniej towarzyszki
¿ycia, zw³aszcza ¿e miejscowa ludnoœæ zwraca³a baczn¹ uwagê na moralne
prowadzenie siê duchownego. W 1846 r. zosta³ z³o¿ony z urzêdu za czyny
niemoralne na skutek skarg parafian, kolonistów z okolic £om¿y, ks. Gustaw Müller, kawaler. T³umaczy³ siê on co prawda, ¿e „kobiety nierz¹dne
same przychodzi³y do jego domu, a on je kijem przegania³”7, ale konsystorz
nie da³ wiary jego s³owom. Tak¿e gdy pastor Ottomar Gerth z W³adys³awowa wybra³ sobie za ma³¿onkê kobietê o z³ej reputacji, musia³ z powodu
protestu parafian przenieœæ siê do innej miejscowoœci, a w koñcu zosta³
pozbawiony prawa wykonywania funkcji duszpasterskich8.
Duchowni ewangeliccy ¿enili siê przewa¿nie w wieku 30 lat, a decyzjê
o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego podejmowali wtedy, gdy ich sytuacja materialna by³a ustabilizowana9, gdy obejmowali samodzielne stanowiska
w parafiach, po ukoñczeniu studiów i odbyciu rocznego sta¿u (wikariatu).
Ich wybranki by³y z regu³y o 10 lat m³odsze. Czasami ró¿nice wieku by³y
znaczne. Pastor Otto, gdy siê ¿eni³ po raz trzeci mia³ 40 lat, a jego narzczona Helena de Weichert tylko 1810. Nie¿onatych pastorów by³o kilkunastu,
ale byli to przewa¿nie ci, co zmarli w m³odym wieku i po prostu nie zd¹¿yli
siê o¿eniæ.
W pierwszej po³owie XIX w., gdy dopiero kszta³towa³a siê sieæ parafialna i do Królestwa przybywali pastorzy z krajów niemieckich, ¿ony duchownych wywodzi³y si¹ z ró¿nych krêgów spo³ecznych. By³y to córki zamo¿niej6 T. Stegner, Pastorzy ewangeliccy w Królestwie Polskim 1815–1914, [w:] Inteligencja polska XIX i XX

wieku, t. VI, Warszawa 1991, s. 109.
7 AGAD, Centralne W³adze Wyznaniowe (CWW) 1362, parafia w £om¿y, s. 13.
8 E. Kneifel, Die Pastoren..., s. 93.
9 Podobnie czynili mê¿czyŸni z warstw œrednich i wy¿szych w XIX w. ¯enili siê w wieku 30 lat, po

uzyskaniu stabilizacji materialnej, z m³odszymi od siebie kobietami.
10 Archiwum Pañstwowe Warszawy, Akta Stanu Cywilnego parafii ewangelicko–augsburskiej
w Warszawie, ksiêga œlubów 1859, nr 192, mikr. 301136.
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szych ch³opów, mieszczan, nauczycieli, kantorów. Z biegiem lat, gdy sytuacja parafii uleg³a stabilizacji, kandydatek na towarzyszki ¿ycia ksiê¿a protestanccy najczêœciej szukali w swoim œrodowisku. 1/3 ¿on pastorów pochodzi³a z rodzin pastorskich. By³o to naturalne, i¿ ma³¿onków szukano
w swoim krêgu, wœród osób maj¹cych ten sam status spo³eczny, uznaj¹cych
te same wartoœci. Poza tym córki pastorów, asystuj¹ce przy pracy matkom
i czêsto sposobione do tego, by w przysz³oœci byæ pani¹ pastorow¹, by³y
lepiej od kobiet z innych sfer przygotowane do pe³nienia wa¿nych funkcji
u boku mê¿a przy zarz¹dzaniu domem i parafi¹.
Dla przyk³adu: Zofia Manitius, ¿ona pastora Johanna Buse z Konstantynowa, z któr¹ mia³ szeœcioro dzieci, by³a córk¹ generalnego superintendenta Karola Gustawa Manitiusa. Córki pastorów by³y towarzyszkami ¿ycia
m.in. duchownych: Karola Banszela, póŸniejszego kapelana ze Lwowa,
Henryka Bartscha z Warszawy, Roberta i Rudolfa Gundlacha, Jana Haberkanta z Kalisza, Ignacego Boernera z P³ocka. Cztery córki pastora Wilhelma Angersteina wysz³y za m¹¿ za pastorów.
Wiele pastorowych wywodzi³o siê z krêgów inteligenckich; by³y to córki
nauczycieli, urzêdników, lekarzy, niekiedy kantorów — np. Zofia Scheller,
ma³¿onka duchownego warszawskiego z pocz¹tku XX w. Adolfa Rondthalera, by³a córk¹ znanego w stolicy lekarza dentysty Aleksandra Schellera.
Ma³¿eñstwa pastorów z córkami w³aœcicieli ziemskich czy fabrykantów
zdarza³y siê rzadziej. Gustaw Tochtermann, pastor w Sierpcu i Pilicy, by³
o¿eniony z Klar¹ Gehlke, córk¹ w³aœciciela browaru, a Wilhelm Angerstein
z £odzi — z Eleonor¹ Wedel, córk¹ fabrykanta czekolady. ¯on¹ pastora
warszawskiego Augusta Lotha by³a Wanda Gerlach ze znanego rodu przemys³owców warszawskich. Wszystkie trzy ¿ony pastora warszawskiego Otto
tak¿e nale¿a³y do grup zaliczanych do elity spo³ecznej. Pierwsza, Felicja
Hildebrandt, by³a córk¹ warszawskiego bankiera, ojcem drugiej — Emilii
Linde — by³ Samuel Bogumi³ Linde, autor S³ownika jêzyka polskiego, prezes Konsystorza, a ojciec trzeciej — Heleny de Weichert — by³ wysokim
urzêdnikiem na Kolei Warszawsko–Wiedeñskiej. ¯onê ze szlacheckiego,
reformowanego rodu (Weronikê Karszo–Siedlewsk¹) mia³ warszawski pastor kalwiñski Józef Spleszyñski. Tego typu ma³¿eñstwa zawierali z regu³y
pastorzy urzêduj¹cy w znacz¹cych parafiach, jak Warszawa czy £ódŸ; podnosi³y one presti¿ spo³eczny i powiêksza³y maj¹tek duchownego. Œlub np.
pastora Otto z bywaj¹c¹ w salonach stolicy Emili¹ Linde da³ mu mo¿liwoœæ
dotarcia do polskich œrodowisk opiniotwórczych w Warszawie.
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W koñcu XIX w. coraz mniej pañ pastorowych wywodzi³o siê z krêgów
drobnomieszczañskich, ch³opskich czy robotniczych. Fakt ten nale¿y wi¹zaæ z awansem cywilizacyjnym, wzrostem zamo¿noœci i umacnianiem siê
pozycji spo³ecznej œrodowisk duchownych ewangelickich w XIX w. Rodziny pastorskie nale¿a³y ju¿ na prze³omie XIX i XX stulecia do warstw œrednich, a niekiedy i wy¿szych spo³eczeñstwa Królestwa Polskiego.
¯ony pastorów by³y oczywiœcie ewangelickiego wyznania luterañskiego
b¹dŸ reformowanego. Zdarza³y siê ma³¿eñstwa mieszane, ale w obrêbie
wyznañ protestanckich, gdy np. pastor luterañski ¿eni³ siê z córk¹ reformowanego duchownego. Tak uczyni³ Henryk Bartsch, bior¹c œlub z Paulin¹
Scholtz. Jej ojciec, Jan Schlotz, by³ reformowanym pastorem w Koninie.
Wykszta³cenie pañ pastorowych by³o takie, jakie w ówczesnych czasach
otrzymywa³y panny z dobrych i lepszych domów: koñczy³y z regu³y pensje
b¹dŸ mia³y tylko tzw. wykszta³cenie domowe. Osób, które mia³yby ukoñczone studia wy¿sze nie znalaz³em, choæ niektóre np. Emilia Otto czy Eleonora Wedel, odznacza³y siê doœæ wysokim poziomem intelektualnym.
O trzeciej ¿onie pastora Otto, Helenie de Weichert, biograf pastora pisa³,
¿e: „Pani domu by³a wysoce wykszta³cona, pielêgnuj¹ca najszlachetniejsz¹
towarzyskoœæ. W domu jego [pastora] panowa³ ton cechuj¹cy najlepsze towarzystwo”11. Nie stwierdzi³em tak¿e przypadku pracy zawodowej ¿on duchownych ewangelickich.
Pastorzy stanowili dobr¹ partiê. Mieli zapewnione sta³e, doœæ wysokie
dochody i znaczny presti¿ spo³eczny. Byli w stanie zagwarantowaæ swojej
ma³¿once i dzieciom w miarê dostatnie ¿ycie. Na prze³omie XIX i XX w.
uposa¿enie pastorów w wiêkszych i zamo¿niejszych parafiach dochodzi³o
do 2 tys. rubli rocznie; tyle¿ samo w tym czasie otrzymywali profesorowie
nadzwyczajni Uniwersytetu Warszawskiego12. Wielu pastorów uzyskiwa³o
dodatkowe dochody z racji administrowania s¹siednich parafii, nauki religii w szko³ach czy prowadzenia gospodarstwa wiejskiego. Zarobki ksiê¿y
z mniejszych parafii by³y porównywalne z dochodami nauczycieli gimnazjalnych, lekarzy, prawników. Gmina zapewnia³a pastorowi i jego rodzinie
bezp³atne mieszkanie. Na wsi by³ to z regu³y samodzielny dom z ogrodem,
11 K. Bartoszewicz, Ku Polsce. Kartka z dziejów odrodzenia na Œl¹sku, Warszawa 1920, s. 12.
12 J. ¯urawicka, Inteligencja warszawska w koñcu XIX wieku, Warszawa 1978, s. 171. W 1906 r. naj-

wy¿sze dochody uzyskiwa³ pastor Angerstein z £odzi, którego pensja wynosi³a 6 tys. rubli rocznie.
Z prasy, „Zwiastun Ewangeliczny” 1906, nr 3.
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w mieœcie — wynajête przez parafiê mieszkanie. Ks. Otto wraz z rodzin¹
zajmowa³ ca³e piêtro w domu parafialnym przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Jego mieszkanie sk³ada³o si¹ z 7 izb oraz spi¿arni, kuchni, strychu,
piwnicy, dwóch komórek na drzewo i „ma³ej wygódki”13.
Sytuacja materialna pastorowych, jeœli m¹¿ nie pozostawi³ znaczniejszego maj¹tku, ulega³a pogorszeniu z chwil¹ œmierci ma³¿onka; niektóre
z nich, zw³aszcza obdarzone licznym potomstwem cierpia³y niedostatek,
tak jak to siê zdarzy³o wdowie po Lutrze. Musia³y z regu³y opuszczaæ darmowe mieszkanie w domu parafialnym, przeznaczone dla aktualnie urzêduj¹cego pastora. Z tych te¿ wzglêdów, z inicjatywy pastorów Ignacego
Boernera, Johanna Benniego i Dawida Bergmanna, w 1863 r. powsta³a ze
sk³adek pastorów „kasa wsparcia pastorów dla wdów i sierot po nich”. Ze
zgromadzonych funduszy wyp³acane by³y zasi³ki najbardziej potrzebuj¹cym
wdowom14.
W pracy w domu pomaga³y paniom pastorowym s³u¿¹ce, z regu³y wywodz¹ce siê z ubo¿szych rodzin ewangelickich. Do podstawowych obowi¹zków ma³¿onki duchownego ewangelickiego nale¿a³o zajmowanie siê domem, dbanie o jego utrzymanie. W wiejskich parafiach zarz¹dza³y te¿ niewielkim gospodarstwem, jakie by³o dane pastorowi. Pastorowe troszczy³y
siê równie¿ o nale¿yte wychowanie dzieci.
Rodziny pastorskie w XIX w. by³y z regu³y wielodzietne i mia³y przeciêtnie od 3 do 5 dzieci. Pastor Karol Pastenaci z Gostynina, maj¹cy 11
dzieci (trzykrotnie ¿onaty) nale¿a³ jednak do wyj¹tków15. Czêœæ dzieci
umiera³a jeszcze w dzieciñstwie, co by³o w XIX w. spraw¹ normaln¹. Czêste by³y te¿ zgony pastorowych na skutek komplikacji poporodowych. St¹d
wielu duchownych po kilka razy wstêpowa³o w zwi¹zki ma³¿eñskie (Otto,
Pastenaci), a do obowi¹zków ich ¿on nale¿a³a tak¿e troska o dzieci z poprzedniego ma³¿eñstwa.
S¹dz¹c z zachowanych relacji (jest ich niestety bardzo niewiele), ¿ycie
ma³¿eñskie rodzin pastorskich uk³ada³o siê szczêœliwie. Lekarz naukowiec
Ignacy Baranowski wspomina³, ¿e pastorzy byli „wzorowymi mê¿ami, ojca-

13 AGAD, Zbór ewangelicko–augsburski w Warszawie 384, Mieszkania dla pastorów, nauczycieli
i s³u¿by.
14 „Zwiastun Ewangeliczny” 1863, nr 12.
15 E. Kneifel, Die Pastoren..., s. 42.
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mi”16. Zanotowa³em tylko trzy przypadki rozwodów i separacji (w koœcio³ach protestanckich rozwi¹zanie ma³¿eñstwa jest dozwolone). W separacji
z ¿on¹, Wand¹ Majewsk¹ (jak pisze pastor Kneifel, nie ze swojej winy17),
by³ d³ugoletni duchowny luterañski z Lublina, Aleksander Schoeneich. Pastor Otto uwa¿a³ jednak, ¿e duchowny, jeœli „ma z³¹ ¿onê, mo¿e j¹ opuœciæ”,
ale jednoczeœnie powinien przestaæ byæ pastorem, gdy¿ „jawnie przest¹pi³
prawo Bo¿e”18. Poza tym pastor bez ¿ony i rodziny nie stanowi³by odpowiedniego wzoru dla parafian.
W rodzinach pastorskich obowi¹zywa³, zgodny z ówczesnymi zwyczajami, patriarchalny model stosunków rodzinnych, w którym najwa¿niejsz¹
osob¹ by³ ojciec. W takim uk³adzie — jak pisa³ ks. Otto — „matka mia³a
byæ wzorem bogobojnoœci, mi³oœci i wiary, a ojciec przyk³adem cnoty i religijnoœci”19 oraz „g³ow¹ rodziny, jej panem i wodzem”20. Natomiast ¿ony
mia³y ¿yæ „tylko dla rodziny i w s³u¿bie pañskiej”; zdaniem ks. Otto —
kobieta, która „¿yje w rozkoszach, ta ¿yj¹c umar³a jest”21.
Kontakty towarzyskie rodzin pastorskich by³y ró¿norodne i zale¿ne
w znacznym stopniu od tego, kto mieszka³ w parafii, w której duchowny
urzêdowa³. Tak wiêc pastor z ¿on¹ zasiada³ przy jednym stole z ch³opami
kolonistami, np. na wiejskich weselach. W gminach wiejskich, takich jak
Przasnysz czy £om¿a, do krêgu najbli¿szych znajomych rodziny nale¿a³ miejscowy kantor, nauczyciel, bogatsi rzemieœlnicy czy kupcy, którzy wchodzili
w sk³ad kolegium koœcielnego. Ich ¿ony by³y z regu³y przyjació³kami pañ
pastorowych. Duchowny z ma³¿onk¹ by³ przyjmowany przez miejscowego
w³aœciciela ziemskiego, naczelników powiatów czy nawet gubernatorów22.
W wiêkszych parafiach — warszawskiej czy ³ódzkiej ¿ycie towarzyskie
by³o bardziej urozmaicone. W sk³ad kolegium koœcielnego wchodzili znani
warszawscy i ³ódzcy fabrykanci oraz przedstawiciele inteligencji polsko–ewangelickiej. Z nimi pastorzy kontaktowali siê w sprawach s³u¿boI. Baranowski, Pamiêtniki 1840–1862, Poznañ 1923, s. 27.
E. Kneifel, Die Pastoren..., s. 165.
L. Otto, Czy pastor rozwiedziony mo¿e byæ pastorem?, „Zwiastun Ewangeliczny” 1867, nr 5.
Ten¿e, Zakon Bo¿y w dziesiêciu przykazaniach wy³o¿ony przez ks. Leopolda Otto, Warszawa 1863,
s. 53.
20 Ten¿e, Ojciec rodziny, „Zwiastun Ewangeliczny” 1881, nr 1.
21 Ten¿e, Dobroczynnoœæ publiczna, „Zwiastun Ewangeliczny” 1880, nr 8.
22 Np. gubernator radomski hr. Opperman opiekowa³ siê parafi¹ w Radomiu i by³ w bliskich stosunkach z rodzinami pastorskimi. Z kroniki zboru ewangelicko–augsburskiego radomskiego, „Zwiastun
Ewangeliczny” 1899, nr 7.
16
17
18
19
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wych, ale tak¿e wraz z ¿onami spotykali siê na gruncie towarzyskim. Pastor
Angerstein z ¿on¹ by³ czêstym goœciem w domach ³ódzkich fabrykantów.
Ks. Julian Machlejd, sam wywodz¹cy siê z bur¿uazji warszawskiej, podobnie jak jego ¿ona Krystyna Urlich, by³ przyjmowany i przyjmowa³ u siebie
najbogatszych ludzi stolicy.
Najbardziej o¿ywione kontakty towarzyskie istnia³y miêdzy samymi rodzinami pastorskimi; sprzyja³ temu fakt, ¿e pod koniec XIX w. wiêkszoœæ
pastorów i pastorowych w Królestwie by³a ze sob¹ spokrewniona, tak wiêc
spotkania towarzyskie by³y czêsto œwiêtami rodzinnymi. W koñcu XIX w.
mamy ju¿ do czynienia z zasiedzia³ymi rodzinami duchownych ewangelickich, w których pastorowe odgrywa³y znacz¹c¹ rolê. Z biegiem lat rodziny
pastorskie, gdzie ma³¿eñstwa zawierano we w³asnym krêgu, coraz bardziej
zaczê³y tworzyæ spo³ecznoœæ zamkniêt¹ typu — rzec mo¿na — klanowego.
W parafiach ewangelickich w Królestwie Polskim ¿ona w pewnym stopniu okreœla³a pozycjê spo³eczn¹ ksiêdza i by³a pierwsz¹ dam¹ w gminie. Nie
tylko prowadzi³a gospodarstwo pastora, ale pomaga³a mu w jego pracy,
organizowa³a dzia³alnoœæ spo³eczn¹ kobiet w zborze, przewodz¹c ró¿nego
typu kó³kom kobiecym zajmuj¹cym siê opiek¹ nad upad³ymi dziewczêtami
czy sierotami. Praca charytatywna by³a jej domen¹, a traktowano j¹ jako
rodzaj „s³u¿by pañskiej” odpowiedniej dla kobiet23. Dzia³alnoœæ spo³eczna na
rzecz zboru i wiernych nale¿a³a do tradycji i obyczajowoœci protestanckiej.
Przyk³adem takiej ¿ony by³a Eleonora Wedel, towarzyszka ¿ycia pastora
Angersteina. We wspomnieniu poœmiertnym redaktor „G³osu Ewangelickiego” tak o niej pisa³: „50 lat by³a ¿on¹ pastora, dzieli³a z nim wszystkie
trudy i obowi¹zki. Dom przez ni¹ stworzony sta³ siê wzorcem dla ka¿dej
rodziny pastorskiej. Wokó³ niej zeœrodkowa³o siê ¿ycie niewiast i ca³a praca
charytatywna w zborze (...) Zamo¿ni ³ódzcy obywatele w czasie œwi¹t przysy³ali jej dary w naturze i gotowiŸnie dla biednych bez ¿adnych napomnieñ
i wzywañ”24.
Osob¹ znan¹ ze swojej dzia³alnoœci charytatywnej by³a te¿ ¿ona pastora
Rondthalera, Zofia z Schellerów. Pracowa³a ona spo³ecznie w latach
1902–1906 w ambulatorium dla ubogich przy Warszawskim Towarzystwie
Dobroczynnoœci. Rondthalerowa wraz z ¿onami warszawskich fabrykan-

23 L. Otto, Dobroczynnoœæ publiczna, wyd. cyt.
24 „G³os Ewangelicki” 1926, nr 30.
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tów, np. Zuzann¹ Pfeifer czy wdow¹ po w³aœcicielu wielkiego domu towarowego, Joann¹ Herse, opiekowa³a siê w ramach organizowanej przez pastora Machlejda akcji „posi³ek” kuchniami wydaj¹cymi bezp³atne posi³ki
w latach rewolucji 1905–1907. Czasami nawet sama pani pastorowa nalewa³a zupê biednym robotnikom25.
XIX wiek jest okresem polonizacji rodzin pastorskich. Du¿¹ w tym zas³ugê mia³y pastorowe wywodz¹ce siê z polskich œrodowisk, pielêgnuj¹ce
uczucia narodowe. Niektóre z ¿on pastorów wspomaga³y ich w pracy na
polu narodowym. Helena Otto by³a przy mê¿u, gdy ten aktywnie w³¹czy³ siê
w przededniu powstania styczniowego w dzia³alnoœæ polityczn¹. W czasie
gdy zosta³ uwiêziony w Cytadeli, zabiega³a u margrabiego Aleksandra Wielopolskiego o jego uwolnienie26.
Troska o patriotyczne wychowanie dzieci nale¿a³a, zdaniem m.in. znanego z patriotycznej postawy ks. Otto, do obowi¹zków ¿ony. „M¹¿ — pisa³
— nie ¿¹daj¹cy od ¿ony, by ich synów i córki wychowywa³a w mi³oœci do
Ojczyzny — pozbawia j¹ rzetelnej chrzeœcijañskiej chluby”. Z kolei: „¿ona
wzbraniaj¹ca mê¿owi poœwiêcaæ siê dla Ojczyzny kocha nie mê¿a, lecz sam¹
siebie”27.
Podobnie jak w Królestwie wygl¹da³a sytuacja i pozycja w gminie pastorowych w XIX w. na innych ziemiach polskich, i to zarówno wœród duchowieñstwa niemieckiego protestanckiego, jak i przyznaj¹cego siê do polskoœci, np. na Œl¹sku Cieszyñskim. Tam te¿ obserwowaæ mo¿emy zjawisko czêstych ma³¿eñstw duchownych ewangelickich z córkami pastorów. Pastorowe zaœ, tak jak w Królestwie, odgrywa³y znacz¹c¹ rolê w gminie i mia³y du¿y
wp³yw na kobiety w parafii. Pamiêtnikarz z Mazur, Johannes Mrowitzki,
tak pisze o pastorowej w Jedwabnie: „Urz¹d parafialny w Jedwabnie sprawowa³ pastor Johann Grall wraz ze swoj¹ ¿on¹ Johann¹ z domu Fleischer.
Mówiê ze „swoj¹ ¿on¹”, gdy¿ by³a ona rzeczywiœcie jego pomocnic¹ w pracy
duszpasterskiej. W ka¿d¹ niedzielê i ka¿de œwiêto na godzinê przed rozpoczêciem nabo¿eñstwa gromadzi³y siê gospodynie z wczeœniej wyznaczonych
wsi — wielka parafia liczy³a ponad trzydzieœci miejscowoœci — w obszernej
kuchennej izbie plebanii. Gdy pozajmowa³y one miejsca w przygotowanych
25 Adamowa Herse, Posi³ek, „Zwiastun Ewangeliczny” 1913, nr 3.
26 E. Szulc, Ks. Leopold Otto (aresztowanie i uwolnienie), [w:] Kalendarz Ewangelicki 1968, s. 108.
27 L. Otto, Ksi¹¿eczka o ma³¿eñstwie u³o¿ona dla ludu chrzeœcijañskiego przez ks. dr. Leopolda Otto,

Cieszyn 1901, s. 42.
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i ustawionych ³awkach, wystêpowa³a ¿ona pastora i pozdrawia³a zebranych
jak najuprzejmiej. Nastêpnie posila³y siê one chlebem z mas³em i orzeŸwia³y gor¹cym mlekiem. Po spo¿yciu przek¹ski grupowa³y siê wokó³ ¿ony pastora i teraz zaczyna³a siê rozmowa, z której musieli mieæ radoœæ anio³owie
w niebie. Przede wszystkim pastorowa dowiadywa³a siê o moralny tryb ¿ycia dzieci, s³u¿¹cych itp. Zna³a przecie¿ ka¿de dziecko, poniewa¿ pob³ogos³awi³a je przed chrztem i obdarowa³a na pami¹tkê jedwabn¹ wst¹¿k¹, kokardk¹ itp. Trzymano to jak relikwie, a w dzieñ konfirmacji i przed zaœlubinami musia³y byæ okazane. Nic te¿ nie mog³o bardziej przestraszyæ nierozwa¿nej córki ni¿ fakt, ¿e matka donosi³a o jej wykroczeniu «dobrociulce»
(...) Wszyscy w taki niedzielny ranek raz g³oœno, raz w ciszy powierzali «dobrociulce» to, co ich serce cieszy³o lub gnêbi³o, ona zaœ wspó³czu³a im
i rozumia³a dobrze ich problemy. D³ugoletnie doœwiadczenie i rozs¹dek
pozwala³y jej doprowadziæ do rozwi¹zania najbardziej zagmatwanych
spraw. Umia³a te¿ powiedzieæ zainteresowanym to, co potrzeba. W szczególnie krytycznych przypadkach korzystano z pomocy pastora. Na takim
zgromadzeniu postanawiano równie¿, czyja córka przyjmie p³atn¹ s³u¿bê u
«dobrociulki», w trakcie której mog³a uczyæ siê sztuki tkania, w czym pastorowa by³a mistrzyni¹”. Przybysz z Polski, katolik, tak oceni³ dzia³alnoœæ Johanny Grall: „Mam teraz jasnoœæ, jakie znaczenie ma ¿ona pastora — ona
zastêpuje przecie¿ Matkê Bosk¹”. Ale, zdaniem Mrowitzkiego, zdarza³y siê
tak¿e parafie, gdzie: „Szelest jedwabnego trenu sukni pastorowej przestraszy³ niejedn¹ osobê pragn¹c¹ jak dawniej wejœæ do plebanii”28.
Na Œl¹sku Cieszyñskim postaci¹ wyró¿niaj¹c¹ siê wœród pastorowych
by³a ¿ona Paw³a Terlitzy z Goleszowa. „Ma³¿onka jego — pisa³ ks. Jan
Pindór — Ludwika z Koczych, rozumia³a szlachetne zamiary swego mê¿a
i podziela³a je z ca³ego serca. Pani Terlitzowa by³a dobrym anio³em nie
tylko domu i rodziny, ale i ca³ego zboru. Wszystkich zborowników osobiœcie
zna³a, zajmowa³a siê ich powodzeniem, w czasach ciê¿kich nios³a jak umia³a pomoc i pociechê. Trudno powiedzieæ, kogo zborownicy bardziej kochali
i uwielbiali, czy ks. Terlitzê czy jego ma³¿onkê”29. Ludwika by³a córk¹ pastora Karola Koczego z Ustronia.
28 Wspomnienia Johannesa Mrowitzkiego, cyt. za: G. Jasiñski, Duchowieñstwo mazurskie w II po³owie
XIX wieku, [w:] Zagadnienia narodowoœciowe w Prusach Wschodnich w XIX i XX wieku, Olsztyn 1993,
s. 83.
29 Pamiêtnik ks. dr. Jana Pindóra, Czeski Cieszyn 1932, s. 12. Pindór przytacza nastêpuj¹c¹ andegdo-
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Fakt, ¿e duchowny mia³ ¿onê i rodzinê, sprzyja³ silniejszym zwi¹zkom
z parafi¹, trwalszemu zakorzenieniu w spo³ecznoœci, a ¿ycie intymne ksiêdza nie by³o tak czêsto przedmiotem plotek. Tym ³¹cznikiem miêdzy pastorem a gmin¹ wyznaniow¹ by³a ma³¿onka duchownego utrzymuj¹ca kontakty z paniami i gospodyniami. Rol¹, jak¹ w danej parafii odgrywa³a pastorowa, zale¿a³a w znacznej mierze od jej osobowoœci. By³y ¿ony pastorów wielce oddane pracy u boku mê¿a w zborze. Zdarzali siê te¿ duchowni i ich
¿ony zachowuj¹cy dystans wobec wiernych. Takie przypadki mia³y miejsce
niekiedy w wiejskich parafiach, gdzie wykszta³cony, najczêœciej ju¿ spolonizowany pastor i jego rodzina mieli k³opoty ze znalezieniem wspólnego jêzyka ze spo³ecznoœci¹ np. niemieckich kolonistów.
Podobnie jak w koœcio³ach protestanckich, tak¿e w parafiach innych wyznañ, gdzie nie obowi¹zywa³ celibat, kontakt tych duchownych, którzy mieli
¿ony i rodziny, z wiernymi by³ œciœlejszy. Franciszej Bujak tak pisa³ o Koœciele greckokatolickim w Galicji na pocz¹tku XX w., porównuj¹c go
z Koœcio³em rzymskokatolickim: „Z cerkwi¹ wi¹¿e jej wyznawców (...) duchowieñstwo, które nie tylko z ludu pochodzi, ale i do ludu wraca, wzglêdnie wraca³o w osobach swoich potomków i w ogóle z powodu rodzin silnie
z nim jest zwi¹zane i wiêkszy wp³yw wywiera”30. Taka pozycja duchownego
i jego rodziny sprzyja³a, zdaniem Bujaka, wiêkszemu zaanga¿owaniu siê
Koœcio³a greckokatolickiego w sprawy narodowe i spo³eczne.

tê o tym, jak dosz³o do zawarcia ma³¿eñstwa ks. Terlitzy z Ludwik¹ z Koczych. Otó¿ ks. Terlitza
przyby³, po objêciu stanowiska pastorskiego w Goleszowie, z pierwsz¹ wizyt¹ do ks. Koczego do
Ustronia. W czasie poczêstunku wesz³a córka pastora Koczego, Ludwika. I wtedy niespodziewanie
ks. Koczy powiedzia³, ¿e pastor Terlitza przyszed³ siê oœwiadczyæ, a nastêpnie zamkn¹³ na klucz
m³odych w pokoju. Po godzinie otworzy³ drzwi i wówczas ks. Terlitza i Ludwika Koczy zgodnie
stwierdzili, ¿e chc¹ zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski. By³a to wiêc mi³oœæ od pierwszego wejrzenia i trwa³a
a¿ do œmierci. J. Pindór, Pamiêtnik..., s. 12.
30 F. Bujak, Galicja, t. I, Lwów 1908, s. 83.
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Kobiety w ¿yciu codziennym œrodowiska
ma³omiasteczkowych rzemieœlników
Królestwa Polskiego na prze³omie XIX
i XX wieku
Kobiety w ¿yciu codziennym œrodowiska ma³omiast eczkowych rzemieœlni ków...

W spo³ecznoœci ma³omiasteczkowej rytm ¿ycia codziennego rzemieœlników by³ szczególnie unormowany i podporz¹dkowany obowi¹zuj¹cej w tym
œrodowisku tradycji. W przeciwieñstwie do innych grup spo³ecznych rêkodzielnicy wykazywali stosunkowo silne przywi¹zanie do tych treœci ¿ycia
codziennego, które charakterystyczne by³y dla spo³eczeñstw stanowych
i systemu feudalnego. Wynika³o to przede wszystkim z silnie zakorzenionych tradycji cechowych, które zak³ada³y siln¹ ingerencjê nie tylko w sferê
¿ycia zawodowego, ale tak¿e prywatnego i wrêcz intymnego majstrów. Tradycje te z ró¿nym nasileniem kultywowano niemal przez ca³y XIX wiek,
czemu sprzyja³a Ustawa o urz¹dzeniu rzemios³ z 31 grudnia 1816 r., która
jakkolwiek stara³a siê dostosowaæ ustrój cechowy do nowych warunków
spo³eczno–gospodarczych1, to jednak gwarantowa³a tak¿e utrzymanie tych
wszystkich dawnych praw i zwyczajów cechowych, które nie k³óci³y siê
z nowymi przepisami2. Kultywowanie tradycji cechowych, podtrzymywanie
1 Por. S. Wiech, Ustawa o „Urz¹dzeniu rzemios³a, kunsztów i profesji” z 31 grudnia 1816 roku. Próba
oceny. „Kieleckie Studia Historyczne” 1994, s. 29–41. Ten¿e, Ze studiów nad ustawodawstwem
rzemieœlniczym w Królestwie Polskim (1815–1914), „Czasopismo Prawno–Historyczne” XLVIII; 1996,
z. 1–2, s. 63–88.
2 Artyku³ 145 Ustawy g³osi³: „Wszelkie dawne przepisy i zwyczaje cechowe, ile urz¹dzeniu temu
[zgromadzeñ rzemieœlniczych] s¹ przeciwne, uchylaj¹ siê”. Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. IV,
nr 17, s. 156–157; C. Rêbalski, O zgromadzeniach rzemieœlniczych w Królestwie Polskim. Wyci¹g ze
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korporacyjnych zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, tworzy³o w ma³ych miasteczkach dostatecznie silne bariery uniemo¿liwiaj¹ce przenikanie do œrodowiska rzemieœlników nowych treœci i form zmieniaj¹cych tradycyjne
wzorce ¿ycia codziennego. Nawet upadek zgromadzeñ rzemieœlniczych,
które w ma³ych miasteczkach zdecydowanie szybciej utraci³y swoj¹ pozycjê
spo³eczno–gospodarcz¹3, niewiele odmieni³ rytm ¿ycia rzemieœlników, ho³duj¹cych lokalnym tradycjom.
Obowi¹zuj¹ce w ma³ych miasteczkach normy obyczajowe, lokalne i œrodowiskowe zwyczaje oraz miejscowe tradycje i prawa cechowe, rzutuj¹ce
na ¿ycie zawodowe, towarzyskie i rodzinne rzemieœlników, w du¿ym stopniu okreœla³y tak¿e pozycjê spo³eczn¹ kobiety. Ustrój cechowy, eksponuj¹cy rolê rodziny, m.in. jako jednostki produkcyjnej4, w po³¹czeniu z lokalnymi zwyczajami kszta³towa³ swoisty model ¿ycia rodziny rzemieœlniczej, poza
który dla dobra mieszkañców miasteczka, a przede wszystkim dla dobra
zgromadzenia korporacyjnego nie nale¿a³o wychodziæ. Co wa¿niejsze, kobieta w tym modelu mia³a z góry przydzielon¹ rolê i okreœlone obowi¹zki,
których przestrzeganie i ocenianie powierzano z jednej strony miejscowej
opinii publicznej, z drugiej strony zaœ nadzorowi starszyzny cechowej.
Zgromadzenia cechowe interesowa³y siê bowiem, kiedy i kogo ma rzemieœlnik poœlubiæ5, jak ma siê uk³adaæ jego po¿ycie z ¿on¹, w jaki sposób
powinna zachowywaæ siê majstrowa, czy majster nie nawi¹za³ stosunków
pozama³¿eñskich, czy m³oda majstrowa nie wyró¿nia starszego czeladnika6
itd. Prawna regulacja ¿ycia zawodowego, towarzyskiego i rodzinnego obowi¹zywa³a a¿ do œmierci, w zwi¹zku z któr¹ równie¿ przewidywano œciœle
okreœlone normy postêpowania, stosowne do tradycji poszczególnych cechów i bran¿ zawodowych7.

zbioru przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, Warszawa 1910, s. 18.
3 Por. S. Wiech, Rzemieœlnicy ma³ych miasteczek guberni kieleckiej w latach 1870–1914, Kielce 1995,
s. 41–64.
4 Z. Daszyñska–Goliñska, Miasta i cechy w dawnej Polsce, Warszawa 1906, s. 82.
5 Statuty cechowe zgodnie wyznaczy³y m³odemu majstrowi rok i szeœæ tygodni czasu na o¿enek.
Je¿eli po up³ywie wyznaczonego terminu nie stan¹³ na œlubnym kobiercu, op³aca³ karê na rzecz
zawiedzionych wspó³braci. Wdowcowi, podobnie jak i kawalerowi, udzielono równie¿ roku i „szeœæ
niedziel” czasu na powtórny o¿enek. W. Najdus, Rodzina i domownicy rzemieœlnika polskiego w latach
1772–1918 na podstawie materia³ów ma³opolskich, [w:] Spo³eczeñstwo polskie XVIII i XIX wieku.
Studia o rodzinie, pod red. J. Leskiewiczowej, t. IX Warszawa 1991, s. 13.
6 Tam¿e, s. 77.
7 Statut cechu sukienników w S³omiankach nakazywa³ m.in.: majstrowej w przypadku œmieci majstra
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W œrodowisku ma³omiasteczkowym od przysz³ej majstrowej ¿¹dano, aby
by³a pobo¿na8, skromna, aby dobrze, tj. moralnie prowadzi³a siê i aby pochodzi³a z dobrego domu. Kandydatk¹ na ¿onê, zw³aszcza majstra cechowego, nie
mog³a byæ wyrobnica, praczka, robotnica fabryczna, czy s³u¿¹ca9. Przynaglani
do ma³¿eñstwa przez zgromadzenia rzemieœlnicze majstrowie zabiegali
o partnerki, które powszechnie uchodzi³y za pracowite, zaradne i oszczêdne. Obrotna przekupka mog³a bowiem przysporzyæ pomyœlnoœci rodzinie,
powiêkszyæ dochody niejednego garncarza, bednarza, czy szewca.
Wspomaganie dzia³alnoœci gospodarczej majstra przez ¿onê by³o jednym z g³ównych obowi¹zków, których wype³nienia oczekiwa³ rzemieœlnik
od swej oblubienicy. Od przysz³ej majstrowej nie wymagano wykszta³cenia,
ale zwracano uwagê, czy posiad³a umiejêtnoœæ gotowania, pieczenia, szycia
itp. Umiejêtnoœci te by³y nieodzowne, zw³aszcza tam, gdzie praca w warsztacie wymaga³a pomocy terminatorów i czeladników. Umowy z terminatorami i czeladnikami, zawierane w urzêdach starszych, zawiera³y bowiem
najczêœciej klauzulê, ¿e „wikt i opierunek” nale¿¹ do majstra, co w rzeczywistoœci oznacza³o zaci¹gniêcie zobowi¹zañ w imieniu majstrowej. Zalety
dobrego prowadzenia domu (smacznej kuchni i dobrej opieki) by³y o tyle
wa¿ne, ¿e wieœci o tym szybko roznosi³y siê wœród braci czeladniczej, rodziców i opiekunów terminatorów. Umiejêtnoœci majstrowej mog³y zachêcaæ,
lub wrêcz przeciwnie odstraszaæ terminatorów i czeladników stoj¹cych
w obliczu decyzji o zatrudnianiu siê w warsztacie. Wykonywanie powierzonych kobiecie zadañ stawa³o siê niekiedy powodem niesnasek i zatargów.
Przewidzia³y to statuty cechowe, które nakazywa³y czeladnikom i terminatorom czciæ majstrow¹, sporz¹dzone zaœ z pomocnikami umowy wspomina³y o obowi¹zku szanowania ¿ony majstra10.
stawienie siê „braci z ¿onami i czeladzi¹”. Cia³o majstra „powinni do grobu nieœæ dwaj mistrze i dwaj
Towarzysze”. RzeŸnicy z Miechowa natomiast nakazywali w czasie obrz¹dków pogrzebowych majstrowej zapalaæ w domu ¿a³oby szeœæ œwiec, a w koœciele przy katafalku i na o³tarzu 46 œwiec. Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Parafii S³omniki, sygn. PS–13/1, k. 2, Statut Cechu Sukienniczego
z 1787 r. : Z. Pêckowski, Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Kraków
1967, s. 134.
8 Cechy wszak stanowi³y nie tylko zgromadzenie korporacyjne, ale tak¿e tworzy³y bractwa religijne.
S. Wiech, Z dziejów postaw spo³eczno–religijnych rzemieœlników cechowych guberni kieleckiej na prze³omie XIX i XX wieku, [w:] Spo³eczno–kulturalna dzia³alnoœæ Koœcio³a katolickiego w Polsce XIX i XX
wieku, pod red. R. Renz i M. Meduckiej, Kielce 1994, s. 107–121.
9 W. Najdus, Rodzina i domownicy rzemieœlnika..., s. 15.
10 Tam¿e, s. 39; Z. Pêckowski, wyd. cyt. s. 134.
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Wymagania odnosz¹ce siê do typowo kobiecych umiejêtnoœci (szycie,
gotowanie, pieczenie itp.) niekiedy poszerzano o zakres prac zwi¹zanych
bezpoœrednio z produkcj¹ i profilem us³ugowym warsztatu rzemieœlniczego. Czêsto rola kobiety w warsztacie, poza miejscem gospodyni, obejmowa³a tak¿e zadania pomocnika, wykonuj¹cego mniej lub bardziej z³o¿one prace. W warsztatach sukienniczych, garbarskich, rzeŸniczych, piekarskich
i innych majster wys³ugiwa³ siê ¿on¹ zamiast zatrudniaæ terminatorów lub
czeladników. Praca fizyczna kobiet w ma³omiasteczkowych warsztatach
rzemieœlniczych by³a na tyle powszechna, ¿e nie budzi³a, jak siê wydaje,
wœród majstrów ¿adnych rozterek moralnych. W popularnej na obszarze
Ma³opolski piosence, œpiewanej w krêgach garbarzy, przypominano m.in.:
„Dziewczyno moja nauc siê robiæ
Bo cie nie weŸmie ¿aden królewic,
Jeno cie weŸmie garbarcyk m³ody
Bedzies nosi³a skóry do wody,
Skóry do wody, skóry do wody,
Skoda dziewcyno twojej urody”11.

Nawet w profesjach typowo mêskich oczekiwano lub wrêcz domagano
siê pomocy kobiet. W jednej z piosenek ludowych tak oto zestawiano najpierw oczekiwania i nadzieje, a potem przysz³oœæ dziewczyny, która zdecydowa³a siê poœlubiæ majstra murarskiego:
„Chodzi³a po polu, tak sobie mówi³a
Pójde za murarza nie bede robi³a.
Posz³a za murarza i robiæ musia³a,
Jesce ci od niego w ³eb kielni¹ dosta³a”12.

Nak³aniane, a niekiedy wrêcz zmuszane do pracy fizycznej kobiety nie
mia³y praw gwarantuj¹cych im pozycjê równoprawn¹ z rzemieœlnikami. Zarówno statuty cechowe, jak i póŸniejsze rozporz¹dzenia dotycz¹ce rzemio11 W. Najdus, Wzorce kulturowo–obyczajowe galicyjskich rzemieœlników, [w:] Drobnomieszczañstwo
XIX i XX wieku. Studia, pod red. S. Kowalskiej–Glikman, t. 1, Warszawa 1984, s. 78.
12 Tam¿e, s. 78; Przypadki molestowania ¿on przez majstrów by³y motywem tak¿e piosenek ludowych
z Kieleckiego. W jednej z piosenek zapisanych przez Oskara Kolberga czytamy: „O¿eni³ siê równy
z równ¹ / Da szewiecki syn z szewcówn¹ / Buty ³ata³, ¿onê p³ata³, / W dzieñ pocieg³em, wieczór
dratw¹”. O Kolberg, Dzie³a wszystkie, t. XIX: Kieleckie, cz. 2, Warszawa 1963, s. 99.
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s³a pozbawia³y je wszelkiego prawa g³osu w zgromadzeniach rzemieœlniczych. Jeœli cz³onkami cechu zostawa³y kobiety, to tylko jako wdowy, którym dla utrzymania rodziny pozwalano na prowadzenie warsztatu mê¿a13.
Powszechnie w ma³ych miasteczkach obowi¹zywa³a zasada, ¿e majstrem
móg³ zostaæ tylko mê¿czyzna. Dyskryminacja kobiet i spychanie ich poza
nawias dzia³alnoœci zgromadzeñ rzemieœlniczych by³y tak¿e nastêpstwem
utrwalonych w œrodowiskach ma³omiasteczkowych przekonañ o drugorzêdnej roli i pozycji kobiet, które winny swoje ambicje i zainteresowania
zamykaæ w przys³owiowym œwiecie „Kinder, Küche, Kirche”.
W du¿ych miastach, gdzie znacznie ³atwiej by³o kobietom uzyskaæ
w zwi¹zkach ma³¿eñskich wiêksz¹ samodzielnoœæ i niezale¿noœæ, proces
prawnej i zawodowej emancypacji równie¿ by³ hamowany przez prê¿ne
w tym œrodowisku zgromadzenia cechowe. Kobiety bez wzglêdu na uzyskan¹ samodzielnoœæ ekonomiczn¹ i zdobyte kwalifikacje zawodowe nie mog³y
liczyæ na równe z mê¿czyznami traktowanie. Nawet w chwili, kiedy w œrodowisku rzemieœlniczym wzmog³a siê ostra krytyka ustroju cechowego, który proponowano gruntownie zreformowaæ, kobietom odmówiono prawa
wstêpowania do zgromadzeñ. Dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych
XIX w., pod naciskiem kampanii prasowej i solidarnej akcji propagandowej kobiet, wpisano — i to tylko w Warszawie — kilkanaœcie kobiet do
cechu krawieckiego, jednak bez prawa g³osu14.
Dyskryminacyjny wobec kobiet ustrój rzemios³a by³ charakterystyczny
nie tylko dla Królestwa Polskiego, ale tak¿e dla ziem zaboru austriackiego.
„Akta cechowe — pisa³a o rzemieœlnikach galicyjskich Walentyna Najdus
— dowodz¹, ¿e kobiecie wybiæ siê «na samodzielnoœæ» by³o tak samo trudno, jak rzemieœlnikowi ¯ydowi wymóc na majstrach cechowych uznanie
jego kwalifikacji zawodowych. Obojga usi³owano trzymaæ, póki siê tylko
da³o, poza progiem stowarzyszeñ rzemieœlniczych”15.
Nieprzyznawanie kobietom rzemieœlnikom równych praw i usilne spychanie ich dzia³alnoœci produkcyjnej poza granice rzemios³a cechowego

13 Z. Daszyñska–Goliñska, Miasta i cechy w dawnej..., s. 82.
14 Zob. B. Prus, Kroniki, t. XIV, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1964, s. 59; „Kurier Codzienny”

1894, nr 68; „Kurier Warszawski” 1894, nr 40, 42, 48, 55,68; S. Kowalska–Glikman, Drobnomieszczañstwo w dziewiêtnastowiecznej Warszawie, Warszawa 1987, s. 178.
15 W. Najdus, Drobnomieszczañstwo galicyjskie w dobie autonomii, [w:] Drobnomieszczañstwo XIX
i XX wieku..., t. II, Warszawa 1988, s. 87.

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

352 Stanis³aw Wiech

by³o tym bardziej anachroniczne, ¿e u schy³ku XIX w., zw³aszcza w du¿ych
miastach, systematycznie zwiêksza³ siê wœród samodzielnie zarobkuj¹cych
rêkodzielników odsetek kobiet. W niektórych bran¿ach i zawodach rzemieœlniczych kobiety zaczê³y nawet przewa¿aæ nad mê¿czyznami. Szczególnie wyraŸny wzrost udzia³u kobiet w rzemioœle widoczny by³ w grupie rzemieœlników ¿ydowskich. U schy³ku XIX w. w Rosji, ³¹cznie z Królestwem
Polskim, wed³ug statystyk opracowanych przez ¯ydowskie Towarzystwo
Kolonizacyjne (JCA), zarejestrowanych by³o 76 548 kobiet rzemieœlniczek,
co w stosunku do ogólnej liczby rzemieœlników ¿ydowskich stanowi³o
15,3%. Podobny by³ odsetek ¿ydowskich rzemieœlniczek w Królestwie Polskim, których ³¹cznie w 1897 r. by³o 14 934. Oznacza³o to, ¿e co ósmy warsztat prowadzi³a kobieta. Najwiêcej ¿ydowskich rêkodzielniczek by³o w guberni lubelskiej — 2 716 i radomskiej — 2 262, najmniej zaœ w p³ockiej —
760 i kieleckiej — 632. G³ównym profilem dzia³alnoœci kobiet ¿ydowskich
by³ dzia³ konfekcyjny. Szycie bielizny, krawiectwo, poñczosznictwo, koronczarstwo, rêkawicznictwo to podstawowe zajêcia. Mniejsz¹ popularnoœci¹
cieszy³o siê kwiaciarstwo i wyrób papierosów. W liczbach bezwzglêdnych
najwiêcej by³o ¿ydowskich krawcowych — 5 698. Stanowi³y one 16,1% ogó³u krawców wyznania moj¿eszowego. Zdecydowan¹ natomiast przewagê
liczebn¹ nad mê¿czyznami mia³y ¿ydowskie szwaczki, których ³¹cznie by³o
4 684, co stanowi³o 89, 1% majstrów tej profesji16.
Obliczenia sporz¹dzone przez JCA w du¿ym stopniu potwierdza przeprowadzony w tym samym roku pierwszy spis powszechny17. Warto w tym
miejscu podkreœliæ, ¿e wiêksza ni¿ wœród rzemieœlników chrzeœcijañskich
aktywnoœæ zawodowa kobiet ¿ydowskich nie wynika³a z bardziej rozpowszechnionego w tym œrodowisku przeœwiadczenia o potrzebie walki
o równe prawa z mê¿czyznami i pe³nego uniezale¿nienia siê ekonomicznego. By³ to raczej efekt warunków materialnych, w których znajdowa³y siê
rodziny ¿ydowskie. Nie bez znaczenia pozostawa³ tak¿e fakt pozacechowej
dzia³alnoœci majstrów ¿ydowskich, których nie krêpowa³y dyskryminuj¹ce
kobietê przepisy statutowe. Wa¿ne te¿ by³y obowi¹zuj¹ce wœród ¯ydów
tradycje i wzorce kulturowe; np. w œrodowisku chasydzkim rozpowszech16 J. Cohn, Udzia³ kobiet w pracy rzemieœlniczej, „Izraelita” 1904, nr 35; Sbornik matieria³ow ob ekonomiczeskom po³o¿enii jewriejew w Rossii. t. 1, S–Peterburg 1904.
17 Por. Pierwaja wsieobszczaja pieriepis’ nasielenija Rossijskoj Impierii 28 I 1897 goda, S–Peterburg
1904–1905.
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niony by³ model rodziny, w której kobiety troszczy³y siê nie tylko o wychowanie dzieci, ale tak¿e przejmowa³y na siebie obowi¹zki ich utrzymania18.
„Kobieta ¿ydowska — pisano w 1900 r. na ³amach „Izraelity” — by³a pod
wzglêdem ekonomicznym emancypantk¹, zanim innym kobietom o emancypacji w ogóle siê œni³o. Przez mê¿a nigdy nie by³a uwa¿ana za lalkê lub
narzêdzie przyjemne, sfera jego walk i interesów nie by³a dla niej nigdy
zamkniêt¹”. Dodawano jednak, ¿e „w zamian za tyle wy³o¿onego [przez
kobietê] kapita³u fizycznego i moralno–umys³owego, a nieraz i pieniê¿nego, [kobiety] nie domagaj¹ siê ¿adnych praw spo³ecznych. Jak w domu
modlitwy, tak i w ca³ym ¿yciu musi byæ odosobniona, nie wolno jej byæ
czynnikiem aktywnym, równouprawnionym”19. Opisany model rodziny ¿ydowskiej nie by³ jednak regu³¹, z czego zdawa³ sobie sprawê autor artyku³u,
który podkreœla³ w zakoñczeniu swych wywodów, ¿e „pod naciskiem nowoczesnych pr¹dów ekonomicznych stosunki patriarchalne ulegaj¹ zmianom”.
Oceniaj¹c miejsce i rolê kobiety w rodzinie ¿ydowskiej, niekiedy próbowano dowodziæ, ¿e ma ona szczególn¹ okazjê byæ noœnikiem nowatorskich
pr¹dów. „Cywilizatorskie zadanie kobiety — notowano w 1890 r. — jest
w rodzinie ¿ydowskiej bardzo u³atwione z powodu nieœcis³ej kontroli religijnej, jak¹ nad ni¹ roztacza spo³ecznoœæ (...) Kobieta tam spe³nia szlachetn¹ misjê prowodyrki do wyzwolenia z ciemnoœci umys³ów i duchów (...)
W³aœnie to upoœledzenie kobiet przez religiê ¿ydowsk¹ — dodawano —
wychodzi kobiecie na dobre, bo pozwala jej siê oœwieciæ i potem spe³niaæ
swoje pos³annictwo”20.
W rodzinie ¿ydowskiej mê¿czyzn uznawano za bardziej ulegaj¹cych tradycji i konserwatywnych, w przeciwieñstwie do kobiet, gotowych na kompromis i otwartych na œwiat zewnêtrzny. Dowodem potwierdzaj¹cym ró¿nicê postaw kobiet i mê¿czyzn wobec obcych kulturowo treœci oraz wp³ywu
otoczenia na zmiany w œwiadomoœci spo³ecznej by³ m.in. odmienny stosunek mê¿czyzn i kobiet wyznania moj¿eszowego do kwestii mody i ubioru
rytualnego21.
Niemal powszechnie w krêgach mieszczañskich uznawano, ¿e kobiety
¿ydowskie maj¹ szczególne upodobanie do modnych i wykwintnych stro18
19
20
21

S. Wiech, Rzemieœlnicy ma³ych miasteczek..., s. 84.
Nasze najwa¿niejsze potrzeby ekonomiczne, cz. 2, Praca kobiet, „Izraelita” 1900, nr 14.
Jeszcze kilka s³ów o wychowaniu kobiet, „Izraelita” 1890, nr 6.
M. B., Moda i emancypacja kobiet i izraelitek, Warszawa 1893, s. 8, 9, 45.
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jów, a na gruncie ma³omiasteczkowym s¹ pionierkami nowych wzorców
i kanonów, które obowi¹zuj¹ w „eleganckim œwiecie”. W Kielcach np. informowano, ¿e w czasie szabasu „ca³e szeregi m³odych kobiet ¿ydowskich
wylegaj¹ na ulice w piêknych at³asach, modnych kapeluszach i tiurniurach”. Dodawano jednak z przek¹sem, ¿e panie te „nie tylko pisaæ, ale
i podpisaæ siê nie potrafi¹”22. Podobne przodownictwo kobiet w upowszechnianiu nowinek w zakresie mody obserwowano w ¯arnowcu.
W miasteczku tym — pisano na pocz¹tku XX w. — dziewczêta i m³ode
kobiety staraj¹ siê przystosowaæ odœwiêtne ubrania do mody, która jeœli
przybywa tu z kilkuletnim opóŸnieniem, to jest za to mniej zmienna ni¿
w Warszawie. Pod wzglêdem wykwintnoœci — podkreœlano — prym w mieœcie trzymaj¹ ¯ydówki. Mê¿czyŸni — zaznaczano — wydaj¹ na ubranie
stosunkowo niewiele”23.
Prze³amywanie barier kulturowych i obyczajowych, dokonywane przez
kobiety nie dotyczy³o tylko mody i ubioru, które w œrodowisku ma³omiasteczkowych ¯ydów by³o szczególnie trudno zmieniaæ ze wzglêdu na obci¹¿enia religijno–kulturowe24. Zainteresowania i aktywnoœæ spo³eczna kobiet
uwidocznia³y siê szczególnie w ¿yciu towarzyskim i kulturalnym miasteczek. U schy³ku XIX i na pocz¹tku XX w. w œrodowisku rzemieœlniczym
upowszechni³ siê zwyczaj uczêszczania na przedstawienia objazdowych teatrów prowincjonalnych, których popularnoœæ by³a w du¿ym stopniu efektem zainteresowañ kobiet. Bez wzglêdu na wartoœci artystyczne wystawianych przedstawieñ teatr objazdowy sta³ siê w ¿yciu ma³omiasteczkowych
rzemieœlników now¹ atrakcj¹ urozmaicaj¹c¹ dotychczasow¹ monotoniê
form spêdzania wolnego czasu. Kobieta w tym przypadku by³a czêsto inspiratork¹ sk³aniaj¹c¹ rzemieœlnika do zapoznania siê z t¹ form¹ rozrywki.
Przypuszczaæ mo¿na, ¿e w du¿ym stopniu dziêki kobietom teatr objazdowy
móg³ dotrzeæ do najbardziej zachowawczych i ortodoksyjnych mieszkañców miasteczek. Pomijaj¹c walory poznawcze i kulturalne, teatr objazdowy
w ma³ych miasteczkach by³ czêsto jedyn¹ okazj¹ wspólnego, co by³o nowoœci¹ w œrodowisku rzemieœlników, spêdzania wolnego czasu. ¯ydowski nauczyciel z Radomia ze zdumieniem informowa³, ¿e podczas przedstawienia
znanej opery ¯ydówka, kompozycji Jacquesa Halevy’ego, w której rolê Ra22 „Gazeta Kielecka” 1887, nr 32.
23 W. J. Jask³owski, ¯arnowiec i jego okolica. Zarys historyczno–etnograficzny, Lwów 1910, s. 56.
24 Por. „Izraelita” 1880, nr 37.
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cheli odœpiewa³a Józefina Kurtzówna, „pomiêdzy licznymi s³uchaczami,
którzy po brzegi wype³nili salê teatraln¹, najwiêcej widnia³o peruk i... d³ugich kapot, których noga mo¿e po raz pierwszy w ¿yciu posta³a w teatrze”25.
Nie tylko odwiedzanie teatru, ale tak¿e organizowanie amatorskich kó³ek teatralnych odbywa³o siê przy czynnym udziale kobiet. W Kielcach
np. wystawiono dla miejscowych rzemieœlników „dwie komedyjki: Pacjent
nr 1 (?) Mozera i Majster i czeladnik Józefa Korzeniowskiego. Pani F. Malinowska — informowano — w roli szewcowej Szaruckiej artyzmem charakteryzacji, energi¹ i przytomnoœci¹ da³a wierny typ ma³omiasteczkowej
szewcowej”26. Wiêksze natomiast utrudnienia stawiano w teatrach amatorskich ¯ydówkom, zw³aszcza w mniejszych miasteczkach. Potwierdza to
m.in. przyk³ad z Przasnysza, gdzie kó³ko amatorskie urz¹dzi³o na korzyœæ
biednych wspó³wyznawców przedstawienie sztuki Abrahama Goldfadena,
zwanego „¿ydowskim Bogus³awskim” — Salamita. Jak informowano konserwatyzm mieszkañców i ortodoksyjnoœæ miejscowych ¯ydów przes¹dzi³y
o tym, ¿e „role kobiet oddawane by³y przez mê¿czyzn”27. Podobne utrudnienia stawiano kobietom wyznania moj¿eszowego przy dzia³alnoœci ma³omiasteczkowych amatorskich kó³ek œpiewaczych i muzycznych, które jeœli
poszerza³y swój sk³ad o przedstawicielki p³ci piêknej, to z regu³y z pominiêciem kobiet ¿ydowskich.
Jak mo¿na s¹dziæ, g³ównym powodem separacji ¿ycia towarzyskiego
i kulturalnego ma³omiasteczkowych chrzeœcijan i ¯ydów by³y funkcjonuj¹ce od lat uprzedzenia, ró¿nice i animozje, skutecznie kieruj¹ce aktywnoœæ
kulturaln¹ i spo³eczn¹ chrzeœcijan i ¯ydów w dwa odrêbne nurty. Widoczne to by³o ju¿ na gruncie ma³omiasteczkowych teatrów objazdowych, których repertuar, tematyka przedstawieñ, a niekiedy jêzyk, jakim pos³ugiwali
siê aktorzy, przes¹dza³y z góry o sk³adzie spo³ecznym i wyznaniu przybywaj¹cej na spektakle publicznoœci. Teatr prowincjonalny prze³amywa³ zatem
bariery i obowi¹zuj¹ce w œrodowisku ma³omiasteczkowym tradycje i normy, ale nie zawsze by³ obszarem przenikania odmiennych kultur. Jego dzia³alnoœæ, zw³aszcza w tych mniejszych skupiskach, czêsto potwierdza³a i pog³êbia³a istniej¹c¹ odrêbnoœæ i separacjê dwóch nurtów ¿ycia kultural-

25 Tam¿e 1895, nr 50.
26 „Gazeta Kielecka” 1912, nr 6.
27 „Izraelita” 1900, nr 15.
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no–towarzyskiego, które w warunkach wielkomiejskich znacznie szybciej
zaciera³o swoje granice i ulega³o procesom unifikacji.
Odrêbnoœæ ¿ycia towarzyskiego rzemieœlników chrzeœcijañskich i ¿ydowskich potwierdzaj¹ tak¿e organizowane sporadycznie bale i zabawy taneczne. Zwyczaj urz¹dzania zabaw tanecznych dla rzemieœlników, z których dochód przeznaczano na cele dobroczynne, próbowa³a przenieœæ na
grunt ma³omiasteczkowy inteligencja. Inicjatywa ta czêœciowo mia³a zahamowaæ nasilaj¹ce siê pod jej adresem zarzuty o ca³kowitym braku zainteresowania klas¹ rêkodzielników28. Patronat inteligencji, narzucaj¹cej rzemieœlnikom obce kulturowo formy zabaw, nie sprzyja³ upowszechnieniu
w ma³ych miasteczkach w okresie karnawa³u tzw. balów rzemieœlniczych.
Majstrowe w nowym towarzystwie czu³y siê obco, zw³aszcza gdy ró¿nice
spo³eczne w czasie zabaw podkreœla³y stroje i kreacje. „W ostatni¹ sobotê
zapust — informowano w 1896 r. — w sali resursy kieleckiej odbêdzie siê
bal przemys³owo–rzemieœlniczy z przeznaczeniem dochodu na odnowê
szpitala œw. Aleksandra. Mê¿czyŸni maj¹ przyjœæ we frakach lub tu¿urkach.
Bêdzie to pierwsza zabawa w mieœcie przeznaczona dla rodzin rzemieœlniczych. Rodziny — dodawano — powinny odznaczyæ siê skromnoœci¹. Wskazane jest, aby wszyscy nie przyszli we frakach, lecz tu¿urkach, dla zapewnienia równoœci. Fraki [!] — t³umaczono — trudno wymagaæ od osób, które siê
nimi w ¿yciu nie pos³uguj¹”29. Otwartoœæ rzemieœlników, w tym kobiet, na
tego rodzaju inicjatywy by³a mniejsza ni¿ oczekiwali organizatorzy. „Bal
zgromadzi³ w sali resursy 220 osób, w tej liczbie — z przykroœci¹ informowano — tylko 40 par tañcz¹cych (...) Stosunkowo do gwarnego i o¿ywionego zgromadzenia balowego kobiet [przyst¹pi³o] niewiele, a zw³aszcza z klasy rzemieœlniczej”30.
Znacznie wiêkszy udzia³ w zabawach i balach karnawa³owych bra³y kobiety wyznania moj¿eszowego. W œrodowisku tym karnawa³ przybiera³ bardziej ludowy charakter, st¹d i wiêksza jego popularnoœæ wœród klasy rze28 Rzemios³a — pisa³ S. Koszutski — nie maj¹ widoków, by siê z czasem podnieœæ mog³y, gdy¿
inteligencja miejska, która by mog³a byæ w tym pomocn¹ z najzupe³niejsz¹ obojêtnoœci¹ sprawy
rzemieœlnicze traktuje”. „Inteligencjê ma³omiasteczkow¹ — notowa³ B. Prus — wiêcej interesuj¹
dziœ Afgañczycy, Tonkiñczycy ani¿eli szewcy, krawcy, murarze i bednarze, którzy chodz¹ po tych
samych ulicach”. Zob. S. Koszutski, O miastach i mieszczañstwie w Królestwie Polskim, „Biblioteka
Warszawska” 1890, t. II, s. 103; B. Prus, Kroniki, wyd. cyt., t. VII, Warszawa 1959, s. 145.
29 „Gazeta Kielecka” 1896, nr 12.
30 „Gazeta Kielecka” 1897, nr 6.
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mieœlniczej. „Jeœli chodzi o tañce — pisano w 1880 r. — to w Kaliszu „karnawa³ ¿ydowski” jest g³oœniejszy od chrzeœcijañskiego. ¯ydzi tutejsi lepiej
bawi¹ siê, ani¿eli spo³ecznoœæ chrzeœcijañska, do tradycji której karnawa³
nale¿y. Co tydzieñ w prywatnych domach bywaj¹ wieczorki tañcuj¹ce”31.
Warunki ma³omiasteczkowe czêsto uniemo¿liwia³y realizacjê inicjatyw
kobiecych nawet w tak b³ahych sprawach, jak wieczorki taneczne. Na przeszkodzie sta³ brak w³asnej orkiestry, resursy, sali tanecznej, odpowiednich
strojów itp. W tej sytuacji czêsto miejscem zabaw stawa³y siê ulice32, a sporadycznoœæ publicznych zabaw rekompensowano sobie udzia³em w uroczystoœciach rodzinnych, szczególnie w weselach. Uroczystoœci rodzinne, pozbawione publicznego nadzoru, dawa³y kobiecie szczególne pole do popisu, zw³aszcza gdy oprawa ceremonia³u uroczystoœci spada³a na jej barki.
Zabawy i uroczystoœci rzemieœlnicze z udzia³em kobiet stawa³y siê znów
okazj¹ do upowszechnienia w œrodowisku ma³omiasteczkowym tych treœci,
które zderza³y siê z obowi¹zuj¹cymi tradycyjnie normami zwyczajowymi.
Kobiety coraz œmielej wkracza³y w œwiat zastrze¿ony tylko dla mê¿czyzn.
Nie wstydzono siê i nie ukrywano demonstrowania swoich uczuæ i sympatii,
choæ w ma³ych miasteczkach ci¹gle uznawano to za objaw niemoralnoœci.
Najmniej podatna na tego rodzaju krytykê pozostawa³a m³odzie¿
Nonkonformizm m³odzie¿y w ma³ych miasteczkach niekiedy s³u¿y³ jako
argument w walce o zachowanie starych obyczajów. Klêski i kataklizmy
spadaj¹ce na mieszkañców przedstawiano jako nastêpstwo postêpuj¹cej
niemoralnoœci. Dla przyk³adu w Stoczku w guberni siedleckiej ortodoksyjni
¯ydzi uznali, ¿e epidemia szkarlatyny jest efektem upadku obyczajów, a
„dzieci umieraj¹ — jak pisano — w skutek zdro¿noœci m³odzie¿y, dochodz¹cej tak daleko, ¿e ch³opcy spaceruj¹ po mieœcie z dziewczêtami”. W celu
ukrócenia tych gorsz¹cych zwyczajów postanowiono „napastowaæ ka¿dego
m³odzieñca, który oœmiela siê spacerowaæ jawnie w towarzystwie kobiety”33. Podobne obostrzenia mia³y dotyczyæ „amoralnie” prowadz¹cych siê
mieszkañców Olkusza34.

31 „Izraelita” 1880, nr 3, Zob. te¿ N. Zylbersztajn, Hanele. Nowelka na tle stosunków prowincjonalnych, Warszawa 1898, s. 34–36.
32 S. Wiech, Rzemieœlnicy ma³ych miasteczek..., s. 188.
33 „Izraelita” 1908, nr 34.
34 Tam¿e 1908, nr 30.
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Ciekaw¹ postawê wobec form religijno–kulturowych, nakazuj¹cych rozdzia³ ¿ycia towarzyskiego miêdzy kobietami i mê¿czyznami, zajê³y dziewczêta z Sochaczewa, gdzie na mocy odezwy rabina zabroniono wspólnego
z mê¿czyznami bawienia siê w czasie uroczystoœci weselnych. Ujawniaj¹c
na ³amach „Frajnda” sprzecznoœci miêdzy nakazami Talmudu a aspiracjami
dziewcz¹t sochaczewskich, pisano: „teraŸniejsze dziewczêta nie daj¹ siê
kierowaæ przez rabina, teraŸniejsze panny twierdz¹, ¿e ¿ycie nie jest „trefem”, wiêc wolno go u¿ywaæ. Dzisiejsze dziewczêta wymagaj¹ prawa wyborczego (...) a tu przychodzi stary rabin (...) i zakazuje s³odkiego ¿ycia. I panny sochaczewskie pos³a³y do rabina deputacjê, która oœwiadczy³a: «Rabi,
jesteœmy m³ode, krew nasza szumi, wieczory s¹ d³ugie i ciemne. Teatru
u nas nie ma, sali do tañców równie¿ nie, siedzimy i czekamy jeno na wesele, by w³o¿yæ now¹ sukienkê, uczesaæ panieñskie w³osy i trochê potañczyæ.
A tu pozbawiacie nas jedynej przyjemnoœci». Na to rabin pokazuje bardzo
star¹ ksiêgê, w której znajduje siê przepis, i¿ dziewczêtom nie wolno tañczyæ z kawalerami”35. Przyk³ad Sochaczewa potwierdza, jak trudno by³o
kobietom w warunkach ma³omiasteczkowych przekroczyæ granice, które
wyznacza³y utrwalone, tym razem w œwiadomoœci spo³ecznej mê¿czyzn, nakazy religijne, tradycje i obyczaje.
Mimo istniej¹cych barier i przeszkód, nara¿enia siê na krytykê, gro¿¹c¹
nawet ca³kowitym wykluczeniem ze wspólnoty wyznaniowej36, czy œrodowiskowej, kobiety czêœciej ni¿ mê¿czyŸni decydowa³y siê na ³amanie kanonów
i obowi¹zuj¹cych w spo³ecznoœciach ma³omiasteczkowych zasad wspó³¿ycia. Interesuj¹ce jest, ¿e w ma³¿eñstwach mieszanych polsko–¿ydowskich,
które sporadycznie zawierano wœród rzemieœlników37, kobieta w przeciwieñstwie do mê¿czyzny wykazywa³a daleko wiêksz¹ determinacjê, gdy¿
z mocy obowi¹zuj¹cych praw ma³¿eñstwo takie oznacza³o dla niej ca³kowite zerwanie ze wspólnot¹ wyznaniow¹, a w praktyce wszelkich zwi¹zków
z rodzin¹ i dawnym otoczeniem.
Nowym obszarem zainteresowañ i dzia³alnoœci spo³ecznej kobiet sta³o
siê na prze³omie XIX i XX w. ¿ycie polityczne. Brak miejsca, by szerzej
zilustrowaæ problem aktywizacji kobiet–rzemieœlniczek w tej sferze. Swoj¹
obecnoœæ w niej coraz mocniej akcentowa³y zw³aszcza kobiety ¿ydowskie.
35 Z ulicy ¿ydowskiej, „Frajnd” 1912, nr 24, cyt. za: „Izraelita” 1912, nr 7.
36 Por. „Gazeta Kielecka” 1886, nr 83.
37 Zob. „Gazeta Kielecka” 1897, nr 25.
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Wystarczy wspomnieæ, ¿e dzia³alnoœæ partii ¿ydowskiej Bund na obszarze
Kielc w okresie rewolucji 1905 r. ujawni³a przynale¿noœæ do tej partii a¿ 60 kobiet
rzemieœlniczek, które by³y najwiêkszym w Kielcach jej zapleczem kadrowym38.
Prze³amywanie barier obyczajowych, dokonywane z inicjatywy lub przy
wspó³udziale kobiet, torowa³o w ma³ych miasteczkach drogê procesom demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego. Ka¿da nowinka, ka¿dy wy³om dokonany
w uœwiêconych tradycj¹ zwyczajach, stawa³ siê na prowincji wa¿nym wydarzeniem, którego znaczenia wci¹¿ nie doceniamy. „Œwiat siê emancypuje,
a z nim i Kalisz” — pisano w 1880 r. na ³amach „Izraelity”. „Spostrzegliœmy
to podczas pogrzebu jednej z Izraelitek [mowa o pogrzebie Rozalii Gross,
znanej w mieœcie filantropki]. By³ to pierwszy w Kaliszu kondukt pogrzebowy ¿ydowski, w którym towarzysz¹cy zw³okom szli razem wszyscy w porz¹dku, prowadz¹c kobiety pod rêkê. Nowoœæ ta, dla was Warszawian, przywyk³ych ju¿ do form cywilizacyjnych pod ka¿dym wzglêdem ma³o znacz¹ca,
dla nas zaœ mieszkañców partykularza, którzy o ka¿dy, choæby najdrobniejszy postêp w obyczajach walczyæ musimy z nieugiêt¹ ortodoksj¹ — zas³uguj¹ca na uznanie”39.
WyraŸnym dowodem zmiany pozycji i roli kobiety w rzemioœle by³ znacz¹cy udzia³ kobiet chrzeœcijañskich i ¿ydowskich w zabiegach o pe³n¹
emancypacjê zawodow¹. Uto¿samianie rzemieœlnika z mê¿czyzn¹ u schy³ku w. XIX i na pocz¹tku XX w. by³o w coraz wiêkszym stopniu zawodne.
Godny podkreœlenia jest fakt, ¿e w wiêkszoœci zabiegi o uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zdobycie funduszy na otwarcie warsztatu, czy utworzenie towarzystw wspieraj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ kobiet osi¹gano
przy niemal ca³kowitym pominiêciu mê¿czyzn. Odwo³uj¹c siê znów do
przyk³adu Kielc, wystarczy wspomnieæ, ¿e pierwsz¹ w tym mieœcie szko³ê
rzemios³ dla dziewcz¹t otworzy³a w 1892 r. El¿bieta Grobicka40. Inicjatywa
za³o¿enia w cztery lata póŸniej drugiej „szko³y ¿eñskiej dla nauki rêkodzielnictwa wszelkiego rodzaju” równie¿ wysz³a ze strony kobiety — Izabeli
Peczel41. Pierwsz¹ natomiast w Królestwie Polskim szko³ê sobotni¹ dla ko-

38 Archiwum Akt Nowych, Archiwum Polskiej Partii Socjalistycznej, sygn. 305/III/7, k. 84.
39 M. Kempiñski, Kalisz, „Izraelita” 1880, nr 5.
40 Archiwum Pañstwowe w Kielcach, Kancelaria Gubernatora Kieleckiego, sygn. 792, k. 1–5; „Ga-

zeta Kielecka” 1892, nr 73; 1893, nr 50; 1902, nr 6.
41 Na otwarcie tej szko³y nie wyrazi³ zgody gubernator kielecki. Archiwum Pañstwowe w Kielcach,
Rz¹d Gubernialny Kielecki, sygn. 5600, k. 3–4.

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

360 Stanis³aw Wiech

biet ¿ydowskich, kszta³c¹c¹ ponad 500 córek drobnych handlarzy i rzemieœlników, za³o¿y³a w 1900 r. w £odzi F. Rubinowicz42. Miejsce i liczba
tych szkó³ œwiadcz¹ jednak o ograniczonym ich wp³ywie na edukacjê
i emancypacjê kobiet rzemieœlniczek. Pamiêtaæ bowiem nale¿y, ¿e sieæ tych
szkó³, podobnie jak dzia³alnoœæ licznych ju¿ w Królestwie Polskim stowarzyszeñ na rzecz równouprawnienia kobiet43, nie przekracza³a granic miast
gubernialnych. Ma³omiasteczkowy œwiat rzemieœlników pozostawa³ nadal
w domenie wp³ywów mê¿czyzn, choæ i tu widoczna by³a korozja stosunków
patriarchalnych.
Oceniaj¹c rolê i miejsce kobiety w ¿yciu ma³omiasteczkowych rzemieœlników, warto wreszcie zwróciæ uwagê, ¿e ró¿nice dotycz¹ce pozycji kobiety
w warsztacie i rodzinie by³y nastêpstwem nie tylko jej pochodzenia spo³ecznego, statusu maj¹tkowego, ale tak¿e wieku, cech osobowych, koneksji towarzyskich i presti¿u spo³ecznego, jakim siê cieszy³a. Zastanawiaj¹ce jest
tak¿e, w jakim stopniu ró¿nice wiekowe miêdzy ma³¿onkami oraz struktura
p³ci rodziny rzemieœlniczej wp³ywa³y na pozycjê zajmowan¹ przez kobietê.
Wszystkie te zale¿noœci wymagaj¹ g³êbszych studiów i badañ. Ogólnie mo¿na tylko stwierdziæ, ¿e ustabilizowana pozycja kobiety, dojrza³y wiek, gwarantuj¹cy aktywnoœæ spo³eczn¹ i zawodow¹, utrwalony w œrodowisku ma³omiasteczkowym presti¿ sprzyja³y umacnianiu jej pozycji. W tych warunkach
kobiety, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym œrodowisku normami, nie burzy³y, a wrêcz przeciwnie, sta³y na stra¿y wartoœci typowych dla drobnomieszczañstwa i „drobnomieszczañskiej moralnoœci”44.
Znacznie trudniej by³o wywalczyæ sobie równorzêdn¹ z majstrem pozycjê kobietom zdecydowanie m³odszym od mê¿a, mniej aktywnym zawodowo
i wywodz¹cym siê z ni¿szych warstw spo³ecznych. Powszechne w drugiej
po³owie XIX w. na ziemiach polskich zjawisko pauperyzacji rzemios³a45
sprawia³o, ¿e coraz wiêksza liczba majstrów (w Poznaniu, zdaniem K. Makowskiego a¿ 32,5%46) zawiera³a zwi¹zki ma³¿eñskie z wyrobnicami, s³u¿¹42 Pierwsza szko³a sobotnia dla kobiet w £odzi, „Izraelita” 1900, nr 16.
43 Na pocz¹tku XX w. w Królestwie Polskim dzia³a³y m.in.: Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet,

Stowarzyszenie Równouprawnienia, Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet w Radomiu, Ko³o Kobiet
Towarzystwa Kultury Polskiej, Stowarzyszenie Kobiet Pracuj¹cych Umys³owo, Ko³o Ziemianek, Stowarzyszenie „Przysz³oœæ”.
44 Por. M. Ossowska, Moralnoœæ mieszczañska, Wroc³aw 1985.
45 Zob. S. Wiech, Rzemieœlnicy ma³ych miasteczek..., s. 105–166.
46 K. Makowski, Rodzina poznañska w I po³owie XIX wieku, Poznañ 1992, s. 119.
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cymi i przedstawicielkami proletariatu miejskiego. W zwi¹zkach tych czêsto wypominano sobie pochodzenie spo³eczne i status maj¹tkowy, co mia³o
wskazaæ ka¿demu z ma³¿onków pozycjê, jak¹ powinien zajmowaæ w warsztacie i rodzinie47. Powtarzaj¹ce siê przypadki molestowania ¿on przez
rzemieœlników, poni¿ania i niemal ca³kowitego ich lekcewa¿enia w ¿yciu
rodzinnym to patologiczne na gruncie ma³ych miasteczek zjawiska, wskazuj¹ce, jak daleko by³o jeszcze do wykszta³cenia w tym œrodowisku stosunków partnerskich.
Nie zawsze ugruntowanie i wzmocnienie pozycji kobiety sprzyja³o normalizacji stosunków panuj¹cych w rodzinie i warsztacie. Tam, gdzie majstrowe, anga¿uj¹c siê w sprawy zawodowe mê¿a, przejmowa³y kontrolê nad
funkcjonuj¹cym zak³adem rzemieœlniczym, czêsto dochodzi³o do spiêæ
i konfliktów, bêd¹cych nastêpstwem przerostu ambicji. W skargach, wnoszonych do urzêdów starszych zgromadzeñ, spotyka siê m.in. informacje
o ostrym, czasami wrêcz brutalnym traktowaniu czeladzi i terminatorów
przez majstrówny, które w budowaniu swojego presti¿u pos³ugiwa³y siê...
miot³¹, przeznaczon¹ do bicia pomocników48.
Wa¿nym elementem w budowaniu presti¿u spo³ecznego kobiety w ma³ych miasteczkach by³o demonstrowanie na zewn¹trz swojej religijnoœci,
granicz¹ce niekiedy z dewocj¹. W œrodowisku rzemieœlników ma³omiasteczkowych kobiety sta³y na stra¿y moralnoœci zarówno obyczajowej, jak
i religijnej: one pierwsze podnosi³y larum, gdy przekroczono granice „przyzwoitoœci”. Poparciem kobiet okreœliæ mo¿na by³o w miasteczku si³ê i autorytet miejscowego proboszcza. Co ciekawe, nawet w œrodowisku chasydzkim, co potwierdza przyk³ad P³oñska, kobiety stanowi³y mocny filar w budowaniu popularnoœci przebywaj¹cych tam cadyków49. Wszelkiego rodzaju
akcje o charakterze religijno–narodowym nie mog³y siê odbyæ bez znacz¹cego udzia³u kobiet. Organizacja pielgrzymek do sanktuariów, funkcjonowanie towarzystw i zwi¹zków katolickich, charytatywnych, zgromadzeñ
bezhabitowych, czy nawet bojkot ekonomiczny sklepów i warsztatów ¿ydowskich potwierdza³y szczególne sk³onnoœci kobiet do przejawiania takich form aktywnoœci spo³ecznej i towarzyskiej, które bliskie by³y ideom

47 „Gazeta Kielecka” 1894, nr 79.
48 Archiwum Pañstwowe w Kielcach, Akta miasta Kielc, sygn. 996, k. 80.
49 „Izraelita” 1896, nr 79.
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religijno–narodowym50 . Podkreœliæ w tym miejscu jednak nale¿y, ¿e tworzony przy du¿ym wspó³udziale kobiet model kultury mieszczañskiej, zgodnie z tym, co zauwa¿y³ Jerzy Jedlicki, by³ bardziej swoiœcie mieszczañski ni¿
swoiœcie polski51.
W zakoñczeniu rozwa¿añ nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e kobieta
w rodzinie ma³omiasteczkowych rzemieœlników mia³a szczególnie utrudnion¹ rolê w procesie prze³amywania i burzenia barier, jakie funkcjonowa³y w spo³ecznoœciach ma³ych, odizolowanych i zachowawczych skupisk
miejskich. W przeciwieñstwie do wielkich miast ka¿de naruszenie tradycyjnie obowi¹zuj¹cych norm i zasad spotyka³o siê tu z ostra krytyk¹, napiêtnowaniem i wrêcz oskar¿eniem. Aktywnoœci na polu towarzyskim, kulturalnym, politycznym nie mo¿na by³o skryæ anonimowoœci¹, która w du¿ych
miastach dawa³a szansê œmielszym poczynaniom, gdy¿ czêsto chroni³a
przed prêgierzem krytycznej, czy te¿ konserwatywnej opinii publicznej.
W warunkach ma³omiasteczkowych, ograniczaj¹cych prywatnoœæ do minimum i zdominowanych przez patriarchalny model rodziny, trudniej by³o,
szczególnie kobietom, demonstrowaæ nonkonformistyczny styl ¿ycia, niekonwencjonalne postawy i formy aktywnoœci spo³ecznej. W tej sytuacji
szczególnie zaakcentowaæ nale¿y znaczenie tych inicjatyw, które dziêki staraniom kobiet torowa³y i przyspiesza³y procesy nie tylko ich emancypacji
spo³ecznej i zawodowej.

50 Zob. „G³os Warszawski” 1911, nr 10; „Gazeta Kielecka” 1912, nr 22; 1913, nr 16; M. Mazurek,
M. Wójcik, Honorackie zgromadzenie bezhabitowe w latach 1874–1914 w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim, Materia³y do geografii historycznej ruchu zakonnego, [w:] Materia³y do historii zgromadzeñ zakonnych na ziemiach polskich w XIX i pocz¹tku XX wieku, oprac. H. Dyl¹gowa, Lublin 1976,
s. 201–415.
51 J. Jedlicki, O narodowoœci kultury, „Res Publica” 1987, nr 2, s. 47.
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Wielkopolskie wzorce kobiecej aktywnoœci
spo³ecznej w ¿yciu codziennym na
prze³omie XIX i XX wieku
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Niewiele powsta³o opracowañ poœwiêconych sytuacji Wielkopolanek na
prze³omie XIX i XX w. Uderza bardzo s³abe zainteresowanie historyków
tym tematem i powa¿ne luki w badaniach Ÿród³owych1. W niniejszym szkicu chcia³abym zwróciæ uwagê na niektóre aspekty spo³ecznej pozycji i postaw Wielkopolanek w ich ¿yciu codziennym. Postawi³am sobie przede
wszystkim dwa pytania: 1) jakie wzorce kulturowe przyœwieca³y dzia³aniom
Wielkopolanek w ich œrodowiskach spo³ecznych? 2) jak aktywnoœæ spo³eczna stowarzyszeñ kobiecych oddzia³ywa³a na kulturê ¿ycia codziennego
w Wielkopolsce?
Zwraca uwagê specyficzna sytuacja, w jakiej w Wielkopolsce rozwija³a
siê aktywnoœæ kobiet; istotn¹ jej determinant¹ by³o wzajemne przenikanie
siê narodowego i katolickiego stereotypu kobiety. Tak np. celem powsta³ego w 1909 r. Zjednoczenia Oœwiatowych Towarzystw Kobiecych by³o po³¹czenie wszystkich oœwiatowych inicjatyw kobiecych dla rozszerzenia oddzia³ywania kobiet poza kr¹g rodzinny, w szerszym œrodowisku spo³ecz-

1 Zob. R. Jaworski, Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek w XIX i na pocz¹tku XX wieku, [w:]

Kobieta i spo³eczeñstwo na ziemiach polskich w XIX wieku, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej
i A. Szwarca, Warszawa 1990, s.25–35; M. Abram, Problem wykszta³cenia kobiet w publicystyce poznañskiej XIX wieku. Studium porównawcze, [w:] Kobieta i p³eæ. Studia kobiece z psychologii, filozofii
i historii, pod red. J. Miluskiej i E. Pakszys, Poznañ 1995, s. 169–177; W. Molik, Drogi edukacji córek
ziemiañskich w Wielkopolsce w XIX wieku i na pocz¹tku XX wieku, [w:] tam¿e, s. 147–167.
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nym. Zak³adaj¹c, ¿e czêœæ kobiet by³a cz³onkiniami jednoczeœnie kilku stowarzyszeñ, które wchodzi³y w sk³ad Zjednoczenia, mo¿na szacowaæ, ¿e
w przeddzieñ wybuchu I wojny œwiatowej przynajmniej 1500 Wielkopolanek by³o stowarzyszonych w organizacjach kobiecych2.
Pierwsze, powsta³e poza inicjatywami Koœcio³a katolickiego, towarzystwo kobiece w Wielkopolsce — Pomoc Naukowa dla Dziewcz¹t Polskich
— zosta³o za³o¿one ju¿ w 1871 r. Towarzystwo to udziela³o stypendia niezamo¿nym Polkom pragn¹cym siê kszta³ciæ. Od tego czasu anga¿owanie siê
kobiet w dzia³ania na rzecz rozszerzenia dostêpu do wykszta³cenia stale
wzrasta³o. D¹¿enia te mia³y swoje g³êbsze, zarówno polityczne, jak i spo³eczne korzenie. Szczególnie wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê czytelnie dla
kobiet; wa¿n¹ form¹ dzia³alnoœci stowarzyszeñ kobiecych by³y odczyty.
Najbardziej jednak zauwa¿alne przemiany zachowañ Wielkopolanek,
tak¿e w ¿yciu codziennym, zwi¹zane by³y z rozszerzaniem siê zarobkowania3. Zmienione dziêki temu warunki ¿ycia sprzyja³y wyzwalaniu siê aktywnoœci kobiet tak¿e na polu spo³ecznym. Wzrastaj¹ca liczba pracuj¹cych
zarobkowo Wielkopolanek by³a z jednej strony nastêpstwem przeobra¿ania siê i unowoczeœniania spo³eczeñstwa, a z drugiej — dyskryminacji Polaków na rynku pracy umys³owej. Zatrudnienie kobiet ros³o przede wszystkim w handlu i rzemioœle. W tych ga³êziach gospodarki znajdowa³o mo¿liwoœci zarobkowania tak¿e wiele kobiet z rodzin inteligenckich.
W 1903 r. powsta³o w Poznaniu „Stowarzyszenie Personelu ¯eñskiego
w Rzemioœle, Handlu i Przemyœle”. By³o to pierwsze, niezale¿ne przedstawicielstwo interesów polskich robotnic w Wielkopolsce. Jego przewodnicz¹ca, Zofia Tu³odziecka, koniecznoœæ powo³ania do ¿ycia tego rodzaju
Stowarzyszenia uzasadnia³a nastêpuj¹co: „W Polsce, ruch kobiet znajduje
siê (...) jeszcze w «powijakach». Zw³aszcza wœród Polek, zak³adanie Towarzystw Kobiecych ma bardzo wielkie znaczenie, jako ¿e ze strony Rz¹du nie
mog¹ one liczyæ na tak¹ opiekê, jak¹ maj¹ niemieckie kobiety. Polki zdane
s¹ ca³kowicie tylko na siebie i mog¹ szukaæ zatrudnienia tylko w dziedzinie

2 Wed³ug „G³osu Wielkopolanek” Zjednoczenie Oœwiatowych Towarzystw Kobiecych ju¿ w 1910 r.

liczy³o ³¹cznie 1237 cz³onkiñ i skupia³o 12 stowarzyszeñ. Zjednoczenie wydawa³o pismo pod tym
samym tytu³em, informuj¹ce o dzia³alnoœci wielkopolskich stowarzyszeñ kobiecych. („G³os Wielkopolanek” 1910, nr 8, s. 3).
3 R. Jaworski, wyd. cyt. , s. 26.
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handlu i w przemyœle, jako ¿e pañstwowe miejsca pracy s¹ dla nich niedostêpne”4.
Poprzez dzia³alnoœæ biur poœrednictwa pracy, prowadzenie wyk³adów,
organizowanie dokszta³cania i kursów zawodowych, poradnictwo prawne
i wystêpowanie o podwy¿ki wynagrodzeñ doprowadzi³y Stowarzyszenie do tego, ¿e ruch ten wyszed³ z „powijaków”5. Jednak nie rozwin¹³ siê on w Wielkopolsce na skalê zachodnioeuropejsk¹ i nie nabra³ charakteru ruchu na
rzecz praw politycznych dla kobiet6. Mimo to, wed³ug opinii policyjnych,
by³ to kraj pe³en „niebezpiecznych Polek”7. Wed³ug pruskich urzêdników
zagro¿enie stanowi³y nie „emancypantki”, ale „patriotki”. Traktowali oni
Polki ze swoistym respektem. Pod wzmagaj¹cym siê naciskiem nacjonalizmu niemieckiego w³aœnie kobiety sk³onni byli uznawaæ za reprezentantki
polskiej ludnoœci zamieszkuj¹cej ziemie zagarniête przez Prusy w dobie rozbiorów. Mê¿czyzn traktowali bowiem jak przeciwnika pokonanego, to ich
uwa¿ali za reprezentantów upad³ego w wyniku rozbiorów pañstwa polskiego.
Zgodnie z tradycyjnymi wzorcami wychowawczymi troska o zachowanie takich wartoœci, jak ziemia, jêzyk, religia nale¿a³a do zadañ kobiet.
Dlatego to g³ownie z ich strony spodziewano siê oporu, anga¿owania siê
w obronê polskoœci, w walkê o polski jêzyk, ziemiê i kulturê8. W dobie
umacniania siê tendencji nacjonalistycznych, tak po stronie niemieckiej,
jak i polskiej ten ukuty przez w³adze pruskie stereotyp, uto¿samiaj¹cy polskoœæ z polsk¹ kobiet¹, okaza³ siê wyj¹tkowo trwa³y i paradoksalnie — akceptowany przez obie strony. Pod tym szyldem w œrodowisku polskiej inteligencji aktywnej w ¿yciu publicznym Wielkopolski rozwija³ siê tak¿e ruch
kobiet.
Odbija³o siê to wyraŸnie na charakterze dzia³alnoœci spo³ecznej Wielkopolanek. 15 maja 1908 r., wed³ug informacji „Bluszcza”, zgromadzi³o siê
4 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Prezydium Policji, 4315, s. 55–61.
5 Zob. Stowarzyszenie Personelu ¯eñskiego w Handlu i Przemyœle (1903–1913), Poznañ 1913.
6 Zob. R. Jaworski, wyd. cyt.; K. Kolska, Tajne organizacje kobiet w by³ym zaborze pruskim, [w:] Pamiêtnik

zjazdu niepodleg³oœciowców pruskich w Poznaniu, Poznañ 1935, s. 63–68; D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Kobiety wielkopolskie w dzia³alnoœci narodowej, spo³ecznej i wyzwoleñczej (1788–1919), Poznañ 1975.
7 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Prez. Policji 3529, s. 32 (Viktoria Ewald); tam¿e 3621, s. 5–7
(Aniela Tu³odziecka); tam¿e 3701, s. 5–7 (Helena Rzepecka); zob. tak¿e L. Gomolec, Aniela
(1853–1932) i Zofia (1850–1924) Tu³odzieckie, [w:] Wielkopolanie XIX wieku, pod. red. W. Jakóbczyka, Poznañ 1969, s. 400.
8 Zob. te¿ F. Vosberg, Die Polnische Frauenbewegung, Leszno 1912.
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w Poznaniu dwa tysi¹ce kobiet ze wszystkich czêœci kraju; by³y to nie tylko
przedstawicielki towarzystw kobiecych, ale tak¿e robotnice i ch³opki z okolicy. Z³o¿y³y one nastêpuj¹ce œlubowanie:
„W obliczu Boga, Stwórcy wszystkich narodów i wobec wszystkich sprawiedliwych ludów œwiata, my, zgromadzone tutaj niewiasty polskie wszystkich dzielnic i stanów, na tym walnym wiecu protestujemy uroczyœcie przeciwko wyw³aszczaniu nas z dziedzictwa ojców oraz przeciwko nowemu krêpowaniu mowy ojczystej — a z g³êbi skrzywdzonego serca œlubujemy œwiêcie, ¿e wszystkich si³ do³o¿ymy, byœmy lepiej ni¿ dotychczas pe³ni³y obowi¹zki wzglêdem Ojczyzny i Jej Przysz³oœci”9. Po czym nastêpowa³a lista
przykazañ, które Wielkopolanki „celem czynnej obrony i ziemi, i mowy ojczystej” realizowaæ przyrzeka³y.
Mimo ¿e tak¿e w Wielkopolsce udzia³ kobiet w ¿yciu spo³ecznym sta³
siê mo¿liwy dopiero dziêki spo³ecznym przemianom, przysiêga³y one
„w obliczu Boga” strzec „dziedzictwa ojców”. W kontekœcie gro¿¹cego Polakom wyw³aszczenia pod naciskiem pruskiej kolonizacji oznacza³o to przede wszystkim obronê odziedziczonej po przodkach ziemi. W swej deklaracji
Wielkopolanki nie tylko nie buntowa³y siê wobec tradycji, lecz przeciwnie
— odwo³ywa³y siê do niej. Nie oponowa³y wobec roli przypisywanej im
zgodnie z tradycj¹. Chcia³y broniæ ziemi przed niemieckimi intruzami, jêzyk ratowaæ przed germanizacj¹, dzieci uczyæ tradycji narodowej, ale tak¿e
kupowaæ chleb u polskich piekarzy. Na politycznej scenie walki narodowej
wystêpowa³y w roli obroñczyñ i stra¿niczek domowego ogniska. Chcia³y w ten
sposób w wymiarze symbolicznym reprezentowaæ zwi¹zek miêdzy dziedzictwem ojców i przysz³oœci¹ ojczyzny, wyznaczaj¹c sobie rolê ³¹cznika.
Podejmowana przez Wielkopolanki obrona polskiej kultury jawi siê
wiêc jako walka miêdzy pañstwem niemieckim, symbolem mêskiej agresji
a polsk¹ wspólnot¹ prezentuj¹c¹ — w³aœciw¹ kobietom — postawê obronn¹. Z tej perspektywy miejsce mê¿czyzn w polskim spo³eczeñstwie i w jego
oporze przeciwko pañstwu pruskiemu wyznaczane by³o przez ich role ojców i synów, a wiêc — przez ich role w rodzinie. Tak wiêc nawet w zachowaniach polskiego spo³eczeñstwa w Wielkopolsce wobec zaborcy trudno
jest odnaleŸæ dowody partnerstwa miêdzy jego mêsk¹ i kobiec¹ czêœci¹.

9 „Bluszcz”, 24 maja 1908, nr 21, s. 233–234.
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Walka narodowa, co najmniej od czasu strajków szkolnych, nabra³a jednak
tak wielkiej wagi w ¿yciu codziennym mieszkañców Wielkopolski, ¿e ma³o
kto nie by³ z ni¹ konfrontowany. W zwi¹zku z tym ruch narodowy znajdowa³ coraz mocniejsze poparcie ni¿szych warstw spo³ecznych oraz kobiet.
Szczególn¹ rolê w tych dzia³aniach odgrywa³y kobiety zwi¹zane z krêgami polskiej inteligencji. Ilustruje to przyk³ad Towarzystwa „Warta” („Towarzystwo Przyjació³ Wzajemnego Pouczania siê oraz Opieki nad Dzieæmi”,
za³o¿onego ju¿ w 1894 r.). Najwa¿niejszym celem „Warty” by³o tajne nauczanie jêzyka polskiego. 75% uczniów „Warty” pochodzi³o z ni¿szych warstw
spo³ecznych. W okresie poprzedzaj¹cym wybuch I wojny œwiatowej z nauki
przy pomocy „Warty” skorzysta³o 5–10% wszystkich polskich dzieci w Poznaniu10.
Cz³onkiniami „Warty” w przewa¿ajacej czêœci by³y nauczycielki. By³ to
jedyny zawód, który w sytuacji wzrastaj¹cego nacisku ekonomicznego, pozwala³ Polkom na zarobkowanie, nie naruszaj¹c tradycyjnego modelu kobiety–matki. Liczne cz³onkinie „Warty”, które jak i jej przewodnicz¹ca
Aniela Tu³odziecka odegra³y wybitn¹ rolê w czasie strajków szkolnych w latach 1906–1907, nale¿a³y równie¿ do organizatorek wieców kobiet. Dziêki
ich pracy uda³o siê Towarzystwu wci¹gn¹æ do ruchu narodowego równie¿
kobiety z ni¿szych warstw spo³ecznych.
Teoretycznie wielkopolskie stowarzyszenia kobiet opowiada³y siê za
niezale¿noœci¹ tak wobec duchowieñstwa katolickiego, jak i partii politycznych11. Poniewa¿ nie uto¿samia³y siê z katolicyzmem, prasa konserwatywna
chêtnie pos¹dza³a je o sprzyjanie socjalizmowi12. Tak np. udzia³ Zofii Tu³odzieckiej w obradach ogólnopolskiego Zjazdu Kobiet w Krakowie
w 1905 r. wywo³a³ w Wielkopolsce skandal i ma³o brakowa³o, aby pozbawiono j¹ funkcji przewodnicz¹cej Stowarzyszenia Personelu ¯eñskiego
10 W. Jakóbczyk, Kobiecy ruch kulturalno–oœwiatowy, [w:] Studia nad dziejami Wielkopolski, t. III,

Poznañ 1967, s. 123.
11 P. Cegielska, Z kroniki Pomocy Naukowej dla Dziewcz¹t Polskich w Wielkim Ksiêstwie Poznañskiem

w 50–letni¹ rocznicê za³o¿enia 1871–1921, Poznañ 1912, s. 6; W. Jakóbczyk, wyd. cyt., s. 122; C. Skopowski, Towarzystwo „Warta” w Poznaniu w latach 1894–1939, [w:] Studia i materia³y do dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. IV, 1960, s. 173–208.
12 Np. spór o referat Zofii Goliñskiej w „Czytelni dla Kobiet”, zob. A. Kochlerówna, Zofia Tu³odziecka. Pionierka ruchu zawodowego w Wielkopolsce, [w:] ¯yciorysy zas³u¿onych kobiet, t. 11, Kraków
1913, s. 16–18; por. W. Jakóbczyk, Ruch kobiecy i rola prasy w Wielkopolsce na pocz¹tku XX wieku,
[w:] Studia i materia³y do dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. III: 1957, z. 1, s. 252; ten¿e, Kobiecy ruch
kulturalno–oœwiatowy, wyd. cyt., s. 127–128.
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w Handlu i Przemyœle. Na Kongresie krakowskim, podczas dyskusji o wp³ywach Koœcio³a katolickiego w Stowarzyszeniu silne poparcie uczestniczek
zyska³ pogl¹d, ¿e Koœció³ jest hamulcem na drodze kobiet do emancypacji.
Mimo ¿e Zofia Tu³odziecka deklarowa³a siê jako wierz¹ca i podkreœla³a
swoje zwi¹zki z religi¹ katolick¹ równie mocno, jak inne uczestniczki swoj¹
niezale¿noœæ œwiatopogl¹dow¹, sta³a siê przedmiotem gwa³townych ataków
prasy katolickiej i narodowej13.
Mo¿na przytoczyæ wiele innych jeszcze przyk³adów wskazuj¹cych, jak
niewielkie by³y mo¿liwoœci udzia³u Wielkopolanek w ogólnopolskim ruchu
kobiecym. A przecie¿ jednym z g³ównych celów Zjazdu Kobiet Polskich
w Krakowie by³o w³aœnie nakreœlenie wspólnych d¹¿eñ i strategii dzia³ania
kobiet na wszystkich polskich ziemiach. W tej sytuacji kontakty Wielkopolanek z niemieckim ruchem feministycznym mog³y mieæ miejsce tylko drog¹ okrê¿n¹, za poœrednictwem Warszawy.
Sprawa uniezale¿nienia siê od wp³ywów duchowieñstwa katolickiego
stanowi³a wprawdzie jeden z g³ównych punktów spornych wœród stowarzyszonych Wielkopolanek, paradoksalnie jednak — to w³aœnie katolicyzm by³
tu najpewniejszym pomostem ³¹cz¹cym inteligentki z ch³opkami i robotnicami. Tak wiêc zakres mo¿liwoœci rozwoju ruchu emancypacyjnego Wielkopolanek by³ ograniczany na rzecz ich udzia³u w rozszerzaj¹cym siê ruchu narodowym.
G³ównym celem i czo³owym zadaniem niezale¿nych towarzystw kobiecych by³o rozszerzanie dostêpu do wykszta³cenia i oœwiaty po to, aby kobiety mog³y lepiej spe³niaæ swoje obowi¹zki i egzekwowaæ swoje prawa w spo³eczeñstwie, jak równie¿ dla uzyskania przez nie lepszych mo¿liwoœci zarobkowania. Poniewa¿ na prze³omie wieków nauczanie (³¹cznie z religi¹) w jêzyku ojczystym sta³o siê w Wielkopolsce g³ównym narodowym problemem,
zaczêto uto¿samiaæ aspiracje kszta³ceniowe kobiet z obron¹ narodowej
kultury i katolicyzmu. Organizowane — g³ównie przez kobiety —polskie
nauczanie domowe sta³o siê — w sensie wychowania narodowego — przeciwwag¹ dla niemieckiej szko³y tzn. dla polityki germanizacji. Zarówno
z punktu widzenia wartoœci katolickich, jak i narodowych, rodzina traktowana by³a jako instytucja odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie wspólnoty. W tym kontekœcie rola kobiet by³a z zasady sprowadzana do roli matek.
13 L. Gomolec, wyd. cyt., s. 401; A. Kochlerówna, Zofia Tu³odziecka..., wyd. cyt.
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Ich zadaniem by³o rodzenie dzieci i wychowywanie ich na Polaków–katolików. Realizowane przez nie zadania wychowawcze urasta³y do rangi g³ównej formy walki o utrzymanie rodzimej kultury. Matka przeobra¿a³a siê
w wychowawczyniê. Aniela Tu³odziecka, „dusza Warty”14, by³a prototypem
takiej „matki–Polki” w sensie wychowawczyni Polaków–obywateli. Aktywnoœæ spo³eczna tych kobiet, które nie mog³y jej uzasadniæ, odwo³uj¹c siê do
spo³ecznych funkcji swojej w³asnej rodziny, by³a w porównaniu z realizowaniem przez matki zadañ wychowawczych w krêgu w³asnej rodziny — niewdziêczn¹ prac¹ pioniersk¹. Dlatego te¿ siostra Anieli, Zofia, „pionierka
ruchu zawodowego w Wielkopolsce”15, pozosta³a do dzisiaj osobistoœci¹
ma³o znan¹.
Katolicki model matki zosta³ w kontekœcie walki narodowej przewartoœciowany i przeniesiony na pole spo³ecznego oddzia³ywania kobiet. Macierzyñstwo jako g³ówny punkt odniesienia wzorca kobiety tak silnie by³o zakotwiczone we frazeologii narodowej, ¿e model ten nie podlega³ rewizji
mimo przeobra¿eñ w sytuacji spo³ecznej samych kobiet i ich otoczenia.
Wzór „matki–Polki” przypisywa³ kobiecej populacji jako ca³oœci rolê stra¿niczki tradycyjnych wartoœci. St¹d te¿ kobieta jako jednostka nie mog³a
wystêpowaæ jednoczesnie w roli obywatelki pañstwa, o które walczono.
Prawa kobiet do samorealizacji jako cel d¹¿eñ ruchu kobiecego zast¹pione
zosta³y — w szczególnych warunkach politycznych Wielkopolski — obowi¹zkiem wobec wspólnoty narodowej.

14 K. Kolska, wyd, cyt., s. 64.
15 Taki tytu³ nosi³a broszura Kochlerówny o Zofii Tu³odzieckiej.
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„Kim bêdziesz w przysz³oœci? — Nikim, oczywiœcie” — tak¹ odpowiedŸ
jeszcze w koñcu XIX wieku otrzyma³a od swego ojca m³oda ¯ydówka, pochodz¹ca z tradycyjnego œrodowiska, gdy pyta³a go o swój zawód w przysz³oœci1. Taka odpowiedŸ mniej wówczas zadziwia³a ni¿ samo pytanie, które
j¹ wywo³a³o. W drugiej po³owie XIX w. m³ode ¯ydówki dopiero zaczyna³y
myœleæ nie tylko o swoim wykszta³ceniu i zam¹¿pójœciu, ale tak¿e o czekaj¹cej je roli w spo³eczeñstwie. Niniejszy artyku³ analizuje, na podstawie
trzech przypadków jednostkowych, pojawiaj¹ce siê w tym czasie nowe pragnienia i plany ¿yciowe kobiet ¿ydowskich.
Podstawê tego studium stanowi¹ trzy autobiograficzne teksty pióra
trzech kobiet pochodz¹cych z ró¿nych ¿ydowskich œrodowisk w Rosji na
prze³omie XIX i XX w., w których opisa³y one ¿ycie w³asne i swoich rodzin.
Dodatkowo wykorzystano kilka innych tekstów dotycz¹cych tego samego
okresu i tej samej spo³ecznoœci (powieœci, autobiografie, relacje z podró¿y);
pozwoli³o to na porównania, uzupe³nienia i uogólnienia.
Praca nad tego typu Ÿród³ami wymaga podejœcia interdyscyplinarnego,
obok podstawowego podejœcia kulturowo–antropologicznego, istotn¹ rolê
odgrywaæ musz¹ metody postêpowania badawczego literaturoznawców.
W analizowanych autobiografiach szczególnie wa¿ne by³o oddzielenie faktów od fikcji literackiej. W badaniach historycznych wykorzystuj¹cych zapi1 E. Kreitmann, Deborah. Narren tanzen im Ghetto, wyd. 2, Frankfurt a. M. 1985, s. 6.

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

372 Monica Rüthers

sy biograficzne czêsto rezygnuje siê z tego, przypuszczalnie dlatego, ¿e
w autobiografiach robotników, które czêsto stanowi¹ podstawê rekonstrukcji doœwiadczeñ ¿ycia codziennego w przesz³oœci, nie oczekuje siê
wystêpowania fikcji literackiej. A przecie¿ odwo³anie siê do formy literackiej w celu zapisania w³asnego ¿ycia, wprowadza w³aœciw¹ wybranemu gatunkowi literackiemu dynamikê i nadaje materii elementy fikcji.
Oprócz zapisów autobiograficznych próbujê w tym studium wykorzystaæ jako Ÿród³a historyczne (respektuj¹c wymogi warsztatu historyka) tak¿e teksty nale¿¹ce do literatury ¿ydowskiej. Wymaga to dodatkowego uzasadnienia, poniewa¿ chodzi tu o fikcjê literack¹, podczas gdy autobiografie
uchodz¹ za Ÿród³a wzglêdnie autentyczne i wiarygodne. Zamierzam pokazaæ, ¿e wszystkie wykorzystywane tutaj przekazy odzwieciedlaj¹ rzeczywistoœæ postrzegan¹ subiektywnie i ¿e nie istnieje wyraŸna granica, która oddziela³aby „fantazjê literack¹” od „prawdy” („Dichtung” und „Wahrheit”
w sformu³owaniu Goethego). Spróbowa³am, wykorzystuj¹c stworzon¹ przez
Wolfganga Isera teoriê recepcji i analizy dyskursu2, opracowaæ metodê krytyki Ÿród³owej odpowiedni¹ dla wybranych przeze mnie tekstów.
Trzy biografie — Ÿród³a podstawowe
Paulina Wengeroff (1833–1916) urodzi³a siê w Bobrujsku. Wychowywa³a siê w Brzeœciu na Litwie, czêsto zmienia³a miejsce zamieszkania, a swoje
wspomnienia napisa³a w latach 1906–1908 w Heidelbergu3. Pochodzi³a
z wielkomieszczañskiej, pobo¿nej rodziny ¿ydowskich przedsiêbiorców.
Przez ca³e swoje ¿ycie pozosta³a wierna religijnym wartoœciom wyniesionym z domu rodzinnego, musia³a jednak pogodziæ siê z faktem, ¿e jej m¹¿
odrzuci³ zasady wiary, a synowie przyjêli chrzest. Mary Antin urodzi³a siê
w 1881 r. w Po³ocku na Bia³orusi w kupieckiej rodzinie o skromnym statusie materialnym, która póŸniej ca³kowicie zubo¿a³a i w 1893 r. wyemigrowala do Stanów Zjednoczonych. Swoje wspomnienia napisa³a ok. 1907 r.
w Bostonie, majac lat 284. Imigracjê do USA prze¿ywa³a jako swoje ponowne narodziny; wraz z amerykanizacj¹ bowiem narodzi³a siê jej nowa to¿samoœæ. Miriam Shomer Zunser urodzi³a siê w 1882 r. w Odessie w rodzinie
2 Zob. W. Iser, Das Faktive und das Imaginäre, Frankfurt a. M. 1991.
3 P. Wengeroff, Memoiren einer Grossmutter. Bilder aus der Kulturgeschichte der Juden Russlands im

19. Jahrhundert, t. I, wyd. II popr., Berlin 1913, t. II, wyd. I, Berlin 1910.
4 M. Antin, The Promised Land, Boston 1942 (1912).
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o tradycjach literackich, która zdecydowa³a siê na zbiorow¹ emigracjê do
Ameryki. Miriam Zunser przebywa³a tam nadal w œrodowisku ¿ydowskich
artystów, nie dokonuj¹c kulturowej konwersji, zachowuj¹c dalej w³asny styl
¿ycia. Historiê swojej rodziny opublikowa³a w 1939 r.5
Tak bardzo ró¿ne, spo³eczne i literackie konteksty tych trzech zapisów
musz¹ byæ wziête pod uwagê w trakcie analizy. Wybór konkretnego gatunku literackiego (wspomnienie, autobiografia imigranta czy kronika rodzinna), odzwierciedla ró¿norodnoœæ zamiarów, celów i indywidualnych potrzeb autorek. Wybrane przez nie odmienne gatunki literackie daj¹ ka¿dej
z nich mo¿liwoœæ zaprezentowania siê w okreœlonej formie, zastosowania
autoterapii, podpowiadaj¹ konkretne wzory i konstrukcje samoidentyfikacji. Ju¿ z samego toku opowiadania ka¿dej z autorek wy³ania siê konstruowany przez ni¹ obraz tego, co obce, i tego, co w³asne, odbija siê w nim jej
zdystansowanie i stopieñ wyobcowania wobec opisywanego œwiata. Postrzeganie i interpretowanie przez autorki zmieniaj¹cego siê œwiata, z racji zró¿nicowania ich biografii i sposobu narracji, nabiera znaczenia modelowego.
Pytania badawcze i metoda analizy
W jaki sposób gwa³towne zmiany i wy³omy, dokonuj¹ce siê w ¿ydowskiej tradycji w trakcie przyspieszonych procesów modernizacji, industrializacji i laicyzacji ¿ycia, zaznaczy³y siê w indywidualnych doœwiadczeniach
trzech konkretnych kobiet? jakie dzia³ania podejmowa³y wobec wyzwañ
losu? jakie szczególne problemy wywo³a³ i na jakie szczególne klêski ten
proces przekszta³ceñ narazi³ w³aœnie kobiety i jakie otworzy³ przed nimi
szanse? jak zmienia³a siê spo³eczna przestrzeñ ich aktywnoœci ¿yciowej,
szczególnie w ¿yciu codziennym?
Mimo pochodzenia ze zbli¿onych œrodowisk spo³ecznych, podlegaj¹cych podobnym przeobra¿eniom, sposoby ich przystosowywania siê by³y
odmienne, a ich analiza ukazuje ca³y wachlarz mo¿liwych reakcji na te
przemiany. W niektórych fragmentach narracji wy³aniaj¹ siê jednak elementy wspólne, dostrzegalne w sformu³owaniach, przyk³adach, w metaforach. W tym miejscu trzeba powróciæ do problemu znaczenia literatury
narracyjnej jako Ÿród³a historycznego. Powstaje pytanie, czy wspomniane
podobieñstwa s¹ odbiciem konwencji pisarskiej typowej dla okreœlonego
5 M. S. Zunser, Yesterday. A Memoir of a Russian Jewish Family, New York 1979 (1939).
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czasu i œrodowiska, czy — ogólniejszych „prawd”? S¹dzê, ¿e analogie w interpretacjach postaw religijnych, czy sekularyzacji ¿ycia — s¹ rezultatem
przede wszystkim doœwiadczeñ i wra¿liwoœci kobiet ¿ydowskich z charakterystycznym dla nich specyficznym, religijnym piêtnem. W miarê przekszta³cania siê wyobra¿eñ autorek o mi³oœci, ma³¿eñstwie i rolach spo³ecznych
kobiet i mê¿czyzn, ich zapisy ulega³y nowym konwencjom, które odciska³y
siê na sposobie przedstawiania przez nie tych sfer ¿ycia.
Trzy autozapisy znacznie ró¿ni¹ siê w swoim charakterze. Ka¿dy przemawia swoim w³asnym jêzykiem. Przedmiotem analizy przebiegu indywidualnego ¿ycia s¹ liczne wspó³zale¿noœci, interakcje, w których jednostka
wystêpuje w ró¿nych aspektach swojej spo³ecznej i dziejowej rzeczywistoœci, a nie jest tylko potraktowanym fenomenologicznie zapisem wyizolowanego, pozornie spo³ecznie autonomicznego, ma³ego istnienia (...). Obserwowana jednostka (...) powinna stanowiæ przyk³ad spo³ecznych wspó³zale¿noœci, nie musi koniecznie byæ reprezentantem grupy „takich samych”, natomiast wyraŸnie dostrzegalne powinny byæ jej cechy specyficzne, konsekwencje i niekonsekwencje — w jej stosunku do innych6.
Analizie próbowa³am poddaæ ró¿ne p³aszczyzny tekstów. Odbijaj¹ siê
w nich zarówno wczeœniejsze aspiracje ¿yciowe ich autorek, jak i te aktualne, charakterytyczne dla momentu powstawania zapisu, które by³y precyzowane i werbalizowane dopiero podczas pisania. Zmieniaj¹ce siê oceny
przesz³oœci pozostaj¹ w œcis³ym zwi¹zku z przeobra¿aniem siê i przystosowywaniem systemu wartoœci w ró¿nych fazach ich ¿ycia. Przy tym samo
zaanga¿owanie siê w pisanie sk³ania autorki do wartoœciuj¹cych ocen ich
wczeœniejszych planów i przedstawiania ich jako swoich sukcesów wzglêdnie pora¿ek.
Przemiany systemu wartoœci
W tekstach prezentowane s¹ ró¿norodne formy przystosowywania siê
do zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych. Jedn¹ z nich jest strategia
„harmonii ¿yciowej” Pauliny Wengeroff. Podczas gdy dwie pozosta³e autorki mieszka³y w Ameryce i otrzyma³y wychowanie amerykañskie, Paulina
przez ca³e swoje ¿ycie pozosta³a zwi¹zana z otoczeniem askenazyjsko–¿y-

6 O. Hochstrasser, Ein Haus und seine Menschen 1549–1989. Ein Versuch zum Verhältnis von Mikro-

forschung und Sozialgeschichte, Tübingen 1993, s. 271.
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dowskim i tradycjami wyniesionymi z Rosji. Niekonsekwencje wytêpuj¹ce
w ró¿nych miejscach w jej tekœcie wskazuj¹, jak bardzo istotna dla dojrzewania Pauliny by³a sta³a konfrontacja z zachodnioeuropejskimi mieszczañskimi wartoœciami i wzorcami zachowañ. Kultura zachodnioeuropejskiego
mieszczañstwa sta³a siê tak¿e dla ¯ydów zamieszkuj¹cych wschodni¹ Europê „kultur¹ docelow¹”. Wartoœci te wywiera³y na Paulinie, z racji jej czêstych zmian miejsca pobytu, mniejszy lub wiêkszy wp³yw. Rywalizacja
dwóch systemów wartoœci: tradycyjnego ¿ydowskiego i mieszczañskiego,
ujawnia³a ich elementy wspólne i odmienne, te daj¹ce siê ze sob¹ pogodziæ
i te sobie przeciwstawne. Tote¿ d¹¿enie autorki do przystosowania siê mia³o
sw¹ wyraŸn¹ granicê, zmuszaj¹c do zmiany postaw. Jeœli niemo¿liwe okazywa³o siê pogodzenie ze sob¹ starych i nowych wartoœci, musia³o wówczas
dojœæ do otwartego zerwania albo z jednymi lub z drugimi. Ju¿ samo to, jak
Paulina przedstawia sam¹ siebie, wskazuje wyraŸnie, ¿e ulega³a wp³ywom
zasad mieszczañskich i ¿e wypracowa³a sobie w³asne metody nawi¹zywania
kontaktu z obc¹ kultur¹. Tak na przyk³ad opisuj¹c swoj¹ rodzinê, akcentuje
jedoczeœnie jej zalety ¿ydowskie i mieszczañskie, wiedzê religijn¹ i umiejêtnoœci „zawodowe”. Charakteryzuj¹c sam¹ siebie, podkreœla — obok pobo¿noœci — swoje umiejêtnoœci jako gopodyni domowej, jak pilnoœæ i oszczêdnoœæ, ale te¿ swoj¹ aktywnoœæ w roli „Madame Wengeroff” na polu dobroczynnoœci i popierania sztuki, jak równie¿ swoje zalety w roli babki w rodzinie, a wiêc rozs¹dek, si³ê charakteru, wykszta³cenie, wiedzê i aspiracje kulturalne, zaanga¿owanie w przekazywaniu wartoœci kulturowych swemu
otoczeniu. Skar¿y siê przy tym wielokrotnie na zeœwiecczenie, pod naciskiem mê¿a, jej w³asnego domu; musia³a bowiem zdj¹æ perukê i zrezygnowaæ z koszernej kuchni. Jej synowie, aby dostaæ siê na Uniwersytet w Petersburgu zmuszeni byli przyj¹æ chrzest.
Wobec tak rozbudowanego katalogu wartoœci uznanych przez autorkê
za „renomowane” powstaje pytanie: które z tych przymiotów by³y „specyficznie ¿ydowskie”? Analogie do wartoœci cenionych w krêgach wykszta³conego, europejskiego mieszczañstwa wyraŸnie rzucaj¹ siê w oczy. Na to pytanie mo¿liwe s¹ ró¿ne odpowiedzi. Po pierwsze, trzeba sobie uœwiadomiæ,
¿e w Europie wschodniej to w³aœnie ¯ydzi byli „mieszczañstwem”, zajêli
jego miejsce, poniewa¿ brakowa³o innej aktywnej gospodarczo warstwy
mieszczañstwa. Specyficznie ¿ydowskie jest natomiast zintegrowanie tych
wartoœci z judaistycznym œwiatopogl¹dem religijnym. Przypadek Pauliny
Wengeroff pokazuje przy tym, ¿e w jej pokoleniu to w³aœnie kobietom udawa³o siê przystosowaæ nowe formy do dotychczasowego sposobu ¿ycia, pod-
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czas gdy mê¿czyŸni sk³aniali siê raczej ku zrywaniu z tradycj¹. Wynika³o to
z tego, ¿e mê¿czyznom religijne wychowanie w systemie tradycyjnych norm
nie dawa³o ¿adnej mo¿liwoœci równoczesnego udzia³u w œwieckich formach
mieszczañskiego ¿ycia oraz pozbawia³o swobody lektur.
Powszechnie aprobowane wartoœci to „bojaŸñ bo¿a” i „mi³oœæ bliŸniego”, ale tak¿e te, które Paulina wymienia, opisuj¹c rodzinê swego mê¿a:
goœcinnoœæ, dobroczynnoœæ wobec ubo¿szych, studiowanie tekstów religijnych, bogobojnoœæ, czeœæ i szacunek dla rodziców7. We wschodnioeuropejskiej kulturze ¿ydowskiej najwy¿ej ceniona by³a tradycyjnie wiedza religijna
mê¿czyzn, wiele liczy³a siê pobo¿noœæ kobiet, nastêpnie przestrzeganie
praw i œwi¹t ¿ydowskich oraz dobroczynnoœæ, która ofiarodawcom przynosi³a uznanie spo³eczne. Zdaniem Pauliny, wartoœci te, choæ czêœciowo zreinterpretowane, zosta³y zaadaptowane przez wykszta³cone mieszczañstwo.
W³aœnie w tym zestawianiu uniwersalnych przymiotów, które bez wzglêdu
na terytorium, czas i ró¿nice kulturowe autorka ocenia pozytywnie, widaæ
poszukiwanie drogi do stabilizacji i równowagi. Nazywaj¹c „¿ydowskimi”
wartoœci uznawane za podstawowe przez europejskie mieszczañstwo, autorka zalicza do tego krêgu siebie i swoja rodzinê.
Oceny przemian w sposobie ¿ycia, zawarte w zapisie Pauliny Wengeroff
s¹ niekonsekwentne, a nawet sprzeczne. Œwiadcz¹ one o jej zró¿nicowanym
stosunku do przeobra¿eñ w ró¿nych p³aszczyznach jej ¿ycia. Tak¿e na p³aszczyŸnie najni¿szej, codziennej, w konkretnych, jednostkowych przypadkach, ocena nowoœci jest niekonsekwentna. Mo¿na powiedzieæ, ¿e „nowe”
lub „obce” zwyczaje „wkradaj¹ siê” do jej ¿ycia. Z drugiej znowu strony
autorka che³pi siê swoim „europejskim” wykszta³ceniem, lekturami, jakkolwiek jednoczeœnie — stosuj¹c miary swojego ¿ydowskiego œrodowiska
— wysoko ceni ¿ydowskich twórców i ludzi interesu. Pochwala „postêp”
cywilizacyjny, szczególnie ze wzglêdu na edukacjê, modê, higienê. Taka
ocena mo¿e byæ uznana za postawê charakterystyczn¹ dla jej warstwy i œrodowiska. Jednak konserwatyzm ¿ydowski popada tu w konflikt z wysokim
usytuowaniem w hierarchii wartoœci rangi spo³ecznej ludzi wykszta³conych
i wykszta³cenia jako wartoœci samej dla siebie, niezale¿nie od tego, czy jest
ono œwieckie czy religijne. „Elastycznoœæ” tradycyjnych wartoœci pokazuje,

7 P. Wengeroff, wyd. cyt., t. II, s. 96.
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jak radzono sobie ze sprzecznoœci¹ miêdzy wartoœciami „swoimi” i „obcymi” — w praktyce na co dzieñ.
W kolejnej, wy¿szej warstwie narracyjnej dominuje u autorki postawa
konserwatywna, zgodnie z któr¹ wszystko by³o kiedyœ lepsze. Ta warstwa okreœla strukturê narracji Wspomnieñ. Z tej perspektywy „postêp” wartoœciowany jest negatywnie. Z kolei samo powstanie Wspomnieñ by³o mo¿liwe tylko
dziêki œwieckiemu wykszta³ceniu i „oœwieconej” postawie autorki; to
w³aœnie umo¿liwia³o refleksjê i autorefleksjê. Postawa Pauliny wobec „nowego” by³a wiêc niejednolita. W pojedynczych przypadkach „nowe” wydawa³o siê jej z³em, w ca³okszta³cie „nowe” uznawa³a za dobre, ale w podsumowaniu powraca³a do oceny negatywnej, poniewa¿ wczeœniej wszystko
by³o lepsze. Tê wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ próbuje autorka Wspomnieñ za³agodziæ na drodze godzenia ze sob¹ wartoœci starych i nowych. Wspomnienia
jako forma zapisu, historyczno–filozoficzny charakter jej rozwa¿añ umo¿liwiaj¹ jej zamazywanie w³asnych licznych za³amañ i niepowodzeñ. Poza tym
wybór tej formy zapisu pozostawia miejsce tak na nostalgiê i patos, jak i na
intymnoœæ wyznañ. Autorytet narratorki pozostaje przy tym nienaruszony,
mo¿e ona wystêpowaæ w roli bogatej w doœwiadczenia babki.
Odwrotnie wyglada sytuacja w przypadku Mary Antin, dla której kluczem do interpretowania w³asnego ¿ycia sta³o siê nie integrowanie starego
z nowym, lecz zerwanie ze star¹ i afirmowanie nowej to¿samoœci. Mary Antin usi³uje potraktowaæ swoj¹ przesz³oœæ i okres swego dojrzewania jako
rozdzia³ zakoñczony, aby nowy wype³niæ wy³¹cznie now¹ osobowoœci¹.
Swoj¹ amerykañsk¹ historiê sukcesów opowiada w formie autobiografii imigrantki. Ten rodzaj zapisu sugeruje okreœlony wzór i sposób samookreœlania
siebie, nadawania sensu swoim prze¿yciom, podsuwa równie¿ mo¿liwoœæ
autoterapii. Pozwala to na kreowanie historii rozwoju w³asnej indywidualnoœci, na potraktowanie przybycia do USA jako aktu „nawrócenia” nios¹cego za sob¹ rozszczepienie osobowoœci autorki na dwie: dawn¹, przedemigracyjn¹ i now¹. Daje mo¿liwoœæ porównywania dwóch œwiatów, odrzucenia dotychczasowej to¿samoœci, przedstawienia ca³ej historii jako wybawienia, nowych narodzin w „Ziemi Obiecanej”. Mary Antin œwiadomie przedstawia teraz swoj¹ w³asn¹ przesz³oœæ jako coœ obcego.
Autorka ca³kowicie zrywa ze œrodowiskiem ¿ydowskim, zreszt¹ zgodnie
z zamierzeniem swojego ojca, który d¹¿y³ do amerykanizacji rodziny.
Uznaje amerykañsk¹ perspektywê za w³asn¹. ¯ydowsk¹ przesz³oœæ traktuje
jako element obcy w jej w³asnym ¿yciu, od którego odcina prawdziwe „ja”.
W ten sposób definiuje swoj¹ now¹ to¿samoœæ. Jej wspomnienia maj¹ mieæ,
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jak mo¿na s¹dziæ, dzia³anie oczyszczaj¹ce, „lecz¹ce” autorkê z jej obcej
przesz³oœci. Nabieraj¹ znaczenia chrztu. I tu wiêc wytwarzaj¹ siê usztywnione, intencjonalne ramy dla narracji, podobnie jak u Pauliny, mimo ¿e intencje tej ostatniej by³y przeciwstawne.
Podczas gdy w przypadku Pauliny szczególnie wymowne s¹ sprzecznoœci
i niekonsekwencje w zrywaniu z tradycj¹, przypadek Antin reprezentuje
konsekwentn¹ opozycjê wobec tego, co uznane zosta³o przez ni¹ za obce,
a co, niejako wbrew jej woli, daje o sobie znaæ w spontanicznie przywo³ywanych przez autorkê rozmaitych wspomnieniach z dzieciñstwa8. Staj¹ siê one
pomostem do przesz³oœci uznanej za obc¹. Zapowiedziane w przedmowie
do wspomnieñ uwolnienie siê od dawnego „ja” nie daje siê zrealizowaæ.
Krótko mówi¹c: Paulina silniej uleg³a przeobra¿eniom, ni¿ chcia³aby siê do
tego przyznaæ, a Mary Antin nadal pozostaje, mimo swej amerykanizacji,
„bohaterk¹ dwóch œwiatów”.
Jeszcze inne doœwiadczenia by³y udzia³em Miriam Shomer Zunser. Pozostawa³a ona w krêgu rodzinnym, który tak przed emigracj¹, jak i w jej
nastêpstwie podtrzymywa³ dawny uk³ad spo³ecznych powi¹zañ. Ten przyk³ad pokazuje, ¿e w przypadku silnego zespolenia grupy — zbiorowe poczucie to¿samoœci mo¿e zostaæ przeniesione na emigracjê wzglêdnie nie
naruszone. W przeciwieñstwie do rodziny Antin w przypadku Miriam
wyemigrowali prawie wszyscy jej krewni, a nawet znajomi z teatru Abrahama Goldfadena9. To wyjaœnia, dlaczego tak wa¿ne by³y dla Miriam dzieje
jej rodzinnego krêgu. Bêd¹c czêœci¹ jej samej, winny przekazywaæ nastêpnym pokoleniom wiedzê o jej korzeniach. W miarê narracji przyswaja wiêc
sobie tê historiê ci¹gle od nowa. Nie ma tam dla niej nic „obcego”. Wybrany
przez ni¹ sposób opowiadania, forma kroniki rodzinnej, opiera siê na ustnej tradycji, a sprawia wra¿enie, jakby autorka nosi³a przy sobie album
rodzinny, ci¹gle go przegl¹daj¹c, aby przypominaæ sobie przesz³oœæ i stale
obcowaæ ze wspomnieniami. Tak¿e w tym nowym œwiecie Miriam stanowi
czêœæ starej ¿ydowskiej spo³ecznoœci i jest dumna z uczestnictwa swej rodziny w tradycyjnej wspólnocie kulturowej. W procesie „amerykanizacji” jej
rodziny zamiast zerwania z dawn¹ to¿samoœci¹, co tak akcentowa³a Mary
Antin, obstawano przy jej œwiadomej kontynuacji. Konwencja narracyjna

8 M. Antin, wyd. cyt., s. 92, 94 i 136.
9 Abraham Goldfaden — twórca teatru ¿ydowskiego w Odessie (przyp. t³um.).
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umo¿liwia przedstawienie pluralistycznego, pe³nego sprzecznoœci obrazu
¿ycia codziennego. Konflikty religijne w jej opowiadaniu do g³osu nie dochodz¹, wskazuje to na œwieckie zapatrywania Miriam. W przypadku Pauliny Wengeroff problem laicyzacji doprowadzi³ w jej w³asnym domu do
konfliktu p³ci, do konfliktu miêdzy kobiec¹ i mêsk¹ czêœci¹ rodziny, w przypadku rodziny Zunser — do konfliktów miêdzygeneracyjnych.

*
¯ydowska tradycja nie sprzyja³a buntowi kobiet. Dlatego mo¿e zaskakiwaæ fakt, ¿e w przypadkach laicyzacji w³aœnie kobiety przeciwstawia³y siê
swym mê¿om i ojcom. Kobiecy sprzeciw koncentruje siê przede wszystkim
w centralnej sferze ¿ycia, odnosi siê mianowicie do zawierania ma³¿eñstw.
Tu wa¿y³ siê los kobiety.
Wraz z rozszerzaniem siê oœwiaty i sekularyzacji ¿ycia codziennego ¯ydzi, obracaj¹cy siê w postêpowych krêgach miejskich zwracali siê ku „europejskim” wzorom. Kszta³cenie dziewcz¹t sta³o siê w XIX w. spraw¹ presti¿ow¹. W Warszawie i Wilnie, w najwiêkszych miejskich skupiskach ¯ydów
i oœrodkach przeobra¿eñ modernizacyjnych, w³aœnie w pierwszej po³owie
XIX w., powsta³y„nowoczesne” szko³y dla dziewcz¹t, do których to szkó³
od lat szeœædziesi¹tych uczêszcza³o coraz wiêcej uczennic10. W³aœnie dobrze
sytuowane rodziny, które staæ by³o na posy³anie córek do szkó³, przyjê³y
wzorce kulturowe zachodnioeuropejskich, wykszta³conych elit mieszczañskich, zaobserwowane podczas pobytów w „badach”. Dlatego miêdzy innymi podniós³ siê do oko³o osiemnastego roku ¿ycia przeciêtny wiek córek
wydawanych za m¹¿. Uzyskany czas musia³ byæ przez dziewczêta czymœ
wype³niony. Wiele z nich pracowa³o w firmie ojca, bior¹c na siebie czêœæ
odpowiedzialnoœci za ni¹. M³ode kobiety próbowa³y przed³u¿yæ okres
kszta³cenia siê i wzglêdnej zawodowej samodzielnoœci i niezale¿noœci rodzinnej. Stopniowo plany rodziców popada³y w konflikt z zainteresowaniami córek. Matki Miriam Zunser i Mary Antin ukrywa³y siê, gdy do domu
przychodzi³ swat — „szadchen”, i spiskowa³y przeciw swym ojcom. Gdy
jednak rodzice postanowili wydaæ je za m¹¿, nie mia³y szans, aby zapobiec
swemu „losowi”. Dopóki kobiety nie mia³y aspiracji kszta³cenia siê, by³y
bardziej sk³onne do przyjêcia ról ¿on, ¿ywicielek i matek, których wype³nia10 S. Stampfer, Gender Differentiation and Education of the Jewish Woman in Nineteenth–Century
Eastern Europe, w: „Polin. Journal of Polish–Jewish History” 7, 1992, s. 62–87, tu s. 76.
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nie nie pozostawia³o im czasu na dzia³alnoœæ innego rodzaju. Teraz córki
pragnê³y uczyæ siê dalej, a z lektur przyswaja³y sobie wyobra¿enia o mi³oœci
i ma³¿eñstwie, które nie dawa³y siê pogodziæ z tradycyjnym modelem
zwi¹zku ma³¿eñskiego.
M³ode kobiety — zale¿nie od warunków i indywidualnych mo¿liwoœci
— ró¿nie zachowywa³y siê wobec konfliktu z rodzicami i tradycj¹. Paulinie
Wengeroff uda³o siê przy okazji zarêczyn poznaæ mê¿czyznê wybranego
przez rodziców dla niej na mê¿a i zakochaæ siê w nim. Uda³o siê jej —
przynajmniej wed³ug opisanej wersji — z góry pogodziæ z sytuacj¹ i unikn¹æ
konfliktu. Matka Miriam Shomer Zunser, Dinneh, buntowa³a siê wobec
decyzji swego ojca, póŸniej jednak tak¿e pokocha³a wybranka ojca. Ten
wzorzec, integruj¹cy nowy model ma³¿eñstwa z mi³oœci ze star¹ praktyk¹
ma³¿eñstwa–kontraktu, by³ rozpowszechniony tak¿e w krêgach ¯ydów zachodnioeuropejskich11. Oprócz sprzeciwu wobec wczesnych zwi¹zków ma³¿eñskich re¿yserowanych przez rodziców konflikt dotyczy³ tak¿e obyczaju
œcinania w³osów po weselu. Te sytuacje konfliktowe by³y czêsto tworzywem
dla fikcji literackiej. Wraz z up³ywem czasu, czêsto w ramach tej samej rodziny, m³odsza córka by³a ju¿ lepiej przygotowana, ³atwiej decydowa³a siê
na wejœcie w konflikt z rodzin¹ ni¿ wczeœniej jej starsze siostry. Ten model
stanowi podstawê opowiadañ Szaloma Alejchema o Tewje Mleczarzu i jego
córkach: najstarsza zakocha³a siê w biednym krawcu i tak d³ugo b³aga³a
o pozwolenie na zam¹¿pójœcie, a¿ je otrzyma³a. Nastêpna córka ju¿ nie
pyta³a, ale zarêczy³a siê z ¯ydem, studentem i rewolucjonist¹ i pod¹¿y³a za
nim na zes³anie. Trzecia córka zakocha³a siê w pisarzu chrzeœcijaninie i aby
móc go poœlubiæ, przyjê³a chrzest. Z tego powodu zosta³a przez ojca wyklêta. Czwarta córka, uwiedziona i porzucona przez syna bogatej ¿ydowskiej
rodziny z miasta, utopi³a siê. Najm³odsza córka, oczko w g³owie ojca, by³a
pos³uszna jego ¿yczeniom, a jednak równie¿ by³a nieszczêœliwa. Bogaty mieszkaniec miasta, za którego wysz³a, zdoby³ maj¹tek podczas wojny, wkrótce
straci³ go na spekulacjach i sta³ siê bankrutem. Ma³¿onkowie wyemigrowali
do Ameryki i ciê¿ko pracowali w jednym z os³awionych „sweat shops”.
Interesuj¹ce s¹ ró¿ne aspekty dziejów Tewje Mleczarza i jego córek.
Kontekst sytuacyjny, problemy ojca piêciu córek, pozostaje w zgodzie z do-

11 M. A. Kaplan, For Love or Money. The Marriage Strategies of Jews in Imperial Germany, w: „Leo
Baeck Institute Yearbook” 28, 1983, s. 263–300, tu s. 264.
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œwiadczeniami czytelników12. Tak¿e prowincja w tle tej historii przedstawiona jest „realistycznie” jako wioska, która s³u¿y bogatym mieszkañcom
pobliskiego miasteczka za letnisko. W takich okolicznoœciach rozwija siê
akcja. Rozwój wydarzeñ uwarunkowany jest wzrastaj¹cym oddzia³ywaniem
„nowego”: nowych wyobra¿eñ córek o mo¿liwoœciach samodzielnego pokierowania swoim ¿yciem. W tym bardzo biednym œrodowisku spo³ecznym
nacisk otoczenia jest s³abszy ni¿ w innych rodzinach, jak np. w rodzinie
Berciñskich [tj. dziadków ze strony matki M. S. Zunser — przyp. t³um.],
gdy¿ tu w mniejszym stopniu wchodz¹ w grê interesy grupowe13. Wiêzi
uczuciowe ³¹cz¹ce ojca z córkami s¹ bardzo wa¿ne dla zrozumienia jego
reakcji na nietypowe zachowania dziewcz¹t14. Ojców bowiem zwi¹zki emocjonalne czêœciej ³¹czy³y z córkami, natomiast kontakt z synami, uwarunkowany wymogami religijnego wychowania, by³ „pe³en dystansu”. Mi³oœæ
Tewje do córek czyni go ustêpliwym. Gdy póŸniej wybacza córce, której siê
przedtem wyrzek³, jest to znak, ¿e rozk³ad tradycyjnych norm jest nieunikniony. Kolejny, nawi¹zuj¹cy do tego fragment tekstu wskazuje na znacz¹ce zmiany w zasadach doborów ma³¿eñskich. Wszystkie bez wyj¹tku córki albo wyje¿d¿aj¹, albo przyjmuj¹ chrzest, umieraj¹ albo z powodu trudnoœci materialnych emigruj¹ do Ameryki. „Nowe” zwi¹zane jest z wielk¹ niepewnoœci¹ bytu. Szprince i Bej³kie zwi¹za³y siê ze „œwietnym towarzystwem” z miasta, ale ten ich nowy œwiat okazuje siê ob³udny i „fa³szywy”.
Pozostali ¯ydzi w wyniku „ma³ego pogromu” zostaj¹ wypêdzeni ze wsi. Nie
ma dla nich przysz³oœci ani w sztet³, ani poza nim.
W spo³ecznoœci ¿ydowskiej o tradycyjnym sposobie ¿ycia, kobieta by³a
pozbawiona znajomoœci Talmudu, najwa¿niejszego wyznacznika statusu.
Mog³a jednak zdobyæ okreœlon¹ pozycjê spo³eczn¹ przez zawarcie ma³¿eñstwa, z racji swej pobo¿noœci i wieku, zw³aszcza w przypadkach, gdy to ona
przejmowa³a w³adzê w rodzinie i dysponowa³a zasobami materialnymi
wielkiej rodziny, co zdarza³o siê wcale nierzadko w zwi¹zku z obowi¹zuj¹12 M. Zborowski, E. Herzog, Das Schtetl. Die untergangene Welt der osteuropäischen Juden, München

1991 [1952], s. 244.
13 Ni¿sze warstwy s¹ bardziej podatne na „proces erozji”. Zob. C. Stopnicka–Rosenthal, Deviation

and Social Change in the Jewish Community of a Small Polish Town, „American Journal of Sociology”
60, 1954, s. 177–181; zob. tak¿e tej¿e, Social Stratification of the Jewish Community in a Small Polish
Town, „American Journal of Sociology” 59, 1953, s. 1–10.
14 O stosunkach w rodzinie, zob. R. Landes, M. Zborowski, Hypotheses Concerning the Eastern
European Jewish Family, w: „Psychiatry” 13, 1950, s. 447–464.
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cym zale¿nym od p³ci podzia³em ról i sfer dzia³alnoœci w rodzinie jej cz³onków. To, ¿e kobiety mimo swojej przewagi w œwieckim wykszta³ceniu i swego oczytania, w procesie przystosowywania siê do „zachodniego” œwiata
mieszczañskiego pocz¹tkowo nie zyska³y prawie nic, by³o ich dramatem,
a czasem prowadzi³o nawet do tragicznych komplikacji. Z jednej strony
bowiem pogarsza³y siê warunki ekonomiczne na prowincji, a mê¿czyŸni
che³pi¹c siê swoimi sukcesami zawodowymi, które stawa³y siê nowym wyznacznikiem ich pozycji spo³ecznej, zgodnie z mieszczañskimi wzorami,
utrudniali ich osi¹gniêcie kobietom. Z drugiej strony, wobec sekularyzacji
¿ycia, kobieca pobo¿noœæ straci³a na wartoœci. Przedtem kobiety zarz¹dza³y
przynajmniej czêœci¹ dochodów rodzinnych i dziêki temu, za pomoc¹ wyp³acanych im sum, mog³y œciœle kontrolowaæ swoich mê¿ów, synów i ziêciów i strzec ich pobo¿noœci.
Przyk³ady starszych kobiet: Pauliny Wengeroff i matki Mary Antin,
Hannah Hayye, wskazuj¹, ¿e w okresie prze³omowych przeobra¿eñ tradycyjny system podstawowych wartoœci pozosta³ skostnia³y nawet wtedy, gdy
same wartoœci ulega³y przekszta³ceniom i rozk³adowi. W zwi¹zku ze wspó³istnieniem obok siebie ró¿norodnych wzorców i norm, pochodz¹cych z ró¿nych epok, powstawa³y sytuacje, w których dochodzi³o do napiêæ i zderzeñ;
mog³o to sprzyjaæ syntezie „nowoczesnych” sposobów myœlenia i zachowañ
oraz elementów dawnej, tradycyjnej kultury. W ten sposób powstawa³y nowe wzorce. Przychodz¹ce ze œwiata zewnêtrznego mody nie narusza³y jednak g³êbszych tradycyjnych przekonañ kobiet.
Wprawdzie moda oraz symbole posiadania i zamo¿noœci sprzyja³y uwydatnianiu kobiecej urody, jednak w modzie by³y tak¿e przypad³oœci zdrowotne, a te stanowi³y pretekst do wyjazdu do „wód”. Sprowadzane z zagranicy stroje, a przede wszystkim meble do „salonu”, uchodzi³y ci¹gle za symbol wy¿szego statusu spo³ecznego. Pozbawiona ¿ycia zawodowego Paulina
wspomina swoje schorzenia nerwowe i podró¿ do „lekarzy wiedeñskich”.
Po powrocie zgodnie z „mod¹” zaczê³a organizowaæ pomoc filantropijn¹
dla ubogich jako specyficzn¹ formê terapii. Nawet pobo¿ne, starsze ¯ydówki przesta³y goliæ sobie w³osy i zaczê³y podawaæ mê¿czyznom rêkê na powitanie. Ale ju¿ z koszernej kuchni bohaterki prezentowanych tu badañ rezygnowa³y tylko w przymusowych sytuacjach. Nawet w zeœwiecczonych domach w okreœlone œwi¹teczne dni dokonywa³y wy³omów w odwrocie od dawnych zwyczajów, g³êboko zakorzenionych w tradycji ¿ydowskiej. Uczestnictwo kobiet w procesie modernizacji okazywa³o siê niejednoznaczne, stanowi³y one czynnik mobilizuj¹cy, ale tak¿e — hamuj¹cy. Dla kobiet, w znacz-
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nym stopniu odseparowanych od tradycji duchowej kultury ¿ydowskiej,
droga do nowej kultury by³a z jednej strony ³atwiejsza, gdy¿ „mia³y woln¹
g³owê”, z drugiej strony ich w³asny udzia³ w tworzeniu tradycji wry³ j¹ g³êbiej w ich „cia³a i dusze” i nie by³o im tak ³atwo j¹ odrzuciæ.
W badanym okresie umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê s³owem pisanym
otworzy³a przed ¯ydami ze wschodniej Europy nowe pola dzia³ania. Dotyczy to szczególnie kobiet, które wczeœniej, gdy obecnoœæ s³owa pisanego
zwi¹zana by³a wy³¹cznie z mêsk¹ sfer¹ religijnego ceremonia³u, niemal nie
mia³y z nim do czynienia. Dziêki lekturom rozszerza³y one swoje horyzonty
i poznawa³y nowe, nieznane im dot¹d wartoœci. S³owo pisane otwiera³o
pole dla nietypowych, eksperymentalnych zachowañ, a jedoczeœnie dawa³o
mo¿liwoœæ oderwania siê od rzeczywistoœci i ucieczki w lekturê. Siêgaj¹c po
ró¿ne formy zapisu, kobiety mog³y tworzyæ swoje idea³y i samodzielnie formu³owaæ swoje plany ¿yciowe. Pos³ugiwanie siê s³owem pisanym nawet
tylko w formie lektur i listów do narzeczonych sta³o siê ich „bogactwem”
i symbolizowa³o wy¿szy status. W³aœnie na przyk³adzie listów narzeczonych
dobrze widaæ wieloaspektowoœæ Ÿróde³ pisanych. W zapisach wspomnieniowych Pauliny Wengeroff i Miriam Shomer Zunser listy zosta³y uznane
za coœ wyj¹tkowego i nowego, a ich cytowanie za czyn ryzykowny. Szalom
Alejchem oœmieszy³ now¹ modê w jednym ze swych opowiadañ, w którym
pisanie listów potraktowane zosta³o jako przejaw konwenansu i sztucznego
beletryzowania swoich prze¿yæ oraz pretendowania do wy¿szej pozycji spo³ecznej.
Ju¿ w po³owie XIX w. powsta³ poradnik korespondencji w jêzyku jidysz
z wzorami listów mi³osnych. Wskazuje to zarówno na rozszerzanianie siê
nowej mody, jak równie¿ na ustalanie siê regu³ nowej formy piœmiennictwa.
Autorki opisywane w tym szkicu dziêki swojemu pisarstwu mia³y mo¿liwoœæ
nabrania dystansu wobec w³asnych prze¿yæ i wspomnieñ, i do okreœlenia
swojej to¿samoœci i sensu istnienia. Wszystkie autorki skorzysta³y z tej mo¿liwoœci, chocia¿ ³¹czy³y ze swymi zapisami ró¿ne funkcje i cele. Dla Pauliny
Wengeroff pisanie jest metod¹ zintegrowania i zharmonizowania — mimo
wielu sprzecznoœci — elementów dawnego i nowego ¿ycia. Mary Antin
pisa³a, aby pozbyæ siê balastu swej przesz³oœci. Dla Miriam Shomer Zunser
pisanie by³o œrodkiem do zapewnienia ci¹g³oœci tradycji rodzinnej.

*
W analizowanych zapisach odbijaj¹ siê wielokrotnym echem dyskusje,
które toczy³y siê w czasach, gdy te zapisy powstawa³y. Tutaj w³aœnie tkwi
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zwi¹zek miêdzy tekstami autobiograficznymi i literatur¹ tego czasu, szczególnie dotyczy to dyskusji na temat „¿ydowskoœci” na obszarze europejskim. Zapisy autobiograficzne by³y wystawione na ró¿ne wp³ywy, zale¿nie
od tego, czy powstawa³y w USA, czy w Europie. Pos³ugiwanie siê potocznym jêzykiem jidysz, podobnie jak irracjonalne, zawi³e komentowanie Talmudu „pilpul”, uznano za w³aœciwoœæ ¯ydów polskich15. Rozszerzenie siê
idei mistycznego, nieracjonalnego chasydyzmu w wieku XVIII i wczesnym
XIX spowodowa³o podzia³ na „racjonalnych” ¯ydów z Europy zachodniej
i „nieracjonalnych” ze wschodniej, a potem, wraz z rozwijaniem siê wœród krêgów ¿ydostwa wschodniego idei oœwieceniowych — na „racjonaln¹” Haskalê i „nieracjonalny” chasydyzm. Na te podzia³y na³o¿y³o siê rozpowszechniaj¹ce siê w emancypuj¹cych siê pañstwach narodowych postrzeganie ¯ydów jako elementu obcego. W rozprawach medycznych przypisywano ¯ydom cechy kobiece: s³aboœæ, nieracjonalnoœæ i nerwowoœæ, zauwa¿ano nawet szczególn¹ ich sk³onnoœæ do aktów histerii. ¯ydzi z zachodniej Europy
zrzucali winê za negatywny obraz ¯yda na zamieszkuj¹cych wschodni¹
czêœæ kontynentu. Znajduje to wyraz w ¿ydowskiej literaturze prze³omu
wieków. W takim kontekœcie osadzone s¹ fabu³y tekstów Martina Bubera,
opowiadañ Icchaka Lejba Pereca, Sztet³ Szolema Asza, ¯yda ze Wschodu
Arnolda Zweiga16, Podró¿y przez Polskê Alfreda Dõblina17 i Wêdruj¹cych
¯ydów Josepha Rotha18. Has³a i dyskusje o jednoœci i podzia³ach wœród
¯ydów europejskich znajduj¹ te¿ odbicie we wspomnieniach Pauliny Wengeroff.
ród³a literackie pozwalaj¹ tak¿e przybli¿yæ spory wokó³ problemu kulturowego „zacofania” ¯ydów. Pos³u¿yæ do tego mog¹ szczególnie dwa opowiadania Szolema Asza i Karla Emila Franzosa o kobietach ¿ydowskich,
które wzbraniaj¹ siê obci¹æ po œlubie w³osy19. Zwyczaj obcinania w³osów
zamê¿nym kobietom w oœwieconej literaturze ¿ydowskiej zosta³ wystylizowany na symbol zacofania i „nieracjonalizmu” ¯ydów wschodniej Europy.
Nadanie symbolicznego znaczenia pewnym elementom i gestom nasuwa
przypuszczenie, ¿e na wytworzenie metafor i stereotypów, wykorzystywa15 S. L. Gilman, Jewish Self–Hatred. Antisemitism and the Hidden Language of the Jews, Baltimore etc.
1986, s. 98.
16 A. Zweig, Das ostjüdische Antlitz, 1919.
17 A. Döblin, Reise in Polen, 1926.
18 J. Roth, Juden auf Wanderschaft, 1927.
19 K. E. Franzos, Der Pojaz. Eine Geschichte aus dem Osten, Frankfurt a. M. 1988.
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nych w debatach miêdzy samymi ¯ydami, istotny wp³yw mia³y spory toczone w œrodowiskach nie¿ydowskich. Ciekawe, ¿e czêsto odwo³ywano siê
w nich do przyk³adów z codziennego ¿ycia kobiet.
T³um. Mariola Siennicka
Kons. Anna ¯arnowska
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Kszta³towanie siê etosu studentki polskiej
w dwóch pierwszych pokoleniach
studentek Uniwersytetu Jagielloñskiego
z lat 1894–1939
Kszta³towanie siê etosu studentki polskiej...

Przez d³ugie dziesiêciolecia za jedyne powo³anie kobiety uznawano rolê
¿ony i matki. Panowa³o powszechne przekonanie o ni¿szoœci umys³owej
„p³ci piêknej”. Emancypacja oœwiatowa kobiety wiod³a od pensji prywatnych i szkó³ klasztornych do pe³nego szkolnictwa wszystkich stopni. Przemiany te dokona³y siê, jak wiadomo, w ci¹gu stu kilkudziesiêciu lat, od
schy³ku XVIII do pocz¹tków XX w.1
W drugiej po³owie XIX w. kobiety rozpoczynaj¹ walkê o dostêp do wy¿szych uczelni. Najwczeœniej otwieraj¹ siê przed nimi sale wyk³adowe uniwersytetów szwajcarskich i francuskich. Ju¿ w latach siedemdziesi¹tych pojawiaj¹ siê tam pierwsze Polki.
Trudnoœci finansowe i bariery jêzykowe, które utrudnia³y polskiej m³odzie¿y ¿eñskiej naukê w uniwersytetach zagranicznych, wzmog³y w ostatnich latach XIX w. jej starania o dostêp do polskich uczelni galicyjskich.
Fakt ten zbieg³ siê w czasie ze wzrostem d¹¿eñ emancypacyjno–edukacyjnych kobiet w ca³ej monarchii austro–wêgierskiej. Efektem tych starañ by³o
m.in. przyjêcie na studia w Krakowie w 1894 r. pierwszych trzech studentek2. W trzy lata póŸniej austriackie Ministerstwo Oœwiaty wyda³o zarz¹1 Zob. J. Hulewicz, Sprawa wy¿szego wykszta³cenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939; B. Cza-

jecka, Z domu w szeroki œwiat. Droga kobiet do niezale¿noœci w zaborze austriackim w l. 1890–1914,
Kraków 1990.
2 J. Hulewicz, wyd. cyt.
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dzenie dopuszczaj¹ce kobiety do studiów na wydzia³ach filozoficznych,
a w 1900 r. na wydzia³ach lekarskich. Na uniwersytecie krakowskim kobiety
mog³y siê równie¿ kszta³ciæ w zakresie nauk farmaceutycznych i rolniczych,
ale dopiero w 1919 r. zosta³y dopuszczone na Wydzia³ Prawa.
Liczba studentek krakowskich wzrasta³a systematycznie. O ile z pocz¹tkiem XX w. stukilkudziesiêcioosobowa reprezentacja ¿eñska stanowi³a
niespe³na 10% ogó³u zespo³u studenckiego, to w latach trzydziestych tego¿
wieku kszta³ci³o siê na jagielloñskiej uczelni ponad 2 tys. studentek (prawie
30% ogó³u m³odzie¿y). W sumie w latach 1894–1939 przez sale wyk³adowe
najstarszej polskiej uczelni przewinê³o siê ponad 12 tys. studentek3.
Z koñcem XIX w. do galicyjskiej opinii publicznej dotar³y ju¿ informacje o zagranicznych studiach kobiet, w tym licznej grupy Polek. By³y
zreszt¹ wœród nich równie¿ przedstawicielki zaboru austriackiego. Informacje prasowe oraz kontakty towarzyskie sprzyja³y kszta³towaniu negatywnych opinii o studentkach. Doœæ powszechny by³ pogl¹d, ¿e m³ode kobiety uczêszczaj¹ce na wy¿sze uczelnie to osoby o przekonaniach radykalnych i antyklerykalnych, sprzyjaj¹ce ideologii socjalistycznej. Nierzadko
miano równie¿ zastrze¿enia do ich moralnoœci, a tak¿e walorów umys³owych. Zapatrywaniom takim ho³dowa³a zarówno czêœæ sfer drobnomieszczañskich, jak i inteligenckich Krakowa, wliczaj¹c w to profesurê uniwersyteck¹.
Przed studentkami wkraczaj¹cymi do sal wyk³adowych najstarszej polskiej uczelni poza normalnymi obowi¹zkami akademickimi stanê³o wiêc
trudne zadania prze³amania barier obyczajowych, ³agodzenia uprzedzeñ
oraz wypracowania w³asnego kodeksu postêpowania w nowej dla nich i dla
ich otoczenia sytuacji ¿yciowej.
Niniejszy szkic bêdzie prób¹ odpowiedzi na pytanie o wp³yw owej sytuacji na kszta³towanie siê stylu ¿ycia i nauki dwóch pierwszych, pionierskich
pokoleñ studentek Uniwersytetu Jagielloñskiego z lat 1894–1939. Starano
siê w nim przede wszystkim wykorzystaæ szerzej relacje pamiêtnikarskie
ówczesnego grona studentek i studentów.
Wzglêdy ekonomiczne, chêæ zdobycia szerszej wiedzy, ciekawszego zawodu, pe³nej niezale¿noœci powodowa³y napór kobiet na uniwersytet.
W pierwszych dziesiêcioleciach na studia udawa³y siê z regu³y jednostki

3 U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego w l. 1894–1939, Kraków 1994.
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bardziej przedsiêbiorcze. Wœród studentek spotykamy wiele dziewcz¹t,
które podejmowa³y naukê wbrew woli rodziców. Niejednokrotnie kierowa³y nimi wzglêdy ideowe; przysz³¹ pracê pojmowano jako prawdziwe pos³annictwo, wynikaj¹ce z chêci s³u¿enia spo³eczeñstwu.
Jedna z trzech pierwszych studentek, farmaceutka Jadwiga Sikorska,
mimo protestów ojca i ograniczenia wsparcia rodzinnego uczêszcza³a do
szko³y po³o¿nych (prowadzonej przy uniwersyteckiej klinice ginekologicznej), maj¹c w planie nie zrealizowane póŸniej studia medyczne4. Z kolei
marzenia o zawodzie lekarki doprowadzi³y Helenê Donhaiser Sikorsk¹ do
doktoratu z medycyny, pierwszego w Krakowie, a uzyskanego z niema³ym
trudem. Donhaiserówna, ukoñczywszy kolejno seminarium nauczycielskie
i Kursy Baranieckiego, wpisa³a siê pocz¹tkowo na Wydzia³ Filozoficzny
jako studentka nadzwyczajna, a nastêpnie — po z³o¿eniu eksternistycznej
matury — jako studentka zwyczajna Wydzia³u Lekarskiego. Doktorat
otrzyma³a w 1906 r. Brak poparcia œrodowiska domowego w realizacji planów edukacyjnych powodowa³, ¿e Helena Donhaiser podczas studiów
zmuszona by³a utrzymywaæ siê samodzielnie z pracy nauczycielskiej. Swoj¹
póŸniejsz¹, wieloletni¹ i ofiarn¹ prac¹ w pe³ni zrealizowa³a m³odzieñcze
marzenia o s³u¿bie potrzebuj¹cym5.
Anna Kluger, córka podkrakowskiego kupca, wychowywana w ortodoksyjnej, tradycyjnej rodzinie ¿ydowskiej, chc¹c wyrwaæ siê z domowego œrodowiska i zdobyæ wykszta³cenie, uciek³a z domu i zarabiaj¹c na ¿ycie lekcjami, ukoñczy³a studia historyczne w 1911 r. By³a póŸniej nauczycielk¹
w znanej szkole hebrajskiej na krakowskim Kazimierzu6.
Irena Tr¹mpczyñska pochodzi³a z ziemiañskiej rodziny wielkopolskiej.
¯yczeniem jej rodziców — zgodnie z panuj¹cymi w tym œrodowisku kanonami wychowawczymi — by³o, aby córka zajmowa³a siê wy³¹cznie malarstwem i muzyk¹. M³oda entuzjastka pragnê³a jednak poœwiêciæ siê pracy
oœwiatowej na kresach. Mimo k³opotów zdrowotnych ukoñczy³a w Krakowie studia filozoficzne i przyrodnicze, po czym przez krótki okres pracowa-

4 J. Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1961, s. 299–301.
5 B. Czajecka, J. Janicka, Pierwsza kobieta lekarka, absolwentka UJ — Helena Donhaiser Sikorska

1873–1945, „Przegl¹d Lekarski” 1971, nr 10, s. 671–675.
6 M. Rympelt, S³owo o ¯ydach krakowskich w okresie miêdzywojennym, [w:] Kopiec wspomnieñ, Kraków 1964, s. 563–564.
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³a jako nauczycielka w gimnazjum w Nieœwie¿u. Trudne warunki bytowe
i choroba przerwa³y tê jej dzia³alnoœæ7.
Czes³awa Zawadzka, rozpoczynaj¹c w 1910 r. studia polonistyczne, pisa³a w swoim dzienniku: „Myœl¹c o przysz³oœci, pragnê staæ siê rzeczywist¹
przewodniczk¹ m³odzie¿y, chcê unikn¹æ tych codziennych, a takich donios³ych w znaczeniu, b³êdów znanych mi nauczycieli. Chcê wnosiæ w serca
otuchê, odwagê, wiarê i szczery gor¹cy zapa³, a nie truciznê rozgoryczenia,
nie przekonanie, i¿ sprawiedliwoœæ to niedoœcigniony idea³. Obym tylko
osi¹gnê³a to, co zamierzam”8. Zawadzka ukoñczy³a studia w 1914 r., borykaj¹c siê z k³opotami materialnymi i zdrowotnymi, a nast¹pnie podjê³a
pracê pedagogiczn¹ w Warszawie. Uczy³a m³odzie¿ przez 26 lat, w pe³ni
wierna swoim idea³om, bêd¹c wed³ug opinii jej wychowanek jednym z najlepszych ówczesnych pedagogów.
Zofiê Majmesku³ dzieciêce zabawy w s¹d, wspólne z rodzin¹ czytanie
Kodeksu Napoleona i pragnienie zmiany niekorzystnego dla kobiet ustawodawstwa doprowadzi³y do studiów prawniczych. Mimo k³opotów formalnych i materialnych ta pierwsza krakowska studentka Wydzia³u Prawa
dziêki usilnej pracy popartej ogromn¹ ambicj¹ zdoby³a w 1923 r. stopieñ
doktorski. Podczas ca³ego okresu studiów nie utraci³a entuzjazmu do wybranego kierunku wiedzy, zadowala³ j¹ w pe³ni poziom wyk³adów i po wielu
latach, wspominaj¹c czasy uniwersyteckie, przyznawa³a, „i¿ nigdy nie ¿a³owa³a, ¿e wybra³a prawo i uniwersytet krakowski”9.
Œl¹zaczka Gertruda Knosa³a od dzieciñstwa pragnê³a wyrwaæ siê spod
ojcowskiej kurateli i zdobyæ zawód „profesorki”. Dziêki pomocy krewnych
ukoñczy³a szko³ê œredni¹, a nastêpnie pojawi³a siê w 1930 r. w Krakowie,
gdzie studiowa³a historiê i germanistykê. Mo¿liwoœæ uczêszczania na wyk³ady, seminaria i æwiczenia przyjê³a z ogromn¹ radoœci¹ i wdziêcznoœci¹.
Po zdobyciu dyplomu pracowa³a jako nauczycielka gimnazjalna, wychowa³a równie¿ piêcioro w³asnych dzieci. Pisa³a tak o swojej pracy: „W swoich
dzieciach widzê uczniów, w uczniach widzê w³asne dzieci. Rozpalaæ ogieñ,
pragnienie nauki w jednych i drugich — oto mój cel, za który jestem
7 Archiwum UJ, autobiografia I. Tr¹mpczyñskiej w teczce doktorskiej, sygn. WF II 478.
8 Archiwum UJ, akta Dzia³u Wydawnictw, Fragmenty dziennika C. Zawadzkiej w teczce: Konkurs

600–lecia UJ.
9 Archiwum UJ, akta Dzia³u Wydawnictw, Z. Majmesku³–Mastalerzowa, Moje wspomnienia, konkurs 600–lecia UJ.
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wdziêczna tym wszystkim, którzy mi to umo¿liwili, miêdzy nimi i Uniwersytetowi Jagielloñskiemu”10. Takich idealistek, jak wymienione tu przyk³adowo, by³o w gronie studentek UJ znacznie wiêcej.
Warto wspomnieæ, ¿e na studia obok m³odszych czy starszych panien lub
mê¿atek decydowa³y siê nieraz przedwczeœnie owdowia³e m³ode kobiety.
Szuka³y w nauce zarówno mo¿liwoœci zdobycia zawodu, jak i zapomnienia
o doznanym nieszczêœciu. Nauczycielka prywatna Helena Tempkowa po
œmierci mê¿a dokszta³ca³a siê w Krakowie, aby móc szukaæ lepiej p³atnej
posady. Wychowa³a sama i wykszta³ci³a czterech synów, m.in. Tadeusza
Tempkê, profesora i rektora Akademii Medycznej w Krakowie, oraz znanego teatrologa i publicystê, Zygmunta Tempkê Nowakowskiego11.
Helena Witkowska po œmierci mê¿a i dziecka kszta³ci³a siê w Genewie
i Krakowie. Zajmowa³a siê póŸniej dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ i pedagogiczn¹.
W 1900 r. owdowia³a po czterech zaledwie latach ma³¿eñstwa Zofia
z Grabskich Kirkorowa, matka dwojga dzieci. W obliczu doznanej tragedii
postanowi³a zapisaæ siê na studia historyczne. „Zrozumia³am, ¿e muszê
czymœ odwróciæ moje myœli, inaczej za³amiê siê zupe³nie”12. Uczêszczanie
na wyk³ady i seminaria, nowe kontakty kole¿eñskie, a tak¿e praca biblioteczno–archiwalna pozwoli³y m³odej wdowie wróciæ do równowagi psychicznej.
Z przedstawionych wybranych relacji widaæ wiêc wyraŸnie, ¿e decyzji
studiów wielu przysz³ych akademiczek patronowa³y czêsto cele idealistyczne. Pragnienie zdobycia wy¿szego wykszta³cenia realizowa³a niejedna
z przedstawicielek dwóch pierwszych pokoleñ krakowskich studentek
wbrew woli rodziny, pokonuj¹c wiele przeszkód materialnych czy administracyjnych.
Polki, które od lat siedemdziesi¹tych XIX w. udawa³y siê do wy¿szych
uczelni zachodnioeuropejskich, wybiera³y siê w dalek¹ podró¿ najczêœciej
samotnie. By³a to odwa¿na decyzja dla nich samych i ciê¿kie nieraz prze¿ycia dla rodziny. O odczuciach ojca tak pisa³a Teodora z Kosmowskich Krajewska, która wyjecha³a w 1883 r. z Warszawy na studia do Szwajcarii:
„Ukochana jego córka, wbrew jego woli, jedzie do Genewy na studia przyrodnicze, a mo¿e i medyczne. M³oda kobieta sama jedna puszcza siê w dro10 Tam¿e, Relacja Gertrudy Knosa³y Brodziak.
11 Archiwum PAN w Krakowie, Materia³y T. Tempki.
12 Z. Kirkor–Kiedroniowa, Wspomnienia, t. I, Kraków 1986, s. 359.
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gê. Co powiedz¹ znajomi, straci szacunek wszystkich powa¿nych ludzi, jest
zgubiona!”13.
Równie¿ kilkanaœcie lat póŸniej w drobnomieszczañskiej spo³ecznoœci
Krakowa nadmierna samodzielnoœæ kobiet by³a Ÿle widziana. Pierwsze studentki mia³y spore trudnoœci ze znalezieniem odpowiedniego mieszkania.
Czêœæ lokowa³a siê w ¿eñskich pensjonatach, czêœæ u zaprzyjaŸnionych rodzin, reszta wynajmowa³a pokoje w kilka osób. Wzglêdy na opiniê i „ludzkie jêzyki” powodowa³y, ¿e studentki w pierwszych latach ich obecnoœci
w Krakowie stara³y siê o towarzystwo krewnych czy innych osób doros³ych
podczas spotkañ z kolegami, wycieczek czy imprez œwi¹tecznych. Rolê takiej „ciotki” i opiekunki dla pierwszego zespo³u akademiczek pe³ni³a z poœwiêceniem Cecylia Kirkorowa, która przebywa³a przez kilka lat w Krakowie podczas studiów swoich osieroconych krewnych Dymitra, Micha³a
i Heleny Kirkorów14.
Jadwiga Krausharowa uchodzi³a w swoim œrodowisku za kobietê inteligentn¹ i oczytan¹. Dba³a równie¿ bardzo o odpowiednie wykszta³cenie
swoich dzieci. Nie wyrazi³a jednak zgody na naukê córki na Sorbonie. Zuzanna Krausharówna (po mê¿u Rabska) mog³a jedynie przez rok uczêszczaæ na wyk³ady polonistyczne w Krakowie, mieszkaj¹c jednak przez ca³y
czas w hotelu pod opiek¹ matki15.
Dopiero po kilkunastoletniej obserwacji ¿eñskiej spo³ecznoœci studenckiej i przekonaniu siê, ¿e wiêkszoœæ jej cz³onkiñ to osoby rzetelne i religijne, otworzy³y przed nimi swoje podwoje klasztory ¿eñskie. Studentki otrzyma³y schronienie w domach sióstr szarytek, felicjanek i urszulanek. Ten
ostatni zakon, nastawiony na pracê wychowawcz¹ wœród m³odzie¿y ¿eñskiej, prowadz¹cy œredni¹ szko³ê dla dziewcz¹t, zorganizowa³ specjalny internat dla studentek. Mieszkaj¹ce tam dziewczêta (a by³o ich corocznie
kilkadziesi¹t) musia³y ze zrozumia³ych wzglêdów poddaæ siê okreœlonym
rygorom. Zalicza³y siê do nich: obowi¹zuj¹ca od godz 22.00 cisza nocna,
mo¿liwoœæ przyjmowania krewnych czy znajomych jedynie w rozmównicy

13 T. z Kosmowskich Krajewska, Pamiêtniki, Kraków 1989, s. 55.
14 O Celinie Kirkorowej zob. J. Klemensiewiczowa, wyd. cyt., s. 297–298, B. Bobrowska, „Zjednocze-

nie”. Dzieje pewnego stowarzyszenia, „Przegl¹d Historyczno–Oœwiatowy” 1963, t. V, s. 239.
15 M. Wierzbicka, Z bur¿uazji do inteligencji. Jadwiga Krausharowa, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., t. II, cz. I, Zbiór studiów pod red. A. ¯arnowskiej i A. Szwarca,
Warszawa 1992, s. 224.
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oraz zakaz œpiewów i g³oœnych rozmów na korytarzach. Mieszkanki internatu, wyró¿niaj¹ce siê w grupie studentek swoim zachowaniem i nazywane
z przek¹sem „Panie Urszulanki”, mimo tych ograniczeñ — k³opotliwych
dla m³odych, ale doros³ych osób — ceni³y sobie jednak bardzo mo¿liwoœæ
wygodnego, higienicznego noclegu i warunki spokojnej nauki, jakie stworzy³y im siostry urszulanki16.
Mimo szybko rosn¹cego zastêpu ¿eñskich akademiczek i usilnych starañ g³ównej organizacji samopomocowej studentek Stowarzyszenia „Jednoœæ” do 1939 r. studentki posiada³y jedynie ok. 100 miejsc noclegowych,
pocz¹tkowo tylko w Domu Akademickim „Jednoœæ”, a póŸniej dodatkowo
w Katolickim Domu Akademickim. Mieszkaj¹ce tam studentki dysponowa³y pokojami jedno– lub dwuosobowymi, skromnie, ale wygodnie umeblowanymi. Domy Akademickie posiada³y sto³ówkê, a tak¿e salê rekreacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ spotkania towarzyskie, dyskusje czy zabawy17. Lokale te
administrowane przez sam¹ m³odzie¿ studenck¹ pozwala³y ju¿ na wiêksz¹
swobodê i niezale¿noœæ.
Stosunkowo niewielka jednak liczba miejsc noclegowych w internatach
klasztornych, akademikach czy pensjonatach ¿eñskich powodowa³a, ¿e
wiêkszoœæ pozakrakowskich studentek by³a nadal skazana na kwatery prywatne. Spo³eczeñstwo Krakowa oswaja³o siê stopniowo z obecnoœci¹ studentek w swoim gronie. Niejednej w³aœcicielce kamienicy czy posiadaczce
wielopokojowego mieszkania wynajmowane kwatery przynosi³y dodatkowy
dochód. Studentki, z których wiêkszoœæ oddawa³a siê g³ównie nauce, przesta³y budziæ niezdrowe emocje. Zamo¿niejsze panny mieszka³y w pokojach
pojedynczych. Dziewczêta o skromniejszych dochodach zadowala³y siê pomieszczeniami kilkuosobowymi. Nie brakowa³o jednak ró¿nych zadra¿nieñ
z w³aœcicielkami lokali. Niektóre próbowa³y wp³ywaæ na przekonania polityczne swoich lokatorek, inne wtr¹ca³y siê w ich sprawy osobiste. Konflikty
dotyczy³y równie¿ tak prozaicznych spraw, jak zu¿ycie wody czy ogrzewanie. Z regu³y chêtniej wynajmowano pokoje mê¿czyznom z uwagi na ich
skromniejsze wymagania higieniczne. By³o jednak coraz wiêcej w³aœcicieli
mieszkañ, którzy cenili sobie bardziej studentki jako osoby ciche i spokojne18.

16 U. Perkowska, wyd. cyt., s. 110.
17 Tam¿e, s. 111–116.
18 Archiwum UJ, Z. Koz³owska–Budkowa, Wspomnienie z lat 1895–1923, sygn. D CXXXIX.
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Na studia kobiet w Krakowie wyrazi³y zgodê po burzliwych dyskusjach
gremia senackie i rady wydzia³ów — pocz¹tkowo filozoficznego i lekarskiego, póŸniej prawniczego, a tak¿e w³adze ministerialne. Pierwsze dwie generacje studentek krakowskich spotyka³y siê jednak przez ca³y omawiany okres z niechêci¹ czêœci grona profesorskiego. Musia³y wiêc swoj¹ prac¹ i postaw¹ udowadniaæ, ¿e nie s¹ mniej warte ni¿ mê¿czyŸni. Ten negatywny
stosunek profesorów krakowskich do obecnoœci kobiet na uniwersytecie
mia³ swoje konkretne odbicie w bardzo póŸnym (dopiero w 1919 r.) dopuszczeniu ich do studiów prawniczych oraz stosowaniu w dwudziestoleciu
miêdzywojennym ograniczonego limitu przyjêæ kobiet na studia medyczne19.
Mimo coraz liczniejszego udzia³u studentek w wyk³adach wiêkszoœæ
profesorów ignorowa³a fakt ich obecnoœci, zwracaj¹c siê do audytorium
wy³¹cznie w formie „proszê panów”. Zoolog Antoni Wierzejski, tak d³ugo
jak tylko móg³, sprzeciwia³ siê obecnoœci kobiet na swoich zajêciach, uwa¿aj¹c, ¿e jedynym powo³aniem kobiety jest prowadzenie domu i wychowywanie dzieci. Znany polonista Stanis³aw Tarnowski przyjmowa³ na seminarium jedynie studentki zwyczajne, nie ukrywaj¹c przed kandydatkami do
wiedzy, ¿e jest do tego zmuszony przez zarz¹dzenia ministerialne.
Niektórzy profesorowie starali siê zniechêciæ kobiety do uczestnictwa
w swoich prelekcjach przez drastyczne komentarze lub z³oœliwe uwagi pod
adresem studentek. Boles³aw Ulanowski, wed³ug relacji m³odzie¿y akademickiej, amatorki wiedzy prawniczej wyprasza³ niezbyt grzecznie z sali wyk³adowej, a w wypadku uporu studentki potrafi³ w jej kierunku rzuciæ kulê,
któr¹ siê podpiera³. O innym przypadku traktowania kobiet pisa³a Zofia
Koz³owska we wspomnieniach z 1916 r.: „zapisa³am siê na geografiê i zamierzam siê do niej powa¿nie wzi¹æ, dziœ posz³am nawet na konieczn¹
geologiê, ale Szajnocha urz¹dzi³ nam «prima aprilis» — przyszed³, policzy³
s³uchaczki i 2 s³uchaczy i powiedzia³, ¿e przyjdzie na przysz³y tydzieñ. Jakoœ
siê nie spiesz¹ do oœwiecania p³ci piêknej”20.
Najwiêcej przykroœci spotyka³o akademiczki ze strony profesorów Wydzia³u Lekarskiego i Prawniczego. Uchwa³a Wydzia³u Lekarskiego
z 1923 r. ogranicza³a odsetek kobiet do 5%, uzasadniaj¹c to tym, ¿e nie
odznaczaj¹ siê one ani pilnoœci¹, ani postêpami w nauce i tylko niepotrzeb-

19 U. Perkowska, wyd. cyt., s. 18–23.
20 Z. Koz³owska Budkowa, wyd. cyt., s. 54.
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nie zabieraj¹ miejsca w szczup³ych pracowniach21. O nieprzychylnym stosunku profesorów Wydzia³u Prawa spotykamy wzmianki w wielu relacjach
pamiêtnikarskich. Jawn¹ niechêæ okazywa³ kobietom wybitny romanista
Rafa³ Taubenschlag; jak czytamy w jednym ze wspomnieñ „Nie waha³ siê
on krzykn¹æ wobec ca³ej sali do studentki, b¹dŸ co b¹dŸ dojrza³ej kobiety,
«Pani jest g³upia», czy te¿ innej z³o¿yæ solenn¹ publiczn¹ obietnicê, ¿e «spali j¹» przy egzaminie”22. Roman Grodecki oœwiadczy³ Zofii Koz³owskiej po
przeczytaniu jej referatu, ¿e gdyby tê pracê napisa³a pod pseudonimem,
nikt nie pozna³by, ¿e kobieca, co mia³o byæ specjalnym rodzajem mêskiego
komplementu.
Studia kobiet wymaga³y wiêc w omawianych czasach wielkiego nieraz
hartu ducha i zaparcia, aby — gdy inni w¹tpili — samej uwierzyæ we w³asne
si³y i pokonaæ dodatkowy strach przed egzaminatorem.
Jest oczywiste, ¿e w zespole profesorów UJ nie brakowa³o równie¿ osób
nastawionych przychylnie do kobiet, wspieraj¹cych studentki w ich d¹¿eniach edukacyjnych. Zaliczali siê do nich m.in. bakteriolog Odo Bujwid,
fizjolog Napoleon Cybulski, fizyk August Witkowski, polonista Ignacy
Chrzanowski, historyk prawa Stanis³aw Kutrzeba i wielu innych. Wiêkszoœæ
z wymienionych pedagogów mia³a córki, które pojawi³y siê na uczelni
w charakterze studentek.
W uczelniach zachodnioeuropejskich pierwsze studentki spotyka³y siê
z nieprzyjazn¹ postaw¹ m³odzie¿y mêskiej. Nierzadkim zjawiskiem by³y demonstracje studentów sprzeciwiaj¹cych siê studiom kobiet, przyjmowanie
wchodz¹cych pañ szuraniem nóg, czy nawet obrzucanie ich zgni³ymi jajami.
Echa tych poczynañ akademików dociera³y do ziem polskich. Z du¿ymi
wiêc obawami pierwsze studentki wkracza³y do sal wyk³adowych uczelni
krakowskiej. Ich przewidywania okaza³y siê prawie ca³kowicie nieuzasadnione. Krakowscy akademicy przyjêli swoje kole¿anki niezmiernie przychylnie. Na ka¿dym kroku okazywano im sympatiê i chêæ pomocy. Nale¿y
przy tym uwzglêdniæ, ¿e wspólna nauka obu p³ci by³a w koñcu XIX i w pierwszych latach XX w. zjawiskiem zupe³nie nowym. Pisa³ o tym Henryk Safian, student medycyny z r. 1913: „Nie przywykliœmy do koedukacji —
w owych czasach szko³y œrednie wspólne dla obu p³ci by³y nie do pomyœle21 Archiwum UJ, Memoria³ Maziarskiego, sygn. WL II 201.
22 Zob. wspomnienia J. Sikory, [w:] Patrz¹c ku m³odoœci. Wspomnienia wychowanków Uniwersytetu

Jagielloñskiego, Kraków 1964, s. 40, 42.
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nia; mêskie i ¿eñskie by³y œciœle odseparowane, z kole¿ankami mo¿na siê
by³o spotykaæ tylko na wieczorkach albo na spacerze. Dziwne wiêc wra¿enie sprawia³o na nas pocz¹tkowo zasiadaæ w jednej ³awce z przedstawicielkami p³ci piêknej”. Charakteryzuj¹c ówczesny zespó³ kole¿anek, autor
wspomnieñ dodawa³: „S³ysza³em od starszych kolegów, ¿e medyczki nie s¹
ponêtne. Mia³y byæ wyzute z kobiecego wdziêku, zbyt realne, zbyt konkretne. Rzeczywistoœæ zada³a k³am tym oszczerstwom godz¹cym w dobre imiê
medyczek krakowskich. Amfiteatralnie ustawione ³awy by³y gêsto obsadzone przez urocze, ho¿e dziewczêta, blondynki, brunetki i szatynki, szczup³e,
wysokie i ma³e, o rozeœmianych okr¹g³ych buziach”23.
Do 1918 r. studentki kszta³ci³y siê w Krakowie na wydziale filozoficznym, medycznym, na farmacji i rolnictwie. Pierwsza prawniczka, Zofia
Majmesku³, pojawi³a siê dopiero w 1918 r. Wprowadzaj¹c na zajêcia jedyn¹
przedstawicielkê p³ci piêknej, ówczesny dziekan Stanis³aw Estreicher zwróci³ siê ze specjalnym apelem do studentów: „Po raz pierwszy w dziejach
Wydzia³u Prawa na ³awie zasiad³a obok panów kobieta. Proszê, aby zachowanie panów w stosunku do kole¿anki nie pozostawia³o nic do ¿yczenia,
aby czu³a siê tu dobrze. Liczê na to, ¿e nie przyniesiecie wstydu naszemu
wydzia³owi”. I w tym przypadku, tak jak w poprzednim okresie, pierwsza
prawniczka spotka³a siê z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ swoich kolegów24.
Oczywiœcie w kole¿eñskich kontaktach nie brakowa³o drobnych zaczepek, ¿artów czy z³oœliwoœci. Studentki wypracowywa³y sobie stopniowo formy zwracania siê do swoich kolegów. Musia³y spokojnie reagowaæ na ró¿ne
liœciki czy napisy na ³awkach. Z pewnymi z³oœliwoœciami nielicznych dowcipnisiów spotyka³y siê studentki podczas æwiczeñ anatomicznych. Sabina
Dembowska, studentka medycyny z 1902 r., wspomina przyk³adowo o takich niezbyt odpowiedzialnych ¿artach kolegów, koniecznoœci odpowiedniego zachowania siê studentek w takiej sytuacji oraz pe³nej godnoœci i taktu postawie profesora Kazimierza Kostaneckiego wobec dowcipnych medyków25.
Umiejêtnoœæ zachowania spokoju, dba³oœæ studentek o w³asn¹ godnoœæ
stanowi³y p³aszczyznê do nawi¹zywania z m³odzie¿¹ mêsk¹ normalnych
stosunków kole¿eñskich. Pog³êbianie kontaktów towarzysko–kole¿eñskich
23 Wspomnienia H. Safiana, tam¿e, s. 165.
24 Z. Majmesku³–Mastalerzowa, wyd. cyt.
25 S. Dembowska, Na ka¿de wezwanie, Warszawa 1982.
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pomiêdzy studentkami i studentami nastêpowa³o na forum organizacji
akademickich. Próby zahamowania wejœcia kobiet do tych stowarzyszeñ
przez niektórych profesorów wystêpuj¹cych w charakterze stró¿ów moralnoœci nie mog³y siê powieœæ26. Koedukacja sta³a siê tu szybko zjawiskiem
naturalnym. Studentki pojawia³y siê w organizacjach politycznych, samopomocowych, religijnych czy te¿ ko³ach naukowych. Akademicy szybko docenili zalety p³ci piêknej przy organizacji spotkañ towarzyskich czy wycieczek. Przygotowywanie kanapek, produkcja ciast — to domena pañ na
licznych zabawach, wieczorkach, herbatkach zapoznawczych czy te¿ spotkaniach œwi¹tecznych typu op³atek, Miko³aj itp.
Kobiety nie pozwoli³y ograniczyæ swojej roli do spraw kulinarnych. Studentki przygotowywa³y referaty, odczyty, w³¹cza³y siê w akcje spo³eczne.
Dla pierwszego ich pokolenia opracowanie referatu i przygotowanie siê do
dyskusji stanowi³o ogromne prze¿ycie. Mo¿emy to m.in. wyczytaæ z listu
Marii Arct do Jadwigi Dydyñskiej z wrzeœnia 1896 r.: „Dziwicie siê, ¿e sobie
tak wiele robiê z tego¿ referatu — ale¿ to jest dla mnie nowoœci¹ — nie
mam do tej pory pojêcia, jak go zacznê, jakimi wyrazami opiszê — wiem
mniej wiêcej, co mam pisaæ — ale jak, ¿eby to by³o krótko i treœciwie —
du¿o tematu ma on zawieraæ — potr¹ca o ka¿d¹ stronê chemii teoretycznej
— trzeba to wszystko dobrze zwi¹zaæ, przygotowaæ siê na interpelacjê”27.
Dopiero stopniowo ¿eñska m³odzie¿ studencka Krakowa nabiera wprawy w wyst¹pieniach oœwiatowych, dyskusjach, pracy spo³ecznej. Przygl¹daj¹c siê uczestnictwu kobiet w organizacjach studenckich, mo¿na dostrzec
pewne charakterystyczne zjawisko. Pierwsza grupa studentek wywodz¹ca
siê w du¿ej czêœci z zaboru rosyjskiego, maj¹ca za sob¹ udzia³ w pracy organizacji spo³ecznych, zasili³a dzia³aj¹ce w Krakowie Stowarzyszenie M³odzie¿y Postêpowej „Zjednoczenie”. Nie zabrak³o równie¿ studentek w takich organizacjach patriotyczno–niepodleg³oœciowych, jak „Promieñ” czy
„Znicz”. W tych trzech zwi¹zkach studentki dzia³a³y bardzo aktywnie, piastuj¹c w ich zarz¹dach wysokie funkcje.

26 U. Perkowska, Udzia³ kobiet w organizacjach akademickich (politycznych, spo³ecznych i naukowych) Uniwersytetu Jagielloñskiego w latach 1894–1939, „Rocznik Krakowski” t. LIX, 1993, s. 1–126;
ta¿, Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego..., s. 185–213.
27 U. Perkowska, Pierwsze studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego w œwietle korespondencji Jadwigi Dydyñskiej–Godlewskiej z lat 1894–1897, „Przegl¹d Humanistyczny” t. XXXI, 1987, s. 135.
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W organizacjach o charakterze politycznym okresu miêdzywojennego
spotykamy wprawdzie kobiety, ale z regu³y nieliczne i wystêpuj¹ce g³ównie
w charakterze szeregowych cz³onków. Trzeba wiêc stwierdziæ, ¿e rozpolitykowanie, tak charakterystyczne dla m³odzie¿y akademickiej Polski niepodleg³ej, by³o raczej obce psychice ówczesnych studentek.
Spoœród organizacji samopomocowych akademiczki spotykamy w Bratniej Pomocy Studentów UJ, Bratniej Pomocy Medyków oraz Bibliotece
S³uchaczów Prawa. Z tych trzech stowarzyszeñ najbardziej otwarta dla kobiet okaza³a siê organizacja medyków. Studentki by³y tam nie tylko aktywnymi cz³onkami, ale zdoby³y sobie uznanie i szybko pojawi³y siê w zarz¹dach, a nawet objê³y prezesurê. W Bibliotece S³uchaczów Prawa nie tylko
korzysta³y z zasobnej biblioteki, wyg³asza³y odczyty, bra³y udzia³ w dyskusjach, lecz pe³ni³y niejednokrotnie odpowiedzialne funkcje sekretarek.
Centralna organizacja samopomocowa studentów UJ Bratnia Pomoc, mimo i¿ chêtnie przyjmowa³a do swego grona przedstawicielki p³ci piêknej,
nie uzna³a ich za godne pe³nienia niemal ¿adnych funkcji w kolejnych zarz¹dach.
Koniecznoœæ obrony w³asnych interesów zmobilizowa³a wiêc studentki
do stworzenia w³asnej organizacji samopomocowej. Powsta³e w 1910 r. Stowarzyszenie S³uchaczek UJ „Jednoœæ” szybko wyrobi³o sobie autorytet
w gronie akademickim. „Jednoœæ” sta³a siê te¿ dla dwóch kolejnych pokoleñ studentek œwietn¹ szko³¹ pracy organizacyjno–samorz¹dowej. Do studentek nale¿a³o prowadzenie wspomnianego domu akademickiego. Zarz¹d „Jednoœci” ustala³ wysokoœæ czynszu, zajmowa³ siê remontami i wyposa¿eniem pokoi. Mo¿na by³o poznaæ w tych dzia³aniach kobiec¹ troskliwoœæ o lokale wspó³kole¿anek, dba³oœæ zarówno o wygodê, jak i estetykê
pomieszczeñ, które ozdabiano kwiatami i serwetkami. „Jednoœæ” prowadzi³a równie¿ sto³ówkê, staraj¹c siê o to, by obiady by³y po¿ywne i jak najtañsze. Do agend stowarzyszenia nale¿a³ te¿ podzia³ po¿yczek, organizacja
kolonii letnich oraz inicjowanie spotkañ towarzyskich, dyskusji czy zabaw.
Kolejne zarz¹dy Stowarzyszenia Studentek czyni³y usilne starania o budowê odpowiedniego domu akademickiego. Dziêki zapobliegliwoœci samych
studentek powsta³ w koñcu 1939 r. obszerny akademik przy ul. Reymonta,
zwany póŸniej Nawojk¹, w którym ponad 400 studentek zamieszka³o dopiero w 1945 r.28
28 U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu Jagielloñskiego..., s. 111–116, 119, 187, 189; Archiwum UJ,
Akta Stowarzyszenia „Jednoœæ”, sygn. S II 750.
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Aktywny udzia³ studentek mo¿na równie¿ zaobserwowaæ w dzia³alnoœci
organizacji ideowo–religijnych, takich jak „Odrodzenie”, Akademicki
Zwi¹zek Promienisty, Chrzeœcijañski Zwi¹zek Akademicki czy te¿ Sodalicja Mariañska. Stowarzyszenia te, oprócz spotkañ dyskusyjnych, rekolekcji
i pielgrzymek, prowadzi³y o¿ywion¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Program ten
okaza³ siê magnesem przyci¹gaj¹cym do ich szeregów liczne grono dziewcz¹t. Studentki prowadzi³y biblioteki szpitalne i parafialne, opiekowa³y siê
dzieæmi, szy³y bieliznê o³tarzow¹, zbiera³y datki na cele charytatywne. Ten
typ dzia³alnoœci wyraŸnie odpowiada³ psychice wielu ówczesnych studentek. Sodalicja Mariañska Akademiczek (stowarzyszenia te by³y odrêbne dla
kobiet i mê¿czyzn) nale¿a³a obok „Jednoœci” do najliczniejszych organizacji, w których uczestniczy³y kobiety. Nale¿a³o do niej ok. 300 dziewcz¹t.
Studentki szybko w³¹czy³y siê w prace licznych kó³ naukowych krakowskiej uczelni. Najwczeœniej widzimy je w Kole Przyrodników i Kole Historyków, a póŸniej w takich stowarzyszeniach, jak Ko³o Chemików, Germanistów, Polonistów czy Geografów. Mimo i¿ w wielu z nich studentki stanowi³y doœæ znaczny procent, to jednak do doœæ rzadkich wypadków nale¿a³o
w ca³ym omawianym okresie powierzanie paniom kierownictwa danej organizacji. Studentki pe³ni³y natomiast obowi¹zki prezesek w Kole Historyków (Zofia Koz³owska, Stanis³awa Niemcówna, Janina Bieniarzówna), Romanistów (Maria D³uska), Archeologów (Zofia Wróbel). By³y to jednak
wypadki niezbyt czêste, zwa¿ywszy ¿e w dwudziestoleciu miêdzywojennym
na kilku kierunkach studiów kobiety przewa¿a³y w gronie studiuj¹cych.
Przewaga taka wystêpowa³a m.in. na Wydziale Filozoficznym, Studium Farmaceutycznym czy te¿ Studium Wychowania Fizycznego. Dwa wymienione
studia mia³y swoje ko³a naukowe, ale w zarz¹dach tych organizacji nie spotykamy prawie zupe³nie kobiet.
Studentki nie wchodzi³y w sk³ad bojowych korporacji, uczestniczy³y natomiast w pracach licznych w dwudziestoleciu miêdzywojennym kó³ regionalnych m³odzie¿y, takich jak Ko³o Ziemi S¹deckiej, Akademickie Ko³o
Lubliniaków, Ko³o Zag³êbian i wiele innych. I tam jednak kierownictwo
spoczywa³o w rêkach mêskich. Wyj¹tkiem od tej mêskiej dominacji by³o
Akademickie Ko³o Kresowe. Powsta³e w 1922 r. stowarzyszenie prowadzi³o pracê oœwiatow¹ i samopomocow¹, a kierowane by³o najczêœciej przez
akademiczki. Przez kilka lat obowi¹zki prezesa pe³ni³a Urszula Krzy¿anowska;
w 1935 r. na 12 cz³onków zarz¹du a¿ 9 rekrutowa³o siê spoœród studentek.
Jak wiêc widaæ, dominuj¹cy przez wiele dziesiêcioleci mê¿czyŸni z ogromnymi oporami zgadzali siê na „babskie rz¹dy” czy chocia¿by wspó³udzia³
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kobiet we w³adzach organizacji m³odzie¿owych. Osi¹gniêcie przez wiele
studentek godnoœci cz³onków zarz¹du, sekretarek, prezesów itd. œwiadczy³o w tej sytuacji o ich coraz wiêkszym wyrobieniu spo³ecznym i uznaniu ich
autorytetu równie¿ przez kolegów.
Swoj¹ przydatnoœæ do wy¿szych studiów kobiety udowodni³y przede
wszystkim wynikami w nauce. Pierwsze pokolenie studentek UJ charakteryzowa³o siê ogromn¹ ambicj¹ i zapa³em do pracy. Trzeba dodaæ, ¿e wiele
z nich legitymowa³o siê s³abszym przygotowaniem w zakresie szko³y œredniej. Jadwiga Dydyñska pisa³a o kolegach: „oni o tyle nas wyprzedzaj¹ rozumem, a my niestety tylko wiekiem”. Absolwentki pensji ¿eñskich i seminariów nauczycielskich, aby dorównaæ kolegom, musia³y uczyæ siê dodatkowo. Czêœæ z nich uzupe³nia³a œrednie wykszta³cenie i zg³asza³a siê do eksternistycznego egzaminu dojrza³oœci w mêskim gimnazjum œw. Anny. Niejedna z pañ przeznacza³a na naukê równie¿ czas ferii i miesi¹ce wakacyjne.
Zachowane listy pierwszych studentek pe³ne s¹ informacji o ich wysi³kach
zwi¹zanych z nauczeniem siê odpowiedniego dzia³u fizyki czy matematyki.
Pierwsze studentki uczy³y siê szczególnie pilnie, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e wed³ug ich postêpów bêd¹ oceniane nastêpne pokolenia akademiczek29.
Przepracowanie i brak szybkich efektów w nauce prowadzi³y niejedn¹
z adeptek wiedzy do zniechêcenia i utraty wiary we w³asne si³y. W notatkach Jadwigi Dydyñskiej z grudnia 1898 r. czytamy: „Straci³am ochotê do
pracy, do nauki, bo skonstatowa³am to, czego nie œmia³am sobie otwarcie
wypowiedzieæ, w czym wola³am z³udzenia — teraz zaœ musia³am sobie powiedzieæ, ¿e dla moich zdolnoœci kresem bêdzie zdanie egzaminu nauczycielskiego, nauczenie siê wielu, wielu rzeczy, ale dalej nie pójdê, bo nie
mogê (...) Jak to ciê¿ko mieæ skrzyd³a za krótkie i do tego skrêpowane do
lotu, gdy siê rozumie jego przyjemnoœci”30.
Autorka tego gorzkiego wyznania z uwagi na przeciwnoœci losu nie zdoby³a siê wprawdzie na uzupe³nienie matury, co przekreœli³o jej mo¿liwoœci
zdobycia stopni akademickich, ale przez piêæ lat uczêszcza³a z ogromn¹
pilnoœci¹ na zajêcia z nauk matematyczno–fizycznych i zdawa³a z wynikiem
celuj¹cym prywatne kolokwia, zyskuj¹c sobie uznanie wielu wymagaj¹cych
profesorów.

29 J. Klemensiewiczowa, wyd. cyt., s. 233: U. Perkowska, Pierwsze studentki..., wyd. cyt.
30 Archiwum UJ, Dziennik J. Dydyñskiej–Godlewskiej, sygn. D IV.
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Pracowicie spêdzi³a cztery lata studiów polonistka Czes³awa Zawadzka.
Stara³a siê nie opuszczaæ ¿adnych wyk³adów, æwiczeñ czy seminariów, przesiadywa³a te¿ wiele godzin w bibliotekach krakowskich. Przygotowuj¹c referat seminaryjny o Goszczyñskim, pisa³a w swoim dzienniku: „Temat bardzo mi siê podoba, postaram siê opracowaæ go, jak potrafiê, by choæ trochê
podtrzymaæ honor kobiet”. O ten honor stara³a siê wraz z ni¹ kole¿anka
seminaryjna, znana poetka Kazimiera I³³akowiczówna. Zawadzka z przepracowania i niedo¿ywienia cierpia³a podczas studiów na zawroty g³owy
i bóle w piersiach, co jednak wcale nie zmniejsza³o jej zapa³u i entuzjazmu
w zdobywaniu wiedzy31.
Mariê Grzegorzewsk¹, póŸniejsz¹ dyrektorkê Instytutu Pedagogiki
Specjalnej, nadmierna praca podczas studiów krakowskich doprowadzi³a
do choroby p³uc i koniecznoœci leczenia w Zakopanem. Historyczka Zofia
Koz³owska w pocz¹tkowym okresie swoich studiów uczêszcza³a na liczne
wyk³ady i æwiczenia, korzystaj¹c z mo¿liwoœci, jakie dawa³o wówczas wpisanie siê na wielokierunkowy Wydzia³ Filozoficzny. Na wy¿szych latach ograniczy³a uczestnictwo w zajêciach do koniecznego minimum, przesiaduj¹c
za to przez wiele godzin w bibliotekach i archiwach.
Entuzjastki nauki spotykamy nie tylko przed I wojn¹. Wiele wysi³ku
wk³ada³a w przygotowanie siê do egzaminów pierwsza prawniczka Zofia
Majmesku³: „zabra³am siê do nauki, bo chcia³am nie tylko zdaæ, lecz zdaæ
z odznaczeniem, jak przysta³o na pionierkê”32. Gertruda Knosa³a od momentu przyjazdu do Krakowa przyst¹pi³a do nauki i realizacji swoich marzeñ o zawodzie nauczycielskim. Jak sama pisa³a: „Mija³y dnie i tygodnie,
œlêcz¹c nad ksi¹¿k¹, przerywa³am pracê jedynie na niezbêdne obowi¹zki
udzia³u w wyk³adach niektórych lub æwiczeniach. Hejna³ Mariacki liczy³
nam godziny i kwadranse”. Rezultatem pilnoœci tej adeptki wiedzy by³o
uzyskanie po czterech latach studiów a¿ dwóch dyplomów magisterskich —
z historii i germanistyki33. Przyk³ady takie mo¿na by mno¿yæ.
Ta postawa rzetelnego podejœcia do studiów, pilnego uczêszczania na
zajêcia, troski o pomyœlne wyniki egzaminów, powodowa³a coraz wiêksze
uznanie profesorów. Ocenianie studentek przybiera³o nieraz formy ¿artobliwe. Wspomniany ju¿ profesor Antoni Wierzejski zauwa¿y³ podczas æwi31 Archiwum UJ, Akta Dzia³u Wydawnictw, Dziennik C. Zawadzkiej, Konkurs 600–lecia UJ.
32 Wspomnienia Z. Majmesku³–Mastalerzowej, tam¿e.
33 Wspomnienia G. Knosa³y–Brodziak, tam¿e.
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czeñ, ¿e przy odpowiedziach przewa¿aj¹ g³osy „cienkie”. Prawnik Edmund
Krzymuski z pewnym niedowierzaniem stwierdza³: „Jak dobrze odpowiada, choæ kobieta”. Wysokich ocen doczeka³a siê niejedna z prac dyplomowych absolwentek UJ. Oceniaj¹c w 1908 r. rozprawê doktorsk¹ Haliny Biegañskiej, profesor filozofii Maurycy Straszewski pisa³: „Otwarcie wyznajê,
¿e takich umys³ów wœród m³odzie¿y dzisiejszej u nas spotyka siê bardzo
niewiele”. Inny recenzent, znany historyk, a zarazem wymagaj¹cy pedagog,
W³adys³aw Konopczyñski, tak wyra¿a³ siê o recenzowanej dysertacji:
„Praca p. Heleny Hajdówny nale¿y do najwybitniejszych, jakie w tym
roku powsta³y pod piórem m³odych adeptów ubiegaj¹cych siê o stopieñ
doktorski”34.
Wed³ug relacji ówczesnych studentów akademiczki cechowa³a ponadprzeciêtna obowi¹zkowoœæ, sumiennoœæ i rzetelnoœæ w podejœciu do studiów. Taka postawa by³a najskuteczniejszym œrodkiem prze³amywania negatywnego stosunku czêœci profesorów do studiów ¿eñskich.
Wœród argumentów przeciwników kobiet na uniwersytecie powtarza³
siê czêsto jeden: przekonanie, ¿e wiele dziewcz¹t udaje siê na studia g³ównie w celach matrymonialnych. Na balu prawników profesorowie ¿artobliwie zobowi¹zali Zofiê Mejmesku³ do przyrzeczenia, i¿ wyjdzie za m¹¿ dopiero po ukoñczeniu studiów. Z pewnoœci¹ w zespole studenckim zdarza³y
siê i takie panny, które traktowa³y okres studiów uniwersyteckich jako czas
zabawy i flirtów. Wiêkszoœæ stara³a siê jednak harmonijnie ³¹czyæ naukê
z rozrywk¹. Wspólne uczestnictwo m³odzie¿y mêskiej i ¿eñskiej w wyk³adach, wycieczkach czy te¿ potañcówkach prowadzi³o niejednokrotnie do
silniejszych zwi¹zków koñcz¹cych siê ma³¿eñstwem. Spoœród trzech pierwszych studentek dwie, Jadwiga Sikorska i Janina Kosmowska, wysz³y za
m¹¿ za kolegów, daj¹c pocz¹tek wielu nastêpnym zwi¹zkom studenckim.
Czêœæ mê¿atek mimo obowi¹zków domowych i macierzyñskich nie przerywa³a pracy zawodowej, w tym te¿ naukowej. Inne, formalnie zajmuj¹c siê
domem, wspiera³y mê¿ów w ich dzia³alnoœci, zbieraj¹c materia³y, prowadz¹c korespondencjê, przeprowadzaj¹c korekty i inne prace. Do tych pierwszych zalicza³y siê reprezentantki nauk biologicznych, Helena Choynowska–Krzemieniewska czy te¿ Bronis³awa Jakimowicz–Konopacka, nato-

34 Archiwum UJ, Recenzje w teczkach doktorskich H. Biegañskiej i H. Hajdy, sygn. WF II 478.

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

Kszta³towanie siê etosu studentki polskiej... 403

miast do drugich — Maria Nalepa–Baryczowa czy Anna G¹siorowska–Turowiczowa.
Kobiety wkraczaj¹ce przed stu laty do Uniwersytetu Jagielloñskiego
by³y zjawiskiem niecodziennym. Sta³a przed nimi trudna droga udowodnienia swoich praw do studiów wy¿szych i zdobywania stopni akademickich,
droga do uznania przez œrodowisko uniwersyteckie, ¿e obecnoœæ kobiety na
uczelni jest zjawiskiem równie naturalnym, jak studia mê¿czyzn. Swoj¹ godn¹ i m¹dr¹ postaw¹, taktownym zachowaniem w trudnych nieraz sytuacjach, pilnoœci¹ i zdolnoœciami pierwsze dwa pokolenia studentek doprowadzi³y w zasadzie do pe³nej akceptacji tych praw i pogl¹dów.
Zachowane wspomnienia podkreœlaj¹ zgodnie jeszcze jedn¹ wa¿n¹ rolê, jak¹ odgrywa³y wówczas studentki. Doprowadzi³y one bowiem do z³agodzenia i uszlachetnienia stosunków kole¿eñskich i towarzyskich ówczesnej
m³odzie¿y. Studentki pojawiaj¹ siê zupe³nie wyj¹tkowo w aktach dyscyplinarnych uczelni. Tê rolê ³agodzenia obyczajów w pe³ni docenia³ profesor
Stanis³aw Estreicher, jak czytamy we wspomnieniach Zofii Majmesku³–Mastalarzowej: „Pan Dziekan bardzo serdecznie do mnie siê odniós³,
zapewniwszy mnie, ¿e tak on, jak inni profesorowie bêd¹ radzi, ¿e bêdzie
jedna s³uchaczka, ¿e moja obecnoœæ powinna wychowawczo wp³yn¹æ na
kolegów. No bo pani rozumie, to m³odzie¿ przewa¿nie prostu z frontu”35.
Pierwsze dwa pokolenia studentek Uniwersytetu Jagielloñskiego, borykaj¹ce siê z wieloma problemami naukowymi, obyczajowymi i materialnymi, utorowa³y drogê do pe³nego dostêpu do nauki nastêpnym generacjom
akademiczek. Zas³u¿y³y wiêc sobie na ich wdziêczn¹ pamiêæ. Niejedna
z ówczesnych absolwentek krakowskiej uczelni mog³aby siê w pe³ni podpisaæ pod stwierdzeniem Czes³awy Zawadzkiej opuszczaj¹cej Kraków w lipcu
1914 r.: „Jak mi ¿al, ¿e te cztery lata ju¿ poza mn¹ — choæ zrobi³am, co
w moich warunkach zrobiæ mog³am i sumienie niczego mi nie wyrzuca.
Zreszt¹ nie rozpaczam, bo choæ nie z nazwy, to ze sposobu ¿ycia chyba
zawsze zostanê m³od¹ duchem studentk¹”36.

35 Wspomnienia Z. Majmesku³–Mastalerzowej, wyd. cyt.
36 Dziennik C. Zawadzkiej, wyd. cyt.
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Wybrane problemy kultury ¿ycia
codziennego kobiet pracuj¹cych w Nowej
Hucie w latach piêædziesi¹tych XX wieku

Wybrane problemy kultury ¿ycia codzien-

Wiele przyczyn z³o¿y³o siê na to, ¿e badania nad œrodowiskami robotniczymi w Polsce stalinowskiej s¹ w zasadzie dopiero w stadium pocz¹tkowym. Jest swoistym paradoksem, ¿e w Polsce rz¹dzonej przez blisko pó³wiecze przez partie deklaruj¹ce w nazwach sw¹ „robotniczoœæ” prac takich
nie rozwijano. Byæ mo¿e jednak by³a to prawid³owoœæ; wyniki takich badañ,
przy za³o¿eniu ich rzetelnoœci, mog³yby bowiem doprowadziæ do wniosków
zgo³a nie oczekiwanych przez rz¹dz¹cych.
Tak samo mo¿na oceniæ stan wiedzy na temat problemów spo³ecznych
Nowej Huty. „Pierwsze socjalistyczne miasto” sta³o siê przedmiotem refleksji naukowej w latach szeœædziesi¹tych. W publikowanych wówczas pracach zagadnienia dotycz¹ce pierwszego okresu budowy kombinatu hutniczego ko³o Krakowa poruszano fragmentarycznie1.
Nieco wczeœniej, bo w 1955 r. Nowa Huta sta³a siê tematem dyskusji
w krêgach w³adzy w zwi¹zku z „burz¹” wywo³an¹ opublikowaniem 21 sier-

1 Zob. m.in. M. Siemieñski, Z badañ nad dzia³alnoœci¹ kulturalno–oœwiatow¹ w Nowej Hucie. Bud¿et

czasu pracownika a mo¿liwoœci jego uczestnictwa w dzia³alnoœci kulturalno–oœwiatowej, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1961; R. Siemieñska, Nowe ¿ycie w nowym mieœcie, Warszawa 1969; A. Stojak, Studia nad za³og¹ Huty imienia Lenina, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1967; W. Kwiecieñ, Zjawiska demograficzne Nowej Huty w latach 1950–1960, „Przegl¹d Statystyczny” 1962, z. 1, s. 69–91;
ten¿e, Struktura ludnoœci miasta Krakowa pod wzglêdem p³ci i wieku ze szczególnym uwzglêdnieniem
Nowej Huty, „Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Krakowie” 1962, z. 19, s. 55–94.
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pnia tego roku w „Nowej Kulturze” Poematu dla doros³ych Adama Wa¿yka.
Jego autor pisa³ m.in.:
„Ze wsi, z miasteczek wagonami jad¹
zbudowaæ hutê, wyczarowaæ miasto,
wykopaæ z ziemi nowe Eldorado,
grup¹ pioniersk¹, zbieran¹ ha³astr¹
t³ocz¹ siê w szopach, barakach, hotelach,
cz³api¹ i gwi¿d¿¹ w b³otnistych ulicach:
wielka migracja, skundlona ambicja,
na szyi sznurek — krzy¿yk z Czêstochowy,
trzy piêtra wyzwisk, jasieczek puchowy
maciora wódki i ambit na dziewki,
dusza nieufna, spod miedzy wyrwana,
wpó³ rozbudzona i wpó³ ob³¹kana,
milcz¹ca w s³owach, œpiewaj¹ca œpiewki,
wypchniêta nagle z mroków œredniowiecza
masa wêdrowna, Polska niecz³owiecza
wyj¹ca z nudy w grudniowe wieczory...
W koszach od œmieci na zwieszonym sznurze
ch³opcy lataj¹, kotami po murze,
¿eñskie hotele, te œwieckie klasztory,
trzeszcz¹ od tar³a, a potem grafinie
miotu pozbêd¹ siê — Wis³a tu p³ynie.
Wielka migracja przemys³ buduj¹ca,
nieznana Polsce, ale znana dziejom,
karmiona pustk¹ wielkich s³ów, ¿yj¹ca
dziko, z dnia na dzieñ i wbrew kaznodziejom —
w wêglowym czadzie, w powolnej mêczarni,
z niej siê wytapia robotnicza klasa.
Du¿o odpadków. A na razie kasza”2.

W³adze potraktowa³y ten fragment Poematu jako krzywdz¹c¹ diagnozê
sytuacji spo³ecznej w Nowej Hucie. Dla sprawdzenia, jak by³o naprawdê,
zosta³a wys³ana z Warszawy liczna komisja partyjno–rz¹dowa, w której
uczestniczyli m.in. przedstawiciele KC PZPR, CRZZ i „Trybuny Ludu”.
Od 20 IX do 8 X 1955 r. zapoznawali siê oni z warunkami ¿ycia i pracy
2 „Nowa Kultura” z 21 sierpnia 1955 r.
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w kombinacie i osiedlach pracowniczych. Rezultatem tych obserwacji by³a
„Notatka o sytuacji w Nowej Hucie” z 15 X 1955, która sta³a siê podstaw¹
dyskusji na posiedzeniu Biura Politycznego 18 X 1955 r. W rezultacie podjêto szereg dzia³añ dla poprawy po³o¿enia robotników, zaplanowano nowe
inwestycje, ukarano osoby, które uznano za winne zaniedbañ3.
Zarówno w œwietle wspomnianej notatki, jak i innych odnalezionych
dokumentów, przechowywanych w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Ruchu Zawodowego, Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznch i Archiwum Pañstwowym w Krakowie, widaæ jak szczególnie
trudne by³o po³o¿enie kobiet mieszkaj¹cych w Nowej Hucie. W niniejszym
szkicu zajmê siê g³ównie niektórymi aspektami sytuacji mieszkanek hoteli
robotniczych, a szczególnie, co dla unikniêcia nieporozumieñ nale¿y ju¿ na
wstêpie podkreœliæ, zjawiskami ze sfery patologii spo³ecznych. Inspiracj¹
takich badañ sta³a siê chêæ sprawdzenia prawdziwoœci opinii Wa¿yka
o „grafiniach” pozbywaj¹cych siê „miotu” w Wiœle.
Analiza rozwoju ludnoœci Nowej Huty w latach 1950–1954 wykaza³a
znaczn¹ liczebn¹ przewagê mê¿czyzn nad kobietami. W koñcu 1950 r. stanowi³y 42,03% zamieszkuj¹cych tam osób, w 1951 r. — 38,47%, w 1952 r.
— 32,24%, w 1953 r. — 31,95%, w 1954 r. — 33,41%. Od po³owy 1954 r.
sytuacja ta stopniowo siê zmienia³a. W koñcu 1955 r. kobiety stanowi³y
45,58% mieszkañców Nowej Huty, a w 1956 r. — 46,95%. By³ to rezultat
zakoñczenia podstawowych prac budowlanych w kombinacie, przy których
byli zatrudnieni przewa¿nie robotnicy–mê¿czyŸni. Od po³owy 1954 r. sytuacja ludnoœciowa stabilizuje siê. Zaznacza³a siê coraz bardziej przewaga
liczebna ludnoœci zameldowanej na pobyt sta³y4.
W samej hucie w maju 1952 r. pracowa³o ok. 14 000 osób, w tym 1400
kobiet (10%), z tego ponad 900 bezpoœrednio w produkcji, a reszta jako tzw.
pracownice umys³owe. Tylko 54 z nich nale¿a³y do PZPR, ale a¿ 960 do Ligi
Kobiet5. W czerwcu 1955 r. kobiety stanowi³y 19% za³ogi kombinatu6.
3 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), 237/VII–3152, Protokó³ posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Krakowie
z 11 XI 1955 r., k. 113–114.
4 W. Kwiecieñ, Zjawiska demograficzne..., wyd. cyt., s. 81. W marcu 1955 r. ogólnopolski procentowy
wskaŸnik liczby mê¿czyzn do liczby kobiet wynosi³ 48:52.
5 AAN, KC PZPR, 237/VII–1183, Protokó³ nr 16 z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Nowej
Hucie z 31 V 1952 r., k. 205.
6 Archiwum Ruchu Zawodowego (dalej: ARZ), Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych (dalej:
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Niezwykle trudno jest dokonaæ szczegó³owej charakterystyki spo³ecznej
tej zbiorowoœci. Zapewne wiêkszoœæ z nich to by³y migrantki ze wsi. W koñcu 1951 r. szacowano, ¿e przybysze ze wsi województw krakowskiego, rzeszowskiego, kieleckiego i lubelskiego stanowili ok. 70% pracuj¹cych w Nowej Hucie7. Byli to w wiêkszoœci ludzie m³odzi (do 30 lat), z wykszta³ceniem
niepe³nym podstawowym i podstawowym8. Znaczna czêœæ z nich to analfabeci. Wed³ug sprawozdania Dzielnicowej Rady Narodowej w paŸdzierniku
1952 r. zarejestrowano tam 4 359 analfabetów i pó³analfabetów (ok. 7%
ludnoœci sta³ej, tymczasowej i brygad Powszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce”), z których przeszkolono 2 383, a ponad 1 300 zwolniono, g³ównie
z powodu wyjazdu9. Dane te mog¹ jedynie pokazywaæ skalê zjawiska. Wiadomo bowiem, ¿e zw³aszcza kobiety wstydzi³y siê uczêszczaæ na kursy dla
analfabetów i pocz¹tkowego nauczania10.
Pierwsze hotele robotnicze powsta³y w Nowej Hucie na prze³omie 1949
i 1950 r. W IV kwartale 1951 r. na 10 722 osób w nich zakwaterowanych
10% stanowi³y kobiety, w IV kwartale 1952 r. na 16 251 — 12%, w III kwartale 1953 r. na 21 594 — 15%, w czerwcu 1955 r. na blisko 18 000 — 17%11.
W koñcu 1954 r. mieszka³y w nich 444 matki i kilkaset dzieci oraz 427 rozdzielonych ma³¿eñstw, z czego 75% stanowi³y zwi¹zki zawarte w Nowej
Hucie12.

CRZZ), Wydzia³ Organizacyjny, 1778, Sprawozdanie dyrektora naczelnego Huty im. Lenina o stanie bhp, urz¹dzeñ socjalnych i kulturalnych z 30 VI 1955 r.
7 AAN, KC PZPR, 237/IX/45, Notatka o sytuacji w dziedzinie warunków bytowych robotników na
Nowej Hucie, k. 6.
8 Zob. Kamienie wêgielne. Rzecz o Budostalu, Kraków [1985], s. 130. Wed³ug danych ZMP w pocz¹tkach 1956 r. na 27 284 osób zatrudnionych przy budowie Nowej Huty kobiety stanowi³y 11,5%.
Wœród m³odzie¿y do lat 25 (11 378 osób, tj. 42% ogó³u zatrudnionych) by³o 1 514 dziewcz¹t (49%
ogó³u kobiet i 14% m³odzie¿y do lat 25). Zob. AAN, Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej (dalej: ZMP),
451/XI–32, Notatka o sytuacji wœród m³odzie¿y zatrudnionej przy budowie Nowej Huty [pocz¹tek
1956], k. 155–159.
9 AAN, KC PZPR, 237/VII–1182, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Dzielnicowej Rady Narodowej
w Nowej Hucie i jej organów za okres od 1 IV do 27 XII 1951, k. 25; Archiwum Pañstwowe w Krakowie (dalej: APK), Protoko³y z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej:
PWRN) w Krakowie za II kwarta³ 1952 r., Protokó³ nr XXII/52 z 22 IV 1952 r.
10 AAN, KC PZPR, 237/VII–1180, Ocena pracy Komitetu Powiatowego PZPR Nowa Huta na
odcinku pracy wœród kobiet, k. 90.
11 Wynik wstêpnego badania warunków bytu ludnoœci w Nowej Hucie, „Materia³y i Dokumentacja”
Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, seria B, 26, 1954, z. 4; s. 9; A. Matejko, Struktura ludnoœci
Nowej Huty, „Przegl¹d Statystyczny” 1956, z. 2, s. 158–160.
12 W. Kwiecieñ, Zjawiska demograficzne..., wyd. cyt., s. 79–80.
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Z badañ przeprowadzonych przez Instytut Budownictwa Mieszkaniowego w po³owie 1955 r. wynika, i¿ mieszkanki hoteli w ponad 80% pochodzi³y ze wsi. 83% mieœci³o siê w przedziale wiekowym do 30 lat, a 65% do
25 lat (dla mê¿czyzn odpowiednie wskaŸniki wynosi³y 71% i 47%)13.
Dla wielu z nich pobyt w Nowej Hucie stanowi³ Ÿród³o stresów i napiêcia. Tak reagowa³y szczególnie dziewczêta nowo przyby³e. Jak stwierdzi³a
instruktorka Wydzia³u Kobiecego KC PZPR w paŸdzierniku 1951 r., „Niektóre z nich — jak podaj¹ — chcia³yby uciekaæ do domów (niektóre uciekaj¹), bo myœla³y, ¿e oszalej¹, wiele ba³o siê tygodniami wychodziæ z domów
na spacer, do kina, do sto³ówki, do k¹pieli”14. Dla niektórych ów stres
stanowi³ cenê œwiadomie p³acon¹ za szansê oderwania siê od dotychczasowego œrodowiska ¿ycia. Tak by³o — jeœli wierzyæ sprawozdaniom partyjnym
— z „pannami w ci¹¿y”, które ucieka³y do Nowej Huty, aby unikn¹æ ostracyzmu ze strony wiejskich i ma³omiasteczkowych spo³ecznoœci15.
Wskazane zachowania by³y po czêœci rezultatem trudnoœci w adaptacji
w nowym œrodowisku, odmiennym od tego, w którym dotychczas przebywa³y. Sytuacjê komplikowa³ fakt, i¿ — jak s³usznie zauwa¿y³ Kazimierz
Dobrowolski — masy wiejskie nap³ywa³y nie do zorganizowanego ju¿ miasta, „posiadaj¹cego ustabilizowany w zasadzie styl ¿ycia”, ale do nowo tworzonego oœrodka „w którym obok norm zachowania ustalanych przez zak³ady pracy, w³adze administracyjne (...) ca³y system wartoœci w zakresie
zasad wspó³¿ycia, obowi¹zków i uprawnieñ, ocen zawodów, kultury materialnej w odniesieniu do u¿ytkowania mieszkañ, odzie¿y, od¿ywienia by³
w du¿ej mierze p³ynny”16.
Nowe œrodowisko spo³eczne znacznie ró¿ni³o siê od wiejskiego. M³odzi
ludzie znaleŸli siê poza kontrol¹ tradycyjnych spo³ecznoœci lokalnych. Pozbawieni rodziny i s¹siedztwa, dysponowali wolnym czasem po pracy.
Nastêpowa³a ich przejœciowa atomizacja i anarchizacja17, co sprzyja³o de13 A. Matejko, Struktura ludnoœci..., jw., s. 163.
14 AAN, KC PZPR, 237/V–72, O sytuacji dziewcz¹t w hotelach robotniczych w Nowej Hucie i Do-

mach M³odego Robotnika w £odzi, Warszawa 9 X 1951 r., k. 50.
15 AAN, KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji w dziedzinie..., wyd. cyt., k. 10.
16 K. Dobrowolski, Typologia adaptacji ludnoœci wiejskiej do pracy w zak³adach przemys³owych
i w us³ugach oraz do warunków ¿ycia w Nowej Hucie, [w:] Sprawozdania z posiedzeñ Komisji PAN
w Krakowie lipiec–grudzieñ 1964, Kraków 1965, s. 423.
17 Zob. na ten temat S. Nowakowski, Warszawski hotel robotniczy i jego mieszkañcy, [w:] S. Nowakowski, Miasto polskie w okresie powojennym, Warszawa 1988, s. 395–430 (pierwodruk: „Kultura i Spo³eczeñstwo” 1957, nr 2).
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moralizacji i powstawaniu patologii spo³ecznych, zw³aszcza w hotelach robotniczych.
Dla uchronienia ich mieszkanek przed natarczywoœci¹ nowohuckich robotników przyjêto zasadê separacji p³ci. Budynki hotelowe by³y podzielone
na „mêskie” i „¿eñskie”. Tych ostatnich w pierwszej po³owie 1952 r. by³o
szeœæ. Zwracano uwagê, aby koncentrowaæ je w centrum Nowej Huty,
w pobli¿u zarz¹du hoteli i posterunków MO18. Nie zawsze chroni³o to
przed incydentami i „szturmami” na hotele „¿eñskie”. W cytowanej ju¿
wczeœniej notatce Wydzia³u Kobiecego KC PZPR z paŸdziernika 1951 r.
opisano przypadek, gdy „w nocy grupa mê¿czyzn dobija³a siê do hotelu
¿eñskiego, dziewczêta próbowa³y odstraszyæ ich laniem wody. Odpowiedzi¹ by³ stek najordynarniejszych wyzwisk i gróŸb (wyt³uczenie wszystkich
szyb, wyrwanie okien z futrynami, skopanie i pobicie dziewcz¹t) (...) Ca³a
awantura odbywa³a siê pod oknami dy¿urki hotelowego, który w obawie
o swoje bezpieczeñstwo milcza³, a nie maj¹c aparatu telefonicznego nie
móg³ wezwaæ na pomoc milicji. Zdarzaj¹ siê wypadki gdy hotelowi wpuszczaj¹ mê¿czyzn noc¹ za wódkê. Najwiêksze skargi s¹ na junaków S[³u¿by]
P[olsce], z którymi rzekomo nie mo¿na sobie poradziæ, poniewa¿ oni maj¹
swoje w³adze. Oœwiadczono nam: «co mo¿e zrobiæ piêciu milicjantów, jak
pod ¿eñskim hotelem zbierze siê 200 junaków»19. Inne materia³y sprawozdawcze potwierdzaj¹ ow¹ wyj¹tkow¹ „niesfornoœæ” junaków SP. Do bijatyki
z ich udzia³em, w trakcie której dosz³o do u¿ycia broni i marszu pod gmach
UB z ¿¹daniem uwolnienia aresztowanych uczestników zajœcia, dosz³o
16 IX 195120.
Bezwzglêdne przestrzeganie podzia³u na hotele „mêskie” i „¿eñskie”
powodowa³o, ¿e zasadê tê stosowano równie¿ w odniesieniu do ma³¿eñstw.
Przez wiele lat mê¿owie i ¿ony zmuszeni byli zamieszkiwaæ w oddzielnych

18 APK, Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za III kwarta³ 1952 r., Protokó³ nr XLII z 6 VIII
1952 r. (Sprawozdanie z dzia³alnoœci Hoteli Pracowniczych w Nowej Hucie za I pó³rocze 1952 r.);
Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za IV kwarta³ 1952 r., Sprawozdanie z wykonania uchwa³y nr 534/52 z dnia 1 VII 1952 r. w sprawie wzmo¿enia opieki nad sprawami bytowymi i kulturalno–oœwiatowymi oraz popularyzacj¹ pracy robotników zatrudnionych na terenie budowy Kombinatu
Nowej Huty.
19 AAN, KC PZPR, 237/V–72, O sytuacji dziewcz¹t..., k. 48.
20 AAN, KC PZPR, 237/VII–1180, Protokó³ z nadzwyczajnego posiedzenia Egzekutywy KP PZPR
Nowa Huta, odbytego 18 IX 1951 r., k. 113. Zob. równie¿: AAN, ZMP, 451/XI–32, Notatka o sytuacji
wœród m³odzie¿y zatrudnionej przy budowie Nowej Huty, k. 159.
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pokojach, znajduj¹cych siê czêsto w oddalonych budynkach. Omijanie tych
zakazów prowadzi³o do — jak oceniali cz³onkowie wspomnianej komisji
partyjno–rz¹dowej — „jaskrawych naruszeñ moralnoœci”. Jest wiele faktów, ¿e mê¿owie przychodz¹ odwiedzaæ swoje ¿ony w hotelu, gdzie najintymniejsze wspó³¿ycie odbywa siê na oczach dzieci i wspó³mieszkanek”21.
„£¹czenie” w ten sposób rozbitych ma³¿eñstw rozpoczêto w koñcu 1955 r.
i nale¿y je traktowaæ jako jedno z wielu posuniêæ w³adz zmierzaj¹cych do
poprawy warunków mieszkaniowych w Nowej Hucie, wywo³anych w³aœnie
Poematem dla doros³ych. Powodowa³o to inny, zgo³a nie przewidywany
efekt w postaci wzrostu liczby ma³¿eñstw zawieranych przez pary zachêcone do tego mo¿liwoœci¹ wspólnego zamieszkania22.
Jedn¹ z wad hoteli by³ brak pokoi goœcinnych. Robotnicy i robotnice
skar¿yli siê, ¿e gdy odwiedzali ich mê¿owie i ¿ony „nie ma gdzie zanocowaæ”23.
Zachowane przekazy wskazuj¹, ¿e warunki mieszkaniowe by³y niezwykle prymitywne. Nie przestrzegano formalnie zagwarantowanego terminu
zmiany bielizny poœcielowej (co dwa tygodnia). W praktyce zdarza³o siê, ¿e
wymieniano j¹ rzadziej ni¿ raz na dwa miesi¹ce. S³oma w siennikach (stopniowo zastêpowanych materacami) by³a zmieniana jeszcze rzadziej, nawet
raz na rok, co powodowa³o zarobaczenie pomieszczeñ i wszawicê wœród ich
mieszkañców. Hotele by³y z regu³y pozbawione pralni i suszarni, w pokojach brakowa³o miejsc do wieszania ubrañ roboczych. K³opoty sprawia³o
równie¿ przygotowywanie posi³ków. W blokach ¿eñskich jedna niewielka
kuchenka (najczêœciej wêglowa na skutek braku w wielu z nich instalacji
gazowych) przypada³a na jedn¹ klatkê schodow¹. W tej sytuacji mieszkañcy
hoteli u¿ywali kuchenek elektrycznych i grza³ek (ci¹g³e awarie centralnego
ogrzewania), co powodowa³o awarie przeci¹¿onych linii elektrycznych24.
21 AAN, KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji w Nowej Hucie, 15 X 1955, k. 26. Rozdzielanie
ma³¿eñstw prowadzi³o do sytuacji paradoksalnych opisanych w cytowanych przez Siemieñsk¹ pamiêtnikach robotników nowohuckich. Zdarza³o siê bowiem, ¿e nie wpuszczonym do pokoju zamieszkanego przez ¿ony robotnikom te ostatnie musia³y wynosiæ obiad „na ulicê (...) jak ¿ebrakowi”.
Zob. R. Siemieñska, Nowe ¿ycie..., wyd. cyt., s. 84.
22 AAN, ZMP, 451/VI–40, Notatka o sytuacji w hotelach robotniczych Huty im. Lenina i ZPB Huty
im. Lenina oraz o pracy kolektywów hotelowych [koniec 1955], k. 1–3; zob. równie¿: ZMP,
451/IX–32; ARZ, CRZZ Wydzia³ Organizacyjny 1778, wyd. cyt.
23 AAN, ZMP, 451/VI–40, Warunki bytowania robotników i junaków na terenie Nowej Huty, k. 175.
24 APK, Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za IV kwarta³ 1952 r., Sprawozdanie z wykonania uchwa³y nr 534/52... wyd. cyt.; AAN, KC PZPR, 237/V–72, O sytuacji dziewcz¹t..., wyd. cyt., k. 47;
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Wy³¹czenia wody wodoci¹gowej sprawia³y, ¿e u¿ywali tzw. wody przemys³owej, zanieczyszczonej bakteriami coli25.
Skandaliczny by³ stan wielu sto³ówek pracowniczych. Brakowa³o sztuæców i talerzy (kradzie¿e), st¹d wydawanie posi³ków trwa³o d³ugo. Kolejki
ustawia³y siê przed nimi znacznie przed i po przerwach obiadowych. W sto³ówkach pracowniczych w Czy¿ynach — wed³ug sprawozdania ZMP
w 1950 r. „Brud i smród, które powoduje stoj¹ca woda na pod³odze w jadalni powsta³a na skutek pêkniêcia rur i podskórnej wody nie uprz¹tana
przez nikogo oraz istniej¹ce ró¿ne komórki, które s¹ u¿ywane jako ubikacje, powoduje to, ¿e ochotnicy [z brygad ZMP — D. J.] wol¹ jeœæ na zewn¹trz
budynku ni¿ w jadalni”26. Brygady ZMP (pierwsze z nich przyby³y na teren
budowy 21 lipca 1950 r.) skar¿y³y siê nie tylko na warunki, w jakich musz¹
spo¿ywaæ posi³ki, ale równie¿ na to, co musz¹ jeœæ. W sprawozdaniu komisji
ZMP i Komendy G³ównej PO SP z sierpnia 1950 r. stwierdzono, ¿e „Jedzenie jest jednolite i gotowane bez smaku, na œniadanie np. jest zupa, na któr¹
sk³ada siê woda, makaron, groch lub kasza na zmianê i zaparzona s³onina.
Na kolacjê podobna zupa. Na obiad kasza i kasza”. Okoliczni ch³opi narzekali na kradzie¿e owoców z ich sadów dokonywane przez m³odzie¿ zatrudnion¹ w Nowej Hucie27.
W 1951 r. indagowane dziewczêta — mieszkanki hoteli — ¿ali³y siê, ¿e
dania w sto³ówkach by³y zimne, a ich zdobycie stanowi³o dla nich nie lada
trudnoœæ, bo „pierwszeñstwo maj¹ mê¿czyŸni, bo oni s¹ silniejsi”. W rezultacie takich warunków wiele z nich jada³o tylko raz dziennie zimne posi³ki,
gotuj¹c wy³¹cznie w sobotê i niedzielê28.
Zaopatrzenie w podstawowe produkty ¿ywnoœciowe w Nowej Hucie by³o z³e, zdecydowanie gorsze ni¿ w innych dzielnicach Krakowa. Brakowa³o
chleba i mleka, po które ustawia³y siê d³ugie kolejki. Niezale¿nie od ma³ych
przydzia³ów towarów spo¿ywczych i przemys³owych sytuacjê pogarsza³

KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji w dziedzinie..., wyd. cyt., k. 6; Z. Olszewski, Dwa lata
w Nowej Hucie. Dziennik lekarza, Kraków 1972, s. 22, 54, 157.
25 Z. Olszewski, wyd. cyt., s. 144.
26 AAN, ZMP, 451/VI–40; Warunki bytowania robotników i junaków na terenie Nowej Huty, wyd.
cyt., k. 175–176.
27 AAN, ZMP, 451/XI–52, Sprawozdanie z pobytu ekip ZG ZMP i KG PO SP na terenie Nowej
Huty w dniach 18–28 VIII 1950 r., k. 21: niedobór kalorii w posi³kach przygotowywanych w sto³ówkach potwierdzi³y kontrole sanitarne. Zob. Z. Olszewski, wyd. cyt., s. 107.
28 AAN, KC PZPR, 237/V–72, O sytuacji dziewcz¹t..., wyd. cyt., k. 47–48.
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brak odpowiednio du¿ych pomieszczeñ do magazynowania warzyw i owoców. Poza tym sklepy w Nowej Hucie — wed³ug oceny Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie — by³y najbardziej zaniedbane
i brudne w województwie, a ich personel uznano za najgorszy29.
Wiele do ¿yczenia pozostawia³a higiena mieszkañców hoteli oraz panuj¹ce w nich warunki sanitarne. By³ to rezultat zarówno z³ego stanu i ma³ej
liczby sanitariatów, jak i niew³aœciwego ich u¿ytkowania. Przyk³adowo
w kolonii robotniczej w £êgu w koñcu 1951 r. mieszkañcy baraków (równie¿ kobiety) nie k¹pa³y siê przez dwa miesi¹ce z powodu braku czynnej
³aŸni30. Wreszcie wa¿nym powodem takiego stanu rzeczy by³ brak znajomoœci zasad higieny i nawyków utrzymywania czystoœci wœród nap³ywaj¹cych
do Nowej Huty robotników i robotnic. W hotelach „¿eñskich” akcjê edukacyjn¹ w tym zakresie prowadzi³a Liga Kobiet31. Brud na nowohuckich
osiedlach by³ tak wielki, ¿e w 1952 r. obawiano siê wybuchu epidemii32.
W opisanych œrodowiskach zauwa¿alne by³y przejawy demoralizacji
i patologii spo³ecznej, którym uleg³a równie¿ czêœæ dziewcz¹t mieszkaj¹cych w hotelach. Wiele analizowanych dokumentów potwierdza szerz¹ce
siê wœród niektórych z nich pijañstwo. Czêœæ tych materia³ów zawiera równie¿ oskar¿enia o upijanie swych dzieci. Wobec prohibicji obowi¹zuj¹cej
faktycznie na terenie Nowej Huty (czêœciowo zniesionej w pocz¹tku
1956 r.) powstawa³y liczne meliny oferuj¹ce alkohol33.
Problemem zauwa¿alnym by³a prostytucja. Jeœli wierzyæ sprawozdawczoœci ZMP–owskiej, do Nowej Huty przyjecha³y prostytutki „które pocz¹tkowo przyst¹pi³y do pracy, a gdy zosta³y zakwaterowane w hotelach robotniczych porzuca³y pracê, nie wyprowadza³y siê z hotelu i zaczê³y uprawiaæ

29 AAN, KC PZPR, 237/VII–1181, Protokó³ nr 43 z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR Nowa Huta
z 7 XII 1951 r., k. 97 i 103; APK, Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za III kwarta³ 1953 r.,
Protokó³ nr XXXII/53, 4 VII 1953 r. Opiniê tê potwierdza kierownik Kolumny Sanitarnej Nowej
Huty w latach 1950–1953, Z. Olszewski, wyd. cyt., s. 53, 93, 103.
30 AAN, ZMP, 451/XI–52, Sprawozdanie z pobytu w Nowej Hucie w dniach 10 IX — 20 XII [1951],
k. 47.
31 AAN, KC PZPR, 237/XV–15, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Ligi Kobiet Nowa Huta od
15 VIII 1950, Nowa Huta, 2 I 1951 r., k. 140.
32 APK, Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za II kwarta³ 1952 r., Protokó³ nr XXII/52 z 22
IV 1952 r.
33 AAN, ZMP, 451/XI–32, Notatka o sytuacji..., wyd. cyt., k. 155; ZMP, 451/VI–40, Warunki bytowania robotników i junaków, wyd. cyt., k. 175; APK, Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za
I kwarta³ 1956 r., Protokó³ nr XIII/56 z 22 III 1956.
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w hotelu swój proceder”34. Jak wynika z raportu milicyjnego z paŸdziernika
1955 r., ich nap³yw (g³ównie z Krakowa) zosta³ zahamowany. Nie oznacza
to jednak, ¿e prostytucja zniknê³a. Ten sam bowiem raport wskazywa³, i¿
„Skutkiem braku pracy wychowawczo–kulturalnej w hotelach pracowniczych obserwuje siê daleko posuniêt¹ demoralizacjê wœród kobiet tam zamieszka³ych. Niew¹tpliwie przyczyn¹ demoralizacji jest fakt zamieszkiwania w hotelach pracowniczych 600 ma³¿eñstw we wspólnych pomieszczeniach z samotnymi kobietami”35. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e — jak napisali
autorzy innego sprawozdania — w hotelach zakwaterowano wielu mê¿czyzn ¿onatych, których rodziny mieszka³y poza Now¹ Hut¹: „czêsto zapominaj¹ [oni] o swoich obowi¹zkach, przestaj¹ posy³aæ pieni¹dze, znajduj¹
kochanki, demoralizuj¹ siê”36. W paŸdzierniku 1955 r. MO szacowa³a, ¿e
ok. 10% mieszkanek hoteli by³o zagro¿onych „ukryt¹ prostytucj¹ i pó³prostytucj¹” (nie wyjaœniono, co te terminy dok³adnie oznaczaj¹)37. Co ciekawe, ten proceder nie zawsze spotyka³ siê z jednoznacznym potêpieniem
osób zobowi¹zanych do jego zwalczania. Motywacja takich postaw by³a
niekiedy kuriozalna, gdy¿ wykorzystywa³a obowi¹zuj¹c¹ wówczas pseudomarksistowsk¹ frazeologiê. Zetknê³a siê z ni¹ instruktorka Wydzia³u Kobiecego KC PZPR w 1951 r. Pracownik Przedsiêbiorstwa Pañstwowego
„Hotele Pracownicze”, cz³onek PZPR, stwierdzi³ wówczas: „czy ja mogê
przeszkadzaæ dziewczynie z hotelu, jeœli ona chce przyjmowaæ po kilku mê¿czyzn dziennie. Niech sobie to robi (na wspólnej sypialni, bo innych pokoi
w hotelu nie ma), skoro tego biologicznie potrzebuje, nas ciesz¹ ka¿de narodziny, my, socjaliœci, nie mamy zak³amanej koœcielnej moralnoœci”38.
W celu sprawdzenia, czy w hotelach „¿eñskich” nie przebywaj¹ mê¿czyŸni, organizowane by³y nocne kontrole, przeprowadzane przez milicjantów. W¹tpliwe, czy wszystkie odnosi³y spodziewany skutek. Nie odnotowywano ich w ksi¹¿kach inspekcji i nie zawsze koñczy³y siê „zajrzeniem do
³ó¿ka i wyjœciem w towarzystwie hotelowego”39.

34 AAN, ZMP, 451/XI–32, Notatka o sytuacji..., wyd. cyt., k. 160.
35 Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji (dalej: CA MSWiA),

17/IX/7, t. 7, Notatka, data wp³ywu 21 X 1955 r.
36 AAN, 237/IX–32, Notatka o sytuacji..., wyd. cyt., k. 27.
37 AAN, KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji w Nowej Hucie, 15 X 1955, k. 27.
38 AAN, KC PZPR, 237/V–72, O sytuacji dziewcz¹t..., wyd. cyt., k. 49.
39 Tam¿e, k. 50.
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Nic dziwnego, ¿e w takich realiach w Nowej Hucie wskaŸnik zachorowañ na choroby weneryczne by³ wy¿szy ni¿ w kraju i w woj. krakowskim.
Pierwsze kliniczne badania wycinkowe w celu wykrycia osób zara¿onych
rze¿¹czk¹ przeprowadzono wœród robotnic zamieszka³ych w barakach nowohuckich w kwietniu 1951 r. Du¿o wczeœniej, bo 3 IV 1950 r. wœród 356
zbadanych osób (55% wyznaczonych do badañ) stwierdzono 2 przypadki
ki³y objawowej, 1 rze¿¹czki i 6 przypadków podejrzenia o rze¿¹czkê. Badañ
nie powtórzono na skutek — jak to okreœlono w sprawozdaniu przedstawionym na posiedzeniu PWRN w Krakowie — „trudnoœci, jakie wynik³y
póŸniej z powodu nies³usznej i niestosownej” ich „interpretacji przez ogó³
pracowników”. Jednak analiza ruchu chorych w poradni skórno–wenerologicznej w Nowej Hucie i w innych poradniach krakowskich wskazywa³a, ¿e
poziom zachorowañ by³ du¿o wy¿szy40. W drugim pó³roczu 1952 r. zachorowalnoœæ na choroby weneryczne wynosi³a tam (w przeliczeniu na 10 000
mieszkañców) 0,5 w przypadku ki³y i 13 w przypadku rze¿¹czki. Odpowiednie wskaŸniki dla woj. krakowskiego wynosi³y: 0,2 i 341. W latach 1952–1955
nastêpowa³ sta³y wzrost zachorowañ na wczesn¹ ki³ê objawow¹. W 1955 r.
liczba zachorowañ wzros³a w stosunku do roku poprzedniego o 49% (4,95
na 10 000 mieszkañców, gdy w Krakowie bez Nowej Huty — 3,03, a w woj.
krakowskim bez Krakowa i Nowej Huty — 0,24). Co prawda, oficjalnie
zarejestrowana liczba zachorowañ na rze¿¹czkê w 1955 r. zmala³a w stosunku do 1954 o 17%, ale jednoczeœnie wzros³o pok¹tne jej leczenie, nie
ujête statystycznie. W paŸdzierniku 1955 r. liczbê osób choruj¹cych na choroby weneryczne szacowano na oko³o 1 600. Na pocz¹tku 1956 r. wskaŸnik
zachorowañ na rze¿¹czkê wynosi³ 76,4 na 10 000 mieszkañców42.
Niestety brak jest równie szczegó³owych danych pozwalaj¹cych na
stwierdzenie, w jakim stopniu by³o zasadne oskar¿enie o dzieciobójstwo
zawarte w poemacie Wa¿yka. Wed³ug cytowanego ju¿ wczeœniej raportu
milicyjnego w 1955 r. w Nowej Hucie odnotowano tylko jeden wypadek
porzucenia i jeden uduszenia noworodka43. Notatka Wydzia³u Kobiecego
40 APK, Protoko³y posiedzeñ PWRN w Krakowie za IV kwarta³ 1952, Protokó³ nr LIX/52 z posiedzenia PWRN z 12 XI 1952 r.
41 APK, Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za I kwarta³ 1953, Protokó³ nr XVI/53 z posiedzenia PWRN z 23 III 1953 r.
42 APK, Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za I kwarta³ 1956, Protokó³ nr XIII/56 z 22 III
1956; AAN, KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji..., wyd. cyt., k. 27.
43 CA MSWiA, 17/IX/7, t. 7, Notatka, data wp³ywu 21 X 1955 r.
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KC PZPR z 1951 r. zawiera informacjê, ¿e zdarza³y siê przypadki zamachów samobójczych wœród dziewcz¹t, które zasz³y w ci¹¿ê. Trupy noworodków znajdowano zagrzebane w wapnie lub piasku44.
Z pewnoœci¹ w Nowej Hucie istnia³y ogromne zaniedbania w zakresie
opieki nad matk¹ i dzieckiem. Sprawozdania Wydzia³u Kobiecego KW
PZPR wskazywa³y, i¿ kobiety ciê¿arne nie by³y zorientowane w przys³uguj¹cych im uprawnieniach. Kierownictwa zak³adów nie zawsze uwzglêdnia³y
ich proœby o skierowanie do l¿ejszych prac. Czasami koñczy³o siê to poronieniami45. Przynajmniej do po³owy 1953 r. liczba miejsc w izbie porodowej
by³a nie wystarczaj¹ca, co powodowa³o, ¿e tylko niewielka czêœæ po³o¿onic
mog³a rodziæ w odpowiednich warunkach. W przypadku czêstych wy³¹czeñ
œwiat³a poród nierzadko musia³ siê odbywaæ przy œwieczkach. Nie wszystkie
pacjentki mog³y byæ równie¿ przyjête w poradni kobiecej („K”). Sytuacjê
utrudnia³a du¿a p³ynnoœæ kadr s³u¿by zdrowia w Nowej Hucie (ok. 50%
w 1953 r.) wynikaj¹ca z braku mieszkañ i niskich p³ac lekarzy i pielêgniarek. Brakowa³o ¿³obków i przedszkoli, a warunki panuj¹ce przynajmniej
w niektórych z nich (brak odpowiedniego wyposa¿enia, niedogrzanie) powodowa³y, ¿e by³y zamykane ze wzglêdu na permanentne epidemie kokluszu, odry i ospy wietrznej. Odnotowano nawet liczne przypadki zapalenia
p³uc. Czêsto choroby zakaŸne by³y przenoszone przez dzieci mieszkaj¹ce
w hotelach46.
Warunki ¿ycia tych ostatnich by³y szczególnie ciê¿kie. Du¿a czêœæ dzieci
cierpia³a na krzywicê. Cz³onkowie komisji partyjno–rz¹dowej w paŸdzierniku 1955 r. stwierdzali: „Widzieliœmy matkê z piêciorgiem dzieci, która ma

44 AAN, KC PZPR, 237/V–72, O sytuacji dziewcz¹t..., wyd. cyt., k. 50.
45 AAN, KC PZPR, 237/XV–15, Opieka nad matk¹ i dzieckiem w Nowej Hucie [1952], k. 154–155.
46 W notatce Wydzia³u Kobiecego KW PZPR w Krakowie opracowanej prawdopodobnie w 1952 r.

pisano: „Typowym przyk³adem niechlujstwa budownictwa na terenie Nowej Huty jest przedszkole,
które oddane zosta³o w stanie nie nadaj¹cym siê do wprowadzenia dzieci. Przedszkole w obecnym
stanie winno siê raczej nazywaæ «przedchorobie». Klozety nie wykoñczone, drzwi nieuszczelnione,
taras nie ogrodzony, nara¿aj¹cy dzieci na wypadniêcie itp. (...) Wszêdzie brud i pe³no kurzu” — jw.,
k. 156; tam¿e, Sprawozdanie Marii Jezierskiej z podró¿y s³u¿bowej do ¿³obka dzielnicowego w Nowej Hucie, k. 158; zob. równie¿: APK, Protoko³y posiedzeñ PWRN w Krakowie za I kwarta³ 1953 r.,
Protokó³ nr XVI/53 z 23 III 1953 r.; APK, Protoko³y posiedzeñ PWRN w Krakowie za II kwarta³
1953, Protokó³ nr XXV, 18 V 1953 r.; Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za IV kwarta³ 1955,
Protokó³ nr XLVIII/55 z 4 XI 1955 r.; ARZ, CRZZ, Wydzia³ Organizacyjny, 1778, Sprawozdanie
dyrektora naczelnego..., wyd. cyt.; AAN, KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji w Nowej Hucie,
15 X 1955, wyd. cyt., k. 26–27; tam¿e, Notatka o sytuacji w dziedzinie..., wyd., cyt., k. 11.

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

Wybrane problemy kultury ¿ycia codziennego kobiet pracuj¹cych... 417

do dyspozycji dwa ³ó¿ka. Na piêtrowym œpi matka z dwojgiem dzieci, na
dolnym troje pozosta³ych (...) Widzieliœmy matkê z trojgiem dzieci, która
wprowadzi³a siê samowolnie do piwnicy hotelowej (Rada Narodowa, prokurator i dyrekcja hoteli postanowi³a cichaczem wprowadziæ j¹ noc¹ do
pokoju, by nie zachêciæ innych do takiego postêpowania)”. Dzieci te nie
by³y rejestrowane w Urzêdzie Stanu Cywilnego, bo regulamin nie zezwala³
na ich pobyt w hotelach47.
Zjawiskiem powszechnym i plag¹ hoteli by³y kradzie¿e, wobec których
MO by³a bezradna. Nie do rzadkoœci nale¿a³y k³ótnie, wynikaj¹ce m.in.
z nadmiernego zagêszczenia pokojów, zw³aszcza tam, gdzie w jednym mieszka³o kilka (dwie do trzech) rodzin.
Niewiele wiemy o ¿yciu religijnym mieszkañców hoteli. Sprawozdania
partyjne zawiera³y informacjê, i¿ œciany w pokojach hotelowych, zw³aszcza
zamieszkiwanych przez kobiety by³y „obwieszone obrazami œwiêtych i o³tarzykami”. To one mia³y czêœciej ni¿ mê¿czyŸni uczestniczyæ w praktykach
religijnych48. OdpowiedŸ na pytanie, w jakim stopniu by³ to efekt przywi¹zania do wyuczonego wzoru kulturowego, a w jakim poszukiwania oparcia
w zmieniaj¹cej siê i dopiero „oswajanej” rzeczywistoœci, wymaga dalszych
badañ. Potrzeby religijne mieszkañców Nowej Huty by³y na tyle silnie manifestowane, ¿e w styczniu 1957 r. w³adze pañstwowe wyrazi³y oficjaln¹
zgodê na budowê koœcio³a rzymskokatolickiego w tej najm³odszej dzielnicy
Krakowa49.
W mentalnoœci w³adz podstawow¹ rolê w zwalczaniu zjawisk patologii,
demoralizacji i chuligañstwa, zw³aszcza wœród m³odzie¿y, mia³a odgrywaæ
tzw. praca kulturalno–oœwiatowa. Tymczasem w infrastrukturze Nowej Huty w po³owie lat piêædziesi¹tych wystêpowa³ wyraŸny niedostatek obiektów
o charakterze kulturalnym i sportowym. W kwietniu 1952 r. doliczono siê
tam 25 œwietlic, 50 tzw. czerwonych k¹cików, 1 biblioteki i 11 punktów
bibliotecznych. Brakom wyposa¿enia towarzyszy³a nieatrakcyjnoœæ oferty
kulturalnej. W istniej¹cych zrzeszeniach sportowych brakowa³o instruktorów i sprzêtu. Sale gimnastyczne by³y wykorzystywane do wyœwietlania fil-

47 AAN, KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji w Nowej Hucie, 15 X 1955, k. 27.
48 AAN, KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji w dziedzinie..., wyd. cyt., k. 14.
49 Na temat konfliktu wokó³ budowy koœcio³a w Nowej Hucie zob. A. Dudek, T. Marsza³kowski,

Walki uliczne w PRL, Kraków 1992, s. 60–66.
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mów. Mimo kolejnych zapowiedzi ci¹gle odk³adano otwarcie zawodowego
teatru i zespo³u urz¹dzeñ sportowych na tzw. Suchych Stawach50.
Niezwykle trudne warunki mieszkaniowe panuj¹ce w hotelach robotniczych powodowa³y, ¿e du¿a czêœæ przyby³ych pracowników opuszcza³a Now¹ Hutê. Marzeniem innych by³o uzyskanie w³asnego miaszkania. W tej
sytuacji nabrzmiewa³ problem „dzikich lokatorów”. Ju¿ we wrzeœniu 1951 r.
w nowo wybudowanych osiedlach w ten sposób zosta³o zajêtych 438 izb
przez 250 rodzin51. Podobnie nielegalny charakter mia³ „dziki kwaterunek”
rodzin w hotelach robotniczych.
Przedstawione problemy kultury ¿ycia codziennego kobiet zamieszka³ych w hotelach robotniczych w Nowej Hucie zosta³y wybrane g³ównie ze
wzglêdu na ich obecnoœæ w analizowanej bazie Ÿród³owej. Du¿a czêœæ tych
dokumentów celowo koncentrowa³a siê na opisywaniu zjawisk negatywnych. Niezale¿nie od takiego charakteru materia³ów Ÿród³owych zarysowana w nich skala zjawisk patologicznych by³a stosunkowo du¿a, gdy¿ sama
realizacja pomys³u budowy potê¿nej huty ko³o Krakowa — jak ka¿dej
„wielkiej budowli socjalizmu” — stwarza³a po temu podatny grunt. Stan
badañ, a raczej ich brak nie pozwala na dokonanie porównañ z sytuacj¹
w innych oœrodkach przemys³owych. Zachowane jednak w aktach ZMP
materia³y sprawozdawcze na temat mieszkañców hoteli robotniczych rozmieszczonych na terenach uprzemys³owionych i uprzemys³awianych wskazywa³yby, ¿e problemy te by³y w du¿ej czêœci wspólne. Pogl¹d ten potwierdza lektura publicystyki prasowej na ten temat52.
Przedstawione uwagi samemu ich autorowi pozostawiaj¹ uczucie niedostytu. Wynika z nich wiele pytañ, na które nie jesteœmy w stanie udzieliæ
odpowiedzi.
Na razie bardzo niewiele wiemy o warunkach pracy kobiet w Nowej
Hucie. Niew¹tpliwie czêœæ z nich uzyska³a mo¿liwoœæ zdobycia zawodu. Tylko w okresie od wrzeœnia 1950 r. do sierpnia 1951 r. przeszkolono 270 kobiet, w tym m.in. w zakresie murarstwa — 23, szklarstwa — 23, na kursach:
50 APK, Protoko³y z posiedzeñ PWRN w Krakowie za II kwarta³ 1952 r., Protokó³ nr XXII/52,
22 IV 1952; Protoko³y posiedzeñ PWRN w Krakowie za III kwarta³ 1953 r. Protokó³ nr XXXII/53,
4 VII 1953 r.
51 AAN, KC PZPR, 237/IX–45, Notatka o sytuacji w dziedzinie..., wyd. cyt., k. 7.
52 S. £astik, O hotelach robotniczych — bez os³onek, cz. 1 — „Nowa Kultura” 1955, nr 35; cz. 2 —
1955, nr 36; J. Rawicz, Prawdy i nieprawdy, „Trybuna Ludu” 1955, nr 283; ten¿e, Zaniedbania, które
bol¹, „Trybuna Ludu” 1955, nr 187.
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wodno–kanalizacyjnym — 6, elektromonterskim — 9, betoniarskim — 15,
operatorów ciê¿kiego sprzêtu — 3, kierowców samochodowych — 13, magazynierów — 6, windziarek — 148. W tym samym czasie na stanowiska
kierownicze wytypowano 35 kobiet53. Jednoczeœnie dokumenty partyjne
wskazuj¹, ¿e na budowach kobiety by³y krzywdzone przez brygadzistów,
którzy nie informowali o wysokoœci wykonanych norm oraz niesprawiedliwie zani¿ali im p³ace54.
Nie jesteœmy w stanie równie¿ odpowiedzieæ na inne fundamentalne
pytanie: jak opisane „piek³o kobiet” — mieszkanek hoteli robotniczych
by³o przez nie same oceniane. Czy przynajmniej dla niektórych z nich nie
by³ to przypadkiem jedynie „czyœciec”, a dla jeszcze innych — co niewykluczone — „niebo”? Aby siê o tym przekonaæ, trzeba by zbadaæ, jakie by³y ich
warunki ¿ycia przed podjêciem decyzji o wyjeŸdzie do Nowej Huty oraz —
szerzej — motywy decyzji migracyjnych. Czy, u¿ywaj¹c terminologii Wa¿yka, owej „Polski niecz³owieczej” nie nale¿y szukaæ raczej w zapad³ych wioskach Rzeszowszczyzny, Krakowskiego czy Lubelskiego? W porównaniu
z nimi warunki egzystencji w hotelu robotniczym mog³y siê okazaæ dla tych
kobiet i dziewcz¹t o wiele bardziej „ludzkie”, ni¿ sk³onni jesteœmy dziœ s¹dziæ.

53 AAN, KC PZPR, 237/VII–1180, Ocena pracy Komitetu Powiatowego PZPR Nowa Huta..., wyd.
cyt., k. 90.
54 AAN, KC PZPR, 237/XV–15, Analiza pracy kobiecej przy Zjednoczeniu Przemys³owym Budowy
Nowej Huty bior¹cym udzia³ we wspó³zawodnictwie na dzieñ 15 XI 1951, k. 75.
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Summary

The volume is a continuation of, and supplement to, the previous one
which was devoted to women as co-architects of intellectual and artistic
culture1. This time the authors have focused attention on culture in everyday life, emphasising that the two genders played different roles in shaping
this culture.
The essays and studies which make up this volume do not, of course,
fully explain this vast subject, nor do they exhaust the programme of research which should be carried out to fathom it, especially if all the connotations of the concept of “everyday life” are taken into consideration. This
is pointed out in Anna ¯arnowska’s opening article Everyday Life and Culture: the Family Circle and Contacts with Other People. The author examines
these questions and comments that Polish historians’ recent interest in
everyday life is, to some extent, due to the weak points of studies on the
history of society, which have so far concentrated on social structures. The
fascination in quantitative methods which accompanied this kind of research spelled the danger that “the individual would be reduced to the
statistical average”. The result of this approach was that many historians
underestimated important aspects of social life and were not interested in
differences between the broadly conceived cultures of individual social
groups, cultures which were created in the sphere of everyday human relations not only in public life but also in private, in particular in the family
circle.
The main target which inspired most of the authors of the essays in this
volume was to research the individual’s behavioural norms in everyday life,
1 Kobieta i Kultura. Kobiety wœród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów
i w niepodleg³ym pañstwie (Women and Culture. Women as Co–Architects of Intellectual and Artistic
Culture during the Partition Period and in the Independent State), collected studies ed. by A. ¯arnowska and A. Szwarc, Warszawa 1996, 315 pp.
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in the family, in the circle of neighbours and relatives and in various groups
and communities outside the family. The family life and its aspects connected with the different functions performed by the family has been emphasised, from procreation, socialisation and transfer of cultural traditions
to the satisfaction of emotional and material needs.
Another research subject which has attracted the authors’ attention is
the influence of civilisational changes, including technical innovations, on
the way of life of families, on the household. Much place has been devoted
to women’s reaction to these innovations. Most authors have, however,
confined themselves to presenting women’s everyday behaviour without
supplementing it by a reflection on the motives which induced women to
choose definite rules in everyday life. It would be interesting to learn and
compare the reasons for changes in men’s and women’s attitudes, for their
different reactions to the modernisation of everyday existence and, consequently, for their maintenance or rejection of traditional norms, rites and
hierarchy of values. This is the approach adopted by Monica Rüthers
(Basle University), although she does not confine her analysis of concrete
changes in women’s attitudes to everyday life. Let us add that some other
authors have also gone beyond the sphere of everyday life.
It is becoming increasingly clear that Polish research into everyday life
in the past should be deepened and that the weaknesses of analysis and
particularly of methodology should be overcome. Many of the 27 articles in
this volume show that their authors do not discriminate between the questions embraced by research into the culture of everyday life. As a rule, they
did not have the results of detailed research at their disposal and could not
therefore confine themselves to analysing the cultural aspects of everyday
life and the differences between the roles of men and women in this respect. What they saw was, of necessity, “everyday life as such” with its
implications in material culture.
In addition to the norms and patterns which regulate everyday life, of
great importance are also all things and activities connected with the
rhythm of work and rest, with the cycle of seasons, the liturgical calendar
and the like. Although the authors have not, on the whole, focused attention on the realities of material culture sensu stricto, they had to take them
into account in some cases. In our opinion, this has not led to a replacement
of the “world of people” by a “world of things”; the former is always in the
focus of attention.
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The first part of the book consists of a group of studies and essays
entitled The Shaping of a Model of Family Life: Traditional and New Models
and Rites. This part opens with an article by Danuta Rzepniewska on
changes in the everyday life of the families of Polish landowners which
moved to towns in the 19th century. The author analyses penetratingly the
collision of the traditional patterns and habits in manor houses with the
challenges of urban civilisation. the collision was particularly vehement in
each family’s everyday existence, attacking first and foremost women. But
for some of them this was an impulse to change their personality in a society
which was undergoing modernisation.
Jadwiga Hoff has made use of many savoir–vivre guides form the end
of the 19th and the beginning of the 20th centuries to analyse the gradual
replacement of old customs by new ones; she describes how customs were
slowly democratised, though many forms of people–to–people contacts
created by the traditional elite survived. The studies by W³odzimierz Mêdrzecki, Alina Ca³a, Monica Rüthers and Jan Molenda portray women’s participation in changes which took place in the customs of peasant and Jewish
families in the 19th and the first half of the 20th centuries. The conclusions
drawn by the authors are frequently at variance with widespread opinions
about women’s traditionalism and conservatism. It turns out that in their
behaviour women favoured, though frequently unconsciously, modernisation processes, especially if they concerned material culture (where novelties are easy to distinguish); they did not knowingly adopt a way of life
regarded as alien by their community.
The articles by Regina Renz, Dobrochna Ka³wa and Magdalena Gawin
concern family planning, a question which has not been well researched in
Poland. Regina Renz has made use of extremely interesting confidential
accounts and opinions of village and small–town parish priests, written
down at the request of the Kielce Episcopal curia during the inter–war
years. It turns out that in the milieu regarded as conservative and attached
to religious norms, family planning and abortion were quite frequent and
increasingly popular between the wars.
The studies in the second part which is entitled Tradition and Modernity
in the Household concern the sphere of most ordinary, constantly repeated
activities traditionally regarded as women’s basic duties. This sphere has so
far been investigated only by ethnologists and a few historians of material
culture. As a rule, they focused on the traditional elements of households,
supplementing them, at best, by a register of technical innovations. The
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authors of some of the articles in this volume have gone a step further and
tried to present the reasons which induced women to approve new inventions and make changes in the organisation of housework, which made
service and nursing easier. A modernised kitchen, running water, the sewage system, a sewing machine and electric light, all this exerted an influence
on everyday life, on the house and its equipment, the diet, aesthetics and
hygiene, and many other elements of everyday life.
How often did these changes meet women’s needs half way, how often
were they approved by them and how often did they encounter resistance
and aversion on the part of those who were their main potential beneficiaries? Was there any connection between the social status of women and
their attitude to the achievements of industrial civilisation?
Valuable replies to these questions are supplied by Eli¿bieta Kowecka
in the article The Change of Women’s Role in Housekeeping in the 19th
Century. The article is supplemented by Agnieszka Janiak’s study which
analyses press advertisements as one of the earliest elements of mass social
communication. The author takes a look at early 20th century women as
clients of trade and services, as buyers of new mass consumer goods. This
approach allows the author to evaluate the durability of traditional norms
and habits among women press readers and assess their readiness to use
modern appliances.
The rate and scope of these processes which, generally speaking, signified the entry of modern industrial civilisation into the household, depended on the level of this civilisation in a given country o region. This is a
question which lends itself to comparative studies; it is not surprising therefore that this part of the book includes not only studies concerning Polish
territories but also essays on women’s adaptation to modern times in other
countries and other cultures (see Pavla Vosahl¯kov, The Modern Town
and Women’s Everyday Life in Bohemia in the Second Half of the 19th Century; G. Szel¹gowska, The World of things and the Ritual of Everyday Life in
a Uanish Urban Family at the End of the 19th Century; Adam Walaszek, Mass
Consumptio and the Great Economic Depression: the Changing Role of
Women in Polish Communities in the USA in the 1920s and 1930s). The
last–named article concerns the country in which post–World War I civilisational changes were the most rapid and which was the first to develop
mass consumption. However, A. Janiak’s study (Women as Addressees of
Press Advertisements in the Polish Kingdom at the Beginning of the 20th Cen-
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tury) shows that some new consumption pattern reached Central European
countries relatively early.
Jan Moledna’s extensive essay (Village Women’s Attitude to the Modernisation of Peasant Farming in the First Two Decades of the 20th Century) is
one of the first attempts to present, on the basis of Polish sources, how
modernisation was accelerated by the war which forced village women to
engage in new occupations and forms of activity in order to meet the family’s everyday needs, and to take up new kinds of farming work. This led to
a breakdown of the traditional division of social roles into male and female
ones. It is an open question whether these changes were consolidated in the
following decades of the 20th century. The results of the research conducted by Zofia Chyra–Rolicz (Women and the Modernisation and Socialisation of Households in Inter–War Poland) and by Anna Sieradzka (Women’s
Contribution to the Aesthetics of Everyday Life. New Furnishing Patterns in
the Twenty Inter–War Years) indicate that devotees of traditional patterns
strongly opposed changes in everyday life. Innovations in this respect were
enthusiastically received and propagated by a part of the intelligentsia, but
met with opposition in lower middle and working class circles. On moving
up the social ladder, representatives of these classes frequently tried to
imitate traditional bourgeois patterns also in the sphere of material culture.
Part III (The Norms of Everyday Community Life — Social Contacts
and Social Distance) deals with the participation of women in the shaping
of norms and forms of social communication outside the family. Many
essays in this part of the book are soundings, attempts to reconnoitre a
chosen social milieu (the essays by Witold Molik, Mariola Siennicka,
Stanis³aw Wiech and Dariusz Jarosz), a religious community (e.g. Tadeusz
Stegner’s study on Jewish women from Russia who emigrated to the United
States) or a socio–occupational group (Urszula Perkowska’s article on female students).
Let us point out that, in accordance with the concept of the book, this
last plane of daily social contacts connected with the place of work as well
as the whole sphere of work culture have been given less attention than the
other subjects. Work, which plays the decisive role in shaping the culture of
everyday life of the overwhelming majority of a modern society, has only
been signalled here. It is a subject which requires large scale comprehensive treatment; we want to devote the next volume of our series to this
question.
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One of the most important subjects outlined in the third part of the
book is the durability of conventions which promote the segregation of
genders in collective life and perpetuate the preservation of traditional
social distances stemming from the pre–industrial epoch; another important subject is the penetration of democratic patterns into social contacts
outside the family. More place has been devoted to the norms and forms
of contacts within various milieu and less to contacts between representatives of different social milieu in the public forum. An attempt has
also been made to take a closer look at the fledgling solidarity ties between
women active in the social forum (in philanthropy, education etc.) independently of men. This frequently faced them with the necessity of choosing between ties with their own gender, between women’s solidarity over
and above social divisions, and solidarity with men of their own social group
(see, for instance, the essays by El¿bieta Mazur, The Charitable Work of
Women from Warsaw Social Elites in the Second half of the 19th Century.
The Traditional and the Modern Variant, and Natali Stegmann’s Great
Poland’s Patterns of Women’s Social Activity in Women’s Everyday Life at
the Turn of the 19th Century). Taking Great Poland as an example, Stegmann discusses the motives and character of women’s activity, an important element of their everyday life, in the context of resistance to the Prussian authorities’ policy towards the Polish population. The article will
stimulate discussion for the author says that this kind of activity should be
examined from another point of view than the one adopted so far in Polish
historical studies. In her opinion, women’s daily defence of Polish national
identuty under the banner of tradition only seemingly went beyond the
traditional division of social roles between men and women.
The external pressure to ensure uniform behaviour in the family and
outside it was not limited to rural and small town communities but could
also be noticed among the elite, even in such different social circles as the
bourgeoisie and the intelligentsia (see E. Mazur’s article mentioned above
and the studies by M. Siennicka, The Role of hostess in Warsaw Bourgeois
Circles in the Second Half of the 19th Century, and Andrzej Szwarc, Criticism of Femininity or of Idle Life?).
How strongly were women attached to traditional conventionalities and
to what extent were they ready to do away with stereotyped social distances
in social contacts, not only in the family but also outside it? It turns out that
some elements of continued subordination to old patterns and stereotypes
could also be seen in the new situation in which women found themselves
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for the first time in the 20th century. This is discussed by U. Perkowska, who
portrays the everyday life of female students at the beginning of the 20th
century and in the inter–war years, and by D. Jarosz, who examines the
behaviour of workwomen who participated in planned industrialisation
and in attempts to create a collective society at Nowa Huta after the Second
World War.
The programme of studies on everyday life also includes the ways of
spending leisure time. In this respect, too, women’s behaviour was specific,
differing from the behaviour of men, in particular during festive seasons
marked by family and social rites. In a discussion on the democratisation of
customs, attention should also be paid to women’s participation, on their
own, in new forms of entertainment and recreation, such as cinema, tourism, sport. These questions will be discussed in a separate volume.
Anna ¯arnowska, Andrzej Szwarc
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Klingsberg M. — 89
Kluger Anna — 389
K³uszyñski Henryk — 123–127, 137, 139,
142, 145
Kmiecik Zenon — 172, 207, 209
Kneifel Eduard — 335, 337, 340–341
Knosa³a Gertruda, póŸn. Brodziak
Gertruda — 390–391, 401
Kobyliñska Maria, póŸn. Ho³yñska Maria
— 311
Kochlerówna A. — 367–369
Kocka Jürgen — 20, 317
Koczy Karol — 344–345
Koczy Ludwika, póŸn. Terlitz Ludwika
— 344–345
Kolberg Oskar — 24, 72, 74–76, 78, 350
Kolska Krystyna — 365, 369
Ko³odziejczyk Ryszard — 159, 302, 318–319
Konopacka Bronis³awa, zob. Jakimowicz
Bronis³awa
Konopczyñski W³adys³aw — 402
Konopiñska Joanna — 185–186
Kopczyñska–Jaworska Bronis³awa — 198
Kopyto Sara — 94
Koryzna — 311
Korzeniowski Józef — 355
Kosmowska Janina — 402
Kosmowska Teodora, póŸn. Krajewska
Teodora — 391–392
Kossakowska Aleksandra, zob. Laval
Aleksandra
Kostanecki Kazimierz — 396
Kostenicz K. — 155
Kostrowicka Irena — 198
Kostrzewska–Urbaniak Maria — 263
Koszutski Stanis³aw — 356
Kotarbiñska Lucyna — 301, 302
Kowalczykowa Alina — 301
Kowalik Tadeusz — 296
Kowalska Anna — 268
Kowalska–Glikman Stefania — 350–351
Kowecka El¿bieta — 12, 35, 45, 57, 151
Kozakiewicz Maksymilian — 287
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434 Indeks nazwisk
Koz³owska Maria — 315
Koz³owska–Budkowa Zofia — 293–295,
299, 401
Kozubski K. — 185
KoŸmian Andrzej E. — 185
Kraczkowiak W³adys³aw — 203
Krahelska Wanda — 137, 145
Krajewska Teodora, zob. Kosmowska
Teodora
Krakowski W³adys³aw — 209
Krasiñscy — 314
Kràsnohorskà Eliska — 221
Kraszewski Ignacy Józef — 168, 319, 330
Kraushar Aleksander — 301
Kraushar Jadwiga — 301, 392
Krausharówna Zuzanna, póŸn. Rabska
Zuzanna — 392
Kreitman E. — 371
Kronenberg Leopold — 310–321, 330
Kronenberg Ró¿a Ernestyna — 316, 318
Kronenberg Tekla — 319
Kronenbergowie — 327
Królikowski J. — 215
Krzemieniewska Helena, zob. Choynowska
Helena
Krzymuski Edmund — 402
Krzywicka Irena — 137, 142, 145–146
Krzywoszewski Stefan — 323
Krzy¿anowska Urszula — 399
Kucharzewska Henryka — 315
Kucz Karol — 310–311
Kukla Franciszek — 285
Kula Marein — 195
Kulczycka Zina — 274–275
Kulczycka–Saloni Janina — 303
Kurtzówna Józefina — 355
Kurzyna M. — 297
Kutrzeba Stanis³aw — 395
Kutrzeba–Pojnarowa Anna — 198
Kwaœniewicz K. — 72, 80
Kwiecieñ W. — 405, 407–408
Kwilecka Barbara, zob. Mañkowska
Barbara
Kwilecka Maria, póŸn. ¯ó³towska Maria
— 187
Landes R. — 381
Langner Edmund — 322

Laskowski Józef — 18
Laskowski Kazimierz — 53
Lauermanowa–Mikschova Anna — 220–221
Laval Aleksandra, póŸn. Kossakowska
Aleksandra — 311
Leach W. R. — 280, 381
Legatowicz I. P. — 60–61
Lenin W. I. — 405, 411
Leo Anna — 325
Leo Stefania — 315
Leskiewicz Janina — 35, 51, 191, 348
Leœniewski P. E. — 60–61, 154
Lewentalowa Hortensja — 323
Lewis Jane — 104
Leutzenkirchen Z. — 127
Levy–Lenz L. — 127
Libby — 381
Lichtenberger Elisabeth — 219
Ligêza Jan — 25
Lilpop Karol — 322
Lilpopowa — 326
Lilpopowie — 327–328
Linde Emilia, póŸn. Otto Emilia — 338–339
Linde Samuel Bogumi³ — 338
Lindsey B. — 147
Litowski Stefan — 272
Loewenstein Leon — 322
Loewental Zofia — 320
Loewentalowie — 329
Londyñski Boles³aw, zob. Roœciszewski
Mieczys³aw
Lorentowicz Leonard — 139, 142
Lorenzen V. — 238
Loth August — 338
Lubicz Czerwiñski J. — 59
Lubiñski P. M. — 271
Lubomirska Zeneida, zob. Ho³yñska
Zeneida
Lubowski Edward — 303
Luter Katarzyna, zob. von Bora Katarzyna
Luter Marcin — 336–337, 340
Lynd H. M. — 288
Lynd R. S. — 288
£abuñska Pamela — 311
£astik S. — 418
£empicka Maria — 315
£epkowski Tadeusz — 46
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Indeks nazwisk 435
£oziñski W. — 303
£ukaszewicz Juliusz — 48
£uskina Ewa — 273
£uszczewska Jadwiga (Deotyma)
— 155–156, 169, 301
£uszczewska Nina — 155
Machlejd Julian — 342–343
Machlejd Krystyna, zob. Urlich Krystyna
Madurowicz–Urbañska Helena — 194
Magryœ Franciszek — 209, 213
Majewska Wanda — 341
Majmesku³ Zofia, póŸn. Mastalerzowa
Zofia — 390, 396, 401–403
Makowiecka Z. — 155
Makowski Krzysztof — 360
Malinowska F. — 355
Ma³achowska Hortensja — 310–311, 315
Ma³achowscy — 314
Mandukowa Iza — 257
Manitius Karol Gustaw — 338
Manitius Zofia — 338
Mañkowska Barbara, póŸn. Kwilecka
Barbara — 188
Marcinkowska–Gawin Magdalena — 11,
133–150
Markiewicz Henryk — 295, 303
Markowska Danuta — 118
Markuszowska A. — 297
Marrené–Morzkowska Waleria — 301
Marrené–Morzkowski W³adys³aw — 301
Marsza³ek Jan — 216
Marsza³kowski T. — 417
Masaryk Tomasz G. — 220
Mastalerzowa Zofia, zob. Majmesku³ Zofia
Matejko Aleksander — 408–409
Maziarski Stanis³aw — 395
Mazur El¿bieta — 14–15, 309–316
Mazurek M. — 362
Mc Elvaine Robert S. — 289
Mc Kay E. — 282–283
Meducka Marta — 349
Melcer Wanda — 137
Meller Beata — 166
Mêdrzecki W³odzimierz — 11, 71–88, 205, 206
Mianowski Józef — 193
Mi¹so Józef — 163
Michalski Stanis³aw — 191

Miel¿yñska Leonowa — 185
Miga³a J. — 285
Mikorska — 310
Milkman R. — 289–291
Miluska Jolanta — 363
Mi³kowski J. — 60
Minter Karol — 156
Minter Ludwika — 311
Minter Zofia — 311
Mintwitz — 310
Mioduchowska Maria — 211
Mirska — 310
Moczyd³owska Maria — 193–194, 200, 204,
206, 209
Modzelewski E. — 296
Modzelewski W. — 296
Molenda Jan — 11, 13, 191–218
Molik Witold — 14, 181–190, 363
Moraczewska Zofia — 260
Moraczewski Jêdrzej — 260
Morawska Ewa — 284
Morawska Zofia, zob. Taczanowska Zofia
Morawski K. — 183, 189
Morawski Tadeusz — 183
Morska–Knasterowa Maria — 137
Moszczeñska Michalina — 189
Moœcicka Maria — 261
Moœcicki Ignacy — 256
Moller J. — 245
Mozer — 355
Mrowitzki Johannes — 343–344
Musilowa Maria — 228
Müller Gustaw — 337
Najdus Walentyna — 348–351
Nakwaska Karolina — 42, 152–153, 155, 160
Nalepa Maria, póŸn. Baryczowa Maria
— 403
Na³kowska Anna — 137
Na³kowska Zofia — 137
Nansen P. — 247
Napoleon — 390
Narkiewiczowa Wanda — 256
Neff Jan — 231
Nicolay Ferdynand — 64–65
Niedza³kowski K. — 296
Niemcówna Stanis³awa — 399
Nietyksza Maria — 159
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436 Indeks nazwisk
Norblin Ludwik — 322
Norblin–Chrzanowska Zofia — 272–273
Norris Stefan — 271
Nowakowski Stefan — 409
Nowosz W. — 198, 204
Ochrymowicz W³adys³aw — 285
Oko³ów Stefania, zob. Podhorska Stefania
Olejnik T. — 201
Oleszczuk J. — 76
Olszewska Maria — 315
Olszewski A. K. — 269, 271–272
Olszewski Z. — 412–413
Opperman — 341
Orzeszkowa Eliza — 162–166, 298–299,
303–304
Osiñska J. — 276–277
Ossowska Maria — 360
Otto Emilia, zob. Linde Emilia
Otto Helena, zob. de Weichert Helena
Otto Leopold — 336–343
Paderewska P. — 186
Pakszys El¿bieta — 363
Paprocka Wanda — 198
Parissotowa Aleksandra, zob. Idzikowska
Aleksandra
Pastenaci Karol 340
Pawlikowska–Jasnorzewska Maria — 137,
145
Paw³owski J. — 83
Peczek Izabela — 359
Peldówna–Smiszkowa Antonina,
ps. Antoszka — 86
Pe³czyñska Wanda — 146
Pep³owski W³adys³aw — 193
Perec Icchak Lejb — 101, 384
Peretz Adolf (ps. Ignotus) — 319
Perkowska Urszula — 14–15, 187–188,
193–394, 197–198, 400
Perrot Michelle — 22
Peukert Detlef — 20, 27
Pêckowski Z. — 349
Pfeiffer Zuzanna — 319, 331–332, 343
Pi¹tkowska Danuta — 195
Pi¹tkowska I. — 186
Pi¹tkowski Franciszek — 213
Pi¹tkowski Wies³aw — 207, 211

Pilch S. — 127
Pindór Jan — 344, 345
Piramowicz Grzegorz — 60–62
Pius XI — 116, 124
Pleck E. H. — 289
Podbipiêta (ps. ), zob. Kaleñski Edmund
Podhorska Stefania, póŸn. Oko³ów Stefania
— 270, 273
Podoski W³odzimierz — 272
Pojnarowa Anna, zob. Kutrzeba–Pojnarowa
Anna
Po³oniecki Bernard — 193
Poniatowski Stanis³aw August — 303
Ponikowska Maria — 261
Popek Eleanor — 290
Popielowa Ewa — 315
Pop³awski Jan Ludwik — 40
Poraziñska Janina — 110
Posern–Zieliñski Aleksander — 279
Potocka Aleksandra, ¿ona Augusta — 310
Potoccy — 314
Potok W. — 202
Potworowska Franciszka — 188–189
Potworowska Helena — 186
Potworowska Karolina, póŸn. Horwatowa
— 189
Potworowski Gustaw
Pra¿mowska J. — 276
Prozor — 311
Prus Boles³aw (ps. A. G³owacki) — 39, 48,
166–168, 296, 299–300, 302–304, 306,
313, 321, 327, 331, 351, 356
Przyborowski Walery (ps. Wanda L. )
— 299–300
Przychodzieñ J. — 118
Puciata–Paw³owska Jadwiga — 270, 273
Puhle Hans–Jürgen — 219
Puls Fryderyk — 320
Pus³owska Julia, zob. Drucka–Lubecka Julia
Puzynina Gabriela — 51
Rabska Zuzanna, zob. Krauhausarówna
Zuzanna
Raczyñski Edward — 186
Radliñski Ignacy — 301
Radliñski Zygmunt — 137
Radzik Tadeusz — 282
Radzilowski Thaddeus — 283, 286, 288–289
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Indeks nazwisk 437
Raparkowa — 291–292
Rataj Maciej — 209
Rau Wilhelm E. — 322
Rawicz J. — 418
Rawicz Maria — 311
R¹czkowski Józef — 197, 212
Reizer J. — 209
Renz Regina — 11, 115, 349
Reparek Jan — 292–292
Rerup L. — 237
Reverby Susan — 291
Rezkowa Lada — 228
Rêbalski Czes³aw — 347
Rieger F. L. — 220
Rodziewiczówna Maria — 297–298
Rodziñska Halina — 326–328
Rokicki J. — 287
Romanowa Jadwiga, zob. Brzozowska
Jadwiga
Rondthaler Adolf — 338, 342
Rondthaler Zofia, zob. Scheller Zofia
Rose Karolowa — 331
Rosen I. S. — 319
Rosen Jan — 325
Rosen Leopold — 325
Rosenbaum Heidi — 317
Rosenowa — 325
Rosenzweig R. — 286
Roœciszewski Mieczys³aw (ps. ) Boles³aw
Londyñski — 62–68
Roth Joseph — 384
Rowiñska Wanda — 260–261
Roztworowski J. — 116
Rubinowicz F. — 360
Rubinraut Henryk — 124, 137, 139, 142, 145
Rudzki Jerzy — 296
Russell Bertrand — 147
Ruszczyñska M. — 32, 37–38, 44, 47
Rüthers Monica — 10–11, 14, 371–386
Ryan M. P. — 284
Rych³owska Maria — 316
Rympelt M. — 389
Rzepecka Helena — 365
Rzepniewska Danuta — 11, 31–58, 159
Rzymowski Wincenty — 137
Safian Henryk — 395–396
Samotyhowa Nela — 273

Sanger Margaret — 134, 136, 147
Sarecke M. B. — 228
Sawicka Maria, zob. Czermiñska Maria
Scheller Aleksander — 338
Scheller Zofia, póŸn. Rondthaler Zofia
— 338, 342
Schieder Wolfgang — 20
Schiele Aleksander — 321–322
Schirmacher Käthe — 250
Schoeneich Aleksander — 341
Scholz Jan — 339
Scholz Paulina — 339
Schütte–Lichotzky Margarete — 250
Schwartz Cowan R. — 281–282
Seidlerowa Zofia — 171
Sellin Volker — 20
Seydenbeutl Edward — 271
Shade W. G. — 281
Siciñski Andrzej — 22
Sieder Reinchard — 317
Sielecki — 139
Siemieñska Renata — 405, 411
Siemieñski M. — 405
Siemiradzka J. — 179
Sienkiewicz Henryk — 303
Siennicka Mariola — 14–15, 317–334, 385
Siennicki S. — 35
Sieradzka Anna — 13, 265–278
Sierakowska Katarzyna — 103–114
Sierociñska E. — 262
Sikora J. — 395
Sikorska Helena, zob. Donhaiser Helena
Sikorska Jadwiga, póŸn. Klemensiewiczowa
Jadwiga — 389, 392, 400, 402
Sikorska–Kulesza Jolanta — 159
Simek Quido J. — 225–226, 231
Skar¿yñska M. — 255, 261–262, 264
Skopowski Czes³aw — 367
Skovmand R. — 236
Skórzewski W³odzimierz — 189
Slayton R. — 281, 289
S³onimski Antoni — 145
Smosarska Jadwiga — 271
Spiess Stefan — 324
Spiessowa — 324–325
Spleszyñski Józef — 338
Stablewska I. — 187
Stampfer S. — 379

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

438 Indeks nazwisk
Stankiewicz Anastazja — 311
Stankiewicz Witold — 197
Starynkiewicz Sokrates — 310
Staszic Stanis³aw — 209
Stefanowicz Z. — 280
Stegman Natali — 14, 363
Stegner Tadeusz — 14, 335–346
Steinowa Natalia — 260
Sterkowicz S. — 125
Stojak A. — 405
Stopnicka–Rosenthal Celia — 381
Stradecki Janusz — 135
Strassburger — 311
Strasburger Maria — 261
Straszewski Maurycy — 402
Strauss Richard — 134
Strawiñski Igor — 134
Strettiova Maria — 228–231
Struve Henryk — 38, 304
Styœ W. — 191
Suder Stefania — 217
Süssmuth H. — 20
Sygietyñski Antoni — 162
Syruczek Wac³aw — 137
Szajnocha Karol — 394
Szamota Anna — 311
Szawleski Mieczys³aw — 284
Szczepañski Józef — 82
Szczypiorski Andrzej — 31
Szel¹gowska Gra¿yna — 13, 233–248
Szelburg Ewa — 110
Szenirer Sara — 100
Szer S. — 116
Szlenkier Maria — 319–320, 322–323
Szlenkierowie — 321
Szmur³owa G. — 116
Szober Stanis³aw — 256
Szober Stefania — 256
Szombra–Rysowa Zofia — 71
Szulc E. — 243
Szulc Gustaw — 261
Szumlokowska Irena — 255
Szwarc Andrzej — 9, 15, 18, 38, 76, 80, 159,
163, 223, 242, 257, 263, 295–308, 322,
363, 392
Szwede Ludwik — 331
Szwede Katarzyna — 319, 331
Szweykowski Zygmunt — 351

Szymanowski W. — 47, 52
Szynkiewicz S³awoj — 78, 205–206
Œl¹ska K. — 184
Œliwowska Wiktoria — 164
Œredniawski A. — 196
Œwi¹tek T. W. — 321
Œwiderski B. — 298
Œwiêcicki Julian Adolf — 301
Œwiêtochowski Aleksander — 296, 299, 302,
306
Œwiniarski Wac³aw — 186
Œwitalska J. — 107–108, 112
Taczanowska Zofia, póŸn. Morawska Zofia
— 183
Tañska Aleksandra, póŸn. Tarczewska
Aleksandra — 156
Tañska–Hoffmanowa Klementyna — 152,
156, 298
Tarczewska Aleksandra, zob. Tañska
Aleksandra
Tarnowski Stanis³aw — 394
Tatara J. K. — 194, 202, 217
Taubenschlag Rafa³ — 395
Tazbir Janusz — 67
Tchórzewska A. — 179
Temler Aleksander — 332
Temler Emilia — 319, 331–332
Tempke Helena — 391
Tempke Tadeusz — 391
Tempke–Nowakowski Zygmunt — 391
Terkel S. — 290
Terlitza Ludwika, zob. Koczy Ludwika
Terlitza Pawe³ — 344–345
Teuteberg Hans–Jürgen — 20
Thullie — 142
Tirabassi Maddalena — 281
Tochtermann Gustaw — 338
Tomaszewicz Anna, póŸn. Dobrska Anna
— 315
Tomicki Ryszard — 72
Topolski Jerzy — 198
Tr¹mbczyñska Irena — 389–390
Trembicka Maria — 311
Tryfan Barbara — 118
Trzeciakowski Lech — 182
Tuchman Barbara — 134
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Indeks nazwisk 439
Tugenchold Jakub — 319
Tu³odziecka Aniela — 365, 367, 369
Tu³odziecka Zofia — 364–365, 367–369
Turno Maria — 187
Turowiczowa Anna, zob. G¹siorowska Anna
Tyczyñski Antoni — 210
Tylicka Justyna, zob. Budziñska Justyna
Tylkowa D. — 199
Tyszkiewiczówny — 311
Tyzenhauz Hermancja — 311
Ulanowski Boles³aw — 394
Urban Otto — 220
Urbanowska Zofia — 163
Urlich Krystyna, póŸn. Machlejd Krystyna
— 342–343
Uruska — 311
Vandervelde Emile — 147
Verlaine Paul Marie — 134
Vondráèek Vladimir — 225, 227
Vošahliková Pavla — 13, 219–232
Vosberg F. — 365
Walaszek Adam — 13, 195, 279–294
Waldówna Julia — 94
Wanda L., zob. Walery Przyborowski
Wandelaincourt A. H. — 60
Warczyñski Micha³ — 335
Wasowski Józef — 137
Wawelberg Hipolit — 322
Wawrzykowska–Wierciochowa Dionizja — 365
Wa¿yk Adam — 406–407, 415, 419
W¹do³owski — 117
Wedekind Frank — 134
Wedel Eleonora — 338–339, 342
Wedel Emil — 322
Weichert Helena, póŸn. Otto Helena
— 337–339, 343
Weinreich Max — 89
Wejnberg B. — 127
Wells Herbert George — 147
Wengeroff Paulina — 372, 374–380,
382–384
Werhauer J. — 127
Werner — 322
Wertheimowa — 324

Wertheimowie — 327, 329
Wê¿yk W. — 40
Wicherkiewiczowa M. — 184
Wiech Stanis³aw — 14, 347–362
Wieczorek T. — 191, 207
Wielopolski Aleksander — 343
Wieniarski Antoni — 321
Wieniawski Józef — 324
Wierzbicka Maria — 392
Wierzejski Antoni — 394, 401
Wilczyñska Helena — 62–64, 68–69
Wilde Oskar — 134
Winiarz Adam — 163
Winklowa B. — 141
Wirth L. — 281–282
Witkowska Helena — 391
Witkowski August — 395
W³odkowa Z. — 130
W³osek Micha³ — 199, 202
Wolat Jan — 285
Wolska — 311
Wolska Helena — 268
Wolski Jan — 258–259
Woroniecka Adamowa — 310
WoŸnicki Stanis³aw — 270
Wójcik M. — 362
Wroñska M. — 197
Wrotnowska Maria — 315
Wróbel Zofia — 399
Wyd¿ga–Niklewiczowa Maria — 37
Wygodzina Zofia — 193–194, 198, 200,
202–206, 211–212, 215
Wyrozumski Jerzy — 118
Wysocki Alfred — 330
Wysokiñska A. — 303
Zaleska Zofia — 172
Zaleski Antoni — 302, 306, 321, 330–331
Zalewski Kazimierz — 303
Zapolska Gabriela — 327
Zawadzka Czes³awa — 390, 401, 403
Zawadzka Wincentyna — 154
Zawiszyna Maria — 315
Zborowski Mark — 381
Zdanowicz Maria — 257
Zdziarska J. — 51
Zieger R. H. — 280
Znaniecki Florian — 89, 195
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440 Indeks nazwisk
Zunser Dinneh — 379, 380
Zunser Miriam Shomer — 372–373,
378–381, 383
Zweig Arnold — 384
Zybersztajn N. — 357
¯arnowska Anna — 9–16, 17–31, 38, 76, 80,
159, 163, 205, 223, 242, 257, 263, 322,
363, 385, 392

¯arnowski Janusz — 145
„¯en–ka” — 96, 91
¯eleñska Zofia — 137
¯ó³towska Maria, zob. Kwilecka Maria
¯ó³towski Jan — 181
¯uk Maria — 288
¯urawicka Janina — 339
¯yga Stanis³aw — 209
¯ywirska Maria — 25
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Indeks instytucji, organizacji i czasopism

„Agudas Israel” — 100
Akademickie Ko³o Kresowe — 399
Akademickie Ko³o Lubliniaków — 399
Akademicki Zwi¹zek Promienisty — 399
Akademia Medyczna w Krakowie — 391
Akcja Katolicka — 122, 131
„American Journal of Sociology” — 381
„Arkady” — 271–273, 276
Bejs–Jakow (Dom Jakuba) — 106
Biblioteka Kórnicka — 183, 187
Biblioteka Publiczna im. E. Raczyñskiego
w Poznaniu — 186
Biblioteka S³uchaczów Prawa UJ — 398
„Biblioteka Warszawska” — 356
„Biuletyn Historii Sztuki” — 269
„Blaeksprutten” — 242
„Bluszcz” — 45, 47, 106, 114, 124–126,
128–130, 156, 171–180, 270, 297, 300,
314–316, 365–366
„Bluszcz”, zob. Towarzystwo Wydawnicze
„Bluszcz”
Bratnia Pomoc Studentów UJ — 398
Bratnia Pomoc Medyków UJ — 398
„Bund” — 359
Cech Sukienniczy w S³omnikach — 348
Central Connecticut State University — 283
Centralna Organizacja Kó³ Gospodyñ
Wiejskich — 263
Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych
— 406–408, 411
Centralne Towarzystwo Organizacji
i Kó³ek Rolniczych — 262–263
Centralne Towarzystwo Rolnicze — 86
Centralny Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
— 211
Centralny Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych — 263

CIO zob. Congress of Industrial
Organisation Civilian Works
Chicago Historical Society — 284
Chrzeœcijañski Zwi¹zek Akademicki — 399
„Cyklista” — 172, 174
Congress of Industrial Organisation
Civilian Works (CIO) — 291
„Cyrulik Warszawski” 141
„Czasopismo Prawno–Historyczne” — 347
„Czytelnia dla Kobiet” — 367
Èeska Narodni Strana — 220
Èèska Narodni Strana Svobodomyslna
— 220
Èeskoslovenske Socialni Demokracie — 220
Èeskoslovensky Èasopis Historycky — 220
Dom Jakuba, zob. Bejs–Jakow
„Dom, Osiedle, Mieszkanie” — 266–268,
273
Dom M³odego Robotnika (£ódŸ) — 409
„Dru¿yna” — 210, 264
„Dwór Wiejski” — 44
„Dziecko i Matka” — 106–114
„Dzieje Najnowsze” — 20
„Dziennik Damski” — 156
„Dziennik Literacki” — 182
„Dziennik Urzêdowy” — 32
„Dziennik Warszawski” — 32
„Echo” — 32, 49
„Epištoly Svobody” — 221
„Ewa” — 146
„Frajnd” — 358
„Gazeta Kaliska” — 193
„Gazeta Kielecka” — 354–359, 361–362
„Gazeta Rolnicza” — 32, 40, 42
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„Gazeta Rz¹dowa” — 32
„Gazeta œwi¹teczna” — 76, 81–84
„Gazeta Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego”
— 184
„Geschichte und Gesellschaft” — 318
„Gebethner i Wolff” — 177
Gimnazjum œw. Anny w Krakowie — 400
„G³os” — 18, 40, 312, 313
„G³os Ewangelicki” — 342
„G³os Kobiet” — 114, 123, 137, 146
„G³os Polek” — 287
„G³os Warszawski” — 362
„G³os Wielkopolanek” — 186–188, 364
„Gospodyni” — 264
„Goœæ Niedzielny” — 117
„Grabonoskie Zapiski Regionalne” — 182
„Handzlówka” — 209
IKC, zob. Ilustrowany Kurier Codzienny
„Ilustrowany Kurier Codzienny” — 142
Instytut Budownictwa Mieszkaniowego
— 408, 409
Instytut Farbiarstwa Politechniki
Warszawskiej — 257
Instytut Gospodarstwa Domowego
— 255–257, 259, 261
Instytut Historii Kultury Materialnej PAN
— 35
Instytut Historii Uniwersytetu w Bochum
— 279
Instytut Historyczny UW — 301, 305
Instytut Naukowej Organizacji
i Kierownictwa — 261
Instytut im. Macieja Rataja — 209
Instytut Pedagogiki Specjalnej — 401
Instytut Polonijny przy UJ — 287
Instytut Propagandy Sztuki — 267, 269–270
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
— 192
Instytut Wód Mineralnych — 311
„Izraelita” — 352–355, 357–361
„Jednoœæ”, zob. Stowarzyszenie S³uchaczek
UJ „Jednoœæ” — 393
„Kalendarz Ewangelicki” — 343
„Kalendarz Gospodyñ Wiejskich — 264

Kasa Raiffeisena — 209, 213–214
Kasa Mianowskiego („Kasa Pomocy
dla Osób Pracuj¹cych na Polu Naukowym
imienia d–ra Józefa Mianowskiego”)
— 193
Katolicki Dom Akademicki — 393
„Kielecki Przegl¹d Diecezjalny” — 117, 120
„Kieleckie Studia Historyczne” — 347
Klub Kobiet Stowarzyszenia „Szklane
Domy” — 316
„K³osy” — 257
„Kobieta Wspó³czesna” — 124–131,
146, 252, 338
Ko³a Gospodyñ Wiejskich — 209, 261
Ko³o Archeologów UJ — 399
Ko³o Chemików UJ — 399
Ko³o Czynnych Kooperatystek — 259
Ko³o Geografów UJ — 399
Ko³o Historyków UJ — 399
Ko³o Kobiet przy Towarzystwie Kultury
Polskiej — 360
Ko³o Polonistów UJ — 399
Ko³o Przyrodników UJ — 399
Ko³o Romanistów UJ — 399
Ko³o Ziemi S¹deckiej — 399
Ko³o Ziemianek — 360
„Kó³ko Domowe” — 156
Kó³ko Kole¿eñskie KuŸniczanek — 194
Kó³ka Rolnicze CTR — 208
Komisja S³ownictwa Gospodarskiego — 256
Komitet Akcji Przeciw Dro¿yŸnie — 288
„Korespondent Rolniczy, Przemys³owy,
Handlowy” — 44
„Kosmetyka” — 177
„Kraj” — 172, 175–176
„Kronika Miasta Poznania” — 182
„Kronika Rodzinna” — 32, 34, 38–40, 44,
47, 50–51
„Kronika Warszawy” — 318
„Kronika Wielkopolski” — 182
„Kropla Mleka” — 105
„Krytyka” — 90
„Kultura” — 146
„Kultura i Spo³eczeñstwo” — 409
„Kurier Codzienny” — 313, 351
„Kurier dla P³ci Piêknej” — 156
„Kurier Lekarski” — 142
„Kurier Poranny” — 123, 136–137
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„Kurier Poznañski” — 184
„Kurier Warszawski” — 46, 172, 175–176,
299, 304, 306, 312, 331, 351
Kursy Handlowe ¯eñskie J. Siemiradzkiej
— 179
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
— 19, 166, 238
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” — 163
Laboratorium Medyczne Politechniki
Warszawskiej — 257
„Leo Baeck Institute Yearbook” — 380
Liga Kobiet — 707, 413
Liga Kooperatystek — 257
Liga Narodów — 256
Liga Reformy Obyczajów — 136–137
Liga Samowystarczalnoœci Gospodarczej
— 257
„£ad” — 269–271
„Materia³y i Dokumentacja” Instytutu
Budownictwa Mieszkaniowego — 408
„Miesiêcznik Koœcielny dla Archidiecezji
GnieŸnieñskiej i Poznañskiej — 117
Muzeum Narodowe w Kopenhadze — 238
Muzeum Przemys³u i Rolnictwa — 257
„Myœl Narodowa” — 272
Narodowa Organizacja Polek — 100
„Nawojka” — 398
„Niwa” — 32, 44, 48–50, 315, 330
„Nowa Kultura” — 406, 418
„Obrazy ivota, Obrazkovy Èasopis pro
Zabavu a Pouèeni” — 223
„Odrodzenie” — 339
„Ojczyzna” — 116–117
Oœrodek Wiejskiej Kultury Gospodarczej
— 262
„Pamiêtnik Domowy, Kalendarz
i Rachmistrz dla Wszystkich Stanów”
— 152
„Pani Domu” — 254
Pañstwowa Szko³a Pracownic Domowych
— 259
Pañstwowy Instytut Higieniczny — 261
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„Piast” — 193–197, 199, 201–204, 211–217
„Pion” — 270
„Plastyka” — 270
„Polin. Journal of Polish–Jewish History”
— 90, 379
„Polish American Studies” — 286
Politechnika Warszawska — 255–257, 270
Polska Akademia Nauk (PAN) — 391, 409
Polska Partia Socjalistyczna — 142, 145,
147, 359
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
— 406, 409–414, 416–417, 419
Polskie Stronnictwo Ludowe — 196
Polskie Towarzystwo Polityki Spo³ecznej
— 258
Polskie Towarzystwo Reformy
Mieszkaniowej — 256
„Polski Tygodnik Lekarski” — 125
Polski Komitet Mieszkaniowy — 256
Polski Komitet Normalizacyjny — 256
Polski Zwi¹zek Ludowy — 86
Poradnia Œwiadomego Macierzyñstwa
— 124–125, 139, 142
„Poradnik Pani Domu” — 252
Pomoc Naukowa dla Dziewcz¹t Polskich
— 364, 367
Powszechna Organizacja „S³u¿ba Polsce”
— 408, 410, 412
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu
— 269
„Powœci¹gliwoœæ i Praca” — 167
„Praesens” — 266
„Prawda” — 49, 312
„Promieñ” — 397
„Prosta Droga” — 259–260, 264
„Przegl¹d Historyczno–Oœwiatowy” — 392
„Przegl¹d Historyczny” — 301
„Przegl¹d Humanistyczny” — 397
„Przegl¹d Katolicki” — 124, 129, 131, 314
„Przegl¹d Lekarski” — 389
„Przegl¹d Polonijny” — 195, 282–283, 285,
288
„Przegl¹d Powszechny” — 210
„Przegl¹d Socjologiczny” — 89
„Przegl¹d Statystyczny” — 405, 408
„Przegl¹d Tygodniowy” — 296, 299–300
„Przewodnik Gospodarski” — 264
„Przewodnik Spo³eczny” — 131
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„Przodownica” — 264
„Psychiatry” — 381
Rada Naczelna Gospodarczego
Wykszta³cenia Kobiet — 252–253, 255,
262
„Res Publica” — 362
Robotnicze Towarzystwo S³u¿by Spo³ecznej
— 125, 139
„Rocznik Krakowski” — 397
„Rocznik Przemyski” — 210
„Rocznik Socjologii” — 118
„Rola” — 184
„Schronienie dla Nauczycielek
w Warszawie” — 314–315
„Schronienie dla S³u¿¹cych w Warszawie”
— 316
„Skamander” — 135
„Slavonic and East European Journal”
— 307
„S³owo” — 302
Sodalicja Mariañska Akademiczek — 399
Sorbona — 392
„Spo³em” — 252, 253
„Sport” — 172, 174
Spó³dzielnia „£ad” — 169–271
„Sprawy Kobiece” — 211
„Statystyka Polski” — 119, 121
„Ster” — 113
Stowarzyszenie Histotyków Sztuki — 273
Stowarzyszenie Kobiet Pracuj¹cych
Umys³owo — 360
Stowarzyszenie M³odzie¿y Postêpowej
„Zjednoczenie” — 393, 397
Stowarzyszenie Opieki nad S³ugami
i Schronienie dla Nich (w Warszawie)
— 314–315
Stowarzyszenie Pañ Mi³osierdzia pod
wezwaniem œw. Wincentego á Paulo
— 187, 314
Stowarzyszenie Personelu ¯eñskiego
w Rzemioœle, Handlu i Przemyœle
— 364–365, 367–368
Stowarzyszenie Polskich Groserników
— 282
Stowarzyszenie„Przysz³oœæ” — 360
Stowarzyszenie Równouprawnienia — 360

Stowarzyszenie „Samopomoc Spo³eczna
Kobiet” — 260
Stowarzyszenie S³uchaczek UJ „Jednoœæ”
— 398–399
Stowarzyszenie „Szklane Domy” — 257
Stowarzyszenie Spo¿ywcze „Gospodarz”
w Liskowie — 209
Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek
— 86, 262–263
Stra¿ Ogniowa w Kacicach — 209
„Studia Demograficzne” — 31
Syndykat Dziennikarzy — 255
Szko³a G³ówna — 304
Szko³a G³ówna Handlowa — 261
„Szko³a elewek” — 188
Szko³a Gospodyñ Wiejskich — 207, 209
Szko³a Instruktorek Wiejskich
„Stowarzyszenia Zjednoczonych
Ziemianek” — 262
Szko³a Kroju i Szycia A. Tchórzewskiej
— 179
Szko³a Sztuk Piêknych — 269
Szko³a œw. Trójcy — 290
Szwalnia dla Ubogich Dziewcz¹t
(Warszawa) — 314
„Œwiat” — 272
„Œwiat Kobiety” — 265, 274–276
„Œwiatowa Liga Reformy Seksualnej”
— 136
„Œwiatowy Zwi¹zek Polaków z Zagranicy”
— 282
„Œwit — m³odzi id¹” — 210
Teatr W³oœciañski — 209
Towarzystwo Automobilistów Królestwa
Polskiego — 174
Towarzystwo Gospodarczego Wykszta³cenia
Kobiet — 194
Towarzystwo Kó³ek Rolniczych im. Staszica
— 208–209
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie — 33–34
Towarzystwo Kultury Polskiej — 209
Towarzystwo Opieki nad Dzieæmi — 209
Towarzystwo Opieki nad Matkami
i ich Dzieæmi — 314–315
Towarzystwo Osiedli Robotniczych (TOR)
— 267
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Towarzystwo Polek (Chicago) — 286
Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana”
— 269
Towarzystwo Przyjació³ Wzajemnego
Pouczania siê oraz Opieki nad Dzieæmi,
zob. Towarzystwo „Warta”
Towarzystwo „Warta” — 367, 369
Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz” — 106
„Trybuna Ludu” — 406, 418
„Tygodnik Gospodarski” — 152
„Tygodnik Ilustrowany” — 314, 316
„Tygodnik Mód i Nowoœci”
Uniwersytet Jagielloñski (UJ) — 279,
386–403
Uniwersytet Petersburski — 375
Uniwersytet Warszawski (UW) — 257, 339
Warszawska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
(WSM) — 108, 256–257, 259, 266–267
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów — 173
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynnoœci
— 46, 53, 166–167, 310–311, 314–315,
342
„Warsztaty Krakowskie” — 269
Western Reserve University — 282
„Wiadomoœci Archidiecezjalne
Warszawskie” — 117
„Wiadomoœci Codzienne” — 282
„Wiadomoœci Literackie” — 123–124, 133,
135–137, 145–147, 270
„Wieœ Ilustrowana” — 188
„Wieœ i Rolnictwo” — 192
WSM, zob. Warszawska Spó³dzielnia
Mieszkaniowa
„Wyzwolenie” — 214
Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Krakowie
— 405
Wy¿sza Szko³a ¯eñska w Pradze — 231
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„Zadania i Potrzeby Gospodarcze”
— 192–194
„Zaranie” — 86, 210
„Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y
Ekonomicznej w Krakowie” — 405
„Ziemianin” — 184, 186
„Ziemianka Polska” — 251–256, 261–263
„Zjednoczenie” — 392
„Zlata Kniha Èeskej eny” — 227
Zjednoczenie Oœwiatowych Towarzystw
Kobiecych — 363–364
ZMP, zob. Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej
„Znicz” — 397
„Zorza” — 75–76, 80, 82–84, 86
„Zukunft” — 184
„Zwiastun Ewangeliczny” — 336, 339–341,
343
Zwi¹zek Katolicki w Liskowie — 209
Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej (ZMP) — 408,
410–414, 418
Zwi¹zek Narodowy Polski — 280, 286
Zwi¹zek Pañ Domu — 253–257, 259, 263
Zwi¹zek Polek w Ameryce — 286
Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet — 260
Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet
Polskich — 113, 360
Zwi¹zek Równouprawnienia Kobiet
w Radomiu 360
Zwi¹zek Zawodowy Pracownic Domowych
— 259
¯ydowskie Towarzystwo Kolonizacyjne
(ICA) — 352
¯ydowski Instytut Naukowy — 89
„¯ycie Œwiadome” — 124, 136–137, 141,
145
„¯ycie WSM” — 258–259
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Graºyna Szelågowska

torach...

Informacje o autorach tomu „Kobiety
i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX”

In formacje o au-

Alina Ca³a, pracownik naukowy w ¯ydowskim Instytucie Historycznym.
Studia etnograficzne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat w Instytucie Historii PAN (1984). Kierunki badañ: historia ¯ydów polskich w XIX
i XX w. Publikacje m.in.: „Wizerunek ¯yda w polskiej kulturze ludowej”
(1988); „Asymilacja ¯ydów w Królestwie Polskim 1864–1897” (1989); „Œwiadomoœæ m³odzie¿y ¿ydowskiej w II Rzeczpospolitej”, [w:] „Krytyka” 1992.
Zofia Chyra–Rolicz, docent w Spó³dzielczym Instytucie Badawczym
w Warszawie. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat
w Instytucie Historii PAN (1975). Kierunki badañ: historia spo³eczna i gospodarcza Polski XVIII–XX w., historia ruchu spó³dzielczego, varsavianistyka. Publikacje m.in.: „Pod spó³dzielczym sztandarem. Z dziejów spó³dzielczoœci polskiej” (1985), „Stanis³aw To³wiñski” (1985), „Burzymy–tworz¹c. Spó³dzielczoœæ robotnicza na ziemiach polskich do 1939 r.” (1991),
„Z tradycji polskiej spó³dzielczoœci w II Rzeczypospolitej” (1992), „Zwi¹zki ruchu emancypacji kobiet ze spó³dzielczoœci¹ na ziemiach polskich przed
1939 r.” (1993).
Magdalena Marcinkowska–Gawin, asystent w Instytucie Historii PAN.
Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1996). Kierunki badañ:
przemiany spo³eczne i obyczajowe w Polsce w I po³. XX w., ze szczególnym
uwzglêdnieniem zmiany statusu spo³ecznego kobiet.
Jadwiga Hoff, profesor w Instytucie Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie. Studia historyczne na Uniwersytecie im. Miko³aja
Kopernika w Toruniu, doktorat na Uniwersytecie Warszawskim (1979).
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Kierunki badañ: historia spo³eczna XIX w., zw³aszcza dzieje Galicji, Ÿród³oznawstwo nowo¿ytne. Publikacje m.in.: „Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX w.: studium Ÿród³oznawcze” (1982), „Spo³ecznoœæ ma³ego miasta galicyjskiego w dobie autonomii” (1992), „¯ycie
towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii Galicji” (1993).
Ewa Ihnatowicz, profesor w Instytucie Literatury Polskiej UW. Studia
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat tam¿e (1983). Kierunki badañ: historia literatury w XIX w., ¿ycie literackie i krytyka literacka, literatura u¿ytkowa, literatura dla dzieci i m³odzie¿y. Publikacje m.in.:
„Literacki œwiat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieœci obyczajowej” (1995); cykl artyku³ów „Tygodnik Ilustrowany 1859–1886, [w:] „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985; „Problematyka prze³omu w badaniach
nad krytyk¹ literack¹ koñca XIX w.”, [w:] „Prze³om antypozytywistyczny”
(1986); „Czego nie ma w «Nad Niemnem»”, [w:] „Nowe stulecie trójcy
powieœciopisarzy” (1992).
Agnieszka Janiak–Jasiñska, doktorantka w Instytucie Historycznym UW.
Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1997). Kierunki badañ:
historia spo³eczna i ¿ycia codziennego w XIX i na pocz. XX w. na ziemiach
polskich. Publikacje m.in.: „Kupiecka reklama prasowa w Królestwie Polskim w 1900 r.”, [w:] „Teka Historyka” 1997; „Nie³atwe pocz¹tki polskiej
motoryzacji”, [w:] „Mówi¹ wieki” 1995.
Dariusz Jarosz, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne
na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat w Instytucie Historii PAN (1990).
Kierunki badañ: najnowsza historia spo³eczna Polski, dzieje wsi i ch³opów
po 1945 r. Publikacje m.in.: „Obraz ch³opa w krajowej publicystyce czasopiœmienniczej 1944–1959” (1994), wspó³aut. „W krzywym zwierciadle. Polityka w³adz komunistycznych w Polsce w œwietle plotek i pog³osek z lat
1949–1956” (1995); „Wzory osobowe i modele awansu kobiety wiejskiej...
1949–1955”, [w:] „Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w.
(1995).
Dobrochna Ka³wa, doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego. Studia historyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim (magisterium 1994). Kierunki badañ: historia ruchów kobiecych w II Rzeczypospolitej.
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El¿bieta Kowecka, profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.
Studia w zakresie historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
doktorat w Instytucie Historii Kultury Materialnej (obecnie: Instytut
Archeologii i Etnologii) PAN (1961). Kierunki badañ: historia kultury materialnej Polski w XVIII i XIX w. Publikacje m.in.: „Wytwórnie i produkcja
ceramiki szlachetnej w regionie sandomiersko–kieleckim w XIX w.”
(1968); red. i wspó³aut. „Historia kultury materialnej Polski”, t. V (1978);
„W salonie i w kuchni” (1984, 1989); „Dwór «najrz¹dniejszego w Polszcze
magnata»” (1991, 1993).
El¿bieta Mazur, pracownik naukowy w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat w Instytucie Historii Kultury Materialnej, obecnie IAiE PAN (1991). Kierunki
badañ: architektura i urbanistyka na ziemiach polskich w XIX i na pocz.
XX w., historia spo³eczna i ¿ycia codziennego w XIX w. Publikacje m.in.:
„Warszawska Spó³dzielnia Mieszkaniowa 1921–1939” (1993); „Place ¯oliborza w okresie miêdzywojennym”, [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1995; „Pomoc ¿ywnoœciowa w Warszawie w II po³. XIX w., [w:]
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996; (wspó³aut.) „Leksykon
ucznia: Historia” (1992); „¯ycie codzienne w osiedlu WSM”, [w:] „Miasto
i kultura” (1997) oraz w wersji ang. „Journal of Urban Ethnology” 1997.
W³odzimierz Mêdrzecki, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat w Instytucie Historii
PAN (1992). Kierunki badañ: najnowsza historia spo³eczna Polski, dzieje
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